Acts of Synod, 1880 – Chicago, IL
The acts of the synodical assembly in Chicago, 9 June
1880 and days following, at which most of the
delegates the True Dutch Reformed Church in
America were gathered together.
Art. 1
Whereas, today, 9 June in the morning at 9 o’clock,
the delegates are assembled, the president of the
previous assembly, Rev. L. Rietdijk of Paterson, NJ,
has Ps. 25:4 sung and opens the assembly with
prayer.
Art. 2
The letters of mandate are read and in accordance
with these, the following brothers have the right to
deal with matters brought to this synod:
Paterson, NJ, Rev. L. Rietdijk
Kalamazoo, MI, Rev. J. Noordewier.
Kellogsville, MI, elder M. Boersma.
Collendoorn , MI, elder H.H. Dobben.
Lamont, MI, elder G. Van Wijk.
Jennisonville, MI, elder M. Alberda.
Overisel, MI, elder L. Vredeveld.
Grand Rapids, MI, elder A. Bisschop (East Street).
Grand Rapids, MI, elders A. Pleune and R. Drukker
(Spring Street).
Graafschap, MI, Rev. R. Kuiper and elder R. Brill.
Grand Haven, MI, Rev. E. vander Vries and elder G.
Bakker.
Vriesland, MI, Rev. G. Hemkes and elder P. Karsten
Noordeloos, MI, elder P. Heyboer.

Handelingen van de Synodale Vergadering, te
Chicago, 9 Juny e.v.d. 1880, waar de afgevaardigden
van de meeste gemeente der True Dutch Ref. Church
in Amerika bijeen waren.
Art. 1.
Terwijl op heden, 9 Juny, des morgens om 9 uur, de
afgevaardigde leden tegenwoordig zijn, laat de
Praeses der vorige vergadering Ds. L. Rietdijk van
Paterson, N.Y (sic)., zingen Ps. 25:4 en opent de
Verga dering met gebed.
Art. 2.
De Lastbrieven worden voorgelezen en
overeenkomstig die hadden de volgende broeders
recht tot de behandeling van de zaken op deze
Synode gebracht:
Paterson, N.Y. Rev. L. Rietdijk.
Kalamazoo, Mich. " J. Noordewier.
Kellogsville, " Oud. M. Boersma.
Collendoorn, " " H.H. Dobben.
Lamont, " " G. van Wijk.
Jennisonville " " M. Alberda.
Overijsel " " L. Vredeveld.
Grand Rapids " " A. Bisschop (East street)
Grand Rapids " " A. Pleune en R. Drukker (Spring
str.)
Graafschap " Rev. R. Kuiper en Oud. R. Bril.
Grand Haven " " E. v.d. Vries en Oud. G. Bakker.
Vriesland " " G. Hemkes en Oud. P. Karsten.
Noordeloos " Oud. P. Heijboer.
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Niekerk, MI, Rev. C. Bode and elder J. Mellema.
Zeeland, MI, missionary T. Vanden Bosch and elder
J. De Jonge.
Muskegon, MI, Rev. W.H. Frieling and elder M. De
Vries.
Holland, MI, Rev. G. Hoeksema and elder D. van
Leenen.
Ridott, IL, Rev. W. Coelingh and elder E.D.
Ammerman.
Passaic, NJ, Rev. W. Greve.
Lansing, IL, Rev. B. Mollema and elder G.
Eenigenburg.
Chicago, IL, Rev. K. Vanden Bosch and elder K. Rol.
South Holland, IL, Rev. E.L. Meinders and elder
Van Drunen.
Roseland, IL, Rev. G. Broene and elder H. Tien.
Lafayette, IN, elder W. Aardappel.
Cincinnati, OH, elder J. Raidt.
Pella, IA, Rev. S. Baron.
Orange City, IA, Rev. J. Stadt.
Ackley, IA, Rev. J. Schepers.
Steamboat Rock, IA, elder H.K. Primus.
Concerning the letter of mandate of the last
named brother, there is a comment that will be dealt
with soon.
Also present are Docent G.E. Boer from Grand
Rapids and the retired minister W.H. Van Leeuwen
from Collendoorn.
The delegate from the True Dutch Reformed
Protestant Church in the East is Rev. J.Y. De Baun.
Rev. J. DeRooy from Oostburg, WI, reports by
letter that due to frailness he is absent.
Otherwise, there are letters with well wishes and
greetings to the Synod received from the
congregations of:

Niekerk Mich. Rev. C. Bode en Oud. J. Mellema.
Zeeland " Zend.leeraar P. v.d. Bosch en Oud. J. de
Jonge.
Muskegon " Rev. W.H. Frieling en Oud. M. de
Vries.
Holland " " G. Hoeksema en Oud. D.v. Leenen.
Ridott Illinois " W. Coeling en Oud. E.D.
Ammerman.
Pasaic N.J. " W. Greve.
Lansing Illinois " B. Mollema en Oud. G.
Eenigenburg.
Chicago " " K. v.d. Bosch en Oud. K. Rol.
S. Holland " " E.L.Meindeers en Oud. Van Drunen.
Roseland " " G. Broene en Oud. H. Tien.
La Fayette Ind. Oud. W. Aardappel.
Cincinnati Ohio " J. Raidt.
Pella Iowa Rev. S. Baron.
Orange City " " J. Stadt.
Ackley " " J. Schepers.
Steamb.Rock " Oud. H.K. Primus.

Op den Lastbrief van laatstgenoemden broeder
eene aanmerking die straks in behandeling zal
genomen worden.
Mede tegenwoordig Docent G.E. Boer van
Grand Rapids, en de Emer. predikant W.H. van
Leeuwen van Collendoorn.
Afgevaardigde van "The True Dutch Ref. Prot.
Church", in het Oosten is Rev. J.Y. de Baun.
Rev. J. de Rooi van Oostburg Wisconsin, met
kennisgeving per brief van wege zwakheid afwezig.
Overigens waren er brieven met heilwenschen en
groeten aan de Synode ingekomen van de gemeenten:
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Oost Vriesland, NB; Rochester, NY; Hohokus, NJ
Cleveland, OH-East Side; Cleveland, OH-West Side);
Sayville, NY; and Clam Union [MI]. From
Jamestown, MI and Hastings [NB], greetings.
Art. 3
In general the comment is made that there are so
many congregations who sent but one delegate. Since
in an assembly such as this there is a need to deal
with the pros and cons of matters, and to thoroughly
discuss maters that have to be decided, and since
according to the word of a wise king two heads are
better than one, the synod wishes to urge the
congregations that if financial ability permits, if at all,
if possible to send two delegates to the annual synod.
For now, the sending of one delegate from many
congregations is accepted.

Oost Vriesland, Neb.; Rochester, N.Y.; Hohokus,
N.J.; Cleveland, Ohio, Oostzijde; Cleveland, Ohio,
Westzijde; Sayville, N.Y. en Clam Union. Van
Jamestown, Mich. en Hasting groete.
Art. 3.
In het algemeen, wordt de opmerking gemaakt, dat er
zoovele gemeenten zijn die slechts eenen
afgevaardigde hebben gezonden. Aangezien er in
eene vergadering als deze, behoefte is aan het voor en
tegen van te behandelen en te bepalen zaken grondig
te bespreken en twee naar het woord van den wijzen
koning, beter zijn dan een, wenscht de Synode de
gemeenten op te wekken, om indien de finantiëele
krachten het eenigszins toelaten, zoo mogelijk twee
Afgevaardigden te zenden naar de Jaarlijksche
Synode. Voor dit maal de zending van een
Afgevaardigde van vele gemeenten aangenomen.
Art. 4
Men gaat over tot het verkiezen van een praeses en
scriba. Tot praeses gekozen Ds. R. Kuiper en tot vice
praes. Ds. W.H. Frieling; tot scriba Ds. G. Hemkes en
tot adjunct scriba Ds. J. Noordewier.
Art. 5.
De aftredende praeses reikt den nu daartoe
benoemden broeder de hand, en wenscht den Zegen
des Heeren; de verlichting des Geestes hem toe in het
leiden der Vergadering. De nieuw benoemde praeses
drukt zijn erkentelijk uit voor het vertrouwen dat de
Vergadering

Art. 4
We proceed to the election of a president and clerk.
As president chosen is Rev. R Kuiper and as vice
president Rev. W.H. Frieling, as clerk Rev. G.
Hemkes and as assistant clerk, Rev. J. Noordewier.
Art. 5
The retiring president now greets the chosen brother,
shaking his hand, and wishes him the Lord’s blessing,
and the Spirit’s enlightenment in leading the
assembly. The newly elected president expresses his
gratitude for the trust that the assembly
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places in him and requests that the brothers support
him as much as possible and begins his labor keeping
his eye on the Lord.
Art. 6
A protest is presented to the assembly against the
letter of mandate for brother Primus, because at the
church council at which he was chosen as delegate,
there were only two church council members present.
After a discussion, it is decided that since the
committee, sent last year by the synodical assembly to
Steamboat Rock to settle the disunity existing in the
congregation as much as possible, soon will present
its report on what it accomplished, and that in
connection with this [report] the matter of whether
brother Primus has the right to be seated will be
determined. Until then he is granted provisional status
and is granted an advisory vote.

in hem stelt; verzoekt de broeders hem zooveel
mogelijk te ondersteunen en aanvaardt, met het oog
op den Heere, zijne werkzaamheid.
Art. 6
Tegen den Lastbrief van broeder Primus komt een
protest ter vergadering, omdat er op den kerkeraad op
dewelke hij de afvaardiging kreeg, slechts twee
kerkeraadsleden tegenwoordig waren. Na eenige
discussien wordt besloten, daar er zoo straks door de
Commissie, ten vorigen jare door de Syn. Verg. naar
Steamboat Rock gezonden, om zoo mogelijk de in de
gemeente bestaande oneenigheid te vereffenen,
rapport van hare werkzaamheid zal worden
uitgebracht en in verband daarmede dan te
onderzoeken of broeder Primus recht van zitting zal
worden gegeven, ja, dan neen. Tot zoolang wordt
hem provisioneel zitting en eene raadgevende stem
verleend.
Art. 7.
In betrekking tot een jongeling, die gisteren op de
Klasses Iowa was en zijne begeerte had te kennen
gegeven om tot den predikdienst te worden opgeleid,
wordt gevraagd of hij deze vergadering zou mogen
bijwonen. Dit wordt hem toegestaan.
Art. 8.
De notulen der vorige vergadering worden
voorgelezen, conform bevonden en mitsdien
gearresteerd.

Art. 7
Regarding a young man who yesterday was at Classis
Iowa, and made known his desire to be trained for the
ministry, it is asked if he may attend this assembly.
This is granted him.
Art. 8
The minutes of the previous assembly are read, and
found to be correct and therefore approved.
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Art. 9
On a motion from Rev. Rietdijk, it is decided to
change the general order of this session to the extent
that the matter of Steamboat Rock is dealt with first.
The committee presents a report of its work.
After some deliberation, the assembly decides that
brother Primus will be seated at this synod with an
advisory vote.

Art. 9.
Op voorstel van Rev. Rietdijk wordt aangevangen om
in deze zitting in zoover van de algemeene orde af te
wijken, dat de zaak van Steamboat Rock het eerst
behandeld worde.
De Commissie doet verslag van hare
werkzaamheid. De vergadering besluit na eenige
deliberatie dat broeder Primus in deze Synode zitting
zal hebben met raadgevende stem.
Art. 10.
De praeses vraagt instemming met het Formulier dat
gelezen wordt en ingevolge daarvan verklaart de
Synode openlijk en elk lid voor zich, dat zij van
harte instemt met de Geloofsbelijdenis der Ger. Kerk
in Nederland, vastgesteld in de Synode van 1618-19,
genoemd de Formuliren van Eenigheid der
Gereformeerde Kerken in Nederland, dat is de
Catechismus, de 37 Geloofsartikelen en de Leerregels
der Dordsche Synode tegen de Remonstranten,
alsmede wat de Dordrechtsche Kerkorde in 1618 19
vastgesteld heeft in genoemde Synode.
Art. 11.
De tijd voor deze Voormiddag Zitting verstreken
zijnde eindigt Ds. Frieling deze Zitting met gebed en
dankzegging na het zingen van Ps. 134:3.

Art. 10
The president asks for concurrence with the
formulary which is read, as the result of which the
Synod publicly declares, and each member to himself,
that they to the core agree with the confession of the
Gerformeerde Kerk of the Netherlands, formulated by
the Synod of Dordt, of 1618-1619, named the Forms
of Unity of the Gerformeerde Kereken of the
Netherlands, i.e. the Catechism, the thirty-seven
Articles of Faith, and the principles of the Synod of
Dordt against the Remonstrants, as well as the Church
Order of Dordt of 1618-1619 adopted in said synod.
Art. 11
The time for this morning session having lapsed, Rev.
Frieling closes this session with prayer and
thanksgiving after the singing of Ps. 134:3.
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Second Session
Wednesday afternoon
Art. 12
After the singing of Ps. 119:83, this session is opened
with prayer by Rev. Hemkes.
Art. 13
Coming to discussion, via the committee for
Steamboat Rock , the synodical assembly is directed
to the point, viz. “The Steamboat Rock congregation
shall provide with the salary legally due to Rev.
Mollema.” Seeing that the assembly cannot come to
a resolution, the missionary pastor, T. Vanden Bosch
is charged as quickly as possible and as long as
necessary to labor in the Steamboat Rock
congregation and to further discuss and help settle the
amount of the lawful obligation.

Tweede Sessie.
Woensdagmiddag.
Art. 12.
Deze Vergadering wordt na het zingen van Ps.
119:83. geopend met gebed door Ds. Hemkes.
Art. 13.
Aan de orde komt het door de Commissie van
Steamboat Rock naar de Syn. Verg. gewezen punt
n.l.: "Aan Ds. Mollema zal door de gem. Steamboat
Rock het wettig verschuldigde tractement worden
voldaan". Aangezien de Verg. op dit punt nog niet tot
helderheid kan komen, zoo wordt aan den Zendel.
leeraar T. van den Bosch opgedragen zoo spoedig hij
kan een tijdlang in de gemeente Steamb. te arbeiden
en zoo mogelijk het nu bestaande verschil als ook de
som van het wettig verschuldigde nader te bespreken
en te helpen vereffenen.
Het Spoedig Vertrekken van Leeraars.
Art. 14.
In betrekking tot punt 2 der Agenda: Hoelang
namelijk een leeraar in eene gemeente moet zijn eer
hij mag beroepen worden en vertrekken, spreekt de
Synode zich aldus uit, dat zij zich geheel vereenigt
met en ook als regel voor onze Kerk aanneemt het
besluit der Ger. Kerk in Nederland van 1849 en 1854,
hetwelk luidt:
Dat de korte bediening van eene gemeente tegen
haar welbegrepen belang strijdt; hierom worden de
herders en leeraars vermaand hunne gemeente niet,

The Rapid Departure of Ministers
Art. 14
In connection with point 2 of the Agenda viz.: How
long a minister must be in a congregation, before he
may be called and leave, the Synod states the
following: It is in complete accord with, and also
adopts as a rule for our church, the decision of the
Gerformeerde Kerk in the Netherlands of 1849
and1854, which states:
That a short service to a congregation conflicts
with her well understood need, and for this reason
pastors and ministers are admonished not to quickly
leave their congregations

455

Acts of Synod, 1880 – Chicago, IL
without absolutely necessity. Should they,
nevertheless decide that they must leave within a
year, then the calling congregation will reimburse the
expenses (transportation costs) that the previous
congregation made in obtaining him

zonder volstrekte noodzakelijkheid, spoedig te
verlaten. Oordeelen zij evenwel binnen het jaar te
moeten vertrekken, dan zullen de roepende
gemeenten de kosten, die door de vorige gemeente
gemaakt zijn, om hem te verkrijgen
(overtochtskosten) terug gegeven worden.
Art. 15.
Aangezien onderscheiden gemeenten weinig of niet
hebben gecolleteerd voor het fonds van Emeriti
predikanten, predikants weduwen en weezen sinds de
laatst gesteunde wed. voor de ondersteuning uit
genoemd fonds bedankt heeft, en Ds. W.H. van
Leeuwen intusschen Emeritus predikant geworden is,
heeft de Vergadering besloten de gemeenten op de
wekken, om zich aan haar vroeger besluit ten op
zichte van genoemd fonds te houden, namelijk
jaarlijks er twee maal voor te Collecteeren.
Art. 16.
De Syn Comm. doet verslag van hare werkzaamheden
gedurende het jaar Juny '79 Juny '80, welke
mededeeling voor kennisg. aangenomen wordt. Zie
het verslag bijlage I achter de notulen.
Art. 17.
De scriba der Syn. Commissie leest voor een
schrijven a) der Synode van de Ger. Kerk in Zuid
Afrika onder anderen inhoudende een verzoek om
afgevaardigden onzer Kerk op hare e.k. Synode te
ontvangen, b) een schrijven der Synode van de Chr.
Ger. Kerk in Nederland eveneens een verzoek
inhoudende om afgevaardigden onzer Kerk te
ontvangen op

Art. 15
Seeing that various congregations have collected little
or nothing for the fund for Emeritus preachers,
preachers widows and orphans, since the last widow,
who had been supported, declined said funds, and
[seeing that] in the meantime Rev. W.H. Van
Leeuwen has become an retired preacher, the
assembly has decided to call the congregations to
adhere to its former decision with respect to said
funds, namely to annually conduct two collections for
this.
Art. 16
The synodical committee presents a report of its
labors during the year June 1879 to June 1880, which
report is accepted as information. See the report,
supplement I, after the minutes.
Art. 17
The clerk of the synodical committee reads a
communication a) from the Reformed Church in
South Africa synod, which, among other things,
contains an invitation to receive delegates from our
church at their next synod; b) a communication from
the synod of the Christelijk Gereformeerde Kerk in
the Netherlands also containing an invitation to
receive delegates from our church at
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their Synod in 1882. (See these letters from said
churches, in supplement II after the minutes.)
Art. 18
Regarding the invitation to the Reformed Church in
South Africa, it is decided that because of the
distance and the costs, not to send delegates, but a
letter for continuing the fellowship. Concerning the
invitation from the Christelijk Gereformeerde Kerk in
the Netherlands to send a committee from our church
to their forth coming synod, it is decided that if the
Lord wills, two delegates will be sent to said synod in
1882. To obtain the money for this, we will respond
to [offers by] individual people20 in various
congregations of people who have said they have a bit
extra for this purpose, and for the rest we will collect
money for this in the most suitable manner possible,
so that at a future synod also two delegates will be
chosenfor this.

hare Synode in 1882. (Zie deze Syn brieven der
genoemde Kerken achter de notulen. Bijlage II.)
Art. 18.
Aangaande het verzoek der Ger. Kerk in Zuid Afrika,
wordt besloten, en om de afstand, en om de kosten,
geen afgevaardigden te zenden, maar een brief ter
onderhouding der gemeenschap. In betrekking tot het
verzoek der Chr. Ger. Kerk in Nederland om eene
Commissie onzer Kerk op hare e.k. Synode te
ontvangen, werd besloten, dat, als de Heere het wil, in
1882 twee afgevaardigden naar genoemde Synode
zullen gezonden worden. Dat men, om daarvoor de
gelden te verkrijgen, gevolg zal geven aan enkele
stemmen in onderscheidene gemeenten van personen
die gezegd hadden daarvoor iets over te hebben, en
dat men overigens op de meest gepaste wijze gelden
voor dit doel zou collecteeren, als ook dat er in eene
volgende Synode twee afgevaardigden daarvoor
zullen worden benoemd.
Art. 19.
De praeses van het Trustees der Theol. School, Ds.
W.H. Frieling, doet verslag van de werkzaamheden
van het Trustees in dit jaar, en deelt mede dat onze
Theol. School met den Staat, wat de erkenning
betreft, in het reine is, dat de tien gemeente die
beloofd hadden om tot aanvulling van het waarborg
fonds van het Trustees voor den staat ieder een noot
zou geven van $ 100.00, het Trustees

Art. 19
The president of the trustees of the Theological
School, Rev. W.H. Frieling, presents a report of the
trustees’ work during this year. And he indicates, that
with respect to recognition by the state of our
Theological School, all is in order. And regarding the
ten congregations, which had promised to help supply
the trustees’ surety fund necessary for the state, with
an $100.00 note each, the trustees,

20
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however, did not need this money since these funds
had been provided via another means. The presenter
also reports that in the minute book of said trustees a
decision of the trustees has been placed under seal,
through which the trustees submit to the decisions of
the synod in agreement with the synod of our church.
Art. 20
Regarding the roster of trustees of the Theological
School, [since] Mr. Garveling must retire, and
another trustee members [is needed], namely the
alternate for Rev. Kremer, who was a principal from
our church and has left [our fellowship], we proceed
to vote for two trustees. From the ballots it appears
that with an absolute majority Mr. Garveling is
reelected and Rev. J. Noordewier is elected.
Art. 21
The reports of the treasurers of the various funds are
next on the agenda and are reviewed by the ad hoc
committees, and are found to be in order.
Rev. Kuiper, The Dollar Fund: receipts $113.19;
disbursements $75.00; on deposit $58.19; four notes
$200, $150, $100, $200 totaling (including the
$58.19) $708.19
Rev. Hoeksema, Home Missions, beginning
balance $294, together with additional collection
during the current year, totals $1091.85.
Disbursements to the missionary minister Vanden
Bosch, $550.00, increased by travel costs for his
honor to $701.90, there remains a balance of $389.95
Mr. Gelok, Funds for the Theological

evenwel die gelden niet noodig had, aangezien
deszelfs fonds op andere wijze aangevuld is. Ook
deelt de verslaggever mede dat in het notulenboek
van genoemde Trustees een besluit van het Trustees
onder Zegel geplaatst is waarin het Trustees zich
onderwerpt aan de bepalingen der Synode
overeenkomstig de Synode onzer Kerk.
Art. 20.
Aangezien naar den rooster van het Trustees voor de
Theol School, Mr. Garveling moet aftreden, en nog
een Trusteeslid n.l. de secundus van Ds. Kremer die
primus was en van onze Kerk, zich verwijderd heeft
gaat men over tot het stemmen van twee
Trusteesleden. Uit de stemming blijkt dat met
volstrekte meerderheid van stemmen herkozen is Mr.
J. Garveling en gekozen Ds. J. Noordewier.
Art. 21.
Aan de orde komt het verslag der penningmeesters
van de onderscheidene fondsen door de Commissien
adhaec nagezien en goedbevonden.
Ds. Kuiper, "Dollar Fonds", ontvangen $ 133.19;
uitgaven $ 75.00, aan kas $ 58.19. Vier noten, $ 200,
$ 150, $ 100, $ 200, samen (met inbegrip van de $
58.19) $ 708.19.
Ds. Hoeksema, "Binnenl. Zending", ontv. bij het
boek $ 294, zijnde met de verdere collecten van dit
loopende jaar eene totale som van $ 1091.85.
Uitgaven aan den Zendel. leeraar v.d. Bosch, $
550.00, vermeerderd reiskosten van ZEerw. tot $
701.90, blijft een batig saldo van $ 389.95.
Mr. Gelock, "Fonds voor de Theol.
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School: Beginning balance $1804.55, expenses
1543.82; remaining balance $260.73. Number 2: Mr.
Gelok, Student Funds, Receipts $710.48, expenses
1016.00, deficit balance for this year of $305.52
Rev. Noordewier, Foreign Mission Funds,
receipts $397.07. Number 2, Rev. Noordewier,
Funds for Emeritus Ministers, Widows and Orphans,
receipts $162.00, expenses 127.41.
Rev. W.H. Frieling, collections for the support of
the minister in Orange City, Iowa. received $337.43
Rev. K. Vanden Bosch received for this same purpose
$120.47. Expenses $330.37
From the committee for the receipts of the
collections for wheat seed for Orange City, no report
received.
Art. 22
A letter is presented from the church council of the
Orange City congregation containing the request to
receive the same salary amount for the next three
months to the support of the preaching there, in the
hope that the harvest be successful and that the
congregation then will be in a position to support
their own minister. After a discussion, the synod
decides that the treasurer, Rev. Frieling, will continue
the amount set aside for this on the existing basis until
that harvest.
Art. 23
The time for this session having expired, Rev. Baron
closes with thanksgiving after the singing of Ps.
134:2.

School". Bij het boek was $ 1804.55; uitgaven $
1543.82; batig saldo $ 260.73. Nom 2. Mr. Gelock,
"Stud. Fonds", ontv. $ 710.48; uitgaven $ 1016.00;
nadeelig saldo van dit jaar $ 305.52.
Ds. Noordewier, "Fonds voor de Buitenl.
Zending", ontvangen $ 397.07. Nom. 2 Ds.
Noordewier "Fonds voor Em. Pred., Preds. Wed. en
Weezen", ont vangen $ 162.00; uitgaven $ 127.41.
Ds. W.H. Frieling, collecten voor de
ondersteuning van den Predikant te Orange City.
Ontv. $ 337.43. Bij Ds. K. v.d. Bosch ingekomen
voor hetzelfde doel $ 120.47. Uitgaven 330.37.
Van de Commissie voor het ontv. der coll. voor
zaaitarwe te Orange City, geen verslag ingekomen.
Art. 22.
Door den Kerkeraad der gemeente Orange City komt
ter tafel een brief, inhoudende een verzoek om voor
drie maanden nog een gelijk salaris te ontvangen, ter
ondesteuning van den predikdienst aldaar, in de hoop
dat de oogst goed gelukke en de gem. dan in staat zal
zijn zelve haar leeraar te onderhouden. Na eenige
discussien besluit de synode dat de daarvoor
aangestelde Penningmeester, Ds. Frieling, tot dien
oogst op den ouden voet zal blijven voortgaan.
Art. 23.
Daar de tijd voor deze zitting ten einde is, eindigt Ds.
Baron met dankzegging, na het zingen van Ps. 134:2.
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Third Session
Thursday Morning
After singing, the assembly is opened with prayer by
Rev. Noordewier.
Art. 24
A request form the Ridott congregation is presented;
to no longer be part of Classis Iowa, because of the
large expense resulting from the great distance, but to
be incorporated into Classis Illinois. The synod
decides that because of the great distance the request
of the Ridott congregation is certainly reasonable, but
[in order] to strengthen the small Classis Iowa it is
necessary that they must remain there, but they in
trying to accommodate these costs and because many
from there are leaving for Nebraska and other states,
their obligation for the Theological School shall be
reduced. Toward this end, they annually will provide
$30 for this purpose, and also their present obligation
to the Theological School shall be canceled.
This will be brought to the attention of brother J.
Gelok, so that the trustees may bring this about.

Derde Sessie.
Donderdag Morgen.
De vergadering wordt, na het zingen, met gebed
geopend door Ds. Noordewier.
Art. 24.
Ter tafel komt het verzoek der gemeente Ridott, om,
vanwege de groote kosten aan den verren afstand
verbonden, niet langer te be hooren bij de Classis
Iowa, maar ingedeeld te worden bij de Classis
Illinois. De Synode oordeelt dat het verzoek der gem.
Ridott om den verren afstand, wel billijk is, maar dat
zij, tot versterking der kleine Classis Iowa, noodig
daarbij moet blijven behooren, maar dat zij dan in
tegemoetkoming van deze kosten en omdat velen van
daar naar Nebraska en andere staten vertrekken, op
den rooster van de Theol. School zal worden
verlaagd, in dezen zin dat zij voorts jaarlijks $ 30.00
voor dat doel bijdrage, en dat dan ook het thans aan
de Theol. School verschuldigde zal worden
geschrapt.
Een en ander zal ter kennis van br. J. Gelock
gebracht worden, op dat het Trustees dit in orde
brengt.
Art. 25.
De Classis Illinois verzoekt de Synode terug te
komen op art. 32 der vergadering van 1879, en levert
daartoe een Classikaal schrijven in, met aanteekening
van protest van Ds. Broene van Roseland er

Art. 25
Classis Illinois requests the synod to return to Art. 32
of the assembly of 1879, and delivers a classical
communication regarding this with a signed protest
by Rev. Broene of Roseland [IL]

460

Acts of Synod, 1880 – Chicago, IL
against it. The classical communication is an
objection with respect to the of the article by Rev.
Boer he published in De Wachter regarding “Sister
Church.” See no. 7 vol. 12 of De Wachter.
After reading the objection and after deliberating
on various topics such as:
a) that no protest was submitted by Classis Illinois the
previous year, against the decision of the previous
assembly,
b) the explanation by Rev. Boer and his later article
in De Wachter was acknowledged by Classis Illinois
as conforming.
The Synod states thus, that it continues to abide
by the decision of 1879 in regard to this matter.

tegen. Het schrijven der Classis is een bezwaarschrift
ten opzichte van het schrijven door Ds. Boer,
aangaande de door hem gebezigde uitdrukking
"Zusterkerk". Zie Nom. 7, jaarg. 12 van de Wachter.
Na lezing van het bezwaarschrift en na
onderscheidene deliberaties, als
a. dat naardien er ten vorige jare door de Classis Ill.
geen protest tegen het oordeel der vorige vergadering
ingebracht is,
b. de verklaring van Ds, Boer en zijn schrijven later,
in de Wachter, door de Classis Illinois als conform
erkend wordt.
Spreekt de Synode zich zoo uit, dat zij blijft
berusten in haar besluit van 1879, ten opzichte van
deze zaak uitgebracht.
Art. 26.
Van de Kerkeraad te South Holland komt tersprake
eene instructie, inhoudende bezwaar tegen het besluit
der Kerk; overeenkomstig het welk namelijk ook de
doopleden bij het laten doopen hunner kinderen,
verplicht zijn om op de vragen van het formulier te
antwoorden. Sommige doopleden, in de gemeente
South Holland, hadden hun bezwaar bij den
Kerkeraad ingebracht om bij het doopen hunner
kinderen op de vragen van het formulier te
antwoorden.
De Synode besluit den Kerkeraad te moeten
opwekken om zulke doop leden grondig te
onderwijzen en zooveel mogelijk op te leiden tot de
rechte kennis des geloofs.

Art. 26.
From the church council of South Holland comes for
discussion [a communication] containing an objection
to a decision of the church, regarding an instruction;
namely whether baptized members, at the baptism of
their children, are required to answer the questions in
the formulary. Some baptized members in the South
Holland congregation, had presented their objections
to having to answer the questions in the Formulary at
the baptism of their children to the church council.
The Synod decides that the church council be
reminded to instruct such baptized members be
instructed in the basics, and as much as possible, to
bring them to a proper understanding of their faith.
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The time for this session having lapsed, after the
singing of Ps. 17:6, this session is closed with
thanksgiving by Rev. G. Hoeksema.
Fourth Session
Thursday Afternoon
This afternoon [session]is opened by Rev. K. Vanden
Bosch after the singing of Ps. 86:6.
Art. 26
A request, via letter, from the Rochester
congregation, is presented regarding a request
appearing in an issue of De Wachter appealing to the
congregations of our church to have collections for
building a church in Rochester. The congregation
itself has collected above its means for this purpose,
and the brothers who have been there support this
request to the fullest extend.
After hearing all this, the synod decides (and
through this also takes action) to urge the
congregations of our church to take collections for the
Rochester congregation and to report this decision in
De Wachter.

De tijd voor deze zitting verstreken zijnde, wordt, na
het zingen van Ps. 17:6, deze zitting met dankzegging
gesloten door Ds. G. Hoeksema.
Vierde Sessie.
Donderdag middag.
Deze middag werd geopend door Ds. K. van den
Bosch, na het zingen van Ps. 86:6.
Art. 26 (sic).
In de Vergadering wordt per brief ter tafel gebracht
een verzoek van de Gemeente Rochester, in verband
met het verzoek voorkomende in een nom. der
Wachter, dat is een verzoek aan al de gemeenten
onzer Kerk, om te collecteeren voor het bouwen van
een kerkgebouw te Rochester. De gemeente zelve
heeft boven vermogen voor dat doel bijgedragen, en
de broeders die er geweest zijn, bevelen bedoeld
verzoek ten sterkste aan.
Na al het gehoorde besluit de Synode de
gemeenten onzer Kerk op te wekken, (gelijk zij ook
doe bij dezen) om te collecteeren voor de gemeente
Rochester en van dit besluit melding maken in de
Wachter.
Art. 27.
Door de Afgevaardigden van de gemeente Grand
Rapids, Springstraat, wordt een verzoek ingediend,
om naardien aan Eaststraat eene zelf standige
gemeente gesticht en alzoo van de gemeente
Springstraat afgegaan is op den rooster voor de
Theol. School verlaagd worde, met dien verstande dat
de gemeente Springstreet jaarlijks $ 150.00 zou
bijdragen en dan bovendien kosteloos voor de

Art. 27
The delegates from the Grand Rapids, Spring Street
congregation present a request that since the East
Street congregation has been established as
independent, and therefore has separated from the
Spring Street congregation, their obligation to the
Theological Seminary be reduced, with the
understanding that the Spring Street congregation
annually will contribute $150.00 and in addition
offers, without cost, the
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lecture room for the Theological School, for which
they otherwise received $52.00. For this reason the
East Street congregation should contribute $77.00
annually. After some discussion about this, the
assembly stipulates that the request of the Spring
Street congregation will be granted, and that the East
Street congregation will contribute $70.00 annually.

Theol. School het gebouw der Collegezaal zal
afstaan, waarvoor zij anders $ 52.00 ontving.
Als dan zou de gemeente East str. jaarlijks voor de
school bij dragen $ 77.00. Na onderscheidene
discussien daarover bepaalt de vergadering dat aan
het verzoek der gem. Spring str. zal worden voldaan,
en dat de gemeente East str. dan jaarlijks zal
bijdragen $ 70.00.
Art. 28.
Op verzoek des Kerkeraads van Lansing, om
vermindering van bijdrage voor de Theol. school,
besluit de vergadering dit verzoek niet in behandeling
te kunnen nemen, maar aan de onderscheidene
Classes draagt zij op de finantieele kracht der
gemeenten, in betrekking tot de rooster, te
onderzoeken, en dan op de volgende Synode rapport
daarvan uit te brengen.
Art. 29.
Aan de orde komt punt 1 van de Agenda: De Classis
Michigan verzoekt de Synode maatregelen te nemen
om op geschikte wijze een jaarboekje uit te geven.
De vergadering spreekt het wenschelijke daarvan uit,
keurt het echter niet goed om het voor rekening der
Kerk te ondernemen, maar zoover er personen zijn,
die de uitgave er van voor eigen rekening willen
beproeven, zoo geeft de Synode vrijheid de kosten
voor het laten drukken eener circulaire, om die aan de
gemeenten te verzen den, uit de Wachter Kas te
nemen. De afgevaardigden verklaren zich bereid om
bedoeld jaarboekje in hunne gemeenten aan te
bevelen.

Art. 28
Following a request of the Lansing church council to
have their contribution to the Theological School
reduced, the assembly decides that it cannot act on
this, but charges the various classes to research the
financial ability of the congregations with respect to
their obligation [for the school], and present a report
of this at the next Synod.
Art. 29
The first item on the agenda comes to consideration:
Classis Michigan asks the synod to take steps to
produce a yearbook in a suitable manner. The
assembly speaks in support of the idea, however, we
decide against doing this at the church’s expense, but
in as much as there are people who are willing to
publish this at their own expense, the Synod gives
approval to take the money from De Wachter account
to pay for printing and sending a circular to the
congregations. The representatives declare that they
are willing to recommend this yearbook to their
congregations.
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Art. 30
Responding to a question raised, the assembly
decides to gather and print the general decisions of
our church. The committee members nominated for
this are Revs. Kuiper, Frieling, Noordewier and
Hemkes. The cost for publication will be taken from
De Wachter account.
Art. 31
Concerning the third item on the agenda: "The Synod
reconsider its decision regarding providing
certificates of baptized and confessing memberships"
the assembly decides not to make a stipulation
regarding this, but concludes to let the church
councils decide whether to send a certificate by mail
or to present it to the specific person.
Art. 32
The fourth item is raised: "The Synod endeavor to
issue De Wachter each week instead of biweekly."
Before the discussion of this commences, a letter
from the printer Mr. W. Benjamins21 of Holland is
read which says:
Honored editor!
Responding to your request for information
regarding weekly publication of De Wachter, in
which you request my thoughts, either for or against
making a change to a weekly publication,

Art. 30.
De Vergadering besluit, naar aanleiding eener vraag
in haar midden gebracht, tot verzameling en uitgave
van algemeene besluiten onzer Kerk. De daarvoor
benoemde Commissieleden zijn Dss. Kuiper, Frie
ling, Noordewier en Hemkes; de kosten voor de
uitgave te nemen uit het Wachter fonds.
Art. 31.
In betrekking tot punt 3 der Agenda: "De Synode
herzie het besluit ten opzichte van het afgeven van
dooplids en lidmaats attesten", bepaalt de vergadering
daarvoor geen bepaling te maken, maar het naar
bevinden aan de vrijheid der kerkeraden over te laten,
om de attestatien per brief te verzenden, of aan de des
betreffende personen zelf af te geven.
Art. 32.
Punt 4 der Agenda komt aan de orde: "De Synode
trachte om de Wachter, in plaats van iedere 14 dagen
elke week te doen verschijnen".
Voor de discussien daarover worden begonnen
wordt er in de Vergadering een brief van den drukker
Mr. W. Benjaminse van Holland, voor gelezen welke
luidt als volgt:
Eerw. Redacteur!
Op uw verzoek om mededeeling te doen in
betrekking de wekelijksche uitgave van de Wachter,
waarin gij van mij verlangt mijne gedachten, zoo ten
voor als ten nadeele eener wekelijksche uitgaaf de tijd
voor

21

The name always appears as Benjamins in
published sources.
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the increased costs, etc. I have considered the various
issues and now take the liberty to present to you the
following as a reply to your request.
De Wachter, as it is presently published, is one of
the most expensive periodical in this country. Not
with standing this, circulation has risen to about 1200
subscriptions.
According to my opinion the number of
subscribers would significantly increase, if it becomes
a weekly at a cost of $2.00 per year. The immediate
result, which initially will not be as profitable for the
church, with the passage of time, would hopefully
abundantly offset the increased costs of publication.
Should De Wachter be issued each week, I wish
to present for consideration that two columns be
reserved for advertising, advertising of such a nature
that the publication would not be held in scorn, for
example, notification of books which are useful and
educational, medicines suitable for public use, etc.
Should the honorable assembly come to such a
decision, then, I, as printer, would bear the difficulty
for obtaining such advertising, and after the prices are
set, collect the money and after deducting postage
expenses, promote the project without cost. I also am
of the opinion that a set number of lines should be
adopted for obituary notices, etc., at 25 cents, since
so that additional lines will calculate at additional
expense and payment for this

zulk eene verandering, de vermeerdering van kosten,
enz. heb ik het een en ander bepeinsd, en neem ik de
vrijheid het volgende als antwoord op gedaan verzoek
aan U ter hand te stellen.
De Wachter, als thans uitgegeven, is een der
duurste bladen in dit land. Niettegenstaande dit
bezwaar is de circulatie gestegen tot bijna 1200
abonnementen.
Volgens mijne overtuiging zou het aantal lezers,
wanneer de uitgave wekelijks geschiede voor $ 2.00
per jaar, grootelijks toenemen, en bijgevolg _
alhoewel bij den eersten aanvang niet zoo profijtelijk
voor de Kerk _ zouden toch met verloop van tijd de
meerdere kosten van uitgaaf ruimschoots vergoed
worden.
Wanneer de Wachter elke week zou verschjnen,
wilde ik in bedenking geven dat men twee Kolommen
afstond voor advertentien; advertentien van dien aard
dat het blad er niet door in verachting komt, b.v.
aankondiging van boeken die nuttig en leerzaam zijn;
geneesmiddelen, waardig voor het publiek gebracht te
worden, enz. Zou de Eerw. Vergadering tot zulk een
besluit komen, dan zou ik mij _ als drukker _ de
moeite willen getroosten zulke advertentien te
bekomen, en na bepaling der prijzen, de gelden er
voor in te vorderen, en na aftrek van brievenpost,
zulks kosteloos te behartigen. Ook dunkt mij
behoorde er een bepaald getal regels aangenomen te
worden voor doodberichten enz. van 25 cents, opdat
de daarbovengaande regels extra gerekend en
daarvoor betaling
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will be asked. This arrangement would better serve
to defraying costs. With respect to the time for such a
change, i.e. to make it appear weekly, it is my
opinion, very inefficient to start this during the
middle of the volume underway. People have
subscribed for $1.50 for vol. 13, and many have
already paid this. To collect extra money from the
well meaning is no small thing, but would the church
in this case supply the periodical to those who do not
wish to pay, for $1.50, this could cause harm.
Therefore, should I state my honest opinion, the
change should begin with a subsequent volume, after
previous sufficient notification, and the new readers
who subscribe from now on should be taken on until
the end of this vlume.
Concerning the price of this change: From the
time my contract went into effect, this has been set so
low that, as matters stand now with paper increasing
in price and with an increase in the wages of
typesetters, I do not see how it will be able to remain
far below the double amount. There is certainly an
opportunity to save, say $50, and that is the honorable
assembly would decide that a year total 50 issues
rather than 52, thus giving the editor, the printer and
typesetters two weeks free a year and saving an
expenditure of $50.
Should the honorable assembly decide to make
De Wachter a weekly publication forthwith, than it is
my

gevraagd worde. Dit gedeelte zou dan beter
dienstbaar zijn tot be strijding der kosten.
Wat den tijd voor zulk eene verandering, om het
wekelijks te doen verschijnen, aangaat, is het, mijns
inziens, zeer ongeschikt om daarmede te beginnen te
midden van een reeds aangevangen jaargang. Men
heeft ingeteekend voor $ 1.50 voor jaarg. 13 en velen
hebben dit reeds betaald. Om van goedwilligen extra
gelden te kasseeren is geene moeite, maar ..... Zal nu
de Kerk aan dezulken die dat niet wenschen te
betalen, het blad leveren voor $ 1.50, dan kon zulks
schadelijk werken. Zal ik dus hierin eerlijk mijne
overtuiging uit spreken, dan behoorde de verandering
van eerst met een volgenden jaargang te geschieden,
na vooraf voldoende kennisgeving , en de nieuwe
lezers, die nu nog opdagen, aannemen tot het einde
van dezen jaargang.
Wat den prijs bij deze verandering betreft:
tijdens den aanvang van mijn contract is deze zoo
laag gesteld, dat ik zoo het thans staat papier in prijs
gestegen, en loonen voor zetters rijzende niet ver
beneden het dubbel bedrag zal kunnen blijven. Er is
wel eene opening om, zeg $50, te besparen, en die is:
dat de Eerw. Vergadering besluite dat een jaargang
50 en niet 52 nommers telt, gevende daar door aan
den Redacteur, Drukker en Zetters twee weken vrij in
een jaar, en eene uitgave van $ 50.00 sparende.
Zou de Eerw. Vergadering besluiten om
aanstonds een weekblad van de Wachter te maken,
dan is mijn
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request that we print a few issues under the current
arrangement, so that an opportunity be given to
purchase new letter types, etc. and hire new
typesetters. Having informed you of my ideas
concerning the various matters, I remain with all
respect, etc.
Wm. Benjamins
After a discussion of this letter and the pros and
cons, it is stipulated that De Wachter will be
published weekly, without an increase in the
subscription price, with the understanding that first
the change in publication be suitably publicized, and
to cover the expenses that the last page will be used
for advertising. But if, as a result the cost can amply
be provided from the subscription of sufficient
readers, then the assembly will reserve the right to
reconsider the amount of advertising.

verzoek dat men dan toch een paar nommers op de
tegenwoordige wijze uitgeve, teneinde in de
gelegenheid te worden gesteld om nieuwe letters enz.
aan te koopen en letterzetters te bekomen.
Na over het een en ander U mijne gedachten te
hebben medegedeeld, blijf ik, met alle achting, enz.
Wm. Benjaminse.
Na eenige bespreking van dezen brief en het voor
en tegen wordt bepaald dat de Wachter wekelijks,
zonder verhooging van leesgeld, zal uitgegeven
worden, met dien verstande, dat eerst de verandering
van uitgave behoorlijk bekend gemaakt worde, en dat
om kosten de dekken de laatste bladzijde voor
advertentien zal dienen, maar komen er vervolgens
zooveel lezers dat uit de abonnements gelden de
kosten ruimschoots worden bestreden, dan behoudt
de vergadering zich voor om in de hoeveelheid van
advertentien een andere bepaling te kunnen maken.
Art. 33.
Punt 5 der Agenda komt aan de orde: "De Synode
bepale de werkzaamheid van iedere Commissie
afzonderlijk, door de Kerk aangesteld".
Na onderlinge bespreking bepaalt de
vergadering:
a. de Synodale Commissie regel een voere uit zoo
veel doenlijk is, om de goede orde der Kerk, de
tusschenbeide komende zaken van algemeen kerkelijk
belang, en onderhoude wat schrijfwerk betreft de
gemeenschap

Art. 33
Item 5 of the Agenda comes to consideration: The
Synod separately stipulate the duties of each
committee, appointed in the church.
After mutual discussion, the assembly stipulates:
a. As much as possible, the synodical committee will
regulate and execute, to the good order of the church,
the intervening matters of general Church interest,
and will maintain written communication with
congregations
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from foreign churches.
b. The curatorium will have the supervision of the
instruction and administration of the Theological
School, over the studies and life of the students; will
call for aspirants seeking aid from the student support
fund, and after examining these [aspirants], will
delliberate with the other trustees of the Theological
School regarding admission of aspirants. In addition,
the curatorium will examine the candidates, when
they present themselves at the proper time for exams
in the literary and theological areas, and will deal
with them as to whether or not they will be admitted
to higher studies, or to preaching service, according
to circumstances as determined by their best
knowledge and experience.
c. Since the duties of the trustees actually are set forth
by the state, the synod concurs with this, that the
trustees [deal] with funds for the Theological School,
the supervision of the library, and those duties
stipulated by law. The secretary of the trustees will
make an annual report to the State, in Lansing, and to
the synod.
d. Up to this time, Rev. G. Hoeksema, of Holland,
MI, has provisionally dealt with everything having to
do with the work of a missionary; such as assigning
the work and managing the fund for home mission
work.
The assembly stipulates that a committee will be
appointed

met de Buitenlandsche Kerken.
b. Het Curatorium zal toezicht houden op het
onderwijs en de regeling er van aan de Theol. School;
op de studie en het leven der studenten; adspiranten
oproepen voor de kas ex bonis publicis, en na het
onderzoek van dezen, in overleg treden met de andere
Trustees voor de Theol. School, over het opnemen
van adspiranten; vervolgens zal het Curatorium de
examinandi onderzoeken als dezen zich ten
behoorlijken tijd aanbieden voor het examen in de
Litterarische of Theologische wetenschappen en
handele met hunne al of niet toelaten tot hoogere
studien of tot den predikdienst, naar bevind van
zaken, overeenkomstig hun beste weten en geweten.
c. Aangezien de werkzaamheden van het Trustees
eigenlijk voorgeschreven worden door den Staat, zoo
kent de Synode, in overeenstemming daarmede, het
Trustees toe het beheer van de fondsen voor de
Theol. School, het toezicht op de Bibliotheek en de
werkzaamheden door de wet voorgeschreven. De
Secretaris van het Trustees doet jaarlijks verslag voor
den Staat te Lansing en voor de Synode.
d. Tot nog toe heeft Ds. G. Hoeksema te Holland,
Mich., voorloopig alles geregeld wat op den
Zendelingsleeraar betrekking heeft, als, aanwijzing
van werkzaamheid en beheer van het fonds voor de
Binnen landsche Zending.
De Vergadering bepaalt dat er benoemd zal
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for Home Missions, to deal with matters having to do
with this area. As members of this committee are
chosen: Rev. K. Vanden Bosch, of Chicago; G.
Broene, of Roseland; and E.L. Meinders, of South
Holland. This committee for home mission is
organized with this structure: Rev. K. Vanden Bosch,
president; Rev E.L. Meinders, clerk; Rev. G. Broene
as treasurer.
e. By acclamation, the synodical committee is named
as the committee on foreign missions.

worden eene Commissie voor de Binnenlandsche
Zending, om de zaken te regelen die daarop
betrekking hebben. Tot leden van die Commissie
worden benoemd Ds. K. van den Bosch van Chicago,
G. Broene van Roseland en E.L. Meinders van South
Holland. Deze Commissie voor de Binnenlandsche
Zending regelt onderling hare orde aldus: Ds. K. van
den Bosch Praeses, Ds. E.L. Meinders Scriba en Ds.
G. Broene Penningmeester.
e. Tot Commissie voor de Buitenlandsche zending
wordt bij acclamatie benoemd de Synodale
Commissie.
Art. 34.
Naar aanleiding van een verzoek des kerkeraads van
Spring st., wordt besloten geen studenten voor de
opleiding tot het predikambt op te nemen dan die, na
de Curatoren onderzocht te zijn, door hen als
zoodanig aanbevolen worden, onverschillig of
iemand voor eigen rekening studeert of voor rekening
der kas ex bonis publicis.
Art. 35.
In betrekking tot het afnemen van de examina, het al
of niet toelaten tot hoogere studien en vooral ook het
al of niet toelaten tot den predikdienst in de kerk,
wijst het Curatorium op zijne groote
verantwoordelijkheid, op het groote gewicht der
bedoelde werkzaamheden en verzoekt dat ook de
andere Classes

Art. 34
In response to a request from the church council of
Spring Street,22 it is decided to accept for instruction
for ministry only those students, who have been
examined by and recommended by the curators,
regardless of whether they support themselves while
studying, or if they receive aid from the student
support fund.
Art. 35
With regard to administering the exams, admitting or
not, [advancement] to higher study, and particularly
the admission or not, to ministry in the church, the
curatorium points to its great responsibility, regarding
the serious responsibility of said labor, and requests
that the other classes

22
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take part in the work connected with exams, in the
deliberations of granting permission to proceed with
more advanced studies, and in declaring those
examined, eligible for call in the church.
The synod recognizes the reasonableness of this
request, and the desire to grant it, and as a result with
respect to said labor it is stipulated that each classis
shall send one delegate at the time of the
examinations for the purpose of assisting the curators
in the deliberations about whether or not to admit. It
is further stipulated that in order to facilitate travel
expenses, next year the examinations will be held on
the first Tuesday after the Synod.

deel zullen nemen in de werkzaamheden van het
examen, in de deliberaties van toelaten tot hoogere
studien en in het beroepbaar stellen van ge
examineerden voor de Kerk.
De Synode erkent de billijkheid van dit verzoek
en het wenschelijke om er aan te voldoen, en
dientengevolge wordt in betrekking tot genoemde
werkzaamheden bepaald, dat elke Classis een
afgevaardigde zal zenden bij gelegenheid van
examina, teneinde de Curatoren bij te staan en over
de al of niet toelating mededelibereeren. Nog wordt
bepaald tot ter vergemakkelijking van de reiskosten in
een volgend jaar, de examina zullen plaats hebben op
den eersten Dinsdag na de Synode.
Art. 36.
Tot leden der Commissie voor het fonds van Em.
Pred en. en preds. wed. en weezen twee predikanten
en een ouderling, zijnde Ds. W.H. Frieling (Praes.),
Ds. R.T. Kuiper (Secr.) en J. Gelock (Penn.) . Iedere
Classis zal een correspondent benoemen, teneinde de
Commissie in voorkomende gevallen met hem zal
kunnen correspondeeren. Voorloopig worden als
zoodanig door de Classikale Afgevaardigden als
Correspondenten aangewezen voor de Classis Hudson
ouderling H. Beeuwkes; voor Illinois Ds. K. van den
Bosch; voor Iowa Ds. Baron.

Art. 36
As members of the committee for the Fund for
Emeritus Ministers, Ministers’ Widows and Orphans,
are two ministers and one elder, being Rev. W.H.
Frieling, president, Rev. R.T. Kuiper, clerk and elder
J. Gelok, treasurer. Each classis shall chose a
correspondent, with whom said committee may
correspond in case the need should arise.
Consequently, for the time being, chosen by the
classical delegates as correspondents are elder
Beeuwkes for Classis Hudson; Rev. K. Vanden Bosch
for Classis Illinois; and Rev. Baron for Classis Iowa.
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Art. 37
With respect to the control of the receipts for the
various funds it is stipulated that there be a controller,
to record and handle the collecting of the funds from
the various treasurers. So that that day book be
justified with the other books and on the day of
accounting be presented to the committee chosen for
the purpose of reviewing the books of the various
funds. Rev. L. Rietdijk is named for this.

Art. 37.
In betrekking tot de controle voor de ontvangst van
de verschillen de fondsen wordt bepaald, dat er een
controleur zal zijn, om de vermelding van
ontvangsten door de verschillende penningmeesters
op te teekenen en te zorgen , dat het contraboek met
de andere boeken op den rekendag gesteld worden in
de handen der Commissie benoemd tot het nazien der
boeken voor de onderscheidene fondsen. Als zoo
danig wordt Ds. L. Rietdijk verkozen.
Art. 38.
Tot de Commissie tot het nazien van de kasboeken
worden benoemd de correspondenten der
onderscheidene Classes.
Art. 39.
De Commissie voor het nazien van het kasboek der
Wachter, brengt het volgende verslag uit:
Nog nagekomen voor Jaarg. 10 $ 24.30; voor Jaarg.
11 $ 280.65; voor Jaarg. 12 $ 851.05; voor Jaarg. 13
$ 119.40. Geheele ontvangst $ 1275.40. Samen batig
saldo $ 422.07.
In betrekking tot dit batig saldo der Wachter
wordt bepaald, dat daaruit betaald zullen worden:
a. De kosten dezer Synodale Vergadering;
b. Een honderd Dollars voor de Theol. School;

Art. 38
The correspondents of the various classes are
apointed for a committee to audit the cash books.
Art. 39
The committee for auditing the cash book of De
Wachter presents the following report:
Additional receipts for volume 10 $24.30; for volume
11, $280.65; for volume 12 $851.05; for volume 13
$119.40. Total receipts, $1275.40, remaining balance
$422.07
In connection with this balance of De Wachter, it
is stipulated to pay from this:
a. the expenses of this synodical assembly.
b. one hundred dollars for the Theological School.
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c. That $50.00 will be given to the general treasurer
of the church, ant that
d. The balance remain in De Wachter account.
Art. 40
The floor is given to Rev. De Baun as a delegate of
the True Dutch Reformed Protestant Church. His
honor states that it gives him much pleasure to be
present as a delegate from his church in the East, to
convey its greetings to the brothers in the West, and
that the reception of the brothers here is very
refreshing to him in the arid desert. His church labors
on the one and unchangeable foundation, shown in
the Word of God. There is little to report of regarding
growth. Signs of conversion are present here and
there and uplift God’s people. It is a pity that our
people are not better acquainted with the brothers in
the West. What our members know of you they only
know learned from me. The difference in language is
still a hinderance for us to get to know you; were they
able to understand you they would show more
sympathy. Rev. Rietdijk has addressed our people in
English and they are very eager to have him do this
more often. The bond of fellowship is also
strengthened by the work in our midst of your
missionary pastor, Rev. T. Vanden Bosch.

c. Dat er $ 50.00 zullen gesteld worden in handen van
den Alg. Penn. der Kerk en dat
d. Het overige in de Wachter kas blijve.
Art. 40.
Aan Ds. de Baun als Afgevaardigde van de True
Dutch Ref. Prot. Church wordt het woord gegeven.
Z.Eerw. zegt, dat het hem zeer tot genoegen strekt
afgevaardigde voor zijne Kerk in het Oosten te zijn
om hare groete over te brengen aan de broeders in het
Westen, en dat de ontmoeting van de broeders alhier
hem zeer verkwikt in de dorre woestijn des levens.
Zijne Kerk arbeidt voort op het eene en
onveranderlijke fondament [sic] in Gods Woord
aangewezen. Van groei is niet zoozeer te melden.
Teekenen van bekeering openbaren zich hier en daar
en verstrekken tot verkwikking van Gods volk. Het is
jammer dat ons volk niet beter met de broeders in het
Westen bekend is, wat ons volk van u weet, weten ze
door mij. De onderscheiden taal is nog een
moeilijkheid voor ons volk om u te kennen; konden
zij u verstaan zij zouden meer sympathie openbaren.
Ds. Rietdijk heeft tot ons volk in het Engelsch
gesproken en de gemeenten begeeren zeer dar ZEerw.
het meermalen zal doen. Ook is de
gemeenschapsband versterkt door het verkeer in ons
midden met uwen Zendeling leeraar T. van den
Bosch.
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The president thanks Rev. De Baun for his report
and extends a wish for blessing to him and to his
church.
Rev. De Baun is now asked to present a report
about rumours by oponents, circulating here and
there, that there are free masons in their church.
His honor reports that to the best of his
knowledge, he does not know of any free masons in
their church, and if any one of their members would
become known as a free mason, they certainly would
be dealt with by the church. His honor will report in
De Wachter a synodical decision from 1826, in which
the exclusion of free masons from the True Dutch
Reformed Protestant Church is officially stipulated.
Art. 41
Since Rev. C. Bode and the missionary pastor, Rev.
T. Vanden Bosch are present in the assembly for the
first time as preachers of the gospel, they are installed
by the president and are heartily welcomed to the
battle.
Art. 42
The missionary minister T. Vanden Bosch presents a
report of his travels, and his work in vacant
congregations, of the affection with which he was
received, and of the support he received in his work
from the church councils; of the hearty sympathy
aroused for him by the church of Rev. De Baun,
through contact with ministers, their candidate
Westervelt, and the members of the True Dutch

De Praeses dankt Ds. De Baun voor zijne
mededeeling en spreekt een zegenwensch uit over
hem en zijne Kerk.
Ds. De Baun wordt nu verzocht mededeeling te
doen in betrekking tot de door tegenstanders hier en
daar verspreide geruchten als of er in hunne Kerk
Vrijmetselaars zouden zijn.
Z. Eerw. deelt mede, dat hij naar zijn beste weten
niet weet, dat er Vrijmetselaars in hunne Kerk zijn, en
dat als iemand onder hen als Vrijmetselaar bekend
werd, hij zekerlijk kerkelijk zou worden behandeld.
ZEerw. zal ter vermelding in de Wachter een
Synodaal besluit zenden van het jaar 1826, waarin de
uitsluiting van Vrijmetselaars uit de True Dutch Ref.
Prot. Church officieel bepaald is.
Art. 41.
Daar Ds. C. Bode en de zendeling leeraar T. van den
Bosch voor het eerst als bedienaar van het Evangelie
in de vergadering aanwezig zijn, worden zij bij
monde van den Praeses geinstalleerd en hun het
hartelijk welkom in den strijd toegeroepen.
Art. 42.
De zendeling leeraar T. van den Bosch doet verslag
van zijn reizen en zijnen arbeid in vacante
gemeenten; van de toegenegenheden waar mede hij
was ontvangen en den bijstand der kerkeraden hem in
zijnen arbeid bewezen; van de hartelijke sympathie,
die bij hem gewekt was voor de kerk van Ds. de Baun
door het verkeer met predikanten, hun kandidaat
Westerveld en leden van de True Dutch
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Reformed Protestant Church in the East, and by
visiting their ministerial assembly. Until now, the
great Missionary has given him the privilege to carry
on his work with joy, with the hope that blessings
may be done, and he desires to continue doing this.
The president thanks Rev. T. Vanden Bosch for
his report, mentioning the difficulties connected with
the work of such a travelling missionary, but he is
pleased that the speaker gave the report in such good
spirits, and wishes his honor further blessings from
the Lord, so that his work may increase the
congregations and glorify the name of the Lord.
Art. 43.
Rev. Baron, delegate from Pella, asks the assembly to
allow Rev. T. Vanden Bosch to work for a time in
Ostfriesland. The synod refers this request to the
committee for home missions.
Elder L. Vredeveld, delegate from Overisel, asks
that the promise to have brother T. Vanden Bosch in
the Vriesland congregation for a few Sundays be
fulfilled. This request also is referred to the
committee on home missions. See Art. 33.

Ref. Prot. Church in het Oosten en door het bezoeken
harer Pred. Verg. Tot nog toe heeft Zijn groote
Zender hem het voorrecht gegeven zijne arbeid met
vreugde, met hoop op zegen te mogen verrichten, en
wenscht daarmede voort te gaan.
De Praeses bedankt Ds. T. van den Bosch voor
zijne mededeelingen; spreekt over de moeilijkheden
aan zulk een reizend Zendingswerk verbonden, maar
verblijdt zich dat de spreker in zulk een blijde
gemoedsstemming het verslag had medegedeeld en
wenscht ZEerw. verder des Heeren zegen op zijn
werk tot uitbreiding der gemeenten en ter
verheerlijking van des Heeren naam.
Art. 43.
Ds. Baron, afgevaardigde van Pella, verzoekt aan de
vergadering om Ds. T. van den Bosch een tijdlang te
laten werken in de gemeente Oost Friesland. De
Synode verwijst dit verzoek naar de Commissie voor
Binnenl. Zending.
De ouderling L. Vredeveld, afgevaardigde van
Overijsel, verzoekt vervulling van de belofte om
broeder T. v.d. Bosch eenige Zondagen in de
gemeente van Overijsel te hebben. Ook dit verzoek
overgegeven naar de Comm. van Binnnenl. Zending.
Zie art. 33.
Art. 44.
Als afgevaardigden naar de Synode van de True
Dutch Ref. Prot. Church in het Oosten bij acclamatie
benoemd Ds. L. Rietdijk en Ds. W. Greve.
Art. 45.
Door den Praeses wordt gevraagd of de Synode
approbeert het besluit der Classis Mich. inzake het
Emeritaat gegeven aan Ds. W.H. van Leeuwen. De
Synode approbeert dat Emeritaat. Als regel wordt

Art. 44
Noinated by acclamation as delegates to the True
Dutch Reformed Protestant Church in the East are
Rev. L. Rietdijk and Rev. W. Greve.
Art. 45
The president asks if the synod approves the decision
of Classis Michigan in granting retirement to Rev.
W.H. van Leeuwen. The synod approves the
retirement. As a rule it is
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now adopted that from now on the synod will grant
retirement.
Art. 46
Since Rev. Hemkes is retiring as a member of the
synodical committee, he is re-elected as a member of
the committee. Also, said committee now again is
organized as follows:
Rev. Hemkes, principal, Rev. W. Greve, alternate
Rev. K. Vanden Bosch, principal, Rev. E.L.
Meinders, alternate
Rev. R.T. Kuiper, principal, Rev, G. Hoeksema,
alternate, the latter retires next year.
Art. 47
Following from Point 6 on the agenda, changing the
name of our church come to discussion. From the
discussion of this it appears that the large majority
would rather have the word True deleted for the
following reasons,
1 . That our church, since [the time] the name was
taken as a simple identifier, because of that word
[True] has been falsely imputed and charged that
through this [word] we hold our church as the only
infallible [church], and thereby indicate that
everything that is not part of us is untruth.
2. The reason why our church earlier adopted the
word True has disappeared. Had we earlier desired to
be called the Dutch Reformed Church, we would
have had difficulty with the state, because it said, we
have know a Dutch Reformed Church in America for
years. But who are you then? Therefore the word
True was necessary for our church to be recognized
by the state.
Further, the Reformed Church has abandoned the
word Dutch

nu aangenomen, dat het Emeritaat vervolgens door de
Synode zal worden verleend.
Art. 46.
Daar Ds. Hemkes als lid der Syn. Comm. aftreedt
wordt ZEerw. bij vernieuwing als lid voor de Comm.
benoemd, alzoo dat bedoelde Comm. nu weder
samengesteld is als volgt:
Ds. Hemkes, Primus Ds. W. Greve, Secundus
" K. v.d. Bosch " " E.L. Meinders "
" R.T. Kuiper " " G. Hoeksema "
Laatstgenoemde treedt het volgend jaar af.
Art. 47.
Naar aanleiding van punt 6 der Agenda komt ter
sprake de naamsverandering onzer Kerk. Uit de
discussien daarover blijkt dat de groote meerderheid
der vergadering het woord True liefst geschrapt wil
hebben, en wel daarom mede,
1. Dat onze Kerk sinds zij eenvoudig als
Naamkenmerkend onderscheid aangenomen heeft,
haar om dat woord iets valschelijks toegedicht, en ten
laste gelegd wordt, namelijk dat wij er door willen uit
drukken, dat wij onze Kerk voor de eenig onfeilbaar
hielden en daardoor als leugen wilden teekenen alles
wat buiten ons is.
2. De rede waarom onze Kerk vroeger het woord
True aannam was vervallen. Zou men vroeger haar
hebben willen noemen Dutch Reformed Church, men
kwam in moeilijkheden met den Staat, want deze
zeide: Een Dutch Reformed Church in America ken
ik sinds jaren. Maar wie zijt gij dan? Daarom het
woord True en de erkenning onzer Kerk bij den Staat,
wat de naam betreft was in orde.
Verder de Reformed Church had het woord
Dutch geschrapt
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and now simply is called the American Reformed
Church, and thus for the state there is enough
difference that we name our church Dutch Reformed
Church. After some further deliberations, we proceed
to vote and from the voting it appears that the word
True has to be deleted.
Now of course there remains the name Dutch
Reformed Church.
Some feel this name sounds too scant and still
are not comfortable. They desire something else, but
what?
The time for this session has expired and after
the singing, Rev. De Baun closes with thanksgiving.

en heet nu eenvoudig Am. Reformed Church, en dus
zou het voor den Staat ter onderscheiding genoeg
zijn, zoo wij onze Kerk noemden Dutch Ref. Church.
Na eenige deleberaties gaat men over tot de
stemming, en uit de stemming blijkt: Het woord True
moet geschrapt worden.
Nu blijft van zelfs over de naam Dutch Reformed
Church.
Bij sommigen valt bloot deze naam toch niet
gemakkelijk. Men wilde wel nog iets anders, maar
hoe?
De tijd voor deze Sessie is verstreken en na het
zingen eindigtt Ds. De Baun de Vergadering met
dankzegging.
Vijfde Sessie.
Vrijdag morgen.
De vergadering wordt na het zingen van Ps. 25:5
met gebed geopend door Docent G.E. Boer.
Art. 48.
Men komt terug op de naamsverandering daar de
naam Dutch Ref. Church sommigen niet gemakkelijk
voelt. Men zou de volgende veranderingen wenschen:
a. Voor het woord Dutch komen Holland in de plaats,
en wel om de volgende redenen: Wij leven als
Hollanders in America, en wenschen ons onzen
afkomst nooit te schamen. Het woord Dutch is
twijfelachtig en kan of bepaald Hoogduitsch
(German) of ook Nederduitsch (Holland) zijn.
Daarom het woord Holland in de plaats van Dutch.
b. Verder zou men voor Reformed het woord
Christian willen hebben, en wel om deze reden:

Fifth Session
Friday morning
The assembly is opened with prayer by docent
Prof. G. E. Boer after the singing of: Ps. 25:5.
Art. 48
We returnto the changing of the name since some are
not comfortable with Dutch Reformed Church. We
desire to have the following changes:
a. In place of the word Dutch use Holland and for
the following reasons: We live as Hollanders in
America and we never wish to be embarrassed by our
ancestry. The word Dutch is ambiguous and can refer
either to high Dutch (German) or to low Dutch
(Holland). Thus the word Holland instead of Dutch.
b. Further we wish to have the word Christian before
Reformed, and for these reasons:
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the majority of the emigrants who come here from the
old Fatherland, come from the Christelijk
Gereformeerde Kerk. Many of those who join with us
have a partiality for their old name.
Then in addition, many of us were born and
reared in the last named church, which also builds on
the only and unchangeable foundation of salvation in
Jesus Christ. We are one with this church although
an ocean separates us. She is our mother and also our
sister. We love the name of mother or sister church
and are very devoted to it.
For these reasons we desire the name
Holland Christian Reformed Church.
Finally the old and the newly proposed name are
brought up for a vote, and from the ballots it appears
that by far the majority desire that from now on our
church be called: Holland Christian Reformed
Church. All are well pleased with this name.

De meeste Emigrtanten, die uit het oude Vaderland
hier komen, komen uit de Christelijk Gereformeerde
Kerk. Velen van hen, die zich bij ons voegen hebben
voorliefde voor hunne ouden naam.
Dan ook nog: velen onzer zijn geboren en
opgegroeid in laatst genoemde Kerk, die ook bouwt
op het eenig en onveranderlijk fondament [sic] der
zaligheid Jezus Christus. Met die Kerk zijn wij in
wezen een, ofschoon de Oceaan ons scheidt. Zij is
onze Moeder of Zuster ook. Wij hebben den naam
Moeder of Zusterkerk lief en zijn daaraan zeer
gehecht.
Om een en ander zou men als naam begeeren
Holland Christian Reformed Church.
Eindelijk wordt de oude en nu voorgestelde naam
in stemming gebracht, en uit de stemming blijkt dat
de volstrekte meerderheid wil, dat onze Kerk
voortaan zal heeten: Hollandsche Chistelijke
Gereformeerde Kerk. Met dezen naam is men
algemeen goed ingenomen.
Art. 49.
Besloten van deze naamsverandering kennis te geven
aan onze Zuster Kerken.
Art. 50.
Naar aanleiding van punt 6 der Agenda wordt nog
besloten:
De wijze van het doen van belijdenis des geloofs
door hen, die als leden uit de Ref. Church tot ons
overkomen, wordt aan de wijsheid der Kerkeraden
overgelaten.

Art. 49
It is decided to inform our sister churches of this
name change.
Art. 50
In connection with Point 6 on the agenda, it is further
decided:
The manner in which confession of faith should
be made by those who come to us as members from
the Reformed Church, is left to the discretion of the
church councils.
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The public confirmation in the congregation remains
as is.
Art. 51
Point 7 on the agenda comes to discussion, namely:
The Synod discuss the question and stipulate what
our church will do in regard to foreign missions.
After some discussion it is decided to call to the
attention of the congregations that monthly at times
determined by the church councils a prayer service be
held for foreign missions, and offerings gathered on
these occasions, as well as the annual Pentecost
collection are designated for this purpose.
Next the assembly considers the purpose of these
missions. Collecting funds for this is not the principal
purpose, but a means to accomplish the purpose
which is, with God’s blessing, to spread the gospel
and to be engaged in the salvation of sinners. And our
circumstances are of such a nature that we cannot yet,
with good conscience, begin to consider inaugurating
such a costly effort on our own. It is wise and
expedient to support the foreign missions of the
Christelijk Gereformeerde Kerk in the Netherlands to
the heathen world. In any event, we do not serve the
purpose when we collect the money and put it out at
interest. After this action is sufficiently discussed, the
president declares the debate closed and now two
proposals are presented for a vote.
1. Shall we place the funds gathered for this purpose

De openbare bevestiging in de gemeente blijft.
Art. 51.
Aan de orde komt punt 7 der Agenda namelijk:
De Synode bespreke de vraag en bepale wat onze
Kerk zal doen in zake de Buitenlandsche Zending.
Na eenige discussies wordt besloten, om de
gemeenten op te wekken, dat men maandelijks op de
daarvoor door den Kerkeraad geschikt geachten tijd
een Bidstond voor de Buitenlandsche Zending zal
houden, en de bij zulke gelegenheden gecollecteerde
gelden, als ook de jaarlijksche Pinkstercollecte voor
dat doel zal bestemmen.
Vervolgens overweegt de Vergadering het doel
dier Zending. Inzamelen van gelden voor dat doel is
niet het hoofddoel, maar een middel om te komen tot
het doel en dat is, om onder Gods zegen het Evange
lie te verspreiden en werkzaam te zijn tot behoud van
zondaren. En onze omstandigheden zijn van dien
aard, dat men er nog niet met goed gevolg aan denken
kan, om voor eigen rekening een zoo kostbaren
arbeid te beginnen. Raadzaam en wijs zou men het
achten om de Buitenlandsche Zending der Christ.
Geref. Kerk van Nederland in de Heidenwereld te
steunen. In ieder geval beantwoorden wij niet aan het
doel wanneer wij die gelden voor de toekomst op
interest zetten. Na genoegzaam het onderwerp
bediscusseerd te hebben, verklaart de Praeses de
debaten gesloten, en nu worden twee voorstellen in
stemming gebracht.
1. Zullen wij de voor dat doel verzamelde gelden ter
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at the disposal of the missionary committee of the
Christelijk Gereformeerde Kerk in the Netherlands;
or 2. Shall we initially keep the funds here? From the
ballots it appears that the assembly prefers the first.
In connection with this, a proposal from Rev.
Schepers is adopted, namely, that the synodical
committee contact the missionary committee in the
Netherlands and ascertain how we can best cooperate
with them toward a specific mission project.
Art. 52
The last point on the agenda comes to discussion: The
synod express its judgement on the baptismal
question, resulting from a request from our sister
Church in the Netherlands, and that it include its
reasons, and that by August 1, 1880 it send this to the
secretary of the committee for the matter of the
baptismal question, Rev. J. Hessels in Bedum, the
Netherlands. See the following question, “What are
recognized as the essential requirements for the
administration of Baptism?” and the various opinions
from the members of the committee in regard to the
question on baptism explained in No. 5 of De
Wachter and the communal advice on this appearing
in the same number. Everything sent to us by the
synod of the just mentioned church.
Reports are read to the assembly. Also raised are
the opinions of John Calvin,

beschikking stellen van de Zendings Commissie der
Christ. Ger. Kerk in Nederland of 2. Zullen wij de
gelden vooreerst hier houden? Uit de stemming blijkt
dat de Vergadering het eerste wil.
In verband hiermede wordt een voorstel van Ds.
Schepers aangenomen, n.l. dat de Syn. Comm. in
overleg trede met met de Zendings Commissie in
Nederland en onderzoek op welke wijze wij het best
kunnen medewerken tot een bepaald doel in de
Zending.
Art. 52.
Het laatste punt der Agenda komt aan de orde: De
Synode spreke haar oordeel uit over de Doops
kwestie ingevolge het verzoek van onze Zusterkerk in
Nederland en formuleere haar oordeel met redenen
om kleed, om dat voor 1 Aug. 1880, in te zenden aan
den Secretaris der Commissie inzake de
Doopskwestie: Ds. J. Hessels te Bedum in Neder
land. Zie de volgende vraag: "Welke zijn voor de
erkenning eener Doopsbediening hare onmisbare
eischen?" door onderscheidene Adviezen van de
leden der Commissie inzake de Doopskwestie,
toegelicht in No. 5 van De Wachter, en het
gemeenschappelijke Advies in dezen voorkomende in
hetzelfde No. Alles ons toegezonden door de Synode
der evengenoemde Kerk.
Er worden in de Vergadering rapporten
voorgelezen. Ook wordt in het midden gebracht het
gevoelen van Joh. Calvijn
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from Curtenius, and from Peter Maastricht; whose
views on this unanimously come down to this, that a
baptism performed in the name of the Trinity shall be
lawfully acknowledged.
In order to save time, one committee is named, to
present a report to the assembly in regard to this
question. The brothers appointed for this committee
are: Docent G.E.. Boer, Rev. L. Rietdijk, W.
Coelingh,23 and Hemkes, who immediately absent
themselves.
Art. 53
It is resolved that elders A. Pleune and C. Verburg in
Grand Rapids will be thanked on behalf of the
assembly via letter for their noteworthy service in the
administration of the student fund.
Art. 54
Rev. Hoeksema, and Rev. Noordewier are thanked
for the administration of the funds they took charge of
up to this time. The assembly does the same in regard
to brother J. Gelok, who remains in office.
Art. 55
The general church treasurer, Rev. Meinders presents
a report: Receipts - $120.00, Expenses - $85.30,
Balance - $34.70. Approved.
Art. 56
Rev. Meinders is again elected as general treasurer.
Rev. R.T. Kuiper is reappointed treasurer of the
dollar fund. Elder J. Gelok is reappointed treasurer of
the student fund.

van Curtenius, en van Petrus Maastricht wier
gevoelen eenstemmig hierop neder komt, dat de Doop
bediend in den naam der Drieeenheid wettig erkend
zal worden.
Ter voorkoming van tijdverlies wordt er eene
Commissie benoemd om de Vergadering met een
Rapport ten opzichte van deze kwestie te dienen. De
voor die Commissie benoemde broeders zijn: Docent
G.E. Boer, Ds. L. Rietdijk, W.C. Coelingh en
Hemkes, welke broeders zich verwijderen.
Art. 53.
Er wordt besloten dat de Ouderlingen A. Pleune en C.
Verburg te Grand Rapids, per brief namens de
Vergadering bedankt zullen worden voor bewezen
diensten in de administratie van het Studenten fonds.
Art. 54.
Ds. Hoeksema en Ds. Noordewier worden bedankt
voor de administratie van de tot nu toe door hen
beheerde fondsen. De Vergadering doet hetzelfde in
betrekking tot broedere J.Geluck, die in functie blijft.
Art. 55.
De Algemeene Kerkelijke Penningmeester Ds.
Meinders doet verslag. Ontvangst: $ 120.00. Uitgave:
$ 85.30. Batig Saldo $ 34.70. Goedgekeurd.
Art. 56.
Tot Algemeene Penningmeester opnieuw benoemd
Ds. Meinders. Tot Penningm. voor het Dollarfonds
herkozen Ds. R.T. Kuiper. Tot Penningm. voor het
Studentenfonds herkozen: Ouderling J. Gelock.

23

All sources consulted indicate his name is Willem
Coelingh, without a middle name or initial.
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Art. 57
It is decided that the classical correspondents will
review the books of the various treasurers on the day
before the synodical sessions.
Art. 58
The question is asked: What sermons should be read
in the vacant congregations? It is decided when a
congregation cannot come to a general agreement, to
remain with an earlier church stipulation, namely
sermons sanctioned by the church.
Art. 59
Rev. Noordewier is directed to deliver a short sketch
on instruction as an introduction to the church history.
Art. 60
For the preparation of a history of our church from its
beginning, and progress, chosen as committee
members are: Revs. K. Vanden Bosch, Kuiper,
Frieling, Hemkes, and elder J. Gelok.
Art. 61
The committee on the question of baptism returns to
the assembly and presents its report. The report is
sanctioned by the synod, and therefore it is decided to
send it to Rev. Hessels, in Bedum, the Netherlands.

Art. 57.
Er wordt besloten, dat de Classicale Correspondenten
de boeken der onderscheidene Penningmeesters 's
daags voor de Synode zullen na zien.
Art. 58.
Er wordt gevraagd welke preeken men lezen zal in
vacante gemeenten? Men besluit bij niet algemeene
samenstemming in de gemeente, 't blijven bij eene
vroegere kerkelijke bepaling in deze, n.l.: kerkelijk
goedgekeurde preeken.
Art. 59.
Ds. Noordewier wordt aangewezen tot het leveren
eener korte schets van de Opleiding als inleiding tot
de Kerkgeschiedenis.
Art. 60.
Tot het leveren van eene geschiedenis onzer Kerk,
Van haar ontstaan en voortgang worden als
Commissieleden benoemd Dss. K. van den Bosch,
Kuiper, Frieling, Hemkes en Ouderling J. Gelock.
Art. 61.
De Commissie voor de Doopskwestie komt in de
Vergadering en brengt haar rapport uit. Het rapport
wordt bekrachtigd door de Synode en mitsdien
besloten om het aan Ds. Hessels te Bedum, in
Nederland te zenden.
Art. 62.
De vraag wordt ter tafel gebracht of er geen weg op
zou zijn om het Christelijk lager onderwijs te
bevorderen. Er wordt gezegd, dat het zeer
wenschelijk zou wezen Christelijk Scholen te hebben,
waar Hollandsch en Engelsch wordt onderwezen
opdat onze kinderen in het

Art. 62
The question is raised if there are some means to
advance primary Christian education. It is stated that
it would be very desirable to have Christian schools
where both Dutch and English are taught, so that our
children
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not have a lesser education. The state permits such
schools.
Art. 63
The trustees report that some alumni, or brothers who
studied with aid from the [student aid] fund, have had
amounts they owed to the student fund canceled
which happened with respect to the fund at the
suggestion of these brothers and the trustee members.
The assembly approves this and judges it to be in the
interest of the student fund.
The rule is adopted that from now on, in the case
where such matters occur, the trustees can deal with
such matters, but the official confirmation shall take
place at the synodical assembly.

onderwijs niet behoeven achter te staan. Zulke
scholen staat de Staat toe.
Art. 63.
Het Trustees deelt mede, dat met eenige Alumni, of
broeders die vroeger voor rekening der kas
gestudeerd hebben, afgerekend is ten opzichte van de
door hen aan het studentenfonds verschuldigde
gelden, als geschied in het belang der kas op voorstel
dier broeders en de Trusteesleden. De Vergadering
keurt dit goed en oordeelt dat het in het belang van
het Stud. fonds was.
Als regel wordt aangenomen, dat het Trustees
vervolgens in zulke voorkomende zaken wel
voorloopig zullen werkzaam zijn, maar de officieele
beeindiging daarvan zal plaats hebben in de Synodale
Vergadering.
Art. 64.
Docent G.E. Boer vraagt of bij eventueel onbekwaam
worden voor zijnen dienst, of bij overlijden van zijn
persoon zijn Wed. en kinderen in dezelfde
voorrechten zullen deelen als zulks met predikanten
het geval is? De Vergadering oordeelt dat in
genoemde omstandigheden zijn gezin in dezelfde
verhouding als der predikanten staat tot het Fonds van
Em. pred. en preds. wed.en weezen.
Art. 65.
De volgende Synode zal, als de Heere wil, te Grand
Rapids Mich., worden gehouden den 2den Juni, 1881
e.v.d. mits het dan de tweede week na Pinkster is.
Art. 66.
De notulen dezer Vergadering worden gelezen en
goedgekeurd.

Art. 64
Docent G.E. Boer asks whether in the eventuality of
becoming incapacitated for his work, or in case he
should die; his widow and children have the same
privileges as is the case for ministers? The assembly
judges that in said circumstances his family will have
the same status as those of ministers with respect to
the fund for emeritus ministers, and ministers’
widows and orphans..
Art. 65
The Lord willing, the next Synod will be held in
Grand Rapids, MI the 2nd of June 1881, and days
following, since it will then be the second week after
Pentecost.
Art. 66
The minutes of this assembly are read and approved.

482

Acts of Synod, 1880 – Chicago, IL
Art. 67.
Vermits er geene zaken meer aan de orde zijn,
bedankt de Praes. de Verg. voor het vertrouwen in
hem gesteld, voor de bereidvaardige ondersteuning
hem bewezen. In den naam der Verg. zal de Pastor
loco Ds. K. van den Bosch de gemeente bedanken
voor de toegenegenheid den leden der Vergadering
betoond. Wij zullen scheiden -- moge de Heere bij
ons blijven. En als straks wederom een ieder in zijn
werkkring is, mogen wij elkander gedenken in de
gebeden, en de Heere dienen met een zuiver doel en
rijken zegen. Aan Docent G.E. Boer worden
zegenwenschen toegesproken in zijn gewichtvollen
arbeid; aan Ds. De Baun en allen die bijzondere hulp
verleend hebben.
De Vergad. wordt voor geeindigd verklaard.
Na het zingen van Ps. 90:9 eindigt de Praeses R.T.
Kuiper met dankzegging.
________________

Art. 67
Since there are no further matters on the agenda, the
president expresses thanks for the trust placed in him
and for the ready support shown him. In the name of
the assembly, the local pastor, Rev. K. Vanden Bosch
will thank the congregation for the warmth provided
to the members of the assembly. We shall depart -may the Lord remain with us. And soon when each
[person] has returned to his own field of labor, may
we remember each other in our prayers, and serve the
Lord with a clear goal a bountiful blessing. Docent
G.E. Boer is wished a blessing in his important work,
and also Rev. De Baun, and all who have provided
specific help.
The assembly is declared concluded. After the
singing of Ps. 90:9, president, Rev. R.T. Kuiper
closes with thanksgiving.

BIJLAGE I.
Verslag van de Synodale Commissie.
Aan de Eerw. Synode der W.H. Geref. Kerk te
houden te Chicago 9 Juni, 1880 e.v.d.
Eerwaarde Broeders in onzen Heiland!
Uwe Synodale Commissie wenscht bij dezen ter
Uwer kennis te brengen de volgende zaken:
1. Dat door Uwe Eerw. Verg. gehouden te Chicago
Juni, '79, aan Rev. C. de Best, toenmaals in Uwe
Vergadering tegenwoordig, pas gekomen uit de
Belgische

SUPPLEMENT I
Report of the Synodical Committee: To the
honorable Synod of the True Holland Reformed
Church, to be held in Chicago, on 9 June1880, and
days following.
Dear brothers in our Savior!
Your synodical committee, wishes via this means to
bring to your attention the following matters:
1. That by your honorable assembly, held in Chicago,
June 1879, Rev. C. De Best who then was present at
your assembly having just arrived from the Belgian
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mission church, and formerly minister in the
Christelijk Gerformeerde Kerk in the Netherlands,
without full attestation, was given provisional
permission to preach to vacant congregations here
and there.
That the clerk of the synodical committee was
charged to obtain information from the Belgian
Mission church and from the Christelijk
Gerformeerde Kerk, about the doctrine and life of
Rev. C. de Best, so that later, after receiving
information, we would be able to deal with his honor.
Your committee received a not totally favorable
testimony from the Christelijk Gerformeerde Kerk in
the Netherlands, and nothing from the Belgian
Missionary church.
Prior to receiving this information, at the
insistence of a few people in Kalamazoo, Rev. De
Best had situated permanently in the parsonage, and
in the congregation of that town, and through his
actions extreme discord developed in the
congregation. The committee members, send there by
Classis Michigan, at the same time in the capacity as
church visitors to deal with the perilous nature of
matters there; conversed after a meeting with the
congregation with Rev. de Best, who was
uncooperative and left the fellowship of our church
on his own volition so that now he, with various
families, is an independent [minister] in Kalamazoo.
2. That your assembly in June 1879, in an effort to
ameliorate differences and ruptures that arose in the
Steamboat Rock congregation, delegated to that
congregation Revs. J. Schepers, S. Baron, G.
Hoeksema, and G. Hemkes.

Zendingskerk, en vroeger leeraar bij de Chr. Ger.
Kerk in Nederland, zonder toereikende attesten
voorloopig vrijheid werd gegeven, om hier en daar in
vacante gemeenten te prediken.
Dat de Scriba van de Synodale Commissie in last
kreeg om te informeeren en bij de Belgische
Zendingskerk en bij de Chr. Geref. Kerk naar de leer
en het leven van Rev. C. de Best, om dan later na
bekomen inlichting met ZEerw. te handelen.
Uwe Commissie heeft van de Chr. Geref. Kerk in
Nederland een in haar geheel niet gunstig getuigenis
gekregen en van de Belgische Zendingskerk niets.
Alrede voor de bekomen inlichting had Rev. de
Best op aandrang van enkele personen te Kalamazoo
zich al voorgoed in de pastorie en in de gemeente dier
plaats gevestigd, en door zijn toedoen kwam er
verregaande onmin in de gemeente. De
Commissieleden door de Classis Mich. derwaarts
gezonden, zijnde meteen de kerkvizitatoren, om den
benarden toestand van zaken aldaar te regelen,
onderhield zich na eene vergadering met de gemeente
met Rev. de Best, die onhandelbaar was en vrijwillig
de gemeenschap met onze kerk heeft verlaten, zooals
hij nu ook met onderscheidene gezinnen op zich
zelven staat te Kalamazoo.
2. Dat door Uwe Vergad. in Juni, '79 zoo mogelijk
tot vereffening van gerezen verschillen en scheuring
in de gemeente Steamboat Rock, naar die gemeente
afgevaardigd werden Revs. J. Schepers, S. Baron, G.
Hoeksema en G. Hemkes.
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This committee met in Steamboat Rock on 27
August 1879, examined in a special gathering, after
calling upon the name of the Lord regarding the work,
to be done and according to the minutes of the church
council and the report from Rev. Hemkes, who with
elders visited most of the families on both sides, the
pitiable situation there.
After a thorough investigation and an earnest
consultation, all four members of the committee are
thoroughly convinced of the following points:

Deze Commissie vergaderd te Steamboat Rock
op 27 Aug. '79, onderzoekt in een afzonderlijk
samenzijn, na aanroeping van den naam des Heeren
over de te verrichten arbeid, overeenkomstig de
notulen des kerkeraads en verslag van Ds. Hemkes,
die de meeste huisgezinnen van beide zijden, met
ouderlingen bezocht heeft, den treurigen toestand
aldaar.
Na een grondig onderzoek en ernstige
beraadsslagingen worden alle vier leden der
Commissie van de volgende punten volkomen
overtuigd:
1. Dat er aan beide zijden in de geschiedenis der
gemeente in verschillende opzichten, de een meer de
ander minder, is gezondigd tegen den Heere.
2. Dat men de kerkelijken weg niet heeft bewandelt
ten opzichte van het zich ontdoen van Ds. Mollema.
3. Dat men evenzoo onkerkelijk heeft gehandeld ten
opzichte van het sluiten der kerk en het brengen van
de geschilzaak in het Gerechts hof.
4. De Commissie acht het zeer wel mogelijk dat Ds.
Mollema in sommige punten wel wat te sterk op de
plichten heeft gewezen.
5. Neemt de Commissie aan en gelooft, dat de
onkerkelijke handelingen voor een groot deel
voortgevloeid zijn uit volstrekte onkunde van de
Dordsche Kerkorde.
God wil, dat alle dingen niet alleen eerlijk, maar
ook met orde geschieden, en daarom heeft ook onze
Kerk eene orde op alles wat billijk en waar is
gebouwd, waarvan de Commissie in behandeling van
de zaken dezer gemeente niet mag afwijken, opdat zij
niet kome op eenen onkerkelijken

1. That in the history of the congregation, in various
ways, there were sins against the Lord on both sides,
the one more, the other less.
2. That the people did not walk a godly path with
respect to removing Rev. Mollema.
3. That the people also acted in an unchurchly manner
in closing the church and bringing the dispute into a
court of law.
4. The committee considers it very well possible, that
Rev. Mollema, in some points, somewhat too strongly
emphasized the responsibilities.
5. The committee accepts and believes that the
unchurchly actions to a great extent, sprang from a
total ignorance of the Church Order of Dordt.
The Lord wishes that all matters occur not only
in an honorable way but also in an orderly way, and
therefore our church also has an order based on all
that is just and true, and from which the committee
may not deviate in dealing with the matters of this
congregation, so that they do not follow an
unchurchly
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path, and everything here also is done according to
God’s word.
6. All the committee members wholeheartedly agree,
that if the members wish to be reconciled, the former
church council members should confess their
unecclesiastical actions; and after confessing, they
will be reinstated first as members in the church by
accepting the formulary, and then will resume their
offices as church council members.
7. The committee sincerely wishes that brother,
deacon Albert Meyer, now serving, will remain in
office until an election is again held for church
council members.
8. After confession, the censured members may be
restored to the full rights in the congregation.
9. After a confession the deposed members again may
be accepted if they agree to the formulary and may be
restored to all rights in the congregation.
10. That the congregation up to the time of Rev.
Mollema’s release from the congregation, is obligated
to pay the salary due him.
It is decided that as much as possible all these
points should be brought into the open at a
congregational meeting.
In the afternoon at 2 o’clock , on 27 August, the
above named committee, meets with the congregation
in the church. Rev. Hemkes as president, Rev.
Hoeksema as clerk. After singing Ps. 84:1, the
president opens the meeting with prayer.
Art. 1
After a short introduction, the president present a
report of the activities of the committee and he reads
the ten points, which

weg, en alles ook hier geregeld worde naar Gods
Woord.
6. Alle Commissie leden stemmen hierin volkomen
overeen dat als de leden over en weer verzoenen
willen, de oude, afgezette kerkeraads leden hunne
onkerkelijke handelingen belijden, en na belijdenis
worden zij eerst als leden in de Kerk hersteld door
opneming met het formulier, en dan als
kerkeraadsleden weder opgenomen.
7. De Commissie wenscht zeer, dat de broeder
Diaken Albert Meijer, thans in dienst, zal blijven
dienen tot den tijd, dat er weer eene stemming van
Kerkeraadsleden plaats hebben zal.
8. Na belijdenis mogen de gecensureerde leden
hersteld worden in de volle rechten der gemeente.
9. Na belijdenis mogen de afgezette leden wederom
met het formulier opgenomen worden en in alle
rechten der gemeente hersteld worden.
10. Dat de gemeente tot den tijd van Ds. Mollema's
ontbinding van de gemeente verschuldigd is om het
traktement aan hem te voldoen.
Besloten om al deze punten met de gemeente in
eene gemeentevergadering zooveel mogelijk in het
reine te brengen.
Des middags om 2 uur op 27 Aug., vergadert de
boven genoemde Commissie met de gemeente in de
Kerk. Ds. Hemkes Praes. Ds. Hoeksema, Scriba. Na
het zingen van Ps. 84:1, opent de Praes. de vergard.
met gebed.
Art. 1.
De Praes. doet na een kort inleidend woord verslag
van de werkzaamheden der Commissie en leest de
tien punten voor, die
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are discussed by the congregation, one after the other.
Art. 2
Point one of the committee’s proposal is unanimously
accepted.
Art. 3
Points 2 and 3 come to discussion, namely that
brother Primus and his supporters confess that they
did not walk an ecclesiastical path in deposing Rev.
Mollema as their pastor, in the closing of the church
doors, and by bringing the controversy into court.
After having heard earnest discussion about this
point, Rev. Baron and Rev. Schepers, who were also
members of the previous committee, acknowledge
that although they had dealt with matters in the
church to the best of their knowledge, there still can
point to things that they could have and perhaps
should have handled differently. After this was said
by Rev. Baron and Rev. Schepers, points 2 and 3 are
answered in the affirmative by brother Primus and his
supporters.

achtereenvolgens met en door de gemeente besproken
werden.
Art. 2.
Punt 1 van de voorstellen der Commissie werd
algemeen toegestaan.
Art. 3.
Punten 2 en 3 komen aan de orde, namelijk, dat door
broeder Primus en zijne medestanders worde beleden,
dat zij den kerkelijken weg niet hebben bewandeld in
het afzetten van Ds. Mollema als hun predikant, het
sluiten van de kerk en het brengen van de geschilzaak
in het Gerechtshof. Na over dit punt ernstige
discussies te hebben gehoord wordt door Ds. Baron
en Ds. Schepers, die ook leden van de vorige
Commissie waren, erkend dat, ofschoon zij in alles
naar hun beste geweten tot welzijn der kerk hebben
gehandeld, er toch wel iets wezen kon dat zij soms
anders hadden kunnen en wellicht ook wel wat anders
hadden moeten behandelen. Na dit zeggen van Ds.
Baron en Ds. Schepers worden de punten 2 en 3 door
broeder Primus en zijne medestanders met ja
beantwoord.
Art. 4.
De punten 4 en 5 worden zonder veel discussie
aangenomen.
Art. 5.
In betrekking tot punten 6 en 9 stemmen al de
Commissie leden, na eene lange bespreking met de
gemeente overeen, dat door broeder Primus en de
andere afgesneden lidmaten de vraag voorkomende in
het wederopnemingsformulier met weglating van het
woord "rechtvaardig" met ja beantwoord worde. Dit
wordt door de genoemde broeders gedaan.

Art. 4
Points 4 and 5 are adopted without much discussion.
Art. 5
In regard to points 6 and 9, the committee members
agree, after a long discussion with the congregation,
that brother Primus and the other deposed members
should answer in the affirmative the question in the
formulary for readmittance, with the omission of the
word “righteous.” This the brothers do.
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Art. 6
The committee now proposes that the former brother
church council members, being Primus, A.W. Meyer,
Beninga, Eten, and Revers, with the presently serving
church council member, A. Meyer, constitute the
church council. This is accepted by the congregation
with the exception of one member, who does not
agree with this.
Art. 7
At the proposal of the committee, the censured
members, after having been reconciled, are reinstated
into full rights of the congregation.
Art. 8
Point 10 is discussed. With respect to this, the
congregation promises that the amount lawfully due
shall be paid.
Art. 9
The committee proposes and the congregation adopts
that the court costs be paid equally by the entire
congregation.*

Art. 6.
De Commissie stelt nu voor, dat de oude broeders
kerkeraadsleden, zijnde Primus, A.W. Meijer,
Beninga, Eten en Revers met het thans dienend
kerkeraadslid A. Meijer den Kerkeraad zullen
uitmaken. Dit wordt door de gemeente met
uitzondering van een lidmaat, die hiermede niet
instemt, aangenomen.
Art. 7.
Op voorstel der Comm. worden de gecensureerde
leden, na de verzoening getroffen te hebben in de
volle rechten der gemeente hersteld.
Art. 8.
Er wordt gesproken over punt 10. De gemeente
belooft er in dezen zin aan te voldoen, dat het
"wettig" verschuldigde zal betaald worden.
Art. 9.
Door de Commissie wordt voorgesteld en door de
gemeente aangenomen dat de kosten van het
Gerechtshof door de geheele gemeente gelijkelijk
worde gedragen.*
Art. 10.
Na de vreugde des harten hebben uitgedrukt over de
kennelijke goedheid en zegen des Heeren in deze
Vergadering genoten tot herstel van de gebroken
eenheid der gemeente wordt de vergadering na het
zingen van Ps. 133:3 met dankzegging gesloten door
de Praeses.
Was get. G. Hemkes, Praeses.
G. Hoeksema, Scriba.
_______________
*De Ouderling Primus deelde nu aan de Synode
mede, dat al de kosten van het Gerechtshof betaald
waren, waarover de Synode zich verblijdde.

Art. 10
Expressing gladness of heart for the visible goodness
and blessing of the Lord received in this meeting,
leading to the restoration of the broken unity of the
congregation, after the singing of Ps. 133:3, the
president closes the meeting with thanksgiving
Signed
G. Hemkes, president
G. Hoeksema, clerk.
___________
*Elder Primus now informs the synod that all court
expenses are paid, which pleases to the synod.
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3. Further, the committee informs the synod that the
minister’s widow who received support from the
Emeritus Fund, married last year and as a result
kindly thanked the treasurer for the support received.

3. Verder heeft de Commissie aan de Synode mede te
deelen, dat de door het Emeritus fonds gesteunde
pred. wed. verleden jaar in het huwelijk getreden is,
tengevolge waarvan zij den penningmeester van
bedoeld fonds vriendelijk voor genoten steun bedankt
heeft.
4. Dat de gemeenschap met de Buitenlandsche
Kerken is onderhouden, namelijk met de Chr. Ger.
Kerk in Nederland van welke Synode de Commissie
bij dezen een schrijven ter tafel legt, inhoudende een
verzoek. Zie Bijlage II.
Ook zond genoemde Synode aan onze Kerk haar
Synodaal Verslag van '79, en verzoekt
afgevaardigden onzer Kerk op hare e.k. Synode.
Een gelijk verzoek ontvingen wij met een
vriendschappelijk schrijven van de Ger. Kerk in Zuid
Afrika, die ons ook haar Synodaal verslag toezond.
Zie Bijlage III.
Ook met de Oud Geref. Kerk in Oost Friesland
en Graafschap (Pruisen), alsmede met de Freie
Evangelische Kirche Deutschlands in Selezie en
Bohemen werd gemeenschap onderhouden.
5. Dat genoemd verzoek in den Synodalen brief van
de Chr. Ger. Kerk hierop neerkomt, dat Uwe
Vergadering de Commissie in zake de Doops kwestie
diene met haar Advies en een met reden omkleed
oordeel daar over inzende voor 1 Aug. 1880, aan den
Secret. dier Comm. Ds. J. Hessels. te Bedum.
In betrekking tot dit verzoek van onze Zusterkerk
dat wij benevens het Rapport der Commissie in zake
de Doopskwestie (waarvan ons 10 ex. toegezonden
werden) in

4. That the fellowship with foreign churches be
maintained, namely with the Christelijk.
Gereformeerde Kerk in the Netherlands, from whose
synod the committee herewith presents a document
containing a request. See Supplement II.
Said synod also has sent our church their
synodical report of 1879, and invites delegates from
our church to their next synod.
We received a similar request, with a felicitous
letter, from the Reformed Church in South Africa
They also send us their synodical report. See
Supplement III
Fellowship also continues with the Old Reformed
Church in Oost Friesland and Graafschap (Prussia),
as well as with the Free Evangelical Church of
Germany in Silesia and Bohemia.
5. That said request in the synodical letter of
Christelijk Gereformeerde Kerk comes down to this,
that your assembly provide its advice to the
committee dealing with the baptismal question, sends
its decision along with the reasons to the secretary of
that committee, Rev. J. Hessels at Bedum, before 1
August 1880.
With respect to this request from our sister
church that we, in addition to the report on the matter
of the baptismal question (of which ten copies have
been sent to us)
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placed in issue No. 5 of De Wachter, your committee
very much wishes that said question be earnestly
discussed, and beseeches that you be led by the
guidance and inspiration of the Lord’s enabling
Spirit.
Your appointed committee,
R. T. Kuiper, president.
K. Vanden Bosch
G. Hemkes, clerk

Nom. 5 der Wachter hebben geplaatst, wenscht Uwe
Commissie zeer, dat bedoelde kwestie ernstig
besproken worde en bidt U daarbij toe de leiding en
voorlichting van Gods bekwaammakende Geest.
Uwe Commissie voorn.
R.T. Kuiper. Praes.
K. van den Bosch
G. Hemkes. Scriba.

Bijlage II.
De Synodale Brief der Chr. Ger. Kerk in Nederland.
Aan de Commissie van de Algem. Vergad. der W
H Geref. Kerk in N. Amerika.
Eerwaarde en geliefde Broeders in den Heere
Jezus Christus!
Op onze Synode, 19-30 Aug. j.l. gehouden,
hadden wij het voorrecht onderscheidene
Afgevaardigden van Zusterkerken te ontvangen.
Hoewel Uwe Kerk geen Afgevaardigden had
gezonden, bleek het ons toch duidelijk uit Uw
schrijven, dat gij in den geest bij ons wildet
tegenwoordig zijn. Het was de synode zeer
aangenaam dat gij voortdurend hartelijke sympathie
gevoelt voor onze Kerk en met haar volhardt in de
leer en kerkregeering der Dordsche Vaderen, naar
den Woorde Gods.
Uit de " Handelingen" der Synode, waarvan wij u
onlangs, onder 't adres van Ds. Hemkes een ex.
hebben doen toezenden, zult gij kunnen vernemen
welke belangrijke zaken

Supplement II.
The Synodical letter of the Christelijk Gereformeerde
Kerk in the Netherlands.
To the Committee of the General Assembly of
the True Holland Reformed Church in North America
Esteemed and beloved brothers in our Lord Jesus
Christ!
At our synod, held last August 19-30, we had the
honor and the privilege of receiving distinguished
delegates from sister churches. Even though your
church sent no delegates, it nevertheless was very
apparent from your communication that you desired
to be present in spirit. It pleased synod much that you
continually feel genuine sympathy for our church and
with it uphold the doctrine and church government of
the fathers of Dordt, based on God’s Word.
From the Acts of the Synod, of which we have
sent you a copy by way of Rev. Hemkes’s address,
where we recently sent one, you can ascertain with
which important matters
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this synod dealt. And that our church remains
standing on the firm foundation and wishes to
continue to build on this, also will become apparent
to you.
We especially call your attention to the report of
the advisory committee in regard to the Baptismal
Question, Supplement VII; also in sessions 3, 8, and
18, with the request that we may also learn the
judgement of your church on this significant question.
Our synod would gladly send delegates to the
foreign sister churches, however because of the great
expense, it is decided that only if one of our
ministers, at his own expense, would visit the synod
of one of the sister churches in Scotland, America, or
Africa, we would do this by granting this brother
delegate status, see Art. 188. We trust, you can see
this decision as equitable.
Concerning your request for information, in
regard to Mr. C. de Best, the synod judges that it has
competency to only speak of the time he served in our
church. Since Mr. de Best’s last charge for our church
was in Tilburg, therefore we referred this to the
delegates from North Brabant to provide the
requested information. The Belgian Missionary
Church, with which we have relations, whose
secretary is Annêet at Brussels, will, no doubt, be
able to provide information about the time, during
which he served in their midst and the reason for his
departure. See Art. 189.
It is the wish and prayer of synod that the Lord
richly bless your church, with its Theological School,
and all

deze Vergadering te behandelen had. En dat onze
Kerk op het vaste fondament blijft staan en daarop
wenscht voor te bouwen zal u ook daaruit ten
duidelijkste blijken.
Wij vestigen in 't bijzonder Uwen aandacht op
het Rapport der Commissie van Advies inzake de
Doopskwestie, Bijl. VII; vergelijk zitting 3, 8 en 18;
met verzoek om ook van Uwe Kerk het oordeel over
dat gewichtvol vraagstuk te mogen vernemen.
Gaarne zou onze Synode afgevaardigden naar de
Buitenlandsche Zuster kerken zenden; vanwege de
groote kosten echter is besloten, alleen in geval een
onzer leeraren voor eigen rekening de Synode van
een der Zusterkerken in Schotland, Amerika of Afrika
mocht gaan bezoeken, dit te doen, door aan dien
broeder afvaardiging te verleenen; zie Art. 188. Gij
zult dit besluit, vertrouwen wij, kunnen billijken.
Aangaande Uw verzoek om inlichting
betrekkelijk den heer C. de Best oordeeld de Synode,
dat zij alleen tot een getuigenis voor den tijd, die hij
in onze Kerk gediend heeft, bevoegd was. Daarom
droeg zij aan de afgevaardigden van N. Brabant op
wijl den heer de Best ten onzent het laatst te Tilbug is
werkzaam geweest u dienaangaande inlichting te
verschaffen. De met ons in betrekking staande
Belgische Zendingskerk, wier secretaresse Annêet te
Brussel is, zal ongetwijfeld bereid zijn u van
inlichtingen te dienen aangaande den tijd, gedurende
welken hij in haar midden heeft gediend, en de reden
van zijn vertrek. Zie Art. 189.
Het is de wensch en bede der Synode dat de
Heere Uwe Kerk met hare Theol. School en allen
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[your] other work. It would give us great joy, if
before long, in the proper manner, the Dutch
congregations could unite in a lasting union, and thus
also if estrangement between many brothers, who
previously were united in our bosom, through God’s
grace, to the honor of His name and for the
advancement of His kingdom, could make way a
powerful cooperation, according to His word.
Accept, dear brothers along with the entire True
Holland Reformed Church, our prayerful good
wishes. It will always bring us joy to learn of your
growth in the knowledge and the grace of the Lord
Jesus Christ. And delegates from your synod will be
most welcome, at the gathering of the general synod,
to be held, the Lord willing, in August 1882.
Entrusting you in all things to God and the word
of His grace, we remain ,
Your co-workers, brothers in the one Head of the
Church.
In the name of the Synod of the Christelijk
Gereformeerde Kerk in the Netherlands.
signed: D.K. Wielenga, president
L. Lindeboom, clerk.
Nieuwendijk, Zaandam, 9 Feb. 1880.

anderen arbeid rijkelijk zegene. Zeer zou het ons
verblijden indien de Hollandsche Gemeente eerlang
in den rechten weg tot eene duurzame vereeniging
konden komen, en alzoo de verwijdering tusschen
vele broeders, die vroeger in onzen boezem een
waren, door Gods genade, Zijn Naam ter eere en tot
bevordering van Zijn Rijk, mocht plaats maken voor
krachtige samenwerking naar Zijn Woord.
Ontvangt, geliefde broeders, met geheel de
W.H.G. Kerk, onze heil biddende groete. Steeds zal
het ons tot blijdschap zijn van Uwen wasdom in de
kennis en de genade van onzen Heere Jezus Christus
te mogen vernemen. En afgevaardigden Uwer Synode
zullen ons zoo de Heere wil, vergadert de Alg.
Synode in Aug. 1882 zeer welkom zijn.
U in alles Gode en den Woorde Zijner genade
bevelend, blijven wij
Uwe dienstw. broeders in het eene Hoofd der
Gemeente,
Namens de Synode der Chr. Ger. Kerk
in Nederland
was get. D.K. Wielinga. Praes.
L. Lindeboom. Scriba.
Nieuwendijk, Zaandam, 9 Febr., 1880.
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Supplement III.
Synodical letter from the Reformed Church in South
Africa.
Burgersdorp, 8 May 1879
To the Synod of the True Holland Reformed Church
in North America.
Worthy and highly esteemed brothers in our Lord
Jesus Christ,
Grace and Peace!
Your esteemed communication to our synod was
presented to our synodical assembly by our general
correspondent, and was read by us with interest.
The Synod of the Reformed Church in South
Africa, presently meeting at Burgersdorp, Cape
Colony, since the fifth instant, by these wishes to
express its assurance to you that it feels honored by
your attention and interest in our ecclesiastical
situation in South Africa, and by this expresses to you
its sincere appreciation.
It [our synod] also notes, with gladness, from
your communication the growth and expansion of the
“True Holland Reformed Church” in North America,
and in this wishes you the blessing of the Holy Spirit,
for belief, conversion, and building on pure
foundations.
That you cannot be united with a church,
otherwise also named the Reformed Church, in which
Free Masons knowingly are tolerated and respected;
[we agree with, for] neither can our church do this,
and it has already for a long time stipulated that a
Free Mason, cannot be nor remain a member of our
church,

Bijlage III.
Synodale Brief van de Geref. Kerk in Zuid Afrika
Burgersdorp, 8 Mei 1879.
Aan de Synode der W.H. Ger. Kerk in N. Amerika.

Waarde en zeer Geachte Broeders in onzen
Heere Jezus Christus!
Genade en Vrede!
Uw geacht schrijven aan onze Synode is ons
heden in onze Synodale Vergadering door onzen
Alagemeenen Correspondent ter hand gesteld en is
door ons met belangstelling gelezen.
De Synode der Gereformeerde Kerk in Zuid
Afrika, thans te Burgersdorp, Kaapkolonie, vergadert
sedert den 5en dezer, wenscht door dezen U de
verzekering te geven, dat zij zich vereerd gevoelt
door Uwe attentie en belangstelling in ons kerkelijk
bestaan in Zuid Afrika, en betuigt bij dezen daarvoor
aan U haren oprechte dank.
Zij heeft ook met vreugde vernomen uit Uw
schrijven den aanwas en uitbreiding der "Ware
Hollandsch Gereformeerde Kerk" in N. Amerika en
wenscht U daarbij den zegen des H. Geestes tot
geloof, bekeering en opbouwing op zuivere
grondslagen.
Kunt gij niet vereenigd zijn met eene Kerk
anders ook genoemd de "Gereformeerde Kerk waarin
met bewustheid Vrijmetselaars geduld en geeerd
worden, ook onze Kerk kan dit niet en heeft reeds al
voorlang besloten, dat een Vrijmetselaar geen lid
onzer Kerk kan zijn noch blijven,
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of this we are convinced.
To your saympathetic request that our synod
send a delegation to your synodical assembly, it
would gladly accede if not prevented by the far
distance and great costs, since our church also still is
lacking in wealth and has much to accomplish.
But since you have expressed a desire to become
acquainted with us, which is very pleasing to us, we
therefore take the mutual liberty to request of your
synod to send a committee to our synod and perhaps
thereby also our synod will be encouraged in return to
send a committee from its midst to you, for a mutual
strengthening in the true faith.
Should your synod decide favorably on this,
would you if you please, communicate this to our
general correspondent, Rev. D. Postma at
Burgersdorp, Cape Colony, who will do everything
possible in making you more familiar with our
church, just as his honor has already done.
With true esteem, your loving brothers in the
Lord Jesus Christ.
The Synod of the Reformed Church in South
Africa, on behalf of the same.
signed
M.P.A. Coetsee, Jr. president
Johannes Leopold Maury, clerk.

daarvan n.l. overtuigd zijnde.
Aan Uw belangstellend verzoek, dat onze
Synode eens eene Commissie naar Uwe Synodale
Vergadering zende, zoude zij gaarne voldoen,
verhinderde dit niet de vere afstand en groote kosten,
daar onze Kerk ook nog maar zwak in vermogen is en
veel moet tot stand brengen.
Maar dat gij een verlangen hebt uitgedrukt om
nader met ons kennis te maken hetwelk voor ons
streelende is zoo nemen wij de vrijheid wederkerig
aan Uwe Synode het verzoek te doen: Zend toch eens
eene Commissie tot onze Synode, en wellicht wordt
daardoor ook onze Synode aangemoedigd om
naderhand wederkeerig eene Commissie uit haar
midden tot U te zenden tot onderlinge versterking in
het ware geloof.
Mocht Uwe Synode daartoe besluiten, wil s.v.p.
dan daarover Correspondeeren met onzen
algemeenen Correspondent, Ds. D. Postma, te
Burgersdorp, Kaapkolonie, die U wel alles zal doen
toekomen wat tot meerdere kennismaking met onze
Kerk kan dienen, gelijk ZEerw. ook alreeds gedaan
heeft.
Met ware hoogachting, Uwe U liefh.
Broeders in den Heere Jezus Christus.
De Synode der Gereformeerde Kerk in Z. Afrika
en van wege de zelve:
Get.
M.P.A. Coetsee, Jr. Praeses.
Joh. Leop. Maury, Scriba.
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Supplement IV
Advice from our church to the committee in regard to
the baptismal question.
To the honorable committee of advice in regard
to the matter of the baptismal question, elected for
this by the synod of the Christelijk Gereformeerde
Church, meeting at Dordrecht 19-30 August 1879.
Honored brothers, Greetings!
In response to the request, which we hold in great
respect, from your most honorable synodical
assembly at Dordtrecht 19-30 August; the synod of
the Holland Christian Reformed Church in North
America sends its judgement, including the reasons,
in the matter of the baptismal question to your
esteemed committee.
It is as follows:
The glorified Head of the Church, Jesus Christ,
did not say to women, nor to every sort of men, but
only said to his disciples, “Go forth, teach all peoples,
baptizing them in the Name of the Father, the Son,
and the Holy Spirit.”
Christ was the one sent by the Father, He sent his
disciples, and they sent the church in His name, their
successors. They had to teach; they had to baptize in
the Name of the Father, the Son, and in the Holy
Spirit. They could not baptize for the service, nor for
the confession of God, or make those whom they
baptized confess the Triune God, if they themselves
word for word cast aside the doctrine of the Trinity,
for the church does not judge, nor can it judge, the
innermost beliefs of the heart. Moreover

Bijlage IV.
Advies van onze Kerk aan de Commissie inzake de
Doopskwestie.
Aan de Eerwaarde Commissie van Advies in
zake de Doopskwestie, daartoe benoemd door de
Synode der Chr. Geref. Kerk vergadert te Dordrecht
van 19 30 Aug. 1879.
Eerwaarde Broeders Heil!
Op het voor ons zeer vereerend verzoek van Uwe
Hoog Eerw. Syn. Verg. te Dordrecht van 19-30 Aug.,
zendt de Synode der Holl. Christelijk Gereformeerde
Kerk in N. Amerika haar met reden om kleed oordeel
inzake de Doopskwestie aan Uwe Eerw. Commissie.
Het is als volgt:
Het verheerlijkt Hoofd der Gemeente Jezus
Chistus heeft niet aan vrouwen, niet aan allerlei
mannen, maar alleen tot Zijne Discipelen gezegd:
"Gaat henen, onderwijst alle volkeren, dezelve
doopende in den naam des Vaders, des Zoons en des
H. Geestes".
Christus was de gezondene des Vaders; Hij zond
Zijne Discipelen en zij zonden als Kerk in Zijnen
Naam hunne opvolgers. Zij moesten onderwijzen; zij
moesten doopen in den Naam des Vaders, des Zoons
en des H. Geestes. Zij konden niet doopen tot den
dienst, tot de belijdenis van God, of om hunne
doopelingen te doen belijden den Drieeenigen God
zoo zij zelve de leer der Drieeenheid woordelijk
verwierpen; woordelijk, want de Kerk oordeelt niet
en kan niet oordeelen over het innerlijk geloof des
harten. Bovendien
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hangt de zegen van het Sacrament niet af van, of is
niet, gebonden aan den onderwerpelijken toestand
dergenen, die den doop bedient, maar het komt aan
op de uitvoering overeenkomstig de instelling van
Christus.
1. Derhalven is tot eenigen wettigen doop onmisbaar
noodig (dit is eene conditie zine qua non), dat de
doopende personen woordelijk het Trinitarisch geloof
belijden en in den naam dr Drieeenheid den doop
bedienen. Wanneer iemand dat geloof loslaat, hij zij
wettig gezonden of niet, de doop door hem bediend is
onwettig, is in het geheel geen doop.
2. In gewone toestanden is ook de wettige zending
van den doopenden persoon noodig. Wij kunnen en
mogen nooit zeggen, dat de wettige zending niet
noodig is.
Maar, naar de toepassing in bijzondere
omstandigheden of gevallen!
Wij meenen, dat er eene vroegere bepaling is van
de Synode der Christelijk Gereformeerde Kerk in
Nederland ten opzichte van den buiten haar
bedienden doop, die ongeveer luid als volgt:
Dat als een wettige doop erkend wordt die aan
bondelingen is toegediend in den Naam van den Drie
eenigen God.*
Aan personen wier doop (na alle onderzoek )
twijfelachtig is op dit punt zal men vragen of zij met
hun doop (hoe

the blessing of the sacrament, is not dependent on or
connected to the underlying circumstances of those
who perform the baptism, but what matters is the
administration of the sacrement as instituted by
Christ.
1. Therefore for a lawful baptism it is indispensably
necessary (and this is a condition sine qua non) that
the person performing the baptism, confess the
Trinitarian belief, and perform the baptism in the
name of the Trinity. When someone relinquishes this
belief; whether lawfully sent or not, the baptism
performed by him is not lawful, and no baptism at all.
2. In ordinary circumstances, it is also necessary to
lawfully commission the person who is baptizing. We
cannot and may not say that a lawful commission is
not necessary.
But now, to the application in extraordinary
circumstances or cases!
We think that there is an earlier stipulation by the
Synod of the Christelijk Gereformeerde Kerk in the
Netherlands, with respect to baptism performed by
other churches, which states something like: That a
baptism is acknowledged as lawful if it is
administered to those in the covenant, in the name of
the Triune God.*
People whose baptism, (after all investigation) on
this point is in doubt, shall be asked if they can be at
peace with their baptism (in whatever manner

*) Deze bepaling of erkenning stemt overeen met het
oordeel van geleerden en godzaligen Joh. Calvijn,
Cortenius, P. van Maastricht, de Dordsche Vaderen

*This stipulation or acknowledgement is in agreement
with the judgment of the learned and godly John
Calvin, Cortenius, P. Van Maastricht, and the fathers
of the Synod of Dordt.
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it was done)? If yes, then recognize the baptism. But
if anyone is not be at peace with his baptism, he
should be baptized.
Various (unfortunately very sad) situations,
deviating from the principle in connection with the
question, Who baptized you? i.e. did the person
performing the baptism have a specific ecclesiastical
mission (which he, according to the fundamental
principle, must have-yes) cannot be determined by
synode according to a principle, without coming to
very difficult situatiuons, which could seriously
obstruct the blossoming of the church.
Pointing to the difficulties listed in the report
from Classis Middelburg (Wekstem) we also ask if
Paul, in coming to a consensus with the various
divisions of the congregation at Corinth, would have
followed such strict guidelines with regard to baptism
performed by people in the various factions, as is the
case with the general advice of the committee. This
we doubt.
And now with respect to the application, to
achieve a general rule, for all purposes and applying
at all times, according to our judgment, it would be
best, dear brothers, that in the Christelijk
Gereformeerde Kerk in the Netherlands, and [in] our
Holland Christian Reformed Church in North
America we hold to the earlier synodical decision
mentioned above.
Then of course, the following is not encountered
in the General Principal Rule:

die dan ook mocht toegediend wezen) gerust zijn?
Zoo ja, dan den doop erkennen. Maar was iemand in
betrekking tot zijn doop niet gerust die zou gedoopt
worden.
Onderscheidene (zeer treurig helaas!!) van dezen
grondregel afwijzende toestanden in betrekking tot de
vraag: Wie heeft ze gedoopt? dat is had de doopende
persoon eene bepaald kerkelijke zending (die hij naar
den grondregel moet hebben ja) kunnen niet naar
eenen grondregel Synodaal beslist worden, zonder in
vreeslijk moeielijke omstandigheden te komen, die
zeer de bloei der Kerk zouden kunnen stremmen.
En wijzende naar de moeilijkheden genoemd in
het rapport der Classis Middelburg ( Wekstem ),
vragen ook wij of Paulus bij een tot eenheid komen
van de onderscheidene deelen der gemeente Corinthe,
zoo straf de lijn zou hebben getrokken in betrekking
tot den doop toegediend door personen in de
afzonderlijke gedeelten als dit wel in het
gemeenschappelijk Advies der Commissie geschiedt.
Dit wordt betwijfeld.
En om nu wat de toepassing betreft een
algemeenen regel te krijgen overal en voor altijd voor
uitvoering vatbaar zou het naar ons oordeel het best
zijn, geliefde Broeders! dat en de Christ. Geref. Kerk
in Nederland en onze Holl.Chr. Ger. Kerk in N.
Amerika zich hield aan de Synodale bepaling van
vroeger boven genoemd.
Dan wordt vanzelfs door den Algemeenen
Hoofdregel niet getroffen:
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a. The baptism of the Roman Church (if it was done
with pure water) at the repetition of which our fathers
always shrank back.
b. The baptism administered in the Trinitarian belief
of the Netherlands Reformed fellowship.
c. The Baptism of Rev. Witteveen and his followers
d. The Baptism of De Mooy, Ridderbroek, VanDyke.
If we in special cases such as letter c and d (in
the question of misison) would have to touch on
baptism to acknowledge or not acknowledge it;
therefore the decision about specified deviation (to
what extent) from the fundamental principle in the
mission of the baptizing person remaining affiliated
with the above named, shall remain under the special
judgement of the church councils, in co-operation
with the classis, provinces, and synods. A general, all
too particularly radical and conclusive rule, according
to our viewpoint, can only be issued to the great
detriment of the blossoming of the church.
Therefore the Synod of the Holland Christian
Reformed Church in North America advises to either
remain with the previous synodical decision, and
thereby also remaining with the decisions of Dordt; or
[remain] with what almost comes to the same thing:
the proposal, to take de Cock’s guidelines as a rule of
conduct, with the Classis Middelburg notation of
pointing out the correction of point 5d, with respect
to the recognition of the baptism of the Roman
Church, in so far as it is done with pure water and not
with vinegar, etc.

a. De doop der Roomsche Kerk (zoo zij geschied is
met zuiver water ) voor de herhaling waarvan onze
Vaderen altijd terugdeinsden.
b. De in het Trinitarisch geloof toegediende doop in
het Nederl. Herv. Genootschap.
c. De doop van Ds. Witteveen en zijne volgelingen.
d. De doop van De Mooij, Ridderbroek, Van Dijke.
Of men in bijzondere gevallen bedoeld onder
letter c en d (ter kwestie van Zending) den doop zou
moeten treffen, erkennen of niet erkennen: derhalve
de beslissing quatenus (het in hoeverre) der afwijkig
van den grondregel in de zending der doopende
personen in vereeniging als bovengenoemd verblijve
aan het bijzonder oordeel der kerkeraden in verband
met de Classis, Provincies en Synoden. Een
algemeene al te bijzondere radicaal afdoende regel
kan onzes inziens onmogelijk gegeven worden, dan
tot groote schade voor den bloei der Kerk.
Daarom advizeert de Synode der Holl. Chr. Ger.
Kerk in N. Am. om of bij de vroegere Synodale
bepaling en alzoo bij Dordt te blijven, of hetgeen
ongeveer op hetzelfde neerkomt: Het voorstel de
Cock tot richtsnoer aan te nemen, met de door de
Cassis Middelburg gewezen wijziging en correctie
van punt 5 letter d, ten opzichte van erkenning van
den doop der Roomsche Kerk voor zoo veel hij
bediend is met zuiver water en niet met edik enz.
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O hoe wenschelijk was het dat het gemeenschappelijk
advies der Broeders en Vaders in de Commissie van
Rapporteurs zonder nadeel der Kerk kon uitgevoerd
worden maar met allen eerbied er voor meent onze
Kerk toch:
Het is bepaald
Moge de wijsheid van des Heeren Geest de
Hooggeachte Commissie in dezen verder in haren
zoo gewichtvollen arbeid leiden, is de wensch en
bede van de Synode der Holl. Chr. Geref. Kerk in N.
Amerika.
Met groeten en heilbede namens haar
R.T. Kuiper, Praeses.
G. Hemkes, Scriba.
Chicago, 11 Juni 1880.

O how desirable it would be if the communal advice
of the brothers and the fathers, in the committee of
reporters, could be accomplished without detriment to
the church--but with all reverence for this, our church
nevertheless thinks”.
It is stipulated
It is the wish and the prayer of the synod of the
Holland Christian Reformed Church in North
America that in this matter the wisdom of the spirit of
the Lord may lead the honorable committee further in
its very important work.
With greetings and well wishes, on its behalf
R.T. Kuiper, president
G. Hemkes, clerk.
Chicago, 11 June 1880.

____________________
Bijlage V.
Aan de Eerwaarde Synode der True Dutch Ref. Prot.
Church te Hackunsack, N.J.
Eerwaarde en zeer Geliefde Broeders in onzen
Heiland!
Genade en Vrede worde U vermenigvuldigd van
God!
Bij dezen brengt de Synode True Dutch
Ref. Church (West), vergad. te Chicago, Juni 9 e.v.d.,
1880, hare hartelijke groete in het midden Uwer
geachte Vergadering.
Wij verblijden ons zeer over de gemeenschap
met U door Uwen geliefden Afgevaardigde Ds. John
Y. de Baun en gevoelen ons met U op een en
hetzelfde fondament van het eeuwig en
onveranderlijk Woord Gods en de belijdenisschriften
ons van onze Vaderen overgeleverd, en wenschen

Supplement V.
To the honorable synod of the True Dutch Reformed
Protestant Church in Hackensack, NJ.
Esteemed and much beloved brothers in our
Savior!
Grace and peace of God be multiplied to you!.
Via this, the synod of the True Dutch Reformed
Church (West) assembled in Chicago, 9 June 1880
and days following, conveys its heartfelt greeting to
your esteemed assembly.
We are gladdened by the association with you
through your beloved delegate Rev. John Y. De
Baun, and consider ourselves united with you on the
same foundation of the everlasting and unchangeable
word of God, and the confessional writings handed
down to us by our fathers; and wish
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with all our heart to remain in the old and well proven
Truth, agreeing to this both in life and in death.
With this aspiration, to continue to build upon
the old foundation by the grace of the Lord, the acts
of our synod inChicago correspond, [and] of those
acts a report soon will be sent to you.
Therein a report is made of the changing of the
name of our church, and the reasons which lead our
synod to this.
Note this name change and the reasons for it in
the preceding minutes of 9 June 1880 and days
following, in Chicago.
Brothers, the name change, absolutely does not
bring changes the direction of our church with respect
to doctrine and church government. From our hearts
we wish to remain true to and based on the
foundation, Jesus Christ, in whose blood is our only
hope for complete forgiveness out of pure mercy, to
the glory of the merciful and triune God of the
covenant.
And therefore, dear brothers, it is our earnest
desire and our expectation, that our fellowship may
neither decrease or be weakened because of our name
change, but that through the unity in the blessed head
of the Church, and by means of our beloved brother
delegates to your assembly, Rev. L. Rietdijk and Rev.
W. Greve, [our fellowship] may become more fervent
and stronger to the glory and praise of the glorious
God.

met geheel ons hart bij die oude en beproefde
waarheid te blijven, overeenkomstig die te leven en te
sterven.
Met dit streven, om met de genade des Heeren op
het oude fondament te blijven voortbouwen, zijn
overeenkomstig de Handelingen onzer Synode te
Chicago, van welke Handelingen U binnenkort een
verslag zal worden toegezonden.
Daarin wordt mededeeling gedaan van de
naamsverandering onzer Kerk en de redenen die onze
Synode er toegeleid hebben.
Zie deze naamsverandering en de redenen er
voor in de voorgaande Notulen onzer Vergad. van 9
Juni e.v.d., 1880, te Chicago.
Broeders de verandering van naam brengt
volstrekt geene verandering in het wezen onzer Kerk
wat betreft hare leer en kerkregeering, Wij wenschen
van harte even waar en even grondig te blijven staan
op het fondament Jezus Christus, in Wiens bloed wij
alleen de volkomene vergeving hopen uit loutere
genade tot roem der barmhartigheid van den
Drieeenigen Verbonds God.
En hierom geliefde Broeders! is het onze ernstige
begeerte en verwachting, dat onze gemeenschap
vanwege de naamsverandering onzer Kerk niet
verminderd of verzwakt, maar door de eenheid in het
gezegend Hoofd der Gemeente en middelijk ook door
onze geliefde broeders Afgevaardigden ter Uwer
Vergadering Ds. L. Rietdijk en Ds. W. Greve, steeds
inniger en sterker moge worden tot roem en prijs der
heerlijkheid Gods.
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With sincere greetings and well wishes,
In the name of said synod
R.T. Kuiper, president
G. Hemkes, clerk.
Chicago, June 11, 1880.

Met hartelijke groete en heilbede.
Namens de Synode voorn.
R.T. Kuiper, Praeses.
G. Hemkes, Scriba.
Chicago, Juni 11, 1880.
_________________________
Bijlage VI.
Aan de Eerwaarde Synodale Commissie der Chr.
Ger. Kerk in Nederland.
Eerw. en Geliefde Broeders!
De Synode der True Dutch Ref. Church in
N. Amerika brengt mits dezen hare hartelijke zuster
groete aan Uwe Eerw. Commissie en door U aan de
HoogEerw. Synode der Chr. Ger. kerk in Nederland.
Onze Synode vergaderd te Chiago, 9 Juni e.v.d.
1880, was verheugd te hooren lezen een
vriendschappelijken en belangstellenden brief Uwer
Hooggeachte Synode geteekend door haren Praeses
en Scriba Ds. D.K. Wielinga en Ds. Lindeboom.
Elke waardeering Uwerzijds wordt door onze
Kerk op hoogen prijs gesteld, omdat wij eene plante
zijn Uwer Kerk en in leer en kerkregeering volkomen
een zijn met U.
Omdat in ons schrijven meermalen melding
gemaakt wordt van onze "Synode", zoo wordt hierbij
medegedeeld, dat de vroegere naam: "Algemeene
Vergadering" in het jaar '79 veranderd is in dien van
"Synode".
Binnenkort zal aan Uw adres verzonden

Supplement VI
To the honorable Synodical Committee of the
Christelijk Gereformeerde Kerk in the Netherlands
Esteemed and Beloved Brothers!
The Synod of the True Dutch Reformed
Church in North America, herewith bring hearty
sisterly greetings to your honorable committee, and
through you, to the highly esteemed synod of the
Christelijk Gereformeerde Kerk in the Netherlands.
Our Synod, gathered in Chicago, on 9 June 1880,
and the days following was gladdened to hear read a
friendly and sympathetic letter from your much
esteemed synod, signed by its president and clerk
Rev. D.K. Wielenga, and Rev. Lindeboom.
Every appreciation from you is highly prized by
our church, since we are a shoot of your church, and
in doctrine and in church government are one with
you.
Because in our communication frequent mention
is made of our “synod,” we hereby report that the
former name “general assembly” was changed in
1879 to “synod.”
Shortly will be sent to your address
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a copy of the acts of the synod, recently held in
Chicago.
Therein you will find mentioned the name
change of the church and the reasons which led the
synod to the decision, that from now on our church
will be called: Holland Christian Reformed Church
or Hollandsche Christelijke Gereformeerde Kerk.
We also hope soon to send a communication on
behalf of our synod to your respected missionary
committee, since our synod has decided that our
church shall support the labors of your church on the
foreign mission field in Java, and other places.
We responded to your synod’s esteemed request
namely that our church also should express its
opinion on the baptism question, and then send that
judgement along with the reasons, before August 1,
1880, to the secretary of the committee for the
baptism question, Rev. J. Hessels in Bedum.
Also it was decided to direct a request to your
esteemed synod that it would send a committee to our
synod so that to and fro the bond of fellowship might
be strengthened.
Our church wishes to comply with the invitation
of your synod to receive delegates sent from our
church at your next synodical assembly.
Brothers, because of the glory of the Lord’s
goodness, we inform you of the growth and increase
of our community.
Our theological school currently counts nine
students, of which this past June five took
examinations in the theological

worden een exemplaar van de Handelingen de
Synode te Chicago, j.l.
Daarin zult gij vermeld vinden de
naamsverandering van onze Kerk en de redenen, die
de Synode geleid hebben tot het besluit, dat onze
Kerk voortaan zal heeten: Holland Christian
Reformed Church, of Hollandsche Christelijke
Gereformeerde Kerk.
Ook hopen wij weldra namens onze Synode een
schrijven te richten aan Uwe Eerw.
Zendingscommissie, omdat onze Synode besloten
heeft, den arbeid Uwer Kerk op het Buitenlandsch
Zendingsgebied op Java en andere plaatsen zal
steunen.
Aan de eervolle uitnoodiging Uwer Synode is
voldaan, nl., dat onze Kerk ook haar oordeel zou
uitspreken in zake de Doopskwestie, en dan dat
oordeel met redenen omkleed in te zenden voor 1
Aug. 1880 aan den Secr. der Commissie in zake de
Doopskwestie, Ds. J. Hessels te Bedum.
Ook werd besloten aan Uwe Eerw. Synode het
verzoek te richten, dat zij eens eene Commissie naar
onze Synode zou zenden, opdat over en weer de band
der gemeenschap mocht worden versterkt.
Aan de uitnoodiging Uwer Synode, om
Afgevaardigden onzer Kerk op Uwe e.k. Synodale
Vergadering te ontvangen wenscht onze Kerk te
voldoen.
Broeders! Wij mogen tot roem van des Heeren
goedheid melden van den aanwas en toeneming onzer
gemeente.
Onze Theol. School telt op dit oogenblik 9
studenten, waarvan in Juni, j.l. 5 examen deden in de
Theologi-
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subjects, part A. One was advanced to theology
studies and one was declared eligible for call in the
church.
Dear brothers. We rejoice in your varied
activities, and in the blossoming of your church and
school, and about your home and foreign mission
work.
May the great King of our church, through the
services of your and our church, and through the
services of all who love Zion, bring many from all
around this earth, to that gathering of those who will
be blessed.
With sincere greetings and well wishes, your
affectionate brothers in our blessed Savior,
In the name of the Synod.
Graafschap, Vriesland, 15 July 1880
R.T. Kuiper, president
G. Hemkes, clerk

sche wetenschappen lett. a. Een werd tot de
Godgeleerde studien bevorderd en een beroepbaar
gesteld voor de Kerk.
Geliefde Broeders! Wij verblijden ons in de
veelzijdige werkzaamheid en in de bloei Uwer Kerk
en School; over Uwen Inwendigen en Buitenlandsche
Zenmdingsarbeid.
Moge de Groote Koning der Gemeente door den
dienst Uwer en onzer Kerk, en door den dienst van
allen die Sion liefhebben, velen toebrengen op het
rond der aarde tot de Vergadering die zalig worden.
Met hartelijke groete en heilbede Uwe U liefh.
broeders in onzen gezegenden Heiland.
Namens de Synode,
Graafschap, R.T. Kuiper, Praes.
Vriesland, 15 Juli, 1880. G. Hemkes, Scriba.
_________________________

Supplement VII
The Synod of the True Dutch Reformed Church in
North America to the honorable Synodical Assembly
of the Reformed Church in South Africa
Dear Brothers in the Lord.
Herewith we present, in satisfaction of the
pleasant charge we accepted from our synod, the most
fervent greetings to you.
First, we thank you for the regular
communications, except for the Monthly Messenger
which is an exchange publication, of the reports of
your synod, for the compilation of the general
regulations of your church, for the yearbook, and the
sympathetic

Bijlage VII.
De Synode der True Dutch Ref. Church in N.
Amerika aan de Eerw. Synodale Verg. der Geref.
Kerk in Z. Afrika.
Geliefde Broeders in den Heere!
Hieermede volbrengen wij aan de voor ons
aangename opdracht onzer Synode, om mits dezen U
de innige groete over te brengen.
Allereerst dank voor de gewone zending behalve
van de "Maandbode" als wisselblad van de Verslagen
Uwer Synode, van de verzameling der algemeene
bepalingen Uwer Kerk, van het Jaarboekje en den
belang
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ecclesiastical letter from your church. We hope,
shortly, to send to you the report of our synod of
1880, as well as the general regulations of our church,
as well as a yearbook.
In such documents one can even better ascertain
the condition and the direction of a church than can
be done via an ecclesiastical letter.
Brothers. We are joyful that we mutaully have
received the same precious faith, through the grace of
the Holy Spirit which also confesses and hopes to
[put into] practice, since our joy toward you is
increased. By this, that you not only closely tied to
the Christelijk Gereformeerde Kerk in the
Netherlands, but that you also consider yourselves to
be united with it. (Gen. Reg. p. 13)
Our relationship to that church in the Netherlands
is just the same.
We see further from the information we received
from you that your secession from the Dutch
Reformed Church in South Africa (for which
profound reasons are present in your printed Act of
Secession) clearly has the Lord’s approval.
Our church is becoming ever increasingly more
validated with respect to the basis for separation.
And though the basis for the secession from the
American Reformed Church, for many brothers in
that fellowship, and for many in the Christelijk
Gereformeerde Kerk in the Netherlands, initially may
have seemed dubious, we trust

stellenden gemeenschapsbrief Uwer Kerk. Wij hopen
ook binnenkort aan U te zenden het verslag onzer
Synode van 1880, de algemeene bepalingen onzer
Kerk, als ook een Jaarboekje.
In zulke geschriften kan men nog beter den
toestand en de richting eener Kerk leeren kennen dan
zulks wel in een gemeenschapsbrief het geval is.
Broeders! Wij verblijden ons, dat wij met U en
gij met ons een even dierbaar geloof verkregen hebt
door de genade des H. Geestes, dat ook beleidt en
hoopt te betrachten, daar onze blijdschap in betrek
king tot U ook nog daardoor te meer gewekt wordt,
dat gij u niet alleen het nauwst verbonden gevoelt aan
de Christel. Geref. Kerk in Nederland, maar U ook
acht een met haar te zijn. (Algem. bep. pag. 13).
Onze verhouding tot degen. Kerk in Nederland is
juist zoo.
Wij zien verder in dat gene wat wij van U te
weten komen, dat op Uwe Afscheiding van de
Nederduitsch Herv. Kerk in Z. Afrika (waar voor in
Uwe gedrukte Akte van Afscheiding grondige
redenen worden opgegeven) kennelijk de
goedkeuring des Heeren rust.
Onze Kerk wordt wat de grond der scheiding
betreft, van achteren ook steeds bevestigd.
En mocht de grond der Afscheiding van de Am.
Ref. Church voor vele broeders in dat genootschap en
voor velen in de Chr. Ger. Kerk in Nederland
aanvankelijk twijfelachtig voorkomen zoo vertrouwen
wij,
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that as people become better acquainted with the
church life in America, and the self-willed actions of
the synod become known, which to the great sorrow
of the Holland section of that church, particularly in
the West, concerning Free Masonry, now can be
recognized more clearly than ever, people will
become more fully cognizant of the reasons for the
separation.
We call your attention to the name change of our
church, now called the Holland Christian Reformed
Church, and point to the reasons given for this in the
report of the synod.
Concerning the invitation by your honorable
assembly, to receive delegates from our church at
your next synod, the assembly has decided that this is
not yet possible, and [this is] because of the travel
costs and because of the difficulty of the journey, not
only by sea but also by land in Africa. A letter will
convey our heartfelt greetings.
The great King of the church grants peace in our
congregations, and from time to time more join [us].
With the prayer that the Lord will graciously
bless your work in Africa and our work in America,
and all the labor which is carried out on behalf of His
coming kingdom, in accordance with His word, in
Christian and heathen lands; we are, with brotherly
greetings, your affectionate brothers in the Lord.

dat naarmate men veel bekend wordt met het
kerkelijk leven in Amerika en de eigenwillige
handelingen der Synode zooals tot erge droefheid van
het Hollandsche gedeelte dier Kerk vooral in het
Westen inzake de Vrijmetselarij nu duidelijker dan
ooit nog gebleken is bekend wordt, men de gronden
of redenen der scheiding meer volkomen zal
erkennen.
Wij maken U opmerkzaam op de
naamsverandering onzer Kerk nu genoemd:
"Hollandsche Christelijke Gereformeerde Kerk" en
verwijzen voor de redenen daarvoor opgegeven in het
verslag der Synode.
Omtrent het verzoek van U Eerw. Vergadering,
om afgevaardiugden onzer Kerk op Uwe e.k. Synode
te ontvangen heeft de Vergadering geoordeeld dat dit
nog niet goed doenlijk was, en vanwege de reis
kosten en vanwege de moeielijkheid der reis niet zoo
zeer ter zee als wel in Afrika te lande. Een brief zou
de hartelijke groete overbrengen.
De groote Koning der Kerk geeft vrede in onze
gemeenten en van tijd tot tijd komen er bij.
Met de bede, dat de Heere Uwen arbeid in Afrika
en onzen arbeid in Amerika, en al den arbeid die er
ten behoeve van de komst Zijns Koninkrijks,
overeenkomstig Zijn Woord verricht wordt in de
landen der Christenheid en in de Heidenwereld,
genadiglijk zegene, zijn wij met broeder groete Uwe
liefh. broeders in den Heere.
R.T. Kuiper, Praeses.
G. Hemkes. Scriba.

R.T. Kuiper, president
G. Hemkes, clerk
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Appendix
To the minutes.
A request is presented to synod, originally directed to
Classis Iowa from the church council in Pella, which
the Classis considered it was not to be able to carry
out, and therefore it was directed to the synod, for the
support of preaching services there amounting to
$100.00 or $150.00, for the current year, because
some congregational members refuse to pay the salary
and others are unable to do so. The assembly judges
that this matter comes to the synod without sufficient
investigation by Classis Iowa, therefore it is directed
back to Classis Iowa for further investigation.
Read and approved.

Appendix.
Bij de Notulen.
Ter Synodale tafel komt een verzoek oorspronkelijk
gericht aan de Classis Iowa van de kerkeraad te Pella,
door de Classis voor zich niet uitvoerbaar geacht en
daarom gericht aan de Synode, om ondersteuning van
den predikdienst aldaar van $ 100.00 of $ 150.00
voor het loopende jaar, daar enkele gemeente leden
geen traktement willen en anderen geen kunnen
geven. De Vergadering oordeelde dat de zaak hier na
een niet genoegzaam onderzoek der Classis Iowa ter
tafel komt, weshalve zij tot nader onderzoek van de
Classis Iowa teruggewezen wordt.
Voorgelezen en goedgekeurd.
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