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AFGEVAARDIGDEN TER SYNODE 

Primi Secundi 

Classis Grand Rapids Oost 

L. Veltkamp ............... Leeraar E. J. Tanis .................. Leeraar 
Herman Kuiper .. : ................. L M. M. Sehans ........................ L 
E. Vau Halsema .................. L Dr. H. H. Meeter .................. L . . 
J. M. Vander Wal..Ouderling L. Groeneveld ........ Ouderling 
Ds. J. Noordewier ................ O E. C. Gondzwaard ............... O 
J. B. Hulst.. ........................... O J. Kamstra ......... : .................. O 

Classis Grand Rapids West 

Dr. Y. P. De Jong ...... Leeraar G. Hoeksema .............. Leeraar 
H. J. Kuiper ......... ~ ................ L P. A. Hoekstra ...................... L 
H. Danhof.. ............................ L J. P. De Vries ....................... L 
F. Vander Ploeg .... Ouderiing C. Luyendyk .......... Ouderiing 
G. J. Rooks ........................... O B. De Korne .......................... O 
J. Engelhard ......................... O S. Lieffers ............................. O 

- Classis Hackensack 

H. Bouma ................... Leeraar J. Smitter ................... Leeraar 
D. De Beer ............................ L J. SmiUer .............................. L 

. J. H. Monsma ....................... L J. A. Westervelt.. ............. ; .... L 
H. Van Ostenbridge ... Onderl. L. Prail.. ... : ............. Ouderling 
S. E. Greydanus ................... O J. Van Bogert.. ..................... O 
J. Van Hassel... .................... O H. Cole ................................... O 

Classis Holland 

D. Zwier ..................... Leeraar J. M. Vande Kieft.. .... Leeraar 
J. L. Heeres .......................... L J. C. Schaap .......................... L 
.T. M. Ghysels ........................ L H. Keegstra ........................... L 
G . .T. Heetderks ...... Ouderling J. Maas .................... Ouderling 
A. Peters ................................ O A. Tien ................................... O 
A. Rosbach ............................ O P. Prins ................................. O 



ClassisHudson 

Dr. C. Bouma ............ Leeraar J. Holwerda ................ Leeraar 
Leonard Trap .................•...... L J. Walkotten ........................ L 
Peter yff.. .............................. L J. Balt .................................... L 

. Barney Stap.~ ....... ;.Ouderling Jacob Hoek ............ Ouderling 
O. Velzen .............................. O W. Sybesma .......................... O 
M. Klapmuts ........................ O 1. Blauw ................................. O 

Classis Illinois 

J. Manni.. .................... Leeraar H. Bakker ................... Leeraar 
J. K. Van Baalen ........... , ...... L E. J. Tuuk. ............................ L 
F. Ooezema ....................... , .. L J. O. Vos ......... : ...................... L 
G. Bossenga ............ Ouderling J. De Boert... ......... Onderling 
M. Stob .................................. O S. Vander Wonde ............... 0 
S. Oekker .............................. O G. Meyer ...•........................... O 

Classis Mus.kegon 

H. Fryling .................. Leeraar A.J. Rus .................... Leeraar· 
J. H. Mokma .......................... L B. Zwaagman ............. : .......... L 
J. Oolfin ................................ L G. Goris ................................. L 
M. Trap .................. Ouderling G. Vander Werp .... Onderling 
G. Klooster ............................ O J. Nederboed ........................ O 
H. J. Oornbos .................... :.O K. Vredevoogd ..................... O 

Classis Orange City 

M. Vander Heide ...... Leeraar H. J. Heynen .............. Leeraar 
A. Wassink. ...............•.......... L W. P. Van Wijk. ................. L 
T. Vander Ark ...................... L W. Terpsma .......................... L 
C. Geels .................. Ouderling E. Brunsting .......... OuderJing 
J. Verbrugge ............... : ........ O H. Vanden Bosch ................ O 
Chas. Mulder ........................ O E. Roelofs .............................. O 

Classis Osifriesland 

. C. Holtrop .................. Leeraar E. Van Farowe ..... : .... Leeraar 
O. H. Plesscher ..................... L M. Weeldreyer ...................... L 
F. Schuurmann .................... L H. Ahuis .............. : ................. L 
I. Goris ................... Ouderling J. De Waard .......... Ouderling 
H. P. Eekhoff ....................... O W. A. Meyer ........................ O 
1. Vander Wall .................... O H. C. Bode ............................. O 



Classis Pacific. 

N. Gelderloos ............. Leeraar A. B. Voss ................ :.Leeraar 
P. Jonker, Jr ....................... L E. J6Iing ................................ L 
D. H. Mnyskens .................... L C. Vriesman .... , ..................... L . 
Ds. A. J. Brink .... :.Ouderling A. Wilte .................. OuderIing 
P. Vanden Berg ................... O E. Bos .......... : ......................... O 
G. Vander Griend ................ O R. Eerkes .............................. O 

Classis Pella 

D. H. Kromminga .... Leeraar J. M. Bijleveld ........... Leeraar 
R. BoIt .................................... L F. J. Drost.. ........................... L 
I. Van Dellen ........................ L J. M. Voortman .................... L 
J. T. Brandsma ...... Ouderling P. Sijnhorst ............ Ouderling 
K. VanderMeer .................... O S. Vander Schaaf.. ............... O 
H. Vander Riet.. ............. : .... O G. Pakkebier ........................ O 

Classis Sioux Center 

J. Have.man ................ Leeraar J. H. Geerlings .......... Leeraar 
A. H. Brat.. ............................ L J .. J .. Steigenga ...................... L 
J. J. Weersing ...................... L J. G. Vande Lune ................. L 
W. Bierma ........... ,.Ouderling H. Kuiper ................ Ouderling 
·P. Nieveen .................... : ........ O D .. LeFebre ........................... O 
P. Tolsma .............................. O E. Star ................................... O 

Classis Zeeland 

A. B1iek ...................... Leeraar D. n. Drukker ............ Leeraor 
M. Van Vessem .................... L E. J. Krobne ......................... L 
W. D. Vander Werp ............ L K. W. Fortuin ....................... L 
H. Smit.. ................. Ouderling S. Vander Meer ...... Ouderling 
R. Dragt.. .............................. O D. Vander Kamp .................. O 
P. Baremau:: ......................... O J. Van Harn .......................... O 



• 
VOORARBEID 

Op Dinsdagavond, 17 Jnni, 1924, te acht nrc, zuo de 
Heere wi!, Ure des Gebeds vOOr de Synode, in het gebonw 
del' Derde ChI'. Geref. kerk te Kalamazoo, Mich. Voor
'ganger, de President del' vorige Synodale Vergadering, Ds. 
Jacob Manni. Deze opent ook de Eerw. Synode op \Voens
dag, 18 Jnni, des voormiddags te 10 ure, in het kerkgebouw 
der Eerste gemeente. N a gebed en toespraak, roept hij de 
deputaten op en leidt de verkiezing vanden -president, 
vice-president, en scdbre del' Synode. De verkozen presi
dent aanvaardt zijn taak.. Hij leest de OPENLI.TIm VER
KLARING voor, door de Synode met "ja" te beamen. Bepa
ling van wijze van arbeiden en uren van zitting. De presi
dent benoemt eene commissie tot verdeeling del' voorstel
len en rubrieken van het Agendum onder verschillende 
conunissies, desgewellscht met voordracht van de leden er 
van, en conunissies tot ontvangst van deputaten van Cor
respondentie-Kerken .. 



VI 

I. THEOLOGISCHE SCHOOL EN COLLEGES 

VERSLAG VAN HET CURATORIUM, ET AL. 

De Synode geve, ingeval zij in de ontstane vacatures 
aan Ol1ze Theo!. School mannen benoemt, die geene erva- ~ 
ring hebben in het yak, waarin.zij onderwijs moeten ge
ven, dezen minstens "a year leave of absence" met bezol
diging, omdat zij zich door speciale studie mogen voorbe
reiden voor hunnen arbeid. 

Gronden: 
(1) Het is onmogelijk voor iemand, die voor het eerst 

doceert in het gegeven yak, zich in het korte tijd
perk tusschen de ,Synode en de opening der school 

. voldoen.de voor te bereiden; 
(2) Ook afgedacht hiervan zal aile speciale voorberei

ding onze school en kerken ten goede komen en 
het "prestige" der professoren verhoogen. 

(Classis Illinois.) 

De Classis Pella vraagt dat, in het voorzien van eenige 
vacature in de facnlleit der Theologische School, de Sy
node het getal, derzulken die In aanmerking komen voor 
zuH{ eene vacature, heperke bij voorkeur tot hen wier 
Theologische opleiding werd voorafgegaan door eenc we
tenschappelijke opleiding, gelijkstaande. met die welke 
gegeven wordt in de "Selninary Preparatory Course" van 
Calvin College ten tijde wanneer in de vacature moe! wor
den voorzien. 

Reden: 
De Professoren van de Theologische School moeten in 

algemeene wetenschappelijke bekwaamheden tcn minste 
op gelijken voet staan met de studenten van het eerste 
jaar in de Theologie. (Class.is Pella.) 

Met betrekking tot de benoeming van P,rofessoren be
paall de Classis de aandacht der Synode er bij dat het, 
vooralmet het oog op wat de Kerk pas heef! doorgemaakt, 
zeer onwijs zou zijn iemand te benoemen, die niet het 
volle verlrouwen der Kerken heef!. 

(Classis Orange City.) 
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De Synode neme stappen om te komen tot uitbreiding 
van onze Theologische School, aangezien er groote be
hoefte is dat onze Theologische School ontwikkele en de 
groei en bloei van het kerkelijk en het geestelijk leven 
grootendeels afhangt van een gezonde en degelijke kwee
king der toekomstige dienaren des W oords. 

(Classis Holland.) 

De Synode drage het Curatorium op regeling te maken 
om, zoo mogelijk, in 1926 over te gaan tot het benoemen 
yan een zesden professor in de Theologie in de Seminarie, 
die onderwijs geve in de Bijbelsche Theologie (Geschiede
nis der Openbaring) en Apologetiek, of indien deze vak
ken niet gevoegelijk kunnen samengaan, dat er dan eene 
andere regeling dier vakken getroffen worde. -

Gronden: 
a) het onderwijs aan de Seminarie dient zoo spoedig 

mogelijk te worden uitgebreid en versterkt; 
b) er 'bestaat groote behoefte aan onderwijs in deze 

vakken in den tegenwoordigen tij d; 
c) misschien kunnen er dan ook spoedig stapp en ge

nomen worden tot het geven van een post-grad
uate course aan eigen inrichting. 

(Classis Grand Rapids Oost.) 

Zoolang de Kerk als cen geheel zorgt voor College en 
-Theologische School; 

Zoolang de Kerk in haar Reglement voor de ,School 
spreekt van de opleiding van toekomstige dienaren des 
Woords; 

Zoo lang geheel de Kerk de School finantieel onder
houdt en weI hoofdzakelijk met het doel der opleiding 
van toekomstige dienaren des W nords-zoo verzoekt Clas
sis Zeeland vriendelijk en dringelid der Synode om zooda
nige regeling dat studenten van rijperen leeftijd geheel 
hnnner opleiding knnnen ontvangen aan de School der 
Kerken. 

Grond: 
De Classes worden nn verhinderd studenten op te ne

men die op rijperen Iceftijd begeeren opgeleid te worden 
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tot het predikal1l'bt, en van wie niet gevorderd mag wor
, den elders een preparatory course te nemen, 

(Classis Zeeland) 

De Synode herzie het besluit inzake de opheffing van 
het Preparatory Department aan onze School (zie Acta 
1920, Art 28, I, p, 35) en make zulke regelingen dat dege
nen die opgeleid willen worden tot Bedienaren des 
Woords heel hunne opleiding kunnen ontvangen aan onze 
kerkelijke inrichting, 

Gronden,' 

(1) Aangezien de Christian High Schools en Acade
mies niet werden opgericht met het speciaal doel 
om aanstaande Bedienaren des Woords op te lei
den, kan niet verwacht worden dat studenten die 
aan zulke inrichtingen stndeeren het onderwijs 
zullen ontvangen dat vroeger in het Seminary De
partment gegeven werd, Het blijkt nu reeds, dat 
de literarische studenten aan onze School straks 
minder onderricht in het Grieksch en het Hol
landsch zullen ontvangen dan de student en twintig 
jaren geleden ontvingen toen er nog geen College 
\vas; 

(2) , Vanwege de bestaande regeling zijn de Classes bij 
hunne opname van adspiranten voor K R p, Kas 
verplicht om van tweeell een te doen: of zich te 
beperken tot "graduates" van High Schools, Of on
dersteuning te geven aan studenlen van een an
dere school dan onze kel'kelijke inrichting, Geen 
van beiden is gewenscht 

(Classis Muskegon) 

De Classis Pella vraagt de Synode, in aansluiting aan de 
besluiten van de vorige Synoden, stapp en Ie nenien tot 
losmaking van het College van de Kerk, door het benoe
men van eene Commissie om de zaak voor te bereiden 
voor de Synode vaq 1926, 

(Classis Pel/a) 



IX 

De Classis Ostfriesland dringt er bij de Synode met 
allen ernst op aan <lin Calvin College van de· Kerk los. te 

.maken. . 

Granden voor dit verzoek zijn, 

a) Herhaaldelijk werd het door onze kerken nitge
sproken, dat het middelbaar en hooger onderwijs 
principieel van eene vereeniging dient nit te gaan 
(cf. Acta Synodi 189.4, Art. 48; 1896, Ari. 114; 1898, 
1900, 1908, 1910, 1912, 1914). Bovendien is Calvin 
College in de laatste jaren zeer nitgebreid, zoodat 

. er in vele vakken onderwezen wordt die geen be
trekking hebben op het opleiden van predikanten; 

b) wat het lagere Christelijk en het middelbaar onder
wijs aangaat, werd dit beginsel onder ons reeds ge
rnimen tijd in de praktijk aanvaard, en over het al
gcmeen met gewenschten uitslag bekroond; 

c) zoolang er nu onder ons een college bestond, werd 
het onderhouden van Calvin College door de K~rk 
niet ZOQzeer door praktische bezwaren gedruk: 
Waar er echter nn in het centrum van Classis Ost
friesland een college tot stand kwam, is de toestand 
'geheel anders geworden, en springt de onbillijkheid 
dadelijk in- het oog om te verwachten dat Classis 
Ostfriesland nog bij voortdnur aansprakelijk wordt 
gehouden voor den aanslag van Calvin College, te 
meer waar de Kerk, die tot 1922 Grundy College 
wat steun had geboden, zich gehee! van Grundy 
College onttrokken heef!. . 

(Classis,Ostfriesland.) 

Regarding the Assessment: 

Whereas, Classis Ostfriesland, with the co-operation of 
Synod of 1916, was instrumental in the providence of God 
to found and erect the school at Grundy Center (cf. Acta 
1916), and which through God's blessing has proved to be 
a great blessing; 

Whereas, In later years the attitude of Synod de
manded a change,both in the administration and the 



x 

courses of study, to which Classis Ostfriesland conceded 
though reluctantly, to-wit: 

(1) In administration-that the school should be con
trolled and administered by a Society; 

(2) In courses of study-that the theological depart
ment sbould be removed (cf. Acta Synodi 1918); 

Whereas, The Synod of 1920 voluntarily drafted and 
offered to Classis Ostfriesland, and entered into the so
called Basis of Agreement, which was to take charge of 
the Seminary Preparatory Course covering the first two 
years in college by financing the same (and Classis Ost- ' ," 
friesland also, consented to the same) ; 

, Whereas, The SYl10d of1922 nullified the ag,eement of 
,1920 without even consulting the Classis of Ostfriesland; 

Whereas, The repeated adverse action Of Synod, e.g. of 
1918,1920, and especially of the 1922 Synod were a severe 
blow to the Grundy Center school, both financially and 
morally; 

Whereas, Classis Ostfriesland feels morally bound, be
cause of its original connection and the fnture welfare of 
the school; 

Therefore, It comes with this humble petition to beg 
of your honorable body to ask of you this favor, that as 
long as Calvin, in its college department, is a church insti
tution, that what otherwise would be proportioned to the· 
college department at Calvin be given by our Classis to 
the Grundy Center institution. Brethren, the doubling of 

,an assessment would be a burden upon onr people, and 
the transfer of the institution to a society does not elim
inate our obligation. The school is still in our midst and 
stands in need of our support. 

We further ask that this ruling, if favorably acted 
upon, shall be effective from 1922, when the Basis of 
Agreement was nullified. 

(Classis.Ostfriesland.) 

• 
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De Synode make een andere regeling voor den aan
slag voor de Theo!. School en Emeritus Kas daar door de 
regel die nu gevolgd wordt de lasten te zwaar worden voor 

. de kleine gemeenten, die, als zij een Leeraar willen on-
derhouden, kerkschnld, loop en de onkosten, enz., willen 
betalen, per huisgezin veel meer moeten opbrengen dan 
de. groote gemeenten. 

De Synode wijzige daarom die regeling z66, dat de 
kleine gemeenten per huisgezin niet zoo hoog aangeslagen 
worden als de groote gemeenten. 

(Kerkeraad, Rusk.) 

De Synode WIJZlge de regeling van aanslag voor de 
Theologische School zoo, dat de kleine gemeenten per 
huisgezin niet zoo hoogaangeslagen worden als de groote 
gemeenten. (Kerkeraad, Atwood.) 

De Classis verzoekt de Synode haar te willen vrijstel
len van het betalen van $1,000.00 achterstallige schuld aan 
de Theologische Schop!. 

Grand: 
De ontbinding van sommige en de ve1'zwakking van 

nag andere gemeenten. (Classis Pacific.) 

K wij tschelding van de schuld bij de Theo!. School en 
Calvin College. De Classis steunt het verzoek van de vol
gende gemeenten, en weI op de volgende gro/lden: . 

a) Winnipeg: In Winnipeg is de gemeente in het 
laatste jaar met een-derde verminderd; er bestaat 
gevaar om tot de belft verminderd te worden. 

b) In Brooten is de toestand ouhoudbaar, zooals weI 
gebleken is uit het feit, dat heel de Kerk helpt OIl:! 
Brooten uit den nood te helpen. Ook is hier de ge
meente zeer klein geworden. 

c) Estelline: Daar is de toestand evenzoo; e1' kan 
geen hoop gegeven worden tot betaling der schuld, 
wijl het Leeraars tractement al $1,000 of meer ·teu 
achteren is. 
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d) Hancock: Al hetbovengenoemde geldt ook van 
Hancock. De gemeente is aanmerkelijk kleiner ge
worden, zoodat de financieele lasten te zwaar wore 
den om te dragen. 

De bovengenoemde gemeenten kunnen hunne schul
den onmogelijk betalen, derhalve wordt kwijtschelding 
der schuld verzocht bij de Synode. 

(Classis Orange City.) 

De Synode verzoeke door hare depntaten (CnratorenY 
aan de Professoren van Calvin College om minstens twee 
malen per jaar voor De Wachter of The Banner een ar
tikel in populairen trant te sdhrijven in verband met de 
vakken welke zij onderwijzen. 

Deze artikelen vooral te wijzenop hetnoodzakelijke 
van Gereformeerd onderwijs tegenover de ongeloovige 
wetenschap; en op de moeilijkheden welke zich in hunne 
vakken voordoen om genoemd onderwijs naar wensch te 
kunnen geven. 

Gronden: 

a) de lieIde onder ons yolk voor Gereformeerd onder
wijs in het algemeen, en voor het College in het bij
zonder zon hierdoor toenemen; 

b) ons yolk zon beter met de professoren, het onder
wijs en het College bekend worden en de band tns
schen Kerk en College versterkt worden. 

(Classis Holland.) 

De Synode verzoeke door het Cnratorium, de Profes
soreu van de Theologische Faculteit, om tamelijk gere
geld, in eenvondigen stijl, te schrijven in De Wachter en 
The Banner. 

Dit schrijven vooral ten doel hebbende om de groote 
beteekenis van de. Theologische School- voor de Kerk te 
doen nitkomen; alsook om ons yolk meer in kennis te stel
len met het groot belang der vakken waarin gedoceerd 
word!. 
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Gronden: 
(1) het belang der Theologische School dient meer be

pleit te worden, aangezien er in de laatste jaren 
niet bijzonder veel aan gedaan is; 

(2) ons voIl" zon langs dezen weg meer kennis verkrij
gen van, Iiefde tot, en gebed voor de Theologisehc 
School; 

(3) de Theologische Professoren zijn het meest ge
schile! om dit te doen en het zon den inhond van 
De ,Vachler en The Banner verhoogen. 

(Classis Holland.) 

. II. ZENDINGS ZAKEN: HEIDEN ZENDING (Indianen 
en China), INWENDIGE ZENDING, KERKHULP, 

JODEN ZENDING, .IMMIGRATIE, 
ADMINISTRA TIE 

RAPPORT VAN DE BOARD DER HEIDEN ZENDING EN DE AL
GEMEENE KAS DER INWENDIGE ZENDING EN VAN 

KERKHULP EN DE COMMISSIE VOOR ZUID 
AMERIKA, BIJBEL_ EN TRACTAAT-GE

NOOTSCHAPPEN 

De Synode geve instructie aan de deputaten va or onze 
Heiden Zen ding terstond en met spoed onze Zcnding in 
China te versterken, omdat: 

(1) het geruimcn tijd necmt eel' de zendelingen zich 
in de lands!aal kunnen uitdrukken; 

(2) de Kerk bij machte en gewillig is or voor Ie be
talen .. 

(Kerkemad, Archer Ave.) 

Classis Illinois spreekt uit, dat evenals de kerkera,id, 
ook de Board del' Heiden Zending de Geref. orde dient Ie 
volgen om de zendeIing-leeraars te beroepen, en de dok
ters tebenoemen, en niet hiervoor soIicitanten 01' te roe
pen. De Synode geve aan den Board instrnetie dienover
eenkomstig te handelen. 

(Classis Illinois.) 
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Inasmuch as (1) in the present temporary condnct of 
onr Foreign Mission work the principle of decentraliza
tion, as embodied in our "Zendings~orde" (Acta 1912, Pl'. 
98-104), is not being applied, but-with the exception of 
the calling and sending ·of the missionaries and their help
ers-all the work is being done by the "Board"; (2) our 
Chnrch has never decided to condnct our Foreign Mission 
work according to another principle; 

Synod decide: 
a) that if the work in the foreign field requires new 

regulations, these must nevertheless be made in ac~ 
cordance with the principle accepted by our Church 
as expressed in the "Zendings-orde". This prin
ciple requires, among other things, that the calling 
churches shall determine the salaries of their mis
sionaries or helpers, and shall regulate their work 
in so far as circumstances will allow; 

b) that the contracts now existing between the Board 
.and said churches be abrogated and new contracts 
drawn up which shall harmonize with the regula
tions to be adopted. 

(Class is Grand Rapids West.) 

De Synode geve Classis Hollaud de vrijheid, als uitzon
dering op den gestelden regel: "Indieu iemand naar 
Art. VIII wenscht toegelaten te worden tot de Bediening 
des \Voords, moet hij zich aanmelden bij zijn Kerkeraad 
en daarna bij zijne Clas,se", om een desbetreffend verzoek 
van broeder Mark Bouma Ie Tohatchi, welk verzoek ge
slennd wordt door een alleszins guustige aanbeveling van 
zijn Kerkeraad te Rehoboth, in overweging te nemen, met 
de Deputaten ad Examina van drie naastbijgelegen 
Classes tot het onderzoek naar de singuliere gaven en het 
examen van dezen broeder over te gaan, bij gunstigen uit
slag hem heroephaar te stellen, en na ontvangcn roeping 
hem tot den dienst des \Voords toe te laten. 

Gl'onden: 
(1) Broedcr Bonma is reeds jarenlang in dienst van 

Classis Holland 01' het zendingsveld te Tohatchi. 
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xv 
Beter dan eenige andere Classis, kan Classis Hol
land oordeelen over het al of niet wenschelijke en 
geoorloofde van zijn to elating tot de ambtelijke 
Bediening des W oords, Het is niet billijk voor 
hem, noch voor Classis Holland, dat een andere 
Classis, die met zijn arbeid niets heeft nit te staan, 
hierover beslist; 

(2) Classis Holland is overtuigd, dat zij het verzoek 
van broeder Bouma en vau deu Kerkeraad t!O Re
hoboth in zeer ernstige overwegiug dient te nemen, 
en dat een eventueele inwilliging van dit verzoek 
het profijt der kerken niet zal sohaden, maar zeer 
ten goede komen; 

(3) . Classis Holland wi! echter in deze zaak niet inde
pendentisch optredeu, maar meent, dat er in dit 
bepaald geval, voor de Synode .alle reden bestaat 
om,. met het oog op het profijt der kerken, een 
uitzondering op den gestelden regel toe te laten, 

(Clas~is Holland.) 

Acta der Classis Pella inzake Zendeling Bouma's door 
Classis Holland voorgestelde ordening, uitzondering ma
kend inzake Art. VIII, Kerkenorde. 

Nademaal het werk van Stadszending of Evangelisatic 
de roeping is van al de kerken, of schoon allen niet eene 
gelijke gelegenheid hebben om deze roeping te vervullen; 

Nademaal de belangstelling in het werk van Slads
zending hier en daar toeneemt in onze kerken; 

Nademaal de mogelijkheid bestaat, dat verkeerde me
thoden en praktijken worden ingevoerd; 

Daarom, ten einde de zaak van Evangelisatie Ie bcvor
deren, besluite de Synode: 

(1) te benoemen drie deputaten, die studie van dezen 
arbeid zullen maken eu op de volgende Synode 
rapporteeren, zoodat zekere bepaalde beginselen 
mogen worden aangenomen en belangrijk advies 
worde gegeven aan kerken, die rechtstreeks aan 
dezen arbeid zijn verbonden; 
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(2) op te richten een algemeen fonds waarin bijdra
gen kunnen worden gestort voornamelijk door 
kerkeu, die niet in de gelegenheid zijn om aan 
Stadszending te doen. Gelden van dit fonds te 
verdeelen proportioneel aan de "storm centers" in 
ons land, waar veel Stadszending wordt gedaan en 
behoort te worden gedaan. Langs dezen weg zal er 
eenige centrale leiding en ondersteuning tot stand 
komen, en blijft de autonomie der plaatselijke 
kerken erkend. 

(Class;s ll/;no;s.) 

Door Classis Hudson is goedgekeurd een budget van 
$10,000 voor de loopende onkosten van het Zeemanshuis 
te Hoboken voor het jaar 1924. De Synode bevele het 
zendingswerk onder de zeelieden aan bij onze kerken VOOl" 

milde ondersteuning. 
(Class;s Hudson.) 

Classis Hudson verzoekt de Synode om $2,000 uit de 
Algemeene Kas der Inwendige Zen ding voor de Oostersche 
Zen ding, en $1,000 voor het Immigratie-werk. 

(Class;s Hudson.) 

De Classis Pella vraagt bij de Synode aan om $3,000 
per jaar uit de Algemeene Ras der Inwendige Zending 
voor het zendingswerk in california. 

(Class;s Pella.) 

De Classis verzoekt de. Synode voor $3,000 steun, jaar
lijksch, uit de Algemeene Kas der Inwendige Zending. 

(Class;s Sioux Center.) 

Classis Orange City vraagt subsidie uit de Algemeene 
Kas der Inwendige Zending ten bedrage van $6,000. 

(Class;s Orange C;ty.) 

Class is Orange City beveelt de Gemecnte Brooten bij 
de Synode aan om nogmaals een collecte aan Ie vragen. 
De afgevaardigden kunnen deze zaak weI toelichten. 

(Class;s Orange City.) 
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De Synode spreke uit, dat het verspreiden van het 
"Star of Hope" missie-blaadje, alsmede het verleenen van 
finantieelen steun aan deze missie door ons yolk niet lan
ger behoort te geschieden, omdat: 

(1) Mr. Stam buiten eenige kerkeIijke gemeenschap 
staat; 

(2) onze leer, pre diking, kel'k; en scholen onbetrouw
baar houdt; en 

(3) dat het dus niet andel's kan verwacht worden dan 
dat deze missie onze Gereformeerde Zen ding te
genstaat. 

(Kerkeraad, Archer Aue.) 

De Synode geve hare afkeuring te kennen over de wijze 
waarop in sommige gevallen aanvraag gedaan wordt voor 
't bouwen van kerken en paslorien, en bepale dat voortaan 
aIle collecten en giften voor kerken en pastorien vnor be
hoeftige gemeenten aan Kerkhulp behooren verzonden te 
worden. 

a) wijl zooals het nn toegaat: 

(1) er veel te veel gebedel is in dat apzicht; 

(2) en daardoor Kcrkhulp Kas voorbij gezien 
wordt; vaak leeg is, en zoodoende het door de 
Classes aangevraagde niet kan uitkeeren; 

(3) en oak niet naar behoefte gegeven wordt, maar 
wie het best bedelen kan het meeste ontvangt. 

b) wijIKerkhulp met dat doel is op'gericht en bestaat; 

c) wijl Kerkhnlp dan betel' voorzien zal worden als 
datcollecteeren vermindert; 

d) . wijl zoodoende betel' controle over de collecten zal 
zijn. 

Bijzondere giften aan bepaalde gemeenten kunnen dan 
ook gezonden aan Kerkhulp met die bepaling dat ze voor 
zekere gemeente bestemd zijn. 

(Classis Pella.) 
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De ,Synode spreke uit, dat het inzamelen van geld voor 
velerIei niet-kerkelijke zaken, en de verantwoording er 
van in onze kerkelijke bladen en door onze kerkeIijke 
penningmeesters, niet langer behoort Ie geschieden. 

Gronden: 
(1) door minstens een 30lal niet-kerkelijke of buiten

kerkelijke person en of zaken worden jaarIijks dui
zenden dollars verzameld, terwijl wij er geen con
trole over hebben, noch welen wat er mede gedaan 
wordt; 

(2) wij hebben in eigen en door onszelven geleid en 
beheerden kring: 

,a) allerIei takken van christeIijke actie, waar
voor deze gelden behoorden besleed te worden; 

b) onderhouden zelf onze eigene kerkeIijke en 
liefdadigheids-inrichtingen, en betalen boven
dien voor eigen compleet onderwijs, zonder ooit 
een cent Ie vragen of te ontvangen nit andere 
kringen; 

c) vele der kringen en kerken, die bij ons aan
kloppen, zijn tegenstanders onzer Gerefor
meerde leer en vijanden van ons onderwijs, le
gen wie wij in de pre diking moe ten waar
schuwen; 

d) onze IndianenZending is in schuld en roept om 
meer 'helpers; onze China Zending diende 
krachtiger te worden uitgebreid; terwijl er voor 
vele patienten onzes volks geen plaats is in de 
christelijke inrichtingen van bannhartigheid 
wegens geld gebrek. 

(Kerkeraad, Archer Ave.) 

Classis Grand Rapids Oost brengt de volgende instrnc
tie ter Synode: 

I. HERZIENING VAN ART. 17, (2), ACTA SYNOD! 1908 
De Synode herzie Art. 17, (2), Acta 1908. Deze herzie

ning is wenschelijk o.m. om de volgende red en en: 
a) omdat de bepalingen, vastgesteld in dat Artikel niet 
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bean two orden aan het doel en de verwaehting, zoo
als die omschreven ;'vorden in de vier gronden, aan
gevoerd voor dat besluit, aan het einde van ge
noemd artikel; 

b) omdat van genoemd artikel de volgende paragra
fen niet worden nageleefd, en niet wei kunnen wor
den uitgevoerd: 2b, laatste gedeelte; 2c; 2d; 3a. 
laatste gedeelte, en 3c (Par. 1 is reeds herzien; zie 
Acta 1920, Art. 43, 19); 

c) omdat, indien al de fiuantieele verslagen in De 
Wachter en The Banner geplaatst zouden worden, 
geli,ik dat voorgeschreven wordt in Art. 17, (2), deze 

. bladen schier gevuld zouden worden met finan
tieele rapporten, hetwelk in strijd zon zijn met het 
doel oITzer kerkelijke pers; 

d) omdat 3a en 3b van genoemd Artikel geen waar
borg bieden voar geuoegzame controle over de gel
den del' Aigemeene Kerkelijke Fondsen, nadal deze 
gelden door den Classicalen Penningmeester zijn 
ontvangen. 

II. BENOEMING V AN EEN ALGEMEENEN 
PENNINGMEESTER 

De Synode benoeme eenen Algemeenen Penningmees
tel' voor de versehillende kel'kelijke fonds en, wiens taak 
het zal zijn al de geldcn, bijgedragen voor versehillende 
doeleinden, te ontvangen en uit te keeren. Hiermede zon 
vervallen de positie van de volgende penningmeesters: 
die der Theologische School en Calvin College, Heiden 
Zendings-kas, Aigemeene Inwendige Zendings-kas, AIge
meene Kas del' Joden Zen ding, Kerkhulp-kas, Emeritns
kas, en welke andere algemeene 'kassen er meer mogen 
zijn. De Classicale Penningmeesters echter blijven fnnc
tioneeren, voor het beheer van die fondsen welke strikt 

. Classicaal zijn, zooals b.v. de Kas der Classicale Inwen
dige Zen ding, de E. B. P. Kas, en. de Classicale onkosten. 
De benoeming van zulk een Aigemeenen Penningmeester 
is wenschelijk om de volgende redenen: 

a) de resuHaten, beoogd door de Synode van 1908, ge
lijk die aangegeven worden in de vier redenen aan 

• 
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het einde van Art. 17 (2), knnnen dan beter bereikt 
worden; 

b) nanwkeurige inbocking en verantwoOl'ding van aile 
ontvangen gelden en een vergelijkend bijhouden 
van de boeken der verschillende gemeentelijke pen
ningmeesters, zoodat de boeken van beide penning
meesters kloppen, zal dan mogelijk zijn; 

c) wij krijgen dan een systeem van beheer; een sys
teem waarin de verantwoordelijkheid gecentrali
seerd wordt; 

d) veel duplicatie van inboeking, deponeering, verzen
ding, en verantwoording, verbonden aan de huidige 
methode, zal dan vervallen; 

e) aangezien er door onze kerken jaarlijks ongeveer 
$250,000,00 wordt bijgedragen voor velerlei doel
einden, zoo zou samensmelting der gelden, aanwe

'zig in de verschillende fondsen, het mogelijk maken 
om deze gelden te deponeeren op interest. Hier
door en door de mogelijke bezuiniging der gratifi
calies die thans worden uitgekeerd aan de verschil
lende penningmeesters, konden, aithans ten deele, 
de onkosten bestreden worden die de benoeming 
van een Algemeenen Penningmeester met zich 
mede zou brengen. 

(1) PLAA'l'S 

De Algemeene Penningmeester hebbe zijn kantoor in 
Grand Rapids, Mich., omreden: 

a) Grand Rapids in meer dan een opzicht het centrum 
is van ons kerkelijk leven; en omdat 

b) er wellicht kantoorruimte gevondeIi kan worden in 
het gebonw van De Wachier en The Banner, dat 
kerkelijk eigendom is. 

(2) \VERKZAAMHEDEN VAN DEN ALGEMEENEN 

PENNINGMEESTER 

a) hij ontvangt en boekt aile gelden door gemeenten, 
Vereenigingen en personen bijgedragen voor on
derscheidene' doeleinden die niet van plaatselijken 
of Classicalen aard zijn; 
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b) hij keert uit en hoekt aile ontvangen gelden die niet 
bestemd zijn voor de verscbillende algemeene kerke
lijke fondsen, (gelden b.v. voor Cutlerville, Goffle 
Hill,Bethesda, Hoboken, Chicago Stadszending, 
enz.), onder het hestuur van eene Commissie van 
Toezicht; 

c) hij keert uit en hoekt aile geld en der Algemeene 
Kerkelijke Fondseu, onder toezicht van de vers"hil
lende commissie dier fondseu, op eeue wijze en ten 
tijde als genoemde commissie dat zullen hepalen. 
Hij zende een statement aan de penningmeesters 
der gemeenten, opgevende hoeveel geld er van ie
dere gemeente verwacht wordt voor het volgende 
jaar. Dit doe hij v66r den lsten November van elk 
jaar. 

d) hij zendt van de ingekomen gelden terstond bewijs 
van ontvangst aan de penningmeesters der gemeen
ten en aan verschillende gevers. 

e) Aan de commissies der verschillende fondsen, 
("Boards"), zendt hij een maandelijksch verslag 
van ink oms ten en nitgaven der gelden van ieder 
fonds. 

f) per kwartaal. puhliceert hij in De Wachter en The 
Banner een beknopt verslag van aile gelden ont
vangen voor verschillende doeleinden. 

g) Jaarlijks puhliceert bij een volledig rapport van 
aile ontvangsten en uitgaven. 

h) mocht eenige gemeente in eenige Kas of aanslag 
achterstallig zijn, zoo zal de Algemeene Penning
meester die gemeente daarvan verwittigen; en in
dien eene gemeente, na behoorlijke kennisgeving, 
nalatig zou blijven, wo zal de Penningmeester zulks 
rapporteeren ter Classis waaronder die gemeente 
ressorteert. 

Ten opzichte van toestanden genoemd onder letter (h), 
boven, zoo kan de Algemeene Penningmeester zich wen
den tot de Classicale Commissie, wier roeping het zal zijn 
om, indien er verschil mocht ontstaan, als middelaar op te 
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treden tnsschen de gemeenten en den Algemeenen Pen
ningmeester en del' gemeenten met gewenschte informatie 
in dezen te dieneu. 

,(3) BORGSTELLING 

De Algemeene Penningmeester worde door de Com
missie van Toezicht onder genoegzame borgstelling ge
plaatst; genoemde commissie bepaaJt het bedrag; de on
kosten er aan verbonden worden betaald door de Kerk. 

III. BENOEMING EENER COMMISSIE VAN 
TOEZICHT 

De Synode benoeme eene Commissie van Toeziciht, be
staande uit vijf bekwame mannen, die d1enen zullen voor 
vier jaren:' twee tot de e.k. Synode en drie tot de daar
opvolgende Synode; de aftredende leden zijn herkiesbaal'. 

A. Het werk van deze Commissie zal zijn: 
(1) het aanstellen van den Algemeenen Penningmees

tel'. Ook is deze Commissie verantwoordelijk 
vool' de goede inboeking van on tvangsten en uit
gaven, het leveren van de voorgeschreven versla
gen en het beheer del' fondsen en gelden die niet 
onde·l' toezicht staan van eene del' kerkelijke corn
lnissies; 

(2) bovendien zol'gt deze Conllnissie van Toezicht cr 
vool', dat de boeken van den Penningmeestel' j aar
lijks nauwkeul'ig worden nageziendool' bevo(,gde 
personen, (yearly audit); tevens levert cleze COltl
missie een volledig rapport tel' Synode, en zende 
een volle dig verslag aan de penningmee,sters del' 
gemeenten, aangevende hoeveel geld er van iedel'e 
gemeente ontvangen is; 

(3) het vaststellen van het salaris van den Penning
meester berust ook bij deze Commissie van Toe
ziehl. 

B. Tot leden dezer Commissie van Toezicht benoerne 
de Synode bekwame personen die in of zeer nabij Grand 
Rapids, Mich., wonen, omdat: 

(1) het noodig zal zijn dat deze Commissie geregeld 
en dikwijls vergadert; 
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(2) Het kantaar van den Penningmeester angetwijfeld 
te Grand Rapidszal zijn; 

(3) gena em de Cammissie dan geriefelijker kan vel'
gaderen en werken; 

(4) aanzienlijke reiskasten dan warden vaarkamen; 
(5) het zau kmmen zijn, dat de Cammissie samtijds 

in del' haast maest vergaderen, en aak in zulk een 
geval is het gewenscht dat aIle leden tegenwaardig 
zijn. 

C. Classes Grand Rapids Oast en West bieden der 
Synade telkens een lijst van namen aan, waaruit de Sy
nO' de de leden del' Cammissie van Taezicht kiest. 

Redenen: 
(1) De b~langrijkheid van den arbeM dezer Cammis

sie eischt, dat .de Synade zeer vaarzichtig zij in de 
keuze harer leden; . 

(2) genaemde Classes, die €ligen terrein en mannen het 
best kennen, zijn daardaar het best in staat am be
kwame mannen per lijst aan de Synude vaar te 
stellen. 

(1) De Synade dringe er bij de Classes ap aan am 
Classicale Penningmeesters te.benaemen. 

Hierap bied t uwe Cammissie u de valgende regeling 
aan: 

(1) Het kerkelijk jaar loape van 1 June tat 31 Mei des 
valgenden j aars; 

(2) In iedere Classis zal benaemd warden, vaal' den 
tijd van een jaar, een Classicalen Penningmeestel', 
alsmede een secundus. Deze zijn herkiesbaar. Het 
werk van den Classicalen Penningmeestel' hestaat 
uit het navalgende: 
a) Hij antvangt de calleden en particuliere hij

dragen vaal' aIle kerkelijke fandsen; 
b) N a antvangst moet 'hij zaa spaedig magelijk 

kwitantie zenden per briefkaart, met aangifte 
in welk nUl1lIner van De Wachtel' de verant
waarding geplaatst zal wal'den; 
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c) Wekelijks moet hij in De Wachter en in The 
Banner de ontvangsten verantwoorden; 

d) Opde eerste Classicale Vergadering volgende 
op 31 Mei moet hij een jaarlijks rapport in
dienen, waarin wordt medegedeeld wat door 
iedere gemeente va or de verschillende fondsen 
is bijgedragen. Dit rapport door de Classis 
goedgekenrd zijnde, wordt door hem in De 
Wachter en The Banner geplaatst. 

(3) De Penningmeesters der Algemeene Kerkelijke 
Fondsen en hnnne secnndi worden benoemd door 
de daarvoor bestaande eommissie. Het werk de
zer Penningmeesters bestaat nit het volgende: 
a) Zij ontvangen door de Classic ale Penningmees-· 

ters, de eollecten en bijdragen. Zij verantwoor
den niet meer, gelijk tot dusver, de eolleeten en 
bijdragen afzonderlijk en wekelijks, maar 
eens per 111aand, en classicaal; 

b) N a ontvangst moet hij zoo spoedig mogelijk 
kwitantie zenden per briefkaart met aangifte in 
welk nummer van De Wachter de verantwoor
ding geplaatst zal worden; 

c) 01' de jaarvergadering moet hij jaarlijksch 
rapport indienen, waarin wordt medegedeeld 
wat door iedere Classis is bijgedragen, alsmede 
een specifieke opgave vande nitgaven. Dit rap
port door de verschillende commissies go edge
kenrd zijnde, wordt door hen in De Wachter en 
The Banner geplaatst. Oak moe ten deze rap
parten door de verschillende seeretarissen wor
den opgenomen in de Synod ale verslagen: 

Redenen: 
a) eenheid van administratie; 
b) vereenvoudiging van administratie; 
c) besparing van onkosten; 
d) nauwkeurige controlleering. 

(Classis Grand Rapids Oosl.) 
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III. PUBLICATIE ZAKEN 

RAPPORT PUBLICATIE COMMISSIE, ET AL. 

Synod is overtured to have the Acts of Synod printed 
in the English language. 

Reasons: 
a) the English language is the permanent language of. 

the Church; 
b) if printed in English the Acts have a lasting value; 
c) English can be read by all. We may take for 

granted that the elders belong ~o the more intelli
gent class of our people and have at least a reading 
knowledge of the English; 

d) it is hard for the members' of Classis Hackensack 
to find people who can translate the Acts for them 
from Dutch into English when printed in the Hol
land language; 

e) The editor of De Wachter can give a synopsis of 
the Acts of the Synod in our Holland chnrch paper. 

(Classis Hackensack.) 

DeClassis geeft hare adhaesie aan het advies van de 
Synodale Commis.sie inzake lectuur in de landstaal voor 
ouze jeugd. (Zie De Wachter Jan. 2, 1924, en Acta Sy
nodi 1922, p. 45.) Zie Rapport IV in di! Agendum. 

(Class is Sioux Center.) 

De Classis Pella verzoekt de Synode te voorzien in 
Engelsche preeken ten gebruike voor vacanle gemeen
ten, en dat op de volgende wijze: 

a) de Synode verzoeke eenige predikanten bij name, 
om binnen bepaalden tijd een of meer preeken in 
geschrift Ie leveren tot dat doe! geschikt; 

b) Zij benoeme eene Commissie, die de2e preeken ont
vangt, met instructies dezelve in de kerkelijke druk
kerij te doen drukken, elke preek afzonderlijk, ze 
te adverteeren en tegen een prijs zoo goedkoop 
mogelijk het kerkelijk publiek aan te hieden; 
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c) Voorts geve de Synode deze Commissie opdracht de 
gemeenten te dienen met eene lijst van preeken in 
de Engelsche taal, oude en nieuwe, geschikt om ter 
voorlezing in gemeen telijke bij eenkomsten te wor
den gebruikf; 

d) Eindelijk zorge de Synode voor meer centralisatie 
in de verzorging der gemeenten met Engelsche pre
dikatien. , 

(Classis Pella.) 

IV. BELIJDENIS, EEREDIENST, FEDERAL COUNCIL, 
EN KERKELIJKE CORRESPONDENTIE 

Whereas, the Doctrine of Common Grace is absolutely 
denied by two ministers of our Church in the book Van 
Zonde en Genade, and since the agitation caused by this 
is detrimental to the spiritual development of the Church, 

Therefore, Classis Hackensack asks Synod to declare 
that such denial is contrary to Scripture and to our Re
'formed Doctrine; 

Further, that Synod appoint a Committee to make a 
thorough study of this matter and enlighten the' Chnrch. 

(Classis Hackensack.) .' 

Naardien, naar ons oordeel, het standpunt in betrek
king tot de Algemeene Genade, zooal;' blijkt uit het boek, 
Van Zonde en Genade, in strijd is met onze Formulieren 
van Eenigheid, gevoelen wij ons bezwaard; daarom ver
zoeken wij de Synode dezezaak te onderzoeken. 

(Classis Sioux Center.) 

De Classis Hudson, met groote belangstelling en diep 
leedwezen, kennis genomen hebbende van den bitteren 
strijd, die in onze kerken gevoerd wordt over het leer
stuk der Algemeene Genade; 

overwegende, dat het tot de bevoegdheid eener Synode 
behoort leergeschiIIen te beslissen en de kerken bij de 
zuiverheid der leer te bewaren; 
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besluit de eerstkomende Synode te verzoeken zulke 
maatregelen te nemen als onder leiding des Heiligen Gees
tes kunnen strekken am de zuivere belijdenis op het stuk 
der. Algemeene Genade te handhaven, en indien noodig, 
nader te adstrueeren, en de rust en vrede in den boezem 
der Kerk te herstellen. 

(C lassis Hudson.! 

De Synode benoeme eene commissie om het onder
werp van de Algemeene Genade aan een nauwkeurig 
schriftuurlijk, historisch en leerstellig onderzoek te onder- . 
werpen, om alzoo te komen tot eene I'lepaalde formulee
ring van dit leerstnk. 

(C lass is Muskegon.) 

Whereas, the Federal Council of the Churches of 
Christ in America is an organization decidedly liberal in 
its principles and tendencies, advocating a humanistic 
religion, aiming at fhe "united church of the fnture", plac
ing the church on one level with all kinds of social welfare 
organizations and international friendship allances; and 

Whereas" an active propaganda is carried on by the 
Federal Council to disseminate these modern-etli~cal prin
ciples, and to bring about a realization of its humanistic 
aim; and 

Whereas, the Federal Council, by its Committees, con
stantly undertakes to act as spokesman for the churches 
its represents, on many occasions, mostly of a social and 
political nature, and assumes an authority going far be
yond its constitution; and 

Whereas, the Christian Reformed Church, by virtue of 
its membership, becomes jointly responsible for this prop
aganda and there deliverances, 

Classis. overtures Synod to sever all connections be
tween onr Chnrch and the Federal Council of the 
Churches of Christ in America. 

(Classis Holland.) 

We urge Synod to sever all connections with the Fed
eral Council of the Churches of Christ in America. 
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Grounds: 
(1) 

(2) 

(3) 

Membership in this Council is not restricted to 
orthodox Protestant churches. We are convinced 
that ecclesiastical alliances of' any kind between 
orthodox and'liberals are contrary to the Word 
of God; A c-v4(tu.i:J/ 
Uberalism is in ':;9 l~ of the Council as i~ clearly 
seen from its emphasis on the social gospel and its 
humanitarian tendencies; 
The Council stands committed to el",borale pro
grams pertaining to industrial, national and inter
national affairs which our churches have never en
dorsed and should not endorse, even if we could 
fully agree with them, since they do not belong to 
the province of the church as an organization. 

(Classis Grand Rapids West.) 

De &ynode vel'klare het lidmaatschap der Chr. Geref. 
Kerk aan de Federal Council of the Churches of Christ 
vervallen. 

Gronden.' 
a) een van de voornaamste reden waarom wij ons als 

Kerk aansloten in 1918, n.!. het samenwerken met 
andere kerken in het leger, is veryallen; 

b) in het optreden van de Federal Council wordt bet 
steeds duidelijker dat zij in gevaarlijke mate onder 
den invloed staat van liberalistische leiders; 

c) de Federal Council wijst als plicht del' kerk aan 
wat feitelijk de plicht is van den individueelen ge
loovige 01' sociaa! en politiekterrein. 

(Classis Grand Rapids Oost.) 

De &ynode verbreke den band die onze kerken bindt 
aan de Federal Council of the Churches of Christ in Amer
ica. 

Gronden: 
a) De gronden en redenen genoemd in The Ministers' 

Monthly, Juli, 1923; 
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b) de gronden en rcdenen voor zulk ceue verbrekiug 
aangevoerd door Ds. Zwier in The Witness. Augus
tus en September, 1923. 

(Kerkeraad, Kalamazoo I.) 

De Classis verzoekt der Synode zich te ontlrekken van 
het Iidmaatschap van de Federal Council of the Churches 
of Christ in America. 

Gronden: 
(1) Het optreden van .deze "Conncil" geef! blijkt van 

Iiberalistische leiding; 

(2) Deze "Council" beweegt zich te veel op sociaal, in
dustrieel en politiek gebied; 

(3) de hoofdreden van ons lid worden in 1918 van deze 
"Council" (de oorlogs-toestand) is niet langer 
geldig. 

(Classis Pacific.) 

Synod enJOlil upon the consistories to see to it that 
their respective Snnday Schools do not affiliate with any 
County or State organizations without first having gained 
assnrance that the constitution of such organrzation com
prises an article properly defining its basis in terms that 
guarautee its doctrinal soundness inharmony with ortho
dox Evangelical Protestantism. 

That Synod specify the essential doctrine of Holy 
Scriptures which are to be regarded as offeriug an ade
quate basis for the affiliation and co-operation with exist
ing Sunday School Associations or Councils. 

Grounds: 
(1) The Sunday Schools within our Church are affili

ating with existing local State organizations with
out due regard for doctrinal soundness, and with
out proper supervision by the cousistories. Such 
was the case las·t October with the affiliatiou of the 
Sunday School Association of Christian Reformed 
Churches of the Middle West with the Michigan 
Sunday.School Council of Religious Education, de-
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spite the official declaration of the Synod of 1918 
con<;erning the relation between the Sunday School 
and the consistories and the warning therein ex
pressed as to the dmiger lurking in the indepen
dent actions of the Sunday Schools. (cf. Acta 
Synodi 1918, p. 151, Stelling 6); 

(2) at least the fundamentals of Evangelical Chris
tianity are essential as a minimum for affiliation 
and co-operation with any organization that pur
poses to advance God's Kingdom by promotion 01 
the cause of religious instruction through the Sun
day Schools. 

(Clas.sis Holland.) 

The Classis overtures Synod as follows in regard to 
correspondence with the Reformed Churches of the Neth
erlands: Synod decide: 

(1) that our churches should send one of its ablest, 
most experienced and respected men as delegate 
to the future General Synod of these churches in 
the year 1926; 

Ground: 

the .importance for both denominations of main
taining the closest relations with each other as one 
of the means of preserving their distinctive Re
formed character. At this Synod various matters 
of the utmost importance, also for us, will be con
sidered, such as the revision of the Confessional 
Standards. 

(2) that the delegate shall be sent entirely at our own 
expense; 
Grounds: 
a) Synod should be entirely free in its choice; 
b) Our churches arc ",ble to bear the expense. 

(3) That the delegate and his alternate shall be elected 
by Synod from a nomination to be made by iis 
officers (moderamen); 
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Ground: 
this method would be, we believe, the most simple, 
direct and satisfactory. 

(Classis Grand Rapids West.) 

De Synode discontinueere de Conul1issie voor Eere
dienst, cf. Acta Synodi 1922, Art. 37, IV, p. 69: ,het aange
n\lmen besluit en de daarvoor aangevoerde gronden: 

a) er bestaat zeer weinig uitzicht-vooral sedert de 
besluiten van de Synode van Utrecht in deze mate
rie ook bij ons. den 1110ed benemend-op eene be
trekkelijk spoedige invoering van eene verbeterde 
"Order of Service"-; , 

b) de thans bestaande C0111missie kan, onder de hui
dige omstandigheden, niet weI op zulk een wijze 
aan de haar opgedragene taakvoortarbeiden, dat 
zij als commissie binnen een behoorlijken kor
ten tijd de Synode met een welomschreven rapport 
zau kunnen" dienen, en daarom zan zij gevaar 100-

pen-bleef zij aan-Iater het verwijt te moeten 
hooren dat ze niets uitrichtle; 

c) oj. konden de kerken betel' gediend worden door 
shldie en voorlichting van private .personen. 

(Classis Grand Rapids West,) 

V. KERKENORDE ZAKEN EN EMERITI ZAKEN 

RAPPORTEN DER DESBETREFFENDE COMMISSIES, ALSOOK 
HET RAPPORT ECHTSCHEIDING, GENERALE SYNODE 

DER GEREF. KERKEN IN NEDERLAND 

De Classis vraagt de Synode het besluit del' vorige Sy
node te herzien, aangaande het formeeren eener Classis 
California voor het terrein West van de westelijke en Zuid 
van de zuidelijke grens van Colorado, bevattende de vijf 
gemeenten van California en de gemeente Rehoboth, N. M. 

En dat weI om reden dat al de betrokkene gemeenten 
het verzoeken, de Classis overtuigd is dat de tijd' er weI 
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rijp voor is, en dat de gronden waarop de laatste Synode 
niet besloot tot'het formeeren eener nieuwe Classis niet 
meer bestaan: 

a) wijl die kerken nu aanmerkelijk sterker zijn (die 
zes gemeenten tellen nu plm. 400 gezinnen, 1,050 be
lijdende leden en 1900 zielen), ze nog voortdurend 
groeien eu ook de Zendings-arbeid zich meer en 
meer uitbreidt; . 

b) en wijl ons volle in California zich hoe langer hoe 
meer blijvend vestigt. 

Voor het formeeren dezer nieuwe Classis California 
wijst de Classis op de volgende grorzden: 

a) de zeer groote moeilijkheid voor de gemeenten in 
California om zich behoorlijk te doen vertegen
woordigen op de Classicale vergaderingen, dat voor 
het kerkelijk leven schadelijk is, benevens de hoog
gaande onkosten daaraan verbonden; 

b) de afstand en ligging dezer kerken maken dit een 
natuurlijke vanzelfheid; 

c) de bijzondere hehoeften van dit terrein die moeilijk 
verstaan en volledig behartigd kunnen worden door 
hroeders die er niet me de hekend zijn; 

d) er is te veer werk voor de vergaderingen van Clas
sis Pella om behoorlijk te worden afgedaan. 

(Classis Pella.) 

De Classis Pella hesluit de geheele zaak der misstanden 
de Synode voor te leggen, met verzoek de Classis met ad
vies te dienen hoe verder te handelen en haar hij te staan, 
opdat de misstanden aldaar mogen weggenomen worden, 
wijl de Classis meent op drie onderscheidene vergaderin
gen het uiterste beproefd te bebben ze weg te nemen, doch 
zonder res nita at. • (Classis Pella.) 

(Vergelijk Rubriek VI, Protest van D. Sjaardema en 
anderen.) 
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De Synode geve een verklaring van Art. 54, Acta 1908, 
laatste gcdeelte. 

Gronden: 
In het artikel in de Engclsche uitgave (Church Order, 

uitg. Stuart en Hoeksema) wordt gesproken van 
"interested parties" die zich beroepen kunnen 01' de· 
Synode, beide, kerkeraad· en applicanten voor een 
nieuwe gcrneenten zijn "interested parties". Tach 
schijnt dat naar. de opvatting van sommige Classes 
aileen de applicant en bedoeld zijn. De vraag is: 
Wie heeft het reeht van beroep? En: Wat wordt 
bedoeld met het onveranderd blijven van den sta· 
tus quo? ,Velke "stat.us quo" bJijft onveranderd? 

Indien de Synodc besluit dat, krachtens procedure ill 
vroegere gevallen onder degencn die recht van appel heb
ben, aIle.en de applicanten voor cen nieuwe gClueente ver
staan worden, dan herzie de Synode zulk een uitspraak en 
spreke uit dat beide en leerleeraad en applicanten het recht 
h"bben zich tegenover het besluit derClasse op de Synode 
te beroepen, en de zaak zoolang in statu quo blijft, dat als 
hij was aleer de Classe een besluit nam. 

Gl'onden: 
(1) Indien de kerkeraad zich bezwaard gevoelt aan

gaande het besluit der Classe inzake het stich ten 
van cell nieuwe gCll1Cente, blijft-als de stichting cler ' 
gemeente toch doorgaat, dus aileen de applicant en 
voor een nieuwe gemeente hel recht hebben zich 
01' de Synode te beroepen-er voor den kerkeraad 
geen beroep 01' een meerdere vergadering over. 
lets wat legen ons Gereformeerd kerkrecht is 
hetwelk zegt dat van aile zaken zonder uitzonde
ring waarin men zich bezwaard gevoelt rnen beroep 
heeft 01' een meerdere vergadering (Art. 31, K. 0.) 

(2) Door den kerkeraad aileen formeel recht vall be
roep te geven en de zaak toch te latcn doorgaan, 
komt de kerkeraad voor een voldongen feit te 
staan dat niet \vel weer te niet gedaan kan W01'

den; is het beroep van -weinig waarde, en worden 
de re.chten· van een kerkeraad miskend. 

(Kerleeraad, Eerste ChI'. Geref. Kale, Chicago, Ill.) 
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De Synode spreke uit dat aleermen in een bestaande 
gemeente met petities 'begint te wel'ken, of eenige geol'ga
niseerde ,beweging begint voor een nieuwe gelneente, men 
eel'st daal'loe bij den kerkeraad verlof zal vragen en zal 
trachten te komen tot een over,eenkomst met den kerke
l'aad. 

Gronden: 
(1) Een beweging op eigen gelegenheid begonnen doet 

aan het gezag del' kel'kel'aad te kort; 
(2) De kel'keraad komt"zoo vool' een voldongen feit te 

staan, waal'bij overeenkomst niet weI meer moge
!ijk is; 

(3) De kerkeraad verliest zoo de leiding over de ge
meente; 

(4) De kerkeraad kan, als de beweging groot zou we
zen, zoo voor aIIerlei groote moeiIijkheden komen 
te staan; 

(5) De kerkeraad weet dan niet met welke argumen
ten achter zijn rug in de gemeente gewel'kt word!. 

(Classis Illinois.) 

De Classis verzoekt de Synode een Commissie te be
noemen om te onderzoeken of een Classis op kerkrechter·· 
lijke gronden eel) kerkel'aad kan of mag afzetlen, wijl het 
herhaalde!ijk gebleken is dat er zeer schadeIijke onzeker
·heid in dezen is. 

Bewijzen: 

a) In 1918 zette Classis Muskegon, in vel'band met de 
"Mal'anatha" -zaak, den kel'keraad van Muskegon I 
af (D.e Wachter. 1918). Dus was de praktijk in 
dezen alsof de Classis weI het recht heef!; 

b) Toch wordt gedurig en in onze bladen en op meer
dere vergadering beweerd, dat de Classis in geen 
geval het recht heef! om een kerkeraad af te zet
ten (Acta Synodi 1922, p. 148 c onder D). Ook kun
nen wij, (of schoon de Synode formeel deze zaak 
vermeed), gevoelen dat zij iets van dit beginsel 
aanvaardde (p. 143, b, 1) ; 
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c) Er schijnt tegenstrijdigheid te zijn tnsschen Art. 36 
en Art. 84 D. K. O. Onze Hoogleeraar, Prof. W. 
Heyns, spreekt het onomwonden uit dat de Classis 
weI het reeht heef! om op kerkreehterlijke gronden 
een kerkeraad af te zetten, terwijl Dr. Van Lonk
huyzen, die op kerkrechterlijk gehied ook lei ding 
geef! aan ons yolk, juist het tegenovergestelde leert. 

Ons verzoek is: geef ons zekerheid, terwiji de moei
ten in verb and met d.ezc kwestie steeds vermeerderen. 

(Classis Siollx Center.) 

De Synode spreke uit, dat geen Classis het reeht heef! 
cen kerkeraad of ouderlingen of diakenen af te zetten. 

Gronden: 
Dit te do en is in strijd lllet a) de Kerkenorde, Art. 84; 

b) met de beginselen van het Gereformeerde kerkreeht; 
c) met het getuigenis der voornaamste autoriteiten; en 
d) met de historie. 

(Kerkeraad, Chicago 1.) 

De Classis verzoekt de Synode eene Commissie te be
noemen om te onderzoeken wat aard, doeI, en bevoegd
heid zijn van een Classicale Commissie. 

De Synodale Deputaten, in verband met de organisa
tie van de tweede gemeente te Sioux Center, gingen bIijk
baar uit van het standpunt dat een Classieale Commissie 
de bevoegdheid heeft eene gemeente te organiseeren zon
der daartoe rechtstreeks opdraeht van de Classis te heb
ben. De Classicale Commissie besloot tot deze organisatie 
zonder opdracht van de Classis te hebben. De Classis 
eehter oordeelde dat een Classicale Commissie zulks nie! 
kan doen zonder daartoe mandaat van de Classis te heb
ben, en approbeerde dan ook niet de organisatie van 
Sioux Center II. 

Dit standpunt der Classis staat in verband met Art. 38, 
D. K. 0., aan welk Artikel, naar het oordeel derClassis, 
nog niet is voldaan, wanneer een Classicale COlnn1issie, 
zonder opdracht der Classis, zulk een organisa!ie nitvoert. 

(Classis Siollx Center.) 
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De Synode besluite thans. ten opzichte van de kwestie 
der echtscheiding-cf. Agendum en Acta Synodi 1916-en 
dat wei in den geest van het "Rapport der Comnfissie voor 
Huwelijkszaken, No. 2'~. 

Gronden en redenen: . 
a) De gronden va or een zoodanig besluit aangevoerd 

in bovengenoemd rapport No.2; 

b) Het bij de Geref. Kerken in Nederland ingewonnen 
advies begurrstigt zulk een besluit; 

c) Dit rapport-rapport No.2-in onderscheiding van 
wat door de Synode van Utrecbt werd behandeld, 
beperkt de zaak tot het eigenlijke punt in kwestie. 

(Kerlceraad, Kalamazoo I.) 

De Kerkeraad van Zillah komt tot de Synode met het 
volgende voorstel: . 

Besloten, Dat wij als Kerk ons standpunt in betrekking 
tot de huidige "Labor Unions" ~ijzigen, en terugkeeren 
tot het standpunt vroeger door ons ingenomen. 

Gronden: 
a) Het lidmaatschap in de huidige unions is in strijd 

met het Woord en den geest der Schrift, waar wij 
gewaarschuwd worden geen ander juk aau te trek
ken, met ongeloovigen; 

b) de huidige unions zijn in de praktijk door en door 
goddeloos. 

(Kerlceraad, Zillah, Wash.) 

De Classis Pella vraagt de Synode om $1,000 steun per 
jaar uit de Emeritus Kas voor Mrs. Rev. F. Stuart, wijl de 
Classis overtuigd is, wegens vele ziekte in haar gezin, dat 
zij er behoefte aan heef!. (Classis Pella.) 

De Classis verleende eervol emerita at aan Ds. H. Tuls, 
15 Augustus, 1923, en oordeelde het noodig den broeder 
voor $1,800 per j aar aan Ie bevelen bij de Emeritus Board. 
Zij vraagl de approbatie der Synode. 

(Classis Zeeland.) 
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Classis vraagt approbatie der Synode voor het vol
gende: 

(1) Emeritaatsverklaring van Ds. F. 'Welandt door 
Classis Hudson, gedaan 4 April, 1923. 

. (Classis Hudson.) 

(2) Emeritaats-toelage van Ds, F. Fortuin vastgesteld 
op $1,200, en van Mrs. Rev. Van Vlaanderen op 
$300. (Classis Hudson.) 

De Synode verhooge het gemiddelde salaris voor bere
kening van emeritaats-toelagen tot $1,800, aangezien de 
vastgestelde som (zie Acta 1922, Art. 37) niet toereikend is. 

(Classis Hudson.) 

De Synode wIJzlge de regeling van aanslag voor de 
Emeritus Kas z66 dat de kleine gemeenten per huisgezin 
niet zoo hoog worden aangeslagen als de groote gemeen
ten. 

(Kerkeraad, Atwood, Mich.) 

(Vergelijk idem sub. Theologische School.) 

VI. BEZW AARSCHRIFTEN 

IN RE DR. JANSSEN-

Kerkeraad der gemeente Austinville, Iowa. 
Dss. G. W. Hylkema en E. J. Tuuk. 
Ds. B. H. Einink. 
J. H. Ten Harmsel. 
Zeven lidmaten van Lynden I. 
Redlands en Los Angeles kerkeraden. 
fl. H. Snieders. 
Ds. Q. Breen, et ai. 

i . IN RE SIOUX CENTER II-
i· Bezwaarschrift, Kerkeraad Sioux Center II. 
i 
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Aangaande' dit bezwaarschrift besloot., de Classis 
Orange City: 

"DeClassis neemt kennis van het feit dat Sioux 
Center II behoefte gevoelt om een bezwaarschrift 
door te zen den naar de Synode tegen den kerkeraad 
der Eerste Chr. Geref. gemeente te Sioux Center en 
de Classis Sioux Center, met de bede dat de Synode 
licht ontvange om zoo te beslissen dat de Sioux Cen
ter z,aak spoedig tot een Gode behageJijk einde kome." 

Verzoek der gemeente Sioux Center II om te mogen 
blijven ressorteeren onder de Classis Or~nge City. 

Protest der Eerste gemeente te Sioux Center in ver
band met de organisatie der Tweede gemeente. 

Protest van Egbert' Star aangaande de zaak Sioux 
Center. 

Protest van Ds. N. J. Monsma, idem. 
Protest van G. L. Vander Lugt van Colton, S. D., tegen 

het besluit van Classis Sioux Center. 
Protest vanW. H. Korfker, Muskegon III, in re de 

'Yijze van invoering van Engelsche pre diking. 
k/~·. Protest van Mrs. H. Dykstra, Classis Orange City. 
/'/ Protest van T. Hanenburg, Classis Orange City. 

. ' ;,/1 

Protest van F. Jongsma ell F. Vanden Hoorn, Classis 
Pacific . 

Een Appel van den kerkeraad te Parkersburg tegen de 
handeling van Classis Ostfriesland betreffende een tucht
zaak. .. I 

~. 
Protest van W. Vos tegeIi besluiten van Classis Pella 

inzake zijn persoon. 
Protest v,an Mr. en Mrs. J. Zimmer tegen de handeling 

van. Classis Pella. 
Protest vanD. Sjaardema en anderen van P~lla, Iowa, 

betreffende misstanden in Pella I (zie onder Rubriek V.). 
Protesten, Kalamazoo II . 

. Getrouw Afschrift, 
HENRY BEETS, 

. Stated Clerk der Synode. 
737 Madison Ave., SE.,GrandRapids, Mich. 



RAPPORTEN 

RAPPORT I 

RAPPORT DER COMMISSIE IN RE SIOUX CENTER, 
AAN DE SYNODE DER CHR. GEREF. KERK, 

TE HOUDEN IN JUNI, 1924, TE 
KALAMAZOO, MICH. 

Eenvaaxde Vader's en Br'oeders! 

A. Deze Commissie, wier benoeming te vinden is Art. 
58, I, del' Acta van 1922, had volgens Art. 55, III, 5, de op
d,'Cwht, in loco, in de uitvoering van al de besluiten, in deze 
zaak door de Synode genomen, met raad te dienen. De uit 
te voeren besluiten waren vijf in getal. De Synode van 1922 
had uitgesproken: 

(1) Dat de zaak te Sioux Center thans weer rechtens 
staat, zooals die veer de afzetting stand; 
a) De afgezette kerkeraadsleden zijn wettige leden 

van den kerkeraad te Sioux Center. ' 
b) De kerkeraadsleden, gekozen'in Februari 1921, 

wier bevestiging toen door de Classis werd ver
boden, moe ten thans bevestigd worden. 

c) De kerkeraadsleden, die na dien tijd gekozen 
zijn, treden af. 

(2) dat DB. De Leeuwen de ouderling, die bij hem ge
bleven is, hartgrondige belijdenis hebben te doen 
voar de gemeente van hun deelname in de weder
rechtelijke handelingen del' Class is Sioux Center, 
waaruit tevens voIgt, dat ze instemming betuigen 
met de adviezen boven gegeven onder 1, a, b, en c. 

(3) dat, mocht het voor het profijt del' gemeente noo
dig blijkcn te zijn, dat er eene nieuwe gemernte ge
organiseerd warde, -de uittredende, nieuw geor-
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ganiseerde gemeente door de oude gemeente finan
cieel geholpen worde in het verkrijgen van nieuwe 
eigendommen. 

(4) dat Ds. L. Ypma zich kerkrechtelijk misgaan heeft 
door een beroep aan te nemen, dat niet in den wet
tigen weg tot hem kwam; 

(5) dat Classis Sioux Center schriftelijk belijdenis 00-
hoort te. doen van hare onkerkrechtelijke handelin
gen ten opzichte van de gemeente van Sioux Center, 
welke belij denis in de gemeente zal worden voorge
lezen. (Vergelijk Acta, 1922, Art. 55, III, en Art. 
57, paragr. 3, "Aan III, 2;" enz., en Art. 57, paragr. 
4, "Van III, 4," enz.) I 

B. Op welke wijze de Commissie aan hare opdracht 
voldaan heeft, en in hoeverre de besluiten der Synode zijn 
uitgevoerd, moge blijken uit het volgende venlag van onzen 
aTbeid. 

I. Den 29sten en 30sten Augustus, 1922, zijn wij met 
Classe Sioux Center samen geweest. Als resultaat van de 
deliberaties en onderhandelingen overhandigde zij ten slotte 
aan Uwe Commissie de volgende schriftelijke schuldbelijde
nis: 

'·De Classis Sioux Center doet belij denis voor God en de 
gemeente van hare onkerkrechtelijke handelingen ten op
zichte van de gemeente Sioux Center, zooals aangewezen in 
de Synodale Acta 1922." 

II. Van Hull, la., waar de Classe vergaderde, riep ons 
onze taak naar Sioux Center, la. Daar wachtten ons in het 
midden der gemeente allerlei kwesties. Hoofdvraag was 
vanzelf, of aile betrokken personen i-nwilligden in de uit
voering der Synodale besluiten., Dan was er de kwestie, of 
de gemeente voor de toekomst een zou kunnen blijven. En 
met het oog op zulk bij eenblij ven moest er allerlei geregeld 
worden. Ambtshandelingen, verricht in de periode van het 
gescheiden leven, moesten over en weer erkend; overeen
komsten moesten getroffen worden zoo ten opzichte van 
Ds. L. Ypma als van den tweeden koster en de twee stellen 
vereenigingen die de gemeente tengevolge van het geschei-
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den leven had. Ook lagen er nog zaken die door den kerke
raad niet afgehandeld waren toen de afzetting plaats greep. 

Onder den zegen des Heeren mocht het aan Uwe Com
missie gelukken-door voortgezette samensprekingen met de' 
kerkeraadsleden, die in de Hall, en die, welke in de kerk 
fungeerden, alsmede met Ds. De Leeuwen Otjderl. Van den 
Berg, algemeene inwilliging te verkrijgen ter nitvoering 
der Synodale besluiten, en regelingen te zien aangenomen, 
die doelden op het bijeenblijven del' gemeente, zaodat men 
besluiten kon, in den morgendienst van 3 September de ver
eischte formeele handelingen in het midden der gemeente 
voor te nemen, en eenigszins leefde in de hope, dat de ge
meente €en zau blijven. 

III. Op genoemden datum kwamen beide groepen del' 
gemeente voor het eerst weer samen in het kerkgebouw de~ 
gemeente. De Praeses del' Synodale Commissie had de lei
ding van den morgendienst. N a eene gepaste leerrede ge
hondon te hebben over 't eerste gedeelte van Ps. 89:15, ging 
hij over tot de noodige formeele verrichtingen. Aan de ge_ 
meente werd de schriftelijke schuldbelijdenis del' Classe 
Sioux Center, boven medegedeeld, door hemvoorgelezen. 
Van Ds. De Leeuwen Ouder!. Van den Berg ontving hij een 
hevestigend antwoord op de vraag: "Of het hun van harte 
leed was, mede te hehhen gewerkt aan de wederrechtelijke 
handelingen in hetrekking tot de afzetting del' kerker""lds
leden Van Manen, Altena, Snieders, Lammers, Achtekliof, 
Pelskamp en Duim, en of ze daarvan hij dezen schuld h¢le
den voar God en de g~meente, alsmede, of het hun harteli.lke 
wensch was, dat het gedane onrecht zooveel mogelijk her
steld zou worden." De herstelling der afgezette broeders 
had plaats met de volgende formule door den Praeses del' 
Commissie voorgelezen: "Aan de gemeente wordt namens 
de Commissie, door de Synode benoemd, om met raad te 
dienen in de uitvoering der besluiten betreffende de zaak 
Sioux Center, bekend gemaakt, dat de Ouderlingen Van 
Manen, Altena en Snieders, en de Diakenen Lammers, Ach
terhof, Pelskamp en Duim, die door de Classe ontzet zijn uit 
hun ambt, thans naar Synodaal besluit en met volle in stem
ming der hetrokken partijen in hun eel' en ambt zi.jn her-
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steld, nademaal de afzetting onwettig was." Voorts be· 
vestigde de Praeses met het kerkelijke formulier voor de be
vestiging van ouderlingen en diakenen de broeders, wier 
bevestiging door de gebeurtenissen opgeschort was, voor
zoover hun getal het in de Acte van IncorpQratie gestelde 
niet te boven ging; n.!., als ouderling J. Reisma, en als dia
ken G. Vreeman. En eindelijk wees hij in een waardeerend 
slotwoord op de noodzakelijkheid van den dienst en den 
arbeid der aftredendebroeders, hetzij dat zij wettiglijk, of 
weI onwettiglijk gefungeerd hadden. 

IV. Zooals bekend, is men niet bijeengebleven, en over 
de al- of niet-noodzakelijkheid van de organisatie eener 
tweede gemeente werd door den gang der gebeurtenissen 
Uwe Commissie geroepen te oordeelen nog v~~r. haar ver

, trek. Op Maandag, den 4den September, woonde zij in den 
achtermiddag de eerste zitting bij van den gereorganiseer
den kerkeraad. Niet uit den boezem van den kerkeraad 
kwam eehter de eerste stoot, die tot organisatie der tweede 
gemeente leidde; op die vergadering verklaarden nog de 
broeders, voorzoover ze in de Hall.hadden gefungeerd, dat 
ze van oude tuchtzaken, die ten tij de der afzetting niet af
gehandeld waren, wenschten af te stappen. Die stoot kwam 
uit den kring der led en, die in de Hall hadden gekerkt. Tij
dens ons samenzijn met den kerkeraad zond allereerst de 
mannenvereeniging uit de Hall boodschap, dat ze samen
werking met die uit de kerk niet mogelijk achtte, en daarna 
de jongedochtersvereeniging uit de Hall, dat ze niet bereid 
was tot ineensmelting met die uit de kerk. Beide werden 
door de Commissie verzocht, over hare bezwaren heen te 
stappen. Doch er kwam bovendien ook nog een verzoek, dat 
de Commissie met de broeders, die in de Hall plachten te 
vergaderen, samenkome. Tegen de inwilliging van dit ver
zoek had de kerkeraad geen bezwaar en gaf tevens aan de 
Commissie in overweging, om ook met de broeders, die in de 
kerk plaehten te kerken, afzonderlijk te vergaderen. 

Dinsdagmorgen, 5 September, vergaderde de Commissie 
met de broeders, die in de Hall gekerkt hadden. Op die 
vergadedng werd de begeerte geopperd, dat ook aan het 
advies der Synode, Acta, pag. 151, III (3), uitvoering worde 
gegeven. Onderseheidene broeders sloten zieh daarbij aan 
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met opgave van redenen. Hoewel van de zijde Uwer Com. 
missie gewezen werd op de wenschelijkheid vanbijeen te 
blijven en op de moeilijkheden, die men anders zou ont
moeten, mocht men met hare argumenten niet doordringen. 
Na zich ve'rwijderd te hebben, ontving ze het formeele be· 
sluit der vergadering, waarin deze bij meerderheid van 
stemmen de begeerte uitsprak, om tot eene afzonder lijke ge
meente georganiseerd te worden. 

In den a vond van denzelfden dag confereerde Uwe Com
missie met de broeders van de anderegroep. Daar vond het 
verzoek om gemeentestichting geen bijval. Ook zij verga
derden ten slotte aileen en stelden daarna aan de Commis
sie het volgende antwoord ter hand: 

"Aangaande het verzoek van sommige leden der Chr. 
Geref. Gemeente van Sioux Center, la., om tot organisatie 
eener andere, tweede Chr. Geref. Gemeente over te gaan 
op grond van het feit, dat, niettegenstaande de getroifen 
verzoening het gel eden kerkrechterlijk onrecht herstelde, 
er bij deze broeders onoverkomelijke bezwaren bestaan met 
het oog op de historie van den gemeentelijken strijd, spreekt 
deze vergadering uit, hierin met deze broeders niet mede te 
kunnen gaan. 

"Zijbidt dezen broeders, alsnog, om hiervan terug te 
komen, opdat de N aam des Heeren om onzentwil niet ge
lasterd worde, Joh. 17 :2l. 

"Opdat zij met ons naar 's Heeren Woord de liefde be
trachte in eenheid des Geestes, 1 Cor. 1 :10. 

"Zij spreekt hare gewilligheid uit, om in broederli.ike 
samenwerking, zoo mogelijk, uit den weg te ruimen, wat 
nog verwij dering veroorzaken kan." 

Op den volgenden morgen lei U we Commissie dit ant
woord aan de broeders, die op afzonderlijke organisatie 
hadden aangezocht, v~~r, en ontving van hen het volgende 
besluit: 

"De vergadering spreekt uit, dat ·ons hoofdbezwaar zit 
in Ds. De Leeuw, die ons vertrouwen kwijt is, dat wij niet 
verwachten kunnen, dat Ds. De Leeuw weer met zegen 
voor ~ns zou kunnen arbeiden. 

"Ten tweede spreekt de vergadering uit, dat allen, die 
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zich schuldig gemaakt hebben in de samenspanning in den 
gemeentelijken strijd, schuldbelijdenis doen, zooals uitge
sproken in het protest van 81 leden. 

"De vergadering spreekt uit, dat wij bij ons gen~men 
besluit blijven, tenzij deze bezwaren worden weg'genomen, 
hetwelk inhoudt, dat Ds. De Leeuw vertrekt. 

"De vergadering heeft eene Commissie benoemd van 
vijf, waarvan twee kerkeraadsleden zijn, opdat deze met 
eene soortgelijke Commissie van de andere zij de de zaak 
bespreke. " 

Geantwoord werd daarop door Uwe Commissie, dat aan 
den eisch der laatste clausule onder paragraaf 3 van boven
staand besluit der vergadering niet voldaan kon worden; 
dat dus de voorgestelde samenspreking met de andere 
broeders overbodig zou zijn; dat de eenige weg, die er voor 
deze broeders open bleef, die van organisatie eener nieuwe 
gemeente was, en dat deze Commissie daarvoor met den 
kerkeraad de noodige regelingen zou treffen. 

Uwe Commissie heeft hare inwilliging tot de organisa- . 
tie eener nieuwe gemeente gegeven, omdat ze oordeelde, na 
langdurige besprekingen en herhaalde pogingen, om de bei
de groepen ook voor de toekomst samen te doen werken als 
€ene gemeente, dat dit laatste eene onmogelijke zaak was ge
bleken tezijn. 

a) Ongetwijfeld zijn er twee geheel verschillende gees
tesrichtingen, die moeilijk door een leeraar te bear
beiden zijn 

b) Even duidelijk bleek het der Commissie, dat door 
de jongste geschiedenis het vertrouwen der 
vroegere verongelijkte partij in den leeraar zoo
danig geschokt is, dat uiteengaan verkieslijk was, 
nadat eerst aan punten (1) en (2) p. 151 der Syno
dale besluiten uitvoering gegeven was. 

Waar er bij de Synode tegen de organisatie der Tweede 
Gemeente geprotesteerd wordt, meenden we; in ons verslag 
de aanleiding daartoe eenigszins breeder te moeten uiteen
zetten. En waar men zich aan de voor de organisatie ont
worpen regeling niet in alles gehouden heeft, maar van de 
zijde der Eerste Gemeente aan de uitvoering van het door 
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de Synode in punt (3) p. 151 geadviseerde zijne medewer
king heeft onttrokken,. zullen we ook die regeling volledig 
mededeelen. Ze voIgt hier: 

a) Als petitie om organisatie eener nieuwe gemeente 
zou de volgende vorm dienen : 

b) 

c) 

d) 

Aan den kerkeraad der Eerste Chr. Geref. Kerk 
. te Sioux Center, la. 

Eerwaarde BToede'l'S! 
Ondergeteekenden komen tot U met het verzoek, 

om in overeenstemming met punt (3) pag. 151 
Synodale besluiten (Acta 1922) tot eene zelfstandi
ge Chr. Geref. Gemeente georganiseerd te mogen 
worden. 
De kerkeraadsleden, die met de uittredende, nieuw 
te organiseeren gemeente mee wenschen te gaan, 
geven zulks te kennen terstond nadat het verzoek 
door den kerkeraad is toegestaan. Ze geven zulks 
te kennen door hun naam te teekenen op de lijst, 
waarop het verzoek tot den kerkeraad komt. Zij 
blijven echter als wettige kerkeraadsleden in func-
tie, tot- de nieuwe kerkeraadsleden bevestigd zijn. 
Ouderling Van den Berg en Ds. De Leeuw dienen als 
Commissie tot het opstellen eener nominatie ~oor 
kerkeraadsleden, en de kerkeraad approbeert hun 
voorstel. 
De oude boeken blijven bij de Eerste Gemeente, en 
de boeken, voor de vergadering in de Hall aange
legd, gaan naar de nieuwe teorganiseeren gemeen
teo 

e) De kerkeraad wendt zich tot de Classicale Commis
sie van Classe Sioux Center, om aan het verzoek tot 
organisatie van eene nieuwe gemeente uitvoering 
te geven. 

f) Voor de waardschatting der goederen der bestaande 
gemeente kiest elk der beide groepen twee mannen 
buiten den ·kring der gemeente, die vier samen een 
vijfde; en met hun vijven schatten ze dan genoem
de eigendommen. 
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g) Ret deel der gelden, dat tiitgekeerd zal worden aan 
de uittredende gemeente, zal in" verhouding staan 
tot de geheele som, die deeigendommel1 waard zijn, 
als het aantal huisgezinnen, dat uittreedt, staat tot 
het aantal huisgezinnen der geheele gemeente. 

h) De eerste helft der uit te keeren "gelden worde uit
betaald twee maanden na datum van organisatie 
der nieuwe gemeente, en de tweede helft vier maan
den na datum van organisatie der nieuwe gemeente. 

Aan dit programmazou de kerkeraad zich houden, aan 
Uwe Commissie rapporteeren, en deze zou, zoo noodig, te
rugkeeren. Voorloopig in elk geval was hiei'mede ons werk 
te Sioux Center afgeloopen. 

V. Met de uitvoering van dit programma ging het eerst 
langzaam en niet zonder moeite, maar toch bestendig voor
uit. De organisatie del' Tweede " Gemeente geschiedde den 
18den October 1922, onder leiding der Classicale Commissie 
van Classe Sioux Center. Ook werden overeenkomsti"g punt 
(f) van bovenstaand progra.mma door beiGe gemeenten 
mannen benoemd, om de eigendommen del' Eerste Gemeente 
met het oog op de uitkeering van gelde]). te schatten. 

Al dadeli.ik echter ontstond er kwestie over de telling 
der huisgezinnen. En omtrent den 24sten November tra
den de waardschatters af. Beide deze zaken zijn wij ge
noodzaakt tel' behandeling aan de Synode voor te leggen. 
daar het ons niet mocht gel ukken, ze tot een goed einde te 
brengen. 

VI. De aftreding det waardschatters en hare gevolgen 
is van deze beide zaken verreweg de gewichtigste. Aanlei
ding tot dat aftreden was het antwoord, door de Eerste Ge

"meente gegeven op de vraag, door de schatters aan beide 
gemeenten gericht, of ze beide onvoorwaardelijk toestem
den in de verdeeling del' eigendommen. Ret antwoord 
luidde: "Our answer is negative, since we have decided to 
appeal the case to the coming Synod." Daarop deelden de 
schatters aan de beide gemeenten het volgende mede: . 

"We, the undersigned, being the four appraisers 
"appointed by the First Chr. Ref. Church, and by the Second 



Chr. RBf. Church of Sioux Center, Iowa, state: That on 
account of the protest and appeal to the Synod made by the 
First Chr. Ref. Church, the majority of our Committee feel 
that they can not act in this matter, and we hereby jointly 
and severally resign as appraisers." 

Uwe Commissie heeft daarop per brief van 15 December 
1922 denkerkeraad del' Eerste Gemeente dringend ver
maand, om zich te houden aan de ,afspraak, en opnieuw 

, schatters te benoemen. Doch onder datum van 9 Januad 
1923 zond de ,kerkeraad del' Eerste Gemeente eene weige
ring met eene poging, om ze te rechtvaardigen. Een tweede 
vermanende brief ging af aan den kerkeraad onder datum 
van 9 Februari. Daarin werd tevens verzocht om een af
schrift van zijn' protest. Ondertusschen had de kerkeraad 
del' Tweede Gemeente er bij ons herhaaldelijk en steeds 
dringender op aangedrongen, dat we toch weer teSioux 
Center ,zouden vergaderen. We meimden eindeIijk, daar 
we toch ons werk niet goed per correspondentie konden 
afdoen, aan die bede gehoor te moeten geven, en vergader
den te Sioux Center den 6den, 7den en 8sten Maart 1923. 
Daar werd ons het antwoord tel' hand gesteld op onzen brief 
van 9 Februari. Het bevat het zoogenaamd protest der 
Eerste Gemeente, dat we hier laten volgen: 

"Antwoord aan den kerkeraad del' ChI'. Geref. Gem. te 
Sioux Center, Iowa"op zijne vraag, of de toekomstige Eer
ste Chr. Geref. Gemeent.e van Sioux Center, Iowa, gewiIlig 
is, de regelingen van de Synodale Commissie nopens de 
organisatie eener tweede ChI'. Geref. Gemeellte te helpen 
uitvoeren. 

"Waarde Broeders ! 
"Aangezien er, naar ons oordeel, overeenkomstig de ge

troffeft verzoening, plechtig en openlijk aangegaan door 
beide deelender Chr. Geref. Gemeente van Sioux Center, 
Iowa, op Zondag den derden September 1923, geen sprake 
van splitsing mocht zijn, op grond der Heilige Schrift, als 
aangetoond in ons besluit van 5 September 1922, en onze 
bede op Uwe kerkeraadsvergadering van 11 Septeinber 1923 
en voorts neergelegd in ons protest voor Uwe kerkeraads
vergadering van 18 September 1922, berustend op Joh. 
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17 :21 en 1 Cor. 1 :10, zoo geven wij U bij dezen kennis, dat 
we dit ons protest,gezien Uw antwoord op het laatstge
noemde, dat in geenen deele bevredigi\lg geeft, zullen door
zetten, om des gewetens wi!. 

"In de tweede plaats brengen wij ter Uwer kennis ons 
besluit, om ons, onder protest, als voornoemd, On).. 's Heeren 
wi!, tot hei! del' Gemeente, neel' te leggen bij de regelingen 
door de Synodale Commissie gemaakt in betrekking tot de 
organisatie eener Tweede Chr. Geref. Gemeente. 

"Gedaan den 28sten September 1922, Sioux Center,' 
Iowa." , 

Aangezien dit stuk dateert van v66r de stiehting de,. 
Tweede Gemeente en van v66r de keuze van nieuwe kerke
raadsleden, een antwoord is op eene vraag van den gereor
ganiseerden kerkeraad, en terug verwijst naar eeu protest 
van 18 Sept., en aangezien het ook niet geteekend is, besloot 
Uwe Commissie te vragen om het protest van 18 Sept. en 
om duidelijke aanwijzing van de protestanten. Gedeeltelijk 
uit de notulen, en gedeeltelijk door mondeling getuigenis 
verkreeg ze daarop van den kerkeraad der Eerste Gemeente 
de volgende inliehtingen: 

a) Op den 18den September verscheen eene Commissie 
van vier, vertegenwoordigende ongeveer vijftien 
pel's on en, met bezwaren tegen de stiehting eener 
tweede gemeente bij den kerkeraad. 

,b) Op den 28sten September, toen men voortzetting 
had van eene gemeentevergadering van den 25sten 
September, beroepen zieh op dat mondelinge pro
test der vijftien van 18 September, 103 personen 
als het hunne. 

c) Ditzdfde protest gaat nu, breeder opgestel~ door 
bijvoeging van historisehe toelichting,ter Cla'sse als 
het protest. van den kerkeraad der Eerste, Gemeente. 

d) Den 25sten en 28sten September heeft de groep, die 
in de kerk zou bli.iven, geresolveerd, om onder pro
test in te willigen in de uitvoering der adviezen del' 
Synodale Commissie, omdat men oordeelde, da', an
ders de organisatie eener tweede gemeente toch zou 
doorgaan, maar zonder dat de kerkeraad del' Eel'ste 
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Gemeente in zij n personeel veranderingen onder
ging, en dat in dat geval die Gemeente te grande 
zou gaan. 

e). Nadat het boven als protest afgesehreven Antwoord 
aan den kerkeraad op diens vraag gegeven was op 
den 28sten September, werd drie keer gestemd over 
de vraag. of men de regeling del' Synodale Commis
sie wi! inwilligen; eerst door de groep, die in de 
kerk zou blijven, daarna door de groep, die als 
tweede gemeente zou georganiseerd worden, en ein
delijk door de gemeente als een geheeI. Aile drie 
stemmingen vielen uit in bevestigenden zin. 

f) Volgens het getuigenis van den kerkeraad der Eer
ste Gemeente verklaarde de groep, die in de kerk 
zou blijven, zieh er voor, de regelingen der Synodale 

. Commissie in te willigen onder protes.t; volgens 
het getuigenis van den kerkeraad der Tweede Ge
meente werd bij die stemming van dat protest ver
der geen melding gemaakt, bebalve dat vlak voor 
de stemming een der aanwezigen zeide: dat besluit 
moet ons protest niet omverwerpen; waar eehter 
door de vergadei:-ing niet op ingegaan werd. 

Uwe Commissie oordeelde, dat bet protest van 18 Sept. 
1922 vervalt tengevolge van het besluit, door de gemeente
vergadering op den 28sten Sept. 1922 met aile stemmen min 
€en genomen, om de adviezen der Synodale Commissie uit 
te voeren. 

Voorts sprak ze uit, dat de nieuwe kerkeraad van de 
Gemeente Sioux Center I, die naar aanleiding van de slieh
ting der Tweede Gemeente in funetie trad, geen reeht had 
om te protesteeren tegen de organisatie der Tweede Ge
meente: 

a) omdat kraehtens gemeentebesluit van 28 Sept. in de 
organisatie eener tweede gemeente bewilligd was; 

b) omdat de Tweede Gemeente langs wettigen weg ge
organiseerd was. 

Verder veroordeelde ze het, dat de kerkeraad der Eei'ste 
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Gemeenteaan de appraisers te kennen gaf, dat hij niet ge
willig was, om de besluiten del' Gommissie uit te voeren: 

a) omdat het besluit van uitvoering, genomen door de 
gemeentevergadering van 28 Sept. 1922 er lag; 

b) omdat de Eerste .Gemeente zelf appraisers benoemd 
had; 

c) omdat hij daardoor de appraisers ten onrechte be
woog, om hun werk neer te leggen. 

Ook sppk ze hare sterke afkeuring er over uit, dat de 
kerkeraad der Eerste Gemeente niet voor de tweede maal 
appraisers berroemd heeft, daar toch, zooals boven gezegd: 

a) het besluit van uitvoering der regeling del' Syno
. dale Gommissie, genomen door de gemeenteverga
ring van 28 Sept. er lag, en 

b) de Eerste Gemeente zelf al I>ppraisers benoemd had. 

Eindelijk gaf ze per brief van dit alles kennis aan den 
kerkeraad del' Eerste Gemeente, er sterk op aandringende. 
dat hij zijn protest naar Glasse en Synode in zou trekken 
en voorts naar de getroffen overeenkomst de adviezen del' 
Gommissie uitvoeren zou. Doch in een brief van 12 April 
1923 verklaarde de kerkeraad, daar niet aan te kunnen vol
doen. Hij ziet blijkbaar niet in, dat het protest de begelei
dende inwilliging in de uitvoering niet teniet kan doen, 
noch, dat men, door zoo langen tij d na de organisatie del' 
Tweede Gemeente zijne medewerking in de uitvoering del' 
getroffen overeenkomst te staken, niet billijk blijft jegens 
hen, die men onder geheel andere verwachtingen liet uit
treden. 

VII. Betreffende het verschil in de lidmatenlijsten wil
len we allereerst opmerken, dat het weinig geeft, om al de 
bijzonderheden daaromtrent uit de correspondentie over te 
nemen in ons rapport. Wij hop en, dat het voldoende mag 
geoordeeld worden, als we die informatie en correspon(lentie 
afgezonderd overleggen. 

Tel' verklaring van het verschil kan de opmerking bij
dragen, dat volgens getuigenis van de zijde der Tweede Ge
meEmte eene Commissie van zes, waarvan drie uit elke 
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groep, de attesten in orde zou maken, wat echter door den 
nieuwen kerkeraad der Eerste Gemeente na zijne bevesti
ging geweigerd werd. Dientengevolge is de lijst van den 
kerkeraad der Eerste Gemeente gebaseerd op het lidmatenc 
boek der gemeente, terwijl die van den kerkeraad der 
Tweede Gemeente voIgt op de handteekeningen onder de 
petitie om organisatie. 

Ook zij nogopgemerkt, dat de kerkeraad der Eerste 
Gemeente o. i. terecht in het vaststellen der huisgezinnen 
gevolgd heeft Art. 93, I, Acta Synodi 1906; en eveneens, dat 
als basis voor de uitkeering der gelden moet gelden het lid
maatschap op den datum der org'misatie. Wat wij echter 
betwijfelen, is, of hij deze regels overal juist heeft toege
past. 

Overigens is deze kwestie aileen dan actueel, als de Sy
node over de stichting der Tweede Gemeente en de uitkee
ring van gelden in den zinvan de adviezen Uwer Commissie 
beslist heeft. 

VIII. Onze vergadering te Sioux Center in Maart 1923 
diende voor dit overige voornamelijk, om den kerkeraad 
der Tweede Gemeente te steunen in zijne poging, om voor 
zich en zijne Gemeente erkenning te verkrijgen door Classe 
Sioux Center. Ter onzer kennis werd gebracht het oordeel 
der Classicale Commissie van de Classis Sioux Center, dat 
er waarschijnlijk geen predikant in Classe Sioux Center te 
vinden zou zijn, die als consulent zou willen dienen van de 
Tweede Gemeente onder de toenmalige omstandigheden . 
. En de bevestiging van haar beroepen leeraar liet nog aldoor 
op zich wachten. . Ook namen we inzage van het gedrukte 
Agendum der op handen zijnde vergadering der Classe, 
waaruit bleek, dat er protesten zouden komen tegen de or
ganisatie der Tweede Gemeente benevens het protest van 
den kel'keraad van de Eerste Gemeente. Uwe Commissie 
oordeelde, dat het voor het welzijn der Tweede Gemeente 
hoogst noodig was, dat ze zonder uitstel Classicale aanslui
ting verkreeg, en adviseerde haar, ingeval Classe Sioux 
Center haar de begeerde erkenning mocht weigeren, zich 
om tijdelijk onderdak te wenden naar Classe Orange City. 

Aan Classe Sioux Center was door een brief van 28 
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Februari 1923, mededeeling gedaan van het verloop en den 
uitslag van onzen arbeid te Sioux Center. Met het oog op 
de organisatie der Tweede Gemeente door hare Classicale 

. Commissie was daarin herinnerd aan eene informeele af
spraak dienaangaande, getroffen aan het einde van onze 
aanwezigheid in haar. midden tij dens hare herfstzitting. 
Op besluit Uwer Commissie werd nu een tweede brief aan 
de Classe gezonden met het ernstig advies, om de Tweede 
Gemeente in haar verband op te nemen, en met de mede
deeling van ons advies aan den kerkeraad, om desnoods 
tijdelijk ouderdak bij Classe Orange City te zoeken. Ook 
aan Classe Orange City werd mededeeling gedaan van de 
omstandigheden en het advies waartoe ze noopten, met ver
zoek, desnoods aan de Tweede Gemeente onderdak te ver
leenen, totdat de Synode uitspraak kOIT doen. 

Later ontving onze Scriba van de zij de der Tweede Ge
meente het bericht, dat Classe Sioux Center. besloten had, 
de organisatie der Tweede Gemeente van Sioux Center niet 
te approbeeren, maar deze zaak te verwijzen naar de e. k. 
Synode. Als gronden daarvoor werden aangevoerd: 

(1) de zedelijke, dat zoo kort na de getroffen verzoe
riing Uwe Commissie het recht miste, in de organi
satie in te willigen, en de kerkeraad, om er t0e te 
besluiten; en 

(2) de kerkrechtelijke, dat volgens Art. 38 derK. O. het 
advies del' Classe had moeten gevraagd worden. 

Wat dezen laatsten grond aangaat, meenen wij, dat hij 
wegvalt, daar opden 30sten Augustus 1922 de Classe ons 
liet gaan, nadat op de vraag van haren Voorzitter, of ze in 
zitting moest blijven, tot ons werk te Sioux Center afgeloo
pen zou zijn, door onze Preases o. a. geantwoord was, dat, 
ingeval organisatie eener tweede gemeente noodig mocht 
blijken te zijn, men zich dan weI wenden kon aan ue Clas
sicale Commissie. Den eersten grond laten we na al het 
medegedeelde zonder verderen commentaar over aan de be
oordeeling der Synode. 

De Tweede Gemeente verkreeg inmiddels overeenkom
stig ons verzoek tijdelijke aansluiting bij CIa sse Orange 
City, 
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c. Het is met innig leedwezen, dat we dit verslag aan 
U voorleggen. Zoo gaarne hadden wijgewild, d"t we kon
den rapporteeren, dat deze, nu al zoo oude, kwestie, finaal 
bijgelegd ,"vas. Doch de Synode zal nog e€ns weer Inet -de 
SiouxCenter-zaak zich te bemoeien hebben, en uitspraak 
moeten doen: 

(1) over de wettigheid del' organisatie del' Tweede Ge
meente te Sioux Center; 

(2) over de Classicale aansluiting dier Gemeente; 

(3) over de staking door de Eerste Gemeente van hare 
medewerking in de uitvoering del' adviezenvan 
Uwe COlnmissie; .-., 

(4) over de uitkeering vangelden door de Eerste Ge
meente aan de Tweede volgenshet advies del' Sy
node van 1922, Acta, pag. 151, III (3) ; en, in ver
band met dit laatste, eventueel 

(5) over het getaJ huisgezinnen, dat bij iedere Gemeen
te te rekenen is . 

. Met eerbied ollderworpen, 
J. MANNI, Pmeses. 
D. H. KROMMINGA,8cr·iba. 
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RAPPORT II 

AAN DE SYNODE DER CHR. GEREF. KERK, DIE GE· 
HOUDEN STAAT TE WORDEN 18 JUNI, 1924, 

e. v. d. TE KALAMAZOO, MICH. 

WelEerw. Fadm's en B"oeders! 

DeGommissie, bedoeld in Art. 64, 21, Acta 1924 en Art. 
41, Acta 1922, brengt bij dezen ter kennis aan uwe Eerw. 
vergaderingdat zij ook thans nog niet gereed is-met haren 
arbeid. De opdracht reeds in 1920 aan Uwe Commissie ge
geven, vordert dat de zaak der herziening onzer liturgische 
formulieren behartigd worde "in verband met de Gerefor
meerde Kerken van Nederland en Zuid-Afrika." Daar met 
name de.Gereformeerde Kerken van Nederland te dezen nog 
geen beslissing namen, maar opnieuw eene CO'mmissie ad 
hoc benoemden (zie Acta der Generale Synode der Gerefor
meerde Kerken van Nederland 1923, Art. 156), meende 
Uwe Commissie haren arbeid nog niet te mogen beeindigen 
en nu reeds met bepaalde voorstellen tot uwe Eerw. verga
dering te komen. Uit hoofde van genoemde omstandig
heden vraagt zij daarom beleefdelijk uitstel. 

Uwe Commissie zou tevens gaarne aan de Synode in 
overweging willen geven de uitbreiding der Commissie van 
drie tot vijf leden. De Commissie, in Nederland in 1920 
benoemd telde vijf leden, met vijf secundi; terwijl de Com
missie in 1923 benoemd twaalf leden zonder secundi teU. 
Uwe Commissie is van oordeel, dat het gewicht der te be
handelen zaak het wenschelijk maakt aan de bestaande 

. Commissie van drie althans eenige uitbreiding te geven. 
Met eerbied onderworpen, 

De Commissie voornoemd,' 
S. VOLBEDA. 
J. VAN LONKHUYZEN . 

. H. H. MEETER. 
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RAPPORT III 

REPORT 'OF THE PATERSON HEBREW MISSION 

To the Synod of the CM. Reformed Chunh, held at Kala
mazoo, Mich., June, 1924. 

Fathers and Brethren:-
The Classis Hudson and the Classis Hackensack having 

in charge the Mission among the Jews in Paterson, N. J., 
humbly sumbit the following report: ' . 

The work of this Mission is carried out according to reg
ulations framed by the Synod of 1918. 

The deputies appointed by the Classes meet every month 
to receive the reports of the work done during the preceed
ing month by the Mission workers, to discuss the work to be 
done and to transact other business for the welfare of the 
cause. As stipulated they render a report at every classical 
meeting concerning the mission work carried on by them 
and the Mission force. 

At present the Mission force is made up of Candidate 
H. H. Schultz, who is Superintendent pro tern, and Miss 
Kate Riemersma and Miss Martha Rozendale .. They work 
with zeal and devotion and make known to the Jew, wher
ever they meet him, the Salvation, which is in Jesus Christ 
Crucified. 

In .order to make the Jews acqainted with the way of 
salvation in Jesus Christ: . 

Indoo?' Meetings are held on Sunday and also during the 
week-days. One hundred and fifty-four of those meetings 
were held in the last two years. 'Short sermons and lectures 
are given in both Englis!). and German. 
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Open Air Meetings are held in the summer, on various 
street corners. The Superintendent with his helpers pro
ceeds from the Mission with a portable organ to a street 
corner. To get the people together they sing a few songs 
and when the crowd has gathered the message of salvation 
is delivered. Forty of these meetings were held. 

Sewing Class Meetings are held on Wednesday. At these 
meetings the children are taught sewing and also Bible 
texts and Bible storie.s. 

Also Saturday afternoon meetings and night school 
meetings are held. 

DispensfLTY Meetings are held every week. Dr. Dunning 
deserves our thanks for his able and willing co-operation 
in the work of bringing the Gospel to the Jews. He gives 
clinics free of charge once a week. 

Visitations are made regular by the Mission workers. 
In the last two years more than thousand visitations were 
made, two thousand, five hundred and thirty tracts dis
tributed, also many Bibles and Gospels. 

There are about eighty-five families, where our Mission 
workers are welcome callers... These families are visited 
frequently so that they keep in touch with them', bringing 
them tracts and Gospels and telling them about their. sinful 
condition and that they can be saved only by faith in Jesus 
Christ. What do the· Jews say7 They say this: "Are you 
here again with your tracts?" If the Jew is hostile he will 
reply: "Get away here with your tracts, I believe in the 01<1 
Testament and that is good enough for me." Another one 
replies: "A little religion is all right, too much no good." 
Still another will say: "The New Testament is a Jewish 
book, every Jew ought to read it." 

Yet another will call the Mission workers in the shop and 
ask them about the controversy between the Fundamental
ists and the Modernists. But on the whole the Jews are 
quite friendly to the Mission workers. 

Let us hope and pray that the work· done among the 
Jews may not be in vain, but that in due time it may beal' 
much fruit. That also the Jew finds the crucified Christ 
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. for ·his sabration and for the glory of the Name of the God 
of Abraham, Isaac and Jacob . 

. In regard to the Mission Building it can be stated that it 
is kept in good condition. 

Hllmblysubmitted" 

S. S. VAN DER HEIDE, SeC1"eta1"Y. 

Approved by Classis Hackensack. 
Paterson, March 4, 1924. 

J. SMITTER, S. C. 
Approved by Classis Hudson. 

, Passaic, April 2, 1924. 
LEONARD TRAP, S. C. 
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RAPPORT IV 

REPORT OF THE COMMITTEE ON LITERATURE FOR 
OUR YOUNG PEOPLE 

The committee appointed by Synod to co-operate with 
the American Federation of Reformed Young Men's Socie
ties to provide ways and means to secure literature for our 
own young people met several times. Rev. E. J: Tanis noti
fied the committee that on account of too much work he 
could not accept the appointment of Synod and take part in 
our deliberations. The A. F. R. Y. M. S. had' also appointed 
a committee, consisting of Rev. H. J. Kuiper, Mr. R. ... Post
ma en Mr. J. Weidenaar, to co:operate with the committee 
Of Synod. . 

The committee was unanimously impressed .with the need 
of literature of Reformed character for our young people, 
and was convinced that Synod, if at all possible, ought to do 
something to help the Federation to secure such literature .. 
Reasons: 

a) 

b) 

There is very little literature in the English lan
guage that can be recommended without reserva
tion; 

The Federation is as yet too small and too weak to 
provide the necessary' books without assistance on 
the part of the Church. . 

After different plans had been discussed the committee 
finally decided to advice Synod .as follows: 

(1) The Committee presents Synod with a list of titles 
of such literature of Reformed character as is 
needed by our young people. The list follows: 
The Bible the Word of God. 
What Is Calvinism?' 
Cardinal Points of Reformed Doctrine. 
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Our Reformed Standards (one or more reference 
books) . 

Creation vs. Evolution. 
The Covenant. 
The Second Coming' of Christ. 
Great Men and Events in the History of the Re-

formed Churches. 
Our System of Church,Government. 
History and Principles of Missions. 
The Christian, Family. ' 
The Histor), and Principles of the Christian School 

Movement. 
The Social Teachings of the Bible. 
Lodgism. 
AmusementS. 
Select Readings for Christian Entertainments. 
With respect to this list of titles we remark: 
a) That the actual titles of the books 'will likely be 

somewhat different; 
b) That the list itself is. of course. subject to revi

sion and amendment. 

(2) Synod appropriate the sum of 3,000 dollars an
nuallyfotthewfitihgimd publishing of these 
books, as long as the Federation is actually in need 
of such financial assistance. 

(3) Synod, decide to give the A. F. R. Y. M. S. the right 
to appoint a committee and present the same to 
Synod for approval, to execute the above mentioned 
plan. This committee shall consist of six members 
three of which are to be members of the Board of 
the Federation. This committee is to present Synod 
with a report of its work and of the finances. 

( 4) Synod instruct the Publication Committee, to 
print the books, that are to be published by the 
committee mentioned under (3), at cost price, in 
as far as this is possible, according to the judgment 
of the Publication Committee. 

Respectfully submitted, 
THE COMMITTEE. 
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HAPPORT V 

AFFILIATION WITH PRESBYTERIAN ALLIANCE? 
Report of Committee to the Synod of 1924 

Esteemed BrethTen:-, 
At the previous Synod of the Chr. Reformed Church a 

writing of an official representative of the "Alliance of the 
Reformed Churches throughout the World, holding the 
Presbyterian System" was presented to convey the cordial 
salutation of the Alliance and voice its warm interest in 
the Church which you govern, and secondly, to extend an 
earnest invitation to you t.o connect yourselves with the 
Alliance and share in its worle and responsibilities. 

The Alliance represented by this official "is a broad 
organization or federation meant to include all the Pres
byterian and Reformed Churches wherever found. The 
first Couneil was held at Edinburgh, Scotland, in 1877, 
since which council there have been held, the last being 
the Pittsburgh Council of 1921 with 34 denominational 
churches from all parts of the world represented. At this 
council Dr. H. Beets of your church set as corresponding 
or consultation member by special invitation.. The next 
council meets in Cardiff, Wales in 1925." 

The aim of the Alliance is: 
(1) "to exhibit the substantial unity in faith, disciplipe 

and worship which belongs to these churches; 
(2) to bring the influences of the Churches of the Re

formation to bear upon the civil governments in 
various parts of the world in behalf of humanity 
and of peace, and 

(3) to maintain its constituent churches in practical, 
sympathetic and mutually beneficial relations." 
It may be added that "at present the welfare of 
the churches of our faith and order on the Con
tinent of Europe is a concern of prime moment." 
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Between the Council meetings the business of the Alli
ance is carried on by an Executive Commission, made up of 
members of the various Churches in the Alliance. 

The annual apportionment of expense ,is small, the 
United Presbyterian Church' being assessed but ;j>390 per 
year. Ours would be less undoubtedly. 

It should be remembered that the Alliance is invested 
with no executive power whatever as regards its Consti
tuent Churches but acts only in a advisory capacity. 

CTitical Survey 

Your Committee finds that as to its practical purposes 
the Alliance might have been of influence and might have 
been true to its purpose. But in that in which the Alliance 
ought to be strong and on that on which emphasis ought to 
fall according to the opinion of your Committee, namely on 
what is really Reformed and how shall the Alliance be in
strumental to help its constituent churches to keep to the 
Reformed Faith, we find it to be particularly weak. Em
phasis is put on co-operation in practical matters rather 
than on holding to the Reformed truth. History has proven 
to be the weakness of the'Alliance. As an iIIustration,we 
can point to a statement of the late Dr. Good, at the time 
one of the most influential representatives' of the Alliance, 
made at the last General Council of the Alliance. Speaking 
of the problems of the Alliance he says, "The flrst of our 
presert problems is the admission of churches and federa
tions to our Alliance. This Alliance at the beginning laid 
down two conditions for membership: in goveTnment the 
Church must be Presbyterian; in d,octTine, its creed must 
be in harmony with the consensus of the Reformed Confes
sions. As time passed on however, the Alliance was led to 
interpret these two principles somewhat liberally. Thus, 
in regard to Presbyterial Church government, it was found 
that not all the Reformed and Presbyterian Churches had 
exactly the same form of government. They all aimed to 
be Presbyterian, but some of them included Lutheran, Epis
copal or Congregationalist elements" .... "In regard to the 
second condition of membership in our Alliance, namely, 
doctTine, the Alliance has had the same experience. All 
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that it has required was an adherence to the supreme 
authority of the Scriptures in matters of faith and morals, '. 
and to a creed in harmony with the Consensus of the Re
formed Confessions. But what exactly is the Consensus of 
the Reformed Confessions? As to this there is considerable 

. vagueness, and the Council has hitherto refused to for
mulate a definite Consensus creed. The All.iance placed 
upon the .Chu,·ch making application fa,. membenhip the 
responsibility of saying whethe,. it held to the Consensus of 
the Ref01'mecl Confessions, and accepted it on its own state-
11'wnt. ' 

This fact that it is left to the judgment of the separate 
churches themselves whether a constituent church is Re
formed in its doctrine makes it possible that to the Council' 
of the Alliance might be delegated members of churches 
who might be extremely liberal in their views and who 
would still have to be recognized as having a voice in the 
meetings. This to the mind of your committee makes our 
affiliation with the Alliance undesirable. We here wish to 
quote a statement of Dr. Bouwman in "De Eazuin" of Dec. 
21, 1923. He says, "Maar officieel wilden de Gereformeer, 
de l<:erken tot nog toe niet meedoen met een internationale 
conferentie. Zulk eene vergadering is wei wat heel onbe
lijnd. Men kan.niei zeggen dat al de afgevaardigden staal! 
op een bod em. Dogmatische onbepaaldheid is het karak
ter van zulk een samenwerking. En dit is geeil gezonde 
basis vooreene gezamenlijke actie." In regard to this 
article Prof. Hepp says in "De Reformatie" of Dec. 7, 1923, 
"Wat hij (Dr. Bouwman) daar schreef, heeft zoo goed als 
geheel onze in stemming ..... " 

The practical work of the Alliance is to be recognized 
as being of value, such as: 

(1) Arrangements to have preaching services in all the 
great non-English harbor cities of the world, and 
in some of the European watering places. 

(2) Special Conferences such as the one held recently 
at Zurich to discuss the needs of the Protestani 
minorities in Central Europe, and to survey the 
financial distress in the Protestant churches. 
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United effort for the better observance of the Chris
tian Sabbath. Attempt to influence the govern
ment to regulate its work accordingly, e. g., its 
postal service. 

United Study of the present day social and indus-
trial problems. . 

However, the lack of a definite Reformed basis has 
made it quite inevitable that also in its practical work the 
Alliance has not directed its energies in especially Reformed 
channels. For example, we have failed to find that its 
study of social and industrial problems has been made from 
the viewpoint of the Reformed faith. 

In view of all that has been said your committee takes 
the courage to advise against affiliation with the "Alliance 
of the Reformed Churches, Holding the Presbyterian Sys
tem" because:, 

(1) the basis of the Alliance is too indefinite. There is 
no agreement on what is Reformed; 

(2) the present drift is entirely away from helping each 
other maintain the historical Reformed faith. This 
should be emphatically the aim of the Alliance; , 

(3) affiliation would mean ecclesiastical alliance and 
co-operation with churches where representative 
liberal forces are in good and regular standing .. 

(4) a proposed revision of the Constitution of the Alli
ance makes it well nigh impossible to say what the 
character of the Alliance will be in the future; 

(5) the practical work of the Alliance lacks the specific 
Reformed stamp. 

Respectfully submitted, 
P. A. HOEKSTRA, President. 
JOSEPH P. DE VRIES, Secretary 
H. J. KUIPER. 
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REPORT OF DELEGATE TO THE AMERICAN 
BIBLE SOCIETY 

To the Synod of the CM. Ref. Church, 
Kalamazoo, Mich., 1924. 

Esteemed Brethren:-
Synod of 1922 renewed its recommendation of the work 

of the American Bible Society as worthy of the hearty sup
port of our churches (Acta, 1922, Art. 34, VIII). This has 
not been in vain. The gifts from Christian Reformed 
Churches have shown a very substantial increase during 
1923. The total received, according to figures supplied by 
General Secretary Frank H. Mann, was $2,424,90 as come 
pared with $1,371.00 in 1922. The gifts were nearly 
doubled in 1923. 

Nevertheless, from statistics obtained from all our 
. Classical Treasurers, your delegate finds that only 73 con
gregations gave for .this cause during 1923, out of a possi
ble 253. 

Here follows a list of the Classes and the number .of 
congregations that contributed during 1923. The figures 

. in parentheses give the number of congregations in each 
classis. 

Grand Rapids EasL ...... (25).. 7 
Grand Rapids West ........ (23) ................ 16 
Hackensack ................... ( 5) ......... 0 
Holland ............................ (13) ....... ...... 7 
Hudson ............................ (13) ....... .... 11 
Illinois ............................ (30) ...... 7 
Muskegon ........................ (27) .............. 2 
Orange City ............... : .... (27) ............ c 1 
Ostfriesland .................... (16) ................ 5 
Pacific ............................. (16) ............ c •• 4 
Pella ......................... (22) ........... c .... 4 
Sioux Center .................. (19) ................ 4 

. Zeeland ............................ (17) ................ 5 

Toh;:l 253 73 
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Less than one-third of our churches gave for this cause 
during 1923. One classical treasurer writes: "I am some
what ashamed that our Classis did not do more for this 
worthy cause. What is mission work or in fact any kind 
of work. without the Bible!' . 

All the Scriptures in Navajo are printed by the Ameri
can Bible Society. All of China is covered in the supply
ing of Scriptures by this Society. J ukao, the headquarters 
of our missionarie.s is not far from the headquarters' of the 
American Bible Society in Shanghai and their Sub-Agency 
up the river at Nanking. 

Our Reformed brethren have given this Society a place 
in their budget for $12,000 annually, which is one per cent 
of their total benevolences. Comparing the two churches 
in strength of membership, the Christian Reformed Church 
should 'contribute at least $5,000 annually on the' above 
basis, and surely this is not too much for world-wide Bible 
distribution, the foundation for all mission wor,k. 

Your delegate attended the annual meeting' of the 
Advisory Council of this Society in Nov. 1922 and can 
assure Synod that the funds received from the churches are 
carefully and wisely administered and that the advice of 
the delegates from the churches is appreciated. 

Your delegate recommends that Synod again suggest 
that a definite place in the budgets or schedule.s of offerings 
be given by all our churches for the work of the American 
Bible Society. 

Respectfully submitted; 
LEONARD TRAP. 
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RAPPORT VII 

REPORT OF THE COMMITTEE ON IMPROVEMENT OF 
CATECHETICAL INSTRUCTION 

Honorable and Est~emed Brethren in Christ! 
Your Committee, appointed by the Synod of 1922, to 

study the problem of Catechetical Instruction, which con
fronts our churches everywhere, Ilubmits to you for your 
consideration the following report: 

PRELIMINARY REMARKS 
. The. instructions, which your Committee received, are 

found in Acta Synodi 1922, Art_ 37, XII; which we quote 
here in full: 

"The·Classis of Grand Rapids East, taking into consi
deration: . 

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

(2) "The dangers that threaten this instruction in our 1 

country; 
(3) "The possibility that we ourselves enhance these 

dangers if we neglect to improve upon our catechet
ical instruction; 

Kindly and earnestly petitions Synod to appoint a Com
mittee to study the problem presented by this instruction, 
and suggest ways and means, by which: 

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

b) . "A graded system may be introduced that is 
adapted to the gradually increasing intel1ectual, 
moral and spiritual needs of the children; 

c) "A transition from one class to another may be reg
ulated accordingly, and no .longer 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 
may be made effective in all the churches of OUl' 

denomination." , 

Synod decided to appoint a Committee, 
" .... die het probleem, in de instructie van Classis 

Grand Rapids Oost genoemd, bestudeere, en de e.k. Synode 
met een welomschreven rapport diene, in aansluiting aan 
het rapport van 1912." 

From this your Committee concluded, that the Synod 
considered the Catechetical Instruction of our .youth, and its 
present status, a problem indeed ; and further, that the 
Committee is expected to work out a plan, and suggest im· 
provements, along the lines indicated by Classis Grand 
Rapids East. And while this task was extremely difficult, 
the fact that your Committee as a whole was in entire 
accord with the ideas embodied in the motion of Grand 
Rapids East, made our work considerably 'easier and more 
pleasant. . 

It was thought best that each member of the Committee 
should individually study this problem for a while. Also it 
was decided, that the opinion of about fifty ministers and 
leading elders should be obtained. In November 1922, a list 
of ·six questions, bearing on this problem, was sent to fifty 
men, and they were urgently asked to answer those ques· 
tions, and to voice their opinion. The main result of this 
was, that your Committee became more than ever con
vinced, that the Catechetical Instruction is a tremendous 
problem. 

At a later date, and after some correspondence between' 
the members of your Committee, a meeting was held to com-' ' 
pare our individual notes and come to a definite 'plan.. The 
material embodied in this report was then agreed upon. 
Each member of the Committee was assigned to compile the 
material for a certain part of the report. The Rev.' Johan-
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nes Groen, president of the Committee, agreed to do an im
pOl'tant part of this work; but this esteemed and able 
brother was called home to a, higher task. ,If any of his 
thoughts were already transmitted to writing, we have not 
the privilege of knowing. However, ~e hope that some of 
his ideas, as embodied in this report, may bear rich fruit 
for the improvement of Catechetical Instruction. ' 

I. THE PROBLEM 
It can not be emphasized too strongly, that, to maintain 

the Catechetical Instruction of our youth in such a manner 
that it actually amounts to anything, is a very serious prob
lem. And year by year this problem has increased in 
seriousne,ss as year by year the dangers that threaten it 
have become more numerous and more,pronounced. 

Of course, if, as some have claimed, Catechetical In
struction is not a decided necessity; if the religious instruc
tion of our youth can be properly maintained without the 
catechetical method of instruction; then, there is no prob
lem at all. But we trust that it needs no argument,that 
Catechetical Instruction is by far the best method of 
instruction, and an absolute necessity for the indoctrination 
of our youth. We quote here from the- ltble report of the 
Committee on Catechetical Instruction of 1912, since it sets 

• forth very clearly what is also our conviction on this mat
ter: 

"The necessity and great importance of Cate
'chetical Instruction for the spiritual welfare of OUT 

church is among u,s beyond dispute. But we would 
be wilfully blind, should we not perceive, that Cate
chetical Instruction is threatened by grave dangers., 
We live in a country where official (ambtelijke) 
instruction of the youth of the Church is not de,sired 
(niet in trek). In regard to Catechetical Instruc
tion we as a Church will stand more and more alone 
in the religious world of America. Instead of arous
ing other Churches to jealousy, so that they follow 
us, we are apparently mOre and more in danger of 

being influenced by others, and of losing what we 
have in following them." 
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1. Lack of Unity in Subject-matter and in Method 
Whatever may be our individual. opinion concerning the 

status of Catechetical Instruction today, we are surely all 
agreed on one point: that the past twelve years, since the 
above statement was· written, has seen no improvement. 
While the dangers that threaten this instruction are rapidly 
increasing,not much has been done to improve the situa
tion. ' 

Laudable efforts have been made by some individuals to 
make improvements; yet, while in some instances conditions 
seemed to have improved locally, these efforts have done 

. more harm than good for the Church as a whole .. There has 
been a continual increa,se in the variety of 4uestio.n-books 
used; with the result that year by year there is among us 
less unity in subject-matter. 

Also, there are so many methods of instruction in vogue 
just now, that hardly any semblance of unity is left among 

. us in that respect. Each catechist follows the method of his 
individual preference and taste; while some seem to have 
no 'particnlar method at all. 

All this, especially when a change of catechists occurs, 
or when children move to another place, has a deteriorating 
effect npon Catechetical Instruction. And this not only in 
particular local churches, but throughout our Church as a 
whole. Old and young are losing confidence in, and respect' 
for this instruction, largely on account of this lack .of unity 
in subject-matter and in method. ) 

2. Lack of Tact and Interest of Some 'Catechists 
Next to this serious lack of unity, with its inevitable 

detrimental results, there is also, it seems to us, a sad lack 
of tact, and even of interest in Catechetical Instruction on 
the part of some, whose sacred duty it is to give this instruc
tion. 

We hardly know whether it is part of our task, to look 
at the problem from this angle; and we feel that we should 
speak very guardedly on this point. Yet, while we shall 
refrain from detailed comme'llts, our impression is, breth
ren, that right h~re we touch uponia phase of the problem, 
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that is far more serious than the oft-mentioned and much
emphasized indifference of our youth. In fact, we are quite 
firmly convinced, after serious study, of the whole problem, 
that, if all catechists were faithful and tactful, serious and 
wise in the performance of their sacred task, a great deal 
of what has made Catechetical Instruction a problem among 
us, would not have been a problem at all. 

As an illustration of apparent unconcern in regard to 
this matter we would refer you to a little experience. Some 
of the fifty letters of inquiry that we sent out, were not only 
answered very promptly, but many of these answers and 
further suggestion contained valuable thought, and revealed 
a deep concern regarding this problem. However, twenty
one of these letters were not even answered; and some of 
those who did answer, evidenced an almost entire lack of 

. appreciation of the problem. Some made no suggestion 
whatever; and· a few even thought best to "leave well 
enough alone." 

We do not mean to say that this experience alone war
rants us to speak strongly of a lack of tact and interest on 
the part of some of the catechists. No, there are other 
things that indicate this sad lack. And this little experience 
was again a painful eye-opener to us. It strengthened our 
conviction that some of our catechists-men who may be 
assumed to know at least the common rules of pedagogy, 
have apparently not much tact as instructors. And, what 
is far more serious, some ~eem to lack seriousness, since 
they are not concerned much about the grave problem that 
confronts us. 

We considered it advisable to call the attention of the 
Synod also to this serious angle of the problem. For the 
best theorY on methods of instruction, and the best arrange
ment of the subject-material for instruction, can never do 
for our youth what must be done through the serious, sensi
ble and persistent efforts of the instructor himself. 

3. Lack af Interest on the Part of our Youth 
It is generally agreed that our youth manifest little 

interest in Catechetical Instruction. There are some notable 
exceptions, but in general it may be said, that they have 
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little love for it. And that presents another angle of this 
problem. Some think it is the whole problem. To their 
mind question-books and methods-thongh room for im
provement is al'vays to be admi,ttted-are not seriously at 
fault But the youth, old and young, are indifferent con
cerning religious instruction-it is claimed. " 

Here opens a very wide field for discussion. But, while 
we agree, that often a sad lack of interest in matters per
taining religion and religious instruction is noticeable, we 
maintain that this is not more ~o than a decade or more ago. 
We maintain, that this lack of interest of our children and 
young people, is sometimes very much over-emphasized. 
Such sweeping statements about the indifference of our 
youth, as are sometimes made, do a great deal of harm. 
Such statements are a sure way of creating indifference. 

We believe that God',s Covenant promises still hold true 
in regard to our children. We also believe that the old 
Biblical rule is still valid, and its promises still sure. "Train 
the child in the way he should go; and when he is old, he 
will not depart from it." 

Of the several things that should be considered as being 
more or less the cause of this indifference of our youth, we 
mention only: 

a) Lack of proper home~training. Parents often for
get and neglect their duty to "train the child in the 
way he should go." The home is God's first and 
holiest school. 

b) 

c) 

The' fact that in our days and in our country, the 
minds of our youth are perilously much occupied 
with many such things and ideas, as might easily 
draw them away from serious thoughts on religious 
subjects. 
Very little is done to make Catechetical Instruction 
attractive an'd interesting to them. While much 
attention is often given to Sabbath School instruc
tion, in order to make it interesting in various 
ways, Catechetical Instruction is often given in a 
dull, monotonous, mere-matter-of-fact way. 
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And therefore, the fact that our youth manifest little 
interest in Catechetical Instruction, and that they some
times show a decided dislike for it, must not cause us to lay 
the blame on them; but should rather induce us to seek 
earnestly for the best means of improving this instruction . 

. II. HOW TO FACE THE PROBLEM 
If twelve years ago the Synod considered it necessary 

to face this problem, and ways and means were then 
recommended for improvement of our Catechetical Instruc
tion, it surely must be high time now that we seek a remedy. 
For the problem is much more serious now than at that 
time. The dangers which threaten this instruction are 
now far more numerous and more formidable than they 
were twelve years ago. / This is especially so because of 
the swift progress of Americanization in our circles. Ten 
years have changed our churches from being almost exclu
sively Dutch, to being almost. completely Americanized. 

Had the advice of the Committee of 1912. concerning 
subject-matter and method, of Catechetical Instruction
and which the Synod of that year accepted and recom-' 
mended (Act 1912, Art. 57, XVII)-been generally followed 
up, there would have been far more unity in our whole sys
tem of Catecheticai Instruction today. But it seems that 
this advice, and the decision of Synod regarding it, were 
soon forgotten; and thinlrs have gone from bad to worse. 

But even if that step in the right direction had then 
actually been taken, it woUld not have been sufficient for the 
conditions at the present time. Conditions always change, 
in a changing world; and they never changed so rapidly per
haps as in the last two decades. Not only have our churches 
rapidly been Americanized; but the whole system of in
struction, everywhere in the world, and in every field of 
study, has changed also. And while not all these changes 
are for the better, yet we have to consider them. And if we 
are going to "hold fast to what we have," we must some
times adapt ourselves to these changed conditions. This is 
so especially in regard to the instruction of our youth in the 
truths of ,our Christian religion. 
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Now the problem, how to maintain our Catechetical In
struction, and how to make it more efficient, must be faced, 
we think, by making two radical changes.. This is, after 
careful study of this problem from every angle, the com
bined opinion of your Committee. These changes are the 

, following: 

1. We Must ,Have ONLY ONE SET OF BOOKS 
for the Subject-matter 

As said before (II, 1 above) the divergency of question
books, according to the individual taste of the catechist, did 
not only result in a deplorable lack of unity in the sub
ject-matter of instruction, and consequently also in the 
method of instruction; but it has a tendency to actually 
undermine the unity of faith, and confession of faith. And 
it weakens considerably the confidence of old and young in 
the value and efficiency of Catechetical Instruction. 

So long as no definite decision on this matter is reached 
by the Synod, and so long as such a decision, when it has 
been reached" "is n{)t "made effective in all the churches of' 
our denomination," your Committee is of the opinion, that" 
very little improvement can be expected. 

We. recommend strongly therefore, that the Synod 
decide, that ONLY ONE SET OF BOOKS be used for all 
Catechetical Instruction. 

'2. We Must OISCARD THE QUESTION-BOOKS 
and the QUESTION-BOOK METHOD 

By this we mean especially the books that are now used 
for the instruction in Sacred History, and the 'usual ques
tion-book method. 

Go) Such a change may seem too radical; but we believe 
it is the only way in which we can look for any 
worth-while improvement. The Socratic method of 
instruction, while once almost universally followed, 
has fallen into almost complete disuse. It is anti
quated, and therefore disliked by the children. It 
is difficult for them, because this method is entirely 
foreign to them. And because it is foreign to them, 
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it gives them the impression that Catechetical In
~struction itself is something foreign. Our children 
may not express themselves so strongly as' just 
stated, but they feel and think that way about it. 
And because the question-books, and the~ question
book method, as now generally used among us, are 
antiquated, therefore the use of them is not "in 
harmony with what may be regarded as ideal in this 
respect." We believe that it is not only pedagogiC 
cally incorrect to cling tenaciously to an obsolete 
system of instruction, but a great injustice is there
by done to our children. 
A continuation of our present usage in this respect, 
would surely "enhance the dangers that threaten 
this instruction in our country." 

b) But discarding our present question-books, with 
their attached custom of mechanical "learning of 

\ the answers," would not mean that no questions are 
to be used, and that OUl: books should contain no 
questions at all. Your Committee urges the adop
tion of a set of books containing ,'ec,ding-lessons, 
according to the age of the children; and that each 
lesson should close with a number of questions, to 
which children must find answers~ from the read
ing. In some cases, especially for the primary class, 
a few answers should also be given. But the main 
purpose should be to teach the children to think for 
themselves, and to formulate their own answers as 

. best they can. 
There is no doubt in the mind of .your Committee, 
but that this method (which has been tried out by 
ourselves and by a few others) would prove ,'eTY 
successful. The children take to it very readily, 
and the actual progress that is made ~by them in· 
acquiring systematic knowledge of the Sacred 
Truth, is almost astonishing. 
The reading-lessons of these books should be so 
written and arranged, that they are "adapted to the 
gradually increasing intellectual, moral and spir-
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itual needs of the children;" each book being care~ 
fully prepared for a different grade. And transi
tion from one grade to another must be regulated 
as much as possible according to the acquirements" 
of the children. 
While these suggestions apply largely to the in
struction in the historical truths of Scripture, they" 
should also be kept in mind in the study of doctrinal 
truths. 

III. WHAT BOOKS TO USE 
1. Books for Historical Instruction 

If the question-books, that are now used, are discarded, 
and the method recommended by the Committee is adopted 
(as we earnestly hope and confidently trust it will be,) the 
number of books now in existence, which is adopted for this 
method, is not very numerous. 

The'Reformed Church of the Netherlands. (which also 
keenly felt the necessity' of discarding the old questiori
books, as is evident from the discussions and decisions of 
their last Synod) has appointed a Committee to . prepare a 
new "Leerboek" in two editions. But being in the Holland 
tongue, these can be of no practical value to us. 

The Reformed Church in the United States (German 
Reformed) has published a series of three books of '"Bible 
Stories with Questions and Helps." It is an excellent series, 
covering thoroughly the entire field of Biblical History. 
But these books can not very well be used by other churches, 
because of certain strong denominational features. How
ever, they give us a splendid example of what might be done 
in this line. And we are informed that these books are giv
ing good satisfaction in this church. 

But there is another set of book§ of this kind. And we 
know of none better than this set. We refer to the already 
well-known and highly recommended series of five "Books 
in Catechism," by Prof. John Kuizinga. We recommend 
these books for the following reasons: 

a) These books of Prof. Kuizinga cover the whole 
range of Biblical History. 
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, b) They are properly divided' into suitable lessons, and 
cohtain .questions at the end of each lesson, thus 
giving material for both oral and written work. 

c) They follow the present-day method of instruction, 
and both from a pedagogical and psychological 
point of view these books are excellent. 

d) The material contained in these books is sufficient 
for the period of from 5 to 12 (or 13) years. Bible 
passages for reading are assigned more extensively 
as the child advances, so that he is taught, step by 
step, to study the Bible itself. 

e) These books are in every way adapted to a gfaded 
system; such as, in our opinion, is an absolute 
necessity in our Catechetical Instruction. 

We urge the Synod to instruct the Committee, to be 
appointed, to continue this work of your present Committee, 
to make a thorough study of Prof. Kuizinga's books; and if 
any changes are deemed necessary, to consult with the 
author and to sugge'st that such changes be included in 
future editions. 

2. Books for Doctrinal Instruction 
For the ages of about 13 to 15 (or 16) years, the "Com

pendium of the Christian Religion" should be used as a 
basis for instruction. For this purpose we recommend the 
use of "Manual for the Study of Compendium," by Revs. W. 
Stuart and W. P. Van Wyk. The Committee to be ap
pointed should also carefnlly study this Manual; and, if 
necessary, .interview the editors and suggest improvements 
in future editions. For reference on the Compendium we 
recoI)lmend "Compendium Explained," by Rev. Henry 
Beets, LL. D., and suggest that in future editions of the 
"Manual" by Stuart and Van Wyk, each lesson gives refer
ences to "Compendium Explained" by Beets. 

But Compendium is far from sufficient for the indoc
trination of our young people. It is very limited in its pres
entation of Reformed Doctrine as summed up in our Con
fessional Standards: For young people of about 16 years 
and above, we recommend Bosma's "Exposition of Reform-
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ed Doctrine" as a textbook; and we suggest that a complete 
and carefully arranged set of questions be compiled,based 
upon Bosma's Exposition. These questions should be classi
fied under various headings and properly divided for les
sons, and should refer to page and paragraph. 

These two books, if used tactfully,' should enable the 
catecllist to indoCtrinate our yonng people thoroughly, 
while the questions for oral and written work are a splendid 
means to create more interest in Catechetical Instruction 
on the part of the yonng people. 

3. Introductory Course on the Bible 
We suggest that a short course of Catechetical Instruc

tipn in the Contents of the Books of the Bible be introduced. 
It seems to us that a course of this kind is greatly needed. 
Anyone who considers how deplorably ignorant even many 
of our best informed young people are concerning the Bible 
as a whole, and the contents, etc., of 'the several books of the 
Bible, will readily admit the great need of such a course. 

This course should include a brief analysis of each book 
of the Bible, together with such data concerning the writers, 
time of writing, etc., as would give our young people a clear 
conception of the Bible as a whole. And the result would be 
that they cpuld make a better and more intelligent use of 
the Scriptures. and be far more established in their con
viction of the truth and wisdom of God as revealed in His 
Word. . 

This course might be placed either between the last 
year's study of Historical Truth and the beginning of the 
stu'dy of Doctrinal Truth; or it might be profitable to place 
it between the study of Compendium and of Reformed Doc
trine. 

In fact, so important we consider such a course, that we 
would prefer to have a one year's course of it at the age of 
about 13 years, after finishing the study of Historical 
Truth; and again a one year's more advanced course after 
finishing the study of Compendium. 

We mention no special book for this 'particular study. 
It is not difficult however to select a good book for reference 
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on this subject; and it would not be a great task to' write a 
series of lessons in the form of questions, suggestions and 
references. 

IV. ADDITIONAL HELPS ' 
Making one or two exceptions, and also one or two addi

tions, we might refer you under this heading to what the 
Committee of 1912 recommended as additional helps (hulpC 
middelen) for the proper and efficient Catechetical Instruc
tion. We shall briefly enumerate what we consider neces
sary in this line. 

(1) 'A well-ventilated and attractive room for all classes. 

(2) Good seats, with writing desks for children old 
enough to take n9tes. 

(3) A complete set of large Bible Pictures, so that every 
lesson for the flrst 51'years can be illustrated. It 
will not be difficult to arrange for sets of these pic
tures with publishers of this kind of material. 

(4) A complete and clear set of Bible Maps, on which all 
places, etc., mentioned in Scripture are correctly 
indicated. 

(5) Written Work by all classes which are far enough 
advanced for it. 

(6) Complete record of presence, absence, conduct and 
work of all children and young people. 

(7) Bi-monthly reports to parents, on printed and pro
perly filled out report cards. 

(8) Transition from one class to another only upon 
finishing a course with fair marks. 

(9) Some written token of promotion from one class to 
another on attractive cards. 

(10) Special days, with suitable programs, to promote 
interest in Catechetical Instruction and in the prog
ress made by the younger children. 

The value of these additional helps seems to us to be so 
self-evident, that we considei- it quite necessary to mention 
reasons why they ought to be generally adopted. And 
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while we would urge the use of everyone of them, we call 
special attention to (3) and (10),' as being, to our mind, 
extremely important for the improvement of Catechetical 
Instruction. 

IN CONCLUSION 

(1) We are convinced that, even when the very best is. 
done by all concerned, a period of from thirty to 
forty weeks, of one hour per week of Catechetical 
Instruction, is not enough. EspeciallY where there 
is no Christian School, a special course in Bible 
study for children of school age should be intro
duced. If a course of two hours per day were given 
during the month of June, about twice as much 
work could be done during that period than is other
wise done during a whole year. 
In small congregations this work could be done by 
the pastor, aS,sisted by two or three of the older 
and ablest children. In large congregations this 
work could be done by first year Seminary or Col
lege students, under direction of the pastor. 
For the instruction of young people also, more time 
should be taken. An intensive period of from six 
to eight weeks, three evenings per week and two 
hours an evening, would make instruction possible 
that is now out of .the question. During that per
iod all other meetings for young people should be 
given up. Thus a course could be workedoL\t and 
an interest for the work could be aroused, which is 
impossible during the short once-a-week period of 
Catechetical Instruction as we now have it 

(2) As a'lready intimated previously in thi,s report 
(III; 1, 2,) we think that Synod should appoint a 
Committee, to continue the study of this problem, 
and to arrange the details of this plan, if adopted. 
Synod should make such provision as is necessary 
for this committee to arrange for pUblications of 
books, or the purchase of books that, are needed. -
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(3) Your Committee, though realizing that this plan is 
far from perfect, and that many improvements 
might be made upon this plan, is firmly convinced, 
that the adoption of this 'plan, and its application, 
'would be a great improvement for our Catechetical 
Instruction; We have personally tried out this plan, 
and found it to be highly satisfactory. 

We herewith submit it to your earnest consideration. We 
strongly urge its adoption by Synod; if not in toto, then at 
least in principle and in its main features. We also urge 
that the decision of the Synod "be made effective in all the 
churches ofDur denomination." 

May the Spirit of the Lord God guide the Synod. in its 
consideration of this report. 

Eespectfully submitted, 
P. J. HOEKENGA 
J. CUPIDO 
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