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Classis Pacific 
,T. Vander Ark .... Leeraar P. Jonker, Jr .: .................... _.Leeraar 
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P. Bloem.......... . ....... L 
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Mr. Smith ....................................... 0 
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................... ... 0 
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H. Tuls .. 
J. A. Rottier 
W. Kuipers .. 
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R. Frankema .. 
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____ __ .Leeraar 
...................... L 
................... .L 
..Ouderling 
...................... 0 
...................... 0 

H. Oostendorp.... ...... Leeraar 
J. D. Pikaart ........................................ L 
\V. D. Vander Werp... . ... L 
M'. l\iartini .............. ___ .. ___ .. Ouderling 
D. Vander Kamp.... . .. 0 
J. Haveman .......................................... 0 
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VOORARBEID 

Op Dinsdagavond, 20 Juni, 1922, te acht ure, zoo de Heere 
,,,iI, Ure des Gebeds voor de Synode, in het gebouw der Eerste 
Chr. Geref. kerk te Orange City, Iowa. Voorganger, .de Presi
dent der vorige Synodale Vergadering, Ds. W. P. Van Wijk. 
Deze opent ook de Eerw. Synode op Woensdag, 21 J uni, des 
voormiddags te 10 ure, inhet voornoe\:"de kerkgebouw. N a ge
bed en toespraak, roept hij de deputaten op en leidt de verkiezing 
van den president, vice-president, en scribce der Synode. De ver
kozen president aanvaardt zijn taaic Hij l~est de OPENLIJKE 

¥ERKLARING·voor, door de Synode met "ja" te beainen. Bepaling
van wijze van arbeiden en uren van zitting: De president be
noemt eene commissie tot verdeeling del' voorstellen en ru'brie
ken van het Agendum onder verschillende commissies, desge
wenscht met voordracht van de leden er yan, en commissies tot 
outvangst van deputaten van Correspondentie-Kerken. 
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I. THEOLOGISCHE SCHOOL EN COLLEGES , , 

VERSLAG VAN CURATORIUM, ET, AL. 

Aangezien de regeling van het eindexamel1 aan de Theal. 
School., zooals vastgesteld door de Synode van 1920 (Acta Sy
nodi'1920. pag. 53, Art. 36) geene bevrediging gedt noch aan 
het CuratoriUll1 noch aan de kerken, om reden het voor het Cura
torium bijna onmogelij;k is om v<?lgens deze regeling te oOl"dee.,. 
len- over de al' of niet toe1aatbaarheid van de ge-examine'erden 
door de Professoren tot de Bediening des Woords in de kerken, 
en de kerken daardoor aile zeggenschap over de toelating tot het 
ambt in haar midden hebben verloren, zap besluite de Synode 
om benevens het thans bestaande schoolexamen, dat bevordert tot 
candidaat in de th~ologie, een praeparatoir examen in te VDeren 
waardoor en waarna de candidaat in de theologie, wordt beroep
baar' gesteld Vaal' de kerkeri. 

Dit examen WQrde, wat, den inhoud betreft, door de Synode 
nader geregeld en afgenomen door he! Curatorium als vertegen-
woordigers der kerken. (Classis H oUand. ) 

De Synode wijzige .het Theol. examen, zoodat het meer voor 
rekening van het Curatorium kame, zoolang het Cu.ratorium be-

'. roephaar stelt. (Classis Orange City.) 

De Classis adviseert de Synode. am het besluit inzake het exa
-, mineeren yan de k,andidaten voor de Heilige Bediening aan onze 

Theol. School door de professoren te herroepe"n, en weer te ko~ . 
men tot het examineeren door de Curatoren, die in dezen de Kerk 

I vertegenwoordigen, (Classis Sioux Center,) 
I" 

'I 
I 

De Synode herzie Art. 36, par. 1, Acta 192.0, en: 

(a.) toone aan waar0111 het Theal. examen "uiteraard behoo
rend recht van promotie en bevordering" behoort hij de 
Thea!. Faculteit. 

(b) Indien zij vasthoudt flan het aloude beg-insel van de ver
houding van Kerk en School, ioo worde in bovenge
noemd exam en Verandering aangebracht conform het 
beginse!. '( Classis Zeeland,) 
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De Classis adviseert de Synode om het besluit van 1920, n.l. 
om de Preparatory Course van Calvin College te scheiden, te' 
handhaven, om alzoo teo komen tot eene belangrijke vermindering , 
v.an kosten en van den aanslag per gezin. 

Matieven:-

(a) De motieven die de Synode van 1920 bewogen zijn nog 
van kracht. 

(b) Het is ondoenlijk in deze tijden van finantieele druk, die 
nog lang nawerken zullen, de groote uitg'lVen te 
bekostigen. 

(c) De ontwikkeling van bovengenoemde inrichtingen zal 
er door bevorderd worden. 

(Classis Siaux'C enter.) 

De Classis Pella spreekt uit dat de "Normal School Course" 
van eene vereeniging dient uit te gaan, en verzoekt daarom de 
Synode deze "Course" van de College los te maken. 

(Classis Peila.) 

De Classis Pella gedt de Synode in overweging ofllet Iiiet 
noodig is voorloopig de zaak der School niet uit te breiden met het 
oog vooral op de tegenwoordige draagkracht onzer Kerk, en te
vens dringt de Classis aan op bezuiniging. 

(Classis Peila.) 

De Classis dringt bij de Synode er op aan, den aanslag voor 
. Theo!. School en Calvin College te verlagen. 

(Classis Zeeland.) 

De Classis besluit de Synode te adviseeren de tegenwoordige 
zeer hooge aanslag voor de Theo!. School aanmer!<elijk te 
verlagen. . . 

Granden:-

p) De draagkracht del' kerken is thans grootelijks ver
minderd. 

(2) Ret is niet te vQorzien, dat we vooreerst weer"zulk een 
tijd van welvaart zullen hebben, als toen de aanslag op 
tegenwoordig peil we.rd gebraGhL 

j 
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Om tot de' voorgestelde bezuiniging te komen advise,ert de 
Classis verder: ' 

( 1) De Synode vereenige de !beide functies van President 
van de College en Educational Secretary in een per soon. 

(2) De Synode vermindere de salarissen van de professoreu. 

(3) De Synode onderzoeke verder of er nag andere midcle-
) Jen van bezuiniging mogelijk zijn. 

(Classis Orange City.) 

De Synode overwege of het niet mogelijk is de functien'van 
President en Educational Secretary tot een te ,maken en datdan 
.een van de beide worde afgeschaft: 

( Classis H oliand. ) 

De Synode herzie 'de regeling der salarissen del' profe'ssoren. 

Grond:-De maatschappelijke malaise maakt alle mogelijke 
bezuiniging dringend noodzakelijk. 

(Classis H oliand. ) 

" De Synode besluite hetaantal Curatoren met de heHt te ver-
minderen, n.l. el,en van elke Classis l in plaats van twee. 

Gronden:-

(a) de werkzaamheden van het Cl1ratorium zijl1 aanmerke
lijk verminderd. 

! 
(b) de stand der kas van School en College eischt beslist 

(0) 

(d) 

bezuiniging. 

het afdoen van zaken zal er door worden bevorderd. , 
in de naaste toekomst is een venneerdering van het aan
tal Classes te verwachten. 

(Kerkeraden, South Olive en Harderwijk.) 

The Synod reduce the number of Curators from two to on"e 
for ~ach Classis: 

(a) .because the affairs oJ our School and College can be 
administered by a sm,tller body. 

(b) because, in recent years the work of the Curatorium has' 
been appreciably reduced. , 
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(c) 

(d) 

" 

because the present state of the trea'sury makes a cur
tailment of expenses absolutely necessary. 

b~cause the main reasons why a former Synod refused 
to. reduce the number of Curators no longer exists (Acts 
qf Synod 1914, Art. 29), and the other reasons are of 
comparatively little weight. 

(Ninth St. Consistory; Holland, Mich.) 

Bij eve;;tueele benoeming van professoren aan de Theo!. 
School door de Synode of het Curatorium, worde een tijd gesteld,' 
waarin mogelijke bezwaren kunnen worden ingebracht en wegge
nomen (soortgelijk als na de verkiezing van aUe andere ambts
dragers regel is) aleer zij in hunnen dienst kunnen bevestigd 
worden: 

(a) omdat er bezwaren kunn~n zijn, die weI juist niet,'aan 
de afgevaardigden ter Synode of aan het Curatorium, 
maar weI aan anderen in de kerken bekend zi jn, en die 
de aanstelling onraadzaam zouden maken; , 

(b) omdat zelfs eenpredikant of ander ambtsdrager be
schouwingen - kan toeg~daan iijn, die in hem als 
ambtsdrager in ~kleineren kring misschien nog te dragen 
zijn, maar zijn benoeming Jot professor aan de School 
bedenkelijk zouden kunnen maken; 

, \ 

(c) omdat zoodoende latere moeilijkheden konden voorko
men worden. 

(Classis Hudson.) 

De Synode gelaste het Curatorium dat het zijn verhande
!ingen telkens gedrukt of gecopieerd aan.alle kerkeraden toezende: 

(a) omdat het verslag dier verhandelingen voorgelezen op 
de Classis, zooaIs het thans geschiedt, uiteraard zeer on
voUedig en gebrekkig op den kerkeraad gerapporteerd 
kan worden; 

(b) omdat uit de tegenwoordige usantie voIgt, dat de ker
keraden en dus de kerken weinig van de School afweten, 
bijgevolg al min<\er !iefde tot haar gevoelen en al min-, 
def met haar meeleven; 
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(e) omdat de School ej" onder lijden moet, wanneer de )<er
ken met het school ... leven meeT of min onbekend hlijven, 

,want "onhekend rnaakt onbernind," en de nadeelige ge
volgen voar de kerken zelv,e kunnen niet uitblijven. 

(Classis Hudson.) 

De Synode overwege nogmaals de Janssen zaak, omdat se
dert de vorige Synode de onrust in de keliken nag veel verergerd 
is. (Classis Orange City.) 

De Synodespreke nit of Grundy Center al of niet voldaan 
heeft aan de voorwaarden door de Synode gesteld, en indien weI, 
drage dan aan het Cnratorium op het beloofde uit te betalen. 

(Classis Orange City.) 

De Classi"s dringt er bij het Curatorium, en indien noodig, 
ook bij de Synode op aan om uit te voeren de verplichting door de 
Synode van, 1920 op zich genomeil aangaande Grundy Center 
College insluitende de beloofde finantieele steun, al mocht het zijn 
dat mi-sschien aan al de voorwaarden in aIle opzichten 'niet is vol
daan, duidelijk is tach dat in 't algemeen aan de voorwaarden is 
voldaan. (Classis Pella.) 

(Vergelijk Bezwaarsehriften, Cl. Ostfriesland in de Grundy 
College zaak.) 

II. INWENDIGE ZENDING, KERKHULP, JODEN 
ZENDING,IMMIGRATIE 

RAPPORTEN DER DESBETREFFENDE COMMISSIES, ALSOOK 
VOOR ZUID AMERIKA, BIJBEL- EN TRACTAAT_ 

GENOOTSCHAPPEN 

De Synode approbeere het beslnit der Classis Pella tot het . 
formeeren eener nieuwe Classis voor h,et terrein \;V,est van' de 
westelijke en Zuid van de zuidelijke grens van Colorado, onder 
den naam "Classis CalifoTnia." Deze {~lassis te bevatten de' thans 
bestaa'nde vier gemeenten v.an California, en de gemeente Reho-
both, New lvlexico. . • 



XI 

Gronden:-

(a) De afstand en ligging dezer gemeenten maken dit een 
natuurlijke vanzelfheid; 

(b) De bijzondere behoeften van dit terrein die moeilijk ver
staan en volledig beh,artigd kunnen worden door broe
ders die er niet·mede bekend zijri; 

(c) Er is te veel werk voor de vergaderingen van Classis 
Pella ombehoorlijk te worden afgedaan; 

(d) De Dnmogelijkheid voor deze gemeenten am hehoorlijk 
te zijn vertegenwoordigd op Classicale vergaderingel1, 
dat gepaard gaat met groat tijdverlies en schier ()UQver
komelijke kosten; 

(e) Bedoelde kerken.zijn thans sterk genoeg am (in aan
merking nemende de voornoemde reden) als afzonder
Ii jl<e Classis te fungeeren. De gemeenten zi j n in twee 
j aar verdubbeld in getal, en tellen thans plm. 270 huisge
zinnen, 600 belijdende leden en ruim 1200 zielental. Er 
zijn onderscheidene zendings-stations en het terrein 15 

groei-be\ovend. (Classis Pella.) 

Indien'de Synode het besluit der Classis, om een nieuwe Clas
sis van Califoi"nia te vormeu, macht approheeren, zoo vraagt de 
Classis Pella $3,500 per jaar uit de Algemeene Kas der Inwendige 
Zending voor de nieuwe Classis voor zendingswerk in California. 

(Classis Pella.) 

De Classis Orange :City vraagt aan de Synode om hulp voor 
de gemeente Brooten, Minn., die in fiantieelen nood verkeert. 
Toelichting zal geg-even worden door de leden de!' Zendings Comm .. 

(Classis Orange City.) 

Classis verzoekt voor Inwendige Zending in het Oosten $2,500 
uit de Alg. Kas der Inwendige Zending, en vaal' immig,atie-
arbeid $1,000.' (Classis Hudson.) 

De Classis Illinois doet bij de Synode aanzoek am $8,000 per 
j aar voor de J odenzending in Chicago. 

(Classis Illinois.) 
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Classis requests Synod to acknowledge the existing Mission 
Training School in Chicago, Ill., and urges Synod to appoint sup
ervising deputies. ,These deputies to have a· vote in the appoint
,ment of the teachel-s and to supervise the operation of the school, 
and to be pl-esent at'the final examination and to sign the diplomas.' 

Considerations :-

(a) Whereas all the churches of our denomination are vi
tally intere$ted in a mission training school because of 
an increasing need for layworkers; 

(b) W'hereas the growth and development of such a school 
depends in a large ,measure upon the number of stu-. 
dents recruited from all our churches, and up0n the 
moral support and whole-hearted co-operation of all 
concerned; 

(c) Whereas students, upon graduation, desire to be con~ 
sidered graduates of a synodic~lly acknowledged school; 

(d) \'Vher,eas for the past year the five churches of Chicago 
have quite. successfully entered upon such an enterprise. 

, (Classis Illinois.,) 

De Synode benoeme een~ commlSSle van drie personen om, 
na gedaan onderzoek, door middel van de kerkelijkebladen,onze 
kerkeraden te dienen met volledige toelichting aangaande The 
Star of Hope Mis-rion te Paterson, N. J. 

Dt onderzoek omvatte: 

(a) het tegenwoordig eigendomsrecht van de: 'Zen dings
eigendommen, ,en de gewaarborgde voortzettting er van, 

(b) het gehalte en het karakter van het Schriftonderwijs, 
zoowel,binnen als buiten het Zendingsgebouw. 

(c) het financieele beheer van- aIle inkomsten en uitgaven, 
en l'egeling van salarissen en andere uitgaven, n.1. of dit 
beheel' in handen is van een of meel' personen of van 
eene commissie of van een _Vergeniging of van een an
del' lichaam. 

(d) het toezichi dat gehouden wordt op al denarbeid die 
door dezeZending verricht wordt. 
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Grond:-

The Star of Hope Mission wordt grootendeels onder
houden, en haar lect1.mT verspreid' door leden en Veree
nigingen en gemeenten der Chr. Geref. kerken, en' als 
zoodanig hebben de kerken er \(roOI belarig bij te weten 
op welke wijze deze Missie gedreven wordt. 

De Synode machtige dezelfde Comm. in onderhandeling te 
treden met den tegenwoordigen eigenaar of eigenaars van The 
Star of Hope Mission, ten einde te onde-rzoeken op 'welke VOOf

waarden deze Zending aan de Chr. Geref. kerken kan \ilwrden 
overgedragen. -

Gronden:-

(a) deze Zending is oorspronkelijk uit den boezem lIer Chr. 
Geref. kerken opgekomen; 

(b) zij wordt grootelijks finantieel gesteund door leden en 
Vereenigingen OUZel' kerken; 

(c) de Superintendent dezer Zending is lidmaat v.an eeno 
del' Chr. Geref. kerken. 

(Classis Holland.) 

Classis Pacific maakt de Synode er altent op dat, wegens 
vertrek van enkele broeders, er verandering client te komen in de 
"Camm. voar Immigratie ter Voorkoming van Verstrooiing." Ze \ 
beveelt voar deze Comm. aan: voar Montana-, A. De Vries, en 
voor Canada, P. Vanden Berg. (Classis Pacific.) 

III. INDIANEN EN CHINA ZENDING 

RAPPORT DES BOARDS DER HEIDEN ZENDING 

(a) De Synode neme stappen om zoo spoedig mogelijk aan 
Calvin College een zendings-cursus te organiseeren voar 
personen die als zendelingen of zendeling-helpers wen
schen opgeleid te worden. 

(b 1, De Synode drage de Zendings Comm. op om, indien im
mer mogelijk, plaats te vinden voar ane personen.die als 
zendelingen of zendeling-helpers op ons kerkelijk Zen
dingsveld zouden willen en kunnen dienen. 
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Gronden:-

1) Er zijn op ditoogenblik vele jeugdige personen die, 
omdat Calvin College geen volledige Zendings-cursus 
biedt, vooral niet voor zendeling-helpers, aan ongere
fonneerde scholen hun opleiding zoe'ken; 

2) Vele van de bovengenoemde personen vinden mede 
tengevolge hierval1 een -arbeidsveld buiten GilZe 

Kerk; 

3) Ve1en van deze personen worden tach gesteund door 
'bijdragen uit o112e Kerk, dus lijdt eigen Zending 
scha,k 

(Classi; Muskegon,) 

De Synode drage de Comm. ,van Heiden Zending op te be
werken, dat de berichte'n van onze zendelingen in de beide offi-
cieele' bladen opgenomen worden. . 

(Classis Orange City.) 

De Classis verzoekt de Synode dat zi j voorloopig niet meer 
zendelingen naar het buitenland zende. 

Gronden:-

(a) Finantieele druk; 

(b) Opdat de zendelingen die op het veld zijn goed verzorgd 
zullen kunnen worden; 

(c) De groote kosten die er komen met het openen van een 
nieuw veld in China. 

(Classis Sioux Center.) 

Met hetoog op het groot tekort in de'kas voor de Inwendige 
Zen ding, en het tekort voor de Zending onder de Indianen, dringt 
de Classis er bij de Synode op aan om, VQorloopig, ons zendings
personeel in China niet te vermeerderen, maar om eerst de Inwen
dige Zending en de Zending onder de Indianen te behartigen. 

(Classis Zeeland.) 

Zie CHINA ZENDING VOORSTELLEN, onder Rapport 
VI., bladz. 33, van dit Agendum. 
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IV. PUBLICATIE ZAKEN 

RAPPORT PUBLICATIE COMMITTEE, ET. AL. 

The CIassis Hackensack requests Synod to have its Minutes '. 
printed ill English: ' 

(1) Because this is the language of our land;, 

(2) Because the English is now used in many, if not most 
of our churches. 

(Classis Hackensack.) . 

De RapPQrten der Synode worden oak in het Hollandsch 
gedrukt. 

(Classis Orange City.) 

De Synode stelle vast dat voortaan de Hoofdredacteur van 
onze kerkelijke bladen een ambtsdrager zij in de Kerk. 

Gronden:-

(a) Onze kerkelijke bladen zijn van groote beteekenis'voor 
ons kerkelijk leven; en die aan dat leven leiding geeft 
dient de keuring der Kerk te ondergaan geli jk dat met 
elken arnbtsdrager het geval is; 

(b) Het is even ilOodzakelijk dat een Hoofdredacteur de 
Formulieren van Eenigheid onderteekent ,als een leeraar, 
ouderling, enz. En waar dit niet ,anders kan dan dat hij 
zelve ambtsdrager zij, zoo stelle de Synode vast dat hij 
ambtsdrager moet wezen, opdat we oak deze plechtige 
belofte van hem bekomen .. 

(Classis Zeeland.) 

De CIassi~ verzoekt, dat de Synode verandering prenge m 
het redacteurschap van De Wachter. 

Reden: Algemeene ontevredenheid van ons volk. 
(Classis Pacific.) 

De CIassis adviseert de Synode stappen te nemen tot verbete
ring van De Wachter betreffende: 

(1) de stukken van den hoofdredacteur; 

(2) stukken inzake kerkelijke kwesties. 
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.Ll1otieven:-

a) NIel~igmaal is de leiding ,zeer onbevr,edigend; 
b) Menigmaal sticht de inhoud niet; 
c) Menigmaal wordt verdeeldheid gewerkt; 
d) Menigmaal vervalt men in persoonlijkheden; 
e) Menigmaal doet men De Wachter schade aan. 

(Classis Sioux Center.) 

De Synode zorge, dat onder. de ar.ti'kelenreeks "Our Doc
trine" in The Banner, geen belangrijke stukken der leer geloo-
c;hend worden, zooals thans ges.chiedt. ( Ciassis Hudson.) 

Indien mogelijk geve de Syno"cie den stoat tengevolge waar
van de jeugd degelijke boeken zal kunnen krijgen in de lands 
taal. 

(a) Dit Zion in eene werkelijke behoefte voorzie~; en 
(b) Het verzoek komt van de Jeugd zelf door de Federation 

of Reformed Young Men's Societies. 
(Classis Siaux .Center.) 

De Classis dringt er bii de Synode op aan, te zorgen, dat er 
preeken v·,rorden uitgegeven voor vacante gemeenten. Bijzoncler 
vvorde rekening gehouden met gelegenheidspreeken. 

(Classis. Pacific.) 

De Synode 'overwege" de, wenschelijkheid, dat tegen het einde 
van elk iaar in onze kerkelijke bladen gepubliceerd warde het 
minimum bedrag dat voor elk. der Algemeene Kerkelijke Kassen 
(Heiden Zending, Joden Zending, Inwendige Zending, Kerkhulp, 
enz'.) noodig zal.zijn om in de behoeften van het volgende j~ar 
te -voof2;ien. De verschillende commissies voar deze zaken wor
den d.an opgedragen om te iorgen dat togen 1 December van elk 
i aar de S.tated Clerk der Synode mIke begrootingen in handen 
heef!. 

Gronden:-

(a) Ret telkens voorkomend tekort in sommige kassen is o.i. 
veeial te v"erktaren uit het niet-weten der gemeenten hoe
veel er 1ninstens~ moet opgebracht, zal het werk in stand 
. gehouden kunnen worden (om maar niet, te spreken van 
uitbreiding) . 
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(b) Zonder mlk een begrooting is het moeilijk voor de ge
meenten om welbewust haar proportioneel deel te doen 
y06rde verschillende zaken, ook met het oogop de vele 
andere doeleinden waarvoor gecollecteerd wordt in onze 
gemeenten. ' 

(c) Zulke begrootingen' elk j aar te publiceeren zou wellicht 
voorkomen dat mettertijd voor sommige dier kassen een 
aanslag per huisgezin zau moeten gemaakt worden, zoo· 
als nu reeds met een paar kassen het geval is (Theo!. 
School en Emeritus Kas). 

( Classis Hudson.) 

V. KERKENORDE ZAKEN, EEREDIENST, EMERITI· 
ZAKEN 

RAPPORTEN DER DESBETREFFENDE COMMISSIES. 

,Tnzake Rapport- Eeredienst 'be'sloot Gassis Pacific op deze 
zaak niet verdei- in te gaan en haar over -te' lateri ami de vrijheid-
der gemeenten. (Classis Pacific.) 

Inzake de voorgestelde verandering in de Liturgie, oordeelt 
de Classis dat de "ConcepJ Regeling" niet ten goede van onze 
kerken zal kamen, aangezien deze te veel ,den Dienst des __ Woords 
bekort en te veel de vl'ijheid in de Eeredienst bepel'kt. 

(Classis Pella,) 

De Classis besloot de Synode te adviseeren dat de Comm. del' 
Synode in deze zaak de ke1'ken in onze kerkelijke bladen deze 
zaak duidelijker make. (Classis Muskegon.) 

De Synode' neme de nieuwe voorgestelde regeling ~oor een-
heid'in den eeredienst niet aan. -, 

Gronden:~ 

(a) Devoorgestelde wijziging van de COl,Ylmissie is te om
slachtig; 

(b) De Classis is van oo\-dee! het zal de eenheid niet' be
vorderen, maar eer verzwakken. 

(Classis Os/friesland.) 
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Dy Classis geeft de Synode in overweging een staande Com
missie aan te steneh die de noodigste elementel1 uit het rapport 
"Eeredienst" voor de kerk in onze bladen bepleite, en besluite 
voarts bij iedere Synode iets van die verbeteringen aan de kerke
rad~n aan te bevele;n om in te voeren, maar he't rapport in zijn ge
heel, kan de Classis niet aanbevelen. 

(Classis Sioux Center.) 

Inzake 't Rapport Eeredienst adviseert de Classis Hudson als 
voIgt: 

(1) Het Concept ter talel te leggen: 

a) omdat men er niet rijp voor is; 
b) 'omdat men derhalve 't niet wiI; 

c) omdat er reeds; onrust- genoeg is; 

d) omdat er bedenl~elijke elementen in ZlJll. 

(2) De kerken beter voOl' te lichten, wat tot hiertoe nage
nbeg achterwege bled; 

(3) Ret van bedenkelijke elementen te zuiveren; 

(4) Het niet dan bij wijze van advies den kerken aan te 
bieden. 

(Clqssis Hudson.) 

De CI-assis is van oordeel dat het voorgestelde plan- tot wijzi~ , 
ging van den Eeredienst ·niet dient ingevoerd te worden, en weI op 
de v?Jgende gronden: 

(0,)\ omdat de Bediei1ing des _,Woords er aanmerkelijk door 
zou {vorden be'kort; 

(b) omdat ons h-et gevaar van fonnalisme dreigt; 

(c) omdat de voorgestelde wi j ziging te omslachtig is; 

(d) omdat de invoering er van tot groote moeilijkheden zou 
kunnen lei den in de kerken. 

Toch geHt de Ciassis de Synode het volgende in overweging: 

(1) waar de Synode zelf de wenschelijkheid en de noodzake
lijkheid van verbetering va~ den Eeeredienst heeft uit-
gesproken; , 
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(2) waar het blijkt dat ons volk in 't algemeen nog niet rijp 
is voar de verbetering als voorgesteld. door de Corom., 
zoo besluite de Synode: 

a) de Comm. op te dragen voort te arbeiden in dezelfde 
richting als' aangegeven in haar r.apport voar de Sy
node van 1920, en de keDken met een eenvol1diger 
'plan te dienen; 

b) stappen te nemen om ons volk voor te lichten in be
trekking tot de noodzakelijkheid van verbetering van 
,onzen eeredienst, inzonderheid door middel van onze 
kerkeli jkebladen. . ( Classis Holland. ) . 

Aangezien het de Kerk in 1918 veel moeite gekost heeft om 
van overheidswege te verkrijgen, dat een ouzer leer.aars als "chap
lain" ~n het leger mocht dienen, en 

Aangezien er thans een "Reserve Corps of Chaplains" is op
gericht waarvan onze leeraars lid kunnen worden, en 

Aangezien de leden van dit "Corps" in vredestijd slechts vijf
tien dagen in het j aar behoeven op te komen en overigens hunne 
gemeenten kun:nen dienen, overwege de Synode of het niet goed 
zou zijn om: 

(a) Leeraren, die aan de vereischten door de overheid ge
steld kunnen voldoen, te verzoeken zich bij dit' "Corps" 
aa,n -te sluiten, en 

(b) De Synodale Commissie last en macht te geven de noo
dige stukken in orde te brengen voor degenen die zich 
bij dit "Corps" willen laten inschrijven. 

( Classis Muskegon.) 

Met het 0015 op herhaalde gevallen van "tijdelijk onderla\en 
van hunnen dienst" door Dienaars in onze kerken, waarbi j kerke
raden gewoonlijk geen andere verplichting aanvaarden dandat 
het Leeraars-attesl bij de gemeente blijft,en waarbij de ambte-

, lijke positie van zulk een Dienaar in vele gevallen zeer onbepaald 
en twijfelachtig wordt, daarom benoeme de Synode 'eene Com
missie am in" zuiver verband met Art. 14 onzer Kerkenorde de 
ambtelijke positie van zulke Dienaars meer belijnd te omschrij
yen, ten einde de Synode een bepaalde gedragslijn kan aanwijzen 
voor zulke gevallen. (Classis Pella.) 
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De.Classis besluit de aandacht der Synode te vestigen op: 

. (a) de "Concept Regeling" vom- to elating tot de Heilige Be
diening naar Art. 8 D. K. 0., te vinden op. Agendum 
Synodi 1920, pp. 26 en 27, opdat dit op deze Synode be
handeld worde. 

(b) En tevens geve de Synode verklaring van de woordeil, 
"met een drietal gedepnteerden der Synode nit de naast 
-bijgelegene Classes," als al1twQord op de vi"aag, wie zijn 
die drie gedeputeerden? 

(Classis Pella.) 

De Synode bevele aan om het Avondmaals-formulier alzoo 
in de gemeenten te gebruiken, dat het deel dat betrekking heeft op 
de voorbereiding·tot het Avondmaal, gelezen worde des Zondags 
vo6r het' Avondmaal en in verband met de V oorbereidings
pi-edikatie, omdat: 

(a) dit deel veel van zijn beteekenis verliest wanneer gele
zen eerst na de zelfbeproeving; 

(b) dit een belangrijk middel Ican zijn om aan te dringen op 
.en lei den tot ernstige· zelfbeproeving ; 

(e) en dat zoodoende Ons schoon Avondmaals-formulier 
meer bevorderlijk zal worden tot godvruchtig Avond-
maalsgebruik. (Classis Pella.) 

De 5ynode benoerne cen Commissie om in overleg met de 
Camm. der Geref. Kerken in Nederland voor herziening van de 
Formulieren,. te ovenvegen of het niet wenschelijk is de volgendc 
zin, uit het "Formulier van Bevestiging van Diakenen" te latcn 
vallcu,: "die gestolen heeft stele niet meet'-, maar arbeiq.e liever, 
werkende wat go.ed is met de handen, opdat hij hebbe mede te 
deelen dengene die nood heeft, om reden: 

(a) dat deze uitdrukking, vooral omdat ze aan het einde 
van het Formulier kamt, een onaangename indruk maakt 
bij zulk een plechtige gelegenheid; 

(b) en dat deze alleszins Schriftuurlijke vermaning toch om 
geen enkele reden bi j deze gelegenheid en in verband 
waarin ze voorkomt hi j zander nciadig is. 

. (Class;s Pella.) 
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De Classis zende de valge"de drie punten naar de Synpde, 
namelijk: 

(1) Revisie van onze Liturgische Formulieren, inzonder....: 
heid het Huwelijks-farmulier; 

(2) Aanname 'lam de Autharized English Revised .of Ameri
can Re"ised Vertaling van den Bijbel als de afficieele 
voor onze Amerikaansc?-sprekende gemeenten; 

Dewenschelijkheid van een meer valledig Farmulier 
vaor de Opepbare Belijdenis des Ge10afs. ' 

(Classis Sioux Center.) 

Synod revise th, rule in 'regard ta the calling .of a Special 
Synad (Acts, 1910, Art. 17, D, 11) sa as to bring it inta can
farmity' with Art. 50 .of .our Church Order. 

Reasons:-

(0) The present rule is ambiguaus; 

(b) It gives ta .one Classis the pawer ta lord it .over twa .01' 

more Classes, which is in conflict with Reformed· Church 
Pality. (Classis Holland.) 

Aangezien het niet wenschelijk is, dat drie Classes op grand 
van Art. SD def ,Kerkenorde eischen kunnen, dat eene Synode ver
vroegd zal worden, zelfs wauneer al de overige Classes claar tegen 
zijn,' en het eve~min wenschelijk is, dat de Kerk die de Synode . 

. maet samenroepen de macht zal hebben om zulk eene vervroeging 
te weigeren als' drie Classes -zulks vragen, en dit onder bestaande 
toestanden kan geschieden, wij zige de Synode haar besluit van 
1910 (Acta, Art. 67, XIII) onder Art. SOder Ketkenarde in dier 
voege, dat aIleen' de meerderheid der Classes- eepe vervroegde 
Synade k"n samenraepen, (Classis Muskegon. \. 

De Classis verzaekt de Synode am Art. 67, par. 13, Ac'ta 1910 
te wijzigen. Daar wordt ons de volgende regel gegeven Vaal' het 
bijeenroepen van eeN. vervroegde Synode: "Wanneer een Classis 
een vervroegde Synode begeert, 'wende zij zich tot de roepenbe 
kerk, die zich wendt tot de Classis waaronder zij ressorteert, en 
wanneer twee genabuurde Classes dat noodig oordeelen, zoo 
wordt een vetvroegde Synode samengeroepen." 
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De ,Synode WIJZlge dit aldus: "Wanneer tenminsten drie 
Classes zich wenden tot de roepende kerk n:J,-et het verzoek om een 
vervroegde Synode, zoo zal de roepende kerk de Synode samen
roepen en, in overleg met de Classis waarondet zi j ressorteert, 
den tijd en .de -plaats vast stellen, of, zoo d~;e te ~aat vergadert, 
dan in overleg- met de SynodaTe Comrnissie." 

I 

Gronden:-

(1) Vit het besluit van 1910 kan afgeleid worden dat ook 
de Classis waaronder de roepende ker'k ressorteert moet 
bewiIJigen tot het samenroepen van een vervroegde Sy
node. Dit zau aan leene Classis heerschappij ,geven over 
andere. 

(2) Hetzelfde bezwaar ligt in. het woord "genabuurd." Er 
zouden drie Classes kunnen wezen, die een vervroegde 
Synode begeeren, welke echter geen genabuurde Classes 
zijn. Het besluit van 1910 schendt in dat geval de rech
ten dier Classes. 

(Classis Zeeland.) 

The Classis of Grand Rapids East, taking into consideration: 

(1) The great importance of catechetical instruction for the 
youth of our churches; -

(2) The dangers that threaten this instruction in our 
country; 

(3) The possibility that we onrselves enhance these, dangers 
in our country if we neglect to improve upon our cate
chetical instruction; 
Kindly and earnestly petitions Synod to appoint a Com
mittee to study the problem presented by, this instruc
tion, and to suggest ways and· means, by which: 

. a) We may obtain greater unity in the subject-matter 
of the catechetical instruction; 

. b) A graded system may be introduced that is adapted 
to the gradually increasing intellectual, moral and 
spiritual net.'!ds of the children; 

c) The transition from 'one class to -another may be 
regulated accordingly, and be no more determined 
exclusively by age; 
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d) The method of instruction may be brought into 
greater harmony with what may be regarded as ideal 
in this respect; and " , 

e) The suggested improvements (with which we hope 
the Committee will come) may be carried out and 
niay be made, effective in all the churches of our de
nomination. 

(Classis Grand Rapids East.) 

Synod investigate the principles and practices' of the Ameri-' 
can Legion, particularly in view of the apparent tendency in the 
American Legion to -drift into the camp of secret, oath-bound 
Societies. (Classis Grand Rapids West.) 

De ~ynode benoeme een Commissie om_de leer van het Chi
liasrne te toetsen aan de Schrift en de Belijdenis. 

Gronden:-

(1) Hare voorstanders ·beroepen er zich standvastiglijk op 
dat deze leer zuiver Schriftuuflijk is.' -

(2) Het is de roeping der Kerk in dezen aile onzekerheid 
weg te nemen, opdat de leden weten wat in dezen hare 
Belijdenis is, gegrondop Gods Woord. 

(Classis Zeeland.) 

De Synode neme maatregelen ~:nn de verzorging van onze 
Emeriti en die der weduwen en weezen onzer predikanten z66 te 
regelen, dat de vaststeJling van de te geven steun en de verzor- . 
ging zQQyeel mogelijk geschiede door de respectieve Classes en 
onder hare controle, in den geest van het voorstel gedaan op de 
Synode van 1920, te vinden op pag. 70, Acta Synodi, 1920. 

(Classis Pella.) 

De Classis vraagt approbatie der Synode voor de emeritaats
verleening aan Ds. F. Fortuin, gedaan op 6 April, 1921, op 
grond van medisch advies, inhoudende dat Ds. Fortuin wegens 
zenll\vverz~lakking diende vri j gesteld te worden va~ ambteli jken 
arbeid. Classis Hudson heeft hem bij de Emeritus !-'Cas aanbevo-
len ':001' $1,200 per jaar. (Classis Hudson.) 
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\, . De Classis vraagt algehecle ondersteuning aan ten bedrage 
van $1,200 per jaar uit de Emeritus Kas voor Juffrouw F. Stuart. 

(Classis· Pella,) 

Synod reduce the number of Synodical delegates to Synod 
from six to "four from each Classis. 

Reasons:-

(a) With a view to the enormous expense of' Synodical 
meetings; 

(b) To expedite matters at the Synodical meetings; 

(c) With a view of the tendency to increase the number of 
Classes. 

(Consistory, Sherman St. Chr. Ref. Church.) 

VI. VARIA EN BEZWAARSCHRIFTEN 

Classis Zeeland in re Dr. Janssen. 

In verband met de protesten van zes Kerkeraden van Classis 
.orange City; die protesteereh tegen de handelingen van Classis 
Si.oux Center in de afzetting van den Ouden Kerkeraad te Sioux 
Center, 'besluit de Classis: 

De Classis verzoekt aan de Synode om de zeer ingewikkelde 
kwestie te ,Sioux Center, die zooveel beroering hier i~ het Westen 
heeft teweeg gebracht, _door een Camm. van Praead-vies, speciaal 
vo,or deze zaak, tel' voorlichting van de Synode te laten onder-
zoeken. (Classis Orange City.) 

Protesten van de Kerkeraden Orange City, Brooten, San
born, Worthington, en Hospers in de Sioux Center zaak. 

. Dito van den Kerkeraad te Carnes, Rock VaHey, en van den 
Kerkeraad def gemeente Sioux Center. 

Schrijven aan de Synode vanwege de Classis. SiouJ:[ Center. 
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Bezwaarschriften tegen 'de handelingen van Classis Sioux 
.' Center, geteekend door Dss. R. L. Haan en M. Vander Heide; 
A. Vander Veen, A. Dykstra, C. Van Duijn, A .. Van Duijn, Wrn. 
Vis, N. De Ruyter, E. Gritter, E.,Van Maane!l, Ds .. H. J. Hey
nen, Gerben De Jong, B. Van Maanen,oet. a1., W. Wassink, Pro
test, 81 lidmaten der gem. Sioux' Center, Ben Mulder, R. Rens, 
Albert Brunsting, John Rens, G. Koster, J. Kroese, B. Otten, 
T. Brunsting, Joe Kroese, R. L. Brunsting, en A. Brummel. 

.' , 
'Bezwaarschriften van Charles· I~oitenga, Ogilvie, Minn.; en 

H. Vander Meer aldaar. 

Bezwaarschrift van Mr. en Mrs. F. Pranger, .Platte, S. D.,. 
inzake een echtscheiding. 

Protest van William Vos, Sully, Iowa, tegen Classis Pella. 

Getrouw Afschrift, 
HENRY BEETS, S. C. 

, 
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RAPPORTEN 

RAPPORT I 

RAPPORT DER COMMISSIE VOOR DE HERZIENING 
VAN HET KERKVISITATIE-REGLEMENT EN VER-
. TALING ER VAN IN HET ENGELSCH 

Aan de Synode der Chr. Gerer Kerk. te vergaderen 'n Itini, 
1922. 

Eerwaarde Broeders in Christus:~ 
Hare dubbele opdracht plaatste Uwe Commissie VOGr de 

kwestie of ze het oude Reglement m.oest vertalen dan weI haar 
eigen herziening. Ingeval de -revisie ,genade mocht vinden in~ de 
Dagen der Synode, 'zou de ve-rtaling van het Dude Reglement geen 
nyt doen;' indien de revisie verworpen werd, ;WU ook hare verta
ling wa:ardeloos zijn,; en in beide gevallen ZOll men het vooreerst 
nog zander een Engelsche vertqJing moeten stellen. Vit dit""di
lemna yond Uwe Com·missie een uitweg door zich te houden aan 
de letter van de instructie van Classe Grand Rapids vVest, Acta 
1920, Art 26, punt 5, waarin de a~nleidillg tot onze ibenoeming 
ligt. vVeliswaar'v'lOrdt uit die instnictie ook n:iet duidelijk of men 
een vertaling wensc4t van net _Dude Reglement of van de herzie
ning, doch het fe-it dat de herziening 'eerst g~noel11d wordt en 
daarna de vertaling, doet het laatste verrnoeden. . Dienovereen
komstig bieden' we U aan onze herziening :met hare vertaling. 

Bepaalde aanwijzingen, op welke punten of in welken zin het 
Reglement te herzien was, ontving Uwe Cammissie niet. AIleen 
stelde de Synode een instructie van Classe Hudson in hare han
den, die vraagt am ,IJpname in het, Reglement van de bepaling: 
"De Kerkvisitatie warde op den voorafgaanden Zondag van den 
kansel aan de gemeenten bekend gemaakt." "Vat er mee te doen, 
vvcrd claar de Synocle ni~t gezegd. Oak kwam er nog een schrij-
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ven in bij Uwe Commissie van Classe Zeeland, waarin geadvi-
8eerd wordt tot afschaffing van het beurte1ings buitenstaan der 
Dienaren, Ouderlingen en Diakenen, geheel in Qvereenstemming 
met het hoofdbeZ'waar, dat Dr. Beets in een Banner-Editorial van 

• Feb, 19, 1920, tegen het vigeerende Reglement oppert. Het Ker
kelijk Handboek van Revs. Van Delkn en Keegstra maakt daar
ben evens gewag van collegialistische inkruipsels en gebrek aan 
logische orde. Onder behartiging van deze vingerwijzingen heeft 
Uwe. Commissie schrijvers over, de Kerkvisitatie'geraadpleegd, n.l. 
Prof. Heyns, wijlen Dr. Rutgers, Ds. J. Vander Slui., alsmede 
de aan citaten rijke Toekomst-artikelen van Dr. Van Lonkhuy
zen, en de Dude Reglementen voor de Kerkvisitatie te vinden in 
het Kerkelijk Handboekje uitgegeven door Prof. P. Biesterveld 
en Dr. H., H. Kuyper. 

Aan de instructie van Classe Hudson is voldaal1. Men zie" de 
derde der algemeene bepalingen. We konden echter niet beslui
ten, om' naar het advies van Classe Zeeland te handelen, en we 
zullen hiervoor, eenigszins in den breede, onz'e reden'en aangeven. 

Tegen het "buitenstaanJJ worden door wie het afgeschaft wil
len zien de volgende bezwaren ·ingebracht. Ret kwee"kt ,wanttou
wen, bevordert de broederlijke liefde niet, geef! aanleiding tot 
onwaarachtigheid, lokt achterk1ap uit, is vernederend voor -de 
ambtsdragers, en· strookt niet met het voor'beeid van sommige 
Classen der Gereformeerde Kerken in Nederland, die het afge
schaft hebben, naar het schijnt, omdat het niet past in on"zen tijd . 

. ,' We meenen echter, dat geen:van deze bezwareu, TIoch .allen te 
zamen, de afschaffing van het "buitensta'an" zouden rechtvaardi
gen. Ret is waar, vele dezer bezwaren klinken' zeef ernstig, doch 
bij nader toezie~ blijft er ni~t veel van over. Ret is h.v. echt 
menschelijk, dat wie buitenstaat denkt: Wat zouden ze nu weI 
van mi j zeggen? Doch als hi j straks zelf binnen is en hoort wat 
over anderen, zij.ns geIijken; gezegd wordt, zal hij spoedig gerust
gesteid zijn. De ervaririg leert toch, dat op de Kerkvisitatie over 
de buitenstaanden veelmeer loffelijke dan afkeurende kritiek ge

'hoard wordt: En waarom het de broederlijke liefde niet zou be-
vorderen is al evenmin in te- zien, tenminste zoo dit moet betee
kenen haar afbreuk te doen. Onderscheid tusscheri de personen 
wordt er immers niet gemaakt, daar allen gelijkelijk moeteri bui
tenstaan. En als er soms iets ongunstigs over den buitenstaande 
. gezegd zou worden, waarover met hem zelf nag niet gesproken is, 
gaan geschikte en' ervaren 'visitatoren vanzelf riiet hem daarover 
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aanspreken, maar veeleer bi j den kerkeraad aandringen op b~
trachting van de roeping tot hroederlijke vermaning. En dat een 
def aanwezige 'kerkeraadsleden de zaak den betrokken broeder 
weer over ZOU vertellen, zou menschelijk zijn, maar tevens ZOl1-

dig. In vroeger eeuwen waakte men daartegen door soms van' 
hen een-eed af te nemen, dat ze het zwijgen zouden bewaren. Ret 
bezwaar dat het buitenstaan de eerlijkheid niet zou bevorderen 
komt vrijwel op hetzelfde neer als het Ibeweren, dat het achter
klap uitlokt. Die achterklap en onwaarheid zou dan moeten lig
gen in het mogelijk aandikken van de gebreken van den broedel
in zijn afwezigheid. Doeh claar staat tegenover, dat in zijn aan-;
wezigheid rn~t even groote waarschijnlijkheid iets verzwegen zou 
worden wat aan het licht behoorde te kamen. En bovendien kan 
de achterklapper niet zeer ver gaan in zijn zonde, zonder dat men 
zijn waar 'karakter begint te merken. Vernederend kan het te
vens niet zijn voor den enkelen persoon, waar allen gelijkelijk be

. handeld worden. En waarin de vernedering v'oor het ambt moet 
steken, als aUe amJ:>tsdragers over en weer met de daad erkennen, 
dat ze zwakke, zondige menschen zijn, is ook al niet in te zien. 
Het ambt zal er beter Ibij varen, als die overtuiging in de hartel1 
leeft" dan zonder haar. Bovel1dien zon hetzelfde argument lei
den totalgeheele afschaffing van het doen buitenstaan van te 
nomineeren of gel10mineerde ambtsdragers, als h..v. ter Synode 
afgevaardigde predikanten, die in aanmerking komen voor een 
professoraat in de Theologie. En eindelij'k is er geen reden om 
het voorbeeld van sommige Gereformeerde Classen in N eder
land te volgen, zoolang men daardoor tegelijk van het voorbeeld 
van andel-e Classen zou afwijkel1. Het moet nag be\~rezeti wor
den, dat het een goed voorbeeld is! Meegaan met onzen tijd kan 
op zichzelf evengoed Kwaad als goed wezen. 

Wi j l11eenen, dat er in dezen terdege te rekenen is met de men
schelijke. zwakheden. In volmaakte toestanden zou zeker het bui
tenstaan kunnen wegvallen, doeh' niet minder de geheele kerkvisi
tatie. \IV aar we in zulke toestanden niet leven, wagen we het 
niet am zonder steekhoudende gronden tot afschaffing van deze 
eeuwenoude us an tie in ~de Gereformeerde Kerken te adviseeren.
En we verblijden ons over het feit,dat we op dit punt door beide 
Prof. Heyns en Dr. Rutgers gerugsteund worden. . 

Ons. docht het geriefelijker, wijI meer in' overeenstemming 
met wat men elders gewoon is, de enkele ibepalingen en vragen 
door nummers aan te duiden dan door letters. 
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"I-let is misschien niet overbodig er aan te herinneren, dat de 
lezing van letters a~ b, en p van de vragen aan .(ten vollen 'kerke
raad door de Synode van 1912 gewijzigd is, en dat toen tevens 
tussChen letters a en been nieuwe vraag betreffende de leesstof 
'voar de leesdiensten ,ingeyoegd is,. waardoor de geheele lettering I 

veranderde. Men zie de Acta van 1912, Art. 72, punt 9 .. De uit
gave van Revs. Van Dellen en Keegstr<l., of schoon eerst in 1915 
verschenen, voIgt nog de oude lezing van voor 1912. Die van 
Prof. Heyns, verscheneh in 1917, voIgt de nieuwe lezing. In de 
0>1 volgende toelichting hadden wij vanzelf de nieuwe lezing met 
haar . lettering te volgen. 

Terecht heeft men het bestaande Reglement gebrek aan logi
sche orde verweten, en we hebben getracht hierin ver.b'eteringen 
aan te brengen. In de volgorde der algemeene bepalingen en der 
vragen Ibetreffende de Diakenen is niets gewijzigd, behalve datde 
bepaling rakende de bekendmaking der visitatie. aan de gemeente 
als nummer 3 tusschen 2 en 4 hare plaats vond, en dat de slotbe- ~ 
paling als nununer 8 hij de andere getrokken werd. Veel viel er 
te veranderen in de rangschikking del' vragen aan den vollen 
kerkeraad. Vraag i over de tucht, en vraag r over de geheirne 
genootschappen, behooren sarnen; zoo oak de vragen m en p, die 
beide handelen over geldelijke aangelegenheden. De vragen n, 0, 

en p b,etreffen den gemeentelijken toestand; we meenden, dat de 
vraag naar ,den ijver voor de uitbreiding van het KQninkrijk Gods 
11iet eerst, maar laatst hehoorde te'staan. De vraag naar het huis
bezoek, enz., leidt in de nieuwe volgorde over van den arheid des 
kerkeraads tot den gemeent~1ijken toestand; en die naar het hou
den van censura morum ,van de kerkeraadsvergaderiilgen tot de 
tucht. De vraag aangaande afschaffing van het doopledenstelsel 
is weggevallen, en die naar het bezoek van Christelijke Scholen 
tot slotvraag dezer fUJbriek gemaakt. Onder de vragen over den 
predikant--ontving die naar het gebruik def liturgische 'formulie
fen hare plaats voor die naar zijn levensopenbaring; die naar zijn 

. studie-ijver werd uitgebreid en zelfstandig gemaakt als vijfde 
vraag; en aan de slotvraag naar 'zijn inkomen gaat een nieuwe 
vraag vooraf, die bedoelt het zich inlaten met allerlei buiten
ambtelijken arbeid tegen te gaan. Van de vragen betreffende de 
Ouderlingen viel de tweede als te vaag uit; de vraag naar hun, 
houding jegens de catechisaties ontving de tweede plaats; als , 
derde werd een nieuwe vraag naar hun medewel~king aan de disci-
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pline en de instandhouding der goede orde ingevoegd; en vraag c 
werd. vraag 4. . 

Als uitzuivering van collegialistische inkr,..,uipsels kan het vol
\gende beschouwd worden. Allereerst ,da'cht het def Commissie -:
beter ~e spreken van "Re2Zfl~ voar de Kerkvisitatie" in plaats (. 
v.an "Reglement op de Kerkvisitatie." Voorts waren we van 001'-: 

deel, dat de Kerkeraad zeer zeker-aal1sprakelijk is voar de aanwe
zigheid van de gemeenteli jke boeken, maar dat het niet op den 
weg der Synode ligt de zorg daarvoor bepaaldelijk den president 
van den kerkera~d op te leggen, woals letter d der Algemeene Be
palingen dat wil. Evenmin gaat het aan, dat overeenkomstig let
ter e de visitatoren optreden als praeses en scriba van een kerke
raad waarvan ze niet een's lid zijn; ze'zijn praeses -en scriba van 

. de vergadering der visitatoren met den kerkeraad. Van de vra~ 
gen aan den. vollen' Kerkeraad wil vraag i, dat aIle voorkomende 
zaken !behandeld, en vraag j, dat de tucht uitgeoefend zal worden· 
naar de Kerkelijke Bepalingen; in beide vragen is het zeker juis
ter te spreken van de Kerkenorde. Vraag q, die als vraag p 
vroeger den ergerlijken term "ker:k!besturen" bevatte, werd al 
door de Synode van. 1912 verbeterd. 

Enkele van de overige wijzigingen vragen ietwat breedere toe-· 
lichting. De bepaling, da! de Kerkvisitatie vooraf aan de ge
meente is bekend teo maken, werd opgenomen, opdat de visitatie 
beter aan haal' doel beantwoorde, zooals in Art. 44 der Kerken
orde omschreven. Daar toch wordt van l1et toezicht, dat door de 
visitatie 'gehouden' y,rordt, gezegd, dat het beoogt, dat "zij die! 
genen die nalatig in het een of ander bevonden worden, intijds 
mogen broederlijk vermanen, en met raad en daad alles tot vrede, 
opbouwing, en het meeste profijt del' Kerken helpen leiden." 
Dit doel wordt niet ten volle Ibereikt, tenzij aan 'bezwaarden in 
de gemeente, die op en door den. Kerkeraad geen bevrediging 
konden erlangen, de ..gelegenheid geboden wordt om hun bezwa
ren aan de visitatoren vocn~ te leggen, Deze kunnen dan naar be
vind van zaken of het stand punt van den R-erkeraa:d verdedigen, 
of bij den Kel~keraad op verandering van gedragslijn aandrin
gen. En zoo kan onder den zegen des Heeren mehige moeie
lijkheid uit den·weg geruimd worden, die anders allicht een zaak 
voor de ~lasse zou worden. 

In het nauwst verband hiermee staan onderscheiden andere 
Wl]Zl.gt"ngen. De gewoonte, dat in de gemeenten, die d~ visitato
ren zelf bedienen, slechts ,een visitator van buiten af komt, is 
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door de tegenwoordige bepalingen gereglementeerd, Ingeval er 
'lIloeielijkheden in de gemeente gevonden worden, zal dit zeker 
geen voordeelige regeling blijken te zijn. In de voorgestelde 
regeling is daarom die bepaling weggelaten. Ook laten moeie
lijkheden zichniet altijd bij de eerste bespreking uit den weg rui
men. De visi'tatoren 'hebben te verstaan, dat hun taak niet afge
l.oopen mag heeten, tot zij met hun broederlijken raad en verma
ning het uiterste hebben gedaan. Zoo is oak bli jkbaar de be doe
ling van .Art. 44 del' Kerkenorde. Daarorn vindt men in de 
nieuwe Regeling de bepaliilg aangaande event,ueele herhaling 
en zelfs herhalingen hunner visitatie. Natuurlijk hebben ze bij 
eeu volgend bezoek rekening te houden met wat bij het VOOf

gaande ter sprake kwam.'· Zelfs onder' :gewone omstandigheden 
is dat gewenscht. Oak bij vervanging van de oude visitatoren 
door nieuwe is, het van gewicht, zulke continuiteit ,'tusschen de 
opeenvolgeride visitaties zooveel mogelijk te bewaren. Uit deze 
overwegingen vl0,~ide de bepaling voort, qie het aanleggen ,-van een 
visitatieboekvan de Classe vra"gt. In dit boek b~hooren de visi
tatoren hun werk volledig aan te teekenen voor later gebruik door 
hen zelven o~ door hunne opvolgers. Zooals het nu gaat is er 
meestal gansch geen verband tusschen de elkander opvolgende 
visitaties. De visitatoren rapporteeren en'kele vage algemeenhe~ 
den op de Classic ale vergadering, hun rapport wordt "voor ken
nisgeving aangenomen," en daarmee is de Kerkvisitatie afgeloo
pen. Een volgend j aar worden er een paar andere broeders op_ 
uitge:t;onden, die van wat er het vorige jaar is behandeld niets a.f
weten, dezelfde vragen worden weer gesteld en beantwoord, de
zelfde algemeenheden worden weer op de Cfasse gerapporteerd en 
'~voor kennisgeving aangenomen." Zoo berei'kte de visitatie haar 
doel niet, en wordt, met eerbied gesproken, een wassen neus." Om 
hierin verbetering aan _ te brengen, is het noodig dat de Classe een 
boek aanlegge, waarin de visitato.!en hunne bevindinRen en hande
lingen volledig opteekenen. Dat boek krijgen de visitatoren ·een 
volgend jaar mede. Zoo komt\er continuiteit, en wordt er voort 
gearbeid. Natuurlijk IS het niet de bedoeling, dat de visitatoren 
alles uit dat boek aan de Clqsse rapporteeren. Dat is in de meeste 
gevallen niet noodig, en zou zelfs gevaarlij'k kunnep. zijn, b.v. 
wmneer 1110eielijkheden werden overwonnen, of wanneer er nag 
hope bestaat dat ze dOO1' den arbeid der visitatm-en- zullen W01'
den overwonnen. N aar Art. 30 del' Kerl<enorde zal men immel's 
in meerdere vergaderingen niet handel en, dan 't gene dat in min-
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'dere niet heeft afgehandeld kU1men worden. Dit leidde ons tot 
de bepaling, dat de visitatoren hun verslag aim de Classe op te 
stellenhebben met de noodige discretie. En 'komt eindelijk zulk 
een moeielijkheid toch voor de Classe, dan is het van belang dat 

, de ·Classe uit dit visitatieboek volledige en juiste informatie kan 
verkrijgen'van wat er reeds in dezen door de visitatoren 'gedaan'is. 

De nieuwe Regeling spreekt. van een ((Leiddraad bij het On
derzoek." De :bedoeling is te daen uitkomen, dat de visitatoren 
zich niet gebonden rl10gen achten aan de opgestelde vragen. In 
-vacante gerneenten vallen h.v. de vr;igen rakende den Dienaar des 
\'\foords weg. Dikwijls zal het .noodig zijn, dat men op zaken in 
de vragen begrepen veel breeder ingaat, of oak vrage naar din
'gen, die niet eens aangeduid zijn. Ret· maet oak aan de Classe 
vrij staan, aan hare visitatoren bijzonde;-e instructies mede te ge
ven, zoo er binnen haren kring bijzondere toestanden 'bekend zijn, 
waaraan gewerkt behoort te wor~en. Met het oog op deze vrij
heid en roeping der Classe meenden wij, dat de vraag naar de af
schaffing van het ioogenaamde doopledenstelsel kon wegvallen. 
In verreweg de meeste gemeel).ten wordt toch geantwQord, dat het 
afgeschaft is. Waar het bij uitzondering nog gevonden mocht . 
worden, continueere de Classe, of in elk geval, de visitatoren, deze ' 
vraag. 

In de inleiding op de algemeene bepalingen werd het enkel
vaud "gemeente" in het meervoud veranderd. Voorts' viel de 
tijdsbepaling Hjaarlijks" weg; ze staat immers in Art. 44 der 
Kerkenorde, waarnaar verwezen wordt. Ret ware wensche
lijk, qat we ons er getrouwer aan hielden. Voor sommige ClaSsen 
zal dit geenszins onmogelijk zijn, doch in sommige onzer Wes
tersche Classen met !colossale geografische uiugebreidheid zal j aar
lijksche kerkvisitatie vooreerst nog weI tot de desiderata moeten 
blijven ·behooren. Vit letter a is de opdracht aan de visitatoren 
weggevallen; ze ligt begrepen in de vel'wijzing naat: Art. 44 der 
Kerkenorde, en het is, beter dat de daar gegeven omschl'ijving 
hier niet vervangen warde door een mindel' specifieke. ' 

In de eerstc 'vI'a3Jg aan den vollen Kerkeraad, betrekking heb
bende op den predikdienst, werd de 'bepaling '~in den regel" ver
. vangen door "minstens-," aangezien wi j niet weiriige gemeen,ten 
hebben, die drie en zelfs vier maal dienst bebben op den Dag des 
Heeren. Letter f is zoo gewijzigd, dat nitkomt, dat het toezicht 
van, den Kerkeraad niet alleen gaat over het houden, maar ook 
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over h'et be~oek der catechisaties. Onder letter f is de laatste 
helft als overbodig weggelaten; waar de verkiezing naar Ker
kenorde gescbiedt, zal dit ook met de aftreding het geval zijn. 
Onder letter g, rakende de onderteekening der Formulieren van 
Eenigheid, is eveneens het slotgedeel-te weggevallen, daar wij 
van geen geme'ente$cholen willen weten. H,et-1aatste gedeelte van 
vraag h werd naar het einde van vraag i verplaatst, daar de boe
king van het verhandelde vanzelf voIgt op de behandeling der za
ken. In vraag I werd het omslachtige "scbolen die met Christe
lijrke Gereforrneerde beginselen harmonieeren," vervangen door 
het kortere en even duidelijke "Christelijke Scholen." Aan let
ter m werd een vraag toegevoegd naar de incorporatie der ge
meente. De toestanden te dezen onder ons gevonden maken het 
"lles behalve oveI1Jodig, er op te letten of de gemeente behoorlijk 
ge-incorp-oreerd is, en zoo dflt Christus' Koningschap over Zijne 
Kerk er niet door geschonden kan worden. V raag n werd heel 
wai vereenvoudigd. Door de wijziging .van letter a werd beoogd, 
van den Kerkeraad een ande~ antwoord uit te lokken dan een 
eenvoudig "ja" of "neen." Vraag p is zoo gewijzigd, dat uit
komt, dat niet de kleine' kinderen der gemeente, maar de tot 
onderscheid van jaren gekomenen verwacht worden be1ijdenis 
des. geloofs te doen; dat die plicbt op hen allen rust; en dat het 
mondig"::zijn allereerst·openbaar moet- worden in de Avondmaals
viering. 

De vragen betreffende den Predikant zijn met ee'n paar ver
meerderd. Allereerst n;eenden we, dat aan, den Kerkeraad zijn 
studie-ijver blij1ken moet uit zijn onderwijs in prediking en cate
chisatie; dat hi j, zal de Catechismus-prediking onder Qns -ook ver
der -in blo~i bliJ'ven, inzonderheid haar ten go~de moet komen; en 
dat de studie-ijver onzer predikanten' een aparte vraag waard is. 
Voorts staat onze tijd in het teeken van sociologie, roept men 
r-ondom ons heeh om een "social Gospel" en "social work" van de 
kerken; en is het gevaat lang nietdenkbeeldig, dat ook onder ons 
]eeraars zich eerst inlaten met allerlei buiten-ambtelijken arbeid, 
am straks hun ambt voor een ander beroep vaarwel te zeggen. 
Hierin ligt de justificatie van de vraag" of ze zich zooveel 
mogelijk wijden aan de uitoefening van hun ambt. De ove
rige veranderingen zijn vy-einige. In prediking en Sacraments
,bediening 'behoort rekening gehouden te worden vooral met Gods 
Woord; doch daarnaast niet aIleen met de !{erkenorde" maar 
minstens evenzeer met onze Belijdenisschriften. In dien zin werd 
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de eerste vraag gewijzigd. De aude lezing .van vraag b-legt de 
zorg voor'de deelneming aan het huisbezoek op de schouclers van 

, den leeraar; -zeker',is hij claar niet bijzonder aqllsprakelijk VOOf, 

maar weI voor zijn eigen bezigheid in dien arbeid. Bij vraag c 
,over zijn levensdpenbaring werd nag eens weer 'gepoogd van den 
Kerkeraad een ander antwoord dan "j a" of. "nee:n" te erlangen. 

Voor de ,vage vraag b over de Ouderlingen kwam als vraag 3, 
in de plaats die naar hun aandeel aan de uitoefel1.ing def disci
pline en de instandhouding der goede arde in, de gemeente; Voarts 
werd de vraag naar hun gemeentebezoek zoo uitgebreid, dat dui

, delijk werd, dat hun plicht niet aileen roept om wegneming en 
voorkoming van ergernis, rnaar oak om ondenvijs en vertroosting 
der leden. 

In vraag b over :de Diakenen werden een paar veranderingen 
aangebl-acht. De uitdrukking "armen en weezen" dekt niet allen 
met wie zi j zich te bemoeien hebben. We ver~ingen ze daarom 
door. bet aan Art. 25 del' Kerikenorde 'ontleende "armen en be
nauwden." , En de roeping der Diak'enen j egens hen werd breeder 
omsch'reven, opdat het verzamelen van aalmoezen iIiet vergeten 
worde, noch bi j de verzorging der armen en benauwden hunne 
vertroosting. 

Hiermede zijn de voorgestelde veranderingen toegelicht, voor
zoover dit noodig, sC,heen. Enkele pogingen tot verbetering van 
den stiji ilier en claar spreken voor zichzelf, en behoeven geen 
afzonderlijken comme~taar. 

We hebben onze concept-regeli~g zoo getrouw mogelijk over
gezet in het Engelsch. Enkele vrijheden moesten we ons'in het 
vertalen om wille van het taaleigel1 wet veroorloven. 

En hiennede legge'Ii we het resultaat van onzen dt.lbbelen ar
beid in handen der Synode .. Moge ook deze arbeid strekken tot 
bevordering van den goeden ,gang van ons kerkelijk leven, opdat 
alles eerlilk en met orde geschiede. 

• 
Met eerbied. onderworpen 

Uw'e Commissie, 

D. ZWIER 
D. H. KROMMINGA 
C.DE LEEUW 
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REGELING VOOR DE KERKVISITATIE 

,De Kerkvisitatie, die volgens Art; A4 del' Kerkenorde in de 
gemeenten gehouden moet worden,- vardert vool' den goeden gang 
het, volgencle; 

(1) Elke Classe henoemt uit haar midden als yisi.tatoren ten 
minste twee Dienaren, en even zooveel secundi., 

(2) De yisitatoren _geven minstens acht dagen van te voren 
kennis aan den Kerkeraad van den dag en het uur hunner 
kamst. 

(3) De Kerkvisitatie wordt op den voorafgaanden Zondag 
van de,11 kansel aan de gemeente bekend gemaakt. 

(4) Aile leden des Kerkeraads zorgen op de vergadering, vaal' 
de Kerkvisitatie bestemd; tegenwoordig te zijn. Ieeler lid, 
dat absent blijft, is gehouden de reden van zijn absentie 
tef kennis van deze vergadering te brengen. Indien de 
helft der leden niet tegenwoordig is, kan de Kerkvisitatie 
niet gehouden worden. 

(5) De Kerkeraad draagt zorg, dat alle boeken del' gemeente 
ter inza,ge der visitatoren op de vergadering zijn. 

(6) Van de visitatoren bekleedt op deze vergadering een de 
functie van Praeses, de andere van Scri~ba. De visitato
ren teekenen hunne bevindingen en handelingen op in een 
boek, datbij volgende visitaties geraadpleegd kan worden, 

(7) Indien misstanden in een gemeente het wen-s.chelijk doen 
zijn, hebben de visitatoren hunne visitatie zoo spoedig en 
dikwi j Is noodig te herhalen, 

(8) 'Na afloop der visitatie van alle gemeenten zullen de visi
tatoren met de noodige discretie een verslag- van hunne 
handelingen en bevindingen opmaken en op de eerstko
mende Classe indienen. 

LEIPDRAAD BIJ HET ONDERZOEK 

Vragen aim dIm Vollen Kerkeraad 

(1) VV-orch op den dag des Heeren minstens t\veemaal gepre
dikt, eens naar vrije tekstkeuze, en eens naar de volgorde 
van den Heidelbergschen Catechism us, zoodat er geene 
Zondagsafdeeling buiten behand~ling blijft? 
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(2) Bepaalt de Kerkeraad voor de leesdiensten de lees~tof: 
(3) Vvordt het Avondmaal minstens viermaal des jaars ge

vierd na gehouden voorbereidings- en met volgende na
betrachtings-predikatie? 

(4) Draagt de Kerkeraad zorg, dat de catechisatien geregeld 
gehouden en bezocht worden? ' 

(5) Worden de Kerkeraadsleden verkozen overeenkomstig 
Artt. 22 en 24 der Kerkenorde? 

(6) Zijn de Formulieren van Eenigheid door al de leden des 
Ker'keraads, Predikant~n,. Ouderlingen en Diakenen, 
onderteekend? 

(7) Vergadert lie Kerkeraad op bepaaldetijden naar de be
hoeften der gemeente? 

(8) \Vorden aile voorkomende zaken behandel.v naar onze 
Kerkenorde, en wordt het verhandelde behoorlijk ge
boekt en bewaard? 

(9) vVordt. er censura morum gehouden onder de leden 
des Kerkeraads vo6r elk Avondmaal? 

(10) Wordt de kerkelijke tucht getrouw uitgeoefend naar 
Gods Woord en de Kerkenorde? 

(11) Is de Kerkeraad zich ook bewust, of er leden van ge
heime genootschappen in de gemeente zijn, en indien 
ze er zijn, worden ze kerkelijk behandeld? 

'(12) Worden de huisgezinnen, kranken en armen geregeld 
door de leden des Kerkeraads naar eisch 'hunner roeping 
bezoeht? 

(13) Hoe is de geestelijke toe stand der gemeente? Is er een
dracht, vrede en liefde? 

(14) Zoeken de kinderen der gemeente, tot jaren des onder
scheids gekomen zijnde, de toelatil1g tot des Heeren Hei
lig Avondmaal? 

(15) Is de gemeente naar vermogen werkzaam tot uitbi-eiding 
van Gods Konink~-ijk? 

(16) Worden de door de C1asse en Synode bepaalde coHecten 
opgenomen overeenkomstig de daartoe gemaakte 
rege1iugen ? 
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(17) \"rorden de gelden en bewijzen van eigendom, zoO'wel 
van kerk-o 'als van armen-administratie,' op een veilige 
plaats zoo bewaard, dat er geen aanleiding kan bestaan 
tot wantrouwen, noch moeielij'kheden bij aftreclen of 
overlijden ziCh kunnen voorcloen; en is de gemeente 
behoodi jk ge-ineorporeerd? 

(18) Zorgen de ouders, dat hunne kinderen zooveel mogelijk 
gebruik maken van Christelijke Seholen? 

Vragen aan de Ouderlingen en Diakenen, terwiji de 

Predikant of Predikanten afwez.ig zijn 

(1) 

(2) 

(3) 

Gaat de Pl-ed,kant bij de uitoefening van den predik
dienst en bij de bediening der- Sacrarnenten getrouw te 
werk vOlgens Gods \Voord, de Formulieren van Eenig
heid en de Kerkenorde? 

G~bruikt hij bij de uitoefening zijner bediening de For
mulieren der Kerk, en 1eidt hij de openbare godsdienst
oefeningen met stichting? 

Houdt hij geregeld de cateehisatien, bezoekt hij de 
kranken 'getrollw, en neemt hij mede deel aan het hui$~ 
bezoek? 

(4) Hoe openbaart hij zieh in zijn huiselijk en openbaar 
leven? 

(5) -Geeft zijn leeraarswerk hlijk van ijverige studie, met 
name in de Catechismus-prediking? 

(6) Wijdt hij zieh zooveel mogelijk aan de uitoefening van 
zijn ambt? 

(7) Heeft hij een toere,kend inkomen overeerrkomstig de 
beboeften van een welingerieht burgerIi jk huisgezin? 

Vragen aan den Predikant of de Predikanten en -de Diakenen 

_ in afwezigheid der Ouderlingen 

(1) Wonen de Oudelingen gel-egelCl de gemeentelijke samen
komsten en de kerkeraads-vergaderingen bij ? 
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Zijn zij van tijd tot tijd weI 'eens op de catechisatien 
om te zien hoe zi j gehouden en bezocht woi-den, en staan 
zij desgevorderd den Predikarlt in het,catechiseeren bij ? 

Dragen zjj mede zorg, dat de Christelijke discipline uit
geoefend wordt en ~lles' eerlijk en met orde geschiedt? 

Bezoeken ze zooveel mogelijk de gemeente, en trachten 
ze alle ergernis te voorkomen of weg te nemen en de 
leden te vertroosten en te of!.derwijzen? -

(5) Gedragen ze zich in hun huiselijk en openbaar leven 
als voorbeelden def gemeente? 

Vragen in afwezigheid der Diakenen aan den Pr,ed.ikant of 
de Predikanten en de Ouderlingen 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

, 
VI/orren de Diakenen geregeld' de gemeenteli jke samell- I' 

komsten en de kerkeraads-vergaderingen bij, en waar 
dit plaats heef! ook de vergadering der Dia:kenen?· 

Zijn zij n'aarstig in het verzamelen van aalll~oezen en 
vervullen ze getrouw hunne Toeping in het veq:orgen 
en vertroosten der armen en benauwden? 

"Vorden de collecten in tegenwoordigheid van 'den Predi
kant of van een of meer der Ouderlingen geteld? 

Administreeren zij de gelden in overleg met den Pl-edi:
kant en de Ouderlingen verstandig; houden ze van ont-
vangsten en uitgaven dubbel aanteekening, en doen ze 
daarvan ten' bepaalden tij de rekt';ning en verantwoording? 

(5) Operrbaren zij zich in hun huiselijk en openbaar leven 
als voorbeeldige Christenen? 

RULES FOR CHURCH VISITATION 

The Visitation which, according to Art. 44 of the Church 
Order, must take place in the Churches, in order to proceed prop
erly, calls for the observance 0.£ the following particulars: 

(1) Every Classis' appoints from its midst at-least two min
isters as visitors, and an equal number of alterna!es. 
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(2) At least one week prior to their coming the v'isitors noti
fy the Consistory of the day and the hour of their visit. 

(3) On the intervening Sunday the approaching visitation 
is publicly -announced to the congregation. 

(4) All members of the Consistory give diligence t~ be pres
ent at the meeting arr.anged for the visitation. Every 
member that remains absent is to acquaint the meeting 
with the reasons for his absence. If one-half of the 
members are absent, the visitation cannot take place. 

( 5) The Consistory sees to it that all the books of the Church 
are brou&,ht to the meeting £0;- inspection by the visitors. 

(6) At the meeting one of the visitors functions as presi
dent, and the other as clerk. The visitors record their 
findings and doings in a book for reference at future 
visitations. 

(7) If abnormal conditions in a church -make it desirable, 
the visitors shall repeat their call as soon and as often 
as necessary', 

(8) After aU· the churches have been visited, the visitors 
shall, with all necessary discretion, prepare a report of 
their findings and doings, and present the same to the 
next Classis. 

GUIDE FOR THE EXAMINATION 

Questions to the_Full Consistory 

(1) Do you have preaching services at least twice on each 
~ Lord's Day, once from a text the choice of which is 

left free, and once after the m-der of the Heidelberg 
Catechism, so that no Lord's Day is omitted? 

(2) 

(3) 

Does the Consistory determine what shall be- read at 
reading-services? 

Is the Lord's Supper celebrated at least four times a 
yea1~, and is it preceded by a preparatory sermon and 
followed by an applicatory sermon? 
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(42 Does the Consistory see to the regular holding of cate
chetical classes, and to their faithful attendance? 

(5) Are the members oithe Consistory elected in accord
ance with Articles 22 and 24 of our Church Order? 

(6) Are the Forms of Unity signed by all the members of 
the Consistory, minister, .elders, and deacons? 

(7) Does the Consistory meet ,at stated times according to 
the needs of the church?' 

(8) Are all matters calling for the attention of the Con
sistory dealt with accordirg to our Church Order, and 
are the acts of the Consistory properly recorded and 
kept? 

(9) Do the members of the Consistory, before each cele
bration of the Lord's Supper, exercise Christian cen
sure among themselves? 

(10) Is Church Discipline administered faithfully in ac
cOl'dance with the Word of God and the Church Order? 

(11) Is the Consistory aware of the presence in the con
gregation of members of secret societies, and if there 
are such, are they dealt with according to Church Disci
pline? 

(12) Do the members of ,the Consistory, as their-office de
mands, regul£irly visit the families,' the sick, and the 
poor? 

(13) What is the spiritual condition of the Church? Do 
unity, peace, and love prevail? 

(14) Do the youth of the Church, coming to years of dis
cretion, seek admission to the Lord's Table? 

(15). Is the Church to the extent of its ability diligent to
wards the extension of God's Kingdom? 

(16) Are, the collections, prescribed by Classis and Synod, 
taken according to the .respectivt regulations? 
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(17) Are all funds and legal papers, both of the Church and 
, of the poor, kept in a safe place, in such a way that 
there can arise no occasion for distrust~ and that a 
change in office, through death or otherwise, can occa
sion no difficulties.; ,and is the Church properly incor
porated? 

(18) Do the parents as far as possible send their children 
to Christian Schools? 

Questions to the Elders and Deacons in the Absence of the 
Minister or Ministers 

(1) Does the Minister faithfully exercise his office in 
preaching and administering the Sacraments, in adher
ence to God's Word, the Forms of Unity, and the 
Church Order? 

(2) Does he in the discharge of his ministry use the Forms 
of the Church"and does he conduct public worship in an 
edify{ng manner? ' 

(3) Does he catechize regularly, is he faithfnl in visiting the 
sick, and does' he take part in the visitation of the 

families? 

(4) How does he manifest himself in his domestic and pub
lic life? 

(5) Does his work as a teacher and preacher give evidence 
of diligent study, particularly his preaChing of the Cate
chism? 

(6) Does he devote himself as exclusively as possible to the 
discharge of his official duties? 

(7) Does he receive a sufficient income proportionate to the 
needs of a well-ordered family? 

Questions to the Minister' or Ministers in the Abence of 
the Elders 

(1) Are the Elders regular in their attendance at the meet
ings of the Church and of the Consistory? 
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(2) Do they from time to time visit the catechetical classes 
for the purpose of observing how they :are conducted 
arid attended, and do they upon request assist the Min
ister in catechizing? 

(3) Are they doing their part in administering Christian dis
cipline and in maintaining decency and __ order· in al1' 
matters? 

(4) Do they, according to their ability, visit, comfort,' and 
instruct the members of the Church, and do they try to 
p'revent or-remove ·all offense? 

(5) Do they, both at home and in public, lead a life exem
plary for the, congregation? 

Questions to the ,Minister or Ministers and Elder~ in! the -Absence 
of the Deacons 

(I) Are the Deacons regular in their attendance at the meet
ingsof the Church and of the Consistory, and also, if 
such. are held, Of the Deacons? 

(2) Are they diligent in collecting alms, and do they faith
fully discharge their duties in caring for the poor and 
the distressed, and in comforting them? 

(3) .Are the collections counted in the presence of the Min, 
ister or of one or more of the Elders? 

(4) Do they wisely administer the furtds in consultation 
with the Minist~r and the Elders; do they keep a double 
record of receipts and disbursements, and do they at 
stated times render an account thereof? 

(5) Do they in their life at home and in public manifest 
. themselves as exemplary Christians? 
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RAPPORT II 

Aan de Synode der Chr. ·Gere£' Kerken vergaderd te Orange City, 
Iowa, Juni, 1922. 

Eerwaarde Vaders en Broeders;-
Uwe Commissie, benoemd door de Synode van 1918, had de 

opdracht ontvangen om uitvoer~ng .,te geven a3.11 het verzoek van 
Classe Pacific. Dit verzoek Iuidt .Jdus (Agendum, bI. xxii): 
"De Synode b~ltoeme eene nieuwe commissie in plaats va~ de 
Dude die nooit rapport uitbracht, om in werkelijkheid te kamen 
tot uniformiteit in kei,kgezang. Bij Classes Ost Friesland en 
Hackensack warde krachtig aangedrongen op loslating van vroe
ger verleende concessies." (Zie Acta Synodi 1918, Art. 70, -III). 

De Synode van 1918 (zie Acta Synodi 1918, bI. 43) besloot 
Heene Commissie te oenoemen voor deze zaak, om op de volgende 
Synode te rapporteeren." . 

Uwe Commissie komt tot uweeer\vaarde vergadering met het 
volgend rapport: , U we Com~1issie heeft _ geen uitvoering gege-

. ven aande ontvangen opdracht ofnclat zij van om'deel- is dat, aan
gezien de kerken van Clq.sses Ost Friesland en Hack~nsack zich 

. bij ons kerkverband hebben aange$loten op voonvaarde dat zij de 
gezangen mochten behoudel1, bet bezwa.arlijk gaat om nu deze 
concessie in te trekken. 

Met eerbied onderworpen 
De Commissie ad hoc, 

M. VANDER HEIDE, Voorz. 
J. M. VOORTMAN 
P. A. HOEKSTRA 
E. J. TANIS 

'K. W. FORTUIN 
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RAPPORT III 

APPEL 

Van Classis Ostfriesland aan de Synode der Chr. Geref. Kerk 
in Noord Amerika, te vergaderen voor het jaar 1922, te 
Orange City,' Iowa, rakende de Handelingen van Cura
torium inzake de Grundy Center SehooJ. 

Eerwaarde Vaders en Broeders in Christus:~ 

Oassis.Ostfriesland meent tot U te moeten komen inzake de 
verhouding, waarin de Schoolte Grundy Center staat tot de Sy
node onzer kerken en tot Calvin College en het Curatorium dier 
School. Zooals algemeen bekend is, werd onder zekere voorwailT
den en met zekere iJepalingen door de Synode van het jaar 1920 
aan ons als Classis toegezegd het onderhoud van een twee-j arigen 
Sem, Prep, Cursus boven de Academy te Grundy Center, Het 
onderwijs in dien twee-jarigen Cursus wordt aldaar tot vandaag 
verstrekt;' doch van eene uitkeering van subsidie van de zijde del+ 
Curatoren van Calvin College is tot vandaag toe niets gekomen, 
en ook heeft men begonnen uitwerking def regeling van de ver
houding tusschen Grundy en Calvin gestaakt. Ongetwijfeld zul
len der Synode desbetreffende bijzonderheden medegedeeld wor
den zoo door het Curatorium als door de Commissle naar Art. 20, 
Synodale Acta 1920 benoemd, Doch ook wij worden genoodzaakt" 
ons in dezen tot U te wenden, daar het CuratOl-iu!ll ,de Ibeloften, 
door de Synode van 1920 gedaan, voor het schooljaar 1920-1921 
niet vervulde, en door de behandeling der zaak op de lange baan 
te schuiven verdere onderhandelingen van onzen kant met het 
lichaam onmogelijk maakte. 

De ,geschiedenis dezer zaak begint vanzelf met de Basis van 
Overeenkomst inzake Grundy Center, door de Synode van 1920 op 
gesteld en door onze Classis in hare herfstziUing yan hetzelfde 
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jaar onder prote;st aanvaard. Ret is ·te vinden in de Synodale 
Acta van 1920, pag. 63, Art. 40, en luidt in zijn geheel als voIgt: 

1 a \ With a view to the special needs of Classis Ostfriesland, ' 
Synod shall provide for a two-years' Sem. Prep. Course, 
beyond the Academy, at Grundy Center. This course is to 
be outlined and arranged by a Committee of the Board of 
Trustees of Calvin College in conjunction with the Board 
of Trustees of the Grundy Center .Institution. It is to be 
financed by the Board of the former Institution. 

b) The Sem. Prep. Course shall' correspond with the Sem. 
Prep. Course of Calvin College; and students who pursue 
this course will receive full credit for work done iq said 
course. 

c) Two Professors shall be appointed for the Sem. Prep. 
Course, who shall be members of the Grundy Center Fac,
ulty. The appointment of these Professors shall be made 
by the Board of Trustees of the GrundyCenterinstitution, 
subject to the approval of the Board of Trustees of Calvin 
College. 

2 a j The method employed in the developmeht of a Junior Col
lege at Grundy Center shall be referred to a Committee 
of six members, viz., two members of the Board of Trus
'tees of Calvin College, two of the Board of Trustees of 
the Grundy Center School, and' the' respective Presidents 
of the two institutions. . 

b) This Committee shall also outline the relation in which the 
Junior College of Grundy Center shall stand to Calvin 
College and tl}e Theol. School at Grand Rapids, and shall 
report on this matter to the next Synod. 

c) The Board of Trustees' of the Gl'undy Center School 
shall pledge, itself not to extend its Junior College until 
Calvin Copege 'gas introduced at least three graduate'de
partments exc1psive of the Seminary. 

3 The supervision of the whole institution at Grundy Cen
ter remains in the hands of the Faculty and President of 
this il1stitution, subjects to Articles 1 and 2. 
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4 In consideration of the above agreement, the Board of 
Trustees of the Grundy Cen.ter School pledges: 

9') The,discontinuance of its Seminarx Department ,entirely; 
b) Its full support and. co~operation toward obtaining the 

endowment fund of the Christian Reformed Church. The 
further arrangements tor the financial· agreement men
tioned in this article shall be outlined by the Committee 
named in Art. 2 a. 

·Wat tel' uitvoering van dit Synodaal besluit geschiedde, is. te 
zien uit het Rapport der Commissie door de Synode benoemd in
zake . Grundy Center College. Het voIgt hier in zijn geheel: 

"Art. l. The Committee met at Grundy Center, Nov. 30, 1920. 
All mem:bers were present, viz.: Revs. H. Ahuis, H. C. Bode, W. 
Boge, J. Manni; r J. Hiemenga and I. Van Dell,n. 

"Art. 2. Rev. J. Manni was appointed' chairman, and Rev. I. 
Van Dellen clerk. 

"Art. 3. Anent the proposals of Synod (Art. 40, Acts 1920) 
the representatives of Classis Ostfriesland submitted the resolu
tion of said Classis, which reads as follovis: 'De Classis aan
vaardt voorloopig het besluit der Synode aangaande onze School 
te Grundy Center, doch onder protest.' 

The representatives of Classis Ostfriesland also report relative 
the Seminary at Grundy Center, and state that the Seminary De-
partment has been discontinued. I 

"Art. 4. The Committee, after carefully considering Art. 
40, Ie, found that a literal adherence to said article was im
practicable. 

"The two presidents, Bode and Hiemenga, reported that they 
had had a conference on this subject. Dr. Bode informed Pres. 
Hiemenga, that to entrust the two years' work of the Seminary 
Preparatory 'course to two Professors could not be done except at 
the sacrifice of thoroughness. On the contrary, that it would be 
more feasible to distribute the work among the various professors 
who have charge of the branches taught. Mr. Bode further stated 
that Pr.es. Hiemenga assured him that such an arrangement would 
meet with his approval. , 

"Dr. Bode also reported that for a similar reason the Board 
of the Grundy Center School had taken the same action. He. 
stated that the Board decided that it was practically impossible 
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to entrust th'e work of the Sem. Prep. Dept. to two Professors" 
and that the Board deemed it advisable to distribute the work 
among foul', Professors. 

- "Hence your Committee proposes: 

"1) The Curatorium Contracttjm should approve of. this mat
ter regarding the teaching staff in the Sem. Prep. Course" 
as arranged by the Board of the Grundy Center School. 

. "2), It should also approve of the appointment of the Profes
sors W. Bode, D, H. Kromminga, H. Schultze and J. Ba~ 
jema as instructors of the,Sem. Prep, Dept. at the Grundy' 
Center School. 

"3) It should also allow the sum of $4,500,00 annually to the' 
Board of the Grundy Center School for the work done in 
the Seminary Preparatory Department, The Board of 
the Grundy Center School shall have the right to this. 
financial support as soon as the CuratoriUffi' Contractum, 
has approved of the appointment of the four Professors. 
above named. 

. "Art. 5. Your Committee found that the two years of the 
Sem, Prep. Course as taught respectively in Calvin and Grundy 
are practically identical. The only difference seemed to be with 

. Latin Courses~Grundy offers less Latin than Calvin. ' The Gri.m
dy representatives, however, assured us, that their Board was per
fectly willing to add Latin, if desired. 

"Art. 6. Since the Grundy Center School will be transferred' 
to a Society in the near future, your Committee deemed it best not 
to act upon the other points mentioned in Art. 40" Acts 1920 at 
present, but to take these points in consideration at an adjourned 
meeting to be called by the clerk some timeD, V. in March.' 

"Respectfully' submitted, 
"I. V"AN DELLEN, Clerk." 

Het Curatorium Contractum nam echter geen actie, maar 
bracht de zaak vaar de volle vergadering van het Curatorium in 
Juni, 1921. Daar werd besloten als voIgt: ... 

"De Commissie (van Praeadvies Curatorium) vernornen heb
bende dat er bezwaren bestaan in het al of niet voldoen der voor
waarden door Grundy Center, adviseert:' 
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,«(1) Eene Commissie te benoemen om dit te onderzoeken . 

. , (2) Indien Grundy Center voldaan heeft aan de 'gestelde 
eischen, vast'gesteld door de Synode van 1920 en verder 
uitgewer:kt in het rapport van de Commissie van 11 N 0-

vember, dar dan ook onzerzijds de belofte vervuld worde. 

H(3) De Commissie rapporteere' aan het Curatorium Con
,tracturn, en het Curatoril:1m Contractum warde gemach
ti'gd, de hepaalde som, $4,500.00, aan Grundy Center 
uit te keeren. 

"De Commissie bestaat uit de leeraren. J. J\/[anni, R. L. Haan, 
'en President Hiemenga. ' _ . 

"Tegen dit besluit werd protest aan'geteekend door een drietal 
"leden van het Curatbrium, l]Jidende als voIgt: 

"'ATe, the und~rsignedJ. feel cOl1straiqed to protest against the 
Tesolutiol1 in re Grundy Center on the :following grounds: 

"( 1) This decision does not consider the report of the Com
mittee appointed by and according to the instruction of 
Synod. 

"(2) The grievances on which this decision is based are not 
mentioned at all. 
"Si'gned: 1. Van Dellen, Jacob Mulder, W. Stuart." 

. Oak kwam er eene verklaring in van Ds. 1. Van Dellen: 
"I }Vish to state in view of the decision in re IGrundy <:;enter 

"it becomes impos,sible for the Synodical Committee, appointed ac
cording to Art. 40, p. 63, Acta 1920, to act, since the Committee. 
-of lrivestigat~on has to report to Curatorium before anything 
'can be done." 

Tevens kwam er een voorste1 van de Curatoren van Classis 
-Ostfriesland ter tafel, dat vroeg om omschrijving der punten, 
'waaromtrent de Commissie van Onderzoek zekerheid- moest ver
werven, en om bespoediging van haar werk, dat de regeling op 
de Basis door Synode en Classis aangenomen, voort kunne gaan. ' 
Dit voorstel werd afgestemd. 

N a deze actie van het Curatorium ver'gaderde de Schoolboard -
der Classis en besloot: 

"( 1) To notify the Committee of Investigation, that it 'can 
not he officially received, before the Church has lived up 
to its part of the contract for the year 1920-1921. 
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To remind the Curatorium that withholding the money 
stipulated will release Classis Ostfriesland hom the obli
gation of the contract. 

In case the Committee of Investigation wishes to-come 
regardless of above resolution, to. have a Committee con-
sisting of Dr. W. Bode, Prof. D. H. Kromminga and 
Rev. D. H. Plesscher, meet them in an informal way 
and furnish the inform~tion they may ask for." 

Oak werd nog besloten om de Classis in kennis te ,stellen met 
den tegenwoordigen stand del' z'aken en eep. overziCli.t te geven 
van de gedragslijn, die, de Classis mogelijk volgen kan zoo te
genover het Curatorium als tegenover de Vei"eeniging, die de 
School overnam in vertr:ouweri op de hechtheid van de "Syno-
dale Basis." . 

V 66r we ons oordeel over deze zaak der Synode voorleggen, 
wenschen we attent te maken op een drietal feiten: 

(1) De Classis heeft hare opreclitheid in de aanvaarding van 
de "overeenkomst" met de daad betoond door het Serni
narie in den hedst van 1920 niet te heropenen, en door
dien ze door hare gevolmachtigden medewerkte aan de 
verdere uitwerking der regeling. 

(2) Het Curatoriumhad bEjkens het rapport der Commissie 
benoemd naar Art. 40 der Synod ale Acta van 1920, ken-
nis van: 

a) De sluiting van het Semimirie en de aanvaarding vim 
de "Basis van Overeenkomst" door de Classis; 

b) de op handen zijnde overdracht der School aan .eene 
Vereeniging, en fonnuleerde daartegen geen 'bezwaar; 

c) de verdeeling van'den ,arbeid in de twee jaren Sem. 
Prep. em-sus over vier Professoren iri plaats van over 
twee, en for~uleerde daartegen geen bezwaar. 

(3) N och de Classis, noch de Vereeniging heeft voorts stap
pen genomen, die eene uitbreiding der ·School, of ook 
maar eene wezenli jke verandering van haar beoogden. 

Ons oordeel nu over deze handelwijze van het Curatorium 
'kunnen we kart samenvatten op de volgende wij ze: • 
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(1) Door de terughouding der e ondersteuning voor hel
e 
school

jaar 1920-1921 heeft het Curatorium feitelijk het contract 
of de overeenkomst, zooals vastgesteld door de Synode 
van 1920, verbroken. e 

(2) Door den uitstel van eventueele uitkeering der onder
steuning tot Maart, .1922, door de afhankelijkmaking 
dier uitkeering van het rapport eener nieuwe Cornmissie 
van Onderzoek,-en ,door de weigering om de punten 
waarnaar onderzocht moet worden te formuleeren, hlijkt 
het Curatorium in gebreke, aan Grundy Center de billij
kerwijze te verwachten 'goedwilHgheid te betoonen, zan
der welke samenwerking onmogelijk wordt. 

(3) Door feitelijk de Commissie benoemd naar Art. 40, 
Acta Synodi 1920, in dk geval tijdelijk, terzijde te stellen, 
heeft het Curatorium zelfs de verdere regeling van wat 
nog naar de door de Synode opgestelde Overeenkomst te 
regelen mocht zijn, verhinderd. 

Tweeerlei viaeit uit deze handelwijze van het Curatorium 
va or de·Classis voort: 

(1) Ter eener zijde kan de Classis hiet meer gebonden wezen 
aan de bepalingen eener overeenkomst; die door de verte
genwoordigers der Synode riiet wordt nageleefd. De 
Classis is'dus vrij, om, desverkiezende, de uitbreiding 
van het Junior College te bevordel;en, alsmede om :haar 

. Seminarie te heropenen. 

(2) Ter andere zijde staat de Classis
e 
voor de toekomst v66r 

de vraag, hoe te voorzien in de finantieele b~hoeften van 
de twee-j arige Sem. Prep. (:onrse, die de Synode haar 
toezei, maar tot vandaag toe aan Classis en Vereeniging 
overlaat om, te verzorgen. ' 

Aa;gezien het Curatorium slechts uitvoerder is der Synodale 
besluiten, en dus de actie van het Curatorium niet finaal is, en 
~angezien die actie allicht door de goedkeuring der Synode finaai 
zal worden, tenzij er protest tegen ingebracht worde, gaat de 
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Classis met deze zaak in hooger· beroep en brengt ze va6l' de 
Synode. 

Ons appet bevat drieerlei: 

(I) Wij vragen om herstel van het onrecht dat geschiedde, 
doordien wij van onze zijde twee jaren lang llet onze 
deden ter uitvoering van het besluit der Synode van 1920, 
terwij! het Curatorium de beloofde subsidie terughield. 

(2) Wij wijzen op de onbillijkheid en de onhoudbaarheid 
, der toestanden, die in het aanzijn geroepen "\I'mrden, wan
neer tusschen twee Synodale vergaderingen in gewichtige 
deelen van de overeenkomst buiten werking g~steld wor
den, en vragen maatregelen ter voorkoming van eene her
haling daarvan. 

(3) Wij verzoeken de Synode om eene basis te ontwerpen of 
te helpen ontwerpen, waarop vaor de toekomst eene goede 
verstandhoudil1g en oprechte samenwerking mogelijk is. 
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RAPPORT IV 

OPENBARE BELIJDENIS FORMULIER 

Aan de Syn~de d'er ehr. Gere!. Kerk, vergaderd J uni, 1922. 

Eerwaarde Broeders:-

Uwe Commissie, benoemd ter Synode van 1920, is opgedra
ge-n om te trachten eep. meer volledig fonnulier op te stellen, 
dat gebruikt dient te worden bij 't afleggen ,der openbare.belijde
nis in 't midden del' Gemeente. 

Als val1zelf is daarmede bedoeld zulk een formulier dat ge
bruikt client te worden vodr hen,ldie als kind door den Doop in 
't midden def Gemeente zijn opgenornen, en daarna zelf in het 
openbaar belijdenis des geloofs wenschen af te leggen. Vaor 
hen die op meer gevo,rderden leefti j d gedoopt worden, en alsdall 
'oak belij denis afleggel1, bestaat een fonnulier. 

N u was deze ons opgelegde taak VelTe van gemaJkkelijk, en 
daarom·smartte het 011S, dat Ds. E. Breen, medelid van de Com
missie, spoedig na zijn tehuiskomst van de Synode in 1920, krank 
werd, en na een smartelijke 'ziekte van enkele maanden in Zijnen 
Heere en Heiland ontsliep. 

De taak bleef daardoor rusten op de schouders van twee per
sonen. < vVel wat weinig voor eene zoo schijnbaar kleine, maar 
toch gewichtige zaak. Nimmer te voren hebben de Gerefor
meerde Kerken, met dewe:lke wij ons 'een rekenen, zulk een for
mulier gehad. Vreemd is het ook, dat Gereformeerde Ke"ken en 
Theologen weI de wenschelijkheid van zulk een formulier uit
spra'ken, maar nimmer een concept hebben nagelaten dat door _ de 
Kerken kon overwogen worden. Calvijn, in zijn Institutie~ han
delende over het "Vormsel" als een af te l.::euren iets, zegt: "Daar . 
moest zijn een Christelijke Onderwijzing, waardoor de kinderen 
'of aankomende jorigelieden vQor de Gemeente rekenschap van 
hun geloof geven mochfen. En dit zou de. beste manier van on
denvijzen zijn, indien men een formulier had, tot dit gehruik op
gesteld, behelzende hoofdzakelijk den inboud, en gemeenzaam 
verklarende het voornaamste van de noofdstukken van onzen 
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godsdienst, waarin de gansche Kerk def geloovigen zqnder tegen
spraak maet' toestemmen. En dat een kind van tien j aren zich 
voor de Gemeente stelde om belijdenis van zijn geloof te doen, 

'dat het van ieder hoofdstuk ondervraagd werd en op ieder van die 
antwoordde, dat het, zO'o het i~ts niet wist, of niet weI verstond, 
werd oriderricht, en in dief voege in de tegenwoordigheid van de 
Gemeente, beli j denis deed van dat eenig, waar en recht _geloof, 
waarmede 't yolk der Gemeente (geloovigen) eenstemmig den 
eeriigen God dient1" 

Calvijn heeft echter geen formulier daar bij opgesteld. Nu 
zegt J. H. Gunning, predikant van de' Ned. Herv. Kerk, in zijn 
Eeredienst, dat Calvijn volgens het schrijven van den Franschen 
leeraar Doumergue later. weI zulk een formulier heeft opgesteld, 
maar wij waren ni,et.in de gelegenheid 't-in ons bezit te krijgen, 
om zoo mogelijk, er eenige winst mee te doeu. 

Dr. A.. Kuyper, Sr., zegt in zijn Onze Eeredienst, dat de Ker
ken verplicht zijn vDar'het doeu van openbare belijdenis een for
mulier vast te stellen; een formulier dat ten eerste de beteekenis 
van deze plechtigheid uiteenzet, en ten tweede, de vragen aan
geeft, die aan de toetredende personen zt1-11en worden voorge
'houden." Maar Dr. Kuyper gee£t daarbij geen concept, wat an
,ders weI in een werk als Q.at mocht verwacht worden. 

Dr. Bavinok, in zijn Dogmatiek, laat zich 11iet uit over een 
formulier, noch over de geschikste v:agen. 

Ds. Jacobus Koelman, in zijne verhandelingen over Het Ambt 
en de Plicht van Ouderlingen en Diakenen, verwijst naar eene 
orde in de Kerk van Utrecht, en wil hebben dat na een onderzoek 
door ,den Kerkeraad, al of niet in tegenwoordigheid der Gemeente1 

de vragen zullen gedaan door V oetius .gesteld. 
Prof. Biesterveld, in zijn Gereformeerd Kerkboek, beveelt 

ook bij 't doen van openbare belijdenis, de vragen aan door Voe
tius opgesteld1 al is het dan met enkele kleine wijzigingen en ver-
kortingen. -

Ook in de Nederlandsche Hervormde Kerk zijn er die 't be
treuren dat er niet een kart, plechtig formulier is, voor-- wat zij 
noemen "bevestiging van Jidmaten. n 

Dr. J. H. Gunning Jhz., spreekt daarvan in zijn weDk over De 
Eeredienst.' Hij maakt tevens melding dat de Duitschers ze heb
ben, 'zoowel als de Fransche Gereforrneerden. Onder anderen 
noernt hij dat van "Bersier" als schoon doch wat te lang, en bij 
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de Franschen in gebruik. Eene capie daarvan was echter niet 
in 0115 bezi t. 

Ook kan nog gezegd dat de zoogenaamde Groninger dehting 
in 1849 en 1850 proeven van zulk een formulier hebben geleverd, 
maar het spreekt weI van zelf, dat we ons tot hen niet behoefden 
te wenden, 'om 'eenige gegevens teo ontvahge'n. 

Wat we nog al verwaeht hadden was, d"t Prof. W. Heyns in 
zijn Liturgiek ons iets aan de hand zou hebben gegeven .. Maar 
qok deze laat er zich 'niet over nit. Al wat we vanden hij hem 
was: "Een formulier VOQr deze handeling hebben we niet, do'eh 

, na een onderzoek door den Kerkeraad, zal 't goed zijn de vr'agen 
te do en die door de Synode van 1897 zijn aang-enomen." 

Alles samengenomen blijkt het duidelijk dat we met een for
mulier bij het doeu van openbare belijdenis op een terrein komen, 
dat nog niet betreden is, en waarop velen zich niet durfden wa
gen. Moeielijk is daarom de taak een concept der Synode voar 
te leggen. Temeer moeielijk amdat over het opstellen van aI- de an
dere' formulieren die we hennen, zooveie oogen giIigen, en daarna 
met vele veranderingen eerst den kerken werden voorgeIegd. 
Maar, vooral moeielijk omdat w'e ons bev\Tust zijn van onze ge
ringe kennis in zulk eene belangrijke zaa'k.· Toch nemen we de 
vrijheid om in diepe afhankelijkheid van onzen Getrouwen Ver
bonds God, Uwe vergadering het volgende concept aan te bieden: 

FORMULIER BIJ HET DOEN VAN OPENBARE BELIJDENIS, 
DOOR HEN DIE IN HUNNE JONKHEID GEDOOPT ZIJN 

Aile clegenen die in hunne jonkheid gedoopt zijn en tot de ja
ren huns verstands gekomen, zijn geroepen en verplicht om den 
dood des Heeren te verkondigen, en in 't midden der Gemeerite, 
na onderzoek door den Kerhraad, belijdenis des geloofs af te 

·Ieggen. Bij den Heiligen Doop heeft de Heete, onze Getmuwe 
Ver-bonds God, Vader, Zoon en Heiligen Geest, hun Zijn Ver
bond verzegeld, en krachtens dat verbond als Zijne kinder en 
en erfgenamen aangenomen. Zij zijn in Christus geheiligd, dat 
is, afgezonderd van de werdd, opdat ze Hem z'Quden belij den, 

··eeren en dienen. Om tot dat belijden, eeren en dienen te ko
men, heeft de ,Heere beloofd dat Hij hen van alle goed verZOf
gen ZOllo Die helofte volbrengt de Heere op velerlei wijze.', 

, Ten eerste, door middel van de ouders. Deze hebben bij den 
Heiligen Doop van hunne kinderenbeloofd, dat ze hen in 't op
was sen breeder zouden'onderwijzen ip 't geen de Heere bij I'den 
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Heiligen Doop belooft. Als de eerste onderwijzers voeden ze 
nunrie kinderen op in de leering en vermalling des ,Heeren. 

Ten tweede, door de Bediening des Woord en het oriderwijs. 
Daardoor' wordt hun bekend gemaa'kt, wat de bel often Gods in 
·den Heiligen Doop gegeven inhouden. Dat God.Zich in de Heilige 
Schriften, Zijn onfeilbaar· Woord, heef! geopenbaard,. om Hem 
t!= leeren ·kennen tot zaligheiq, en dat die Heilige Schrifren dienen 
,opgevat naar hetgeel1 in de" Belijdenisschriften del' Christelijke 
Gereformeerde Kerk staat uitgedrukt. Maar oak dat zij strij
den moeten tegen zonde, wereld en Satan, en op elk levensterrein 
vom den Ifeere hebben te leven. 

Ten derde, door den Heiligen Geest, die naar Zi j ne helofte 
bi j hen wilde ,vonen, en tot lidmaten van Christus heiligen, opdat 
ze zich zciuden kunnen toeeigenen hetgeen ze in Christus hebben, 
namelijk de, afwassching der zonden en de dagelijksche vernieu
wing des levens, om eindelijk, met de Gemeente der uitverkorenen, 
het eeuwige leven in te ~ gaan. 

De Heere dan "Is de Onveranderlijke en Getrouwe, die Zijn 
Verbonqs-weldaden zoo ruimschoots gaf, verlangt dat Zijne Ver
"bondskinderen die ook door een oprecht geloof aanemen. Hij 
verlangt dat ze erkennen zullen in zichzelve dood te zijn in zon
·den en misdaden, en niet anders zalig te 'kunnen worden dan door 
de volkomene genoegdoening en gerechtigheid van Jezus Chris
tus. Zij dienen in de kracht des Heeren Jezus Christus te strij
den tegen zonde, wer~ld en Satan, en niet alleen in 't midden der 
Gemeente, maar oak in het midden der \lIlereld op elk terrein des 
1evens, de goede belijdenis afleggen. Dan zullen ze zich in den 
Heere kunnen verblijden, die gezegd heeft (Matth. 10: 32) : "Een 
iegelijk dan, die Mij belijden zal v66r de menschen, dien zal Ik 
oak belijden v66,. Mijnen Vader, diecin de hemelen is." 

. Opdat het dan openbaar "vorde, dat gij dezen uwen Getrouwen 
Verbonds God, die Zich eersl tot u wendde, en u alles gaf wat 
tot uwen eeuwigen vrede dient, ook als uw God erkent, Hem 
door J eztis Christus in de kracht des Geestes naar Zijn W oord 
begeert te dienen, zult gij van uwentwege op de navolgende 
vragen ongeveinsd a-ntwoorden: 

Ten ee1'ste j Verklaart gij de leer onzer Kerk, die gij geleerd en 
bel eden hebt, te houden voor de ware en .zaligmakende leer, Qver
eenkomende met Gods Woord? 
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Ten tweede, Belooft gij door de genade Gods in de .telijdenis. 
van deze leer ,volstandig te blijven, en die in het leven te- open
baren? 

Ten derde~ Eelooft gij overeenkomstig 'deze leer trotiw en eer-· 
lijk uw leven te richten, en uwe -belijdenis met goede werken,te: 
versieren? 

Ten vierde, Belooft gij u aan de kerkelijke tucht te ondel'wer
. pen, zoo gij (wat God genadiglijk verhoede) in leer of leven u 
kwaamt te misgaan? 

- B~venstaaiLde vragen zijn va~ Voetius. Doeh misschien zijn 
de vragen die we hebben. doelmatiger, of oak degenen die we zelf 
hier nog aan toevoegen, name1ijk: ' 

Ten eerste, Belijdt gij de leer die in het Oude en Nieuwe Tes
tament, en in dE; Artikelen des Christelijken Geloofs begr:epen is. 
en in de Christeli jke Kerk ,alhier .-geleerd wordt, de waarachtige en. 
volkomene leer del' zaligheid te wezen? 

Ten tweede~ Belijdt gij vanwege uwe zonden e,en mishagen in 
uzelven te hebben, en u daarom voor God verootmoedigt; en is het 
uwe hartelijke 'keuze J eztls Christus, Gods Zoon, als uw hoogsten, 
Profeet,~ eenigen Hoogepriester, _en eeuwigen Koning lief te heb
ben en te dienen ? 

Ten derde, Belooft gi j door de genade Gods bi j de zuivere' 
leer te blijven, de were1d te verzaken, een nieuw Christelijk leven 
te leiden, en indien gij u kwaamt te misgaan (wat God genadig-· 
lijk verhoede) te onderwerpen aan de kerkelijke tucht? 

Het antwoord zij: Ja,wij. 

De oplegging van den zegen geschiede met de woorden van' 
1 Petri 5: 10, 11: "De God nu aller genade, .Die ons geroepen 
heeft tot Zijne eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij 
een weinig tijds zullen geleden hebben, dezelve volmake, bevestige, 
versterke en fundeere ulieden; Hem zij de heerlijkheid en de 
kracht in aIle eeuwigheid. Amen." 

Men kan daarna, indien het stichte1ijk gevonden wordt, de
Gemeente laten zingen: Psalm 100: 2; 121 : 4, of 134: 3. 

Met eerbied onderworpen . 
F, r DROST 
N. GELD'ERLOOS. 
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RAPPORT V 

RAPPORT AANGAANDE BRAND ASSURANTIE 
VAN KERKELIJKE GOEDEREN 

WelEerwaarde en Eerwaarde Braedeys:-
D we Commissie heeft de eer het volgende te rapporteeren: . 
Na onderzoek en.bespreking dezer kwestie, komt ze tot het vol

gende ,advies: Een onderlinge brandverzekering van. kerkelijke 
eigenqomrnen is niet aan te_ bevelen, omciat: 

(a) de kosten aan het beheer van een dergeli jk fonds ver
bonde~, met administratie, inspectie van gebouwen in al- _, 
lerlei deelen der Vereenigde Staten, met schatting van 
hrandsc.hade, enz., te kostbaar zou zijn; 

(b) het zeer twij felachtig is of de gemeenten hypotheken zan
den kunnen krijgen Dp eigendommel1 welke door een der
gelijke ,assurantie gedekt werden; 

(c) het een' groat kapitaal zou vereischen om in de verschil
lende Staten, waar de kerkelijke eigendommen gelegen 
zijn, een "deposit" te storten als waarborg, met de State 
Fire Insurance Department; 

(d) de ervaring, zelfs in onze' kringen gednrende de la~tste 
tien j aren, geleerd heeft dat de brandschaden, met de 
daaraan verbonden onkosten, grooter zijn dan wat men, 
van "premiums" zou ktfnnen verwachten. 

(e) het niet te verwachten is dat alle gemeenten aan een der
gelijke kas zouden deelnemen, indien het mogelijk was dat 
ane voornoemde bezwaren konden worden weggenomen; 

(f) De algemeene ervaring van Brand Assnrantie Maatschap
pijen is dat assurantie op kerkelijke goederen onprofij
telijk is, en hier kan aan' t6egevoegd worden dat er in 
de j aren 1919 en 1920 brand-verties geweest is aan ker
kelijke eigendommen voor $6,138;338. 

(g) Deze zaak'kan beter beheerd worden door iedere afzonder
Ii jke gemeente. 

Met eerbied onderworpen, 
ABRAHAM PETERS 
HENRY DENKEMA 
BARTEL J. JONKMAN 
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RAPPORT VI 

VI. REPORTS OF THE CHINA .MISSION FORCE 

The undersigned takes the liberty of printing the. following 
reports of our Mission force in China. 

The Executive Committee referred these matters to the 
Board meeting. The desirability of having the ~ynod and Church 
know in full beforehand what communications and proposals 
~have reached the Board, prompts to the publicatiop. of these tniss
ives in 'the Agendum. 

These reports were signed by the Rev. J. c. De Korne, secre
tary of OUT (hina'Mission force. 

HENRY BEETS, Director of Missions. 

RECOMMENDATIONS 

Report of September, 1921 

1. We recommend that Yunnan, one of the fields mentioned 
in the Synodical decision, be eliniinated." We have gathered in

-form'ation about this province by correspondence and
c 

through 
conversations with ,missionaries who have personal knowledge of 
it. We came to the conclusion' that the evidence thus, gathered 
did not warrant our making a: personal investigation of the field. 
That conclusio~, and ·our present recommendation that this field 
be eliminated from further consideration by our Church is based 

-upon the following consideratiollR_: 

a) . With an eye to the future possible development and 
growth of our Mission, we could not find a block of con
tiguous territory, unclaimed by any other Mission large 
enough to satisfy our requirements; 

b) The proportion of Christians to total population is just as 
great in Yunnan as in Kiangsu, and the proportion of mis
sionaries to the total population is considerably larger in 
Yunnan than in Kiangsu; 
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c) No special opening, offering opportunities for co-opera
tion with a church of Refofl1led confession, has been 
presented to us; 

d) Most of the work that still remains to be done in Yun
nan is tribal work, requiring the use of a different lan
guage for e~ch tribe; 

e) The North Kiangsu field (offered by the Southern Pres
byterian Church) so well satisfies our requirements that 
it is not necessary to lopk into the more remote regions. 

, . 
2. We recommend that the proposal embodied in the docu

m,ents quoted below be accepted: 

Under date of June 18, 1921, the Yencheng and Taichow 
Stations of the North Kiangsu Mission sent the following circular 
letter h all the members of their Missions: ' 

"The Taichow and Yencheng stations, after a j oint meeting
for prayerful consideration, have unanimously decided to invite 
the Christian Reformed Mission to locate in the fields we have 
been unable to reach. We are writing to' ask the approval of the 
Mission, and hope 'you will make it unanimous if possible. 

"The resolution we adopted reads thus: 

"'Resolved, that the Taichow and Yencheng. stations. 
strongly invite and urge the Mission of the Christian Re
formed Church of America to open work iIi'the large unoc
cupied fields adjoining our territory. 

" 'Resolved, that we especially call attention to the large
magistracies lying southeastward of Tiichow, viz.,' Rukao, 
Ching Chiang, and H.aimen magistracies, and recommend 
that the Christian Reformed Mission 'begin in this section.' 

"The reasons for this action are as follows: 

"1. Our weak force is utterly inadequate to keep up with the 
work .. We are getting a few new missionaries and hope 
to ge,t more, but in the nature of the case we cannot ex
pect in the near future from our own church enough 
workers to begin to meet the needs. Now God has pro
vided workers whom we may be able to get. Do' we 
want them? 
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liZ. The unworked territory is amply)arge 'to justify another 
Mission taking hold. Southeastward of Taichow-aside 
frOITi Tungchow, where the F. C. M. have a Mission
there are three magistracies in which there is no resi
dent missionary of any denomination, and scarcely any 
work has been opened up. Indeed, all the way from the 
river to the Haichow borders is a vast tract, lying ,east
ward of our· stations, which neither we nor ,anybody else 
has worked. Besides if, <in time, this Mission should be 
strong enough, they might be able to twke' up work in 
parts of Chinkiang territory or to work along the cana1. 
Our resolution is broad enough to cover this, though we 
re'commend that they start southeast of Taichow, leaving 
developments for f!1ture consideration. 

"3. As to population, Mr. Moffet gave us the latest official 
figures. They put the Taichow field, comprising in whole 
or in part four magistracies, at 4,260,873 ~nhabitantsJ and 
the Yencheng field at 2,619,169. These statistics put Tai
chow, Rukao, Tun t'ai, Mencheng, and Funing each over 
a million. This country can grow both wheat and rice in 
one year on the same land, and farming lands sell from 
$20 up to $150 per mow. We never have killing fam
ines in this country except in parts of Funing, ·because the 

i streams carry off the flood waters. Beggars are a rarity. 
The Chinese flock to this earthly paradise, and this gives 
us heavy populations. VVhile we have not figures for 
two of tlre unoccupied m-agistracies, Ching-chiang and 
Haimen, putting them at eight hundred thousand each, 

. would give us nearly eight and a half million people for 
our two., stations and this Mission to work.· If one sta
tion can care for a million and a half, they would need 
to establish three or four stations, and it would be bet
ter if we could get a· station for one million. 

"4. The vital urgency for calling this Mission lies in the fact 
that they are loyal to the Bible. It distresses us to see 
missionari~sjn other parts of China giving them the cold 
shoulder. In three sections which they have considered, 
they did not rece.ive a welcome from· the missionaries, 
men of the union-at-;-any-cost type. This Mission stands 
for the fundamentals., Kuyper, Dosker, and men of that 
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i stamp were their leaders. Surely we are not going to see 
such men shut out of China because they stand for pdn
ciple. 

"-5. Their system of government.:fits exactly vVith ours. They 
can work right .into our presbytery. 

"6. Personally they are most congenial. It does our hearts 
good to see their deep spirituality and consecration. If 
tbis class of people do not take up tbe work, others of a 
less desirable kind will step in. Alre;idy the 'Holy Rollers' 
and such freak, Missions are trying to get a· start here. 

"7. These men seem favorably inclined, and"we hope would 
respond to a hearty call. 

"8. Financial considerations are not to he overlooked. It 
takes money to run this work, especially in this kind of, 
country. Even the little farming villages are brick houses. 
You cannot get school-teachers and preachers for a pit
tance. And in tbe cities we have to mix with the wealthy 
classes. This Mission has made a good start in finances. 
Their Church has no other Foreign Mission, and as they 
'become more and more interested, will uphold the work, 
making it less necessary for 6ur Church to carryall this 
heavy burden. 

"Will all please push this circular. 
(Signed) Hamsherger, Hancock, Price, Ghiselin, 

,Smith, White," 

The responses which the Secretary of the Mission received 
to this circular were favor.able. At the annual meeting of the 
·Mission, held on Kuling in August, the following resolution was 
adopted: 

"Your Co.mmittee recommends that our Mission reaffirm 
unanimously, the two resolutions formally passed by circular 
letter and that we heartily to-operate in every way possihle to 
assist the Christian Reformed IVIission to begin their work 
southeast of TaidlOw in that portion known as the Rukao 
field. 

"That as the Chr. Ref. Mission enlarges, we suggest that 
tbey work north and south to;wards the Taichow 'and Yen
cheng S .. P. field boundaries in opening their stations, having 
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some consultation with our two stations when opemng up 
new work. 

"That these two Missions preserve their integrity and 
exercise entire freedom i~ thei~ policies"and beliefs, and re
spect each other's desires in the work." 

To 'this proposal a~d invitation we answered, under date of 
September 24: 

"To the Members of the Taichow and Yencheng Stations, North 
KiangsuMission, Southern Presbyterian Church. 

"Dear Brethren in Christ:-
"This is to acknowledge receipt- of your hearty invitation, 'en

dorsed by your Mission, to begin our Mission work at Rukao and 
work out towards your northern and southern boundaries as our 
Mission grows. Our answer to your invitation is that we have de
cided to recommend its acceptance. We have reported this de
'cision to Ollr Board 0_£ Heathen Missions. As' you know, our 
action must be reviewed by our Board and Synod, but we feel 
confident· that our home authorities will give their approval. 

"As a Mission we appreciate deeply the hearty welcome you 
are giving us, and thank you for the great services you have al
ready rendered ,us in our investigations. We anticipate with joy
ful eargerness the time when we shall be enabled to share with 
you the task of bringing the Gospel of Jesus Christ to the 
millions of North Kiangsu. " 

"Your fellow-laborers in Christ, 
"( Signed)." 

Rev. De Korne writes: "Our reasons for the above recom
mendation are: 

a) The fields proposed by Synod (Fukien, Honan, or Yun
nan) have not proved to be favora:ble for the locating of 
ou'r Mission. With respect to Fukien, see our Report 
dated Nov. 30, 1920. For Honan, see our Report dated 

. June 22, 1921. For Yunnan, see Recomrnendation No.1 
of this Report. . 

b) These positive considerations are in favor of our Church 
locating its China Mission in this field: . 

,1) It is' practically virgin territory. No missionaries 
have ever'resided in this section. One city, Rukao, is 
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being worked as an' out-station. But in that city of 
about a hundred thousand population, there are less 
than a score of converts. There -are 'a number of other 
large towns in which no- mission work of any kind has, 
ever been done. For example, we were·in one city in 
this territory, whose population is reported at seventy 
thousand, and as far as we can find oht, the Gospel 

'. has never yet been preached there. 

2) This field is in a most populous section of China. Ac
cording to recent estimates made by the China Con
tinuation Committee and the Chinese Post Office, 
Kiangsu ranks first among the provinces of China in: 
density of population ( C. C. C. estimate, 872 per sq. 
mile; P. O. estimate, 875 per sq. mile). And in all 
Kiangsu there is no more del)Sely populated district 
than the field which we are recommending. 

3) This field offers us exceptionally favorable opportuni-· 
ties for co-operation with the Missions of the Southern 
Presbyterian Church, in line with Synod's decision r 

'bij- voorkeur in medewerking met een kerk v.an Gere
formeerde belijdenis.' That this Mission heartily weJ
comes us is evident from the documents quoted above, 
and in the same documents proof of their devotion to 
the Reformed standards is found. 

4) This field has strategic value. By canal boat and river' 
steamer it is within two days' travel from Shanghai,. 
the center of all the missionary activity of China. It 
is within one day's travel of Nantungchow, 'the model 
city of China,' which, by its industries and civic devel
opments is al:ready exercising an influence, towards 
progress upon all the adjacent country. The language 
spoken in this field, Southern Mandarin, can be un
derstood by at least two-thirds of the people of China. 
It is near the Yangtze River, China's gl-eatest com
mercial waterway. 

S) The apparent prosperity of the people makes this a 
desirable field. This section. never suffers from the 
devastating famines which harass other parts of the" 
country. The people are ind?strious and peaceful. This. 
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s'ecti6n has not been touched by the inter-necine wars 
which have marked the history of China for the last 
sixty years. When these people turn to God, they will 
be ready to attain to self-support of their churches 
more readily.than in the poorer sections. Government 
education has been developed to a remarkable degree 
in Rukao Hsien (magistracy). The network of canals 
found here is an important factor in their continued 
material prosperity. 

6) Inexpensive travel to and from the home land, as well 
as into the ,interior for itinerating, makes this a' desir
able field. Nearly all of the itinerating can be done on 
houseboats and launches on the canals. 

7) The area opened to us is sufficiently large for all the 
'for~ign missionary activity of our Cl1urch for many 
years to come." 

Under date of Feb. 1922, Rev. De Korne writes as follows 
-ill answer to the question of the Executive Camm" asking to state 
the budget for the present force, the number of workers which 
should be sent Qut, their salaries, how many buildings are needed, 
and. what it will cost to erect them. The amounts given are in 
Mexican dollars, which we presume are vmrth about 50 cents at 
present-the rate of exchange fluctuating. H. B. 

a) Budget for Force now on the Field. from September· 1, 1922, 
to Septe:mber 1, 1923. 

Lang.uage Teachers ............................ $ 900.00 (Mex.) 
Transportation, Nanking to Tai-

chow .............................................. 1,300.00 
Itineration .......................................... 1 • .DQO.00 
Rent and Repairs to Houses ............... 2,000.00 
Stoves .................................................. 600.00 
Miscellaneous ..................................... 100.00 
Summer Health Allowance, $50 for 

each adult, and $25 for each child 425~00 

To.tal.. .............................. $5,325.0.0 Mex." 

(Note of Secretary. This Budget do~s not include the salaries 
-of our present ordained men, taken care of by the churches o~ La
Grave Av~., the West Side, Grand Rapids, and the, Classis of Zee
land.-H. B.) . 
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b) Budg~t, from September 1, 1922, to September 1, "1.923, for the 
new Missionaries to be sent out this Fall. This presupposes that 
their expenses 'up to Shanghai are paid by the Board Treasurer: 

For each Family:-
Travel ................................. , ......... : ...... $100.00 
Rent ..................................................... 720.00 
Tuitio,n ................................................. 400.00 

For each Unmarried Mjssionary:-
Travel ................................. :................ 50.00 
Tuition ................................................. 200.00 

Summer Health Allowance: $50 foreach adult, 
and $25 for each child. 

The total amount of this Budget to he determined by the num
ber of missionaries sent out . 

. c) Approximate Cost of Property that will be needed in Rukao if 
we are to establish one fully-manned Station th~re: 

Land ........................................................ $20,000.00 
Five Residences, at $7,000 ..................... 35,000.00 
One 50-bed HospitaL ............................ 35,000.00 

! Initial Stock of Drugs'............................ 2,000.00 
Surgical Instruments_ and - Operating-

room ............................................. .. 
Beds and Other Equipment.. ................. . 
X-Ray Machine ..................................... . 
One School (capacity, 250 board-

ing pupils) .............................. ~ ...... . 
. School Equipment ................................. . 

2,500.00 
2,500.00 
3,500.00 

20,000.00 
500.00 

Total. ................................. $121,000.00 
Wall around Compound.......................... 2,000.00 

Grand Total. ..................... $123,000.00 

d) Appro~imate Annual Budget for ,a Fully-mann~d Station at Ru
kao. The minimum force (foreign) for a fully-manned station 
is: 2 ordained evangelists, 1 doctor, 1 nurse, 1 teacher, and 
1 woman evangelist: 

Evangelistic ............................................ $ 
Medical .................................................. . 
Educational .......................................... .. 
Insurance and Repairs ............................ · 

6,000.00 
3,000.00 
2,800.00 
1,500.00 

Total. ........ : ............................ $13,30 0.00 
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The Evangelistic Budget covers itineration, rent of countl'y 
chapels, salaries of native preachers, and upkeep of primary schools 
at out-stations. It will pt:ovide for the work of the two' men and the 
one woman evangelist. As the work develops and more out-stations 
are added, the Budget may have to be increased to $8,000 a year, but 

, on" the other hand, if we are able to realize some ambitions we have 
with respect to placing a part of the financial burdens upon the Chi
nese Christians, we will be able t.o carry on. the work on less than 
$6,000 a year. 

The Medical Budget will cover the salaries of one hospital evan
gelist, two Bible women, two Chinese doctors, one laboratory assis

_ tant and ten servants. This annual budget gradually to' be dimin
ished as ,the hospital_becomes self-supporting. 

The Educational budget will cover the salaries of eight native 
teachers, equipment for schools, rent and care of buildings. This 
would permit giving instruction to ,(using the Talchow 4gures) 25 
lower Primary grade pupils, 39 higher Primary grade pupils, ,and 20 

. Middle School (called High School in America)' grade pupils. The 
building fun"d outlined above calls for a school building with a capac-
ity of 250_ boarding pupils. With a plant like that in operation, a 
higher budget would probably be required. We are not ready at this 
time to make any recommendation whatever ,as to what our educa
tional policy for Rukao should be, but this' estimate is given solely 
that you may know what the app-roximate, cost would be in case we 
should adopt an educational policy similar to what the Presbyterians 
have in Taichow. 

e) You also ask about the number of workers to be sent out, 
and their salaries. Our opinion is that the number you send will not 
be limited by the needs of the field, but ,rather by the resources in 
men and money of the Church at home. Each main station will need 
a foreign force of at least: one doctor, one nurse, two ordained men, 
one woman evangelist. The field we are recommending is large 
enough to accommodate at least five main' stations. We hope to be 
able to place these workers as fast as you send them out. 

As to salaries, we would state that the general practice of the 
,Missions operating in China is to place aU married missionaries on the 
same salary basis, and unmarried workers are given a salary of half 
or a little more than half of that given -the married folks. 

3. Subject to the approval of the Board, ~e have decided 
to accept the invitation of the Taichow Station of the Southern 
Presbyterian Mission to go to Taichow this fall to live in the 
houses which they have available. Dr. Huizenga is to take charge 
of the medical work at Taichow while Dr. R. B. Price is absent on 
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furlough. During this time he can live in Dr. Pl~ice's 'house. Rev. 
C. F. Hancock has had to leave for America because of the illness 
of Mrs. Hancock, and one of our f.amilies" can live in the Hancock 

. h011se. 011r :1\1i55ion will not be expected to pay any rent for the 
use 'Of the Taichow Mission houses, and the Southern Presby
terian Mission will not be expected to pay for Dr. Huizenga';:; 
services. Arrangements for housing the third family-of our J\lEs-
5io11 can be made in Taichow, perhaps by renting 'a Chinese house 
and making some alterations, for which we are placing $2,000 in 
bur Budget. This arrangement will give us an excellent oppor
tunity of gradually working into our own Rukao field under ex
ceptionally favorable circumstances. Rukao is only sixty miles 
from Taichow, and is connected with it by steam launch service." 

(The accompanying niap'will aid in understanding the situ
ation outlined above.-H. B.) 
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RAPPORT VII 

ZUID AMERIKA 

Deputaten kunnen tel' Synode zeer gunstig rapporteeren van 
, Ds. Sonneveldt's arbeid in Patagonie, doch finantieel hadden die 

gemeenten de laatste jaren tegenspoed, zoodat de helpende hand 
noodig was. Des broeders diensttermijn loopt dit j aar ten einde, 
,doch de gemeenten brachten weer -een ee~parige beroeping uit en 
ditmaal voor onbepaalden tijd. Kan de Synode dezen arbeid nog 
enkele jaren steunen metongeveer $1,200 per jaar, dan kan ZEw. 
drie kinderen in Nederland ter Chr. Schoolzenden, in hetcen
trum der kolo11ie kerk en school bouwen, en ook tweemaal per 
j aar de vacante gemeentj es, Tres Arroyas ,en Rosario, bezoeken. 
Deputaten bevelen gaarne deze ondel;steuning nogmaals aan, en 
adviseeren dat 'de Synode weer Deputaten benoeme met mandaat 
als te voren. Ds. Groen lean wegens verren afstand niet meer 
dienen.-Inzake de gemeente Buenos Ayres zien Deputaten nog 
uit naar nadere berichten. 

N amens Deputaten ad hoc, 
J. WYNGAARDEN, Scriba. 

UIT ZUID-AMERIKJ\., VOOR DE VERGi\.DERING 
DER SYNODE 

Weldra komen onze kerken in Synode bijeen en zll11en 
wederom de belangen der geloofsgenooten in Zuid-Amerika 
ter sprake komen. Die geestelijke belangen worden nu reeds 
vele jaren do,!r U Qehartigd, en voor de betoonde liefde en of
fervaardigheid zeggen we u hartelijk en oprecht dank. 

Met betrekking tot den arbeld en de ernstige omstandig
heden in Patagoni'e, gevoelen we behoefte om nog een kart 
woord totu te richten eer gij als Synode samenkomt. In ver
band met het pas opgestuurde rapport over 1921 zullen we 
kart zijn en v'Oornamelijk op eenige nieuwe gezichtspunten 
wijzen. 
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Ca) Wij arbeiden hier thans ruim negen jaren. Het gebied 
dat wij te bereizen hebben is groot, namelij,k ruim een en eell
haH maal zoo groot als Nederland. Zooals ge weet uit de 
jaarrapporten, was en is die aJ.1beid niet pngezegend en op de 

, laatste kerkeraadsvergadering werd beslaten om -mij ~iet meer 
voor een bepaalden tlj'd, doch vaor goed als predikant alhier te 
beroepen. 

(b) De arbeid onder Engelscne en Welsche Christen en 
gaat geregeld voort en wordt bijzonder gewaardeerd. Die ar
beid krijgt ook uitbreiding, doordater nog al Engelschen hier
"heen kamen. 

(c) Met het predi1~en in de Spaansche taal zijnwe, op ver
zoek, ook aangevangen, vooral met het DOg op degenen die 
hier geboren zijn ·en DOle als begin van zendingswerk." 

Resuffi'e: V.,T e prediken Gods vVoord alhier op veertien 
plaatsen in het Hollandsch, opdrie (straks vijf) plaatsen in 
het Engelsch, en op drie plaatsen in het Spaansch. En zoo 
bereiken we in dit uitgestrekt gebied nagenoeg allen! 

(d) We staan op het punt een ideale centrale plek te krij
gen, van well< centrum we meer contact ffi'et de mensc'hen zul
len hebhen en vanwaar de at1beid met nog meer kracht kan 
worden va:ortK~zet. Hi~r willen we kerk en school 'bouwen. 

",;.-

(e) Van de herderlooze gemeente te Tres Arroyas ontving 
ik verzoek om Woord en Sacram·enten te komen bedienen, 
welk voorrecht men sinds het vertrek van :Os. Rijper, miste. 
Mijn kerkeraad zal mij met lielde verlof ge'l"en. 

(f) Rosario, door verdeeldheid kwijnende, heeft dringende 
behoefte aan bezoek ·en bearbeiding. Ik sta met beide partijen 
in correspondentie, doch persoon'lijlk b~zoek zal noodig zijn 
om', onder '8 'Heeren zegen, hier alles weer in orde te krijgen. 

Uit bovenstaande mededeelingen, ter wille van de plaats
ruimte als in telegramstijl gedaan, voigt tweeerlei: Ten 
eerste zal in de toekomst met bijzondere toewijding moeten ge
arbeid wDrden. De arbeider wordt een reizend predikant,. en de 
noodige studie om Gods Woord geregeld in de drie genoemde 
talen te kunnen verkondigen, gevoegd bij de enonne afstan
den, zal weI de uiterste krachtsinspanning eischen. En in de 
tweede plaats voigt uit bovegenoemde zaken (zie punt A, 
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slot) dat ik persoonlijk voor de vraag wordt gesteld om mij ge
heel aan en voor dien __ arbeid te geve'n. 

Lettende op de leidingen Gods, .op de genoten.. zegeningen, 
op de eenparige roepstem del' gemeenten, op den goeden ip
gang dien ik heb bij allen en oak 'op d'e overtuiging en be
geerte van mijn hart, dan is het niet moeilijk 'om op bovenge
stelde vraag te antwoordep: Van ganscher harte. Ma,ar eer. 
we dien toren gaan bouwen zullen we de kosten moeten bere
kenen. We hebben een plan voor den toekomstigen arbeid om 
in pra'ktijk te brengen. En voor dien arbeid zal geld l1oodig
zijn, Aan dien arbeid in zulk een uitgestrekt gebied zullen 
groote onkosten verhonden zijn. En om geheel operrhartig te 
zijn, oak persoonlijk zullen we niet meer toe kunnen konien 
met een inkomen waarvan we in deze- abnormale tijden ter 
'nauwernood 'konden leven. De Heere zegende ons met kinde
ren en < de drie oudsten zullen we in Holland m'Oeten laten voor 
hun opvoeding, want hier zijn geen goede, Christelijke in rich
tingen voor o1?-derwijs. 

Om dit alles zullen we in de naaste toekomst uw krachtige 
hulp niet kunnen missen. En daarom komen ~e tot onze zus
terkerken in het N oorden met de bede: Help.t ons nog eenige 
jaren.' En dan, Z'OD mogelijk, met een vast bedr<:!-g,'waarop we 
kunnen rekenen bij het opmaken onzer begn:.i'OEing. Zou het 
bijvoorbedd niet mogelijk z'ijn dat iedere Classis gemiddeld 
honderd dollar per jaar voor dit doel toestond? Gemiddeld, 
dat wil zeggen, de stedcere wat meer, de zwakkere wat 'minder. 
Deze last zal toch niet te zwaar zijn, en met ongeveer $1',200 
steun is onze zaak verzekerd. Ve-rgeet dan ook niet dat in de
zen steun ook Tres Arroyos en Rosario deelen, welke gemeen
ten dan minstens twee,maal per j aar zullen bezocht en bearbeid 
worden. Met volle verfrouwen wachten we uw beslissing en 
antwoord af. Stdden we in dit schrijven, :tegen onze ge
woonte en wensch, ook onze persoonlij:ke belangen eenigs
zins op den voorgrond, gij 'begrijpt weI, 't gaa.t om de zaak 
des Heeren, om de voortzetting van den arbeid, waarvoor de 
Heere ons kennelijk wi! gebruiken, 

Hopende, dat onze bede ruime verhoDringzal vinden, zi,en 
wij reeds met belangstelling de beslissing der kerken tege
moet. Zij die beslissing, z66 dat ,we op onze aanstaande kerke-
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raadsvergadering juichend mogen verklaren-: Broeders, alles 
is in orde, voorwaarts in des Heeren N aam ! 

U, oak in uw haogste vergadering, de leiding des Heiligen 
Geest(;:'S toebiddende, blijf ik j na hartelijke groeteJ:?, als steeds, 

De Uwe in Christus, 
A. C. SONNEVELDT, 

'-
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PROTEST 

Classis O~tfriesland herewith sends the following Protest 
of Rev. E. Kooistra to the Synod: 

"The undersigned herewith appeals to Synod relative the 
Dr. Janssen case and protests against the action .of Cura
tbrium. Accordirig to the official announcement of the Cura
tori urn, as reported to the Classis, and also according to the 
official announcement· in our church papers, signed by the 
Secretary of the Curatorium, the Curatorium decided that the 
instruction of Dr. Janssen was 'unsatisfactory and undesir
able', and will advise Synod of its resolution. According to 
the information given us, said-action was taken without Cura
torium having first nand knowledge of Ja,.nssen's i!1struction, 
and also without hearing him. 

"It is against these two things that the undersigned is 
forced to lod-ge protest. Curatorium should have investigated 
the Janssen material itself. It' is a known fact, too, that there 
were en the Committee of Inve.stigation, brethren' who were 
anti-Janssen, and who had made up their mind before the in
vestigation regarding Dr. Janssen's status. 

"As to the other matter, that Dr. Janssen was not even 
heard, this seems to me, to be unjust, since even the civil courts 
will not do .such a thing. 

"On account of these two things, the under~igned herewith 
begs 'Of you to once more consider in a fair and honest way, 
the Janssen c"se. 

(Signed) ELBERT KOOISTRA." 

" 
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