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PART II 

AGENDA 
.. .. BELATED REPORTS 

REPORT X • 

. RAPPORT DER COMMISSIE INZAKE ''KERKHULP'' 

EERW AARDE BROEDERS:-

W EDEROM zijn twee jaren voorbij gegaan, en de ker
ken verwachten eeh volledig verslag aangaande deze 

Kas, namelijk, wat voor baar is gegeven en welke gemeen
ten, hetgeen door de kerken opgebracht is, hebben ontvan
gen. De behoeften van deze Kas vermiI\.deren niet maar ver
meerderen sterk. De oorzaak is dat bouwen verbazend 
duur is, en de beginnende gemeenten, vooral in de groote 
steden, en nog meer in Canada, met enkele honderden van 
dollars niet geholpen zijn, maar duizenden noodig hebben. 
Bij het einde van het vOrige jaar was er niet minder 
dan $17,000.00 beloofd, en de gemeenten zien nit naar de 
vervulling van die beloften. De Synode zal verstaan, dat 
het daardoor al moeilijker wordt voor uwe Commissie, 
aangezien de gewone inkomsten voor de laatste twee jaren 
sIechts tusschen de $15,000.00 en $16,000.00 zijn geweest. 
De inkomsten zullen· dit jaar moeten vermeerderen, vooraI 
met het oog op de behoeften van Canada. 

Wat de terugbetaling aangaat, dan zij gezegd dat vele 
gemeenten daarin getrouw zijn; doch met anderen kon dit 
beter. \Vellicht, zoo de toestanden voor de Iandelijke ge
meenten wat beter mochten. worden, dat ook de terugbeta
ling gemakkelijker door haar zal kunnen geschieden. Aan 
terugbetaling werd sedert de vorige Synode, voor 1927 de 
80m van $2,421.27, en in 1926 de som van $2,135.45 ont
vangen. 
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Aan collecten ontvangen voor dejaren 1926 en 1927: 
1926 

97.93 
783.81 
647.10 

1927 
Classis California , ___ ....... ,~ .... _ ....... _ .. _.$ 
Classis Grand Rapids OosL ........ _. 
Classis Grand Rapids West ........... . 
Classis Hackensack ........ __ ........ _ ... _ .. . 
Classis' Holland __ .... _ ..... __ ... __ ... _ ........ . 
Classis Hudson ___ ..... _ ........ __ .............. . 
Classis Illinois _ .... ___ ...... _ .................. . 
Classis Muskegon .................. , ....... . 
Classis Orange City .......... , __ ....... ___ . 
Classis Ostfriesland .... __ ................ . 
Classis Pacific ___ .............. __ ...... _ .. __ .. . 
Classis Pella ...... __ ............ ___ .... __ ..... . 
Classis Sioux Center _. _ .. __ ............. . 
Classis Wisconsin ... _ ...................... . 
Classis Zeeland ................... _ ... _ ...... . 

58.18 
486.67 
493.82 
773.36 
604.64 
313.31 
190.05 
333.23 
226.40 
328.97 
249.83 
256.98 

$ 83.21 
390.64 
577.69 
104.60 
552.21 
301:24 
827,08 
725.62 
237.98 
105.95 
413.18 
269.47 . 
276.25 
206.14 
244.93 

TotaaL .... ......... $5,843.38 $5,316.19 

Voor de twee jaren te zamen.. . .... _____ . ____ .. _ ..... _. _._._ .. _____ .$11,159.57 
Terugbetaling voor twee jaren __ . __ . __ ..... __ . ____ ._._ ......... _____ 4,574.72 
Batig SaIdo, 1 Januari, 1926 __ ... _ .... _ ...... _. __ ._. __ ..... _ ... , .. ___ . __ .. _ .... _.. 878;55 
Verder~ heeft uwe Commissie ontvangen voor Conrad, Shep-

herd en Luctor .. _ ....... ___ ... _ .... -... -.----.-.--.----:.- .... -.-- .. -- ... -- .. -.... -.-
Voor East Martin ... _._ ...... ___ . __ .. ____ ........ _______ .. _ .......... _ ............ _ ... _ .. ~ .. .. 

13,682.80 
382.75 

Totaal... ................................................................. $30,678.39 

Uitgaven voor de jaren 1926 en 1927: 
Conrad, Mont, ...... _ ................................... _ .... _ .$1,700.00 
Shepherd, Mont. _ ............................... _._ ........ 2,901.49 
East Martin, Mich ..... _ ..... _ ...... _........................ 382.75 
Luctor, Kansas ................................................ 9,456.66 
East Leonard St., Grand Rapids, Mich ....... 2,500.00 
West Branch, Mich .............. _ .......... : ............... 1,00'0.00 
Rock Rapids, Iowa .......... _ ............. ,................ 800.00 
Holland, Iowa .... _ ..................... _ ............ ; ........ 1,000.00 
Aetna, Mich .................................................... _ 1,500.00 
Portland, Mich. .............................................. 500.00 
Ellsworth, ·Mich ... _ ... _ ................ _ ................. _ .. 2,00'0.00 
Lee St., Grand Rapjds, Mich .... _ .................... 2,000.00 
East Muskegon, Mi(!h ..... , ............ _ .................. 2,000.00 
Godwin Heights, Grand Rapids, Mich ......... 1,000.00 
East Leonard St:, Grand Rapids, Mich ......... 1,500.0'0 
Box in Bank .. _ .................................... _........... 2.00 
Books ................................................................ 3.10 
Correspondentie en Gratificatie ..... _.............. 224.00 
Terug· aan· Classis Orange City .................. _. 17.96 

Saldo in Kas .................................. .. 

$30,487.96 

$ 190,43 
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De som die nu bij 'de Gemeenten berust is: 
Caldwell .......................... $ 202.00 N eerlandia .................... ,,$ 95.00 
Sullivan ... __ ... __ .... ___ ....... __ 524.00 Los Angeles .... _-" ....... _____ .. 2,460.00 
Atwood . __ . ___ ..... ____ ...... .- ... __ 20.00 ,Holland, Minn., _____________ . 1,220.00 
Rudyard ......... " ...... "....... 530.50 North 'Blendon "" ... '"'''' 250,00 
Tracy, "''' .... """ .. """'''''' 140.00 Detroit ." ... " ...... ""' ... ""'" 575.00 
Rusk ____ .... _____ ._ ..... _ ... __ ... ___ 26.10 Second Fremont 275.00 
Libanon ." ...... , ............ :... 25.00 Dutton ............................ 500.00 
Alamosa """"""'"''''' ... ''' 866,08 Columbus ........................ 1,050.00 
Oskaloosa '" ................ ".... 282.31 Lark, So. Dak................. 500.00 
East Palmyra . ___ . __ ...... ___ 202.64 West Branch ___ ._ ...... ____ . 1,180.00 
Noordeloos .. _-----.. ------- .... --.. 125.00 Hope (River Bend) ______ 1,175.00 
Vesper .. __ .... ' .. ____ ........... ____ . 75.00 Ogilvie, Minn. _____ .... L.... 800.00 
Shepherd .... __ ..... __ ......... __ .. 3,210.00 Austinville, Iowa .......... 665.00 
Ra,!dolph ...... "................. 158.57 Hawarden ................ __ .... 600.00 
PlaInfield ... '" ................. 9,55 Estelline, So. DaL ....... 1,995.00 
Elpis .... : ..................... ".... 195.00 Chandler ........................ 1,235.00 
Ada .................... ".......... 200.00 Bigelow .. " ...................... 2,100.00 
Conrad __ ..... __ ..... " ............ 2,104.70 Todd Co., So. Dak .. : __ .... 400.00 
Plover ...... ___ ..... ____ ... __ . ___ ... 2,150.00 Hills, Minn. __ ..... _ ...... __ .... 370.00 
Muskegon Heights ........ 595.00 Wyoming Park, G. R. .... 1,350.00 
Burdett __ ................ __ ........ 130.00 Fourth Roseland ..... "'"'' 900.00 
Sanborn .......................... 205.00 Lansing, Ill. .................. 1,200.00 
Winnipeg ........... ,............ 395.00 Holland Center, S. Do.. 800.00 
Redlands ...... __ ... __ ...... ,.... 48.98 Brooten ......................... 1,300.00 
Hancock .......................... 608.00 McBain .......................... 1,520.00 
Hanford .......................... 256.31 Crookston, Minn. .......... 950.00 
Sibley ........................ , ..... 1,800.00 Holland, Iowa ............ 1,834.90 
Worthington .......... , ....... 1,800.00 Second Lynden .............. 750.00 
Ocheyedan ...................... 1,060.67 Colton, So. Dak, ............ 1,900.00 
Cramersburg .................. 770.00 Waupun, Wis. . ............. 1,700.00 
Portland .......................... 950.00 Mountain Lake, Minn... 475.00 
Coopersville .................... 1,425.00 East Martin, Mich ... _ .... 1,423.00 
Diamond Springs __ . _____ .. 500.00 Aetna, Mich ... __ .. ___ ......... 900.00 
Bradley """"" .... "' __ ....... 900.00 Sultan, Wash, ............... 1,260,00 
Rock Rapids .................. 1,900.00 Burnips, Mich. ..... fjOO.OO 
Bauer ............ ................. 950.00 Goshen, Ind. ................. 900.00 
Sioux Falls .................... 1,900.00 East Muskegon .............. 3,800.00 
E. Leonard St., G. R ..... 4,500.00 Ellsworth, Mich ............. 1,950.00 
Godwin Height~, G. R.' 1,00'0.00 Lee St., Gr~nd Rapids .. 2,000.00 

De geheele som is .................................... _._ .. __ ,_ .... ______ .. _. _____________ .. $77,597.31 

Kerkhulp vraagt steeds meer. De Cl"sses bevelen ge
meenten bij ons aan, vaak voor grooter sommen dan uwe 
Commissie durft toezeggen. Elke Classis ziet gaarne dat 
de gemeente, die door lmar aanbevolen wordt, geholpen 
wordt. Maar zoo de collecten niet vermeerderen, dan zal 
het onmogelijk bIijkenvoor uwe Commissieom aan het 
verzoek der Classes te voldoen. Er zijn Classes die in een 
jaar vijf of zes duizend dollars van Kerkhulp vragen, en 
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maar vijf of zes honderd dollars collecteeren, en dan nog 
weI van de grootste Classes in de Kerk. 

Ook dit jaar zullen uwe deputaten genoodzaakt zijn om 
een extra collecte aan te vragen, vooral met het oog op de 
behoeften van Canada.' Uwe Commissie vraagt van de Sy
node daartoe toestemming. Den eersten Januari, 1928, 
was reeds '$7,000.00 beloofd voor Canada, en de behoeften 
vermeerderen daar zeer sterk. De boeken zijn nagezien. 

Met eerbied onderworpen, Uwe Commissie, 
J. MANNI, 

D. DE BEER, 

HENRY J. HEYNEN. 
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- REPORT XI. 

REPORT OF THE GENERAL HOME MISSIONS COM· 
MITTEE ANENT RULES AND REGULATIONS 

To the Synod of the Christian Reformed Church, meeting' 
in Holland, Mich., June, 1928. 

ESTEEMED BRETHREN:-

P URSUANT to the mandate given us, Acta, 1926, Art. 
73 II 5, the followiug proposal is respectfully sub

mitted: 

I. DISTRICT HOME MISSIONS COMMITTEE RULES 
AND REGULATIONS 

ARTICLE 1 
. The District Home MiS\Sion~ Committee shall consist of from 

four (4) to six (6) members, depending upon how many Classes 
are included in a District. 

ARTICLE II 
Each Classis shall elect one member (two in case less than four 

Classes belong to a District) 'of its Classical Home Missions Gomm. 
to be members of the District Committee. 

ARTICLE 3 
Each member of the' District Committee is responsible to the 

Classis which he represents, and musti consult with the Classical 
Corum. as a whole in all important matters in which the Classis is 
concerned. 

ARTICLE 4 
Subject to the ruling of Article 3, the District Committee regu

lates the Home Mission work in the Distdct by: 
(1) Arranging the work properly among the Missionaries in the 

field, so that through cooperation the best results may be obtained. 
(2) Selecting new fields of labor for Home Missionaries, and 

deciding what must be done there and who should do it. . 
(3) Bringing about more uniformity in regard to salaries of 

Missionaries, and in' regard to subsidy received from General Fund. 
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ARTICLE 5 
Expenses involved in the District Committee meetings are to be 

borne equally by the Classes of the District. 

II. GENERAL HOME MISSIONS COMMITTEE RULES 
AND REGULATIONS 

ARTICLE 1 

The General Home Missions Committee shall consist of one 
member from each District. 

ARTICLE 2 
Each member of the General Committee shall be elected by the 

District Corum: from its own ,members, for a term of two years. 

ARTICLE 3 
The Director of Missions shall be member ex officio, and secretary 

of the General Committee'. 

ARTICLE 4 
The work of this Committee is to have supe,rvision- of the entire 

Home Mission work by: 
(1) Furnishing advice to the District Camm. whIm necessary. 
(2) Having charge of the General Home Mission Fund. -
(3) Making such arrangements that I:!-ll work in the Home 

Mission Field is proportionately done and that no part of it is either 
neglected or duplicated. 

(4) Doing everything possible and necessary that Synodical 
decisions are faithfully carried out by all parties concerned~ 

ARTICLE 5 
The General Comm. shall appoint a treasurer, who shall receive· 

all moneys donated to the General Fund, .and who shall make dis
bursements only at the direction of the General Committee. 

ARTICLE 6 
Payment to the treasurers for Home Mission work in the respect

ive Classes and Districts, shall be made according to the decisions 
of Synod; except when new conditions arise, when the General Com
mittee shall do as it thinks best. 

ARTICLE 7 
In case there is. not sufficient money in the General Fund to pay 

the full allowance to the several Classes, payment shall be made 
proportionately ·according to the number of families in each Classis, 
so that the deficit al);lOunts to the same pey family in each Classis. 
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ARTICLE 8 
The Director of Missions shall prepare complete statistics of the 

following: 
(1) What is done in each District for its own field. 
(2) How much subsidy is needed for weak -churches and what 

they actually receive. 
(3) How many missionaries (if any) are needed in each Classis 

and District. 
(4) What the salaries should be of the Home Missionaries in the 

various localities. 
(5) How much is received by each Classis' and for each District 

from the General Fund. 

ARTICLE 9 
Members of District Committees are to furnish the- Director of 

Missions with statements involved in the above. On 'the basis of 
these data the General Committee shall prepare a BUDGET for 
Home Mission work before each Synod and subn'Iit it to the judg
ment and approval of Synod. 

ARTICLE 10 
Each member of the General Committee shall report fully to th~ 

District Committee which he represents; and the General Committee 
shall present to Synod a complete report of· its work, together with 
suggestions and recommendations. 

ARTICLE 11 
The General Committee, through the Director of Missions, shall 

establish and maintain close contact with the churches and Imtiligra. 
tion Bureaux of the Netherlands in regard to people. migrating to 
Canada and the United States. 

ARTICLE 1~ 
The General Committee shaU also seek contact with Home 

,Mission Committees of other churches of the Reformed faith in our 
la~d, and promote such cooperation as is deemed advisable and 
prevent such duplication of Home Mission efforts as would· work 
harmful. 

ARTICLE 13 
Expenses involved in meetings of the General Committee shall 

be paid from the General Fund of Home Missions. 

Respectfully submitted, by order of the Geueral Home 
Mislsions Committee, 

HENRy·BEETS, Secretary. 
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REPORT XII. 

RAPPORT DER COMMISSIE IN RE DE SIOUX 
CENTER ZAAK 

WELEERWAARDE EN EERWAARDE BROEDERS:-

HET MANDAAT, hetwelk de Synode van 1926 aan uwe 
Commissie gaf, is te vinden in de Acta dezer Synode 

(pp.172 en 173), en luidt aldus: 

"C. Synod appoint a commitee of three, one minister and two ex
perienced men of affairs, who shall 

a) Receive and payout money received; 
b) Effect the drawing up of new notes in conformity with the 

above decisions, and the destruction of the old notes now i~ 
possession of the Synodical Committee; 

c) See to it that legal guarantee is given by Sioux Center II that 
the money received from Sioux Center I and the Church shall 
be used only for church buildings that shall remain forever the 
property of those loyal to the Christian Reformed Church." 

Het geheele besluit der Synode in betrekking tot deze 
zaak is ook op dezelfde pagina's der Synodale Acta te 
vinden. 

Allereerst gevoelt uwe C;ommissie behoefte haar leed
wezen uit te drukken, dat zij niet heeft kunnen komen tot 
een oplossing en beslechting dezer zaak. Uwe eerwaarde· 
vergadering zal ongetwijfeld geroepen zijn, een onderzoek 
in te stellen aangaande de vraag: bij wien de schuld dezer 
mislukking ligt. Vandaar dat uwe Commissie geoordeeid 
heeft, dat zij u een wel uitgewerkt rapport moest Ieveren, 
'opdat de Synode ook daardoor beter in staat zou zijn in 
dezen te oordeelen. , 

Tot uitvoering van het bovengenoemd Synodaal man
daat constitueerde de Commissie, ook mede op aanwijzing 
der Synode, zich als voIgt: Rev. W. Kok fungeerde ais 
praeses der Commissie, en Ouderling H. De Vries ais scriba. 

29 JuIi, 1926. Uwe Commissie vergaderde op dezen da
tum met den kerkeraad van Sioux Center I. In bet kort 
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deelde uwe Commissie den kerkeraad het doel harer komst 
mede, alsook de besluiten welke de Synode (1926) in re de 
Sioux Center zaak genomen had, en vroeg daarop den kerke
raad of hij gewillig was deze hesluiten der Synode uit te 
voeren. 

De kerkeraad van Sioux Center I antwoordde uwe Com
missie hier6p: 

"a) Dat hij reeds kennis van deze besluiten had genomeu; 

b) Dat deze besluiten hem in elk opzicht geen bevrediging had
den gegeven; 

c) Dat hij echter nochtans gewillig was, vooraI oak met het DOg 

op het notarieel accoord of 'agreement', aan deze besluiten uit
voering te geven, en daartoe besloten had,' 

d) Dat het echter zeer moeilijk was om tot directe uitvoering der 
Synodale adviezen OVer te gaan: 

(1) Eerstens, vanwege den toen ter tijde heerschende ·droogte 
en de daarmee gepaard gaande neerslachtigheid onder het 
yolk; 

(2) En 'ten tweede, vanwege het Amerikanisatie probleem, 
waarmee men worstelde. 

e) Dat er zijns inziens (dat is van den kerkeraad van Sioux Cen
I ter I) een uitnemender weg zou zijn, dan den weg door de Sy

node voorgeschreven, om tot een oplossing van de moeilijkhe
den te komen, en dat men dienaangaande reeds een schrijven 
had gezonden aan den kerkeraad van Sioux Center II, hetwelk 
echter door den kerke'raad van Sioux Center II was 'afge
wezen; 

f) Dat de kerkeraad (namelijk die 'Van Sioux Center I) gaarne 
zou zien, dat er een samenspreking met den kerkeraad van 
Sioux Center II kon plaats grijpen aangaande deze zaak, en 
daartoe de toestemming uwer Commissie verzocht. 

Uwe Commissie nam daarop dit verzoek in overweging, 
na zich een 00genblik verwijderd te hebben, en kwam tot 
het besluit, dit verzoek te moeten toestaan, namelijk, om 

. namens den kerkeraad van Sioux Center I een samenspre
king aan te vragen bij den kerkeraad van Sioux Center II, 
tusschen deze beide kerkeraden, echter op deze voorwaarde: 
dat de kerkeraad van Sioux Center I uwe Commissie eim 
schriftelijk bewijs ter hand stelle, dat hij het advies der 
Synode aanvaart, en zal trachten het zijne te doen om tot 
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uitvoering van dit advies te.komen, ook wat betreft de beta
Hng van de som gelds, en dat op den datum door de Synode 
bepaald, namelijk, 27 Augustus, 1926. 

De kerkeraad van Sioux Center I antwoordt uwe Com-
missie hierop: . 

"De kerkeraad, uit het Synodaal rapport vernemende, dat de Sy
node ons adviseert om op of -v66r den 27sten Augustus, a.s. de som van 
$12,500 te betalen' aan Sioux Genter II, spreekt uit: 

(1) Dat hij met blijdschap kennis neemt van het feit, dat de Sy
node erkent geen bevoegdheid te hebben om in te grijpen in de 
finantieele aangelegenheden eener plaatselijke kerk, maar in 
dezen slechts kan\ adviseeren en het derhalve aan ous overlaat 
om deze 80m als een vrijwillige bijdrage te geven; 

(2) Dat hij nog het helder verband niet ziet tusschen de recht
vaardigiging onzer zaak en het advies aangaande, de uitbeta
ling van genoemde 80m; 

(3) Dat hij nochtans gewillig is, voaral oak met het oog op ons 
notal'ieel accool'd, dat wij ons bij de besluiten del' Synode van 
1926 zouden neerleggen, o~ ook het advies tel' uitbetaling van 
genoemde som te aocepteeren' en gewillig is en maatl'egelen 
zal nemen om daal'aan uitvoering te geven vaal' den 27sten 
Augustus, aanstaande. 

Besloten den 20sten Juli, 1926." 

Na dit antwoord van den kerkeraad van Sioux Center I 
ontvangen te hebben, vergaderde uwe Commissie nog dien
zelfden avond (namelijk 29 Juli, 1926) met den kerkeraad 
van Sioux Center II. Uwe Commissie deelde dezen kerke
raadmede: 

a) Dat de kerkeraad van Sioux Center I de Synodale adviezen had 
geaccepteerd en trachten zal deze uit te voeren j 

b) Dat de kel'keraad van Sioux Center I echter meende een betere' 
weg tel' oplossing van de moeiIijkheden te kunnen vinden, welke 
weg door uwe Commissie werd toegelicht j 

c) Dat de commissie, namens den kerkeraad van Sioux Center I, 
een verzoek tot samenspreking tusschen de beide kerkeraden 
thans voor den kerkeraad van Sioux Center II Iegt, geIijk dit 
verzoek door den kerkeraad van Sioux Center I del' Commissie 
schriftelijk was tel' hand gesteld, zooaIs het hier voIgt:' 
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"Sioux Center, 29 ·Juli; 1926', 
uAan den Kerkeraad v,an· de Tweede Christelijke Gerefor

meerde Kerk te Sioux Center, Iowa. 
"W AARDE BROEDERS:-

"In aansluiting aan uw antwoord op ODS verzoek om 
een samenspreking met u, komen we thans, door middel 
van de Synodale' Commissie in re Sioux Genter tot u met 
het vriendelijk _en ernstig verzoek. om in broederlijke sa
inenspreking met u het'besluit der Synbde en de uitvoering 
daarvan met u te overwegen. Tijd en plaats laten we aan 
u over. 

"Naniens den Kerkeraad der Eerste Christelijke 
, Gereformeerde Kerk te $ioux Center, Iowa." 

(Was geteekend): MARTIN M. SCHANS, President. 
, W. TAMMINGA, Scriba. 

Hierop antwoordde de kerkeraad van Sioux Center II 
uwe Commissie, dat hij genegen was, om onder Ieiding 
uwer Commissie, zuIk een samenspreking te houden,en dat 
weI op den voIgenden morgen te negen uur, zijnde den 
30sten Jnli, 1926. 

30 Jnli, 1926. Op dezen datum vergaderde uwe Com
missie met de beide kerkeraden van Sioux Center op den 
bepaaIden tijd. 

De praeses uwer Commissie, Ds. Kok, sprak op deze ge
combineerde kerkeraads-vergadering eerst een kort woord 
ter inIeiding van de samenspreking. Daarna verkIaart de 
kerkeraad van Sioux Center I zich in betrekking tot zijn ver
zoek tot s.am~nspreking en den weg, dien hij ter opIossing 
van de moeiIijkhedeu, voorsloeg. Vit dit spreken van den 
kerkeraad van Sioux Center I bIeek: 

a) pat men verzoening wilde;_ 

b) Dat men voorsloeg als "twee gemeenten gemeenschappelijke 
godsdienstoefeningen te houden; , 

c) In deze gemeenschappelijke godsdienstoefeningen zou de leer
aar van Sioux Center I zich bedienen van de Engels.che taal, 
terwiji de leeraar van Sioux Center II zich zal houden aan de 
Hollandsche taal; / 

d) hat men op zulk een wijze beide gemeenten zou voorbereiden 
voor het uittreden eener Engelsch-sprekende gemeenter om dan 
in verband daarmee de finantieele questie te regelen. 

De kerkeraad van Sioux Center II antwoordde hi~rop, 
dat hem deze zaak nieuw is, dat hij echter weI een en ander 
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wil overwegen. Hij wi! daartoe apart vergaderen, om na af
loop van die vergadering uwe Commissie zijn besluit mede 
te deelen.' . 

Terwijl de kerkeraad van Sioux Center II vergaderde' 
nam uwe Commissie een wachtende houding aan, en ont
ving na eenigen tijd, als antwoord van den kerkeraad van 
Sioux Center II het volgende beslnit van dien kerkeraad: 

"Dat de kerkeraad zich wenscht te houden aan de be
sluiten der Synode, zooals in de notarieele acte of' 'agree
ment' ook door beide kerkeraden werd beloofd te zullen 
dot;!n." 

Uwe Commissie stelde dit antwoord den kerkeraad van 
Sioux Center I ter hand, en voegde daarbij deopmerking,' 
dat er nn getrachtmoest worden de synodale besluiten nit 
te voeren. De leeraar van Sioux Center I, Ds. M. M. Schans, 
gaf hierop uwe Commi,ssie de verzekering, het zijne te zul
len doen om tot uitvoering van deze Synodale besluiten te 
zullen komen. 

En hiermede meende uwe Commissie dat haar werk 
voorloopig was gedaan, en ging daarop uiteen. 

Op den 26sten Augustus, 1926 (een dag v66r deu datum 
waarop, volgens Synodaal besluit, het eerste deel vau het be
drag moest betaald worden) kwam uwe Commissie weder 
saam ter behartiging van deze zaak haar door de Synode 
opgedragen. 

V 66r we nu echter rapport leveren van de handelingen op 
dien dag door ons genomen, dient de Synode eerst kennis te 
nemen van een verschi!, hetwelk zich in den boezem uwer 
Commissie voordeed aangaande de interpretatie van de Sy
nodale besluiten in betrekking tot deze zaak, (zie Acta Sy-

, nodi 1926, pp. 172' en 173). Over dit verschi!, hetwelk reeds 
uit een en ander was gebleken, werd er reeds g.ecorrespon
deerd tusschen den scriba en praeses uwer Commissie, ech
ter lliet met het gewenschte gevolg. De scriba, Ouderlillg 
De Vries, was echter van gedachte, dat uwe Commissie het 
eerst over deze zaak eellS moest zijn, eel' er verder gewerkt 
kon worden. 

De praeses del' Commissie, Ds. Kok, ging er van uit, dat 
het allerlaatste besluit, hetwelk de Synode van 1926 in be-
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trekking tot deze zaak nam, is gelijk dit in de Acta, p. 173, te 
yinden is, en aldus lnidt: 

"With respect to the decision of Synod in re Sioux Center, 
the following resolution was adopted: 'Synod advise that Sioux 
Center I should pay its' share of $20,000.00, namely, $12,500.00, 
to Sioux Center II within sixty days from date. 

"Synod further advises that the $7,500.00 promised 'by the 
churches shall be paid January 1, 1928'." 

Dat dit besluit door uwe Commissie beschouwd moest wor
deu als interpretatie van aIle de besluiten in deze zaak geuo
meu, eu dat .dit besluit de opdracht uwer Commissie in
houdt, eu alzoo 't werk uwer Commissie bepaalde, eu dus 
moest dieuen als haar uitgangspuut. Daarbij legde qe 
praeses deu nadruk op de woorden "its share", gelijk deze 
in dit besluit voorkomen. 

Ouderling De Vries ging echter van de gedachte uit, dat 
niet dit allerlaatste besluit der Synode, maar weI puutA 
(p. 172, Acta Synodi 1926) de grondslag vormde van aIle de 
besluiten, die verder in deze zaak door de Synode. zijn geno
men. Zoodat de besluiten der Synode het volgende schema 
vormen: 

a) Punt A-stelt de som vast, welke Sioux Center I aan Sioux 
Center II heeft te betalen. 

b) Punt B-maakt gewag van eenige tegemoetkoming door de ker-
ken aan Sioux Center I te verstrekken. . 

c) Punt C-spreekt van de wijze van uitvoering van' deze beslui
ten, en geeft alzoo het mandaat uwer COI}lmissie aan. 

d) En het allerlaatste besluit der Synode (p. 173, en zoo pas reeds 
genoemd) geeft enkel den tijd 'aan, waarop betaling moet ge-
schieden, . 

Alzoo beheerscht punt A dan heel deze zaak en stell de 
som, welke Sioux Center I aan Sioux Center II heeft uit te 
keeren, op $20,000.00, terwijl het verschuldigde bedrag van 
Sioux Center I jegens Sioux Cent€r II, volgens de interpre
tatie van den praeses uwer Commissie, op $12,500.00 zou 
moeten gesteld worden. Daar komt nog bij, dat deze twee 
verschillende wijzen van interpretatie een belangrijken in
vloed zouden hebben op de uitvoering van Punt C, letter b, 
p. 172, Acta Synodi 1926. In het eene geval zouden deze 
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"new notes" de waarde van $20,OOQ.00bedragen, terwijl ze 
in het andere geval de waarde van $12,500.00 zouden moe
ten bedragen. ' ' 

Hetderde lid uwer Commissie, Ouderling Nieveen, ver
klaart dat hij zich ten opzichte van·dit verschil het best kan 
vinden in de interpretatie van Ds. Kok. 

Ouderling De Vries verklaarde nu, dat het voor hem 
zeer moeilijk was, verder in dezen lijn met de Commissie 
samen te werken, daar de Commissie alzoo, naar zijn oor
dee!, de Synodale besluiten niet naar recht zal uitvoeren. 

De praeses der Commissie, Ds. Kok, was echter van oor
deel dat het verschil nog geen questie van een splitsing uwer 
Commissie behoefde te zijn, daar hij reeds vernomen had, 
dat Sioux Center I slechts een-vijfde gedeeJte van de ver
eischte $12,500.00 had bijeengebracht. 

Ouderling De Vries antwoordde hierop, dat hij voorloo~. 
pig met de Commissie zal trachten samen te werken, mils 
vall dit verschil aanteekening kome in de notulen der Com
missie, zoodat hij te eeniger tijd zich op zijn 'standpunt kan 
plaatsen, en daarvan aan de eerstkomende Synode zal kun
nen rapporteeren. Dil werddoor de Commissie toegestaan 
en alzoo besloten. 

Daarop vergaderde uwe Commissie met den kerkeraad 
van Sioux Center I, en ontving van dien kerkeraad de vol
gende mededeelingen: 

a) Dat hij overee.nkomstig het advies der Synode heeft getracht 
de door de Synode bepaalde som, 'nameIijk, $12,500.00 bijeen te 
brengen;, 

b) Dat de uitslag van dit zijn pagen echter teleurstellend geweest 
is, waar er slechts $2,500.00 per inteekening verkregen werd, 
welke som ($2,500) gede~1telijk beloofd werd en gedeeltelijk 
betaald; 

c) Dat de kerkeraad een gemeente-vergadering belegd had, om over 
de onderhavige questie 'te spreken, en te trachten ap een of an
dere wijze aan de verplichting te voldoen. Een drietal voor
stellen werden ap deze gemeente-vergadering door den kerke
raad gebracht, allen weI van onderscheiden aard, maar toch al
len ten doel hebbende de bepaalde som te verkrijgen of te waar
borgen. 
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(Ter zij de werd uwe Commissie gewaar, dat deze drie voor
stellen de volgende waren: (1) Zal de gecollecteerde $2,500 aan 
de Tweede Gemeente worden uitbetaald? (2) Zal er een "mort
gage" op de gebouwen genomen worden om de $12,500 to be
taIen? (3) Zullen er "tru~tee notes" ter waarde van $12,500 
aan de Tweede Gemeente gegeven worden?) 

d) Dat aIle deze voorstellen echter door de Gemeente verworpen 
waren; 

e) Dat de kerkeraad nu het advies uwer Commissie vraagt; wat 
in dezen te doen; 

(Uwe Commissie meende in dezen geen advies te kunnen ge
ven, wijl haar mandaat zoo iets niet aanwijst.) 

f) Dat de ker:k;eraad (van Sioux Center I, namelijk) nu met een 
verzoek komt voor uitsteI van den tijd ter betaling, om zoo 
mogelijk nog een weg te vinden om het bedrag te verkrijgen, 
en dat de -kerkeraad den avond van den eersten Sept. bepaald 
had om voor dit· doel te vergaderen. 

Uwe Commissie nam dit verzoek in overweging, en be
sloot <lit verzoek van den kerkeraad van Sioux Center I aan 
den kerkeraad van Sioux Center II in het volgende schrij
ven mede te deelen: 

"Sioux Center, Iowa, Aug. 26, 1926 .. 
"Aan den Kerkeraad dM" Tweede Ckr. Geref. Gemeente, 

te Sioux Center, Iowa. 
"EERWAARDE BROEDERS':-

"De Synodale Commissie, door de jongstleden Synode benoemd in 
re de Sioux Center zaak, deelt u bij dezen mede, dat zij heden n,arnid
dag met den kerkeraad van Sioux Center I vergaderde, en tot de over
tuiging kwarn: 

a) Dat d~ kerkeraad van Sioux Center I gewillig is am de Syno
dale besluiten uit te voeren; 

b) Dat de kerkeraad van Sioux Center I dit heeft betoond met 
rond te gaan in de gemeente, om aIzoo door persoonlijke intee
kening de door de Synode bepaalde sam van $12,500 op '27 Aug. 
aan de Tweede gemeente uit te betalen; 

c) Dat deze sam echter op lange na niet werd verkregen, slechts 
$2,550 werd ingeteekend; 

d) Dat de kerk!!,raad daarop een gerneent;e-vergadering heeft be
legd, waarop hij met een drietaI voorstellen van onderscheiden 
aard tot de gemeente kwam, om langs een of andere ~eg de be
looide sam te kunnen betalen; deze voorstellen werden echter 
door de gemeente achtereenvolg~ns verworpen; 
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e) Dat de kerkeraad nu kwam met het verzoek om eenig uitstel 
van tijd. Hij zal 1 Sept. nogmaals vergaderen om indien mage
lijk een weg te vinden om aan de besluiten der Synode te kun
nen, voldoen. 

"De Commissie heeft dit verzoek overwogen en besloten dit ver
zoek tel' uwer kennis te brengen, hetwelk zij bij dezen doen. De Com
missie zal zoo spoedig mogelijk na deze vergadering saam komen om 
de uitslag ter uwer kennis te brengen. 

Was geteekend: WM. KOK, Praeses, 
H. D:tiJ VRIES, Scriba. 
P. NIEVEEN." I 

Op dit schrijven ontving uwe Commissie het volgende 
antwoord van den kerkeraad van Sioux Center II: 

HSioux Center, Iowa, Sept. 9, 1926. 
"Aan de Synodale Commissie in re Sioux Center. 
"W AARDE 'BROEDERS:-

"De kerkeraad van Sioux Center II zon gaarne zien dat uwe Com
missie de Sioux Center zaak volgens de besluiten der Synode hand
haafde. Hij meent dat de Comm. in gebreke is gebleven om zulks te 
doen. Wij hebben geen notes ontvangen en evenmin uitbetaling op 
27 Aug. En nu heeft de Gomm. ons weI bericht gezonden van de wei
gering van de Eerste gemeente, maar niet wat wij verder moeten doen. 

"De kerkeraad heeft dan ook de zaak aanhangig gemaakt in de 
Gourt. We meenden niet, anders te mogen noch te kunnen doen omdat 
de Comm. zelfs nog geen enkele mad bij ons geweest is om de Sioux 
Center zaak te bespreken. Slechts eenmaal heeft de Comm. ons Yer
zocht met OllS te vergaderen en dat om ons een verzoek van' de Eerste 
gemeente over te brengen. Gaarne had,de;n wij gezien, dat de Comm. 
anders had .gehandeJd en zich had gehouden aan ·de besluiten der Sy
node. Daar de zaken echter zoo st;aan als boven vermeld, kunnen wij 
niet anders. Maar _mocht de Comm. nog een weg zien om de Eerste 
gemeen'te te bewegen aan de Synodale beB;luiten te voldoen, dan zijn 
wij gereed om de court actie te stoppen, namelijk, als dit geschiedt 
voordat de zaak vOQrkomt. 

"N amens den kerkeraad van Sioux Center: II. 
Was geteekend: L. YPMA, Pres." 

Uwe Commissie merkt bij dit schrijven van den kerke
raad van Sioux Center II op, dat het naar hare meeningniet 
op haar weg lag, volgens Synodaal mandaat, om met den 
kerkeraad van Sioux Center II te delibereeren aangaande de 
zaken in dit schrijven genoemd. 
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Intusschen echter gewerd uwe Commissie het voIgende 
schrijven van den kerkeraad van Sioux Center I: 

"Sioux Center, Iowa, 2 September, 1926. 
"Aan de Synodale Commissie in re Sioux Center. 
"EERWAARDE BROEDERS:-

"Op onze kerkeraads-vergadering, gisterenavond gehouden, werd 
besloten u het volgende mede te deelen, in -aansluiting bij onze monde
lijke mededeeIingen aan u verleden week: 

,- (1) Wij zitten thans vast met de uitvoering der Synodale finan
tieele adviezen, inzoover die beoogen de uitbetaling van 

,$12,500.00 OD of voor den 27sten Aug., j.l.; 
"(2) Wij zunen verder de gemeente bearbeiden ter uitvoering dier 

adviezen en hebben voorl~opig, ter bereiking van dit doel,. een 
drietal commissies aangesteld om degenen, die nog niet getee
kend he,bben op de lijst van inschrijving, daart0e zooveel 
mogelijk te bewegen. Ook besloten wi'j om de jongelieden 

"(3 ) 

"( 4) 

der gemeente daartoe te bewerken; 
Verleden Zaterdag ontvingen wij bericht van" Sioux ,Center II 
dat men daar van voornemen was, om de zaak tusschen ons 
in het Court door te zetten. Gisteren ontvingen wij afschrift 
van een- amendement, als een toevoegsel van de rechtszaak te
gen ons, ingediend bij het Court den 30stim Aug~ In dat 
Amendement wordt een "judgment" tegen ons geeischt van 
$20,000.00, hetwelk o.i. niet' strookt met de Synodale advie
zen. Verder wordt er in verklaard, dat wij in gebreke geble
Yen zijn en onwillig zijn om ook zelfs maar een gedeelte van 
de door de Synode geadviseerde som te betalen. Dat is niet 
waar, aangezien er reeds $2,500.00 o-f meer ter uitvoering der 
adviezen werd ingeschreven, gelijk wij u verleden week mede
deelden. Wij vreezen, dat genoemde rechtszaak het ons moei
lijk zal makeil in onze bearbeiding der gemeente ter uitvoe
rin der Synodale adviezen. Ook komt de vraag bij ons op, of 
door deze rechtszaak' de Sioux Center zaak niet uit de han
den . der Synodale Commissie genomen wordt en dus . uit de 
handen der Synode; 
Wij zien ons nu 'genoodzaakt, om in overeenstemming met 
Art. 28 onzer K. O. ons in de rechtszaak te verdedigen en 'de 
bescherming der 9verheid' in te roepen. 

"Welke actie u verder in deze kunt en wilt nemen, laten we natuur
lijk gaarn~ aali' uw 'wijsheid over. Indien u ons'in onze netelige posi
tie nog van advies zoudt kunnen dienen, dan zau ons zulks z'eer welkom 
zijn .. 

"Heilbiddenq, noemen we ons, 
De Kerkeraad der Eerste Christelijke 
Gereformeerde Kerk van Sioux Center, Iowa. 

Was geteekend: W. TAMMINGA, Scriba. 
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Hoewel, gelijk uit deze stukken blijkt, Sioux Center II 
de zaak bij het Qistrict Court aanhangig had gemaakt, 
meende uwe Commissie toch nogmaals een poging aan te 
moeten wenden, om Sioux Center I aan te raden aan hare 
verplichting te voldoen. Daartoe kwam uwe Commissie 
nogmaals samen te Sioux Center, en dat weI. op <;len 27sten 
Sept., 1926. Daar de zaak nog niet door het Court.in be
handeling was genomen, werd er besloten het· volgende 
schrijven aan den kerkeraad van Sioux Center I te richten: 

"pe Synodale Commissie in re $ioux Center, vergaderd 
te Sioux Center, 27 September, 1~26. 

"Aan den Kerkeraad van Si{)ux Center I, 
"W AARDE BRQEDERS:-

"De Synodale Commissie'komt tot u met het volgende- verzoek: 
"(1) -Ret gecollecteerde bedrag ($2,500) uit te keeren aan de Sy

nodale Conunissie; 
",(2) Een 'Trustee Note' te -geven ten bedrage van $10,000. Deze 

'note' betaalbaar aan Sioux Center II. Zoodat het boven
genoemde gecollecteerde bedrag en deze 'note' voor het tegen
woordige uitvciering geeft aan het Synodaal besluit in ver· 
band met deze zaak j 

"(3) Een 'Trustee Note' te geven betaalbaar aan Sioux Center II 
ten bedrage van $7,500; Te betalen den 1sten Januari, 1928, 
on,der deze conditie dat de Chr. Geref. Kerk voldaan heeft aan 
haar belofte j egens Sioux Center I." 

Op dit schrijven uwer Commissie ontving zij van den 
kerkeraad van Sioux Center I het hier volgende bericbt: 

"Sioux Center, Iowa, 27 Sept., 1926. 
"Aan de Synodale Commissie in re Sioux Center. 
"W AARDE EROEDERS:-

"De Kerkeraad van Sioux Center I heeft uw verzoek overwogen. 
Als antwoord diene: 

"(1) Hij vreest, dat het innen van de ingeschreven som $2,500.00 
schier onmogelijk is geworden door de Court-zaak; 

"(2) Nadat wij in den breede de gemeente geraadpleegd hebben 
over 'Notes' door ons als Trustees te geven, en de gemeente 
<!rie voorstellen daartoe verworpen heeft, achten wij het on
raadzaam en zeUs onverantwoordelijk om zulke 'Notes' thans 
te geven, zonder dat de gemeente eerst daartoe zou besluiten. 
De door de laatste Synod~ aangenomen 'Articles of Incorpora
tion' (zie Acta, 1926, p. 310 v.v.), laten ook niet toe, dat de 
kerkeraad beslissen en beschikken zal over de goederen der 
gemeente tenzij de gemeente zelf daarover eerst besloten 
heeft; 
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De Kerkeraad zau geen bezwaar hebben om uitvoering te ge
yen aan het derde punt van uw verzoek, maar meent oak 
daartoe niet te moeten overgaan zonder de gemeente dien
aangaande te 'raadplegen; ook zau het teekenen van genoemde 
'Note' ($7,50.0.00) wellicht 'weinig beteekenen indien niet te
Yens een 'Note' van $10,000.00 geteekend werd, zooals beoogd 
in het tweede punt van uw verzoek; 
Eindelijk inerken we nog op, dat het thans voor ons moeilljk 
gaat, om de gemeente gunstig te stemmen voar de uitvoering 
van uwe verzoeken, doordien Sioux Center II de zaak in het 
Court bracht, waardoor we voar aanzlenlijke uitgaven ge
plaa tst worden. 

N amens den kerkeraad van Sioux Center I, 
(Was geteekend) MARTIN M. SCHANS, President. 

W. TAMMINGA, Scriba." 

Daar uwe Commissie de overtuiging had gekregen, dat 
beide kerkeraden vast besloten waren de zaak voor het Dis
trict Court door te zetten, werd er door uwe Commissie, .on
der datum van 18 Octoher, 1926, het volgende schrijven aan 
heide kerkeraden gericht: 

"De Synodale Commissie wenscht u in kennis te stellen met het 
feit, dat zij, waar de zaak voor het Court werd gebracht, haar taak 
als geeindigd beschouwt." 

Ten laatste voegen wij hij dit rapport nog een afschrift 
van de "Legal Guarantee" zooals vereischt in Acta Synodi 
1926, p. 173, (c). Zie ·voor deze "Bond" Bijlage I. 
Het was de opinie uwer Commissie, dat·zij met deze "Guar
antee" kon volstaan, hoewel Ds. Kok hierbij opmerkte: "Ik 
behoud ook hierbij mijn interpretatie van de synodale be
sluiten, zooals u die bekend is." 

Uwe vergadering de leiding des Heiligen Geestes toebid
dende, verblijven wij, 

De Commissie Voornoemd, 
W. KOK, Praeses. 
H. DE VRIES, Scriba. 
PETER NIEVEEN. 
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BIJLAGE I. 

BOND 

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS: That 
WHEREAS the 1926 General Synod of the Christian Re

formed Church in America did at the regular session of said, 
Synod at Chicago, Illinois, during the month of June, 1926, 
adopt a resolution as set out on pages 172 and 173 of the 
official acts of said Synod, which resolution provides that 
the First Christian Reformed Church of Sioux Center, Iowa, 
shall pay to the Second Christian Reformed Church of Sioux 
Center, Iowa, the sum of Twenty Thousand Dollars 
($20,000.00), $12,500.00 of said sum to be paid within sixty 
days of the date of said'resolution, and $7,500.00 to be paid 
by January 1st, 1928, the last named sum to be collected by 
the different churches of said denomination at a special of
fering for the First Christian Reformed Church of Sioux 
Center, Iowa, for that purpose, and which resolution fur
ther provides that a committee of three, to-wit, Rev. W. 
Kok and Elders H. De Vries and P. Nieveen were named to 
receive said money above provided and pay same over to 
the Second Christian Reformed Church of SiOlfx Center, 
Iowa, and that said committee as one of their duties "see to 
it that legal gnarantee is given by Sioux Center II that the 
mOI)ey received from Sionx Center I and the Church shall 
be nsed only for church bnildings that shall remain forever 
the property of those loyal to the, Christian Reformed 
Cburch", and 

WHEREAS, said Committee of three have accepted tbeir 
appointment of Synod as made in said resolntion and are 
ready to accept said money and pay same over as required 
by the Syn<:>d, and " 

WHEREAS, said Committee have determined and in
formed the makers hereof that they will accept as and for 

. the legal guarantee herein above referred to the bond of 
Second Christian Reformed Church of Sioux Center, Iowa, 
in the sum of Twenty-five Thousand Dollars ($25,000.00) , 
with good and sufficient sureties conditioned upon the faith
ful carrying out of the requirement that all money received 
by said Second Christian Reformed Church shall be used 
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only for church. buildings that shall remain forever the 
property of those loyal to the Christian Reformed Church. 

NOW, THEREFORE, KNOW ALL MEN BY THESE 
PRESENTS: That we, Second Christian Reformed Church 
of Sioux Center, Iowa, as principal, and ................................. . 

as sureties, all of the County of Sioux and State of Iowa, are 
held and firmly bound unto the Synod of the Christian Re
formed Church in America and unto the First Christian Re
formed Church'of Sioux Center, Iowa, and unto Rev. Rok, 
H. De Vries, and P. Nieveen, Committee of the Synod of 
1296, and their successors in office for the benefit of the 
First Christian Reformed Church of Sioux Center, Iowa, iu 
the sum of Twenty-five Tho.usand Dollars ($25,000.00) law
ful money of the United States for the payment of which 
sum we jointly and severally bind ourselves, our successor~, 
executors, administrators, heirs, devisees and legal repre
sentatives firmly by these presents. 

The conditions' of the. foregoing obligation are, that 
WHEREAS under the decision of the 1926 Synod of the 
Christian Reformed Church in America, a resolution was 
duly adopted that the First Christian Reformed Church of 
Sioux Center, Iowa, pay the Second Christian Reformed 
Church of Sioux Center, Iowa, the sum of Twenty Thou
sand Dollars ($20,000.00), $12,500.00 to be paid within 
sixty days from the date of said resolution, and $7,500.00 to 
be paid on January 1st, 1928, said amount to be raised by 
a special offering of all the churches of said denomination 
for said First Christian' Reformed Church of Sioux Center, 
Iowa, for that purpose, it being further provided in said 
resolution so adopted that all said money should be used 
only for church buildings that shall remain forever the 
property of those loyal to the Christian Reformed Church, 
the performance of which condition is guaranteed by this 
indenture as to all moneys delivered or to be delivered to 
the Second Christian Reformed Church of Sioux Center, 
Iowa, to be applied upon the said $20,000.00 so declared to 
be due to it. Now if said principal Second Christian Re
formed Church of Sioux Center, Iowa, will use all moneys 
and funds turned over to it by First Christian Reformed 
Church of Sioux Center, Iowa, or the Synodical Committee 
herein above named, or by the Christian Reformed Church . 
in America as a whole for church buildings as and when 
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same are received by it, which buildings shall remain for
ever the property of those loyal to the Christian Reformed 
Church, then this bond is void, otherwise in full force and 
effect from and after the receipt of any funds to be applied 
on the $20,000.00 herein above referred to. 

Dated at Sioux Center, Iowa, the ................ day of Octo-
ber, A. 0.1926. 

SECOND CHRISTIAN REFORMED CHURCH 
OF SIOUX CENTER, IOWA. 

By .......................................................... President. 
By ............................................................ Secretary . 

..... --_._-_ ............. - .. -----------------_ ................ ----- ... - .......... . 
• 

Sureties. 

The - above and foregoing boud was by us on the 
.............. day of October, 1926, approved as to form, content, 
amount and sureties, and was by us as Synodical Commit
tee of the Synod of 1926 of the Christian Reformed Church 
in -America, fixed and accepted as the legal guarantee to be 
given by Sioux Center II that the money received from 
Sioux Center I and the Church shall be used only for church 
buildings that shall remain forever the property of. those 
loyal to the Christian Reformed Church as provided in the 
resolutiou -of said Synod of 1926, as set out on pages_ 172 
and 173 bfthe ofllcial acts of said Synod. 

Dated this ... _ ........... cday of October, 1926. 

-Committee. 
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REPORT XIII. 

RAPPORT VAN DEN DEPUTAAT NAAR DE GENERALE 
S¥NODE DER NEDERL. GEREF. KERKEN 

EERWAARDE VADERS EN BROEDERS:-

. VERGUN mij als afgevaardigde naar de Synode der Gere
. formeerdeKerken in Nederland n bij dezen een kort 
rapport aan te bieden.lngevolge de vereerende opdracht 
mij door de Synode van 1924 gegeven, en door die van 1926 
vernieuwd, heb ik drie weken lang de Synode van onze zus
terkerken in Nederland, gehouden den 16den. Augustus eri 
volgende dagen, met groot genoegen bijgewoond. 

Met de meeste vriendelijkheid en welwillendheid werd 
ik door de broeders ontvangen; van hun gastvrijheid mocht 
ik ruimschoots genieten. Het was me zeer aangenaam per
soonlijk kennis te maken met vele van de broeders, eu het 
kerkelijk leven in Nederland een weinig meer van nabij te 
beschouwen. Ik kan gerust zeggen, dat ik mij op de Sy
node van Groningenvolkomen op mijn gemak gevoelde. 
Gedurlg mocht ik bespeuren, dat men met onze kerken 
meeleeft, en ons vasthouden aan de Gereformeerde beginse
len ten zeerste op prijs stelt. 

Den afgevaardigden van buitenlandsche kerken werd 
niet alleenhet recht gegeven om de Synode toe te spreken, 
maar ook om dee! te nemen in de besprekingen, vooral als 
deze algemeerie belangen raakten, en om de commissie
vergaderingenbij te wonen, en deze met advies te dienen. 
N amens onze kerken heb ik bij vernieuwing steun verzocht 
voor het Zeemans· Tehuis te Hoboken, en gewezen op de 
noodzakelijkheid om de adressen dergenen, die nit de Gere
formeerde Kerken in Nederland naar Canada verhuizen, bij 
onze Commissie in te dienen. 

In verband met het-eerste besloot de Synode als 't voigt: 
"In overleg met de Christelijke Gereformeerde Kerk in 
Noord-Amerika, en na gebleken behoefte, onze kerken op 
te wekken het Christelijk Tehnis voor emigranlen en zeelie
den te lIoboken geldelijk te steunen" (Acta, Art. 220, h). 
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En wat het laatste betreft: "In samenwerking met de com
missie uit de Chrislelijke Gereformeerde Kerk van Noord
Amerika de gcestelijke en kerkelijke belangen van de Gerec 
formeerde Nederlanders in Canada te behartigen, eventueel 
bij onze kerken aan te vragen een collecte of bijdrage vool' 
kerkbouw, enz., in plaalsen waar eenigszins belangrijke 
!i'roepen van emigranten zich duurzaam vestigen, ten be
hoeve van deze emigranten, en de e.v. Synode van advies te 
dienen over de.vraag, wat door onze kerken duurzaam voor ' 
de Gereformeerde Nederlanders in Canada kan worden ge
daan, en tevens de kerkeraden onzer Gereformeerde 'Ker
ken te verzoeken bericht te geven van de naar Canada ver_ 
trekkende leden" (Acta, Art. 220, 1). 

Verder heb ik van het recht om te spreken gebruik ge
maakt in verband met de discussie over den uitbouw der 
Belij denis, toen de commissie der Synode adviseerde om 
daarvan af te zien. Ik meende er op te moeten aandringen, 
dat men daarmede zon voortgaan, zij het ook met groote' 
bedachtzaamheid, en niet zonder de bnitenlandsche kerken 
te hebben geraadpleegd. In diengeest werd dan ook beslo
ten. Voorts sprak ik met betrekking tot de bepalingen, die 

voorgesteld werden in verband met het overkomen van 
leeraren en het optreden van candidaten uit huitenland
sche kerken. Blijkbaar zat bij de rapporteerende com mis
sie de bedoeling volstrekt niet voor, om onze leeraars en 
candida ten als minder goed onderlegd of minder Gerefor
meerd van de kansels te weren. Uit private gesprekken 
was het mij weI duidelijk geworden, waarom ~en den re
gel zoo algemeen wilde stellen, aIs voorgesteld werd. Ook 
kon ik dit onder de omstandigheden weI billijken. Toch 
meende ik even te moeten wijzen op de gedragslijn door 
onze kerken gevolgd. Verder drong ik er op aan, dat de 
Synode haar besluit zoo zoude motiveeren, dat er geen mis- -
verstand mogelijk zou zijn. Met het oog daarop werd de 
zaak teruggewezeu naar de commissie. Deze heeft het blijk
baar niet mogelijk geacht, om aan mijn verzoek te voldoen. 
In het besluit der Synode, zooals het ten slotte werd aange- . 
nomen, zijn geen motieven aangegeven dan een zeer alge
meene. Natuurlijk kon ik over deze zaak niet officieel spre
ken, omdat onze kerken zich daarover tot dusver niet uit
spraken. Ten slotte drong ik op een der commissie-vergade-
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ringen er op aan, dat we over en weer meer ernst zonden 
maken met onze correspondentie, vooral in zaken, die de 
Gereformeerde kerken in het algemeen betreffen. We mee
nen gegronde redenen te hebben voor de verwacbting, dat 
de Gereformeerde Kerken van Nederland I;larerzijds daar
aan zullen voldoen. 

Ten slolte laten we hier de toespraak volgen, die wij op 
de Synode te Groningen hielden: 

"Het is me een bijzondere eere en een groot genoegen als vertegen
woordiger der ,Christelijke Gereformeerde kerken in Amerika uwe 

. synodale vergadering bij te :wonen, narnens die kerken u ·de hartelijke 
'broedergroeten over te brengen, en u,des Heeren rijken 'zegen toe te 
bidden, niet aIleen in den belangrijken arbeid, dien gij als synode zult 
moeten verrichten, maar ook in uw kerkelijk Ieven in het algemeen, in 
de verdere ontwikkeling van de beginselen, die ons samen dierbaar 
zijn, en in den strijd voor het·geloof. eens den heiligen overgeleverd. 

"De kerken, die wij de eer hebben te vertegelTIwoordigen, staan his_ 
torisch in het allernauwste verband met de Gereformeerde Kerken in 
Nederland. Zij wortelen in' de Kerken der Scheiding van 1834, en 
dra~n nog altijd den naam, dien zij van die Kerken erfden. Na 1886 
ontvingen zij echter belangrijken toevoer uit de kerken der Doleantie. 
Een stroom van immigranten heeft, vooral in de 35 jaren die onmid
dellijk aan den wereldoorlog voorafgingen, bij ons een ke.rkeJijk tehuis 
gevonden. 

"Niet aIleen zijn onze kerken 'uit de uwe geboren en door de uwe 
gevoedj e1' is ook in den loop des tijds blijvend contact geweest. Af
gevaardigden hebben wederzijds de kerken vertegenwoordigd op syno~~ 
dale vergade1'ingen. Een aanzienlijk aantal uwer leeraars heeft in 
den loop des tijds onze kerken met ee1'e gediend, en een onzer leeraa1's 
heeft in den jongsten tijd de he1'de1'sstaf onder U opgenomen. Ol1de1'
scheidene uwer hoogleeraren, namelijk, Kuyper, Bavinck, Wielenga, 
Bouwman, Hepp, en Greydanus, brachten ons een bezoek en predikten 
in onze kerken. Sommige onzer leeraars en candidaten, waarvan een 
viertal thans als hoogleeraren fungeeren aan onze Theologische School 
en Calvin College, hebben mede aan uwe hoogescholen gestudeerd. 
Vooral stellen bladen als De H eraut, De Bazuin, en De Reformatie 
uwerzijds, e'n De Wachter en The Banne')' onzerzijds, ons in staat om 
over en weer geestes-contact te oefenen. Niet weinig danken we bo
vendien aan de geschriften uwer voormannen; en we erkennen met 
dankbaarheid hetgeen we in dezen van de Gereformee1'de Kerken in 
Nederland ·hebben genoten. 

"Ret getal onzer kerken bedraagt thans twee honderd vijf-en-vijf
tig, met een zielental van plus minus honderd duizend. Deze kerken 
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ZlJll verspreid in negentien van onze acht-en-veertig staten, en in 
enkele gedeelten van Canada. De uiterste grenzen zijn naar Oost en 
West drie duizend mijlen, van elkander verwij derd. Deze g1'Oote af
standen zijn natup.rlijk niet bevorderlijk aan het- besef van kerkelijke 
eenheid, en weI allerminst aan een georganiseerd optreden van het 
particulier initiati~f. Gelukkig heeft het gevoel van saamhoorigheid 
er toe geleid dat ons yolk zich bij voorkeur in zekere centra he~ft ge
vestigd. In Michigan alleen zijn honderd- en vier, dus meer dan twee
vijfden van al onze kerken, gevestigd. 'Iowa telt negeu-en-dertig, Illi
nois achttien, Minnesota zeventien, New Jersey dertien, Zuid Dakota 
tien, en Washington en Californii~ ieder' zes, terwijl de overige kerken 
in andere staten verspreid zijn. In Grand Rapids, schoon niet cen
traal gelegen, klopt het hart' onzer kerken. In deze stad hebben we 

. een twintigtal bloeiende ~erken. Daarop voIgt Chicago met elf, Pat
erson m.et zeven, Holland met zes, Muskegon met vijf, enz. De cen
tralisatie blijkt nog sterker, als we bedenken, dat van de plus minus 
honderd duizend zielen, meer dan vijftig duizend in Michigan wonen. 

"Te Grand Rapids, vaak genoemd de metropolis van Westelijk 
Michigan,-is ODZe profeten-school gevestigd. In 1876 gesticht,als theo
logische -school, heeft zij zich in bestendigen bloei roogen verheugen. 
Schoon deze inrichting nominaal nog altijd een is en in haar geheel 
door de kerken onderhouden en verzorgd wordt, is zij toch feitelijk in 
twee heiren uiteengegaan. We hebben thans door de gunst onzes-Gods 
een volledig college met een veertiental professoren, en daarnaast een 
theologische school met een zestal hoogleeraren. Deze school heeft 
verleden jaar, onder blijken van- groote belangstelling, haar vijftig
j arig bestaan feestelijk mogen herdenken. 
, ""Gedachtig aan het feit, dat de Kerk van Christus haar"licht naar 
buiten moet laten schijnen en dienstbaar moet zijn aan de uitbreiding 
van het Koninkrijk Gods, hebben onze kerken in eigen ·omgeving door 
middel van Zondagsscholen en tractaatverspreiding het werk der evan
gelisatie ter hand genomen, zoeken ze door inwendige zending onder 
de verstrooiden in -ons groote land de Kerk van Christus tot openba
ring te brengen, en ontwikkelen een steeds toenemende activiteit in 
den arbeid der zending onder Joden en heidenen. Behalve dat zij de 
zending onder de Joden in Chicago jaarlijks steunen, ondernamen zij 
in de laatste jaren een eigen zending onder het oude bondsvolk in Pat
erson. Deze arbeid blijkt verre van gemakkelijk te zijn. Sedert 1896 
drijven Ollze kerken geregeld zending onder de oorspronkelijke bewo
ners va-il ons land. Vijf zendelingen en onderscheidene helpers ver
richten daar een in menig opzicht gezegend werk. In de laatste jaren 
hebben onze kerken ook den zendingsarbeid in China ter hand geno
men. Een negental zendelingen en enkele helpers werden uitgezonden, 
waarvan e.nkele zich tot dusver bepaalden tot de stu die del' Chineesche 
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taal. De arbeid in China,scheen veelbelovend en begon reeds vruchten 
te dragen, doch enkele maanden geleden werden de zendelingen door 
de inlandsche beroeringen aldaar genoodzaakt, om hu~ne posten te 
verlaten en veiligheid te zoeken in ,Shanghai. Sinds werd het zeIfs 
geraden geacht, dat zij China verlieten en naar Amerika terugkeerd.en. 

Ook het particulier initiatief heeft zich onder de ·Gereforl11eerden 
in ons land laten gelden. Mede op voorbeeld van'Nederland, en niet 
zelden onder inspiratie dergenen, die als immigranten· uit het Dude 
vaderland kwamen, heeft ons yolk de zaak van het Christelijk Onder_ 
Wijs tel' hand genomen. WeI stuitte de beweging bij sommigen op 
verzet, een verzet, dat nog riiet geheel overwonnen is; doch niettegen
staatide dat wint ze tot onze blijdschap hoe langer zoo meer veld~ 
Wij verheugen ons thans in het bezit vail vijf-en-tachtig scholen, voor 
lager onderwijs, met ongeveer drie honderd vijf-en-twintig onderwij
zers en onderwijzeressen. Bovendien zijn er ondetscheidene c_en
traal scholen voor middelbaar onderwijs. Ook het werk der Christe
lijke bannharligheid werd niet vergeten. Onze stichtingen te Den
verT Cutlerville, en Paterson getuigen van de offervaardigheid van het 
Gereformeerde volk voor deze zoo belangrijke zaak. En nog altijd is 
er behoefte aan' uitbreiding. 

Helaas, bleven onze kerken in de laatste jaren niet vrij, van inwen
dige beroeringen. Dr. Beets maakte er reeds melding van op de' Sy
node van Utrecht, en het'mag onnoodig geacht wor·den- te herhalen 
wat hij toen heeft gezegd. Sinds dien tijd,leidde de loochening der 
gemeene gratie door enkele leeraars tot onaangename verwikkelingen. 
Deze droeve ervaring€!D stelden ons in staat om te beter met u mede te 
gevoelen in den strijd, waarin uwe kerken in den jongs,ten tijd gewik
keld worden. We staan echter in het geloof, -dat ook deze smartelijke 
ervaringen een gezegende uitwerking zullen hebben. 

Onze groote strijd ligt echter niet in de richting door de laatste 
worsteling getypeerd. Een veel nieer 'omvattende worsteling wacht 
ons tegen de algemeene geestesrichting in ons land. De groote vraag 
voor ons is: Hoe. zullen wij als kerken bij het Amerikaniseeren onze 
Gereformeerde beginselen, ons Carvinisme, vasthouden? Het komt 
ons voor, dat het in NederUmd gemakkelijker is dan in Amerika-'-al 
is het ook hier moeilijk genoeg-om de beginselen, die ons dierbaar 
zijn, te handhaven. Rier 'werkt een sterke Gereformeerde traditie, 
die in ons land langzamerhand verzwakt en ten slotte dreigt uit te 
sterven. Hier vormen de Gereformeerden een aanzienlijk deel van de 
bevolking; in Amerika zijn ze--en dan neem ik het begrip "Gerefor
meerd" zeer ruim-geen twee procent van de bevolking. Hier zijt ge 
als een leger met nauw aaneengesloten gelederen; in het land onzer 
inwoning zijn wij door allerlei traditioneele invloeden en kerkelijke 
grenzen gescheiden, en vormen op zijn best een zeer dunne verdedi-
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gings-linie, waarvan de afdeelingen geen'voldoende contact en voeling 
met elkaar kunnen' houden. 

De algemeene geestesinrichti~g is in ons land niet gunstig voar de 
ontwikkeling van het Ca:Ivinisme. Niet het abstracte denken, maar 
het practisch handelen staat e1' op den voorgrond. Het pragmatisme 
is er de populaire philosophie. De groote vraag is altijd: "Does it 
work?" Bij die sterk practische neiging 81uit het Methodisrne . met 
zijn eenzijding practicisme zich veel beter aan dan het Calvinisme. 
Daarbij past ook het liberalisme van den huidigen dag uitnemend, met 
zijn sterken nadruk op het sociale evangelie, dat minder vraagt naar 
wat men gelooft dan naar wat men doet. In dat alles ligt misschien 
weI -een gegrond protest tegen den' eenzijdigen nadruk op de leer, die 
soms ook in Calvinistische kringen gevonden wordt. Terzelfder tijd 
bevordert het echter ook de oppervlakkigheid in het christelijke leven. 
Ret berooft dat leven van den diepgang, van het welbewuste, en van 
de vastigheid, die het echte Calvinisme kenmerkt. We hebben daarom 
bij den voortduur behoefte aan uw gebed, aan de vruchten van uw 
studie, en aan uwen zedelijkEm steun in de komende worsteling, en 
vertrouwen, dat u ons die niet onthouden zult. 

Aan het slot van mijn toespraak gekomen
7 

vestig ik, op verzoek, 
nag eens de aandacht op het feit, dat wij gaarne ook uwen geldelijken 
steun tegemoet zien voor _het Zeemims Tehuis te Hoboken, dat vooral 
voor Nederlandsche zeelieden en Nederlandsche immigranten onder
houden wordt; en op de gr'oote behoefte, die er bestaat aan specifieke 
informatie betreffende pers.onen en gezinnen, dit uit Nederland naar 
Canada verhuizen. Nalatigheid in dezen heeft' niet zelden droevige 
gevolgen, en heeft in het verleden vaak geleid tot een geestelijk bank
roet. Zeer hopen we, dat uwe geachte vergadering met ernst op deze 
zaken zal letten. 

Wij bidden u nogmaals des Heeren onmisbaren zegen toe' in al 
uwen belangrijken arbeid. Geve de Koning der Kerk, dat het werk 
hier verricht allen Gereformeerden Kerken ten goede gedijen mag, en 
dat de Synode van Groningen lang in gezegende gedachtenis· moge 
blijven. Mogen uwe kerken tot in verre geslachten hechte bolwerken 
der Gereformeerde leer zijn, en lichtende kandelaars te- midden van· de 
geestelijke duisternis der wereld. 

Namens de Christelijke Gereformeerde' k~rken in Amerika, 

L. BERKHOF. 
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REPORT XIV. 

REPORT OF THE REPRESENTATIVE AT THE 
NATIONAL CHRISTIAN ASSOCIATION 

ESTEEMED BRETHREN:-

T HE National Christian Association, incorporated in 
the state of Illinois in 1874, is engaged in a much 

needed ,missionary work-that of reaching 'men and 
women who are blinded by the snbtle influences of the 
lodge with the Word of God. An appalling nnmber of 
men and women today are in need of salvation and de
liverance from the faith-wrecking propaganda of the 
lodge, which teaches a way to salvation witbout Christ. 
The National Christian Association stands alone as'the 
only organization in the entire Protestant Church, whose 
main pnrpose is to reach these blinded men and women 
in darkness with the Light of life. The lodges are draw
ing into their ranks the men and women of our evangel
ical chnrches, and especially the young people. We, who 
have the light ought therefore to put fodh every effort 
"in warning every man and teaching every man in all 
wisdom" that every man may be "perfect in Christ Jesus1'. 

In a .recent issue of the Masonic Analyst, a Masonic 
magazine published in Portland, Oregon, appeared the 
following statement: 

"The Church prepares the company from 
which members of the Masonic fraternity are 
selected. If it were not for the Protestant 
church, how much choice would there be?" 

How terrible I-the Church of Christ preparing candidates 
for a great religious system which excludes Christ and 
denies the very basis upon which the Christian religion 
is founded. Is it any wonder that evangelical churche80f 
today are being flooded by false doctrines which are 
undermining their spiritual life and power? Has, the 
Church come to the time about which TImothy says: "But 
the Spiritsaith expressly that in later times some shall 
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fall away frDm the faith giving' heedtD seducing spirits 
-and dDctrines 'Of demDns, thrDugh the hypDCrisY 'Of men, 
that speak lies, branded in their own cDnscience as with 
a hot iron." 

WHAT THE ASSOCIATION Is DDING 

TD CDver a year's wDrk in a brief repDrt is difficult; 
neHher can we fully estimate what the results 'Of the 
labDrs 'Of this ASsDciatiDn have been, fDr 'Only the LDrd 
knDws that. The wDrk 'Of this ASSDciatiDn is directed by 
eleven men frDm eight denDminatiDns-Lutheran, Chris
tian RefDrmed, MennDnite, Baptist, Brethren, RefDrmed, 
Free MethDdist, and Swedish Free MissiDn churches'. 

The N atiDnal Christian ASSDciatiDn emplDYs twD full 
time field wDrkers; a WDman lectnrer amDng the cDlored 
peDple 'Of the SDuth and several part time lecturers 
thrDughDut the States. It alSD emplDYs a secretary, a 
treasurer and an editDr iu' the 'Office at 850 W. MadisDn 
St., ChicagD, tD care fDr cDrrespDndence; tD edit the Chris
tian Cynosure; and the bDDks of the Treasurer are always 
open for perusal tD friends of the Cause. 

To give our readers a scope of their work, these labor
ers hav,e during 1928 travelled in twenty-eight states; de
livered about riine hundred lect)lres in churches of fDur
teen denDminations; and have made some 15,000 calls. 

Special efforts have been made tD reach pastors, theo
logical students and the Lord's people with the message 
of separation from worldly alliances that they may see 
and know the truth and help to stem the tide 'Of infidelity 
which is sweeping 'Our country. A copy of Charles G. 
Finney's bODk, "Character, Claims and Practical WDrk
ings of Freemasonry" has' been sent to the libraries of 
105 Cbristian Reformed Churches. ' Theological students 
graduating from several seminaries, including Calvin Col
lege, have alSD received complimentary a copy of this 
excellent book. Libraries 'Of anti-secret books have also 
been sent to three theological seminaries; and the Chris
tian Cynosure has been sent gratis each year to the pas~ors 
of all churches whDse cDngregation takes a yearly 'Offering 
for this missionary wDrk. BDDkstands 'Of anti-secret 
literature have also been cDnducted at four denomina-
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tional conferences-a Mennonite Minister's conference, at 
Berne, Indiana; a Congrega,tional gathering ,atWhea.ton, 
Illinois; aBapltist ministers' meeting at Evansville, lndi
ana; and a Students' Conference at Concordia, Seminary, 
St. Louis, Missouri. ' 

Over half a million pages of literature have been 
distribnted by workers in varions parts of ·the conntry 
and only eternity will reveal the wonderfnl valneof the 
printed page freely and prayerfnlly distribnted. From 
here and there thronghout the States, and even the world, 
come letters from, those who have "come ont from among 
them" through the message of a ttact which was sent or 
handed to them. The aim of the Association is not mere
ly to get Christian people out of the secret orders bnt to 
warn and instruct Christian men and women, from the 
Word of God, of the dangers in fellowshipping with these 
'worldly organizations. 

GREAT FOREIGN INTEREST 

That secret societies and their pernicious work are 
becoming a matter of world interest is seen from the 
number' of letters received from those in foreign 
countries,. Calls for literature have come from 17 foreign 
countries. In Brazil, South America, are located about 
one hundred Independent Presbyterian churches which 
do not fellowship witb members of secret orders. During 
1927 the Free Presb. Church of Scotland took a decided 
stand against all secret societies forbidding its pastors 
and members to. hold membership in Masonry or otl;ier 
,secret orders. The Bible Institute of the Christian Mis
sionary Alliance in Porto Rico is taking an open stand 
against secretism and is making known God's Word re
garding this present day evil. In Jannary, 1927, the 
Salvation Army of Canada, throngh their Chief of Staff, 
East Headqnarters, issned a pamphlet placing a ban on 
secret societies, ordering "officers who have entered into 
snch alliances. . . . . that they wiII now dissociate them
selves withont .delay" and that henceforth it will be oon
trary to their rnles for any officer or worke.r in the Salva
tion Army in Canada to join a secret order. From these 
few examples it wiII be seen that opposition to secret 
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societies is not devoted simply to the United States but is 
a. qnestiou that has become worldwide. Christian people 
everywhere are beginning to realize as never before that 
the lodge is working havoc aJIlong the evangelical church
es of today and tha:I the Lord's people must be a separate 
and peculiar people and shun these Christless organiza
tions. No man can faithfully serve two masters, neither 
can he be an advocate of 'two religions. As a prominent 
Chicago pastor said: "He cannot have a universal reIi" 
gion for convenience and business, and the Christian 
religion for Sunday." 

There are in the United States over nineteen million 
lodge members. The lodge is making every effort to get 
the boys and girls into their junior organizations so that 
when they reach Ithe eligible age they are ready for \ 
admittance into the parent order. What effect will all this 
have upon the spiritual life of our future homes when our 
boys and girls are being brought nnder the influence of 
organizations whidh teach the doctrine of salvation 
through personal merns and good works, instead of sal
vation through faith in the Lord Jesus Christ, in whom 
alone there is redemption. We must therefore work 
harder and give more liberally than ever before to stem 
this tide of infidelity. ' 

SUSTAINING THE WORK OF THIS ASSOCIATION 

The National Christian Association is entirely depend
el~t upon voluntary gifts from those who are in sympathy 
with the Cause it represents. With .gratitude to God, it 

. takes everything that comes as from Him and uses it for 
the upbuilding of His Kingdom. The Association is in
deed grateful to the many Christian Reformed churches 
which have placed its missionary work upon their church 
budget. These yearly offerings have been a source of 
great blessing and thanksgiving and have furnished the 
necessary means to carryon this missionary work. Dnr
in the year 1927 the Christian Reformed churches, 
through their various Classes, have contribnted $2,067.34. 
This money has been used prayerfully in the printing of 
tracts; in sending out lecturers to needy fields, and in 
many ways of Christian missionary service. The mise 
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sionary work of the National Christian Association is not 
popular and it is many times hard pressed financial
ly. but this does not discourage its workers. They know 
they are doing God's will. Lodges in these days bear the 
same relationship to Christianity that Baalism and offIher 
forms of idolatry bore to the worship ,of Jehovah and it 
is with us today just as it was in Israel when the people 
"feared the Lord and served their own gods". It is there
fore important that every enlightened Christian in our 
dhurch be a standard bearer for the truth that they might 
bring the Word of God to bear so heavily upon the hearts 
and consciences of every lodge person in the evangelical 
churches, that they will be led to see their inconsistent 
stand as a Christian and withdraw f'Zom the lodge. 

As a Representative at the National Chdstian Associa
tion, I want to thank the many churches which have so 
generously aided this good cause and we entreat you to 
remember the work daily at the Throne of Grace. 

REV. A. H. BRAT. 
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REPORT XV 

, REPORT OF THE HEBREW MISSION BOARD OF PAT· 
ERSON, N. J., FROM MARCH, 1926, TO APRIL, 1928 

To the Synod of the Christian Reformed Church to be 
held at Holland. Mich.: . 

HONORABLE FATHERS AND BRETHREN: 

T HE Brethren of the Classes of Hudson and Hacken
. s,ack who are in charge of the Mission among the 

Jews in Paterson and Passaic, N. J., humbly submit the 
following report to your Honorable body: 

, We are glad to report that the work of the Mission has 
been faithfully snpervised by the members of the Board, 
who have been appointed 'by the above named Classes; 
the Board meets every first Tuesday in the month to re
ceive the report of the work done by the pers'Onnel 
throngh the Superintendent, and to transact all business 
pertaining to the w'Ork and building, and all that may come 
before the Board. 

The working force consists 'Of the Snperintendent, Mr. 
Schultz, Mis& Riemersma, ,Miss Rozendale, Practical 
Nurse, and Dr. Dunning, alJ able man who spends one 
afternoon a week in the Dispensary, to which many of 
the Jews come to be treated, and while they are being 
taken care of, one by one,' Mr. Schnltz in the waiting room 
talks with them abont the Messiah, the Hope of Israel. 

The work is being carried on in the usual manner and 
we would say we have reason to be enconraged. The 
attendance of the indoor meetings was fair; an average 
of 5 or 6 Jews at each meeting, together with a Il-nmber of 
Gentiles and a few Christian friends. We begin these 
meetings with a few songs and then follows a message 
from the Word of God. Thus 102 of these meeting& were 
held. 

Dnring the summer months the Gospel meetings are 
held ~n the opeu air. These meetings are an enconraging 
part of the work. On the street the workers bring a 
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Gospel message to the' Jews, who ~ould not think of 
coming to the Mission' HalL The young people of the 
local congregations come out to help and encourage this 
work. 

The Children's hour, or sewing class, is well attended; 
an average of 8 Jewish children together with a goodly 
number of Gentiles are present. The primary object of 
these 'meetings is to teach the children the way of salva
tion through Christ Jesus. The children are also drilled 
in Bible texts, so that the Word of the Lord may be 
imprin,ted on their minds. This class is conducted by 
Miss Riemersma and Miss Rozendale; 86 of these meetings 
were held. 

The Dispensary meetings are also encouraging. An 
average of 22 Jews-men, women and children-are 
present to receive medical treatment at the hand of our, 
able physician and nurse. In the waiting room we have 
a regular song service, together with the preaching of the 
Gospel, while each waits his turn to receive medical 
treatment by Dr. Dunning, who gives his service gratis 
one afternoon each week. While we have the Jews here 
with us, we do personal work in trying to convince them 
that Jesus is the Christ from the Old and New Testament; 
85 of these meetings were held. 

Much time is devoted in house to house visitation. 
This is a very important work with, as we may believe, 

"good results. In the Jewish homes, stores and shops, the 
, workers have a good opportunity to do personal work. 
There are a goodly number of the Jews who like to have 
the workers come to visit with them. Our Superintendent 
reports that they have access to about 200 Jewish homes 
where they may freely go to bring the GospeL In general 
the Jews listen attentively and they ask for Christian 
literature, such as gospels and tracts; but there are also 
those' that hate the missionaries and threaten them. 

We also carryon Jewish Mission work in Passaic. 
There the work consists of house to house visitation. Our 
Superintendent reports that the Jews in Passaic are very 
much scattered. Therefore we have as yet found no 
appropriatt' place where we can rent a hall to hold Gospel 
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meetings; otherwise the work th~re is also very encour
aging. 

We are sorry to say that we can not boast of any 
direct conversions, although we know that there are 
several Jews who are secret -believers and earnest seekers 
a~ter the truth. 

Furthermore we wish to say that the Jewish Mission 
in Paterson is a te&timony to the Jews and that the work
ers are witnesses for the Lord and Saviour, and we ask 
you, one and all, io remember this, sometimes trying 
work, in your prayers. 

Now we wislh to report the work done in Paterson as 
follows: 

The number of visits made ____________________ 3,542 
The number of tracts distributed ________ A,523 
The number of Gospels distributed ___ .__ 611 
The number of Bibles distributed__________ 36 

Work done in Passaic: 
Number of visits made ____________________________ 1,376 
Number of tracts distributed ___________ , ______ 2,553 
Number of Gospels distributed________________ 619 
Number of Bibles distributed__________________ 4 

And now, Brethren, we come to you with a petition to 
remember us also with the material necessities, namely, 
funds to the amount of $5,000.00, which we sorely need to 
continue the work in its present condition. We 'can assure 
you that the moneys entrusted to our- care for the work 
are economically used for the furtherance of the cause. 

Humbly submitted, 

PATERSON HEIlREW MISSION BOARD, 

Henry Van Ostenbridge, Clerk. 







PREFACE 

. z:-HE Synod of 1926, p. 174 of its "Act~", decided that 
{!J hereafter its Agenda should be published in two 
parts, the first, to contain the Reports, to appear as soon 
as possible after January 1st of the synodical year; the 
second part, to contain the Overtures to be laid before 
Synod, to be published on or before May 1St of that same 
year. The present volume is PART II. It contains some , 
belated reports, the names of the classical delegates, the 
Overtures to be laid before the Synod, and a list of the 
appeals or protests addressed to Synod. 

VOORWOORD 

nIT boek is het tweede stuk der Agenda, voor de e. k .. 
Synode. Het bevat nagekomen rapporten die volgens 

opdrachl der vorige synodalevergadering werden samen
gesteld. ·de namen der synodale deputaten. en voorts de 
Inslruclies der verschillende Classes benevens opgave van 
protesfen, enz. 

.. 
737 Madison Ave .. S. E .. 

Grand Rapids. Mich. 



DEPUTATI SYNODI 

Primi Secundi 
C1assis California 

W. Groen ... _______ . __ ....... ______ Leeraar J. De Jong .... _______ ............. Leeraar 
M. M. Schans .............................. L H. J. De Vries ......... __ . __ ........ _____ ... L 
J. De Jonge. __ . ___ ........ , __ ........ , ...... __ L ...................................................... L 
L. P. Brink ...... _________ .... Ouderling A. H. Timmer .... __ .. __ -.... Ouderling 
D. Hoek ...................................... 0 H. H. Bosch ................ c ••••••••••••••••• O 
A.'_Van del' Wagen ...... __ . ___ ... __ ..... O E. Plett ........................................ 0 

Classis Grand Rapids Oost 
D. H. Kromminga .... __ ...... Leeraar J. L. Heeres. _____ .............. Leeraal' 
J. M. Van de Kieft ...................... L E. Van Halsema .......................... L 
H. Verduin .... ____ ........ __ .. __ ............ L W. P. Van Wijk. ......................... L 
B. Sevensma _ ...... : ___ . ___ ~Ouderling L. L. Hofstra ................ Ouderling 
K. Boerema .. ______ ........ ______ .......... 0, P. De J ong ............................ ' .. _ .. _ .. O 
J. Kamstra __ ....... _______ .................. 0 F. Buurma _ ..... __ .......................... 0 

Classis Grand Rapids West 
H. J. Kuiper ................... _Leeraar J. J. Steigenga_ .. _ .. __ .......... Leeraar 
Dr. Y. P. De Jong ...................... L H. Bakker .................................... L 
R. B. Kuiper._ ......... _ ....... ; ............ L H. J. Mulder .............................. L 
A. Rodenhouse ......... _ .... O'ugerling J. De Boer ...... __ ........ , .... Ouderling 
J. Manni .............. _._ ........ _ .. : ......... 0 W. Mulder ...... . ................. 0 
A. J. Rooks .................................. O C. Luyendyk .................... 0 

Classis Hackensack 
D. De Beer ....... _ ..... __ ......... Leeraar 
G. Goris .... _ .. __ ......... __ .................... L 
J. Beebe' ............. __ ._ .......... _. __ ....... L 
H. Van Ostenbridge. __ .Ouderling 
W. J. Van Mell .......................... O 
J. L. Westervelt. ......................... O 

H. Bouma, (Sec. Gen.) ......... ___ ._L 
...................................................... L 
...................................................... L 
T. Thiessen . __ .. _ ............. ___ .......... 0 
M. Bolier . __ ._._ .......................... _.0 
H. B. Ackerman ___ .. _. __ ..... _ .......... 0 

.. Classis Holland 
J. De Haan, Jr ... __ ........... _Leeraar 
H. Keegstra _._ ... ::: ..... c •• '._ ••••••••••••• L 

P. D. Van Vliet ........ _ ....... Leeraar 
L. Van' Laar .. _._ .... _. ___ ........... _ ........ L 

D. Zwier .. __ ._ ....... _ ........ _ ....... __ . __ ... L H. M. Van der Ploeg_ .............. _L 
E. A. Holkeboer ............ Ouderling A. Eisen ...... _._ ..... _:_. ___ .Ouderling 
A. Lyzenga ........... __ .. __ ...... _._. _____ .. 0 G. H. Kragt .................................. O 
H. Mannes ....... _ .......... ___ .. __ ........ 0 A. Tien . __ .......... ___ . __ ...... ,_ .. ____ ...... 0 



Classis' Hudson 
W. Kuipers ........................ Leeraar J. L. Van Tielen .............. Leeraar 
J. Timmerman ............... __ . _______ ... L J. Holwerda ____________________ ------------L 
.R. Bolt _____ -------------------------------------L C.' Spoelhof . __ ........ ___ .... __________ .. ____ L 

- J. Van der Plaat.. ........ Ouderling J. Ten Ca"te. ... ___ .. ____ .. __ .Oudeding 
F. Zeeuw. ______ ... , .. ______ ...... __ ............ O M. Beinema / ............ , ...... ____ ......... 0 
H. Buisman .................. __ .. __ ...... _.0 M. J. Broekhuizen .................. __ .. O 

Classis Illinois 
I. Westra _ ....... _____ .. ______ .· .... Leeraar G. Hoeksema .................... Leeraar 
F. Doezema ................... _._._._._~ .. __ .L P. Jonker, Sr ............................... L 
Z. J. Sherda _____ .. , _____________ ; ____________ L A. H. BraL _______________________________ L 

E. Wierenga .. ~._ .. _ ........ Ouderling H. Triezenberg ............ Ouderling 
H. De Boer: _____________________ .. __________ O A. Zwitzer .................................. 0 
K. Wezenian ................................ 0 C. Leenhouts .............................. 0 

Classis Muskegon 
J. C. Schaap .................... Leeraar S. P.' Elciersveld ................ Leeraar 
J. Gritter _____________________________________ ,L C. Maring .................................... L 
J. Dolfin ___________________ . __________________ L C. Van TiL _________________________________ L 

M. A. Postmus .............. Ouderling D. D.' Groeneveld .......... Ouderling 
A. L. Timmer .............................. O A. Ten Have ................................ O 
H. J. Dornbo&. ..................... : ....... O L. Feringa, .................................. 0 

Classis Orange City 
N. J. Monsma .................. Leeraar J. G. Van de Lune .......... Leeraar 
W. Bajema .................................. L J. M. Dykstra _____________ .. _______________ L 

A. Wassink .................................. L W. Meyer ________________ , ___________________ L 

C. De Boer .............. " ..... Ouderling J. Postma .................... Ouderling 
E. Brunsting ................ : ............ 0 H. Sol ____________________________________________ 0 

J. Verbrugge ......................... ; ...... 0 S. Wiersma ...... ___ ....................... 0 

Classis Ostfriesland 
E. Boeve .......................... Leeraar A. Koning ...................... Leeraar 
A. Folkema ................................ L D. Meyer ....................................... L 
E. J oling __________ .. __________________________ L 

H. J. Kuiper .................. Oud~rling 
D. H. Plesscher ................. ~ .......... L 
J. Alspach .................. Ouderling 

1. Goris ........................................ 0 B. Eeckhoff __________________________________ 0 
J. Webber ____________________________________ 0 J. Kromminga .............. , ...... 0 

Classis Pacific 
J. W. Brink. .................... Leeraar A. Guikema ...................... Leeraar 
D. H. Muyskens .......................... L M. Borduin .................................. L 
J. J. Werkman ............. _ .............. L P. Hoekstra ............................... L 
M. Bouma .................... Ouderling G. J. Withage .. , ........... Ouderling 
E. Eerkes .................................. 0 J. Roetcisoender ........................ 0 
A. Van der Ark. ........................ 0 U. J. Otter; .. _________________________________ O 



Classis Pella 
A. De Vries ........ ___ ........ : .. Leeraar 
I. Van DeIlen ........... ____ .. '._: ___ ....... L 

J. M. Bijleveld_. ____ ........ _. __ Leera~r 
P. Bloem ............................... : ...... L 

D. Hollebeek ............................ ~.L [ Couwenhoven _ .. __ ...... _ ......... _____ ~ 
J. Van der Ploeg ..... __ .Ouderling K. Van, der Meer ... ____ .Ouderling 
J. Schoolland .............................. 0 M. J. De Witt... ............ , .............. O 
D. J. Ter Maat ............ _______ . .t. •••• :.O Albe,t Vos .................................. 0 

Classis Sioux Center 
,J. H. Geerlirigs. __ ... ___ .. __ ... Leeraar J. Cupido __ ........ ___________ ..... Leeraar 

J. K. Van Baalen ......... __ .:. ....... ' ... :L M. H. Van Dyk. ......................... L 
M. Monsma ..... ____ . ___ .......... ____ . ___ .L 
Proi. P. Van Beek. _______ OuderIing 

J. C. De Bruyne ................. ' ........ L 
Tj. Van der Zee .......... Ouderling 

W. Bierllla ...... ___ ......................... 0 J. Duimstra ......... ____ ................... 0 
D. Le Febre ................................ O D. Heinsma ......... _ ...................... 0 

Classis Wisconsin 
W. Terpsma .................... Leeraat J. M. Voortman .......... _ ..... Leeraar 
J. ·0. Vos ...................................... L W. Borgman .................. _ ............. L 

.' H. Moes ...................................... L W. De Groot ................................ L 
F. A. Van Someren. __ ... Ouderling G. De Mey ................... 'Ouderling 
N. Alsum ........................ : ........... 0 B. Bossenbroek ..•....... _ ............... 0 
A. Holstein ___ .... _ ........ _ ............... 0 E. Pruim ........ _ ............................. 0 

. Classis Zeel~nd 
K. W'. Forluin .................. Leeraar J. Kolkman ...................... Leeraar 
J. G. Van ·der Riet ...................... L W. Kok ........................................ L 
B. Essenburg .............................. L ..................... ;................................ L 
S. Grasman .................... Ouderling J. Bloemberg' .... J ••• __ •••••• Ouderling 
H. Van Noord .............................. O J. Klomp ...................................... 0 
A. Mannes .................................. 0 G~ Kruithof ............................... 0 



VOO:RARBEID 

Op DINSDAGAVOND, 12 Juni, 1928,' te half acht uur, 
zoo de Heere wil, Ure des Gebeds voor de Synode, in 

het gebouw der Central Ave. Chr. Geref. kerk te Holland, 
Mich.' Voorganger, de President of Vice-President der 

'vorige Synodale Vergadering. Deze opent ook de Eerw. 
Synode op Woensdag, 13 Juni, des voormiddags te 10 ure, 
in het kerkgebouw der voornoemde gemeente. ' Na gebed 
en toespraak, roept hij de deputaten op en leidt de verkie
zing van den president, vice-president, enscribre der 

. Synode. De verkozen president aanvaardt zijn taak. Hij 
leest de OPENLIJKE VERKLARING voor, door de Synode met 
"ja" te beamen. Bepaling van wijze van arbeiden en uren 
van zitting. De president benoemt eene commissie tot ver
deeling der voorstellen ep. rubrieken vap het Agendum onder 
verschillende commissies, desgewenscht met voordracht van 
de leden er van, en commissies tot ontvangst van deputaten. 
van Correspondentie-Kerken. 
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AGENDA 
PART II .. .. OVERTURES 

I. THEOLOGISCHE SCHOOL EN COLLEGE ZAKEN 

REPORT CURATORIUM; REPORT CURATORIUM REDUCTION 

(Report IV); COMM. ON EDUCATION (Report IX). 

De Synode handhave dat met het oog op hun belangrij
ken arbeid de Theo!. Professoren gedurende het schooljaar 
zich hebben te houden aan den regel van Artikel14 van het 
"Reglement voor de Theo!. School", en besluite dat het hun 
niet ·vrijstaat gedurende het schooljaar tijdroovende lezin
gen te houden. 

. Grond: "Ten einde de Professoren in de Theologie zich 
op hun arbeid kunnen toeleggen" en voor dien arbeid frisch 
blijven. (Classis Zeeland.) 

Publicaiie Dun Arlikelen door Protessoren. 
De Classis Illinois verzoekt de Synode de Professoren 

van de Theologische School en Calvin College te herinneren 
aan het besluit der Synode, 1924, Art. 30, X, iuzake publi-
catie van artikelen. (C lassis Illinois.) , 
Aanslag, Theol. School. 

. In aanmerking nemende de moeilijkheid, die zich her
haaldelijk voordoet liij. het innen yan den aanslag van $3.50 
voor de Theo!. School, verzoekt de Classis, dat die aanslag 
vooral niet worde verhoogd. (Classis Pacific.) 

De Synode verhooge den aanslag der Theo!. School niet, 
maar late dezen op $3.50. 

Grond: Vele gemeenten kunnen niet meer doen. 
(Classis Zeeland.) 

Lagrave Ave. overtures Synod to amend the ruling which 
requires prospective candidates for the ministry who have 
pursued their studies at institutions not positively Reformed 
to attend the classes of the last year at our Seminary (Acts 
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1922, Art. II, III), in such.a way as to leave it to the judg
ment of Curatorium to decide on possible exceptions. 

Grounds: While it cannot be denied that the present 
ruling is, generally speaking, a good one, to leave no room 
whatever for exceptions· 

a) would seem to enroach on the Reformed principle of 
free study; and, 

b) migp.t lead to absurdities as, for instance, in the case 
of a theologian who has spent four or five years 
at Princeton Seminary, but has not attended our 
school. 

(LaGraoe Ave. Consistory, Grand Rapids, Mich.) 

De Synode wijzige den Bedenldijd ooor Candidaten ter 
overweging van een beroep. van zes tot drie weken. . 

Gronden: 
a) Zes weken bedenktijd is blijkbaar ingevoerd zonder 

dat hiervoor door een van onze Synoden gronden zijn 
aangegeven. In de editie van de Kerkorde uitgege
ven in 1897 lezen. wij aileen: "Tij d van beraad is 
voor predikanten drie, voor' candidaten zes weken" 
(bladz. 8-11 f). Naar het oordeel der Classis be
hoorden voor dit verschil in bedenktijd althans goede ' 
gronden aangegeven te zijn, zoo die er bestaan; 

b) Hoewel deze' wijziging geen zaak is van principieele . 
beteekenis, toch is ze van overwegend praktisch 
belang: 
(1) Zes weken is niet gewenscht met het oog op de 

roepende gemeenten die mogelijk zes weken 
worden opgehouden en dan nog teleurgesteld 
kunnen worden; . 

(2) Zes weken is niet gewenscht met het oog op can
didaten die niet in de eerste plaats in aanmer
king komen, en die bij de nu bestaande bepaliug' 

mogelijk tien of twaalf weken na hun beroep
baarstelling op een roeping hebben te wachten; 

(3) Zes weken bedenktijd werkt het euve! in de hand 
dat sommige der candidaten onderscheidene be
roepen ontvangen en geruimen tijd in overwe
ging kunnen houden. 
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c) lndien voor een leeraar, die een arbeidsveld heeft, ' 
drie weken bedenktijd vQldoende wordt geaeht, dan ' 
is drie weken zeker weI voldoende voor een candidaat 
die nog geen arbeidsveld heeft. 

(Classis Sioux Center.) 

Classis Sionx Center verzoekt de Synode wijziging aan 
te brengen in Art. 12 van het Reglement voor de Theo!. 
School in dien zin aat het Art. voortaan bepale: AIleen aan 
studenten die een jaar theologie gebad hebben en een wel- . 
geslaagd examen hebben afgeIegd aan het einde daarvan, en 
tevens een welgeslaagde preekproeve geleverd hebben voor 
de FacuIteit, zal vrijheid gegeven worden om in de gemeen
ken een stiehtelijk woord te spreken. Gronde!': 

a) De studenfen zeIf ontvangen zoomeer geIegenheid 
om zieh te oefenen en bekend te worden in de ge
meenten, zooals Art. 20 van onze Kerkenorde aan
geeft; 

b) Er is groote behoefte aan studenten-arbeid, gedn
rende den zomer in vele kleine Westersehe en andere 
ver afgelegene gemeenten; 

c) Bij deze nieuwe regeling hebben de studenten even 
zooveel theo!. voorbereiding wanneer ze vrijheid ont
vangen om een stichtelijk woord te spreken als bij 
den thans bestaanden regel; 

d) Bij den regel, zooals die thans bestaat, hebben de ge
meenten in en nabij Grand Rapids bet voorreeht een 
sehooljaar van stndenten-arbeid te genieten, terwijl 
gedurende dien tijd de ver afgelegen gemeenten daar
van verstoken zljn, wat niet billijk is daar deze ge
meenten jnist zooveel tot den aanslag voor de Theo!. 
School hebben op te brengen. 

(Classis Sioux Center.) 

De Classis Sionx Center verzoekt Synodale voorlichting 
inzake de vraag of vroegere Kas-studenten, die tot een an
deren staat des levens zijn overgegaan en weigeren hun 
schnld bij het Studiefonds afte belalen, door middel van het 
wereldlijke gerecht behooren vervolgd te worden. 

(C[assis Sioux Center.) 

, Classis Sioul( Center verzoekt de Synode zoodanig be
sluit te passeeren, tengevolge waarvan er meer eenheid kan 
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komen in de wijze waarop de verschillende Classes terugbe
taling regelen aan de Studiefondsen door voormalige stu-
denten_ Gronden: .' 

(1) De Acta toonen dat de Synode van 1892 zulk een be
sluit genomen heeft; waardoor alzoo het besluit der 
Synode van 1888 zou worden aangevuld; doch dit 
besl",it is niet uitgevoerd. De Classis meent dat dit 
Synodaal besluit als nog dient te worden uitge
voerd; 

(2) Na 1888 is reeds driemalen door onderscheidene 
Classes bij de Synoden aangedrongen op aanvulling 
van het besluit van 1888; 

(3) De verwijzing door de Synode van 1926 naar het 
besluit van 1888 kan derhalve niet besyhouwd wor
den als een voldoend antwoord; 

(4) Of schoon de Synode v;m 1888 heeft uitgesproken 
dat deze zaak classicaal behoort te blijven, is zij toch 
blijkens Art: 19 der K. O. tevens van helang voor 
de Kerk in haar geheel, en dus Synodale attentie 
waardig; 

(5) De Classis oordeelt da t meerdere eenheid in dit op
zicht meer billijk zou zijn tegenover de toekomstige 
predikanten die door de Classes geholpen worden. 

(Classis Sioux Center.) 

City M is*ion Training. School. 
De Classis besluit de Synode te verzoeken: 
a) Synodale approbatie van de Mission Training School 

te Chicago en uit.breiding daarvan tot een "day
school"; 

b) dat de Kerk·finantieel deze school voor hare rekening 
neme; 

c) dat de Synode de kerken van Chicago adviseere dat 
deze school worde overgedragen aan Classis Illinois, 
opda t deze dan verder de zaak kan behartigen en be
heeren in naam van geheel de Kerk. 
Gronden: 
(1) Behoefte aan een Training School, die specifieke 

Gereformeerde opleiding vereischt aan onze toe
komstige stads-zendelingen en helper~; 

(2) Het is een zaak die geheel onze Kerk aangaat; 
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(3) 

(4) 

Chicago is voor dit werk de aangewezen plaats 
met het oog op overvloedige gelegenheid voor 
practische opleiding; . 
Enkele kerken in Classis Illinois zijn reeds met 
dit werk begonnen, en het is niet noodig dat ge-" 
heel de Kerk met het practische beheer van deze 
zaak belast worde. 

(Classis Illinois.) 

II. ZENDINGSZAKEN 

REPORTS CHR_ REF_BOARD OF MISSIONS AND GENERAL 
HOME MISSION COMM. REPORT (See also Report XI ahove); 

. KERKHULP (Report X); JEWISH MISSION REPORTS 
(Report VI); HOBOKEN SEAMEN'S· HOME et al; 
. COMM_ SOUTH AMERICAN CHURCHES; 'BIBLE 

AND TRACT SOCIETY REPRESENTATIVES' 
REPORTS; NATIONAL CHR. ASSOCI-

ATION REPORT, et .1. 

Classis Muskegon overtures Synod to consider the advis
ability of taking the necessary steps at once to take over 
from the Sudan United Missions ,that territory in which 
Miss J. Veenstra is laboring at present, known as the Wu
kari, Donga, and Takum districts. 

Grounds: 
(1) Our work in China is at a standstill at present, and 

may continne idle for a long time; 
(2) Through the lectures and publications of Miss Veen

stra our churches have become acquainted with that 
particular field in Africa; 

(3) Although Miss Veenstra is receiving her financial 
support from the people of our churches, we have 
no jurisdiction over this field in which she is la
boring; 

(4) The're is still a possibility today that we may take 
that field over, but two years hence it will be too 
late; 

(5) The field is in British territory, which is to be pre
ferred by far to a field in a territory of another gov
ernment that has provinces in Mrica; 
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(6) 

(7) 

• 

All other districts in British Nigeria: have already 
been taken over; and 
We would find congenial neighbors in the mission
aries of the Dutch Reformed Church of South 
Africa, who have taken over the adjoining districts. 

(Classis Muskegon.) 

Classis overtures Synod to make the necessary changes 
and provisions so that (1) A proportion of the member
ship of the Mission Board consist of non-ministers, espe
cially business men of prove!). ability and integrity; (2) inas
much as the Mission work is directly the work of the Church 
as an institution, such "lay" members be me!! who are El
ders or ex-Elders in good standing. 

Reasons:-

(1) Our "laymen", as well as our ministers, 'are vitally 
interested in Mission work; 

(2) The training and judgment of businessmen are 
needed in the solving of problems of a financial and 
business administrative nafure, and, as Mission 
work grows, the property and "investments increase, 
such problems become more frequent and more in
tricate. 

Nor should such problems simply be referred to 
a separate Board, nor to one acting as mere agent or 
,in a mere advisory capacity; inasmuch as the finan
cial and administrative problems cannot be divorced 
from the questions of general Mission policy; 

(3) Questions such as selecting locations for new Mis
sion posts or locations where expansion is to be un
dertaken, of erection and inspection of buildings, 
the arrangement of travel of Missionaries (the lat
ter especially, for instance, with reference to China 
Missions), such and similar questions are not purely 
of a busines nature, but involve questions of general 
policy; 

(4) Such laymen are able not only to judge expertly on 
financial and business matters, but as in Consistory, 
Classis and Synod, should have a voice in the deci
sion of all other questions; 
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(5) Other kindred denominations, for example, the Re
formed Church, have successfully practised this 
form of Mission Board; 

(6) The interest in and love for the cause of Mission 
work on the part of our laymen would be increased 
by such active participation in the government of 
Mission work; 

(1) Such participation is wholly in, accord with the spirit 
of our Presbyterian system of government., , 

,(3) Suggestion as to the practical execution of the pro
posed change: Each Classis nominate one Minister and one 
Layman, and Synod elect. 

(Classis Grand Rapids East.) 

The Classis overtures Synod to provide ways and means 
whereby the membership of the Christian Reformed Board 
of Missions shall be made to consist of laymen as well a~ of 
ministers. 

Reason: The work of the Board of Missions does very 
often require a familiarity with financial and technical mat
ters such as is' not commonly found among ministers of the 
Gospel, (Classis, California.) 

Classis California requests the Synod to define the status 
of the home missionaries at the classical assemblies. 

Reasons: 
(1) The'Classis of California, because of the small num

ber of ministers, and because of the preponderance 
of home missionary matters in the affairs of the 
Classis, needs and desires both the advice and the 

, vote of the home missionaries. The Classis does, 
however, not dare to procure the vote of the home 
missionaries because a literal interpretation of Ar
ticles 41 and 42 of the Church Order seems to for
bid it; 

(2) The Classis believes that Articles 41 and 42 of the 
Church Order could not have been framed to cover 
the conditions which do now obtain in the Christian 
Reformed Church in America as far as the position 
of the home missionaries is concerned; 

(3) Only the Synod has the authority to interpret the 
Church Order in its application to present-day 
conditions. (Classis California.) 
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Classis overtures Synod to "define the status of the 
Home Missionaries at classical assemblies." Reasons.-

a) Under the present arrangement. the home mission
aries do not receive the same privileges as the minis
ters serving in the organized ch)lrches. Articles 41 
and 42 of the Church Manual do not cover the condi
tions as they obtain in the Christian Reformed 
Church in America; 

b) It is not fair to the brethren engaged in this impor
tant work of the Kingdom. and tends to discourage a 
man with missionary aspirations to leave the estab
lished church. where by virtue of his office he has the 
usual standing in the Classis of which he is a 
member. 

(Classis Hackensack.) 

. Classis California requests Synod to grant this Classis 
aid from the Home Missions Fund to the extent of $8.600.00 
per annum until the Synod of 1930. The annual budget 
adopted by Classis California is as follows: 

Salaries of three Home Missionaries ____ . ____ .... __ ......... __ .................. $6,000.'0'0 
Auto allowances for three Home Missionaries. __ ....................... __ 9'0'0.'0'0 
House Rent for three Home Missionaries ........... __ .... : ........... __ ..... 1,80'0.00 
Subsidy to the church at Bellflower, Calif., per year. __ .: ___ ... ___ :. 1,000.00 
Incidental Expenses _____ .......... ___ ........ ...... ____ .. ___ . __ .......... ____ ... __ .. _____ 73.'0'0 

TotaL ............................................ : ......................... $9.773.00 
Amount contributed by the' churches of California at $3.'0'0 

per family per year. _________________________________________________________________ 1,173.00 

Remainder to-be supplied by the General Fund ________________ $8,60'O.OO 

Explanation:-The Classis has the boldness to present 
this request to the Synod because the Classis is thoroughly 
convinced of the very urgent need of immediate extension 
of the home mission work in California. The population of 
California is increasing faster than that of any other State 
in the Union. Christian Reformed people from the East 
and from the Netherlands are flocking to California. Where
ever our home missionaries labor. their efforts are crowned 
with remarkable success. The growth of our Church in 
California is restrained only by our lack of men and of 
finances to carryon the work. 

By granting the request of the Classis Synod will make 
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progress possible in four different fields: the northern field 
left vacant by the death of Rev. P. J. Hoekenga; Bellflower, 
where the efforts of Rev .. De Vries have been so signally 
blessed that if the church is aided to the extent of $1,000.00 
this church will be able to support their own minister; 
Chino, which will be the field of the home missionary for 
Southern California, and which has thus far enjoyed the 
part-time efforts of Rev. De Vries; northern Los Angeles 
and Pasadena, where work begun many years ago has been 
abandoned because of lack of finances and of man power. 
Tins fourth field will be the only new field in addition to the' 
fields which have been worked during the last two years. . 

The amount requested by the Classis is large, but the 
Classis believes that with the blessing of God the enormous 
field of California will soon blossom with thriving and self
supporting congregations which,\ by their efforts in behalf 
of home misisons, will well repay any expenditure the 
Synod will approve. 

(Classis California.) 

De Classis wenscht de aandacht der Synode te vestigen 
op een besluit der Synode van. 1920 (Art. 21, 1). Dit besluit 
wordt thans niet door den Penn. der Alg. Inw. Zendingskas 
uitgevoerd, en dit wel op last van de "General Home Mis
sion Committee." De Classis verzoekt dezen steun te mogen 
blijven bntvangen en dus oak het achterstallige te mogen 
ontvangen. 

Reden:, De Classis heeft nu nag meer behoefte aan deze 
hulp dan in 1920. Ons terrein breidt zich steeds uit, en onze 
reiskosten worden steeds grooter~ of schoon onze kleine ge
meenten bijna altijd slechts een afgevaardigde zenden. 

Onze afgevaardigden kunnen dit toelichten. 
(Classis Pacific.) 

The Classis requests the Synod for aid in bearing the 
classical expenses to the extent of 50 cents per family per 
classical meeting. 

Reason: Due to the organization of churches upon the 
Indian Mission field, the classical meetings, though held only 
twice a year, have become so expensive as to become bur
densome 'upon the churches. The churches of Classis Cali-
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fornia were assessed $1.15 per fainily for the expenses of 
the meeting held on April 11, 1928. 

(Classis California.) 

De Classis verzoekt de Synode de "General Home Mis
sion Committee" op te dragen het besluit der Synode van 
1926\uit te voeren (zie Art. 73, III, A1,en A2, p. 85, Acta). 

Redenen: 
(1) Onze Classis heeft minstens dit bedrag noodig. Wij 

geven meer dan $7,000.00 uit voor subsidies en sala
rissen, en kunnen zelfs niets bijdragen tot het sala
ris van Ds. Selles, noeh ook iets aan de kerkeraden 
van-Holland terngbetalen, die den broeder salari
eeren; 

(2) Onze Inw. Zendeling-Ieeraars ontvangen slechts 
$1,500.00 salaris benevens $150.00 voor auto onder
houd, en zij behoorden $1,800.00 te hebben. De 
Classis kan hun eehter niet meer geven, 

(Classis Pacific.) 

Classis Muskegon requests Synod to allow $3,000 per 
year from the General Home Mission Fund, to carry, on the 
home mission work of the Classis. 

(Classis Muskegon.) 

Classis Sioux Center verzoekt $3,500.00 subsidie per jaar 
uit de Algemeene Kas der Inwendige Zending. 

(Classis Sioux Center.) 

Classis Orange City vraagt $3,000.00 per jaar uit de AI
gemeene Kas der Inwendige Zending te mogen ontvangen. 

(Classis Orange City.) 

Classis Hudson requests Synod to grant $1,000:00 from 
the General Home Mission Fund for (he support of the 
Seamen's Home as heretofore, upon the basis of the follow
ing approximate budget: 

Salaries ...................................................................... $5,200.00 
Water, Gas, and Electricity. ________ .... ___ ....... __ ........... 500.00 
Coal ............................................................................ 650.00 
Interest on $17,000 Mortgage .................... ~ ........... 1,020.00 

TotaI... ............................................. $7,370.00 
(Classis Hudson.) 
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,Classis Hackensack requests Synod to grant $1,000.00 
from the General Home Mission Fund for the support of the 
Seamen's and Immigration Work at Hoboken, N. J., an
nually as heretofore, upon the basis ,of the following ap
proximate budget: 

Salaries """"""", .. ", ...... " .......................................... $5,200.00 
Water, Gas, and Electricity ..................... ____ ......... __ 500.00 
Coal ............................................................................ 650.00 
Interest on $17,000 Mortgage .......... : ..... : ............... 1,020.00 

Total... ............................................. $7 ,370.00 

(Classis Hackensack.) 

The Paterson Hebrew Mission Board requests Synod to 
support the work to the amount of $5,000.00. 

De Synode geve, zoo immer mogelijk, aan de Classes bij 
het aanvragen om suhsidie uit de Algemeene Kas der Inwen
dige Zending meer zekerheid betreffend de toezegging 
daarvan dan nu aan de Classes gewaarborgd wordt. Die 
waarborg is met het oog op wat de Synode van 1926 besloot 
(zie Acta, p. 85, A2, laatste volzin) zeer wankel, en dit heeft 
alreede nadeelig en be1emmerend gewerkt vollr den vasten 
gang en de ontwjkke1ing van het inwendige zendingswerk in 
Classis Orange City. . , 

(Classis Orange City.) 

De Synode geve, zoo immer moge1ijk, aan de Classes bij 
het aanvragen om subsidie uit de Algemeene Ras der In
wendige Zending meer zekerheid betreffende de toezeg
ging daarvan, dan nu aan de Classes gewaarborgd wordt. 
Die waarborg is, door wat de Synode van 1926 besloot (zie 
Acta, bladz. 85, A, 2, laatste volzin) zeer wankel. Zulks 

'heeft dan ook belemmerend en nadeelig gewerkt voor den 
vasten gang en de ontwikkeling van het Inwendige Zendings
we,k in Classis Sioux Center. 

(Classis Sioux Ce;"ter.) 

The Classis overtures Synod to alter the rules and regula
tions governing the Church Help Fund that instead of 
money being loaned by that Fund. without interest, hence
forth money shall be loaned by that Fund at the rate of 
four per cent. per annum. 
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Reasons: 
(1) The Classi~ has learned that the Church Help Fund 

is unable to aid promptly those churches recom
mended by the various Classes to the Fund for aid; 

(2) The Classis believes that this condition is due partly 
to the slowness wherewith churches that have re
ceived aid reimburse the Fund; 

(3) The above suggested alteration will serve as an in
centive to laggard churches to speed up their pay
ments to the Fund; 

(4) The above suggested alteration will provide an 
automatic increase in the money at the disposal of 
the Fund. (Classis CaliflJrnia.) 

The Classis overtures Synod to provide ways and means 
to enable churches established in localities where our de
nomination is little known to borrow money at a reasonable 
and uniform rate of interest. 

Reason: In communities where our denomination is 
well known our churches· are able to borrow almost any 
amount from banks and individuals at reasonable rates of 
interest, because our churches have gained a reputation for 
reliability in financial matters. 

In other localities, such as Los Angeles, our denomina
tion is merely one among the hundreds of sects that clutter 
the social life of our country. Churches rise and vanish. 
Financially a church is a bad risk. ConseqUently our 
churches must suffer because of the bad reputation gained 
by others. A high rate of interest must be submitted to 
and only a small amount in comparison with the value of 
the property can be borrowed. This naturally hampers the 
church in providing for its building needs. 

Therefore, a denominational agency to which our 
churches, not only in California, but everywhere, can apply· 
for loans will be a great aid in the development of our 
churches. (Classis CaliflJrnia.) 

De Synode herzie het besluit der Synode van 1926, bladz. 
86, II, onder IV, in dezen zin, dat het besluit luide dat men 
zulke gemeenten zal aansporen en bewerken om zich met 
elkaar te vereenigen. 
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Grond: De tegenwoordige terminologie is in strijd met 
het Gereformeerde kerkrecht, wijl de autonomie (zelfstan

. digheid) der plaatselijke kerken wordt miskend. 
(Classis Zeeland.) 

Classis Sioux Center verzoekt de Synode zich bij de vast
stelling van de nieuwe regeling voor het Inwendige Zen
dingswerk uit te spreken over de volgende vraag: Wanneer 
twee.genabuurde Classes besluiten om samen te werken tot 
het verkrijgen van een zendeling-Ieeraar voor beide Classes, 
en de uitvoering opdragen aan hare Zendings-commissies, 
en door deze een roepende gemeente aangewezell wordt in 
een van beide Classes, heeft de kerkeraad van die gemeente 
in de vergadering der Zendings-commissies zitting met 
keurstem of met adviseerende stem betreffende zaken in 
verband met het werk van den zendeling-Ieeraar? 

Gronden voor dit verzoek: 
(1) Het geldt een concreet geval; 
(2) Het geldt een zaak van principieele beteekenis. 

(Classis Sioux Center.) 

III. PUBLWATIE ZAKEN 

REPORT PUBLICATION COMM. (Report IV); COMM. TO PRO· 

VIDE ENGLISH SERMONS. 

De Synode besluite de rubriek "Beschouwingeu en Cri
tieken" in De Wachter te heropenen. Zie Acta Synodi 1918, 
pagina 47, Art. 44. 

Grond: De Synode besloot nimmer deze rubriek te 
doen vervallen. Integendeel, in 1918 werd besloten deze ru
briek te behouden. 

(Classis Zeeland.) 

De Synode besluite dat ook in The Banner soortgelijke 
rubriek over kerkrechtelijke zaken geopend worde . 

. Grond: Ons opkomend Engelsch-sprekend geslacht 
heef daaraan dringende behoefte. 

(Classis Zeeland.) 
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Classis neemt over en zendt door naar de Synode de in
'structie van den kerkeraad te Randolph, luidende: "De Sy
node besluite de rubriek 'Beschouwingen en Critieken' in 
De Wachter te heropenen, en voege gelijke rubriek aan The 
Banner toe." , 

(Classis Wisconsin.) 

De Synode drage de Publicatie Commissie op dat voort
aan zoogenaamde "In Memoriams" uit onze kerkelijke bla-
den geweerd blijven. ' 

Gronden: 
a) Deze rieken naar Roomsche superstitie; 
b) Zijn niet vrij van de valsche meeningen der 

Spiritisten; 
c) Leiden tot onschrjftuurlijke vereering der dooden; 

en, 
d), Voeden een ziekelijke sentimentaliteit, die dient be

streden te worden. 
(Classis Zeeland.) 

De Classis verzoekt de Synode dat de Acta en de Agenda 
ook in de Nederlandsche taal gedrukt worden. 

(Classis Orange City.) 

De Classis verzoekt de, Synode de Agenda en' Acta der 
Synode voortaan in beide talen te laten drukken. 

(Classis Sioux Center.) 

Classis Wisconsin neemt over en zendt door eene instruc
tie van den kerkeraad van Sheboygan, dat de Synode mid
delen overwege om te komen tot het verkrijgen van ge
schikte preeken voor de Engelsche leesdiensten. 

(Classis Wisconsin.) 

Classis overtures Synod to consider the advisability of 
, making Radio-preaching denominational. Reasons: 

(1) Because of the need of unifying our efforts; 
(2) Because by so doing we will enlarge the field of o,ur 

usefulness; 
(3) Because it will spread the expense over a larger 

number and thus lighten it. 
(Classis Grand Rapids East.) 
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Classis overtures Synod to consider the advisability of 
making Radio-preaching denominational. Reasons: 

(1) Because of the ueed of unifying our efforts; 
(2) Because by so doing we will enlarge the field of our 

usefulness; 
(3) Because it will spread the expense over a larger 

number and thus lighten it. 
(Classis Grand Rapids West.) 

IV. KERKENORDE EN EMERITI ZAKEN 
\ 

(RAPPORT II, STATUS LEERAARS, eu.; RAPPORT VIII, 
ECHTSCHEIDINGS COMMISSIE; RAPPORT 

EMERITUS BOARD etal.) 

Classis overtures Synod to modify that question in rules 
governing church visitation which is asked of the minister 
and elders in the absence or the deacons referring to the 
counting of collections in such a way as to read: "Are the 
collections counted by the deacons, jointly, or where there 
are very few deacons, in the presence of the pastor or one or 
more of the elders?"· Grounds: ' 

a) There is sufficient warrant for the proper care of the 
moneys, if counted in the presence of all the deacons; 

b) The elders have so many duties that, in many in
stances, this additional work becomes burdensome. 

. (Classis Grand Rapids East.) 

Doop van Kinderen, enz. 
Letter of Mr. J. Monsma, Sr. Classis sends this letter 

thru to Synod without expressing itself upon his views, but 
Synod is requested to make a definite ruling in this matter, 
so that there may be uniformity. 

(Classis Grand Rapids East.) 

Verzoekschrift 
Aan de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk, Holland, Mich., 

1928: 
EERWAARDE VADERS EN BROEDERS:-

Ondergeteekende, lid de.' Eerste Christelijke Gereformeerde Ge
meente in Grand Rapids, Mich., begeert uwe aandacht voor het _ na
volgende te vragen: 





XXI 

Ondergeteekende verzoekt de Synode, om des Verbonds-beginseIs 
wil, om de heiligheid van het sacrament des Helligen Doops te _ hand
haven, en om tot eenheid van handelen in onze kerken te komen, om 
zich beslist uit te spreken tegen ·het doopen van kinderen die niet tot 
in het derde of vierde geslacht kunnen worden aangewezen aIs- ver
bondskinderen. 

Uit de Acta der Synode van 1910 blijkt ons dat er op de Synode 
van 1908 een Commissie benoemd was die op de Synode van 1910 rap
port zou uitbrengen over het doopen van vondelingen. Deze Commis
sie bracht een tweeledig rapport uit. Onder "An tracht ze gronden aau 
te voeren dat ook kinderen buiten het Verbond geboren gedoopt mo-:
gen worden, en onder HE" bewijst ze het tegendeel. Volg~ns de 
Acta Synodi 1910, bladz. 60,. onderaan, "besluit de Synode niet op 
de conclusies van het rapport in te gaan". Ze is ook niet op de beweeg
redenen, onder "A" genoemd, ingegaan. De Synode heeft dus, onzes 
inziens, geen uitspraak gedaan. 

We willen er op aadringen, dat ze zich uitspreke. In het Iaatste 
aantal jaren, onder de wederopleving onzer Gereformeerde beginselen, 
is er ook ten dezen voldoende licht ontstoken zoodat we niet meer in het 
duister behoeven te tasten. Mannen als Dr. A. Kuyper;Sr., en Dr. B. 
Wielenga, en vele anderen, hebben in E Voto en in Ons Doopsformu
tier en andere werken, ons den weg gewezen. 

We willen er daarom"bij u, Eerwaarde Synode, met ernst op aan
dringen, ten dezen tot een uitspraak te komen, opdat de Heilige Sacra
menten, ook heilig door ons zuBen gehouden worden, en er in de toe
diening daarvan eenheid in ons kerkelijk leven moge zijn. 

Moge de leiding en voorlichting des HeiIigen Geestes, U in al uwen 
arbeid geschonken zijn. 

Met hoogachting en broedergroete, 'de uwe, 
J. MONSMA, SR. 

745 Delaware St., SE., Grand Rapids, Mich. 

Classis overtures Syuod uot to delay final action in refer
ence to the Divorce-question longer than 1928, since there 
is a concrete case demanding action. 

(Classis Grand Rapids West.) 

De Synode benoeme een Commissie om te onderzoeken 
of "The American Federation of Labor" gerekend kan wor
den tot de zoogenaamde neutrale vereenigingen te behoo
reno Gronden: 

(1) Ret rapport der Commissie geeft hierop geen ant
woord; 

(2) Omtrent deze vraag is er weinig helderheid in onze 
kerken. (Classis Grand Rapids West.) 
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De Synode voege het volgende aan de concJ!lsies van het 
Rapport in re Unions (Acta 1926, pp. 6()...j)1) : 

(4) De Kerkeraden dnlden niemand in de gemeenschap 
der kerk welke lid is eener organisatie, die een eed of een 
belofte vordert van onvoorwaardelijke gehoorzaamhdd aan 
de meerderheid, of aan het bestnur, aangezien daardoor des 
Christens plicht hetreffende God, den Staat, de Kerk, of het 
,gezin in het gedrang zou kunnen komen. 

(5) De Synode geeft in de bovengenoemde punten (na
melijk 1, 2, en_3, Acta 1926, pp. 6Q-.:61) aileen aan wanneer 
een lidmaat der kerk tevens lidmaat van een maatschappe
lijke organisatie kan zijn, doch spreekt hiermede geen oor
deel uit over eenige bestaande organisatie, dewijl de Synode 
dit niet doen kan: 

a) omdat elke organisatie afz,onderlijk moet worden be
,oordeeld naar hare statuten en hare officieele propa
ganda literatuur, dewijl elke organisatie afzonder
lijke statuten heef!. Dit is zelfs zoo inzake de ver
schillende organisaties van de Union; 

b) omdat purrt 3, c(Acta, Rapporl 1926) duidelijk te 
,kennen geeft dat men aileen handelend optreden kan 
inzake concrete gevallen, en deze zijn niet bij de 
Synode ingediend; 

c) omdat de Synode geen rapport heef! ontvangen aan
gaande eenige bij name genoemde organisatie, die 
valt onder punt 3, a, Acta. 

(6) Elke kerkeraad wordt vermaand om de statu ten van 
elke organisatie waartoe een lid zijner kerk hehoort te on
derzoeken, en toe te zien of de leden medeplichtig staan aan 
handelingen die in strijd zijn met Gods gehod, en indien 
zulks het geval is volgfms de kerkelijke discipline met de 
zoodanigen te handelen. 

(GlassisGrand Rapids West.) 

Elucidating paper on Overture of Ripon Consistory re
garding its position on forming organizations with unbe
lievers. (Overture not in our hands at date of going to 
press.-H. B.) 

De Classis verzoekt de Synode om te besluiten, da,l 
voortaan een nominatie door een kerkeraad, waarop de 
naam of namen voorkomen van een predikant of predikan-





XXIII 

ten uit eenandere Kerk dan de Chr. Geref., zulk een no.mi
natie de go.edkeuring mo.et hebben niet aIleen van den Co.n
sulent, maar o.o.k van de genabuurde Oeputat~n ad Examina. 
Gronden: 

(1) Het gebeurto.nderscheidene malen dat kerkeraden 
no.mineeren nit andere Kerken, hetwelk den co.nsu
lent so.ms in zeer o.naangename o.mstandigheden 
brengt. (Co.ncrete gevallen zijn reeds eenige malen 

\ vo.o.rgeko.men.) 
(2) Indien ~de Oeputaten ad Examina er mede hunne 

go.edkeuring aan mo.eten hechten, wo.rdt de verant
wo.o.rdelijkheid van den co.nsnlent daardo.or ver

licht. 
(3) 

(4) 

Het gevaar is.langs dezen weg niet zo.o. groot, dat 
men-zo.o. een gemeente een predikant nit een an
dere Kerk bero.ept, die o.o.k aanneemt-zuIl{ een pre
dikant zo.n mo.eten afwijzen. (Wij herinnerenhier 
even aan de geschiedenis met Os. Van Ho.uten in 
Classis Hackensack.-Zie Acta Syno.di 1906, p. 25.) 
Oit is in o.vereenstemming met andere gevallen, 
waarin de Kerkeno.rde medewerking der Oeputaten 
ad Examina vo.rdert (zie Artt. 4, 11, en 79). 

(Classis Ostfrifsland.) 

In verband met eene instructie, waarin vo.o.rgesteld werd 
eene afvaardiging naar de Syno.de naar de gro.o.tte der 
Classes, besluit de Classis het ~vo.lgende vo.o.rstel naar de 
Syno.de te zenden: ' 

Oe Classis stelt der Syno.de vo.o.r er werk van te maken, 
dat er Particuliere Synodes wo.rden gevo.rmd. Redenen: 

(1) Oat zal eene gewenschte o.plo.ssing kunnen zijn van 
het pro.bleem der afvaardiging; . ~ 

(2) Oat zal leiden to.t kortere Syno.dale vergaderingen. 
(Classis Pacific.) 

In case Syno.d sho.uld co.nsider making a change in the 
metho.d o.f syno.dical delegatio.n, Classis o.vertures Syno.d 
no.t to. make a change fo.r the fo.llo.wing reaso.ns: 

a) The principle invo.lved in sending delegates fro.m 
Classis to. SynQd sho.uld be the same as fro.m a Co.n

sisto.ry to. Classis, which is equal representatio.n; 
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b) Precedent has proved the present method satisfac
tory; 

c) Such a change might tend to centralization of power 
and lead to sectionalism; 

d) Such a change might tend to diminish denomina
tionalloyalty. 

(Classis Ostfriesland.) 

De Classis Pella besluit de zaak van Os. J. S. Dykstra 
der Synode voor te leggen opdat deze uitspreke of Os. J. S. 
Dykstra, die door omstandigheden buiten zijn toedoen zon
der gemeente kwam te staan en volgens eigen getuigenis 
nog steeds naar de begeerte zijns harten bijna elke Rustdag 
Woord en Sacramenten bedient, zijn radicaal dient te be
houden. lndien aldus wordt besloten, dan ook spreke de 
Synode uit, hoe toezicht op hem moet worden gehouden, 
daar onze Classis niet in staat is op hem toe te zien, waar hij 
in Michigan woont en zijn ambtelijk werk verricht, en daar
door de laatste alinea van de Acta der Synode 1904, Art. 125, 
Par. 7, pag. 40, voor Classis Pella in haar verhouding tot 
Os. Dykstra hare kracht verliest. 

(Classis Pella.) 

De Classis Pella vraagt de Synode om zes honderd dollar 
. ($600.00) per jaar steun voor Juffrouw F. J. Drost uit de 
Emeritus Kas. 

(Classis Pella.) 

Classis Wisconsin verleent aan Os. J. Manni eervol eme
ritaat en beveelt hem aan voor $1,000.00 per jaar onder
steuning uit de Emeritus Kas. Ondersteuning te beginrlen 
1 Januari, 1929. . 

Gronden,' Ouderdom en lichamelijke ongesteldheid. 
. (Classis Wisconsin.) 

Classis Grand Rapids West recommends that Rev. J. 
Wyngaarden be granted emeritation on account of his own 
ill-health and especially that of his wife.. Recommended for 
support to the extent of $1,000.00, and $500.00 extra; this 
emeritation to take effect July 1, 1928. 

(Classis Grand Rapids West.) 

Whereas some of our Classes are negligent in contrib
uting their quota to the Emeritus Fund,with the result that 
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some of the beneficiaries of this Fund do not receive the full 
, amount promised them by Synod, Classis overtures Synod 
to take steps to correct this delinquency on the part of these 
Classes. (Classis Holland.) 

Classis urgently requests the Synod to rebuke those 
Classes which are in arrears in their contributions to the 
Emeritus Fund. 

Reason: A widow of a. minister was unable to obtain 
what wa.s necessary for herself and her children because on 
December 30, 1927, the various Classes of our Church were 
in arrears to the extent of $22,000. The widow referred to 
is a member of one of the churches in Classis California. 

(Classis California.) 

Classis overtures Synod to alter the Constitution of the 
Emeritus Board so that the following change may be made 
in Art. 5 of the present Constitution: "Aid from this Fund 
is to be given according to need. At each session of Synod 
an estimate is to be given of the average minister's salary. 
Emeriti (widows and orphans accordingly) who of their 
own resources do not have an annual income equal to % of 
the average minister's salary are to be supplied accordingly 
from this Fund when desired. The emeriti are to be sup
plied with suitable application blanks (see proposedappli
cation blank below), which are to be filled in yearly and 
considered and approved by the Consistory and Classis un
der approbation of Synod. Grounds: 

. (1) Art. 5 of the present Constitution does not give sat
isfaction: 
a) If a pension is designated all should receive 

alike; 
b) If those who are well-situated receive aid from 

this Fund, this will work detvimentally for this 
Fund. (Consider the condition of this Fund.) 

(2) The proposed cha'1ge will give better satisfaction: 
a) It is. in agreement with Art. 13 of the Church 

Order; 
b) The practical difficulties which occasioned the 

change from the former to the present Consti
tution can, to a large extent, be controlled by the 
contents of the proposed application blanks. 
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(3) Art. 5 of the present Constitution is an interpreta
tion of Art. 13 of the Church Order that is not the 
persuasion of our people. 

(Class;s Ostfr;esland.) 

APPLICATION BLANK 
Name of Applicant .. ___ ....... ____________ ............ __ Address. ____ . ____ ....... ___ ..... ___ ..... __ . ___ . 
Number of years in active service .............. Age............ . .. ___ .. __ ............ __ . __ _ 
Number of dependent children ___ . __ : ......... Age of children. __ ... _ .... _______ ... _. ___ _ 

Signed by applicant. _____ ...... ________ .. . Remarks by applicant. ____ .... __ ........ . 

D~t~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::19:::::::: 

Approved by Consistory of President ..... ___ . ___ ................ . 

D~t~:::::::::::::::::::::::::::::::::::19::::::: . Secretary .. __ .: ...... __ ... : ... -...... _. __ ... _ .... . 
Remarks by Consistory_ ...... ________ _ 

Approved by Classis President . _____ .......................... _ ...... _ 
Clerk ............................................... . 

Date ..... , ................................ 19 ....... . 
Remarks by Classis ........... _. ___ .. _ .. _ .. Emeritus Board and Synod .. _ ...... . 

Classis Muskegon feels that some regulation should be 
made in regard to emeritus ministers who again .wish to 
serve a congregation. It would seem that the Classis which 
approved the emeritation of a minister should be recognized 
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when such a minister desires again to enter upon active 
. service. This would not concern the question whether he is 
eligible for a call, that eligibility is guaranteed him, as it 
seems to us, in Art. 13 of .our ChUrch Order, which stipu
lates that he shall 'retain the honor and title of a minister'. 
But it would concern the question whether the reasons why 
emeritation was requested~reasons of health or other--are 
still in force, yes or no. 

Classis Muskegon therefore comes to you with the fol
lowing overture: 

"Synod make. the ruling that an emeritus minister who 
wishes again to be considered for a call to the active min
istry, must first receive the permission of the Classis which 
approved his emeritation, before he may publish a state
ment that he is ready to consider a call. This permission to 
be granted by Classis itself in session or through its Classical 
Committee when not in session, after a reasonable investi
gation has been made, and a statement of approval by this 
Classis or Classical Committee to be published together with 
the minister's announcement of readiness to consider a call. 

Grounds: 
(1) The Classis which approved the emeritation is en

titled to recognition in the matter; 
(2) The congregations that are calling will have reason

able security that the minister in q)1estion, with 
whom they are often not acquainted, is able to 
serve; 

(3) The minister in question will be strengthened by 
the moral support of the Classis." 

(Classis Muskegon.) 

Materf,e in re Leave of Absence en de Status va-n Leeraars in Niet
Kerkelijke Inrichtingen. 

Aangaande deze materie besloot Classis Orange City als 
voIgt: 

a) Dat de Classis deze zaak de aandacht en behartiging 
der Synode ten volle waardig acht, hoewel zij zich 
niet kan uitspreken over ieder punt daarin vervat 
noch over de formuleering der instructie, en 

b) dat de Classis het uitstekend rapport der Comm. ad 
hoc als toelichting voegt bij deze instructie en de aan
dacht der Synode er op vestigt. 

(Classis Orange City.) 
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V. LlTURGIE ZAKEN 

(REPORT I, WORLDLY AMUSEMENTS; REPORT III, IMPROVE. 

MENT PUBLIC WORSHIP; REPORT VII, HERZIENING LIT. 

FORMULIEREN.) 

Classis Grand Rapids East overtnres Synod to amend 
Article 69 of our Church Order, which reads as follows: "In
the Churches only the 150 Psalms of David, the Ten Com
mandments, the Lord's Prayer, etc., shall be sung", so that 
a synodically approved collection of hymns may be added 
which may be used in our public worship and regular 'serv
ices ..... And, furthermore, overtures Synod to take the 
required steps to procure such a collection of hymns which 
may be used in our Divine worsbip. 

(1) Classis realizes that this- is an important and a very delicate 
matter, which should "be considered carefully and prayerfully, in order 
that no serious disturbance be created in our churches. Classis feels 
that there are various conditions which the churcpes must take into 
consideration before deciding this matter. The first condition to which 
we would like to call your attention concerns the principle of the whole 
matter, namely, whether the introductioJ:.l of a collection of hymns in 
our public worship is compatible with the principles laid down in the 

"Holy Scriptures. Since all the other conditions depend upon this one; 
~llow the Classis to develop this first condition. 

Classis is of the opinion that the introduction of a number of 
hymns into our public worship is not a matter of principle, that is, 
there is no fundamental Reformed principle involved or at stake. 
"Het is geen principieele zaak." By this we mean that nowhere in ~ 
Holy Writ are we commanded to sing only the Psalms in our public 
worship; nor is the singing of spiritual songs or hymns expressly for
bidden in God's Word. It might be expected that your Committee 
would quote Colossians 3: 16, where we read: -"Let the Iword of Christ 
dwell in you_richly in all wisdom; teaching and admonishing one an
other in psalms and hymns and spiritual songs",. or Ephesians 5: 19, 
where we read: '-'Speaking to yourselves in psalms and hymns and 
spiritual songs". However, it is the opinion of Classis, ~since we have 
no definite certainty whether these passages refer to our singing in 
public worship, not to adduce these texts. We would refer you to Bies
terveld's Commentary on the Colossians, chapter 3, verse 16: "Trou
wens is lang niet zeker dat Paulus hier doelt op het kerkelijk gezang". 
In addition compare Meyer, Van Andel, Hodge, and Greydanus on 
these texts. 
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The very fact that Article 69 of our Church Order permits the 
singing of "the Ten Commandments, the Lord's Prayer, the Twelve 
Articles of Faith, the Songs of Mary, Zacharias"and Simeon, the Morn
ing and Evening Hymns, and Hymn .of Prayer before the Sermon, as 
well as the 150 Psalins of David", shows very clearly that a larger 
collection of hymns cannot be excluded from our public worship on the 
ground of a fundamental principle. 

bur Reformed people have never defended"as a principle that the' 
Church in its praise of God must only use words which were inspired 
by God. Dr. A. Kuyper, in Onz.e Eeredienst, page 53, expresses this 
as follows: "Is nu het standpunt in te nemen dat de gemeente zelve 
het recht mist om te formuleeren het lied, waarmee ze

J 
God zal toe

zingen? Zie, men bidt tot God in proza en in dicht. Is er nu iemand 
die beweert;~dat de gemeente het recht mist, om zelve, hetzij in dicht 
hare gebeden, haar aansprekingen van het Hoogste Wezen te formu
leeren? Ons is zoo iemand niet bekend. Het vrije gebed is steeds in 
onze kerken gehuldigd. Formulier-gebeden hebben onze Kerken in den 
beginne vaak zelve opgesteld. En nooit heeft men beweera, dat er in 
de Kerk niet anders moeht gebeden worden dan met gebeden die in de 
H. Schrift, in of buiten de Psalmen voorkomen. En toeh, dat aIleen 
zou de strenge consequentie zijn ..... " 

Voetius, in his Politica Ecclesiastica, Vol. I, p. 527, treating of. 
psalms and hymns, states that it has been stipulated nowhere that only 
the psalms mentioned in the Bible were to be used in' the, Church of 
our Lord. Our (Reformed) Churches, he declares, had never wanted 
to condemn hymn-singing Churches, considering the use of hymns to 
be one of the adiaphora (middelmatige dingen), and in regard to them 
they should leave freedom one to another. (Quoted in The Banner, 
Vol. 62, p: 736.) 

We conclude with a quotation from Prof: Heyns' LifJurgiek, pp. 126 
and 127: "Tegen de invoering van gezangen hee~t onze Kerk zich 
steeds verzet. Maa~,waarom? Heeft zij, 'als beginsel, vastgesteld dat 
de .gemeente het recht mist het lied dat ze Gode zal toezingen zelve te 
formuleeren, en dus in den eeredienst aIle vrije liederen van God ver
boden zijn? De Schrift geeft daartoe geen recht . .... Elijkbaar zijn 
onze vaderen dan ook niet door leerstellige, maar door practische over
wegingen geleid tot het standpunt dat zij. hebben ingenomen. Ret 
misbruik was zoo ver gegaan." 

The question may arise, however, whether we can point to any New 
Testament example in which the New Testament redemptive facts are 
set forth in poetical language? If we should point to the songs which 
we find in Luke's Gospel, chapters 1 and 2, the objection ,might be 
raised that in these songs the thoughts naturally a~e couched in Old 
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Testament forms. For this reason we would rather refer to the pas
sage which we find in 1 Timothy 3: 16: 

"He was manifested in the flesh, 
Justified in the Spirit, 

Seen of Angels, 
Preached among the nations, 
Believed' on in the world, 
Received up in glory." 

Many' expositors, as Van Andel, Godet, Warfield, and others, are of 
the opinion that this passage is a quotation from a well-known hymn 
of praise. 

From the above"-mentioned quotations the Classis is convinced that 
the introduction of a collection of hymns in our public worship is not 
in conflict with any fundamental principle laid down in Holy Writ. 

(2) Since Classis is of the opinion that the introduction of a num
ber of hymns is not in conflict with the principles laid down in the 
Holy Scriptures, we would call your attention to three other conditions 
with which the Church must reckon, as we see it. 

a) The need of int:v-oducing such a collection of hymns. 

Is there' such a thing as a need for a collection of hymns? Is the 
present-day demand for hymns~ based upon superficiality or upon' a 
real need? Classis is of the opinion that the introduction of hymns 
will be helpful in the fulfilment of a real, Christian need; 

Classis whole-heartedly expresses its love for the Old Te~tament I 

psalms, and would raise serious objections if they were ever to be rele
gated to an inferior place in our public worship. There is a depth of 

, spiritual experience in the psalms which cannot be found anywhere 
else. We believe that the spiritual life of our people would lose m~ch 
of its vitality"if the psalms were no longer used in our public worship. 
Hence, we want to retain our psalms. Besides, Old Testament psalms 
in various instances give a fit expression to the Christian experiences 
and praises of,the New Testament believer. 

But it is an established fact among us that God's revelation unto 
the salvation of His Church is clearer in the,New Testament than in 
the Old. Take, for instance, the Trinity-how much clearer in the 
New Te'stament \han in the old dispensation. Of course, we adniit 
that the Old Testament is clearer to us than to the Old 'Testament 
saints, because we possess the light of New T~stament revelation. 

We possess the' language of New Testament fulfilment in our study 
of the Old Testament. Consequently, a well-informed New Testament 
christian can sing many a prophetic psalm and rejoice in his heart be
cause of its fulfilment. 

This is the more so, since the Old Testament prophecies often e'm-
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ploy the past tense, the tense of fulfilment, as, for instance: "Sing a 
'new song to Jehovah, for the wonders He hath wrought". But it is 
equally true that a song exalting the New Testament redemptive facts 
in New Testament language, of necessity appeals -to the Christian be
liever of our day, because of its directness. And has not the Church 
of the New Testament the right to take into account the dispensation 
of fulfilment as well as the dispensation of promise and prophecy? Is 
it not true that a rather extensive er:eges,is is needed to understand the 
Old Testament psalms? Now we add, and that for obvious reasons, 
this directness, this heart-appeal in 'many of our hymns, appeals to 
our younger generation. 

In view of these facts the Classis is of the o'pinion that there is a 
real need for a collection of hymns. 

b) The second condition concerns the fitness of -hymns. Classis is 
convinced that if a collection of hymns should be introduced into our 
churches, we should only have such hymns as are doctrinally, poetic
ally and musically fit for our purpose, namely, public, worship. One of 
the reasons why our people were so opposed to hymns in 1834 was 
that so many of the hymns that were forced upon them were un
Reformed. The same thing can be said of hundreds of 'our hymns to
day. For our use we must have hymns that are doctrinally sound. We 
would suggest that our Theological Professors and some of our lead
ing ministers be placed before this task. We want ,Reformed hymns if 
we are to have hymns at all. We also must have hymns which are 
poeticcdly and musically fit. Our praises to God should remain solemn 
and impressive. To this end the Classis would suggest that our Pro
fessors at Calvin and our leading musicians be placed before this task. 

c) Classis would suggest in passing that the Synod make some 
kind of a stipulation whereby our Consistories would see to it that one
half of the numbers used to praise our God be taken from our Psalter, 
except on special occasions, where it should be left to the discretion 
and wisdom of the Minister. 

This would avoid and overcome the danger which Dr. A. Kuyper 
speaks of in Onze Eeredienst, page 56: "Dat het vrije 'lied bijna ner
gens in de Kerken indrong, of het heeft straks de neiging geopenbaard 
om de psalmen terug te dringen en op zij te zetten." History clearly 
substantiates this dangerous tendency, and since we are a psalm-sing
ing Church, this is the time to take the necessary safeguards and pre
cautions for the future. 

In addition, such a collection of hymns alongside of our psalms 
would make it possible for our Publishers to place ont he market a 
so-called Psalter-Hymnal, which could then be designated as our offi-
cial Book of Praise. ' 

(Classis Grand Rapids East.) 
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Classis Hackensack overtnres Synod to take steps to pro
cure a collectiou of hymns which may be used in our di-
vine worship. GroundF ' 

a) The introduction of a collection of hymns in our di
vine worship does not conflict with any fundamental 
principle laid down in the Word of God; 

/J) It is fitting that the New Testament Church should 
make use of songs expressive of the work of redemp
tion in New Testament language; 

c) Synod can lay down rules determining the extent of 
the use of hymns to prevent the possibility of their 
crowding out the use of the Psalms. 

(Classi~ Hackensack.) 

Aangezien er eene begeerte in de kerken is, om meer ge
zangen in onzen eeredienst te zingen en, aangezien het een 
liturgisch vraagstuk is, dat beslist moet worden door de 
kerken saam in meerdere verga dering, zoo verzoekt Classis 
Hudson de Synode, eer ze op deze zaak ingaat, eene Com
missie te benoemen om dit vraagstuk in te denken,histo
risch en principieel, en op de volgende Synode te rappor-
teeren. (Classis HlJdson.) 

De Classis Pella vraagt de Synode: De Synode benoeme 
eene Commissie om grondige studie te maken van de vraag 
of Art. 60K. O. behoort gewijzigd te worden door het besluit 
van invoering van een bundel gezangen voor onze openbare 
eeredienst. De Classis is van oordeel dat invoering van zulk 
een bundel gezangen zeer ongewenscht is, daar er gevaar is 
dat de gezangen spoedig de overhand zullen krijgen, doch 
meent dat het gewenscht is dat er grondige studie van deze 
zaak worde gemaakt met het oog op de begeerte van som
mige gemeenten om gezangen in te voeren. 

(Classis Pella.) 

Inasmuch as there is a manifest desire in several of our 
churches for the singing of more hymns in public worship; 
and, inasmuch as there is an evident difference of opinion 
among ns on this subject, Classis Grand Rapids West over
tures Synod to appoint a committee to make a thorough 
study, both from a theoretical and practical viewpoint, of 
this important matter. (Classis Grand Rapids West.) 
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De Classis sluit zich aan bij het verzoek van Classis 
Grand Rapids West, om eeu commissie te benoemen, die 
grondige studie zal maken van het vraagstuk der gezangen
invoering, om dan op een volgende Synode te rapporteeren. 
, (Classis Pacific.), 

Classis overtures Synod to appoint a committee to work 
out a plan to secure, suitable songs or hymns for public 
worship. (Classis Ostfriesland.) 

De Classis verzoekt de Synode een commissie te benoe
men die het invoeren'van hymns, bistorisch, principieel en 
practiscn onderzoeke, ten einde de Synode van 1930 met rap
port en advies te dienen. Dit rapport worde in beide talen 
uitgegeven en in brochure vorm kosteloos verkrijgbaar ge-
steld. ' (Classis Sioux Center.) 

De Synode spreke uit dat het niet wenschelijk is gezan
gen in onzen openbaren eeredienst in te voeren.' Gronden: 

a) De geschiedenis heeft bewezen dat de invoering van 
gezangen eerst het achteruit zetten der Psalmen en 
daarna hun schier geheele verdwijning uit den eere
dienst tengevolge heeft; 

b) De gezangen kunnen nooit de plaats innemen van de 
Psalmen, daar de gezangen altijd over het leven van 

, Gods yolk spreken, terwijl de Psalmen uit het geeste
Iijk leven opkomen; , 

c) De berijming der Psalmen, alhoewel zelve niet ge
inspireerd, berust toch op het gelnspireerde Woord, 
hetwelk van de gezangen niet gezegd kan worden; 

d) Verreweg de meeste van de thans bestaande gezanc 
gen (in de Engelsche taal) zijn met het Arminia
nisme als doorzuurd. Ret gevaar van met de gezan
gen deze verderfelijke leer de Kerk binnen te dragen 
is verre van denkbeeldig! 

e) Indien onze hnidige berijming der Psalmen in onzen 
"Psalter" niet voldoende het Nieuw-Testamentische 
Iicht op de Psalmen laat vallen, dan Iigt de remedie 
niet in het invoeren van gezangen, maar in een betere 
berij ming; en 

f) Ret invoeren van meer gezangen in onzen eeredienst 
zou tegenwoordig onrust in onze kerken veroorzaken. 

(Cla~sis Zeeland.) 
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Aan de Synode, die 13 lnni, 1928, te Holland, Mich. ver
gadert. 

EERWAARDE VADERS EN BROEDERS:-- , 
De Kerkeraad der Christelijke Gereformeerde Kerk Ie 

Colton, So. Dak., adviseert de Synode om geen gezangen in 
te voeren voor onze openbare eeredienst. Gronden: 

(1) Gods Woord leert ons dat wij de oude palen niet 
moelen terug zetten, die onze vaderen gemaakt heb-' 
ben. Omdat zij tegen het zingen van gezangen in 
de openbare eeredienst waren, hebben zij geleden 
en gestreden; 

(2) God heef! ons ailes in Zijn Woord geopenbaard en 
geschonken. Ook in het zingen geeft Hij ons zulk 
een rijke schat van geinspireerde psalmen en lof
zangen, dat er voor geen enkele gelegenheid of 
zielstoestand een tekort in gevonden wordt; 

(3) Bij het invoeren van meer gezangen komt er gevaar 
dat de psalmen op den achtergrond gedrongen 
worden. . 

C. J. Scholten en Arie Van der Lugt protest.eeren tegen 
deze in~tructie, daar zij meenen dat het invoeren van enkele 
gezangen, die vooral op onze Christelijke Feestdagen ge
bruikt kunnen worden, en wier inhoud uit het Nieuwe Tes
tam~nt geput is, bevorderlijk zal zijn voor de openbare 
eeredienst. 

Co1ton, South Dakota. 

C. J. SCHOLTEN, PraeseS:. 
L. A. VAN DUYN, Scriba. 

De Classis verzoekt de Synode dat in de volgende uitgave 
van onze "Psalter" ingevoerd worde in de ."Appendix", de 
christelijke gebeden, enz., welke gevoudeu worden in onze 
Hollandsche Psalmboeken, namelijk: 

Gebed voor de Predikatie; 
Gebed na de Predikatie; 
Gebed voor de leer van den Catechismus; 
Gebed na de leer van den Catechismus; 
Gebed voor de Predikatie in de week; 
Gebed na de Predikatie in de week; 
Het Morgengebed; 
Het Avondgebed. 
Een gebed voor de handeling des Kerkeraads; 
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Eengebed na de handeling des Kerkeraads; 
Een gebed voor de vergadering der Diakenen; 
Een gebed voor den Eten; 
Een gebed na den Eeten; 
Een gebed voor kranken en aangevochten menschen; 
BeIijdenis Nicea; 
BeIijdenis van Athanasins. 

Gronden: 

m 
(2) 

Tenzij dat dit geschiedt staat ons yolk en onze Kerk 
in gevaar deze gebeden. enz., te verliezen; 
De Uitgevers hebben zich in dier voege uitgelaten, 
dat de Synode een uitspraak diende te doen betref-· 
fende deze opname. 

(Classis Illinois.) 

Classis Muskegon overtures Synod to revise the clause 
in the answer to the 37th question of the Heidelberg Cate-

. chism so that it will no longer read: "He bore .... the 
wrath of God against the sins of the whole human "ace", 
but that it will be expressed thus: "He bore .... the wrath 
of God against the sin of the whole human race". Grounds: 

(1) The term sin appears in the singular both in the 
original edition of the Heidelberg Catechism (see 
Schaff's "Creeds of Christendom", III; p. 319) and 
in the Holland translations; and 

(2) The present rendering of the term in the plural form 
gives an erroneous impression of the atonement. 

. (Classis Muskegon.) 

Classis overtures Synod not to adopt that part of the re-
o 0 port of the Committee for the Improvement of Public Wor-

ship which relates to choir singing. Grounds: 
(1) By maki,?g a decision in the matter of choir singing, 

the Synod of 1926 plainly showed that it did not re
gard this matter as lying ,vithin the province of said 
Committee. If Synod had so regarded it, it would 
surely have refrained from deciding the matter, and 
would have referred it to the Committee; 

(2) The adoption of this part of the Committee's report 
would conflict with the decision of the Synod of 
1926 that the matter of choir singing "belongs 10 
the province of the local consistories"; 
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(3) 

(4) 

, (5) 

(6) 

While the principle that the various elements of 
puhlic worship should he either an act of ,God 'or of 
the congregation is undouhtedly sound, the argu
ment which the Committee derives froD). this prin
ciple does not seem conclusive. May it not be said 
that the choir represents the congregation? Did 
not a chorus of Levites represent the congregation 
of Israel in Old Testament temple worship? 
Article 69 of the Church Order, on which the Com
mittee bases two bther arguments against choir 

. singing, does not concern choir singing as SQch, hut 
merely the singing of hymns by the choir; 
May we remind Synod that Article 32 of our Confes
sion lays down the principle that the Church should 
maintain Christian liberty by legislating as little as 
possible about matters which are not plainly pre
scribed or condemned by the Word of God? 
In s,ome of our churches choir singing has been in 
vogue for many years. The Lagrave Ave. Church, 
for instance, has had it for more than forty years. 
And Synods have never forbidden it. To forbid it 
at this late date would seem neither reasonable nor 
wise. It might greatly disturb the peace and pros
perity of certain churches. 

(Classis Grand Rapids West.) 

De Classis Pella verzoekt aan de Synode het besluit aan
gaande Koorgezang in den openbare eeredienst (Acta 1926, 
pp. 69 en 70, Art. XVI) te herroepen, en begeert dat de Sy
node besluit het koorgezang in de openbare eeredienst Diet 
toe te laten. Gronden: 

a) Naar Gereformeerde opvatting is er geen plaats voor 
koorgezang in onze eerediensten. Daar is een ko
men van de gemeente tot God en een komen van God 

. tot de gemeente. Het koorgezang kan bij geen van' 
beide worden ingedeeld; 

b) Door het koorgezang toe te laten wordt de deur ge
opend tot het zingen van hymns in onze eeredienst, 

, en komen we dus in conflict met Art. 69 K. O . 
. (Classis Pella.) 
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De Synode aanvaarde niet de voorgestelde wijziging van 
onzen eeredienst, zooals ze zich concentreert in de absolu
tie (p.l03, Agenda, Deel I). Gronden: 

a) AIle de redenen daar opgegeven ,zijn . niet overtni
gend voor zuik eene ingrijpende verandering; 

b) De Schrif! eischt geenszins om hiervan zuIlc een for-' 
meel punt te maken, haast alsof het een sacrament 
ware; 

c) De toestand van de zichtbare Kerk, ook in onze krin
gen, is uiet van dien aard, dat verrijking, zooals men 
meent, van de liturgie, zich daarboj weI ansluit; 

d) Men zal de menschen tot vervelens toe ditidelijk 
moeten maken, dat de absolntie geen "zonden verge
ven" bedoelt; 

e) Oat de absolutie bij de meeste in het rapport ge
noemde kerken,' van lieverlede weggelaten werd, 
heef! ook iets te zeggen. 

(Classis Hudson.) 

VI. VARIA 

Classis Orange City verzoekt de Synode de wijze van 
werken alzoo te wijzigen dat de rapporten opgesteld door 
Commissies, door de vorige Synode benoemd, rechtstreeks 
ter tafel der Synode komen zonder eerst verwerkt te wor
den door een Comm. van Praeadvies, en dat, indien doen-' 
lijk, een van de leden der Commissie, die het rapport op
stelde, door de Comm. worde aangewezen het rapport in te 
dienen, te verduidelijken en te'verdedigen voor de Synode. 
Gr:onden: 

a) Een Commissie die aangesteld is door de Synode en 
twee jaren lang de materie van een rapport heef! -in
gedacht, heef! zeker recht rechtstreeks rapport te 
leveren; 

b) Een Comm. van Praeadvies, die sle.chts enkele avon
den zitting heeft, allerhande materie onder de aan
dacht heef!, is· niet beter in staat oordeel te vellen over 
den inhond van een rapport dan de opstellers zelve; 

c) Deze wijze van werken zon de arbeid van de Comm. 
van Praeadvies vergemakkelijken, en men zon meer 
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tijd hebben zaken die nog voor de Synode voorbereid 
moeten worden, in te denken; zoo de Synode de rap
porten direct in behandeling nam. . 
, . (Classis Orange City.) 

De Synode houde zich in hare vergaderiugeu vooralsnog 
meer aan de Nederlandsche taal dan dit in de laatste Syno
dale vergadering het geval was. Gronden: 

(1) Velen der afgevaardigden zijn niet in staat de dis-
. cussies te volgen, wanneer deze gehouden worden in 
het Engelsch, noch ook kunnen ze een redelijk oor- . 
deel yellen over voorstellen die in deze taal zijn op
gesteld; 

(2) In de Westersche Classes, waar de Amerikanisatie 
niet zoo snel gaat als in het Centrum en het Oosten, 
zijn vooralsnog vele ouderlingen niet genoegzaam 
met de Engelscbe taal bekend om met vrucht te kun
nen worden afgevaardigd als de .. taa! der Synode 
voor het meerendeel Engelsch is; . 

(3) Bij het kiezen der afgevaardigden zal,. als het zoo 
blijft, meer moeten worden gelet op de bedreven
heid in de Engelsche taal dan weI op kennis en be
kwaamheid in kerkelijke zaken. En dit zal de dege
lijkheid der Synode niel bevorderen. 

(Classis Pacific.) 

\Ve respectfully request Synod to add a clause to the rule 
mentioned where tbe Consistories, through Classis, may re
port the number. of families for which they conscientiously 
feel that they may be held responsible financially in conuec
tion with the various "assessments" 

This entails, of course, that the report may differ from 
that reported in the "Yearbook", but also that both reports 
will be more honorable. (Class is Holland.) 

De Synode herzie het besluit genomen door de Synode 
van 1906, waarbij werd vastgesteld wat als huisgezinnen te 
tellen zijn. Zie voor dit besluit Acta 1906, Art. 93, p. 52, 
alsook Ada 1924, Art. 77, p. 94. 

De Synode wijzige dit besluit in dier voege dat punt b) 
vOrtaan leze: 'Waar de man of vrouw door belijdenis des 
geloofs tot de gemeente behoort." Zij late dus de woorden: 
"hetzij door den doop of mede" uit dit punt vervallen. 
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Gronden: 
(1) 

(2) 

(3) 

Deze woorden te laten vervallen is in harmonie met 
de strekking van de uitspraak der Synode van 1918, 
punt 1, betreffende gedoopten die den volwassen 
leeftijd hebben bereikt, maar niet komen tot het 
doen van beIijdenis, dat zij, nameIijk, voorwerpen 
der kerkeIijke tucht worden, en bij volharding in 
hunne zonde buiten de kerk behooren· gesloten te 
worden (zie Acta 1918, Art. 52, p. 58 en p~ 180, 1); 
Het kan niet verwacht worden dat een huisgezin, 
waarvau slechts Of de man Of de vrouw aIleen uit 
kracht van den doop tot de gemeente behoort bij zal 
dragen tot den aanslag voor de Theo!. School, Eme
ritus Kas, enz., te meer niet daar zulk een man of 
vronw voorwerp der kerkeIijke tucht wordt; 
Bijgevolg hebben de andere hnisgezinnen ook nog· 
den aanslag voor zulke gezinnen op te brengen wat 
niet biIIijk is; of de kerkeraden gaan bij de opgaaf 
zull<e gezinnen verzwijgen,wat in strijd is met de 

bepaling zooals die thans luidt onder punt b. 
(Classis Sioux Center.) 

Classis heartily endorses the following invitation to thl' 
Synod: "The Consistory of Rehoboth extends a hearty invi
tation to the Synod of 1930 to meet at Rehoboth, New Mex
ico." The reaSons why the Classis endorses this request are: 

(1) Very low railroad fares can be obtained via the 
Santa Fe from Chicago to the mission field; 

(2) The entertainment of the delegates can be very eco
nomically arranged; 

(3) A syriodical meeting at Rehoboth would awaken a 
very keen interest in the missionary activities 
among the Indians. (Classis California.) . 

Inasmuch as the Sunday School has become a real fac
tor in our denominational life, and the influence which it is 
exerting npon the youth of our Church cannot be under
estimated, the Classis believes the time has come that the 
Church shonld provide the Sunday Schools with its own les
son series, and the necessary helps for the same. Grounds: 

! 
(1) The.evident lack of coherence in the International 

Lesson Series; . 
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(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

The Suuday School in our Church has a much dif
ferent purpose than the Sunday School, as we know 
it, in the American church-life; therefore, the Inter
national Lesson Series does not fit our need as it 
should; , 
It would eliminate the danger which now exists, 
that our teachers are flooded with helps, of which 
many are far from desirable; 
We believe that our Church is now financially able 
to carry out this program, since it has its own publi
cation plant. We believe that this plan would 
eventually be self-supporting; 
The Lutheran Church has provided its Sunday 
Schools with a lesson series, furnishes the necessary 
teachers' helps, and all Sunday School literature, 
which is working very succesfully. 

(CIassis Grand Rapids West.) 

Daar er thans geene gelijkheid in onze kerken gevonden 
wordt inzake de al of niet bevestiging van herkozen ambts
dragers, besluite de Synode ten einde de uniformiteit in de
zen te bevorderen, dat herbevestiging niet aileen gewenscht, 
maar behoorlijk is, en weI om de volgende redenen: 

a) Ret karakter van het ambt. Ret ambt kleeft niet in 
den persoon, maar duurt slechts zoo lang als er in de 
stipulatien is bepaald; 

b) De roeping tot het ambt. Of schoon die het voor-· 
naamste is, moet ze toch door de bevestiging worden 

gevolgd, welke niets anders, doch ook niets minder 
beteekent dan de openlijke stipulatien tusschen de 
roepende kerk en den geroepene met betrekking tot 
den hem opgedragen dienst; 

c) De geIijkheid van de onderscheiden ambten in Chris
tus' Kerk. ' De dienaren des Woords, wanneer zij van 
de eene naar- de andere gemeente vertrekken, moeten 
herbevestigd, omdat de vorige bevestiging slechts van 
kracht is zoolang de dienst in eene bepaalde kerk 
duurt. (CIassis Grand Rapids East.) 

De Synode overwege nogmaals de wenschelijkheid van 
de herziening der vragen die gebruikt worden bij het doen 
v<tn openbare beIijdenis in de gemeenten, en weI in dengeest 
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van het voorstel der Comm. die op de laatste Synode over 
del<e za!!krapporteerde .. Gronden: 

a) De vragen' door de Comm. voorgesteld sluiten zich 
beter aan bij het on<.lerzoek des kerkeraads eer men 
toegelaten wordt tot het doen van openbare belij
denis; 

b) De thans gebruikelijke vragen eischen ter beant
woording slechts een historisch geloof, daar er geen 
belijdenis geeischt wordt van persoonlijke kennis 
van ellen de, verlossing en dankbaarheid. Vooral past 
het in onze tijd er op te letten dat het besef en belij
den van zonde en ellende niet verzwakke. 

(Classis Orange City.) 

De Classis Pella vraagt de Synode te overwegen de moge
lijkheid van een Onderlinge Brand-assurantie onzer kerke
lijke gebouwen. 

Weliswaar is deze zaak vroeger op de Synode in behan
deling genomen, maar is steeds van de hand gewezen en on
uitvoerbaar verklaard om reden van de bezwaren die er te
gen bestaan, voornamelijk voor de grootere stads-gemeenten. 
Want waar leeningen en hypotheken mo~ten worden geno
men, daar wordt gewoonlijk een assurantie-polis geeischt 
als waarborg. Zulk een polis zal door eene onderlinge ver
zekeringskas; zooals wij' ons die voorstellen, niet kunnen 
worden gegeven. 

Naar het oordeel der Classi. bestaan echter die bezwa
ren niet voor de plattelands gemeenten en die in de kleinere 
plaatsen, en is daarom eene. onderlinge verzekering weI 
mogelijk en aan te bevelen voor de laatstgenoemde gemeen
ten. Deze kon dan als een onderdeel van Kerkhulp worden 
beschouwd, en met betrekkelijk geringe en eenvoudige ad
ministratie kunnen worden ter hand genomen en financieel 
groote voordeelen opleveren. 

Ais plan van uitvoering wenscht de Classis het volgende 
, schema der Synode ter overweging "oor te leggen: 

Het doel dezer onderlinge overeenkomst is om elkander 
onderling proportioneel te helpen in het betalen der gele
dene brandschade en windschade. 

De Kerkeraden der gemeenten die zich aansluiten zul
len de waarde der verschillende gebouwen moeten schatten 
met medewerking van Commissies van een of twee mlbu-
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rige kerkeraden, en aan den te benoemen penningmeester of 
seclietaris dezer Vereeniging deze sommen opgeven met eene 
korte omschrijving van de verschillende gebonwen die men 
wenscht te verzekeren. 

Wanneer dit eenmaal geregeld is zal de administratie 
niet breedvoerig of ingewikkeld zijn. 

Bij eventneele geledene schade kan dezelfde wijze ge
volgd worden dis reeds is genoemd -boven. De kerkeraden 
znllen de schade die gel eden is moeten opgeven, met behulp 
der commissies als hoven, en indien noodig kan een des
kundige mede helpen de schade te bepalen. 

De penningmeester deelt, door middel van de.kerkeIijke 
hladen, mede aan de betrokkene kerkeraden waar en hoe
vee! schade geleden is, en hoeveel deze geledene schade be
draagt voor elke $1,000 verzekerde waarde, zoodat elke ker
keraad direct uit kan rekenen zijn aandeel in deze schade. 

Een bepaling kan worden gemaakt dat deze bijdragen 
binneIi 30 dagen moeten worden opgezonden aan den pen
ningmeester, zoodat deze in staat is om dit geld over te ma
ken aan de gemeente die het verlies geleden heeft. 

Hoe groot de onkosten der administratie zuIlen zijn is 
vooralsnog moeiIijk te bepalen. 

_ Ais voorloopige regel kan worden bepaald dat door elke 
gemeente, die zich aan sluit, voor deze onkosten per jaar 50c 
betaald wordt voor elke $1,000 verzekerde waarde der ge
b.ouwen. 

Naar het oordeel der Classis is er geen bezwaar dat ook 
onze plattelandsche ChristeIijke scholen en onderwijzers
woningen, alsmede de gebouwen op ons Indianen Zen dings
veld in dit plan worden opgenomen. 

Aan het einde van elk boekjaar zal door den penning-' 
meester een compleet financieel verslag worden gepubIi
ceerd in onze kerkeIijke bladen. 

(Classis Pella.) 

VII. PROTESTEN 

Sioux Center Committee Report. 
Theo. Hanenburg. -
J. Faber. 
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