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VOORWOORD.

Hierbij ontvangt U de ac ta  van de eerste synode van de Canadian 
Reformed Churches.

H et is ons een ere, dat wij de ac ta  op deze wijze hebben kunnen 
uitgeven. De k rach t der K erk ligt niet in de uitgave van de ac ta  van 
haar synoden — daarvan zijn we ons ten volle bewust. Die k rach t 
ligt in het levende geloof van de leden der K erk dat gew erkt w ordt 
door de levendige verkondiging van het Woord Gods.

M aar toch is deze uitgave van de ac ta  ons een ere om dat U in deze 
ac ta  m oogt lezen, hoe de eerste synode van de Canadian Reformed 
Churches gelovig geworsteld heeft om het Woord des H eren zuiver 
te bew aren in deze wereld en om dat Woord alleen to t heerschappij 
te doen zijn in het leven der Kerk.

Daarom  is de uitgave van deze ac ta  ons een ere, die wij niet ons 
zelf bereid hebben, m aar die ons door de H ere geschonken is u it vrije 
genade.

Wij hopen, dat U deze ac ta  zult lezen en herlezen, opdat Uw liefde 
voor de K erk des Heren in Canada en daarin  Uw liefde to t de H ere 
Zelf er door verdiept en aangevuurd m ag worden.

Benevens de ac ta  vindt U in deze uitgave de officiële gegevens 
van de Kerken, die anders in het Handboek worden opgenomen, d a t 
nu dit ja a r  niet zal uitkomen.

Onze wens is, dat daarm ee ook de K erken en velen buiten haar 
gediend zullen zijn.

De commissie door de synode benoemd to t 
verzorging van de uitgave der acta.

G. VAN DOOREN 
W. LOOPSTRA,





ACTA VA N im  NATION AXE SYNODE VAN HOMEWOOD VAN 
B E  CANADIAN REFORM ED CHURCHES A.D. 1954, GEHOUDEN 

TE CARMAN, MANITOBA, NOVEMBER 4, 5, 6, 8, 9, 1954.

A rtikel '1. 
Opening.

Nam ens de roepende kerk  van Chatham  opent cis L. Selles de ver
gadering. Hij verzoekt te zingen Psalm  25 : 1 en 2. Vervolgens leest 
hij 2 Kronieken 16, w aarop hij den H E E R E  dank t en bidt.

Hij spreekt het volgende openingswoord:

Geliefde broeders in de H EERE,
H et Schriftgedeelte, da t we zojuist lazen, verhaa lt ons van het 

bondgenootschap van koning A sa van Jiida m et de A ram ese koning 
Benhadaö. H et doel, d a t Asa m et de sluiting van dit m onsterverbond 
voor ogen stond, w ordt door hem bereikt. Baësa toch, de koning van 
het tienstam m enrijk, m oet de bezetting van Rama, dat de toegangs
weg naa,r Jeruzalem  van het Noorden u it beheerst, opgeven en Asa 
k rijg t de handen weer vrij. Een succesvol bondgenootschaap alzo, 
m aar daarom  nog geen zegenrijk.

H et duurt toch niet lang, of de ziener H anani p resen teert zich aan 
het 'koninklijk paleis. En niet voor een felicitatiebezoek. Integendeel. 
Asa, die zich zo pienter door de moeilijkheden heeft heengeslagen, 
k rijg t te  horen, dat hij m et het steunen op A ram  in p laats van op de 
H EERE, dwaas gehandeld heeft. Van een lastpost als Raësa m ag  hij 
zich op die m anier hebben ontdaan, de vijand van het volk des 
H EEREN , Aram , is hem er door ontgaan.

En het had toch zo anders gekund. A sa hoefde er m aar een bladzij 
voor in de heilsgeschiedenis te rug  te slaan. W aren de Kushieten en 
de Hibyers niet een m achtig  leger indertijd? Op de m eest moderne 
wijze u itgerust ? En toch, toen A sa op Hem steunde, gaf de H EE R E  
hen in zijn hand.

H et had dit keer niet anders behoeven te gaan. „W ant de ogen 
des H EE R EN  doorlopen de ganse aarde, om zich sterk  te bewijzen 
aan hen, wier h a rt volkomen is to t H em ”.

Zo sp rak  eenm aal H anani in het koninklijk paleis.
En mogen wij het hier vandaag niet herhalen?
Ja , is dat niet de spraak, die u itg aa t van ons samenzijn? D at wij 

van Oost en W est hier toch in synode bijeen mogen komen als kerken  
in Canada, het is niet vanwege de flinkheid van ons als gereform eerde
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im m igranten. Hoevelen, kerkelijk trouw  in Nederland, die hier on
trouw  geworden zijn!

Neen, dat wij sam en mogen komen vandaag als afgevaardigden, 
het is vanwege de genade en de trouw  des H EEREN , Wiens ogen 
ook dit deel van zijn grote aarde doorlopen hebben, die ze heeft op
gezocht, de broeders en zusters, die, w at zij in Nederland om Gods wil 
m oesten afwijzen, hier in C anada niet konden prijzen, en die daarom  
—als zovele anderen — niet konden instem m en m et het valse een- 
heidslied.

K rach tig  bewees de H E E R E  Zich aan hen. Hij m aak te  ze getrouw.
Hij b rach t ze bijeen.
Hij s te rk te  ze als ze moedeloos dreigden te worden.
Hij schraagde ze in hun strijd.
Hij b rach t hen door m oeiten heen.
Nieuwe broeders en zusters voerde Hij to t hen.
Hij schonk hun de am btelijke dienst van ouderlingen en diakenen.
H et kerkverband deed Hij hen zoeken en vinden.
H erders en leraars leidde Hij to t hen.
Ja, s te rk  bewees de H EER E Zich aan hen. En in hen aan ons, die 

hier als levende blijken van zijn genade en trouw, van zijn hulp en 
bijstand, verenigd mogen zijn als afgevaardigden van de vijftien 
Canadian Reformed Churches. E lkaar ziende op deze plaats, mogen 
wij de daden des H EER EN  zien, in het midden van zijn volk vol
bracht.

D at m aak t het to t een bijzondere vreugde, u nam ens de roepende 
kerk  van Chatham , te mogen begroeten en u een hartelijk  welkom 
toe te roepen. Wij, en de kerken die ons zonden, hebben voor dat 
sam enkom en moeiten en kosten over moeten hebben. M aar w at be
teken t dat in vergelijking m et die zorg en die moeite ook vaak  van
wege onze zwakheden en zonden in ons m eevergaderen m et Hem, die 
de H E E R E  ten koste heeft m oeten leggen, opdat het to t deze eerste 
synodevergadering zou kunnen kom en?

En in ootmoedige dankbaarheid daarvoor willen wij dan ook van
daag de arbeid, die ons hier w ordt opgedragen, aanvangen.

Tegelijk echter ook in ru stig  vertrouwen.
De ogen des H EE R EN  doorlopen immers de ganse aarde.
H et is dus niet iets van een oud en van een jong verleden alleen.

V andaag gebeurt het ook, nu onze synode een aanvang neemt. Nu is 
de H EER E er, en zijn ogen, zoals onze S tatenvertaling  zo prachtig
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w eergeeft, doorlopen de ganse aarde; ook dit stuk je  grond dus, w aar 
wij ons bevinden. Zoekend, speurend, gaan  ze hier ook rond.

En w at zoeken zij ? Mensen, die m et hun wijsheid, hun kennis, hun 
inzicht, hun besluiten een verbond hebben gesloten en daar steun in
zoeken ?

Och neen, mensen zoeken Gods ogen, die uit het verbond, da t Hij 
m et hen gesloten heeft, leven, wier h a rt volkomen is m et Hem, die 
zich volledig to t Hem en dus to t zijn openbaring, w aarin  Hij to t hen 
spreekt, en Zichzelf aan hen vertoont, hebben gekeerd.

K rachtig  bewijst Hij zich aan hen.
En hebben we dat niet nodig?
Toch al, om dat wij m et elkaar alzo zw ak zijn, d a t wij geen ogen

blik kunnen bestaan, en de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet 
ophouden ons aan te vechten, ook vandaag niet.

Daarom  al kunnen wij zonder de standhoudende en sterkende 
k rach t des H EE R EN  niets.

M aar dat is toch niet het enige punt.
Wij m oeten aan het werk.
Voorstellen, van belang voor de verdere opbouw van ons kerkelijk 

leven, liggen voor ons.
Appèlzaken, w aaronder van groot gewicht, m oeten behandeld.
Eenheid van gevoelen treed t in de verschillende voorstellen m aar 

weinig aan de dag en is ook bij de bespreking in de respectieve classi
cal© vergaderingen weinig gebleken.

Zelfs las ik in het ko rt verslag van de classis-W est van 29 Ju li 1.1., 
dat deze vergadering besloot, verschillende voorstellen van Oost af 
te  wijzen.

Hopenijk is het niet zo ernstig  bedoeld als het daar w ordt gezegd.
Anders toch behoefden we, voor w at deze punten aangaat, n iet te 

vergaderen, m aar konden volstaan m et eenvoudig de koppen te tellen 
en de u itslag  vast te leggen.

En daar is een synode toch niet voor.
In elk geval, het w erk dat voor ons ligt, is niet eenvoudig en 

gem akkelijk.
En wij kunnen zoveel bederven.
Met de beste voornemens en m et een goed verleden kunnen wij 

het nog.
Als daar één het bewijs van is, dan is het wel koning Asa.
Hoe p rach tig  was hij begonnen, en hoe schoon zette  hij door. De
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kroniekschrijver m ag zelfs zeggen, da t zolang hij leefde zijn h a r t  de 
HEEFLE volkomen w as toegewijd.

E n toch, hoe mis g a a t het aan  het einde.
Onbegrijpelijk ?
Ja , voor wie zichzelf niet kent.
T otaal onverstaanbaar.
Hoe is het mogelijk! Zo'n flinke m an eerst! Een voorbeeld!
Al die verbazing verdwijnt echter bij hem, die in he t lich t van  Gods 

getuigenis zichzelf heeft leren kennen, en ziet, da t hij buiten de hulp 
des HE E R E N  niets kan doen.

En in p laa ts  van zich te verwonderen, kan  hij alleen m aar bidden:
Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet.
Ai, la a t van mij Uw Heilige Geest niet scheiden!
Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden.
B estier mijn gang, daar Gij mijn zwakheid ziet.

M aar broeders, la ten  wij dan zo biddend aan  het w erk gaan  en 
blijven.

En God van de hemel, die zal het ons doen gelukken.
W ant de ogen des H E E R E N  doorlopen de ganse aarde, om zich 

s te rk  te  bewijzen aan hen, w ier h a r t volkomen is to t Hem.

M et deze woorden v erk laar ik de eerste synode van de Canadian 
Reform ed Churches voor geopend.

H ierna w ordt gezongen Psalm  51 : 6.

A rtikel 2.
Onderzoek credentiebrïeven.

Door de broeders De Jong, Van Oene, en Van P opta  worden de 
credentiebrieven nagezien.

H et blijkt, d a t aanwezig zijn:
Nam ens de kerken in het Oosten:

Ds W. Loopstra 
Ds L. Selles 
Ds G. van Dooren 
Oud. H. R. de Bolster 
Oud. K. F lokstra  
Oud. J. K oster 
Oud. L. Lodder 
Oud. P. B. Oosterhoff.
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Nam ens de kerken in het W esten:
Ds G. Ph. P ieffers 
Ds H. Stel
Ds W. W. J. van Oene 
Ds J. van Popta 
Oud. D. M. B arendregt 
Oud. D. H. Buit 
Oud. C. de Jong 
Oud. A. H. Lubbers.

A rtikel 3.
Samenstelling en verkiezing moderamen.

B r w ordt besloten het m oderam en te doen bestaan  u it een praeses, 
een assessor en twee scribae.

De broeders F lokstra, Lodder en Van Dooren worden benoemd tot
stem  commissi e.

Praeses.
Bij de eerste stem m ing voor praeses verkrijg t: ds Loopstra 2, ds 

Pieffers 2, ds Selles 4, ds Van Dooren 4 en ds Van Popta 4 stemm en.
Bij de tweede stem m ing verkrijg t ds Selles 4, ds Van Dooren 4 en 

ds Van Popta 8 stemmen.
H erstem m ing tussen deze drie levert hetzelfde resu ltaa t op.
Om te komen to t een tw eetal w ordt nu eerst herstem m ing gehou

den tussen de di Selles en Van Dooren. Hierbij verkrijg t ds Selles 7 
en ds Van Dooren 9 stemmen.

Thans w ordt een stem m ing gehouden over het tw eetal Van Dooren 
en Van Popta, w aarbij ds Van Dooren 7 en ds Van P opta  9 stem m en 
verkrijgt.

Ds Van P opta  is gekozen.
Assessor.

Bij de stem m ing voor assessor verkrijg t ds Selles 5, ds Van Dooren 
10 en ds Van Oene 1 stem.

Ds Van Dooren is gekozen.
Scriba I.

Bij de stem m ing voor scriba I verkrijg t ds Loopstra 2, ds Selles 7. 
ds Stel 1 en ds Van Oene 6 stemmen.

H erstem m ing levert het volgende re su ltaa t op: ds Loopstra 1, ds 
Selles 5 en ds Van Oene 10 stemmen.

Ds Van Oene is gekozen.
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Scriba II.
Voor scriba II  verkrijg t oud. De Bolster 1, ds Loopstra 3, ds Stel 1 

en ds Selles 11 stemmen.
Ds Selles is gekozen.
In verband m et de vele voorbereidende w erkzaam heden voor de 

sam enroeping dezer synode reeds door hem verricht, w ordt ds Selles 
op zijn verzoek van deze benoeming ontheven.

Bij de tweede stem m ing voor scriba II  verenigt op zich: Oud. De 
Bolster 3, ds Loopstra 8, ds P ieffers 1 en ds Stel 4 stemmen.

Een nieuwe vrije stem m ing geeft het volgende beeld te zien: Oud. 
De Bolster 2, ds Loopstra 7, ds P ieffers 2 en ds Stel 5 stemmen.

H erstem m ing w ordt gehouden tussen de di Loopstra en Stel, w aar
bij de eerste 10 en de tweede 6 stem m en verkrijgt.

Ds Loopstra is gekozen.
H et m oderam en neem t zitting.
De vergadering w ordt geconstitueerd.

A rtikel 4.
Persverslag.

A an ds Scholten w ordt verzocht het persverslag op te stellen.

A rtikel 5.
Instemming belijdenisgeschriften.

P u n t 5 van het voorlopig agendum  luidt: Betuiging van instem m ing 
m et de drie Form ulieren van Enigheid van de Canadian Reformed 
Churches.

Tegen dit punt w ordt bezw aar ingebracht door de classis van de 
kerken  u it het W esten d.d. 29 Ju li 1954.

H et schrijven, dat n aa r de roepende kerk  gezonden is dienaangaan
de w ordt voorgelezen en luidt als volgt:

„Op voorstel van de kerk  van Edm onton spreekt de classis 
uit, dat ze bezw aar heeft tegen punt 5 van het voorlopig 
agendum. H et is niet nodig, dat de afgevaardigden te r ver
gadering instem m ing betuigen m et de Drie Form ulieren van 
Enigheid der Canadian Reformed Churches, daar het feit 
van hun afgevaardigd zijn bewijst, dat ze daarm ee instem 
ming betuigen, om dat ze afgevaardigd worden door kerken,
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die ju ist op de grondslag van deze form ulieren m et e lkaar
in verband leven.”

H et 'bezwaar tegen ap arte  instem m ing w ordt door allen gedeeld 
en besloten w ordt geen ap arte  instem m ing te vragen.

A rtikel 6.
Mededelingen roepende kerk.

Bij zijn mededelingen aangaande de voorbereidende m aatregelen, 
door de roepende kerk  genomen, ste lt ds Selles de v raag  nam ens 
haar, of een roepende kerk  ju ist handelt als zij afschriften  van 
bezw aarschriften, aan de generale synode gericht, aan alle kerken 
zendt. Hij leest in dit verband voor een schrijven van de kerk  van 
New W estm inster, door de kerk  van C hatham  ontvangen, w aarin  
bezw aar gem aakt w ordt tegen het feit van de rondzending van de 
bezw aarschriften, aan deze synode gericht.

Eveneens v raag t ds Selles nam ens de roepende kerk  of het ju ist is 
dat zij aan degenen, die bezw aarschriften hebben gezonden, heeft 
medegedeeld, dat zij zelf voor verm enigvuldiging zorg hebben te 
dragen.

A rtikel 7.
Adviseur.

De praealabele v raag  w ordt gesteld of ds H. Scholten van Home
wood verzocht zal worden deze synode van advies te dienen.

H iertoe w ordt besloten en overgegaan.
Ds Stel ste lt voor: De synode besluit, dat de praeses bij afhandeling 

van een zaak, alvorens to t een besluit gekomen wordt, ds Scholten 
zal vragen of hij advies w enst te geven.

Besloten wordt, da t de praeses bij behandeling van een zaak  
ds Scholten zal vragen of hij advies w enst te geven.

A rtikel 8.
V oortzetting mededelingen roepende kerk.

Op de eerste v raag  van de roepende kerk  (zie artikel 6) antw oordt 
de synode ontkennend.

De tweede v raag  van de roepende kerk  w ordt door ds Selles te ru g 
genomen in verband m et het antwoord op de eerste.



A rtikel 9.
Schorsing.

De vergadering w ordt thans geschorst om het m oderam en gelegen
heid te geven zich te beraden over en m et voorstellen te komen be
treffende de werkwijze der synode.

A rtikel 10.
Heropening.

Te k w art over twee w ordt de vergadering heropend. Gezongen 
w ordt Psalm  1 : 1.

A rtikel 11.
Voorstellen m oderam en betreffende

de werkwijze der synode.
Plet m oderam en ste lt aan de synode het volgende voor:
a. Om Donderdag 4 en Vrijdag 5 November te vergaderen van 

9—12, 2—5.30 en 7.30— 10 uur en Z aterdag 6 November van 9—12 
en 2—5.30 uur, aangenomen, dat de w erkzaam heden niet eerder be
ëindigd kunnen worden.

D it w ordt aangenomen.
b. Over eventuele vergaderingen daarna la te r een beslissing te 

nemen.
W ordt eveneens aanvaard.
c. Alle zaken van het agendum  eerst in volle vergadering te be

spreken en zo rnogelijk af te handelen. E r zal (zullen) alleen een 
com m issie(s) benoemd worden m et de opdracht een rapport en advies 
op te  stellen, w anneer de noodzaak daartoe zich tijdens de bespreking 
voordoet en de synode daartoe besluit in elk eventueel concreet geval.

W ordt aanvaard.
d. Om de bespreking zoveel mogelijk te beperken to t tw ee rondes. 

In  de eerste ronde m ogen de sprekers niet ingaan op w at door ande
ren tijdens deze vergadering over de onderhavige zaak  al n aar voren 
is gebracht.

In  de tweede ronde kunnen ze het gesprokene in de eerste ronde 
bestrijden en w at reeds in de tweede ronde werd opgem erkt.

De praeses kan, w anneer het hem wenselijk voorkom t of na een 
daartoe aangenom en voorstel van orde u it de vergadering to t m eer 
rondes de gelegenheid geven.
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Aldus aanvaard.
e. Om de acta  van elke zitting in de volgende zitting  v ast te 

stellen in de Nederlandse taal.
Alzo besloten.
f. Om ds Scholten en Oud. De Bolster op te dragen de vastge

stelde Nederlandse A cta zo getrouw  mogelijk weer te geven in de 
Engelse taa l en om deze v ast te stellen in de zitting, volgende op die 
w aarop de Nederlandse tek s t werd vastgesteld.

Eveneens aanvaard.
g. Om de Nederlandse en de Engelse A cta volledig te publiceren 

in Canadian Reformed M agazine en om te trach ten  een regeling m et 
de uitgever te verkrijgen, dat het zetsel ook gebruik t kan worden 
voor uitgave in boekvorm. Bij aannem ing van dit voorstel is dan een 
afzonderlijk door de synode vastgesteld  persverslag overbodig.

De beslissing over dit voorstel w ordt aangehouden.

A rtikel 12.
Vaststelling agendum.

Een voorstel van de kerk  van Neerlandia, na sluitingsdatum  voor 
het inzenden van voorstellen bij de roepende kerk  ingekomen, w ordt 
aan het agendum  toegevoegd.

Eveneens w ordt toegevoegd: aanwijzing archiefbew arende kerk.
D aarna w ordt het agendum  vastgesteld.

1. Opening nam ens de roepende kerk  van Chatham .
2. Onderzoek van de credentiebrieven.
3. Verkiezing van het moderamen.
4. Constituering van de vergadering.
5. Betuiging van instem m ing m et de Drie Form ulieren van E nig

heid van de Canadian Reformed Churches.
6. Mededelingen van de roepende kerk  inzake de voorbereiding der 

synode.
7. V aststelling van het agendum der synode.
8. V aststelling van de vergadertijden en werkwijze der synode.
9. Ingekom en brieven:

a. Een schrijven van de S tated  Clerk of the P ro testan t 
Reform ed Churches d.,' 3 November 1951 m et verzoek om 
copie van de brief door de classis van de Canadian Reformed 
Churches van 18 April 1951 aan de synode van de P ro testan t 
Reformed Churches gezonden.
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b. Een antwoordschrijven nam ens de synode van de P ro te s tan t 
Reformed Churches gedateerd 8 F ebruari 1952 m et de mede
deling, da t „The D eclaration of Principles’' is aangenomen, 
doch correspondentie niettem in w ordt begeerd.

c. Een schrijven m et bijlage nam ens de Generale Synode van 
De Gereform eerde K erken in Nederland van 1951, dat de 
relatie van corresponderende kerken m et de Canadian 
Reformed Churches w ordt aangegaan.

d. Schrijven van de kerk  van N eerlandia behelzende een voor
stel to t wijziging van artikel 70 der Kerkenordening.

10'. Voorstellen:
1. Van de kerk  van Edm onton to t wijziging van artikel 41 en 

67 en nadere bepaling bij artikel 47 K.O. Bijlage 1.
2. Van de kerk  van H am ilton om elke 2 ja a r  een nationale 

synode te houden. Bijlage 2.
3. Van de kerk  van H am ilton om de synodevergadering beur

telings in één der cen tra  in Classis-Oost en -W est te houden. 
Bijlage 3.

3. Van de kerk  van Edmonton om een commissie te benoemen 
m et de opdracht na te gaan of en zo ja, welke artikelen  van 
de K erkenordening wijziging behoeven. Bijlage 4.

5. Van de Classis-W est van 11 November 1953 inzake de voor
bereidende m aatregelen  voor de vaststelling  van een Engelse* 
Bijbelvertaling, Psalm - en Gezangbundel, voorzien van L itu r
gische Form ulieren en Belijdenisgeschriften. Bijlage 5.

6. Van de Classis-Oost van 4 Februari 1954 inzake invoering 
van Engelse Bijbelvertaling, P sa lte r en Form ulieren. Bij
lage 6.

7. Van de Classis-W est van 11 November 1953 inzake fonds
vorm ing voor eigen opleiding. Bijlage 7.

8. Van de Classis-Oost van 28 April 1954 inzake opleiding en 
uitvoering artikel 19 K.O. Bijlage 8.

9. Van de Classis-Oost van 3 April 1952 inzake het ondernemen 
van zelfstandige zendingsarbeid. Bijlage 9.

10. Van de Classis-W est van  13 December 1952 inzake corres
pondentie m et De Gereform eerde K erken in Nederland. Bij
lage 10.

11. Van de Classis-Oost van 28 April 1954 inzake correspondentie 
m et de P ro te s tan t Reformed Churches. Bijlage 11.
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12. Van de broeders J. G. F eenstra  te Fenw ick en C. Ouwersloot 
te  Smithville inzake het afhouden van gelden voor „The 
Unions”. Bijlage 12.

11. Appèlzaken.
A. Van de Classis-W est van 13 December 1952 inzake een besluit 

van Classis van 18 April 1951 om trent artikel 67 K.O. 
Bijlage 13.

B. Van Classis-W est van 13 December 1952 inzake de door 
Classis van 18 April 1951 aan de kerk  van Georgetown ge
geven goedkeuring to t instituering van de kerk  te Hamilton. 
Bijlage 14.

C. Van 18 leden van de kerk  van H am ilton inzake kerker aads- 
en classisbesluit in betrekking  to t de vereniging van Cana
dian Reform ed Church en F irs t P ro testan t Reform ed Church 
te Hamilton. Bijlage 15.

D. Van de broeders M. M. de Groot en F. K untz te H am ilton in
zake het besluit van de classis-Oost van 4 Februari 1954 het 
gebruik van The P sa lte r in de vrijheid der kerk  te laten. 
Bijlage 16.

12. Benoeming deputaten.
13. R ondvraag en censuur n aar artikel 43 K.O.
14. Verzorging van de A cta der generale synode.
15. Omslag van de kosten en aanwijzing van kerk  voor de afw ikke

ling van de finantiën der synode.
16. Aanwijzing archief bewarende kerk.
17. Aanwijzing van roepende kerk  en vergaderp laats en -tijd der 

volgende synode.
18. Persverslag.
19. Sluiting.

A rtikel 13.
Volgorde behandeling.

N aar aanleiding van een ad\ 'es van ds Scholten w ordt besloten 
de appèlzaken te behandelen aanstonds na de ingekom en stukken.

A rtikel 14.
Schrijven Stated Clerk of the Protestant Reformed Churches.

Voorgelezen w ordt een schrijven van The S tated  Clerk of The
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P ro tes tan t Reformed Churches d.d. 3 November 1951 en een an t- 
woordschrijven daarop door ds Van Popta van 18 April 1952.

Van beide stukken w ordt kennis genomen.

A rtikel 15.
Schrijven Protestant Reformed Churches.

Van een schrijven van de synode van The P ro tes tan t Reformed 
Churches van 8 F ebruari 1952 w ordt de behandeling uitgesteld to t 
gesproken zal worden over het voorstel van de classis-Oost van 
28 April 1954 inzake correspondentie m et de P ro testan t Reformed 
Churches.

A rtikel 16.
Schrijven Gereformeerde Kerken in Nederland.

Voorgelezen w ordt een schrijven van de Generale Synode van De 
Gereform eerde K erken in Nederland 1951, m et bijlage, betreffende 
correspondentie.

Besloten w ordt hierover te handelen wanneer de zaak der corres
pondentie aan de orde komt.

A rtikel 17.
Schrijven kerk Neerlandia betreffende art. 70 K.O.

Het schrijven van de kerk  van N eerlandia betreffende artikel 70 
der K.O. wordt toegevoegd aan de voorstellen.

Artikel 18.
Stukken voorbereiding der synode.

Op voorstel van ds Van Dooren wordt besloten aan de roepende 
kerk te verzoeken de correspondentie betreffende de voorbereiding 
van de synode af te staan voor het generaal archief.

Artikel 19.
Acta.

De acta van de morgenzitting worden vastgesteld.
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A rtikel 20.
N aam  synode

Op voorstel van ds Loopstra w ordt besloten de naam  der synode 
te doen zijn: De Nationale Synode van Homewood, te Carman.

A rtikel 21.
Schrijven broeders F een stra  en Omverstoot.

Op voorstel van ds Van O ene besluit de synode het schrijven van de 
broeders J. G. F eenstra  en C. Ouwersloot te Smithville, Ont., te 
rangschikken onder de bezw aarschriften en het als zodanig te behan
delen.

A rtikel 22.
Behandeling van het bezw aarschrift.

H et bezw aarschrift w ordt thans voorgelezen:
Ds Stel ste lt voor: De synode spreekt uit, in antwoord op het 

schrijven van de broeders F eenstra  en Ouwersloot, dat het antwoord 
van de classis-Oost van 28 April 1954 aan hen gegeven op hun voor
stel, niet ju ist is, aangezien een m eerdere vergadering geen algemene 
u itsp raak  m oet doen over een algemeen gestelde kwestie, m aar alleen 
kan beslissen inzake een concreet gestelde appèlzaak over het beleid 
van de opzieners der gemeente.

Ds Van Dooren ste lt voor: De synode besluit, gehoord de bespre
king van deze zaak, een commissie te benoemen, die de voorgeschie
denis van deze zaak onderzoekt en duidelijk aan de synode voorstelt, 
eventueel vergezeld van een advies.

Br. F lokstra  steun t dit voorstel.
H et voorstel van ds Van Dooren w ordt door hem na discussie weer 

ingetrokken, doch rordt door br. F lokstra  gehandhaafd. W aar geen 
der broeders er verder voor is, w ordt het verworpen.

Ds Van Oene ste lt voor: De synode spreekt uit, dat zij geen u it
sp raak  doen kan over de u itsp raak  van de classis van 28 April te 
Smithville, aangezien de gronden voor dit besluit niet zijn m ee
gedeeld. De synode deelt U mede, da t zij, afgezien hiervan, de door U 
gevraagde u itsp raak  niet m ag doen om dat de zaak  der check-off door 
U te algemeen is gesteld en van een synode geen algemene u itspraken  
mogen worden gevraagd, doch slechts beslissingen in zeer concrete 
zaken van appèl.

Ds Stel steunt dit voorstel en tre k t het zijne terug.
Ds Selles ste lt een am endem ent voor op het eerste deel van het
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voorstel, d a t w ordt overgenomen, luidende: om dat te r beoordeling 
van de juistheid of onjuistheid van deze u itsp raak  de gronden er voor 
zouden m oeten aangegeven zijn.

A rtikel 23.
Schorsing.

De vergadering w ordt thans geschorst voor de avondmaaltijd.

A rtikel 24.
Heropening.

Te half ach t heropent de praeses de vergadering en la a t zingen 
Psalm  2 : 7.

A rtikel 25.
Acta.

De acta  van de m iddagzitting worden vastgesteld.

A rtikel 26.
Persverslag.

H et persverslag zal, gezien de opdracht aan ds Scholten to t ver
ta ling  van de acta, door de assessor worden verzorgd.

A rtikel 27.
Voortzetting bespreking bezwaarschrift

De bespreking van het bezw aarschrift Feenstra-O uw ersloot w ordt 
voortgezet.

Ds P ieffers s te lt voor het woord „u itsp raak ” te vervangen door 
„besluit”.

Ds Stel s te lt voor: De synode deelt U mede, da t zij to t haar leed
wezen niet kan oordelen over het besluit van de classis van 28 April 
1954, aangezien deze classis aan dit besluit de gronden niet heeft toe
gevoegd en m oet verder in antw oord op uw verzoek U mededelen, 
da t zij de door U gevraagde u itsp raak  niet m ag doen om dat de zaak  
der check-off door U te algem een is gesteld en van een synode geen 
algemene u itsp raak  m ag worden gevraagd, doch slechts beslissingen 
in zeer concrete zaken van appèl.
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A rtikel 28.
Keurstem.

De praealabele v raag  w ordt aan de orde gesteld of de afgevaar
digden van classis-Oost in dit geval keurstem  zullen hebben.

Ds Selles ste lt voor, da t de synode geen u itsp raak  doet over deze 
vraag, m aar het aan de afgevaardigden zelf overlaat.

Dit voorstel w ordt aangenomen.

A rtikel 29.
Stemming'.

H et eerste deel van het voorstel van ds Stel w ordt aangenom en 
m et 9 stem m en voor, 4 tegen en 3 onthoudingen, zodat besloten is:

De synode deelt U mede, dat zij to t haar leedwezen niet kan oor
delen over het besluit van de classis van 28 April 1954, aangezien deze 
classis aan dit besluit de gronden niet heeft toegevoegd.

A rtikel 30.
Voortzettmg behandeling.

Thans w ordt het t\ ’eede gedeelte van ds Stels voorstel in behan
deling genomen.

Ds Stel s te lt nog de volgende wijziging voor: en om dat deze zaak  
der check-off door U niet aan de orde is gesteld bij de synode 
als een concrete appèlzaak. U heeft een u itsp raak  in het algemeen 
gevraagd. De synode ach t zich echter niet gerechtigd uitspraken-in- 
het-algem een te geven.

Ds Van Dooren ste lt voor, gehoord de bespreking, het m oderam en 
op te dragen een brief te concipiëren als antwoord aan  de broeders.

Dit voorstel w ordt aangenomen.

A rtikel 31.
Bezwaarschrift classis Kerken in West-Canada van 13 Dec. 1951.
Voorgelezen w ordt het bezw aarschrift van de classis der kerken 

in W est-Canada van 13 December 1951 betreffende besluit der 
classis Canada van 18 April 1951 inzake de in artikel 87 K.O. ge
noemde z.g.n. christelijke feestdagen.

Op voorstel van ds Selles w ordt uitgesproken, dat het besluit van 
de classis Canada van 18 April 1951 niet voor v ast en bondig gehou-
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den kan worden, omdat de kerk  van Georgetown geen voorstel to t 
wijziging van de Kerkenordening heeft ingediend, w at wel had be
horen te geschieden, voordat deze zaak verder in behandeling had 
kunnen komen.

A rtikel 32.
B ezw aarschrift classis Kerken in W est-C anada van 13 Dec. 1951.
De praeses leest het bezw aarschrift voor van de classis der kerken 

in W est-Canada van 13 December 1951 inzake de bespreking van de 
instituëring der kerk  te Ham ilton op de classis van 18 April 1951.

Ds Seiles ste lt voor: De synode spreekt uit, dat, w aar aangenom en 
m ag worden, dat de zaak van de instituëring van Ham ilton aan de 
orde is gekomen overeenkom stig artikel 41 K.O., ze w ettig  te r tafel 
was en het privé oordeel van de afgevaardigden heeft geleid to t een 
classicale u itspraak, w aarom  de synode het appèl van de classis-W est 
van 13 December 1951 afwijst.

Ds Stel ste lt voor: De synode spreekt uit, kennis te hebben geno
men van het schrijven van de classis-W est d.d. 13 December 1951, 
d a t zij het betreurt, dat de instituëring van de kerk  van H am ilton 
gegaan is, zoals beschreven w ordt in de ac ta  van de classis Canada 
van 18 April 1951.

Een am endem ent van ds Loopstra hierop luidt: en verder geen 
ta a k  te hebben ten aanzien van de verklaringen van de classis-W est 
d.d. 13 December 1951, om dat zij geen appèl inhouden op de synode.

U it nadere mededelingen blijkt, dat door de toenm alige classis be
sloten is dit als appèlzaak in te dienen.

H et voorstel van ds Stel en het am endem ent van ds Loopstra ver
vallen hiermede.

Overeenkom stig het voorstel van ds Seiles w ordt besloten.

A rtikel 33.
Kort verslag.

H et kort verslag van de zittingen van heden w ordt gelezen en 
vastgesteld.

A rtikel 34.
Acta.

De acta  van de avondzitting worden vastgesteld.
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A rtikel 35.
Sluiting.

De zittingen van deze dag worden gesloten nadat gezongen is 
Psalm  118 : 7 en ds Van Popta de H EE R E  heeft gedankt.

A rtikel 36.
Heropening.

De m orgenzitting van Vrijdag 5 November 1954 w ordt door de 
praeses geopend. Hij laa t zingen Psalm  65 : 2 en 3. Hierop g aa t hij 
voor in gebed.

Appèl nominaal w ordt gehouden.

A rtikel 37,
Bezw aar schrift leden kerk  van Hamilton.

Gelezen w ordt een bezw aarschrift van ach ttien  leden en voor
m alige leden \  \n de kerk  van H am ilton inzake kerkeraads- en 
classisbe-sluit in betrekking to t de vereniging van de Canadian 
Reform ed Church en de F irs t P ro tes tan t Reformed Church te 
Hamilton.

N a lezing w ordt besloten tw eem aal gelegenheid te geven het 
woord te voeren en daarna een commissie te benoemen om de synode 
te adviseren.

Een begin w ordt gem aak t m et de bespreking.

A rtikel 38.
Schorsing.

De vergadering w ordt geschorst voor de m aaltijd.

A rtikel 39.
Heropening.

Te twee uur w ordt de vergadering heropend en appèl nominaal 
gehouden. Gezongen w ordt Psalm  87.

A rtikel 40.
Voortzetting behandeling bezwaarschrift.

De bespreking over het in artikel 37 genoemde bezw aarschrift 
w ordt voortgezet.

21



N a ampele discussie over het bezw aarschrift w ordt een commissie 
benoemd m et de opdracht om de synode te adviseren nopens de bean t
woording van de v raag  of het bezw aarschrift van de broeders Van 
den Berg e.a. terech t is afgewezen door de classis van de kerken in 
Oost-Canada van 5 November 1952.

Deze commissie bestaa t u it de broeders B arendregt, Koster, Pief- 
fers, Stel en Van Popta.

A rtikel 41.
Schorsing.

De vergadering w ordt geschorst om de commissie gelegenheid te 
geven h aar voorstel te concipiëren en voor de maaltijd.

A rtikel 42.
Heropening.

De praeses heropent de vergadering en houdt appèl-nominaal. We 
zingen Psalm  116 : 9, 10, 11.

A rtikel 43.
Voorstel commissie

De onder artikel 40 genoemde commissie legt het volgende voorstel 
aan de synode voor:

De synode kan er niet over oordelen of door de gang van zaken 
de toenm alige F irs t P ro te s tan t Reformed Church van Ham ilton niet 
m eer de w are kerk  van C hristus bleek te zijn, om dat door de broeders 
niet m et feiten bewezen is welke dan de verkeerde gang van zaken 
zou zijn geweest.

Daarbij m eent de synode, da t zij daarover ook niet behoeft te oor
delen, w aar U zelf zegt, da t de vrijm aking van de F irs t P ro tes tan t 
Reformed Church te H am ilton als slotphase van een harde strijd 
zeker was een stap  in de goede richting.

Bij de sam enspreking w aren twee groepen, die beide zich wilden 
la ten  vergaderen door de Zoon van God in enigheid des geloofs, in 
binding aan Gods Woord en de Drie Form ulieren van Enigheid onder 
leiding van hun herders; en dan kunnen de beide groepen, verenigd, 
zich la ten  weiden door hun herders tezamen, die daarin  bewezen de 
w are en daaruitvolgende w ettige uitoefening van hun am bt. D aarom
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m eent de synode, da t in DIT geval het beroep op de artikelen  27, 28, 
29 en 31 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en op het bevestigings- 
form ulier van ouderlingen en diakenen niet opgaat.

Op grond van het boven gezegde kan de synode uw bezwaren tegen 
de u itsp raak  van de classis der Canadian Reformed Churches in het 
Oosten van 5 November 1952 niet als gegrond oordelen.

M et het voorgaande spreekt de synode uit, dat door deze vereni
ging onder wederzijdse erkenning van de am bten de heiligheid van 
het am bt niet is ontee d, al b e treu rt de synode het wel, dat na de 
wederzijdse erkenning van het am bt en na de vereniging besloten 
w erd aan  de broeders am tsdragers van de voorm alige F irs t P ro tes
ta n t Reform ed Church ontheffing te verlenen u it hun am bt.

Op grond van het bovenstaande kan de synode zich niet u itspreken
zoals gij in uw schrijven van haar v raag t.

Ds Selles s te lt voor in de derde alinea het woord ,,m eent” te ver
vangen door „is van oordeel”.

Ds Loopstra ste lt voor in de vijfde alinea het woord „am bt” te ver
vangen door „am btsd ragers”.

Ds Van Dooren s te lt voor het tweede deel van de eerste alinea als 
volgt te  lezen: „om dat de broeders de synode niet m et feiten hebben 
overtuigd, dat de drie m erktekenen der w are kerk  zouden zijn gaan 
ontbreken”.

H et midden van alinea drie s te lt ds Van Dooren voor als volgt te 
lezen: „die daarin  bewezen hun am bt getrouw  u it te  oefenen”.

Ds Stel beantw oordt hen, die in eerder instantie het woord voerden.
Bij de daarop volgende bespreking gaan n aast anderen ook leden 

der commissie op het in eerste instantie gezegde nader in.
Ds Van Popta s te lt voor in alinea drie in p laa ts van „groepen” te 

lezen „vergaderingen”.
H et eerste am endem ent van ds Van Dooren w ordt door hem als 

volgt veranderd: hij s te lt voor de woorden „de synode” te la ten  ver
vallen en het woord „overtuigd” te vervangen door „bewezen” .

H et aldus veranderde am endem ent w ordt aanvaard  m et drie ont
houdingen en drie stem m en tegen.

H et am endem ent-Van Popta w ordt aanvaard.
H et am endem ent-Selles w ordt aanvaard.
H et tweede am endem ent-Van Dooren w ordt eveneens aangenomen.
Ds Stel s te lt voor in alinea vijf vóór „na de wederzijdse enz.” in te 

voegen het woordje „ ju is t” .
Dit w ordt aanvaard.
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H et aldus geam endeerde voorstel w ordt nu weer gelezen.
Ds Loopstra tre k t zijn am endem ent in.
Hij dient een ander am endem ent in, nl. de vierde alinea als volgt 

te lezen: „Op grond van het boven gezegde oordeelt de synode, dat uw 
bezw aren tegen de u itsp raak  van de classis van de Canadian 
Reformed Churches in het Oosten van 5 November 1952 niet gegrond 
zijn”.

D it w ordt aanvaard.
H et aldus geam endeerde voorstel w ordt aanvaard  m et algemene 

stem m en en drie onthoudingen van broeders, die nauw  bij deze zaak  
betrokken w aren of zijn, en luidt als volgt:

De synode kan er niet over oordelen of door de gang van zaken de 
toenm alige F irs t P ro tes tan t Reformed Church van Ham ilton niet 
m eer de w are kerk  van C hristus bleek te zijn, om dat de broeders niet 
m et feiten hebben bewezen, dat de drie m erktekenen der w are kerk  
zouden zijn gaan  ontbreken.

Daarbij m eent de synode, dak zij daarover ook niet behoeft te oor
delen, w aar U zelf zegt, dat de vrijm aking van de F irs t P ro tes tan t 
Reform ed Church te H am ilton als slotphase van een harde strijd 
zeker was een stap  in de goede richting.

Bij de sam enspreking w aren twee vergaderingen, die beide zich 
wilden la ten  vergaderen door de Zoon van God in enigheid des ge- 
loofs, in binding aan Gods W oord en de Drie Form ulieren van E nig
heid onder leiding van hun herders; en dan kunnen de beide vergade
ringen, verenigd, zich la ten  weiden door hun herders tezamen, die 
daarin  bewezen hun am bt getrouw  uit te  oefenen. D aarom  is de 
synode van oordeel, da t in DIT geval het beroep op de artikelen  27, 
28, 29 en 31 der Nederlandse Geloofsbelijdenis en op het bevestigings- 
form uiier van ouderlingen en diakenen niet opgaat.

Op grond van het boven gezegde oordeelt de synode, dat uw 
bezw aren tegen de u itsp raak  van de classis van de Canadian 
Reformed Church in het Oosten van 5 November 1952 niet gegrond 
zijn.

M et het voorgaande spreekt de synode uit, dat door deze vereni
ging onder wederzijdse erkenning van de am bten de heiligheid van 
het am bt niet is onteerd, al b e treu rt de synode het wel, dat ju ist na 
de wederzijdse erkenning van het am bt en na de vereniging besloten 
w*erd aan de broeders am btsdragers der voormalige F irs t P ro tes tan t 
Reformed Church ontheffing te verlenen u it hun ambt.
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Op grond van het bovenstaande kan de sT node zich niet u itspreken  
zoals gij in uw schrijven van haar v raag t.

A rtikel 44.

In  behandeling w ordt thans gegeven het voorstel van de classis 
W est van 13 December 1951 inzake correspondentie m et De G erefor
meerde K erken in Nederland. Dit voorstel luidt als volgt:

De classis van de Canadian Reformed Churches van W est Canada 
van 13 December 1951, gelezen hebbende het schrijven van d.e synode 
van de Gereformeerde K erken in Nederland, gehouden te Kampen,
A.D. 1951, w aarin  zij bericht gehoor te willen geven aan een verzoek 
van de Canadian Reformed Churches om sam en in onderlinge corres
pondentie te treden en w aarin  zij voorstelt to t nader order deze relatie 
op de volgende wijze te regelen.

2 .

3.

dat de Gereform eerde K erken in Nederland en de Canadian 
Reform ed Churches op elkanders leer en kerkregering  zullen 
ach t geven en mede daartoe elkander op de hoogte zullen hou
den van de agenda en de besluiten van haar m eeste vergade
ringen, m et de mogelijkheid van wederzijdse afvaardiging; 
da t over eventuele wijzigingen en/of aanvullingen in belijdenis, 
kerkorde en liturgische form ulieren, voor zover mogelijk, onder
ling overleg zal worden gepleegd;
dat de door de m et e lkaar in correspondentie staande kerken  
afgegeven a tte s ta tie s  over en weer ontvankelijk zullen worden 
verk laard ;

4. dat de dienaren des W oords van de m et elkander in correspon
dentie staande kerken over en weer kunnen worden uitgenodigd 
to t het voorgaan in de dienst des W oords en der sacram enten; 

s te lt aan de synode voor deze correspondentie alzo te aanvaarden  
en daarvan bericht te zenden aan de Gereform eerde K erken in 
Nederland.

In  verband hiermede w ordt ook in behandeling gegeven het 
schrijven van de Generale Synode van de Gereformeerde K erken in 
N ederland van 1951, genoemd in artikel 16 dezer acta.

Ds Van Dooren ste lt voor, ingevolge een besluit van de classis- 
Oost van 14 Juli 1954, gelijke correspondentie te zoeken m et gerefor
m eerde kerken w aar ook te r wereld.

De bespreking over dit voorstel w ordt begonnen.
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A rtikel 45.
Kort verslag.

H et ko rt verslag van de zittingen van vandaag w ordt vastgesteld.

A rtikel 46.
Acta.

De ac ta  van de zittingen van vandaag worden gelezen. H et v a s t
stellen er van w ordt uitgesteld.

A rtikel 47.
Sluiting.

Gezongen w ordt Psalm  125 : 1 en 2, ds P ieffers dankt de H EER E 
en de praeses sluit deze zitting.

A rtikel 48.
Heropening.

De praeses heropent op Z aterdag 6 November de synode, houdt 
appèl-nom inaal, la a t zingen Psalm  119 : 9 en 10 en g aa t voor in 
gebed.

A rtikel 49.
Voortzetting bespreking correspondentie.

De bespreking over het in artikel 44 genoemde voorstel en schrij
ven w ordt voortgezet.

Ds Stel s te lt voor de relatie  van corresponderende kerken als volgt 
te  regelen:

De correspondentie zal bestaan:
1. in h e t zenden van deputaten  n aar elkanders meeste vergade

ringen, zo mogelijk, opdat zij daar z itting  hebben m et advi
serende stem ;

2. in het op elkander ach t geven, dat m en noch in de leer noch in 
dienst en tuch t afwijke van de gereform eerde belijdenis;

3. in het onderling overleg hoe zich jegens derden te houden;
4. in het dienen van elkander w aar sprake is van wijziging van 

confessie en liturgie.
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Ds Van Dooren ste lt voor: dat de synode, overwegende dat de 
„correspondentie”, zal zij zin hebben en vrucht dragen, in concreto 
u itvoerbaar m oet zijn binnen het norm ale leven der kerken en het 
kerkverband;

d a t de correspondentie, zoals zij voorgesteld en gew enst w ordt 
door de synode van Kampen 1951, niet in alle delen u itvoerbaar en 
zelfs ook gew enst is;

dat desniettem in de correspondentie m et deze en ook andere gere
form eerde kerken een begeerlijk goed is;

besluit voorshands te volstaan m et de ontvangst van het voorstel 
van de Generale Synode van Kam pen 1951 als u itdrukking van de 
begeerte dier kerken om de band des geloofs te  behouden; 

dat de correspondentie voorlopig zal bestaan  in
volgt voorstel, zoals door ds Stel gedaan.

De brs De Bolster, Stel en van Dooren worden benoemd om een 
voorstel te  concipiëren.

A rtikel 50.
Bezwaarschrift M. M. de Groot en F. Kuntz.

In  behandeling w ordt genomen het bezw aarschrift van de broeders 
M. M. de Groot en F. K untz te Hamilton, Ont., betreffende het besluit 
van de classis-Oost van 3 Februari 1954, voor zover dit besluit de 
P sa lte r raak t.

Gelezen w ordt het voorstel van de classis-Oost van 3 Februari 1954 
m et bijgevoegd rapport. H et voorstel luidt als volgt:

The Authorized King Jam es Version van de Bijbel en The Psalter, 
m et de door onze kerken aangenom en Form ulieren, uitgegeven door 
The Publication Committee of the C hristian Reformed Church, naast 
de Hollandse Bijbelvertaling en het Hollands Liturgieboek, in de 
kerken in te voeren.

H et voorstel van de classis-W est van Donderdag 11 November 1953 
w ordt gelezen en luidt:

De generale synode kome to t het voorbereiden van het vaststellen  
van een Engelse Psalm - en Gezangenbundel, voorzien van liturgische 
form ulieren en belijdenisgeschriften en eveneens van het vaststellen  
van de Engelse Bijbelvertaling, alle te gebruiken in onze kerken.

H et rapport hierover worde m instens één ja a r  voor de eerstvolgen
de synode aan alle kerken toegezonden.

N aar aanleiding van zijn opm erking over verschillende melodieën
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u it de P sa lte r geeft ds Van Dooren m et toestem m ing van de vergade
ring  enkele dem onstraties op de piano.

Ds Van Dooren s te lt voor: Terzake van het ingekom en stu k  van de 
broeders De Groot en K untz te H am ilton besluit de synode dit stuk  
voor kennisgeving aan  te  nemen, aangezien:

a. de door de broeders sub A gestelde v raag  niet als een formeel 
appèl is aan  te nemen;

b. de door hen sub B aan de orde gestelde m aterie  te r sprake kom t 
in de desbetreffende voorstellen van de classes Oost en W est.

Ds Van Oene ste lt voor: De synode spreekt u it in antwoord op het 
bezw aarschrift van de broeders De Groot en Kuntz, dat „het in de 
vrijheid der kerken la ten ” van gebruik van P sa lte r enz., w aarover 
het besluit der classis-Oost van 3 Februari 1954 handelt, niet to t de 
com petentie ener classis behoort en m itsdien m oet worden veroor
deeld.

Ds Van Dooren tre k t het eerste deel van zijn voorstel in, m aar het 
w ordt door ds Stel overgenomen, w aarbij het woord ,,form eel” ver
valt.

Ds Loopstra ste lt voor te antwoorden: De synode spreekt uit, d a t 
zij uw v raag  of het kerkrechtelijk  mogelijk was, da t de classis-Oost 
van 3 F ebruari 1954 u itsp rak  ,,de P sa lte r u it de bundel, in gebruik bij 
de C hristian Reformed Church voor w at het gebruik in onze Canadian 
Reform ed Churches b e tre ft in de vrijheid der kerken te la ten ” niet 
kan beantw oorden om dat U deze zaak  niet als een appèl tegen het 
desbetreffende classisbesluit aan  de orde hebt gesteld.

Ds Stel neem t zijn voorstel terug.
H et voorstel van ds Loopstra w ordt aanvaard  en de synode spreek t 

dienovereenkom stig uit.
H et tweede gedeelte van het voorstel van ds Van Dooren, gesteund 

door ds Van Oene, w ordt aanvaard, zodat besloten w ordt:
Voorts deelt de synode U mede, da t de door U sub B aan de orde 

gestelde m aterie  te r  sprake kom t in de desbetreffende voorstellen 
van de classes Oost en W est.

A rtikel 51.
Bespreking voorstellen classes.

De bespreking w ordt thans geopend over de in artikel 50 genoemde 
voorstellen van de classis-Oost van 3 F ebruari 1954 en de classis- 
W est van 11 November 1953.
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A rtikel 52.
Schorsing.

De vergadering w ordt geschorst voor de m aaltijd.

A rtikel 53.
Heropening.

De praeses heropent de vergadering. Appèl nominaal w ordt ge
houden. Gezongen worden de eerste vier verzen van Psalm  136.

A rtikel 54.
Correspondentie.

De bespreking over de correspondentie m et buitenlandse kerken 
w ordt voortgezet.

Ds Van Dooren leg t nam ens de in artikel 49 genoemde commissie 
het volgende concept aan  de synode voor;

De ,,N ational Synod of Homewood of the Canadian Reformed 
Churches, A.D. 1954”

kennis genomen hebbende van
a. het schrijven van de generale synode der Gereform eerde kerken  

in Nederland, Kam pen 1951, behelzende het besluit van het 
aangaan  der correspondentie m et de Canadian Reformed 
Churches, benevens het voorstel to t en de nadere beschrijving 
van de wijze der correspondentie;

b. het voorstel van de classis-W est d.d. 13 December 1951 betref
fende sub a. genoemd voorstel —

overwegende
a. dat correspondentie, zal zij zin hebben en vruch t dragen voor 

de kerken, in concreto u itvoerbaar .moet zijn binnen het raam  
van het door de kerkenordening beschreven en voorgeschreven 
leven der kerken;

b. dat de correspondentie, zoals zij voorgesteld en gew enst w ordt 
door de Synode van Kam pen 1951, n iet in alle delen binnen het 
raam  van het gereform eerd kerkelijk leven uitvoerbaar, of ook
zelfs gew enst is,

besluit
u it te spreken, dat de correspondentie m et gereform eerde kerken 

in andere delen der wereld zal m oeten èn kunnen bestaan  in:
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1. het voor zoveel mogelijk zenden van deputaten  n aar elkanders 
m eeste vergaderingen, opdat deze daarin  ontvangen worden als 
adv iseurs;

2. het aanvaarden van elkanders a tte s ta tie s ;
3. het toelaten van elkanders dienaren des W oords to t de bediening 

van W oord en sacram enten;
4. het inform eren van elkander inzake eventuele wijziging of u it

bouw van belijdenis en liturgie;
5. het op elkander ach t geven dat niet worde afgeweken van de 

gereform eerde belijdenis in de leer, de dienst en de tucht;
6. het doen van verantw oording terzake van correspondentie m et 

derden.
Ds Selles doet het voorstel de woorden ,,zoveel mogelijk” in punt 1 

van het besluit te doen vervallen.
Ds Van Door en ste lt na bespreking de volgende wijzigingen voor:
punt 1 van het besluit: het ontvangen van elkanders eventuele 

deputaten  op de meeste vergaderingen als adviseurs;
pun t 4: invoegen na ,,inzake” : genomen besluiten en
Br. De Jong ste lt voor in overwegende a. de woorden ,,in concreto” 

te schrappen, hetgeen door ds Van Dooren w ordt overgenomen.
H et aldus geam endeerde en veranderde voorstel w ordt aanvaard, 

zodat de synode het volgende u itspreek t:
De ,,N ational Synod of Homewood of the Canadian Reformed 

Churches, A.D. 1954”,
kennis genomen hebbende van
a. het schrijven van de Generale Synode van de Gereformeerde 

K erken in Nederland, K am pen 1951, behelzende het besluit van 
het aangaan  der correspondentie m et de Canadian Reformed 
Churches, benevens het voorstel to t en de nadere beschrijving 
van de wijze der correspondentie.

b. het voorstel van de classis-W est d.d. 13 December 1951 be tref
fende sub a. genoemd voorstel —

overwegende,
a. d a t correspondentie, zal zij zin hebben en vrucht dragen voor 

de kerken, u itvoerbaar m oet zijn binnen het raam  van het door 
de kerkenordening beschreven en voorgeschreven leven der 
kerken,

b. da t correspondentie m et deze en ook andere gereform eerde 
kerken, w aar ook te r wereld, een begeerlijk goed is —

constaterende,
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a. m et blijdschap en dankbaarheid, d a t de Gereformeerde Kerken 
in Nederland blijkens genoemd besluit gehoor hebben gegeven 
aan  het verzoek van de Canadian Reformed Churches d.d. 15 
November 1950 to t het aangaan  van correspondentie,

b. dat de correspondentie zoals zij voorgesteld en gewenst w ordt 
door de Synode van Kampen, 1951, niet in alle delen binnen het

raam  van het gereform eerd kerkelijk leven uitvoei baar, of ook 
zelfs gew enst is — 

besluit
u it te  spreken, dat correspondentie m et gereform eerde kerken in 
andere delen der wereld zal moeten èn kunnen bestaan in:
1. het ontvangen van elkanders eventuele deputaten op de m eeste 

vergaderingen als adviseurs;
2. het aanvaarden van elkanders a tte s ta tie s ;
3. het toelaten van elkanders dienaren des Woords to t de be

diening van Woord en sacram enten;
4. het inform eren van elkander inzake genomen besluiten en even

tuele wijziging of uitbouw van belijdenis en liturgie;
5. het op elkander ach t geven, dat niet worde afgew eken van de 

gereform eerde belijdenis in de leer, de dienst en de tucht;
6. het doen van verantw oording terzake van correspondentie m et 

derden.
H et tweede concept der commissie inzake de correspondentie luidt 

als volgt:
De synode, enz., besluit correspondentie in bovengenoemde zin 

eveneens te zoeken m et
De Vrije Gereform eerde K erken in Zuid-A frika 
De Reformed Churches in A ustralië 
De Gereformeerde K erken in Indonesië 
De Gereformeerde K erk te Monte Alegro in Brazilië 
(The P ro tes tan t Reformed Churches of the U.S.A.)
Deze laa ts te  naam  is het voorstel van een minderheid van de 

commissie.
H et voorstel van de commissie in haar geheel w ordt aanvaard, 

zodat de synode besluit m et de genoemde kerken correspondentie te 
zoeken.

Inzake het voorstel van de minderheid der commissie om corres
pondentie te zoeken m et The P ro tes tan t Reformed Churches of the 
U.S.A., kom t br. De Bolster, na bespreking, m et het volgende voor
stel:
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De synode besluit h e t voorstel to t correspondentie m et The P ro tes
ta n t Reformed Churches of the U.S.A. te  bespreken wanneer punt 11 
van de voorstellen behandeld zal worden.

Een voorstel door de predikanten Van Oene en Van Popta luidt: 
de synode besluit het voorstel om correspondentie te zoeken m et de 
P ro te s tan t Reformed Churches of the U.S.A. niet in behandeling te  
nemen, om dat het verder g a a t dan het voorstel van de classis van de 
kerken in het Oosten en de verk laring  van de classis van de kerken in 
het W esten, dat zij dit voorstel ondersteunt.

Ds P ieffers s te lt voor: De synode besluit het voorstel van br. De 
Bolster inzake correspondentie m et de P ro tes tan t Reform ed Churches 
niet te  behandelen, daar de mindere vergaderingen gezegd hebben: 
wij m oeten nog onderzoeken of correspondentie m et The P ro testan t 
Reform ed Churches wel mogelijk is en br. De B olster tegen die u it
sp raak  van de mindere vergadering in zijn eigen ressort niet heeft 
geappelleerd.

D it voorstel w ordt door de brs Van Oene en Van P op ta  over
genomen.

Ds Loopstra ste lt voor: De synode besluit om het voorstel van br. 
De B olster inzake correspondentie m et The P ro te s tan t Reform ed 
Churches in the U.S.A. nu niet in behandeling te nemen, om dat de 
synode, gezien het voorstel van de classis-Oost inzake corresponden
tie m et the P ro te s tan t Reform ed Churches in the U.S.A. er n iet van 
m ag uitgaan, da t the  P ro te s tan t Reformed Churches in the U.S.A. 
behoren to t de gereform eerde kerken w aarm ede correspondentie 
m oet worden aangegaan.

H et voorstel van ds P ieffers w ordt in stem m ing gebracht en aan 
genomen, zodat de synode dienovereenkom stig besluit.

A rtikel 55.
Bezwaarschrift Feenstra—Ouwersloot

A an de synode w ordt thans voorgelegd het concept-antwoord door 
het m oderam en opgesteld op het bezw aarschrift van de broeders 
F eenstra  en Ouwersloot.

Ds Van Popta is rapporteur.
H et eerste voorstel van het m oderam en ra a k t de wijze van behan

delen en luidt als volgt:
De synode verk laart, h aa r besluit om het schrijven van de broeders 

F een stra  en Ouwersloot als een bezw aarschrift te  behandelen als ten
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onrechte genomen, in te trekken  en hun schrijven als een voorstel 
te  behandelen.

Gronden:
De broeders verk laren  in hun schrijven:
1. da t ze de inhoud van hun schrijven aan de classis van de kerken 

in het Oosten van 28 April 1954 te r  inform atie aan de synode 
voorleggen;

2. dat zij het verzoek om de door hen nopens de zaak  van de check
off noodzakelijk geachte u itsp raak  aan de synode gedaan heb
ben om dat ze
a. het mogelijk achten te zijn, da t genoemde classis m et h aar 

antw oord op hun schrijven heeft erkend, dat het een zaak  
betreft, die niet op een m indere vergadering kan worden 
af gehandeld;

b. om dat zij er van overtuigd zijn, dat de zaak  van de check
off alle kerken aan g aa t

D it voorstel w ordt aangenomen.
H et tweede voorstel van het m oderam en is een concept van het te 

zenden antw oord en luidt:
De synode heeft besloten U in antwoord op uw schrijven van 15 Mei 

1954 het volgende te antwoorden:
Zij m ag zich terzake van de check-off niet u itspreken  zoals U h aar 

hebt voorgesteld te doen; niet, om dat ze van oordeel is, d a t de door 
U voorgestelde u itsp raak  onjuist is, m aar wèl, om dat ze niet mêtg 
oordelen over het al of niet ju iste  er van.

A rtikel 30 van de kerkenordening schrijft h aar im mers voor: ,,In 
m eerdere vergaderingen zal m en niet handelen dan  het gene, dat in 
de m indere niet heeft afgehandelcl kunnen worden of dat to t de 
kerken dier m eerdere vergadering in het gemeen behoort” .

Nu m otiveert U uw besluit om de synode te verzoeken de door U 
noodzakelijk geachte u itsp raak  te doen m et een beroep op artikel 
30 K.O., ofschoon U dit artikel niet uitdrukkelijk  noemt. U schrijft 
nl. dit verzoek te doen

a. om dat U het mogelijk acht te zijn, dat de classis van de kerken 
in Oost-Canada van 28 April 1954 m et h aar antwoord op het 
h aa r door U gezonden schrijven heeft erkend, da t het een zaak  
betreft, die niet op een mindere vergadering kon worden afge
handeld ;

b. om dat U er van overtuigd bent, d a t de zaak  van de check-off 
alle kerken aangaat.
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De synode daarentegen is van oordeel:
ad a. In  het door U vermelde besluit van genoemde classis w ordt 

niet uitgesproken, dat ze van mening was, d a t deze zaak  door h aar 
niet af gehandeld heeft kunnen worden;

ad. b. De synode is niet geroepen in een algemene u itsp raak  be
treffende gegeven gedragingen van leden der kerken te verklaren, 
of ze al dan niet in strijd m et de w et des H E E R E N  zijn.

De synode beseft zeer wel, dat U m et uw schrijven het heil der 
kerken w ilt beogen. M aar zou de synode naar aanleiding van uw 
verzoek uitspreken, het berusten  in de check-off al dan niet zonde 
te  noemen, dan zou ze in strijd  m et de kerkenordening handelen. En 
de kerken zouden om d a t fe it alleen al zulk een u itsp raak  niet voor 
vast en bondig kunnen houden.

Br. De Jong ste lt voor in de laa ts te  alinea na ,,in strijd m et” in te  
voegen: ,,artikel 30 K.O.”, w at door de rapporteu r w w d t overge- 
nom en.

Ds Loopstra ste lt voor in de alinea na ,,noemen” in te voegen: 
zonder da t deze zaak  door U langs de weg van artikel 31 aan de orde 
gesteld is op de synode.

D it am endem ent w ordt verworpen.
Ds P ieffers s te lt voor: om in de tweede alinea geheel artikel 30 

te  citeren op grond van het feit, da t in de s trik te  zin des woords de 
zaak  van check-off zoals zij in het voorstel van de broeders to t ons 
komt, geen kerkelijke zaak  is.

Ook dit am endem ent w ordt verworpen.
H et antwoordschrijven m et de overgenomen wijziging kom t thans 

in stem m ing en w ordt aanvaard.

A rtikel 56.
Psalter.

De bespreking over de P sa lte r w ordt voortgezet.
Ds Selles s te lt voor:
De synode, constaterende, d a t artikel 69 K.O. niet volledig voorziet 

in de behoefte van de kerken op het punt van het psalm gezang,
besluit le . The P salter, uitgegeven door het Publication Committee 

of the C hristian Reform ed Church voorlopig in de vrijheid der kerken 
te  laten ;

2. deputaten  te benoemen m et de opdracht de komende synode te 
adviseren ten aanzien van  een in te  voeren P sa lte r en de daarvoor
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nodige aanvulling van  artikel 69 K.O. en hun gem otiveerd advies 
m instens één ja a r  voor het sam enkom en der synode aan de kerken 
voor te  leggen.

Dit voorstel w ordt verworpen.

A rtikel 57.
Persverslag

H et persverslag w ordt vastgesteld

A rtikel 58.
Vergadertijden.

De vergadertijden voor a.s. M aandag worden vastgesteld. Verga' 
derd zal worden van 9—12, 2—5.30 en 7.30—10.

A rtikel 59.
Sluiting.

De praeses sluit de zittingen van heden nadat gezongen is Psalm  
90 : 8 en 9 en br. Buit is voorgegaan in dankzegging.

A rtikel 60.
Heropening.

M aandag 8 November te 9 u u r heropent de praeses de synode. 
Gezongen w ordt Psalm  119 : 17, 18, 19. Hierop v raag t de praeses de 
H EE R E  zijn zegen.

Appèl nominaal w ordt gehouden.

A rtikel 61.
Telegram Nederland.

Voorgelezen w ordt een telegram , ingekomen van de deputaten  voor 
correspondentie m et buitenlandse kerken der Gereformeerde K erken 
in Nederland, luidende:

Uw synode toegew enst 2 Thess. 3 : 16. A fvaardiging zaak  van 
generale synode. Brief volgt. D eputaten correspondentie buitenlandse 
kerken, Visser.

Van d it telegram  w ordt m et blijdschap en dankbaarheid kennis ge
nom en.
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A rtikel 62.
V ertaling A cta.

Ds Scholten deelt mede, dat het onmogelijk is de Engelse vertaling 
van de A cta aan het einde der synode vast te stellen. Besloten wordt, 
d a t de Nederlandse tek s t van de A cta  de authentieke zijn zal en dat 
w at de Engelse vertaling b e tre ft volstaan zal worden m et het ver
zoek aan  br. De Bolster en ds Scholten om voor een zo nauw keurig 
mogelijke vertaling zorg te dragen.

A rtikel 63.
A cta.

De A cta worden vastgesteld  to t artikel 54.

A rtikel 64.
Bijfo el vert aling.

Van de in a rtike l 50 verm elde voorstellen van de classes Oost en 
W est inzake Bijbelvertaling, enz. kom t thans het punt Bijbelvertaling 
aan  de orde.

Ds Van Dooren s te lt voor:
Terzake van de Bijbelvertaling besluit de synode, aangezien het 

verta len  van de H. Schrift noch ook het vaststellen  van een v er
ta ling  ta a k  ener synode is, zich op voorstel van de classis-Oost te 
beperken to t het advies, d a t in de kerken ,,The A uthorized King 
Jam es Version” gebru ik t worde.

Ds P ieffers s te lt voor te schrappen de woorden ,,op voorstel van 
de classis-O ost”.

In  de loop der bespreking dient ds Van Dooren een ander voorstel 
in, luidende:

Terzake van de Bijbelvertaling besluit de synode, hoewel over
tuigd, dat van de beschikbare vertalingen ,,The A uthorized King 
Jam es Version” de m eest betrouw bare is, gezien het Schriftgelovig 
k arak te r, overwegende, da t het verta len  van Gods Woord noch ook 
het vaststellen  van een verta ling  ta a k  ener synode is, in dezen geen 
u itsp raak  te  doen.

Ds P ieffers s te lt voor in p laats van „overtuigd” te lezen „naar 
het inzicht d a t ze nu heeft” .

Gezien he t verloop van  de bespreking w ordt besloten om een com
missie te benoemen om een voorstel te concipiëren. Deze commissie 
b estaa t u it de brs De Jong, Selles en Van Dooren.
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A rtikel 65.
Formulieren.

In  bespreking kom t de rest van de in de voorstellen der beide clas
ses vervatte  m aterie.

Br. De Bolster ste lt voor: De synode besluit terzake van de door 
onze kerken aangenom en confessionele en liturgische form ulieren 
een commissie te benoemen, om ten  m inste één ja a r  voor het bijeen
komen van de volgende synode aan de kerken  te rapporteren  aan 
gaande het gebruik van deze form ulieren in de Engelse taal.

Ds Selles ste lt een verandering voor, welke w ordt overgenomen door 
br. De Bolster, luidende: te rapporteren  betreffende de v raag  welke 
Engelse vertaling van deze belijdenisgeschriften en liturgische form u
lieren dient te  worden gebruikt.

Dit voorstel w ordt aanvaard, zodat:
De synode besluit terzake van de door onze kerken aangenom en 

belijdenisgeschriften en liturgische form ulieren een commissie te 
benoemen, om ten  m inste één jaa r voor het bijeenkomen van de vol
gende synode te rapporteren  betreffende de v raag  welke Engelse 
vertaling  van deze belijdenisgeschriften en liturgische form ulieren 
dient te  worden gebruikt.

A rtikel 66.
A rtikel 41 K.O.

A an de orde kom t het voorstel van de kerk  van Edmonton be
treffende wijziging artikel 41 K.O. Dit voorstel luidt:

De woorden ,,zo nochtans, dat men het boven de drie m aanden niet 
u itstelle”, voorkomende in artikel 41 van de kerkenordening, te  ver
vangen door: ,,zo nochtans, dat elk ja a r  tenm inste twee classicale 
vergaderingen gehouden w orden”.

Ds Van Oene stelt, ingevolge een door de laa ts te  classis-W est ge
nomen besluit, voor de volgende verandering aan te brengen: ,,za 
nochtans, da t men het boven het ja a r  n iet u itste lle”.

Br. De Bolster ste lt voor: De behandeling van alle punten be tre f
fende wijziging van bepaalde artikelen  der K.O. u it te stellen to t een 
beslissing genomen is over het voorstel van de kerk  van Edm onton 
om een commissie te  benoemen om te adviseren of en zo ja  welke 
artikelen  der K.O. veranderd m oeten worden.

D it voorstel w ordt verworpen.
Ds Selles s te lt voor: De synode besluit voor w at aan g aa t de be-
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paling u it artikel 41, d a t het houden van de classicale vergaderingen 
niet boven de drie m aanden uitgesteld  zullen worden, de kerken in 
het W esten de vrijheid te verlenen artikel 41 op dit punt buiten w er
king te  stellen to t de tijd toe, da t arikel 41 w eer geheel nageleefd 
kan  worden.

A rtikel 67.
Schorsing.

De vergadering w ordt geschorst voor de m aaltijd.

A rtikel 68.
Heropening.

De vergadering w ordt heropend, w aarop gezongen w ordt Psalm  
89 : 1 en 7.

Appèl nominaal w ordt gehouden.

A rtikel 69.
A rtikel 41 K.O.

De bespreking over de wijziging in artikel 41 K.O. w ordt voort
gezet.

Ds Stel dient het volgende voorstel in:
De synode, overwegende, d a t er m om enteel practische bezw aren 

zijn om artikel 41 K.O. zonder m eer te onderhouden, besluit de woor
den ,,zo nochtans, d a t men het boven de drie m aanden niet u itstelle” 
aan  te vullen m et de bepaling: ,,tenzij de grote afstanden het niet 
raadzaam  m aken”.

Ds Selles tre k t zijn voorstel in en s te lt zich ach ter het voorstel- 
Stel.

D it voorstel w ordt aangenom en.

A rtikel 71.
Bijbelvertaling.

De commissie, benoemd om een concept-voorstel aan de synode 
voor te leggen inzake een te gebruiken bijbelvertaling in onze kerken, 
genoemd in artikel 64, s te lt het volgende voor:

Terzake van een Engelse Bijbelvertaling beveelt de synode, ge
lezen het ,,rapport aan  de classis-Oost d.d. 4 F ebruari 1954 aangaan-
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de het gebruik van een Engelse Bijbelvertaling, sub A ”,
in de huidige situatie  het gebruik van ,,The A uthorized King Jam es 

Version” bij de kerken  aan, om dat het Schriftgelovig k a ra k te r  dezer 
verta ling  onbestreden is.

De synode besluit, te r inform atie van de kerken, genoemd rapport 
sub A in de ac ta  op te nemen.

Eveneens w ordt het tweede gedeelte aangenomen.
Genoemd sub A u it het rapport luidt:

Bijbel
De Engelse overzetting van de Bijbel u it de oorspronkelijke ta len  

is The A uthorized King Jam es Version van 1611. Van deze vertaling  
zijn een driemal herzieningen gem aakt.

1. The Revised King Jam es Version van 1885./
2. The Am erican S tandard  Version van 1901.
3. The Revised S tandard  Version van 1952.
De kerkeraad  is niet bij m achte om over deze verschillende u it

gaven een oordeel te vellen. D aar uw vergadering zich evenmin com
peten t zal achten daartoe, ach t de R aad bij de keuze van een v er
ta ling  de grootste  voorzichtigheid eis en m eent hij daarom  alleen zulk 
één aan te m oeten bevelen, w aarvan het Schriftgelovig k a rak te r 
boven elke twijfel verheven is.

Van The Revised S tandard  Version kan dit niet worden getuigd. 
Deze jongste herziening, die in modern Engels is geschreven en w aa r
bij van de laa ts te  resu lta ten  van de taalw etenschap gebruik kon w or
den gem aakt, heeft voor ons als new-Canadians wel buitengewoon 
veel aantrekkelijks. Ze s ta m t echter u it de kring  van The N ational 
Counsel of the Churches of C hrist in the U.S.A., een raad  van kerken, 
die een vrijzinnig stem pel d raag t. Door m eer orthodoxe groeperingen 
is deze uitgave dan ook niet alleen zeer critisch ontvangen, m aar 
er is ook velerlei critiek op uitgebracht, terwijl door geen er van ze 
nog voor kerkelijk of particulier gebruik is aanbevolen. In deze om 
standigheden dunkt het ons vooralsnog onmogelijk deze uitgave aan 
te bevelen.

In betrekking  to t The Revised King Jam es Version en The A m eri
can S tandard  Version menen we in gelijke zin te m oeten adviseren. 
M et nam e de verta ling  van het Nieuwe T estam ent van de herziene 
King Jam es is aan zoveel critiek  onderhevig geweest, dat deze revisie 
nim m er een gelijk w aardige p laats n aast de oude King Jam es Version 
heeft gekregen. The Am erican S tandard  Version slu it zich nauw  aan 
bij de Revised King Jam es. Van beider betrouw baarheid hebben we
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alzo geen zekerheid. D aar kom t nog bij, da t The American S tandard  
door The Canadian Bible Society niet w ordt verkocht en daardoor in 
Canada moeilijk te verkrijgen is.

B lijft over The A uthorized King Jam es Version. Deze verta ling  
heeft, oud als ze is, h aar taalkundige en uitlegkundige bezwaren, 
evenals onze S tatenvertaling, m aar evenzeer als de laa ts te  d raag t 
ze een vo lstrek t Schriftgelovig karak ter. In de situatie  w aarin  wij 
vandaag nog verkeren, verdient ze daarom  ook voorkeur.

A rtikel 72.
A rtikel 67 K .ö.

In bespreking w ordt gegeven het voorstel van de kerk  van Edmon- 
ton betreffende de wijziging van artikel 67 der K.O. luidende:

Of de gemeenten, benevens de Zondag, K erstdag, Pasen, P inksteren  
en H em elvaartsdag zullen onderhouden, zal in de vrijheid der kerken 
worden gelaten.

Ds Van Dooren s te lt voor:
De synode, gehoord het voorstel van de kerk  van Edmonton aan 

gaande het onderhouden van de feestdagen,
Overwegende, d a t in Canada de hem elvaartsdag geen holiday is, 
besluit de datum  van h e t onderhouden van de in artikel 67 K.O. ge

noemde H em elvaartsdag in de vrijheid der kerken te laten.
Ds Selles dient het volgende am endem ent hierop in: 
de dag voor de herdenking van het hem elvaartsfeit in de vrijheid 

der kerken te laten.
Ds Van Dooren neem t dit am endem ent over.
H et voorstel van de kerk  van Edmonton kom t nu in stem m ing. H et 

w ordt verworpen.
H et geam endeerde voorstel-Van Dooren kom t in stemm ing. Plet 

w ordt aangenomen, zodat de synode, gehoord het voorstel van de 
kerk  van Edm onton aangaande het onderhouden van de feestdagen, 
overwegende, da t in C anada de hem elvaartsdag geen holiday is, be
slu it de dag voor de herdenking van het hem elvaartsfeit in de vrij
heid der kerken te  laten.

A rtikel 73.
A rtikel 47 K.O.

Voorgelezen w ordt het voorstel van de kerk  van Edmonton m et 
betrekking  to t artikel 47 K.O., luidende:
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a. U it te  spreken, d a t a rtikel 47 in de huidige om standigheden 
niet kan worden nageleefd, daar het aan ta l classicale ressorten  er te 
klein voor is.

b. H iervan mededeling te doen aan de eerstkom ende generale 
synode der Gereform eerde K erken in Nederland, om dat in het ver
zoek van de Canadian Reformed Churches, om correspondentie aan 
te gaan, to t de Gereformeerde K erken in Nederland gericht, aan  deze 
kerken is medegedeeld, dat door de Canadese kerken de kerken
ordening van de Nederlandse kerken is aanvaard  voor de regeling 
van het samenleven van de kerken in Canada.

D it voorstel w ordt verworpen.

A rtikel 74.
A rtikel 70 K.O.

In  behandeling kom t thans het voorstel van de kerk  van Neer-» 
landia betreffende wijziging van artikel 70 K.O. D it voorstel luidt
a ld u s:

Alzo het behoorlijk is, dat de zegen over de huwelijke s ta a t in het 
midden van C hristus' gem eente van de H EE R E  w ordt afgesm eekt, 
zullen de kerkeraden daarop toezien. (Engelse tex t: Since is proper, 
th a t the blessing on the m atrim onial s ta te  be asked from  the Lord in 
the presence of C hrist's church, the consistories shall a ttend  to it.)

Ds Van Popta s te lt het volgende voor:
De synode, gehoord hebbende het voorstel van de kerk  van Neer- 

landia to t wijziging van artikel 70 K.O.;
overwegende, d a t u it Gods W oord niet te bewijzen is, da t het be

hoorlijk is, d a t de zegen over de huwelijke s ta a t in het midden van 
C hristus’ gem eente van de H EER E w ordt afgesm eekt, noch ook,

dat het behoorlijk is, da t de huwelijke s ta a t voor C hristus’ 
gem eente bevestigd worde;

besluit het onderhouden van artikel 70 K.O. in de vrijheid der 
kerken te  laten.

Ds Stel legt het volgende voorstel aan de synode voor:
Of de zegen over de huwelijke s ta a t in het midden van C hristus5 

gem eente van de H EER E zal worden afgesm eekt, w ordt in de vrij
heid der kerken gelaten.

Ds Van P op ta  dient het volgende am endem ent op zijn voorstel in: 
overwegende, d a t verscheidene predikanten  krachtens de him v er
leende m arriage  license de mogelijkheid hebben van gem eenteleden
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het huwelijk te sluiten onder aanroeping van de naam  des H EEREN . 
H et voorstel van de kerk  van N eerlandia w ordt verworpen.
H et voorstel van ds Stel w ordt verworpen.
H et am endem ent-Van P opta  w ordt aanvaard.
H et voorstel-Van Popta w ordt aanvaard, zodat de synode, 
gehoord hebbende het voorstel van de kerk  van N eerlandia to t 

wijziging van artikel 70 K.O.
overwegende, da t verscheidene predikanten krachtens de hun ver

leende m arriage license de mogelijkheid hebben van gemeenteleden 
het huwelijk te  sluiten onder aanroeping van de naam  des H EEREN , 

d a t u it Gods W oord niet te bewijzen is, dat het behoorlijk is, da t de 
zegen over de huwelijke s ta a t in het midden van C hristus’ gem eente 
van de H EER E w ordt afgesm eekt,

noch ook, d a t het behoorlijk is, dat de huwelijke s ta a t voor 
C hristus’ gem eente bevestigd worde,

besluit het onderhouden van artikel 70 K.O. in de vrijheid der 
kerken  te  laten.

A rtikel 75.
Schorsing.

De praeses schorst de vergadering voor de maaltijd.

A rtikel 76.
Heropening.

De praeses heropent de vergadering. Hij verzoekt te  zingen Psalm  
19 : 6 en 7. D aarna houdt hij appèl-nominaal.

A rtikel 77.
A cta.

De ac ta  worden vastgesteld  to t artikel 76.

A rtikel 78.
Voorstel Hamilton betreffende tijd tussen twee synodes.

A an de orde kom t het voorstel van de kerk  van H am ilton inzake de
.4

tussentijd tussen twee synodes. Dit voorstel luidt als volgt:
Om de twee ja ren  een nationale synode te houden, tenzij om w ettige
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redenen door onderling overleg der beide classes besloten w ordt de 
tijd ko rter te  houden.

Ds Van Dooren ste lt de praealabele v raag  of het wel zin heeft te  
spreken over dit voorstel en of het niet beter is aanstonds te stem 
men, gezien het besluit van de laa ts te  classis-W est dit voorstel af 
te  wijzen.

Geantwoord wordt, dat de afgevaardigden u it het W esten dezelfde 
credentiebrief hebben als die uit het Oosten, nl. la s t en volm acht om 
alle ordelijk te r tafel gebrachte voorstellen te bespreken en te be
handelen naar Gods Woord, de belijdenis en de kerkenorde.

Ds Van Dooren ste lt voor: Betreffende het voorstel van de kerk  
van Ham ilton om „om de twee ja ren  een nationale synode te houden, 
tenzij om w ettige redenen door onderling overleg der beide classes 
besloten w ordt de tijd ko rter te nemen” besluit de synode te blijven 
bij de bepaling van artikel 50 K.O.

Overeenkom stig dit voorstel w ordt besloten.

A rtikel 79.
Plaats van de synode.

E en ander voorstel van de kerk  van H am ilton w ordt nu behandeld, 
luidende:

De synodevergaderingen beurtelings in classis-Oost en classis-W est 
te  houden en wel zoveel mogelijk in een cen traa l gelegen plaats.

Ds Van Oene ste lt voor: De synode besluit over d it voorstel van 
de kerk  van H am ilton geen beslissing te nemen.

D it voorstel w ordt aanvaard.

A rtikel 80.
Opleiding tot de dienst des Woords.

Gelezen w ordt het voorstel van de classis-W est van 11 November 
1953, luidende:

De generale synode besluite over te gaan to t het vorm en van een 
fonds voor de eigen opleiding to t de dienst des W oords en de kerken 
te  verzoeken hiervoor een bepaald aan ta l collecten per ja a r  te  willen 
houden, van de opbrengst w aarvan aanstonds een zeker percentage 
worde besteed voor de inrichting van een bibliotheek.

Eveneens w ordt gelezen een voorstel van de classis-Oost van 
28 April 1954, luidende:
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1. De Theologische Hogeschool van de Gereformeerde K erken in 
Nederland, gevestigd te Kampen, voorlopig als opleidingsinstituut 
voor de Canadian Reformed Churches te aanvaarden.

2. Voor deze inrichting een tw eetal collecten per ja a r  van de k e r
ken te  vragen.

3. Ter voorbereiding van de uitvoering van artikel 19 K.O. even
eens een tw eetal collecten per ja a r  van de kerken te v ragen  en het 
beheer daarvan, alsmede de verdere uitvoering van artikel 19 K.O. 
aan  elke classis van h aar resso rt op te dragen.

4. D eputaten  te benoemen om de mogelijkheid onder ogen te  zien 
om zo spoedig mogelijk to t de oprichting van een eigen school te  
komen.

„Kampen”.
Ds Van P op ta  doet het volgende voorstel inzake punt 1 van het 

voorstel van de classis-Oost:
De synode, enz. besluit de exam ens van de Theologische Hogeschol 

van de Gereformeerde K erken in Nederland, gevestigd te Kampen, te 
erkennen, zolang de correspondentie m et de Gereformeerde K erken 
van k rach t is.

Ds Van Oene doet het volgende voorstel:
De synode besluit, d a t to t de tijd, dat onze kerken  voorzien kunnen 

worden van candidaten, die zijn opgeleid aan een eigen opleiding to t 
de dienst des Woords, voor toelating to t het p raepara to ir of perem p
to ir exam en vereist zal zijn h e t candidaatsexam en, af gelegd aan  de 
Theologische Hogeschool der Gereform eerde K erken in Nederland.

Gehoord de bespreking tre k t ds Van Popta zijn voorstel in.
H et voorstel van ds Van Oene w ordt aangenomen, zodat de synode 

dienovereenkom stig besluit.
Een tweede voorstel van ds Van Oene luidt:
De synode besluit depu taten  te benoemen om in deze overleg te 

plegen m et he t college van curatoren  en d a t van hoogleraren ten 
aanzien van de eisen voor toelating to t deze Hogeschool en daarover 
aan de volgende synode te rapporteren.

Ds Selles s te lt voor te schrappen de woorden ,,in deze”.
D it w ordt door de voorsteller overgenomen.
Ds Loopstra s te lt het volgende am endem ent voor: toe te voegen: 

en dit rapport tijdig aan  de kerken te  zenden.
In  de loop der bespreking neem t ds Loopstra dit am endem ent 

terug .
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H et voorstel-Van Oene w ordt aangenom en m et schrapping van de 
woorden „in deze”.

A rtikel 81.
Collecten voor „Kampen”.

Inzake het tweede voorstel van de classis-Oost voornoemd ste lt ds 
Van Oene voor: de synode besluit over het voorstel van de classis- 
Oost van 28 April 1954 om een tw eetal collecten per ja a r  van de 
kerken te v ragen  voor de Theologische Hogeschool van de Gerefor
m eerde K erken in Nederland geen beslissing te nemen.

Ds Stel legt het volgende voorstel aan de synode voor:
De synode besluit, gehoord het voorstel van de classis van de k er

ken in het Oosten om een tw eetal collecten per ja a r  van de kerken  
te v ragen  voor de Theologische Hogeschool der Gereformeerde 
K erken in Nederland, geen collecte te vragen.

Ds Selles ste lt voor: In betrekking to t het voorstel van de classis- 
Oost van 28 April 1954 om een tw eetal collecten per ja a r  van de 
kerken te vragen  voor de Theologische Hogeschool van de G erefor
meerde K erken in Nederland, besluit de synode daaraan  geen gevolg 
te  geven, om dat zij daartoe geen ta a k  heeft.

Ds Loopstra dient het volgende am endem ent in: om dat ze dit aan 
de vrijheid der plaatselijke kerken m oet overlaten.

Br. De Jong ste lt voor „ ta ak ” te vervangen door „bevoegdheid” en 
te lezen: niet de bevoegdheid heeft.

D it w ordt door ds Selles overgenomen.
Ds Van Oene tre k t zijn voorstel in en steun t da t van ds Selles.
Ds Loopstra tre k t zijn am endem ent in.
Ds Van Dooren s te lt voor toe te voegen: aangezien deze Hogeschool 

n iet de eigen opleiding onzer kerken  is.
Ds Selles neem t ook dit over.
Ds Stel neem t zijn voorstel terug.
H et voorstel van ds Selles w ordt aanvaard, zodat w ordt u it

gesproken:
In  betrekking  to t het voorstel van de classis-Oost van 28 April 1954 

om een tw eetal collecten per ja a r  van de kerken te vragen  voor de 
Theologische Hogeschool van de Gereform eerde K erken in N eder
land, besluit de synode daaraan  geen gevolg te geven, om dat zij 
daartoe  niet de bevoegdheid heeft, aangezien deze Hogeschool niet 
de eigen opleiding onzer kerken is.
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A rtikel 82.
Kort verslag.

H et ko rt verslag van de zittingen van heden w ordt vastgesteld.

A rtikel 83.
Regeling Dinsdag.

Besloten w ordt Dinsdag 9 November te  vergaderen van 9—-12 en 
2—5.30 en dan te bezien of het noodzakelijk is verdere regelingen 
te  m aken.

A rtikel 84.
Sluiting.

N adat gezongen is Psalm  48 : 4 en 5 en ds Loopstra de H EER E 
heeft gedankt, slu it de praeses de vergadering.

A rtikel 85.
Heropening.

De praeses opent de z itting  van Dinsdag 9 November. Hij laa t 
zingen Psalm  4 : 3 en 4, v raag t de H EER E zijn zegen en houdt appèl-
nominaal.

A rtikel 86.
A cta.

De ac ta  worden vastgesteld  to t artikel 85.
\ . :

A rtikel 87.
A rtikel 19 K.O.

Gesproken w ordt thans over het voorstel van de classis-Oost van 
28 April 1954 om twee collecten van de kerken te  vragen  voor de 
voorbereidingen van de uitvoering van artikel 19 K.O.

Ds P ieffers s te lt voor: Inzake het voorstel van de classis van 
28 April 1954 van de kerken in het Oosten om per ja a r  twee collecten 
te vragen  voor de voorbereiding van de uitvoering van artikel 19 K.O. 
en de verdere uitvoering van dit artikel aan elke classis voor h aar
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ressort op te dragen, spreekt de synode uit, da t zij daartoe geen 
bevoegdheid heeft, daar dit een taak  is van de kerken zelf.

Br. De Jong ste lt voor het voorstel van de classis-Oost te wijzigen 
door „opdraag t” te vervangen door „verzoekt”.

Ds Selles s te lt voor: Ter voorbereiding van de uitvoering van 
artikel 19 K.O. beveelt de synode aan de kerken aan collecten ad 
artikel 19 te houden.

Ds Van Dooren dient het volgende voorstel in:
De synode, gehoord het voorstel van de classis-Oost van 28 April 

1954 om per ja a r  twee collecten te vragen voor de voorbereiding 
van de uitvoering van artikel 19 K.O. en de verdere uitvoering van 
dit artikel aan  elke classis voor h aar ressort op te  dragen;

overwegende, dat in dit stadium  de synode niets aan de kerken 
heeft op te dragen n aar artikel 19 K.O.;

van oordeel, dat de kerken aan de uitvoering van artikel 19 K.O. 
bijzondere aandacht zullen hebben te geven;

besluit voor h aar deel het houden van collecten te r voorbereiding 
van de uitvoering van artikel 19 K.O. aan de kerken aan te bevelen.

Ds Selles neem t zijn voorstel terug  ten gunste van het voorstel- 
Van Dooren.

Ds Van Oene v raag t in ieder geval de woorden ,,in dit stad ium ” te 
schrappen, w at door ds Van Dooren w ordt overgenomen.

H et voorstel-Pieffers kom t thans in stem m ing en w ordt aanvaard.

A rtikel 88.
Eigen Opleiding.

Aan de orde kom t nu het voorstel van de classis-Oost van 28 April 
1954, luidende: D eputaten te benoemen om de mogelijkheid onder 
ogen te zien om zo spoedig mogelijk to t de oprichting van een eigen 
School te komen.

En het voorstel van de classis-W est van 11 November 1953, lui
dende : De generale synode besluite over te gaan  to t het vorm en van 
een fonds voor een eigen opleiding to t de dienst des W oords en de 
kerken te verzoeken hiervoor een bepaald aan ta l collecten per ja a r  
te  willen houden, van de opbrengst w aarvan aanstonds een zeker 
percentage worde besteed voor de inrichting van een bibliotheek.

Ds Stel doet het volgende voorstel: De synode besluit de kerken 
te verzoeken een zestal collecten per ja a r  te willen houden voor een 
eigen opleiding to t de dienst des Woords.

Br. De Jong ste lt voor het voorstel van de classis-W est als volgt
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te  wijzigen: De generale synode besluit over te gaan to t het vorm en 
van een fonds voor een eigen opleiding to t de dienst des Woords en 
de kerken te verzoeken hiervoor vier collecten per ja a r  te willen 
houden,

Ds P ieffers ste lt de volgende aanvulling voor ten  aanzien van het 
voorstel van ds Stel: en deputaten  te benoemen om de mogelijkheid 
onder ogen te zien om zo spoedig mogelijk to t de oprichting van een 
eigen school te komen.

Ds Stel neem t het am endem ent-Pieffers over, terwijl eveneens 
w ordt overgenomen de voorgestelde wijziging van zestal in viertal.

Br. K oster s te lt voor: De synode besluit over te gaan to t fonds
vorm ing voor een eigen opleiding en deputaten te benoemen to t be
hartig ing  van deze zaak  om to t oprichting van een eigen school te 
komen en hierover op een volgende synode te rapporteren.

In de loop der bespreking laa t br. K oster de woorden „en hierover 
op een volgende synode te rapporteren” vervallen.

Tijdens de nog volgende bespreking tre k t br. K oster zijn voorstel
weer in.

Ds Van Dooren ste lt voor het voorstel-Pieffers-Stel als volgt te 
am enderen: genoemde deputaten  beheren het fonds onder v e ran t
woording aan  de synoden.

Ds Selles am endeert als volgt: om de gelden te beheren en te be
leggen en nopens de zaak  der opleiding diligent te zijn.

Ten gunste van dit am endem ent tre k t ds Van Dooren het zijne in.
Br. De Jong dient op zijn eigen voorstel dit am endem ent in: 2e. 

deputaten  te  benoemen m et de opdracht het beheer van dit fonds op 
zich te nemen.

H et am endem ent-Selles w ordt aanvankelijk niet, la te r wèl door ds 
P ieffers overgenomen.

Br. De Jong neem t zijn voorstel terug.
H et woord „beleggen" w ordt geschrapt, zodat tenslotte het voor

stel luidt:
De synode, gehoord de voorstellen van de classis-Oost van 28 April 

1954 en de classis-W est van 11 November 1953 betreffende een eigen 
opleiding to t de dienst des Woords, besluit de kerken te verzoeken 
een v iertal collecten per ja a r  te willen houden voor een eigen op
leiding to t de dienst des W oords en deputaten te benoemen om de 
gelden te beheren en nopens heel de zaak  der opleiding diligent te 
zijn.

D it voorstel w ordt aanvaard.
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A rtikel 89.
Commissies.

Genoemd worden de verschillende commissies, die krachtens to t 
nu toe genomen besluiten zullen m oeten worden benoemd en de 
broeders w ordt verzocht zich te beraden over en het modenamen te 
adviseren aangaande broeders in hun omgeving die voor bepaalde 
commissies geschikt zijn.

A rtikel 90.
Zending'sarbeid.

Voorgelezen w ordt het besluit van de classis-Oost van 3 April 1952, 
dat als volgt luidt:

De classis-Oost van de Canadian Reformed Churches, vergaderd te 
H am ilton op 3 April 1952 legt, overeenkom stig destijds genomen 
besluit de zaak van het ondernemen van zelfstandige zendingsarbeid 
aan  de generale synode voor.

Ds Van Oene ste lt voor dit schrijven voor kennisgeving aan  te  
nemen.

De synode neem t kennis van de mededeling van ds Van Door en, dat 
blijkens besluit van de classis-Oost van 14 Juli 1954 deze het besluit 
van de classis van 3 Februari 1952 niet m eer voor haar rekening 
neemt.

Ook ds Van P opta  ste lt voor het schrijven van de classis van 3 April 
1952 voor kennisgeving aan te nemen.

Dit w ordt gedaan.

A rtikel 91.
Schorsing.

De vergadering w ordt geschorst voor de maaltijd.

A rtikel 92.
Heropening.

Heropening door de praeses. Gezongen w ordt Psalm  147 : 1 en 10, 
w aarop appèl-nominaal volgt.

A rtikel 93.
Acta.

De ac ta  w ordt vastgesteld  to t artikel 92.
Op voorstel van ds Van Dooren w ordt besloten toe te voegen aan



zijn mededeling van het besluit der classis van 14 Juli 1954, vermeld 
in artikel 90 der acta : ,,in de overweging dat zendingsarbeid dient 
u it te gaan van de plaatselijke k e rk ”, hetw elk de overweging van 
genoemde classis was voor het niet m eer voor h aar rekening nemen.

A rtikel 94.
Wijziging K.O.

De kerk  van Edmonton ste lt aan de synode voor:
Een commissie te benoemen, m et de opdracht na te gaan of en zo 

ja, welke artikelen van de kerkenordening wijziging behoeven en 
hoedanig deze verandering m oet zijn, om daarvan  aan de kerken 
voor de eerstvolgende synode te rapporteren.

D it voorstel kom t thans in bespreking.
Ds Van Dooren ste lt voor:
De synode, gehoord het voorstel van de kerk  van Edm onton een 

commissie te benoemen, m et de opdracht na te gaan of en zo ja, 
welke artikelen van de kerkenordening wijziging behoeven en hoe
danig deze verandering m oet zijn, om daarvan aan de kerken voor de 
eerstvolgende synode te rapporteren;

overwegend, dat revisie van de kerkenordening nodig is zowel in 
verband m et de gewijzigde historische situatie  als in verband m et de 
speciale Canadese situatie;

besluit deputaten te benoemen die de opdracht krijgen te r voor
bereiding van een eventuele in de overweging genoemde revisie de 
K.O. te  bestuderen en daarover m et voorstellen to t de kerken  te 
komen, uiterlijk één ja a r  voor de eerstkom ende nationale synode.

Ds P ieffers ste lt voor het woord ,,revisie” te vervangen door „her
ziening”.

Ds Van Dooren neem t dit over.
Ds P ieffers ste lt eveneens voor het woord ,,daarover” te la ten  ver

vallen.
Ds Van Dooren vervangt het door „dienaangaande”.
Ds Selles ste lt voor: de synode, gehoord het voorstel van de kerk  

van Edmonton, besluit d aar thans nog niet toe over te gaan, om dat in 
dit stadium  van de opbouw van ons kerkelijk leven nog niet te voor
zien is; welke artikelen  blijvend wijziging behoeven.

Van Ds Stel kom t het volgende voorstel:
De synode, gehoord het voorstel van de kerk  van Edmonton, over

wegende, dat wijziging van de K.O. nodig is in verband m et de speci
ale Canadese situatie,
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besluit deputaten  te benoemen die, te r voorbereiding van deze voor
gestelde wijziging de opdracht krijgen dienaangaande de kerken  te 
rapporteren  en eventuele voorstellen te doen uiterlijk één ja a r  voor 
de volgende generale synode.

Ds Van Dooren neem t zijn voorstel terug  en steun t dat van ds Stel. 
Ds Selles neem t zijn voorstel terug, m aar wil g ra a g  in het voorstel- 

Stel doen vervallen de woorden ,,voorstellen te doen”.
Ds Stel neem t dit over.
H et voorstel-Stel w ordt daarna door de synode aldus gewijzigd 

aangenom en:
De synode, gehoord het voorstel van de kerk  van Edmonton, 
overwegende, dat wijziging van de K.O. nodig is in verband m et de 

speciale Canadese situatie;
besluit deputaten  te benoemen die, te r voorbereiding van deze voor

gestelde wijziging de opdracht krijgen dienaangaande de kerken te 
rapporteren  uiterlijk één ja a r  voor de volgende generale synode.

A rtikel 95.
Correspondentie Protestant Reformed Churches.

Behandeld w ordt thans het voorstel van de classis-Oost van 28 
April 1954 m et betrekking to t de correspondentie m et The P ro testan t 
Reform ed Churches in the U.S.A., luidende:

De classis-Oost van de Canadian Reformed Churches, vergaderd 
te Smithville d.d. 28 April 1954 1.1. besloot zich to t de generale synode 
te wenden m et het volgende:

De Classis-Oost van de Canadian Reform ed Churches, 
overwegende, dat de in 1953 geslagen breuk binnen The P ro testan t 

Reformed Churches of the U.S.A. veelszins to t achtergrond heeft de 
leerpunten, die deze kerken van de onze gescheiden houden;

ste lt aan de synode voor deputaten  te benoemen m et de opdracht 
contact op te nemen m et de eerstkom ende synode der m et ds H. de 
Wolf uitgew orpen P ro te s tan t Reformed Churches; deze synode te 
v ragen  of zij nog de eertijds aangenom en „D eclaration of Principles” 
voor h aar rekening neem t en bij ontkennend antwoord haar te v e r
zoeken deputaten  te benoemen om m et de onze de mogelijkheid van 
wederzijdse erkenning en correspondentie als zusterkerken  te onder
zoeken en zich dienaangaande eventueel m et voorstellen to t de 
respectieve kerken te wenden.

Gelezen w ordt ook weer het schrijven nam ens de synode van The 
P ro te s tan t Reform ed Churches van 8 Februari 1952.
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Br. De Bolster doet het volgende voorstel:
De synode, gehoord het voorstel van de classis-Oost d.d. 28 April 

1954;
m et blijdschap constaterende, dat de synode van de P ro te s tan t 

Reform ed Churches besloten heeft „The D eclaration of Principles” 
niet m eer voor h aa r rekening te nemen en dat door dit besluit deze 
kerken teruggekeerd  zijn to t de grondslag van Gods Woord en de 
Drie Form ulieren van Enigheid;

spreekt uit, dat het de begeerte van de Canadian Reformed C hur
ches is om te komen to t correspondentie m et de P ro tes tan t Reformed 
C hurches;

en besluit daarom  deputaten  te benoemen m et de opdracht contact 
op te nemen m et de eerstvolgende synode dezer kerken en indien ook 
zij u itsp reek t ditzelfde te begeren, het to t stand komen van de relatie  
van corresponderende kerken voor te bereiden en hiervan ten  m inste 
één ja a r  voor het bijeenkomen van de eerstkom ende nationale 
synode rapport u it te brengen aan de kerken.

Ds Selles deelt mede van de laa ts te  classis-Oost de opdracht te 
hebben schrapping voor te stellen van de woorden „te vragen  of zij 
nog de eertijds aangenom en ,,D eclaration of Principles” voor haar 
rekening neem t en bij ontkennend antwoord h a a r” .

Ds Stel dient het volgende voorstel in:
De synode besluit om deputaten  te benoemen m et de opdracht om 

contact op te nemen m et de eerstkom ende synode der zogenaam de 
„V rijgem aakte P ro te s tan t Reformed Churches”, deze synode te ver
zoeken deputaten  te benoemen, opdat zij m et hen schriftelijk contact 
opnemen om zo de mogelijkheid van wederzijdse erkenning en corres
pondentie als zusterkerken  te onderzoeken en aangaande deze gevoer
de correspondentie rapport u it te  brengen aan onze kerken, zo m oge
lijk tijdig nog voor het afsluiten van het voorlopig agendum van de 
a.s. synode.

Ds Van Dooren s te lt op dit voorstel een am endem ent voor:
In  p laa ts  van „de zogenaamde V rijgem aakte P ro testan t Reform ed 
C hurches” te lezen: de P ro tes tan t Reformed Churches, die de Decla
ration  of Principles niet m eer voor h aar rekening nemen.

Ds Stel neem t het am endem ent-Van Dooren over.

A rtikel 96.
Schorsing.

De praeses schorst de vergadering voor de m aaltijd.
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A rtikel 97.
Heropening1.

De praeses heropent de vergadering. Hij laa t zingen Psalm  35 : 3 
@n 4. Appèl-nominaal w ordt gehouden.

A rtikel 98.
Acta.

De ac ta  van de m iddagzitting worden gelezen en vastgesteld.

A rtikel 99.
Voortzetting bespreking artikel 95.

De bespreking over de zaak  der eventuele correspondentie m et The 
P ro te s tan t Reformed Churches w ordt voortgezet.

Rr. De Bolster s te lt de volgende wijzigingen in zijn voorstel voor:
Te lezen in p laa ts  van „de begeerte van onze kerken is om te 

kom en” : „het de .roeping van onze kerken is om zo mogelijk te 
kom en” ; in p laats van „datzelfde te begeren” te lezen „deze roeping 
te zien” en „hierover” te vervangen door „door van hun bevindingen”.

Ds Van Dooren ste lt een am endem ent voor op het voorstel van br. 
De Bolster: Te lezen in de tweede alinea in p laats van „en dat door 
dit besluit deze kerken teruggekeerd  zijn to t de grondslag van Gods 
W oord en de Drie Form ulieren van Enigheid” het volgende: „En dat 
deze kerken uitgesproken hebben als eis van toelating te stellen in
stem m ing m et de Drie Form ulieren van Enigheid zonder m eer” .

Br. De Bolster neem t dit am endem ent niet over. Wel aanvaard t hij 
de suggestie van ds P ieffers om in de wijziging, voorgesteld in de 
derde alinea, de woorden „zo mogelijk” te schrappen.

Br. De Jong dient het volgende am endem ent in op het voorstel van 
ds Stel: of indien de noodzaak daartoe te eniger tijd m ocht blijken 
mondeling, w aarbij van het gesprokene een schriftelijk resumé, onder
tekend door wederzijdse deputaten, worde vastgesteld.

Een am endem ent van br. K oster op het voorstel van ds Stel luidt: 
„zoveel mogelijk schriftelijk”.

H et voorstel van br. De Bolster, zoals dit door hem in de loop der 
bespreking gewijzigd is, w ordt thans in stem m ing gegeven en w ordt 
verworpen.

Ds Selles 'voorstel kom t thans in stemm ing, luidende:
De synode, gehoord het voorstel van de classis-Oost van 28 April
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1954 te dezer zake, besluit deputaten te benoemen, m et de opdracht 
contact op te nemen m et de eerstkom ende synode der P ro testan t 
Reform ed Churches, die de D eclaration of Principles niet m eer voor 
h aar rekening nemen, om m et onze deputaten  de mogelijkheid van 
wederzijdse erkenning en correspondentie als zusterkerken  te onder
zoeken. D eputaten zullen van hun bevindingen schriftelijk rapport 
uitbrengen aan de kerken voor de eerstvolgende synode.

Dit voorstel w ordt verworpen.
H et amendement-De Jong w ordt verworpen.
Eveneens het am endem ent-Koster.
H et voorstel-Stel m et de overgenomen wijziging w ordt aangeno

men:
De synode besluit om deputaten  te benoemen m et de opdracht om 

contact op te nemen m et de eerstkom ende synode der P ro tes tan t 
Reformed Churches die de D eclaration of Principles niet m eer voor 
h aar rekening nemen; deze synode te verzoeken deputaten  te be
noemen opdat zij m et hen schriftelijk contact opnemen om zo de 
mogelijkheid van wederzijdse erkenning en correspondentie als 
zusterkerken  te onderzoeken en aangaande deze gevoerde correspon
dentie rapport u it te brengen aan onze kerken, zo mogelijk tijdig nog 
voor het afsluiten van het voorlopig agendum van de aanstaande 
synode.

A rtikel 100.
Deputaten.

Benoeming deputaten.
Psalm bundel: Br. H. R. de Bolster, Hamilton, Ont., Br. M. M. de 
Groot, Hamilton, Ont., Ds W. Loopstra, Br. E. Schilder, Toronto, Ont., 
Ds G. van Dooren (s).

Belijdenisgeschriften: Br. J. P. Kuntz, Edmonton, Alta, Ds H. Stel 
(s), Ds J. van Popta, Br. Andrew W ieringa, Neerlandia, A lta.

L iturgische form ulieren: Br. E. C. B aartm an, S. Burnaby, B.C., 
Br. Jac. Hendriks, Steveston, B.C., Ds W. W. J. van Oene (s).

Correspondentie buitenlandse kerken: Ds W. Loopstra, Ds H. 
Scholten (s), Ds L. Selles, Br. C. W alinga, Fergus, Ont.

Voorbereiding Opleiding: Br. H. Leffers, Barnwell, Alta, Br. C. 
Ouwersloot, Smithville, Ont., Ds G. Ph. P ieffers (s), Ds H. Scholten, 
Ds L. Selles, Ds W. W. J. van Oene.

Contact P ro tes tan t Reform ed Churches: Br. D. M. B arendregt,
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B arre t Lake, B.C., Br. J. Koster, Chatham , Ont., Ds G. Ph. Pieffers* 
Ds L. Selles (s), Ds H. Stel, Ds G. van Dooren.

A an deputaten voor Opleiding w ordt ook opgedragen het contact 
m et Kampen.

W ijziging K.O.: Ds W. Loopstra (s), Ds H. Scholten, Ds W. W. J. 
van O ene.

Verzorging A cta: Ds W. Loopstra, Ds G. van Dooren.

A rtikel 101.
Rondvraag.

Rondvraag w ordt gehouden w aarvan  niemand gebruik m aakt.

A rtikel 102.
Censuur art. 43 K.O.

De censuur naar artikel 43 K.O. behoeft niet gehouden te worden.

A rtikel 103.
Verzorging Acta.

A an de deputaten  voor de verzorging der A cta  w ordt opgedragen 
er zorg voor te dragen, dat de A cta in druk verschijnen.

A rtikel 104.
Finantiële afwikkeling synode*

De kerk  van Homewood w ordt aangewezen om voor de finantiële 
afw ikkeling van de synode zorg te dragen.

De onkosten van roepende en ontvangende kerk  en de reiskosten 
der afgevaardigden zullen in generaal verband w orden verrekend. De 
hoofdelijke omslag zal geschieden n aar het aan ta l belijdende leden 
per 1 November 1954.

A rtikel 105.
Archief bewarende kerk.

Als archiefbew arende kerk  w ordt aangewezen de kerk  van Home- 
wood.
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A rtikel 106.
Roepende kerk.

De kerk  van Lethbridge w ordt aangewezen als roepende kerk  voor 
de volgende nationale synode.

A rtikel 107.
Acta.

De ac ta  worden vastgesteld.

A rtikel 108.
Persverslag.

H et persverslag w ordt gelezen en vastgesteld.

A rtikel 109.
Slotwoord praeses.

De praeses spreekt het volgende slotwoord:
Broeders in de HE ERE,
N u we aan het einde van onze vergadering zijn gekomen, past het 

mij onze hartelijke dank te richten, to t de kerk  van Homewood. Als 
de ontvangende kerk  heeft ze zeer goede zorg voor ons gedragen. We 
hebben niets te  klagen. We hebben slechts te prijzen. We doen dat 
g raag .

We zeggen eveneens dank aan de broeders en zusters, die de 
afgevaardigden m et gulle gastvrijheid in hun huizen hebben ont
vangen.

H et kom t mij niet toe, te treden in de beoordeling van w at door 
ons is besloten. Door middel van de toezending van de A cta  aan  de 
kerken  hebben wij verantw oording te doen aan wie onze lastgevers 
waren. H et kom t hun toe onze handelingen te toetsen.

Op één feit wil ik U echter wijzen. We w aren verleden week in de 
gem eente van Homewood vergaderd, om de H E E R E  te bidden, ons 
in ons w erk  als afgevaardigden van zijn kerken te zegenen. Gehoor 
gevende aan  het ons bediende Woord des H EE R EN  hebben wij bij 
monde van de bedienaar des Goddelijke W oords van de gem eente te 
Homewood de H EER E gebeden, of wij Hem in al onze arbeid m och
ten kennen, zoals Hij door zijn lieve Zoon, de Heere Jezus Christus,
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in deze landen op zulk een verrassende wijze zijn kerken heeft ver
gaderd en bescherm d en onderhouden door zijn Geest en Woord.

Welnu, we mogen zeggen, dat de H E SR E  onze gebeden heeft ver
hoord. We zijn n aa r Homewood-Carman gegaan m et de v raag : Hoe 
zal het gaan? Deze v raag  had zijn bijzondere reden. E r was de laa ts te  
jaren, voor w at onze bevindingen althans betreft, niet veel contact 
tussen de kerken in het Oosten en die in het W esten. En bij de be
spreking van het voorlopig agendum  van de synode bleken nopens 
enige zaken de meningen van de broeders in het Oosten en die van de 
broeders in het W esten, vastgelegd in classieale acta, e lkaar te w eer
spreken. De gedachte aan de mogelijkheid, da t verscheidene voor
stellen m et stak ing  van stem m en zouden worden verworpen, bekroop 
m eer dan één. En de Vrees, dat deze synode niet slechts één keer 
getuige zou zijn van een Mch af zetten  tegen elkaar als W est tegen 
Oost en omgekeerd, was niet allen vreemd.

M aar w at heeft de H EER E ons beschaam d gem aakt in onze ver
wachtingen. N iets van d it alles is uitgekom en. De besprekingen 
m ochten s tr ik t zakelijk zijn. De voorstellen en de aangevoerde a rg u 
m enten m ochten op hun zakelijke inhouden worden getoetst. We 
m ochten zo als broeders in de H EER E de enigheid des geloofs en 
der kennis van de Zone Gods, de enigheid der kerk  onderhouden.

Ik  zeg: we m óchten dit. H et was een gave van onze genadige God 
door onze Heer en Heiland. H et w as de verhoring van ons gebed. En 
ik w eet nam ens U allen te spreken, w anneer ik uiting geef aan onze 
innige dankbaarheid voor w at we hierin van onze hemelse V ader ont
vingen. We hebben gezien, dat de Heere Christus m et zijn Woord en 
Geest de grote afstanden  weet te overbruggen en dat wij, hoe ver 
ook van e lkaar wonend en werkend, één w aren en één zijn in Hem.

We gaan nu n aar huis. We gaan het weer ondervinden, hoe groot 
de afstanden zijn. De vragen  kunnen opkomen s trak s: W at bedoelen 
ze daar in het Oosten? W at willen ze daar in het W esten? H et a n t
woord is: Ze bedoelen en willen allen hetzelfde, namelijk: de Zone 
Gods te volgen op zijn weg, w aarop Hij ons allen voorgaat naar u it
wijs van zijn heilig en w aarach tig  Evangelie. In da t vertrouw en m et 
betrekking  to t elkaar mogen we van elkaar gaan, naar het Oosten 
en naar het W esten, om elkaar in de eerste ja ren  waarschijnlijk niet 
w eer te ontmoeten. We m ogen in dat vertrouw en elkaar ten afscheid 
groeten, niet om dat wij zo betrouw baar zouden zijn, m aar om dat dit 
ons vertrouw en zijn fundam ent m ag hebben in de betrouw bare be
loften, da t de Zone Gods door zijn Geest en W oord ook nu en ook



hier Zich een gemeente, to t het eeuwige leven uitverkoren, in enig
heid des geloofs en der kennis vergadert, bescherm t en onderhoudt. 
L aa t het ons voor het heden genoeg zijn, d a t deze belofte Gods m et 
ons mee g aa t en ons w acht daar, w aar we als dienstknechten Gods 
ons eigenlijke w erk hebben te doen.

We geloven de enigheid der kerk.
We geloven de enigheid der kerken.
We geloven een heilige, algemene, christelijke kerk.

Ik  heb gezegd.

A rtikel 110. 
Sluiting.

Gezongen w ordt Psalm  121 : 1, 2, 3 en 4. 
Ds Van Dooren dankt de H EERE.
De praeses sluit de synode.

J. VAN POPTA, synodi praeses 
G. VAN DOOREN, synodi assessor 
W. W. J. VAN OENE, synodi scriba I 
W. LOOPSTRA, synodi scriba II

*•<» •

58



KORT REGISTER OP DE ACTA*

De num m ers zijn die van de desbetreffende artikelen.
A cta. V aststelling 11e, 19, 25, 34, 46, 63, 69, 77, 86, 93, 98 ,107. 

V ertaling l l f ,  62.
Verzorging l ig ,  103.

Adviseur 7.
Agendum 12.
A rchiefbew arende kerk  105
Belijdenisgeschriften. Instem m ing m et de — 5.

V ertaling 65.
Bijbelvertaling 64, 71.
Check-off. Schrijven betreffende — 21, 22, 27, 29, 30, 55. 
Correspondentie. M et buitenlandse kerken 16, 44, 49, 54.

Met de P ro te s tan t Reformed Churches 14, 15, 54, 95, 99. 
Credentiebrieven. Onderzoek van de — 2.
D eputaten. Benoemde — 100. (s) ach ter een naam  betekent: sam en 

roeper.
Finantiële afw ikkeling synode. 104.
Form ulieren. V ertaling van de — 65.
Instituëring  van de kerk  te Hamilton. 32.
Kerkenordening. W ijziging van de — 94.

A rtikel 19. 87.
A rtikel 41. 66, 70.
A rtikel 47. 73.
A rtikel 50. 78.
A rtikel 67. 31, 72.
A rtikel 70. 17, 74.

K eurstem . 28.
Mededelingen roepende kerk. 6, 8.
M oderamen. Verkiezing — 3.
N aam  synode. 20.
Opening synode. 1.
Opleiding to t de dienst des Woords. 80, 88.
Persverslag. 4, 26, 33, 45, 57, 82, 108.
P laa ts  svnoden. 79.



P salter. 50, 51, 56.
Roepende kerk. Voor deze synode. 1.

Voor de volgende synode. 106.
Correspondentie voorbereiding synode, 18.

Slotwoord praeses. 109.
Telegram  uit Nederland. 61.
Theologische Hogeschool van de Gereformeerde K erken in N eder

land. 80, 81.
Vereniging Canadian Reformed Church te H am ilton en F irs t P ro tes

ta n t Reformed Church te Hamilton. 37, 40, 43.
W erkwijze synode. 11.
Zending. 90.

60



of  the N a t i o n a l  S u n o d  of  Home*  
wood at C a r m a n  ( M a n , ) ,  on
4, 5, 6, 8, 9th 1954.





PREFACE.

H erew ith we offer the acts of the f irs t Synod of the Canadian 
Reformed Churches.

I t  is an honour, th a t we are able to publish the acts in this m anner.
We are fully aw are of the fac t th a t the s tren g th  of the Church is 

not shown in the edition of these acts. T hat s tren g h t is shown in the 
living fa ith  of the m em bers of the church which is w rought through 
the preaching of the W ord of God.

B ut yet this edition of the acts is an honour, because you m ay read 
in these acts, how the f irs t Synod of the Canadian Reformed Churches 
struggled  faithfu lly  to keep the W ord of the Lord purely in this world 
and to le t the W ord alone rule the life of the Church.

Therefore the edition of these acts is an honour not because of us, 
bu t because of the sovereign grace g ran ted  unto us by the Lord.

We hope th a t you will read and re-read these acts, th a t your love 
for the Church of the Lord in Canada and therefore your love for the 
Lord Himself m ay be strenghtened and stim ulated.

Besides the acts you find the official inform ation concerning the  
churches, which otherwise would have been published in the „Y ear
book”, which will not be published th is year.

I t  is our wish, th a t by this edition also the Churches and m any 
outside m ay profit.

The com m ittee appointed by the Synod to tak e  care 
of the edition of these acts.

G. VAN DOOREN.
W. LOOPSTRA.





O PEN IN G SSPEECH  FOK TH E NATIONAL SUNOD O F HOME-
WOOD AT CARMAN (M AN.), ON NOV. 4th, 1954.

Beloved B rethren  in the Lord,
The p a rt of the Scriptures we ju st read, tells us of the alliance of 

King Asa of Judah  w ith the A ram ese King Benhadad.
The purpose A sa had in view w ith the conclusion of this m onster- 

alliance is a tta ined  by him.
Baasha, the King of the Ten Tribes, has to give up the occupation 

of R am ah wich controls the approach to Jerusalem  from the N orth  
and A sa gets his hands free.

A succesful league, bu t therefore not a  blessed one.
Shortly afterw ards, the prophet Hanani appears a t  the royal 

palace; and th a t not to a com plim entation of his succes. On the 
contrary, A sa who so cleverly overcame the difficulties m ust hear, 
th a t he acted foolishly in relying on A ram  instead of on the Lord, 
He m ay have disposed of a nuisance like Baasha, the enemy of the  
people of the Lord, Aram , escaped him.

And how different could it have been. F or seeing th a t Asa only 
needed to tu rn  back one page in the history of salvation. W ere not the 
Ethiopians and the lubims a m ighty  arm y, equipped in the m ost 
m odern w ay? N evertheless when Asa relied on Him, the Lord gave 
them  in his hand.

This tim e the same thing m ight have happened: ,,for the eyes of 
the Lord run to and fro throughout the whole ea rth  to show himself 
strong in the behalf of them  whose h ea rt is perfect tow ard him ”.

Thus H anani spoke in the royal palace.
And m ay we not repeat these words today on this place ?
Is  th a t not the language which our assem bly speaks from ?
I t  is not because of our thoroughness as reform ed im m igrants, th a t 

the churches of E ast and W est m ay gather in synodical meeting.
How m any people, fa ith fu ll to the church in the N etherlands, 

becam e unfaithful in this country.
T hat we as delegates of the churches m ay m eet today is only on 

account of the grace and faithfulness of the LORD whose eyes also 
run throughout this p a rt of his g rea t ea rth  and who sought those 
brethern and sisters who could not praise in C anada the th ings wich 
they had to refuse in the N etherlands for the Lord’s sake, and who 
therefore, unlike m any other people, could not agree w ith  the  false 
song of unity.
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Strongly the LORD showed himself to them.
He made them  faithful.
He gathered  them.
He strengthened them  when they threatened  to lose heart.
He supported them  in their struggle.
He led them  through difficulties and troubles.
He brought other b rethern  and sisters to them.
He granted  them  the official service of elders and deacons.
He m ade them  search for and find the proper relations betw een 

th e  congregations.
He brought pastors to them.
The LORD strongly shew himself to them  and in them  to the dele

gates of the fifteen congregations who m ay be assembled here as 
the living evidences of his grace and faithfulness, of his help and 
assistance.

Seeing each other here today we m ay behold the deeds of the 
LORD, which He fulfilled in the m idst of his people.

These things m ake it a  special joy to g ree t you on behalf of the 
calling church of C hatham  and to extend a hearty  welcome to you.

We and the congregations th a t sent us had to spent money and 
to overcome difficulties for this synodical meeting. But w hat does 
th a t  m ean in comparison w ith the care and loving-kindness of the 
Lord, who m ade th a t this firs t synodical m eeting could be arranged, 
despite our sins and our weakness in gathering  w ith Him.

In  humble thankfulnes for these things we will s ta r t  the w ork 
which we are charged with.

A t the sam e tim e we will also begin it w ith confidence.
Do not the eyes of the LORD run  to and fro  throughout the whole 

ea rth  ?
Consequently it is not only a thing of an old or a recent past. I t  

also happens today a t  the  beginning of our Synod. The LORD is 
presen t now, and his eyes, as our authorized version splendidly tran s
lates, run to and fro throughout the whole earth ; are also searching 
this piece of ground, where we are a t the very moment. They go 
searching around this place.

And w hat are they looking fo r?
For men who have concluded an alliance w ith  their wisdom, their 

knowledge, their views, their decisions and who pu t their tru s t in 
these things ?

No, they do not! Gods eyes are  looking for men who are living in
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accordance w ith the Covenant he established w ith them, men whose 
hearts are perfectly  upon Him, m en who have completely turned to 
him and therefore to His Revelation in which He spoke to them  and 
showed himself to them.

He strongly shows himself to them!
And don’t  we need th a t?
More-over, because we together are so weak, th a t we cannot exist 

one moment, and the devil, the world and our own flesh do not cease 
to tem pt us, not even to-day.

Therefore we cannot do anything a t  all w ithout the persisting 
stren g th  of the Lord.

But th a t is not the only point.
We have to get to work.
Propositions are before us, which are of im portance to the edifi

cation of the church.
P ro tests  m ust be dealt with, among which there are very im por

tan t ones.
U nity of opinion does not seen to occur too m uch in the different 

propositions, and neither did it appear during the discussion in the 
respectively classical m eetings.

I even read in the report for the press from  classis-W est of Ju ly  29, 
th a t this m eeting decided to reject various propositions of the E ast.

I hope th a t it is not m eant as seriously as it has been said.
Otherwise it would not be necessary to m eet as fa r  as these points 

are concerned, bu t it would be sufficient to count the noses and to  
anchor the decision.

And it is not necessary to call a Synod for th a t reason.
Anyway the  w ork th a t is in fron t of us is not simple and easy.
And we can spoil so much, even w ith the best intentions and good 

antecedents.
A very good exemple of w hat I ju s t said is king Asa.
He s ta rted  in an excellent w ay and he carried on wonderfully. The 

w riter of the Chronicles even says, th a t  his h eart w as wholly dedica
ted to the Lord.

And stil his end was entirely different.
Incomprehensible ?
Yes for those who do not understand themselves.
Absolutely incomprehensible.
How. is it possible. A t firs t he was such a stou t man. An exemple.
However th is astonishm ent disappears if we know ourselves in the
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ligh t of the testim ony of God and if we see, th a t we cannot do any
thing a t all w ithout the help of the Lord.

And instead of astonishing ourselves we only pray:
C ast me not aw ay from  Thee,
Let Thy Spirit dwell in me;
Thy salvation 's joy im part,
S tedfast m ake m y willing heart.

But, brethren, let us get to work in this sp irit and this p rayer and 
also continue our work.

And the God from  heaven will m ake us succeed.
F or the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth , 

to shew himself strong  in the behalf of them  whose h eart is perfect 
tow ard him.

W ith these words I  open the firs t synod of the Can. Ref. Churches.
H ereafter Psalm  51 : 6 is sung.

A rt. 2.
The b re th ren  De Jong, Van Oene and Van Popta examine the 

credentials.
The following b re th ren  are present:
For the churches in the E ast:
Rev. W. Loopstra — Rev. L. Selles — Rev. G. van Dooren — Elder

H. R. de Bolster — E lder K. F lo k stra  — Elder J. K oster — Elder 
L. Lodder and E lder P. B. Oosterhoff.

F or the churches in the  W est:
Rev. G. Ph. P ieffers — Rev. H. Stel — Rev. W. W. J. van Oene — 

Rev. J. van P opta  — Elder D. M. B arendregt — Elder D. H. Buit — 
Elder C. de Jong and E lder A. H. Lubbers.

A rt. 3.
I t  is decided th a t the ,,m oderam en” will consist of a  president, vice- 

president and two clerks.
The breth ren  F lokstra, Lodder and Van Dooren are  apointed as a 

com m ittee to  count the votes.
On the f irs t ballo t for president Rev. Loopstra gets 2 votes, Rev. 

P ieffers 2 votes, Rev. Selles 4, Rev. Van Dooren 4, and Rev. Van 
P opta  8 votes.

On the second ballot Rev. Selles gets 4 votes, Rev. Van Dooren 4 
and Rev. Van Popta 8 votes.
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The delegates vote again w ith the same result.
In  order to get a pair the synod votes between Rev. Selles and Rev. 

Van Dooren. Rev. Selles gets 7 and Rev. Van Dooren 9 votes.
Now the ballot is cast between the pa ir Van Dooren and Van 

Popta. Rev. Van Dooren gets 7 and Rev. Van Popta 9 votes.
Rev. Van P opta  has been elected.
On the ballot for vice-president Rev. Selles gets 5 votes, Rev. Van 

'Dooren 10 and Rev. Van Oene 1 vote.
Rev. Van Dooren has been elected.
On the ballot clerk I Rev. Loopstra gets 2 votes, Rev. Selles 7, Rev. 

Stel 1 and Rev. Van Oene 6 votes.
The second ballot shows the following resu lt: Rev. Loopstra 1, Rev. 

Selles 5 and Rev. Van Oene 10 votes.
Rev. Van Oene has been elected.
For clerk II  E lder De Bolster gets 1 vote, Rev. Loopstra 3, Rev. 

Stel 1 and Rev. Selles 11 votes.
Rev. Selles has been elected.
In  connection w ith  the m any p repara to ry  activities in order to 

convene the synod, the Rev. Selles is relieved of this appointm ent on 
his own request.

On the second ballot for clerk II: E lder De Bolster gets 3 votes, 
Rev. Loopstra 8, Rev. P ieffers 1 and Rev. Stel 4 votes.

The next ballot shows the  following resu lt:
E lder De B olster 2 votes, Rev. Loopstra 7, Rev. P ieffers 2 and 

Rev. Stel 5 votes.
The delegates now vote between Rev. Loopstra and Stel. The firs t 

gets 10 and the la tte r  8 votes.
Rev. Loopstra has been elected.
The elected officers take  their places. The m eeting is constituted.

A rt. 4.
Rev. Scholten is requested to draw  up the report for the press.

A rt. 5.

Point 5 of the provisional agenda is as follows: Expression of 
agreem ent w ith the th ree  form s of unity of the Canadian Reform ed 
Churches.

An objection is urged against this point by the classis of the 
churches of the W est dd. Ju ly  29 1954. —
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The le tte r  th a t  has been sent to  the calling church concerning this 
m a tte r  is read:

On the proposal of the church of Edm onton the classis decides, th a t 
it has objection against point 5 of the provisional agenda.

I t  is not necessary th a t  the delegates express the ir agreem ent w ith 
the th ree form s of U nity of the Canadian Reformed Churches, as the 
fact, th a t they are delegated proves, th a t they do express their 
agreem ent w ith these forms, because they are delegated by churches, 
which live w ith each other on the very basis of these forms.
All delegates agree w ith  this objection and it is decided th a t no 
expression of agreem ent will be required.

A rt. 6.
Rev. Selles informs the Synod concerning the p reparato ry  activ i

ties done by the calling church and asks if a calling church acts 
correctly, by sending copies of protests, which are addressed to the 
general synod, to all the churches. In  this connection he reads a 
letter, from  the church of New W estm inster received by the church 
of Chatham , in which objection is made against the fac t th a t protests, 
which are  addressed to the synod are being sent to  all the churches.

Rev. Selles also asks on behalf of the calling church w hether it is 
correct th a t it did inform  those who sent protests, th a t they them 
selves had to take  care of the m ultiplication thereof.

A rt. 7.
A point of order is raised, w hether Rev. H. Scholten of Homewood 

shall be requested to advise this synod.
Rev. Stel moved: The Synod should decide, th a t the president 

shall call on Rev. Scholten to advise the meeting, a fte r complete 
discussion and before a decision is reached. Motion is defeated.

I t  is decided, that, when the m eeting deals w ith a  m atter, the 
president shall give Rev. Scholten the opportunity of giving his 
advice.

A rt. 8.
The Synod answ ers negatively to the firs t question of the calling 

church. In connection w ith this answ er to the firs t question, Rev. 
Selles w ithdraw s the second question.
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A rt. 9.
The m eeting is adjourned in order to give opportunity to the offi

cers to m ake arrangem ents concerning the m ethod of carry ing  on 
the business of the Synod, and to advise accordingly.

A rt. 10.
The m eeting is opened a t  2.15 p.m. Psalm  1 : 1 is sung.

A rt. 11.
The following is moved by the officers to Synod:

a. to m eet from  9—12, 2—5.30 and 7.30—10 o’clock, on T hursday 
Nov. 4, and F riday  Nov. 6, in case the Synod cannot complete 
its w ork before th a t hour. Accepted.

fo. to decide la te r concerning the sessions of the Synod for next 
week, if necessary. Accepted.

e. to discuss all m a tte rs  on the agenda firs t in full session and to 
try  to reach a decision. Comm ittees w ith  instruction to report 
and advice should only be appointed if the Synod considers it 
necessary in a specific m atte r. Accepted.

d. to give each delegate two opportunities to speak in order to  lim it 
the discussion.
In the f irs t tu rn  of speaking the speakers should not be allowed 
to refer to w hat has been said by others in the meeting, con
cerning the m a tte r  in discussion.
In the second tu rn  the speakers should be allowed to oppose 
w hat has been said both in the firs t and second tu rn  speaking. 
More opportunities to speak m ay be given if the president thinks 
it necessary or if a motion will be m ade and carried to th a t 
effect. Accepted.

e. the acts of each session shall be corrected and become official 
in the D utch language a t the next m eeting. Accepted.

f. to in struc t the brethren  Rev. Scholten and E lder De Bolster to 
tran sla te  the D utch acts into English as correctly as possible and 
to accept the English translation  as official in the session follo
wing the one in which the D utch tex t w as accepted as official. 
Accepted.

g\ to publish the D utch and English acts in full in the Canadian
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Reformed M agazine and to try  to teach an agreem ent w ith the 
publisher in order to use the same typesetting  for the publishing 
of the acts as a book. A decision concerning this m a tte r  will be 
taken  la te r on during the meeting.

A rt. 12.
I t  is agreed to place a  proposal of the church of N eerlandia on the 

agenda, received by the calling church a fte r the closing-date. I t  is 
also agreed th a t the question which church should be appointed to 
keep the records of the Synodical m eetings should be added to the 
agenda.

A fter this the synod decides to adopt the following agenda:
1. Opening on behalf of the calling church of Chatham .
2. Exam ination of the cred tials.
3. Election of the „m oderam en”.
4. Constitution of the meeting.
5. Expression of agreem ent w ith the three form s of U nity of the 

Canadian Reformed Churches.
6. Inform ations of the calling church in connection w ith the p repa

ration  of the synod.
7. Adoption of the agenda of the synod.
8. D eterm ination of the tim e for the m eetings and the working- 

m ethod of the synod.
9. Correspondence.

a. A le tte r  of the S tated  clerk of the P ro te s tan t Reformed 
Churches dd. Nov. 3, 1951, w ith  the request to send him a 
copy of the le tte r  sent by the classis of the Canadian 
Reform ed Churches of April 18, 1951, to the Synod of the 
P ro tes tan t Reform ed Churches.

b. A reply on behalf of the Synod of the P ro te s tan t Reformed 
Churches, dd. Febr. 8, 1952, w ith the information, th a t „The 
D eclaration of Principles’’ was accepted, bu t th a t nevertheless 
correspondence is desired.

c. A le tte r  w ith  enclosure on behalf of the „Gereformeerde 
K erken in N ederland” in Holland, of 1951, w ith the  infor
mation, th a t  the correspondence w ith the Canadian Reformed 
Churches will be held.

72



d. L e tte r of the church of Neerlandia, w ith the proposal to art. 
70 of the Churchorder.

10. Proposals.
1. Of the church of Edm onton concerning revision of art. 41 and 

67, and concerning a fu rth e r regulation in art. 47 of the 
Churchorder. Enclosure 1.

2. Of the church of H am ilton th a t the synodical m eeting shall be 
held every two years. Enclosure 2.

3. Of the church of H am ilton th a t the synodical m eeting shall be 
held a lternate ly  in one of the centres in Classis E a s t and 
Classis W est. Enclosure 3.

4. Of the church of Edm onton th a t a  comm ittee shall be appoin
ted w ith the instruction.

5. Of the classis W est of Nov. 11, 1953, concerning the p rep ara 
tions for the acceptance of an English version of the Bible, 
P sa lte r Hymnal, supplied w ith  liturgical Form s and Doctrinal 
Standards. Enclosure 5.

6. Of the classis E as t of Febr. 4, 1954, concerning introduction 
of an English version of the Bible, P sa lte r and Form s. 
Enclosure 6.

7. Of the classis W est of Nov. 11, 1953, concerning the building
funds of sem inary for our tra in ing  for the m inistry.

8. Of the classis E as t of April 28, 1954, concerning train ing  and 
execution of art. 19 C.O. Enclosure 8.

9. Of the classis E as t of April 3, 1952, concerning the under
tak ing  of independent Missionwork. Enclosure 9.

10. Of the classis W est of December 13, 1952, concerning 
correspondence w ith the „Gereformeerde K erken" in the 
N etherlands. Supplem ent 10.

11. Of the classis E as t of April 28, 1954, concerning corres
pondence w ith  the P ro te s tan t Reformed Churches, Suppl. 11.

12. Of the b reth ren  J. G. F een stra  a t  Fernw ick and C. Ouwer- 
sloot a t  Smithville concerning the check-off for the Unions. 
Supplem ent 12.

11. M atters of Appeal.
A. Of the classis W est of Nov. 13, 1952, concerning a decision of 

the classis of April 18, 1951, concerning art. 67 of the C.O. 
Enclosure 13.
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B. Of the classis W est of December 13, 1952, concerning the 
approval of the classis of April 18, 1951, given to the church 
of Georgetown, for organizing the church of Hamilton. 
Enclosure 14.

C. Of 18 m em bers of the church of H am ilton concerning 
decisions of consistory and classis, concerning the Union of 
the Canadian Reform ed Church and the F irs t p ro testan t 
Reformed Church a t Hamilton. Enclosure 15.

D. Of the brethren  M. M. de Groot and F. K untz a t H am ilton 
concerning the decision of the classis E as t of Febr. 4, 1954, to 
leave the use of P sa lte r a t  liberty  of the congregation. 
Enclosure 16.

12. A ppointm ent of delegates.
13. Inquiry all around and censure according to a rt. 43 C.O.
14. Care of the acts of the N ational Synod.
15. A pportionm ent of the expenses and appointm ent of a church for 

the winding up of the finantial affairs.
16. A ppointm ent of a church for keeping the records.
17. A ppointm ent of calling church and determ ination of tim e and 

place for the next Synod.
18. R eport for the press.
19. Closing.

A rt. 13.
In  connection w ith a suggestion of Rev. Scholten, is decided th a t 

m a tte rs  of appeal will be dealt w ith directly a fte r the correspondence.

A rt. 14.
A le tte r  from  the S ta ted  clerk of the P ro te s tan t Reformed Chur

ches dd. Nov. 3, 1951, and an answ er to th a t le tte r by Rev. Van P op ta  
dd. April 18, 1952, are being read. Both le tte rs  are received for infor
mation.

A rt. 15.
The discussion concerning a le tte r  from  the Synod of the P ro tes

ta n t Reformed Churches dd. F ebruary  8, 1952, is postponed until the 
proposal of the classis E as t dd. April 28, 1954, concerning correspon
dence w ith the P ro te s tan t Reformed Churches shall be dealt with.
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A rt. 17.
The le tte r from the church of Neerlandia, concerning art. 70 of the 

Church Order is added to the proposals.

A rt. 18.
On motion of Rev. Van Dooren it is decided th a t the calling church 

shall be asked to add all correspondence concerning the preparations 
in organizing this Synod to the general records.

A rt. 19.
The acts of the morning-session are being read and accepted.

A rt. 20.
On motion of Rev. Loopstra it is decided th a t the name of the 

Synod be: The N ational Synod of Homewood a t Carman.

A rt. 21.
On motion of Rev. Van Oene it is decided th a t the le tte r  of the 

b rethren  F eenstra  and Ouwersloot a t Smithville will be considered a 
p ro test and be trea ted  accordingly.

A rt. 22.
The p ro test is being read.
Motion of Rev. Stel: The Synod decides in reply to the le tte r of 

the brethren  F eenstra  and Ouwersloot, th a t the previous answ er of 
the classis E as t April 28, 1954, given to them  to their proposal, was 
not correct, since a m ajor assem bly should not m ake a general 
decision about a m atter, pu t in a general way, bu t can only m ake a 
decision in case of a concrete appeal concerning the prudence of the 
bishops of the congregation.

Motion of Rev. Van Dooren: The Synod decides considering the 
instruction to examine the previous history of this m a tte r and to 
present it clearly to the Synod accompanied by a recom m adation.

This motion is seconded by bro ther F lokstra.
A fter discussion Rev. Van Dooren w ithdraw s his motion.
The motion is m aintained bij b ro ther F lokstra. Motion defeated.
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Motion of Rev. Van Oene: The Synod decides th a t it can not m ake 
a  desicion about the decision of the classis of April 28, a t Smithville, 
since the reasons for th is decision are not given. The Synod informs 
you, tha t, a p a rt from  this, it is not allowed to m ake the  decision 
asked by you, because you pu t the m a tte r of the check-off in general, 
and because a Synod should not m ake general decisions, bu t only 
decisions in concrete m a tte rs  of appeal.

This motion is seconded by Rev. Stel, who w ithdraw s his own 
motion.

Rev. Selles moves an am endm ent to the f irs t p a r t  of this motion: 
„since, for the judgem ent of the correctness or incorrectness of this 
decision, the reasons fo r th is decision should have been given”.

Am endm ent accepted.

A rt. 23.
The m eeting is adjourned for dinner.

A rt. 24.
The president reopens the m eeting a t  7.30 p.m. Psalm  2 : 7 is sung.

A rt. 25.
The ac ts  of the afternoon session are accepted as official.

A rt. 26.
In connection w ith the instruction  to Rev. Scholten to tran sla te  

the acts, i t  is decided, th a t the assessor should take  care of the 
report for the press.

A rt. 27.
The discussion of the p ro test of the b reth ren  F een stra  and Ouwer- 

sloot is continued.
I t  is moved bij Rev. Pieffers, th a t the word „pronouncem ent” be 

replaced bij the word „decision”.
Motion of Rev. Stel: „The Synod inform s you, th a t it reg re ts  not 

to be able to pass a judgm ent on the decision of the classis of April 
28, 1954, since the classis had not added the grounds for the decision,
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and in answ er to your request, it informs you, th a t it m ay not m ake 
the decision, asked by you, since the m a tte r  of the creck-off w as 
presented by you in a general way, and a Synod should not be asked 
to give a general decision, bu t only for decisions in very concrete 
m a tte rs  of appeal.

A rt. 28,
The question is raised as to w ether the delegates of the classis 

E as t should have a  vote in this m atte r.
On motion of Rev. Selles, it is decided, th a t the Synod should not 

m ake a decision on th is question, bu t th a t this m a tte r  should be le ft 
to the delegates themselves.

A rt. 29.
The f irs t p a rt of the  motion of Rev. Stel is accepted. In  favor 9 

votes. A gainst 4 votes. A bstentions 3. I t  is agreed: „The Synod in
form s you, th a t to its regret, it cannot pass a judgm ent about the 
decision of the classis of April 28, 1954, since the classis had not added 
the  grounds to  this decision.

A rt. 30.
The m eeting deals w ith  the second p a r t of the  motion of Rev. Stel.
Rev. Stel am ends his motion as follows: „and because this m a tte r  

of the check-off w as not presented by you to the Synod as a concrete 
m a tte r of appeal. However, the Synod does not feel justified in giving 
general decisions’'.

On motion of Rev. Van Dooren it is agreed, that, considering the 
discussion, the assem bly-officers be instructed to d ra ft a reply to the 
brethren.

A rt. 31.

The pro test of the classis of the churches in W est-Canada, of 
December 1951, concerning the so called festival days mentioned in 
A rt. 67 of the Church O rder is read.

On motion of Rev. Selles it is pronounced, th a t the decision of the 
classis Canada of A pril 18, 1951, will not be considered settled  and 
binding, since the Church of Georgetown has not pu t forw ard a  pro-
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posal for revision of the C.O., which duty it is, before a m ajor assem 
bly can deal w ith this m atte r.

A rt. 32.
The president reads the p ro test of the classis of the churches in 

W est-C anada of December 13, 1951, concerning the discussion of the 
organisation of the church a t H am ilton in the classis of April 18, 1951.

Motion of Rev. Selles: ,,The Synod pronounces that, since it m ay 
be accepted, th a t the  m a tte r  of the organisation of he Church of 
H am ilton had come up for discussion according to A rt 41 of the C.O., 
of the delegates has led to a classical decision. Therefore, the Synod 
re jec ts the appeal of the Classis W est of December 13, 1941”.

Motion of Rev. Stel: ,,The Synod pronounces, a fte r  having received 
the le tte r  of the Classis W est, dd. December 13, 1954, for information, 
th a t it regrets, th a t the institution of the Church of H am ilton took 
place as described in the acts of the Classis of Canada of April 18, 
1951”.

Rev. Loopstra amends this motion as follows: ,,and th a t it has no 
fu rth e r ta sk  concerning the sta tem en ts of the Classis W est of Dec. 
13, 1951, since these sta tem en ts hold na appeal for the Synod”.

F rom  fu rth e r information, it is evident, th a t the classis a t  th a t 
tim e had decided to present th is m a tte r  as an appeal.

The motion of Rev. Stel and the am endm ent of Rev. Loopstra are 
ruled out of order.

A decision is made in accordance w ith the motion of Rev. Selles.

A rt. 33.
The report for the press of the sessions of th is day are being read 

and accepted.

A rt. 34.
The ac ts  of the evening-session are accepted as being official.

A rt. 35.
Psalm  118 : 7 is sung. Rev. Van Popta closes the sessions of this 

day a fte r  a p rayer of thanksgiving.
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A rt. 36.
The president opens the  morning-session of F riday  November 5, 

1954. Psalm  65 : 2 and 3 are sung. He leads in prayer.
The roll call shows all the delegates present.

A rt. 37.
A p ro test is read of 18 m em bers and form er m em bers of th e  church 

of H am ilton in connection w ith the union between the Canadian 
Reformed Church and the firs t P ro tes tan t Reformed Church of 
Hamilton.

A fter reading the pro test it is decided th a t each delegate will have 
the opportunity to take the floor twice, and to appoint a  comm ittee 
th e rea fte r to advise the synod.

The discussion is being opened.

A rt. 38.
The m eeting ad jours for lunch.

A rt. 39.
A t two o’clock the m eeting is reopened and th e  roll call shows all 

the delegates present. Psalm  87 is sung.

A rt. 40.
The discussion about the m a tte r  mentioned in art. 37 is continued. 

A fter ample discussion of the p ro test a com m ittee is appointed w ith 
the instruction to advise the Synod concerning the answ er upon the 
question if the denial of the p ro test of the b re th ren  Van de Berg and 
others by the classis of the churches in C anada-E ast of Nov. 5 1952 
w as correct. This com m ittee consists of the b reth ren : B arendregt, 
Koster, Pieffers, Stel and Van Popta.

A rt. 41.
The m eeting is adjourned in order to give the com m ittee the oppor
tu n ity  to d ra ft a proposal before dinner.

A rt. 42.
The president reopens the m eeting and the roll is called. Psalm  

116 : 9, 10 and 11 is sung.
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A rt. 43.

The com m ittee as mentioned in a rt. 40 presents the following pro
posal to  the synod:

„ It is impossible for the synod to judge whether, through the course 
of things, the form er f irs t P ro tes tan t Reformed Church of H am ilton 
no longer proved to be the true  church of Christ, since the b reth ren  
have not proven th is w ith facts, which would have been the wrong 
course of things.

M oreover the synod is of the opinion th a t it is not necessary to 
judge about this m atter, since you also s ta te  th a t the liberation of 
the firs t P ro tes tan t Reform ed Church a t H am ilton as the final phase 
of a  hard  struggle certainly led to the righ t way.

In the conference there were two groups, which both expressed 
their willingness to have them selves congregated by the Son of God 
in U nity of fa ith  bound bij the W ord of God and the th ree form s of 
Unity, under the guidance of their shepherds; and in th a t case i t  is 
possible for both groups united, to have them selves led by their 
shepherds together, who proved in th a t w ay th a t they had exercised 
the  duties of the ir office in a true  and consequently legal m anner.

Therefore it is the opinion of the synod th a t in this case your appeal 
to the a rt. 27, 28, 29 and 31 of the Belgian Confession and to the form  
for the ordination of elders and deacons is not correct.

On the  basis of the aforesaid it is impossible for the synod to judge 
your objections to  the  decision of the C lassis-East of November 5, 
1952 as being well-founded.

W ith  the aforesaid the Synod pronounces th a t in this U nity w ith  
m utual recognition of the offices, the holiness of the office was not 
desecrated though the synod regrets, th a t a fte r the m utual recogni
tion of the offices and a fte r  the Union, it was decided th a t the office
bearers of the form er firs t P ro tes tan t Reformed Church were 
discharged.

On the ground of the aforesaid it  is impossible for the synod to  
m ake a decision as requested by you in your le tte r .”

Rev. Selles moves to replace the word ,,is of the opinion” in the 
th ird  p arag rap h  by „judges”.

Rev. Loopstra moves to replace the word „office” in the fifth  p a ra 
g raph  by „office-bearers”.

Rev. Van Dooren moves to read the second p a rt of the firs t p a ra 
graph  as follows: „Because the b reth ren  did not convince the synod 
w ith facts, th a t the th ree m arks of the true  church were m issing”.
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He also moves to read the middle of the th ird  parag rap h  as follows: 
„who by doing so proved th a t they exercised the duties of their office
fa ith fu lly”.

Rev. Stel answ ers all those who had the floor in the f irs t round 
of speaking.

In the next discussion, besides others, the m em bers of the com
m ittee discuss w hat has been said in the firs t round.

Rev. Van Popta moves to read in the firs t paragraph , instead of 
„groups” the word „assem blies” .

The f irs t am endm ents of Rev. Van Dooren is changed by him as 
follows:

He moves to omit the w ord „Synod” and to replace the word 
„convinced” by „proved”.

The am endm ent as changed is accepted w ith three abstentions and 
three votes against.

The am endm ent of Rev. Van Popta is accepted.
The am endm ent of Rev. Selles is accepted.
The second am endm ent of Rev. Van Dooren is also accepted.
Rev. Stel moves to add in the fifth  p arag rap h  before the word 

„m utual e tc” the word „exactly”. Motion carries.
The motion as amended is now read again.
Rev. Loopstra w ithdraw s his am endm ent.
He moves another am endm ent: to read the firs t parag raph  as fol

lows: „On the ground of the aforesaid the synod judges th a t your 
objections to the decision of the classis of the Canadian Reformed 
Churches in the E ast of Nov. 5 1952, are not well-founded. Accepted.

The proposal as amended is accepted unanim ously and three ab
stentions of the b rethren  who were or are near concerned w ith this 
m a tte r. This proposal as amended is as follows:

„ It is impossible for the synod to judge w hether through the course 
of things, the form er F irs t P ro te s tan t Reform ed Church of H am ilton 
no longer proved to be the true  church of Christ, since the b reth ren  
have not proven w ith fac ts  th a t the  th ree  m arks of the true  church 
w ere missing.

M oreover the synod judges th a t it is not necessary to judge 
about this m atter, since you also state , th a t the liberation of the first 
P ro te s tan t Reform ed Church a t  Hamilton, as the final phase of a 
hard  struggle, certainly  led to the righ t way.

The two assemblies which w ere in conference both expressed their 
willingness to have them selves congregated bij the Son of God, in



U nity of faith, bound bij the W ord of God and the three form s of 
Unity, under the guidance of their shepherds: and in th a t case it is 
possible for both assemblies, united to have them selves led by their 
shepherds together, who proved in th a t w ay th a t they exercised their 
duties of their office faithfully.

Therefore the Synod judges th a t in this case your appeal to the 
articles 27, 28, 29 and 31 of the Belgian Confession and the form  for 
the ordination of elders and deacons is incorrect.

On the ground of the aforesaid the synod judges th a t your objec
tions to the decision of the classis of the Canadian Reformed C hur
ches in the E ast of November 5, 1952 are not well- founded.

W ith the aforesaid the synod pronounces th a t in this U nity w ith 
m utual recognition of the offices, the holiness of the office w as not 
desecrated though the synod regrets, th a t exactly a fte r the m utual 
recognition and a fte r the Union, it w as decided, th a t the b reth ren  
officebearers of the form er F irs t P ro tes tan t Reform ed Church were 
discharged.

Because of the aforesaid it is impossible for the synod to m ake a 
decision as requested by you in your letter.

A rt. 44.
The proposal of the classis-W est of November 13 1951, concerning 

correspondence w ith  ,,De Gereform eerde K erken in N ederland” comes 
now up for discussion. This proposal is as follows:

,,The classis of the Canadian Reformed Churches of W est-Canada 
of December 13, 1951, having read  the le tte r of the Synod of ,,De 
Gereform eerde K erken in N ederland”, held a t Kampen, A.D. 1951, in 
which it informs us to be willing to comply w ith a request of the 
Canadian Reformed Churches, to hold m utual correspondence and in 
which it| proposes to arrange this relation until fu rth e r order as

0

follow s:
1. th a t the ,,Gereform eerde K erken in N ederland” and the C ana

dian Reformed Churches shall give heed to each o ther’s doctrine and 
churchpolicy and th a t they shall inform each other of the agenda 
and decisions of their national meetings, w ith  the possibility of 
m utual delegation.

2. th a t they shall consult each other as fa r  as possible, about pos
sible revisions and/or supplem ents in confession, churchorder, and 
liturg ical forms.
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3. th a t the le tte rs  of testimony, given by the churches, which hold 
m utual correspondence, shall m utually  be accepted.

4. th a t the m inisters of the churches which hold m utual corres
pondence be invited m utually  for the adm inistration of the W ord and 
the sacram ents,

proposes to the synod to accept this correspondence as w ritten  
i3efore and to inform ,,De Gereformeerde K erken in N ederland '’ of 
th is  decision. In connection w ith this m a tte r  the le tte r of the General 
Synod of ,,De Gereformeerde kerken in Nederland" of 1951 mentioned 
in a rt. 16 of these acts, comes also up for discussion.

Rev. Van Dooren moves, in pursuance of the decision of the classis- 
E as t of Ju ly  14, 1954, to sollicit the same correspondence w ith refor
med churches all over the world.

The m eeting s ta r ts  the discussion of this proposal.

A rt. 45.
The report for the press of the sessions of this day are accepted as 

official.

A rt. 46.
The acts of the sessions of this day are  read. These acts shall be 

accepted as official la te r  on.

A rt. 47.
Psalm  125 : 1 and 2 is sung. The president closes this session a fte r 

thankgiving by Rev. Pieffers.

A rt. 48.
The president reopens the m eeting on Saterday  November 6. A fter 

the calling of the roll Psalm  119 : 9 and 10 is sung and the president 
leads in prayer.

A rt. 49.
The discussion of the proposal and the letter, mentioned in art. 44 

is continued.
Rev. Stel moves to arrange the relation of correspondence as 

follows: The correspondence shall consist o f:
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1. in the sending of delegates to each others national m eetings, as 
fa r  as  possible, and th a t these delegates m ay attend  these m eetings 
w ith advisory vote.

2. In the giving heed to each other, th a t the churches m ay not 
deviate from  the doctrine, the service, and the discipline of the 
Reform ed confession.

Rev. Van Dooren moves:
The synod, considering th a t the correspondence, will it be useful, 

should be executed in concreto within the fram e of the churchorder, 
in which are laid down the principles for ecclesiastical communica
tions, th a t the correspondence as proposed and desired by the Synod 
of Kam pen 1951 is not practicable in every p a rt and not even desired,

th a t nevertheless the correspondence w ith these and other churches 
is to  be desired,

decides for the present to accept only the proposal of the Synod 
of K am pen 1951 as an expression of the desire of those churches to 
keep the bond of faith,

th a t the correspondence for the present shall consist as moved by 
Rev. Stel.

The b re th ren  De Roister, Stel and Van Dooren were appointed to 
d ra ft a proposal.

A rt. 50.
The synod deals w ith  the p ro test of the brethren  M. M. de Groot 

and F. K untz of Hamilton, Ont. concerning the decision of classis- 
E as t of Feb. 3 1954 in as m uch this decision concerns the Psalter.

The proposal of classis-East of Feb. 3 1954 w ith  the report added 
to it is read.

The proposal is th a t the A uthorized King Jam es version of the 
Bible and the P sa lte r w ith the form s accepted by our churches, 
published by the publication com m ittee of the Christian Reform ed 
Church shall be accepted for use in the churches, besides the Holland 
version of the Bible and the  Holland litu rgy  book.

The proposal of classis W est of T hursday November 11, 1953 is 
read:

,,The synod shall begin w ith the preparations of the acceptance of 
an English Psalter, supplied w ith liturgical form s and confessions 
and also of the  acceptance of the English version, all to be used in 
our churches. The report of this m a tte r  shall be sent to all the chur
ches a t least one year before the next Synod” .
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In connection w ith  his rem ark  about various melodies in the 
Psalter, Rev. Van Dooren dem onstrated some of these melodies on the 
piano w ith the permission of the meeting.

Rev. Van Dooren moves th a t the synod concerning the le tte r of 
the b reth ren  De Groot and K untz of Hamilton, decides, th a t this 
le tte r be received for inform ation, since

a. The question asked by the brethren  sub ,,A” is not presented 
as a  form al appeal,

b. The m a tte r  brought in discussion by them  will be discussed in 
the proposals of classis-E ast and W est, concerning this m atter.

Rev. Van Oene moves, th a t  the synod expresses in reply to the 
p ro test of the b rethren  De Groot and K untz th a t it does not belong to 
the au tho rity  of a classis to leave the use of P sa lte r etc. a t liberty  of 
the churches, which decision w as taken  by classis/E ast of Feb. 3 
1954; and therefore m ust be condemned.

Rev. Van Dooren w ithdraw s the firs t p a rt of his motion, Rev. Stel 
however takes it over, bu t omit the word ,,form al”.

Rev. Loopstra moves to answ er: The Synod decides th a t it cannot 
answ er your question w hether it w as possible according to church 
policy th a t  classis E as t of F ebruary  3rd 1954 decided to leave the 
use of the psa lter in use w ith the Chr. Ref. Church a t liberty  in our 
churches as you did not appeal against the decision of classis con
cerning this m atte r.

Rev. Stel w ithdraw s his motion.
The motion of Rev. Loopstra is carried.
The second p a rt of the motion moved by Rev. Van Dooren, seconded 

by the Rev. Van Oene is carried, so th a t the Synod decides:
M oreover the Synod inform s you th a t the m a tte r  proposed by you 

under B, will be brought to the  floor during the discussion of the 
overtures of Classis E a s t and W est.

A rt. 51.
The Synod s ta r ts  the discussion concerning the overtures of classis 

E as t of F ebruary  3rd 1954 and classis W est of November 11th 1953, 
mentioned in a rt. 50.

A rt. 52.
The m eeting is adjourned for luch.
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A rt. 53.
The president reopens the meeting. The roll-call reveals th a t all the 

delegates are present. Psalm  146 : 1—4 is sung.

A rt. 54.
The discussion concerning correspondence w ith foreign churches is 

continued.
Rev. Van Dooren reads the following d ra ft on behalf of the com

m ittee mentioned in art. 49:
The N ational Synod of Homewood of the Canadian Reformed 

Churches A.D. 1954 tak ing  notice of
a. the le tte r of the general synod of the ,,Gereform eerde K erken 

in N ederland” Kampen 1951, regarding the decision to have corres
pondence w ith the Canadian Reformed Churches, the proposal to 
th a t effect and the fu rth e r description concerning the m anner of 
correspondence;

b. the overture of classis W est d.d. December 13 1951 regard ing  
the proposal mentioned under a.

considering
a. th a t correspondence, will it be useful, should be executed in 

concreto w ithin the fram e of the churchorder in which are laid down 
the principles for ecclesiastical communication,

b. th a t correspondence w ith this church and other Reformed 
Churches all over the world is desirable;

stating,
a. w ith gladness and thankfulness th a t the „Gereform eerde 

kerken” complied w ith the request of the Canadian Reformed 
Churches d.d. November 15 1950, to have correspondence w ith our 
churches as appears from  said decision,

b. th a t  correspondence as proposed and desired by the synod of 
K am pen 1951, is not practical or even desired in every respect w ithin 
the fram e of ecclesiastical communications.

decides
to express th a t correspondence w ith reform ed churches in other 

p a rts  of the world m ust and ought to consist o f :
1. sending delegates to each others broadest assemblies as much 

as possible, in order th a t they  will be received as advisers;
2. receiving each others m em bership papers;
3. perm itting  each others m inisters to proclaim  the W ord of God 

and adm inister the sacram ents;
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4. inform ing each other concerning possible modification or extern 
sion of confession and liturgy;

5. seeing to it th a t the denominations do not deviate from  the 
reform ed confession in doctrine, service and discipline;

6. accounting for correspondence w ith a th ird  party .
Rev. Selles moves to omit the words ,,as much as possible in point 

1 of the decision.
Rev. Van Dooren moves the following modification a fte r discussing 

point 1 of the decision:
receiving each others possible delegates to the broadest assemblies 

as advisers.
point 4: to add a fte r  ,,concerning” :
taken  decisions and.
Br. De Jong moves to omit the words ,,in concreto” in considering 

a., which is taken  over by Rev. Van Dooren.
The thus amended and modified motion carries so th a t the synod 

decides the following:
The N ational synod of Homewood of the Canadian Reformed 

Churches A.D. 1954, tak ing  notice of
a. The le tte r of the ,.general synod of the ,,Gereformeerde kerken 

in N ederland” Kampen 1951, regarding the decision to have corres
pondence w ith the Canadian Reformed Churches and the proposal to 
th a t effect and the fu rth er description concerning the m anner of 
correspondence;

b. The overture of Classis W est d.d. December 13, 1951 regarding 
the proposal mentioned under a.

considering
a. th a t correspondence, will it be useful, should be executed w ithin 

the fram e of the churchorder in which are laid down the principles 
for ecclesiastical communication,

b. th a t correspondence w ith  this church and other reform ed 
churches all over the world is desirable;

stating,
a. w ith  gladness and thankfulness th a t the „Gereform eerde 

kerken” complied w ith the request of the Canadian Reformed 
Churches d.d. November 15 1950, to have correspondence w ith our 
churches as appears from  said decision,

b. th a t correspondence as proposed and desired by the synod of 
Kam pen 1951, is not practical or even desired in every respect w ithin 
the fram e of ecclesiastical communications,

decides
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to express th a t correspondence w ith reform ed churches in other 
p a rts  of the world m ust and ought to consist of:

1. receiving each others potential delegates to  the broadest 
assem blies as advisers.

2. receiving each others m em bership papers.
3. perm itting  each others m inisters to proclaim  the W ord of God 

and to adm inister the sacram ents;
4. inform ing each other concerning taken  decisions and possible 

m odification or extension of confession and liturgy;
5. seeing to it th a t the denominations do not deviate from  the 

reform ed confession in doctrine, service and discipline;
6. Accounting for correspondence w ith a th ird  party .
The d ra ft of the com m ittee regarding correspondence is the fol

lowing:
The synod etc. decides also to seek correspondence in the aforesaid 

m anner w ith:
the reform ed churches of South-Africa,

A ustralia,
Indonesia,
Monte Allegro, Brazil,

(The P ro tes tan t Reform ed Churches of the U.S.A.)
This la s t nam e is the proposal of a m inority of the committee.
The proposal of the com m ittee is moved and carried, so th a t the 

synod decides to  seek correspondence w ith said churches.
R egarding the proposal of the m inority of the com m ittee to seek 

correspondence w ith  the P ro tes tan t Reform ed Churches of the U.S.A. 
the following motion is moved by Br. De Bolster a fte r  discussion:

The synod decides to  discuss the proposal to seek correspondence 
w ith the P ro testan t Reform ed Churches of the U.S.A. during the 
discussion of point 11 of the  proposals.

The following motion is moved by the Rev. Van Oene and Rev. 
Van Popta:

The synod decides not to deal w ith  the proposal to seek correspon
dence w ith the P ro te s tan t Reformed Churches of the U.S.A., because 
it proceeds the overture of classis E as t and the declaration of classis 
W est th a t it supports this overture.

Rev. P ieffers moves:
The synod decides not to deal w ith the  motion of Br. De Bolster, 
concerning correspondence w ith  the P ro testan t Reformed Churches 
because the minor assemblies said: We still m ust examine the possi-
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bility of correspondence w ith the P ro testan t Reformed Churches, and 
Br. De Bolster did not p ro test against this decision of the minor 
assembly in his own province.

This motion is seconded by the brs. Van Oene and Van Popta.
Rev. Loopstra moves: The Synod decides not to deal w ith the 

motion of Br. De Bolster a t the m om ent concerning correspondence 
w ith the P ro te s tan t Reform ed Churches in the U.S.A. because the 
Synod m ay not take the stand, knowing the proposal of classis E ast 
concerning correspondence w ith the P ro te s tan t Reformed Churches 
in the U.S.A., th a t the P ro tes tan t Reformed Churches belong to the 
Reformed Churches w ith which correspondence m ust be sought.

The motion Rev. P ieffers carries.

A rt. 55.
An answ er composed by the ..moderamen” to the pro test of the 

b reth ren  Feenstra  and Ouwersloot is read.
Rev. Van Popta is reporter.
The f irs t proposal of the ,,m oderam en” concerning the question: 

How to deal w ith this m a tte r  is as follows:
The Synod declares to w ithdraw  its decision to deal w ith the le tte r  

of the brethren  F eenstra  and Ouwersloot as a pro test and moves to 
deal w ith it as a proposal.

R easons:
The breth ren  declare in their le tte r:
1. th a t they  only inform the Synod concerning their le tte r w ritten  

to the C lassis-East of April 28, 1954;
2. th a t they presented their request to Synod in order to get a 

decision which the b reth ren  deem necessary concerning the ,,check
off” because they

a. consider the possibility th a t said classis adm its in its answ er 
to their le tte r  th a t it concerns a m atter, which could not be finished 
in a m inor assembly;

b. are convinced th a t the m a tte r  of the ,,check-off” perta in  to  
all churches.

This is accepted.
The second proposal of the ,,m oderam en” is the following answer 

to the brethren:
The Synod decided to give you the following answ er to your le tter. 

The Synod is not allowed to express itself re the ,,check-off” as pro
posed by you; not because the Synod is of the opinion th a t the expres-
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sion proposed by you is incorrect, bu t because the Synod is not 
allowed to judge the correctness.

A rt. 30 of the Churchorder says: ,,In m ajor assemblies only such 
m a tte rs  shall be dealt w ith as could not be finished in minor assem 
blies, or such as pertain  to the churches in common”. Now you m oti
vate  your decision to request the Synod to m ake the decision deemed 
necessary by you, by appealing to art. 30 of the Church-order,
although you do not quote this article. You w rite to m ake th is 
request

a. because you consider the possibility th a t the classis-East of 
April 28, 1954 adm its in its answ er to your le tter, th a t it concerns a  
m a tte r  which could not be finished in a m inor assembly;

b. because you are convinced th a t the m a tte r of the check-off 
pertains to all churches;

The Synod however is of the opinion:
ad a. In the decision of said classis mentioned by you, it is not 

expressed th a t the classis was of the opinion th a t this m a tte r could 
not be finished by it.

ad. b. The Synod has no calling to declare in a general expression 
if the behaviour of m em bers of the churches in a certain  w ay of life
are con trary  to the law of God or not.

The Synod is u tte rly  convinced th a t you are seeking the w elfare 
of the churches. B ut if the Synod should express itself in consequence 
of your request w hether it is sinful to subm it to the check-off or not, 
than  it would ac t con trary  to the churchorder. And the churches 
should, m erely by reason of th a t fact, not consider such a decision 
binding.

Br. De Jong moves to add ,,art. 30 of the church-order” in the las t 
p a rag rap h  a fte r  the words ,,con trary”. This is taken  over by the 
reporter.

Rev. Loopstra moves to add: because you did not appeal to Synod 
as it is expressed in art. 31 of the church-order.

This am endm ent is defeated.
Rev. P ieffers moves to quote in the second parag raph  art. 30 in its 

entirety, because of the fac t th a t in the s tric t sence of the word the 
m a tte r  of the check-off as proposed by the brethren  is not an 
ecclesiastical m atte r.

This am endm ent is also defeated.
The answ er w ith the moved change is accepted.
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A rt. 56.
The discussion concerning the P sa lte r is continued.
Rev. Selles moves:
The Synod considering th a t a rt. 69 of the churchorder does not 

entirely fill the deficiency of the  churches concerning the singing
of psalm s;

decides:
1. to leave for the tim e being a t liberty  of the churches the P sa lte r 

published by the publication com m ittee of the  C hristian Reformed 
Church,
2. to appoint deputie who will be charged to advise the next Synod 
concerning the introduction of a  psalter and the necessary am plifi
cation of a rt. 69 of the churchorder and to send their m otivated advise 
to the churches a t least one year before the next Synod.

This motion is defeated.
Rev. Stel moves the following:
The Synod decides to leave a t liberty  of the churches the use of 

the 34 rhym ed versions of the psalm s in the English language as they 
occur in the psalter of the Christian Reformed Churches, which can 
be sung on the Genevan tunes, as long as we are not able to reach 
a  definite solution of this im portan t m a tte r;

and fu rth e r the Synod decides to appoint a com m ittee w ith  the 
instruction to  study the whole m a tte r  of the rhym ed version of the 
Psalm s in the English language and to rep o rt concerning this m a tte r 
to the churches one year before the next Synod.

This motion carries.

A rt. 57.

The press report is read  and accepted.

A rt. 58.

Motion is made th a t the Synod shall m eet Monday from  9—12 a.m. 
from  2—5.30 and 7.30—10 o’clock. Motion carries.

A rt. 59.

The president closes the sessions of to-day. Psalm  90 : 8 and 9 is 
sung and br. B uit gives thanks to God,
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A rt. 60.
Monday November 8. A t 9 o’clock the president reopens the Synod. 

Psalm  119 : 17, 18, 19 is sung. The president leads in prayer. The 
roll-call shows all the delegates present.

A rt. 61.
The following telegram  from  the deputies of the ,,Gereform eerde 

K erken in N ederland” for correspondence w ith foreign churches is 
re a d :

W ishes your Synod 2 Thess. 3 : 16. Delegation m a tte r  of General 
Synod. L ette r follows. Deputies correspondence w ith foreign chur
ches. Visser.

The Synod takes notice of th is telegram  w ith gladness and g ra ti
tude.

A rt. 62.

Rev. Scholten informs th a t it is impossible to adopt the acts in the 
English language a t the close of Synod. I t  is decided th a t the D utch 
version of the acts shall be the authentic one and th a t as for the 
English translation  it will be suffice to ask br. De Bolster and Rev. 
Scholten to transla te  the acts as accurate  as possible.

A rt. 63.
The ac ts  are adopted till a rt. 54.

A rt. 64.
Of the proposals of classis E ast and W est concerning the English 

version of the Bible etc. (see a rt. 50) the proposal concerning the 
English version of the Bible is discussed.

Rev. Van Dooren moves:
The Synod decides concerning the English version of the Bible only 

to advise, as proposed by classis East, th a t the authorized King Jam es 
Version be used in the churches, because neither the translation  of 
Holy W rit nor the determ ination of an English version is the ta sk  
of a Synod.

Rev. P ieffers moves to omit the words ,,as proposed by classis 
E a s t” .

In  the course of the discussion Rev. Van Dooren moves another 
motion which reads as follows:
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Concerning the English version of the Bible, although convinced 
th a t the authorized King Jam es Version is the m ost tru stw orthy  one 
of the translations which are available, because of its Scrip tural 
nature,

considering th a t neither the transla tion  of the W ord of God, nor 
the determ ination of an English version is the ta sk  of a Synod,

the  Synod decides not to take  a decision.
Rev. P ieffers moves to read instead of „convinced” the words 

„according to the knowledge it now holds”.
D uring th is discussion it is decided to appoint a com m ittee to draw  

up a proposal.
This com m ittee consists of the b reth ren  De Jong, Selles and Van 

Dooren.

A rt. 05.
The rest of the proposals of both classes is now discussed.
Br. De Bolster moves:
The Synod decides to appoint a com m ittee concerning the doctrinal 

and liturgical form s accepted by our churches, to report to the con
gregations a t least one year before the next national Synod, con
cerning the use of these form s in the English language.

Rev. Selles moves the following change, which is accepted by br. 
De Bolster: to report concerning the question which English version 
of these doctrinal and litu rg ical form s should be used.

This motion carries.
I t  reads in full:
The Synod decides to appoint a com m ittee concerning the doctrinal 

and liturgical form s accepted by our churches, to report to the con
gregations a t least one year before the next N ational Synod, con
cerning the question which English version of these doctrinal and 
liturg ical form s should be used.

A rt. 66.
N ext is the overture of the church of Edm onton concerning a 

change of a rt. 41 of the churchorder.
This overture is as follows:
The words „ a t least once in three m onths” oecuring in a rt. 41 of 

the churchorder to replace by: „a t least two in every year” .
Rev. Van Oene moves, because of a decision taken  a t the last
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classical m eeting in W est Canada the following change: a t  least one 
in every year.

Br. De Bolster moves:
To postpone the discussion of all points concerning changes of cer

ta in  articles of the  churchorder until a decision has been taken  con
cerning the overture of the church of Edm onton to appoint a com
m ittee to advise w hether certain  articles of the churchorder should 
be changed and th is question has been answered in the affirm ative: 
which articles should be changed.

This motion is defeated.
Rev. Selles moves:
The Synod decides as for the regulation of a rt. 41 th a t a least once 

in th ree  m onths classical m eetings shall be held, to  give the liberty  
to the churches in W est Canada to omit th is point of a rt. 41 until this 
article can be m aintained in full.

A rt. 67.

The m eeting is adjourned for lunch.

A rt. 68.

The m eeting is reopened, Psalm  89 : 1 and 7 are sung. 
The roll-call shows all delegates present.

A rt. 69.

The acts are adopted till a rt. 68.

A rt. 70.

The discussion concerning the change of a rt. 41 of the church
order is continued.

Rev. Stel moves the following motion:
The Synod, considering th a t there are practical difficulties a t this 

m om ent to m ain tain  a rt. 41 of the churchorder in full decides, to 
add to the words „ a t least once in three m onths’' the regulation 
„unless g rea t distances render th is inadvisable” .

Rev. Selles w ithdraw s his motion and supports the motion-Stel.
This motion carries.
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A rt. 71.
The com m ittee appointed to draw  up a proposal for the Synod 

concerning the use of an English version of the Bible in our churches 
as mentioned in art. 64 of these acts, moves the following:

As for an English version of the Bible the Synod, having read the 
„report to classis-East dd. Feb. 4, 1954 concerning the use of an 
English version of the Bible, sub A ”, recommends to the churches in 
the  present situation the use of „The authorized King Jam es 
Version”, because the Scrip tural natu re  of this version has not been 
disputed.

The Synod decides to include in the acts sub A of the abovementi- 
oned report for the inform ation of the churches.

This m otion carries.
Sub A of the report is as follow s:
Bible:
The English version of the Bible transla ted  from  the original langu

ages is the Authorized King Jam es Version of 1611.
Three revisions have been made of this translation:
1. The Revised King Jam es Version of 1885,
2. The A m erican S tandard  Version of 1901,
3. The Revised S tandard Version of 1952.
I t  is beyond the power of the consistory to pass judgm ent on these 

d ifferent publications.
Because of the fact, th a t your assem bly will neither be com petent 

to pass judgm ent the consistory thinks, th a t i t  is necessary to be 
very careful in choosing an English version and therefore it  is only 
allowed to recommend a version of which the Scrip tural na tu re  is 
beyond doubt.

This cannot be said of the Revised S tandard  Version.
The new est revision, which has been w ritten  in modern English, 

and w hereby the translations could m ake use of the la tes t resu lt 
of the science of language, is especially a ttrac tiv e  for us as new 
Canadians. However it originates in the circle of the N ational Council 
of the Churches of C hrist in the U.S.A., a Council of churches, which 
is m odernistic. By orthodox groups this publication has not only been 
received sceptically, bu t it has also been criticized, while none of 
these groups has recommended the use of this version in Church or 
a t  home.

In  this situation  it  is impossible for the present to recommend this 
version.
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As for the Revised King Jam es Version and the Am erican S tandard 
version we are of the opinion, th a t the sam e advise should be given. 
Especially the translation  of the New T estam ent of the Revised King 
Jam es Version has been criticized to th a t extend, th a t it never w as 
on the same level w ith the Old King Jam es Version.

The Am erican Standerd Version is closely connected w ith the 
Revised King Jam es Version. The trustw orth iness of both tra n s la ti
ons is therefore uncertain. Moreover the A m erican S tandard  is not 
sold bij the Canadian Bible Society and therefore it is difficult to buy 
th is version in Canada. The Authorized King Jam es Version is the 
only one left. This transla tion  has, because it is an old one, its g ram 
m atical and exegetical objections, ju s t as our „S ta tenverta ling” bu t 
both do have an absolutely scrip tural nature. In  the presen t situation  
it is therefore to be preferred.

A rt. 72.
The proposal of the Church of Edmonton concerning the following 

changes of art. 67 of the churchorder is now discussed: The churches 
shall have the liberty  to observe in addition to the Sunday also 
Christm as, Good Friday, E aster, Ascension Day, Pentecost.

Rev. Van Dooren moves:
The Synod having heard the proposal of Edmonton, concerning 

the observation of the Christian holidays, considering th a t in 
Canada Ascension-Day is no holiday,

decides, th a t the date for the observation of Ascension Day as 
mentioned in a rt. 67 of the churchorder, shall be a t liberty  of the 
churches.

Rev. Selles moves the following am endm ent: The day for the obser
vation of the event of Ascension shall be a t liberty  of the churches.

Rev. Van Dooren adopts this admendment.
The proposal of the church of Edmonton is defeated.
The admended motion-Van Dooren carries.

A rt. 73.
The following proposal of the church of Edmonton, concerning 

article 47 of the churchorder is read:
a. The Synod decides th a t a rt. 47 cannot be m aintained in the 

present situation because the num ber of classes is not sufficient.
b. To inform the next General Synod of the ,,Gereformeerde
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K erken in N ederland”, concerning this decision, because the Canadian 
Reform ed Churches sta ted  in their request for correspondence w ith  
these churches, th a t the Canadian Churches accepted the Church- 
order of the churches in the N etherlands as regulation for the com
m unication of the churches in Canada.

A rt. 74.
The overture of the Church of N eerlandia concerning a change of 

article 70 of the churchorder is now discussed.
This overture reads as follows:

Since it is proper th a t the blessing on the m atrim onial s ta te  be asked 
from  the Lord in the presence of C hrist’s church, the consistories 
shall a ttend  to it.

Rev. Van Popta moves the following motion:
The Synod having heard the overture of the Church of Neerlandia 

concerning a change of article 70 of the churchorder;
considering th a t it cannot be proven from  the W ord of God th a t 

it is proper th a t the blessing on the m atrim onial s ta te  be asked from  
the Lord in the presence of C hrist’s Church nor th a t it is proper 
th a t the m atrim onial s ta te  be confirmed in the presence of C hrist’s 
Church;

decides th a t the m aintaining of article 70 of the churchorder shall 
be to the discretion of the churches.

Rev. Stel moves the following to the Synod.
I t  shall be to the discretion of the churches w hether the blessing on 
the m atrim onial s ta te  be asked from  the Lord in the presence of 
C hrist’s Church.

Rev. Van Popta moves the following am endm ent to his own 
motion:

considering th a t several m inisters, by v irtue of the license given 
to them  to contract a  m arriage, have the possibility of contracting 
the m arriage  of m em bers of the congregation under invocation of the 
name of the Lord.

The overture of the church of N eerlandia is defeated.
The motion Rev. Stel is defeated.
The am endm ent Van Popta carries.
The motion Van Popta carries, so th a t the Synod having heard 

the overture of the church of N eerlandia concerning a change of 
article  70 of the churchorder;

considering th a t it cannot be proven from  the W ord of God, th a t it
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\s proper th a t the blessing on the m atrim onial s ta te  be asked from  the 
Lord in the presence of C hrist’s Church, or th a t it is proper th a t the 
m atrim onial s ta te  be confirmed in the presence of C hrist’s Church,

considering th a t several m inisters, by virtue of the licence given 
to them  to contract a  m arriage, have the possibility of contracting 
the  m arriage  of m em bers of the congregation under invocation of 
the nam e of the Lord;

decides, th a t the m aintaining of article 70 of the churchorder shall 
be to the discretion of the churches.

A rt. 75.
The m eeting is adjourned for lunch.

A rt.76.
The president reopens the meeting. Psalm  19 : 6 and 7 is sung. 

The roll-call shows all the delegates present.

A rt. 77.
The acts are adopted till article 76.
a"

A rt. 78.
The overture of the church of H am ilton concerning the interim  

betw een two Synods is now read. This reads as follows:
The Synod decides th a t the N ational Synod shall m eet every two 

years, unless because of lawful reasons by m utual judgm ent of both 
classes, it is decided to shorten the interim .

Rev. Van Dooren raises a point of order: Does it m ake sense to 
discuss th is overture or is it b e tte r to vote immediately, as classis 
W est decided to re jec t this overture.

I t  is answ ered th a t the delegates from the W est have the same 
credentials as those from  the East, viz: m andate and proxy to discuss 
and to deal w ith all m a tte rs  which have been placed on the table in 
an orderly w ay in harm ony w ith  the W ord of God, the confession and 
the  churchorder.

Rev. Van Dooren moves:
Concerning the overture of the Church of H am ilton th a t ,,a N atio

nal Synod shall m eet every two years, unless because of lawful 
reasons by m utual judgm ent of both classes, it is decided to shorten
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the  in terim ” the Synod decides to adhere to the regulation of article 
50 of the churchorder.

This motion carries.

A rt. 79.
A nother overture of the Church of H am ilton is now read. I t  reads 

as follows:
The Synod deals w ith the proposal of the Church of Hamilton, th a t 

the Synod-meetings be held by turns in C lassis-East and in Classis- 
W est, as m uch as possible in a central point.

Rev. Van Oene moves th a t the Synod decides not to m ake a decisi 
on about the proposal of the Church of Hamilton.

This motion is accepted.

A rt. 80.
Training for the Ministry.

The president reads the proposal of the Classis-W est of November 
11, 1953, th a t the N ational Synod decides to raise a fund for us own 
train ing  for the M inistry of the Word.

and to ask  the Churches to m ake a certain  num ber of collections 
a year for this purpose, a certain  percentage of these collections be 
used a t once for the establishm ent of a library.

A proposal of Classis- E as t of April 28, 1954, is also read:
1. to accept ,,De Theologische Hogeschool van de Gereformeerde 

K erken in N ederland”, established a t Kampen, as the sem inary for 
the Canadian Reformed Churches, for the time being;

2. to ask  the Curches for two collections a year for this in stitu 
tion;

3. to ask  the Churches for two collections a year, in preparation  
for the execution of a rt. 19 churchorder, and to charge each Classis 
for its a rea  w ith the m anagem ent of these collections and w ith the 
furthering  of the execution of art. 19 churchorder;

4. to appoint delegates to probe the possibility of fouding our own 
School as soon as possible.

„Kampen”
Rev. Van P opta  moves, concerning num ber 1 of the proposal of 

C lassis-East, th a t the Synod, etc., decides to accept the exam inati
ons of ,,De Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken
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in. N ederland”, established a t Kampen, as long as the correspondence 
w ith ,,De Gereformeerde K erken” is continued.

Rev. Van Oene moves th a t the Synod decides th a t the candidate- 
exam ination, undergone a t ,,De Theologische Hogeschool der G erefor
meerde K erken in N ederland” be necessary to the p repara to ry  or the 
perem ptory examination, until it is possible for our Churches to be 
supplied w ith candidates, trained a t our own sem inary.

Having heard the discussion Rev. Van Popta w ithdraw s his motion.
The motion of Rev. Van Oene is accepted and the Synod decides 

accordingly.
A nother motion of Rev. Van Oene is:
the Synod decides to appoint delegates to consult w ith the board of 

governors concerning this m atter, and to consult w ith the faculty  
of professors concerning the requirem ents for the admission to this 
,,Hogeschool” and to report to the next Synod.

Rev. Selles moves th a t the words ,,concerning this m a tte r” be 
omitted.

Rev. Van Oene agreeds to this.
Rev. Loopstra moves the motion th a t be added: ,,and to send this 

report in good tim e to the Churches”.
In  the discussion Rev. Loopstra w ithdraw s this amendment.
The motion of Rev. Van Oene is accepted w ithout the words ,,con

cerning this m a tte r” .

A rt. 81.

Collections for Kampen.
Concerning the second proposal of C lassis-East, Rev. Van Oene 

moves th a t the Synod decides not to m ake a decision about the p ro 
posal of the C lassis-East of April 28, 1954, to ask  the Churches for 
two collections a year for ,,De Theologische Hogeschool van de 
Gereform eerde K erken in N ederland”.

Rev. Stel moves th a t the Synod, having heard the proposal of the 
Classis of the  Churches in the E ast to ask  the churches for two col
lections a  year for ,,De Theologische Hogeschool der Gereformeerde 
K erken in N ederland”, decides to ask  no collections.

Rev. Selles moves th a t the Synod, concerning the proposal of 
C lassis-East of April 28, 1954, to ask the Churches for two collections 
a  year for ,,De Theologische Hogeschool der Gereform eerde Kerken 
in N ederland”, decides not to comply w ith it, since it is not its duty.
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Rev. Loopstra moves the following am endm ent: since it has to 
leave this m a tte r to the discretion of the local Churches.

Br. De Jong moves to replace the word „duty” bij ,,competence” 
and to read: „it is not in its competence”.

Rev. Selles agrees to this.
Rev. Van Oene w ithdraw s his motion and supports the motion of 

Rev. Stel.
Rev. Loopstra w ithdraw s his amendment.
Rev. Van Dooren moves th a t be added: ,,Since this „Hogeschool” is 

not our own sem inary” .
Rev. Selles agrees to this.
Rev. Stel w ithdraw s his motion.
The motion of Rev. Selles is acceptel. Thus it is decided:
Concerning the proposal of the C lassis-East of April 28, 1954, to 

ask  the Churches for two collections a year for ,,De Theologische 
Hogeschool der Gereformeerde K erken in N ederland”, the Synod 
decides not to comply w ith it, since it is not in its competence to do 
this, since this ,.Hogeschool” is not our own Seminary.

A rt. 82.
R eport for the  press.

The report for the press of to days sessions is accepted as official.

A rt. 83.
A rrangem ent Tuesday.

I t  is decided to m eet on Tuesday, November 9, 1954, from 9—12 
and from  2—5 and then to see if it necessary to m ake fu rth e r a rra n 
gem ents.

A rt. 84.
Closing.

Psalm  48 : 4 and 5 is sung. The president closes the m eeting a fte r 
Rev. Loopstra gives thanks.

A rt. 85.
Reopening.

The president opens the session of Tuesday November 9. Psalm  
4 : 3 and 4 is sung. He leads in prayer. The roll is called.
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A rt. 86.
Acts.

The acts up to a rt. 85 are accepted as official.

A rt. 87.
A rt. 19 C.O.

The proposal of the C lassis-East of April 28, 1954, to ask  the Chur
ches for two collections a year in preparation  for the execution of art. 
19 C.O. is discussed.

Rev. P ieffers moves:
Concerning the proposal of classis-East of April 28, 1954 to ask 

the churches for two collections a year in preparation  of the exe
cution of a rt. 19 of the churchorder and to charge each classis for 
its  a rea  w ith the fu rthering  of the execution of this article, the synod 
pronounces th a t it is not in its competence to do this, since it is the 
duty of the local churches.

Concerning the proposal of classis, br. De Jong moves to replace 
the word ,,to charge” w ith by ,,to request” .

Rev. Selles moves th a t the synod recommends to the churches to 
tak e  collections according to a rt. 19 of the churchorder in preparation 
of the execution of art. 19.

Rev. Van Dooren moves:
The synod having heard the proposal of classis E ast of April 28, 

1954, to ask  the churches for two collections a year, in preparation  
of the execution of art. 19 and to charge each classis for its area  w ith 
the fu rthering  of the execution of this article;

considering, th a t a t  this s tage  the synod cannot charge the chur
ches w ith anything according to a r t  19,

of the opinion th a t the churches have to pay special a tten tion  to 
the fulfilling of art. 19,

decides for its p a rt to recommend to all churches to take  collections 
in preparation  of the execution of a rt. 19.

Rev. Selles w ithdraw s his motion in favor of the motion Van 
Dooren.

Rev. Van Oene asks to delete in any case the words ,,at this s tag e”, 
Rev. Van Dooren accepts this.
The motion P ieffers is accepted.

A rt. 88.
i ■ • , 

The proposal of classis-East of April 28 1954: ,,To appoint delegates
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to probe the possibility of founding our own sem inary as soon as 
possible” came up for discussion.

And the proposal of classis-W est of Nov. 11, 1953, th a t the synod 
decides to raise a  fund for our own sem inary and to ask  the churches 
to take a  certain  num ber of collection a year, a certain  percentage of 
these collections be used a t once for the establishm ent of a library.

Rev. Stel moves th a t the synod decides to ask the churches for six 
collections a year for our sem inary.

Br. De Jong moves th a t the proposal of classis-W est be altered  as 
follow s:

The synod decides to raise a fund for our own sem inary and to ask  
the churches to take  four collections a year for this purpose.

Rev. P ieffers moves the following supplem ent concerning the pro
posal of Rev. Stel: „and to appoint delegates to probe the possibility 
of establishing an own school as soon as possible”.

Rev. Stel accepts the am endm ent Pieffers. He also accepts the 
proposed altera tion  of six in four.

Br. K oster moves th a t the synod decides to raise a fund for our own 
Theological train ing and to appoint delegates to tak e  care of th is 
m a tte r  in order to establish our own sem inary and to report about 
th is m a tte r a t the next synod.

In  the discussion br. K oster w ithdraw s the words „and to repo rt 
about this m a tte r  a t the next Synod”.

In the next discussion br. K oster w ithdraw s his motion.
Rev. Van Dooren moves to amend the motion P ieffers-S tel as 

follows:
the delegates which will be appointed to take  charge of the fund 

will m anage the fund w ith responsibility to the Synod.
Rev. Selles moves the following am endm ent:
To take  charge of and to invest the money and to be diligent con

cerning the whole m a tte r  of the training.
Rev. Van Dooren w ithdraw s his am endm ent in favor of th is am end

m ent.
Br. De Jong moves the following am endm ent to his own motion:
To appoint delegates w ith instruction to ta k e  charge of this fund.
A t f irs t Rev. P ieffers does not accept the am endm ent Selles bu t 

la te r on he does.
Br. De Jong w ithdraw s his motion.
The word invest is deleted.
So the motion is:
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The synod having heard the proposal of elassis-East of April 28,, 
1954, and classis W est of Nov. 11, 1953, concerning our own train ing 
for the m inistry  of the Word,

decides to ask the churches to take  four collections a year for 
our own sem inary and to appoint delegates to take  charge of the 
money and to he diligent concerning the whole m a tte r  of the theolo
gical training.

This motion is accepted.

A rt. 89.
The various committees, which are to be appointed, in v irtue of 

the decisions m ade until now, are mentioned, and the brethren  are 
asked to tak e  thought of and to advise the officers concerning b re th 
ren in their d istrict who will be capable for certain  committees.

A rt. 90.
The decision of the classis-East of April 3, 1952, is read:
The classis-East of the Canadian Reformed Churches, assembled a t 

H am ilton on April 3, 1952, presents to the national synod the m a tte r 
of tak ing  up independent mission-work, according to a decision made 
a t  th a t time.

Rev. Van Oene moves th a t this decision be received for inform ation.
The Synod takes notice of the inform ation of Rev. Van Dooren, 

tha t, as appears from the decision of the classis-East of June 14, 
1954, this classis does not subscribe to the decision of the classis of 
April 3, 1952.

Rev. Van P op ta  also moves th a t the le tte r of the classis of April 
3, 1952, be received for information.

Motion carries.

A rt. 91.
The m eeting is adjourned for dinner.

A rt. 92.
The president reopens the meeting. Psalm  147 : 1 and 10 is sung 

The roll is called.

A rt. 93.
The acts up to art. 92 are accepted as official.
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On motion of Rev. Van Dooren it is decided to add to his previous 
inform ation concerning the decision of the classis of June 14, 1954, 
as mentioned in art. 90 of the acts:

„the reason th a t the above-named classis did not subscribe to the 
decision any longer was because it considered th a t mission w ork 
should be taken  up by the local church” .

A rt. 94.
The church of Edm onton proposes to the Synod th a t a com m ittee 

be appointed w ith instruction to examine which articles of the 
churchorder need a revision and w hat this revision should be, and to  
report concerning this m a tte r  to the next synod.

This proposal is discussed.
Rev. Van Dooren moves:
The Synod, having heard the proposal of the church of Edmonton, 

th a t a com m ittee be appointed w ith instruction to examine which 
articles of the churchorder need revision and w hat this revision 
should be:

considering th a t revision of the churchorder is necessary, in connec
tion w ith the special Canadian situation;

decides to appoint delegates w ith instruction to study the church
order in preparation  for a possible revision, as mentioned in the con
sideration, and to present proposals concerning this m a tte r  to the 
churches, a t  least one year before the next national synod.

Rev. P ieffers moves th a t the word „revision” be replaced by 
„altera tion”

Rev. Van Dooren agrees to this.
Rev. P ieffers also moves th a t the word „daarover” be deleted. 
Rev. Van Dooren replaces it bij „dienaangaande”.
Rev. Selles moves th a t the synod, having heard the proposal of the 

church of Edmonton, decides not to take  any action, since a t this s ta te  
of the building up of the life of our churches it is impossible to foresee 
which articles need revision.

Rev. Stel moves th a t the synod, having heard the proposal of the 
church of Edmonton; considering, th a t revision of the churchorder is 
necessary in connection w ith the special Canadian situation,

decides to appoint delegates w ith instruction in preparation  on this 
proposed revision, to report and to m ake possible proposals concer
ning this m a tte r  to the churches a t least one year before the next 
national synod.
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Rev. Van Door en w ithdraw s his motion, and supports the motion 
of Rev. Stel.

Rev. Selles w ithdraw s his motion but desires to have the word 
,p ro p o sa ls’' deleted from  the motion of Rev. Stel.

Rev. Stel agrees to this.
The motion of Rev. Stel, altered as follows, is accepted by the 

synod.
The synod, having heard the proposal of the church of Edmonton, 

considering th a t revision of the churchorder is necessary in connec
tion w ith  the special Canadian s itua tion ;

decides th a t delegates be appointed w ith instruction, in preparation  
for the proposed revision, to report to the churches concerning this 
m atter, a t least one year before the next synod.

A rt. 95.
The proposal of the classis-E ast of April 28, 1954, concerning the 

correspondence w ith  the P ro ts ta n t Reformed Churches in the U.S.A. 
is dealth  w ith:

The classis-E ast of the Canadian Reformed Churches, assembled a t 
Smithville, April 28, 1954, decided to address the synod as follows:

C lassis-East of the Canadian Reformed Churches, considering th a t 
the background of the split in the P ro tes tan t Reform ed Churches of 
the  U.S.A. is to  be found in m any respects in the points of doctrine 
which separa tes these churches from  ours;

proposes to the synod th a t delegates be appointed w ith instruction 
to  contact the next synod of the P ro tes tan t Reformed Churches which 
were cast out w ith  Rev. H. de Wolf and to ask  th is synod if it still 
subscribes to the „D eclaration of Principles", which was accepted 
form ally; and to ask  this synod if the answ er is in the negative, to 
appoint delegates to probe the possibility of m utual recognation and 
correspondence as sisterchurches w ith  our delegates, and to re tu rn  
w ith  proposals concerning th is m a tte r  to the respective churches.

The le tte r  on behalf of the synod of the P ro tes tan t Reformed 
Churches of Feb. 8, 1952, is read  again.

Br. De Bolster moves:
The Synod, having heard  the proposal of classis-E ast of April 28, 

1954, s ta tin g  w ith joy th a t  the Synod of the P ro te s tan t Reformed 
Churches has decided not to subscribe to the „D eclaration of P rin 
ciples" any longer, and w ith this decision these churches have
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re tu rned  to the basis of the W ord of God and the th ree form s of 
U nity;

pronounces th a t it is the wish of the Canadian Reformed Churches 
to have correspondence w ith the P ro testan t Reformed Churches;

and decides therefore th a t delegates be appointed, w ith instruction 
to contact the next Synod of these churches and, in case these chur
ches desire the same, provisions be made for the relationship of 
corresponding churches;

and to report about this m a tte r  to the churches a t least one year 
before the m eeting of the next Synod.

Rev. Selles inform s the synod th a t he got the instruction of the las t 
classis-E ast to propose th a t the words ,,to ask if it subscribes to the 
,.D eclaration of Principles”, which w as accepted formally, and if the 
answ er is in the negative” be deleted.

Rev. Stel m oves: th a t the synod decides th a t delegates be appointed 
with instruction to contact the nex synod of the so-called ,,L iberated 
P ro te s tan t Reform ed Churches”

to ask  this synod to appoint delegates th a t our delegates m ay 
contact them  by le tte r in order to probe the possibility of m utual 
recognition and correspondence as sisterchurches and to report con
cerning the correspondence they hold to our churches, if possible in 
tim e before the approval of the provisional agenda of the next synod.

Rev. Van Dooren moves an am endm ent to this motion th a t be read 
instead of the ,,So-called L iberated P ro te s tan t Reformed Churches” 
the P ro testan t Reform ed Churches, which do not subscribe to „the 
D eclaration of Principles” any longer.

Rev. Stel accepts the am endm ent Van Dooren.

A rt. 96.
The m eeting is adjourned for dinner.

A rt. 97.
The president reopens the meeting. Psalm  85 : 3 and 4 is sung. 

The roll is called.

A rt. 98.
The acts of the afternoon-session are read and accepted as official.

A rt. 99,
The discussion of the m a tte r  corcerning the possible correspon

dence w ith the P ro testan t Reformed Churches is continued.
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Br. De Bolster moves the following alterations in his motion: ,,to 
read instead of „it is the wish of our Churches”, „it is the duty of 
our Churches to have correspondence if possible” ; and to read instead 
of „have the same desire”, „to see this du ty” and to replace the words 
„concerning this m a tte r” bij „their experiences”.

Rev. Van Dooren moves an am endm ent to the motion of Br. De 
B olster th a t be read in the second parag raph  instead of „and w ith 
th is decision have re tu rned  to the basis of the W ord of God and the 
th ree form s of U nity”, „and th a t these churches have pronounced 
only to  require the agreem ent w ith the three form s of U nity for 
adm ission”.

Br. De Bolster does not accept this am endm ent. He accepts the 
suggestion of Rev. P ieffers th a t the words „if possible” in the 
alteration, proposed in the th ird  paragraph, be deleted.

Br. De Jong moves the following am endm ent to the motion of Rev. 
Stel:

„Or oral if the necessity is evident a t  some time, in which case a 
w ritten  sum m ary of the discussion, signed by the delegates of both 
churches be approved”.

Br. K oster moves an am endm ent to the motion of Rev. Stel:
„In w riting  as m uch as possible”.
The motion of Br. De Bolster as altered by him during the discus

sion is defeated.
The am endm ent De Jong is defeated.
The am endm ent K oster is defeated.
The motion Stel w ith  the accepted alteration  is accepted.
„The Synod decides th a t delegates be appointed w ith  instruction to 

contact the next synod of the P ro testan t Reformed Churches which 
do not subscribe the „D eclaration of Principles” any longer, to ask 
th is synod to appoint delegates th a t our delegates m ay contact them  
in w riting  in order to probe the possibility of m utual recognition and 
correspondence as sister-churches;

and to -report concerning this correspondence to our churches if 
possible in tim e before the approval of the provisional agenda of the 
next synod”.

A rt. 100.
A ppointm ent delegates:
P sa lte r: Br. H. R. de Bolster, Hamilton, Ont., Br. M. M. de Groot, 

Hamilton, Ont., Rev. Loopstra, Br. E. Schilder, Toronto, Ont., Rev. 
G. van Dooren (s).
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Confessions: Br. J. P. Kuntz, Edmonton, A lta, Rev. H. Stel (s), 
Rev. J. van Popta, Br. Andrew W ieringa, Neerlandia, Alta.

L iturgical form s: Br. E. C. B aartm an, S. Burnaby, B.C., Br. Jac. 
Hendriks, Steveston, .C., Rev. W. W. J. van Oene (s).

Correspondence foreign churches: Rev. W. Loopstra, Rev. H. Schol
len (s), Rev. L. Selles, Br. C. W alinga, Fergus, Ont.

P reparation  train ing: Br. H. Leffers, Barnwell, A lta, Br. C. Ouwer- 
sloot. Smithville, Ont., Rev. G. Ph. P ieffers (s), Rev. H. Scholten, 
Rev. L. Selles, Rev. W. W. J. van Oene.
Contact P ro tes tan t Reform ed Churches: Br. D. M. B arendregt, B ar
re t Lake, B.C., Br. J. Koster, Chathan, Ont., Rev. G. Ph. Pieffers, 
Rev. L. Selles (s), Rev. H. Stel, Rev G. van Dooren.

The delegates for train ing  are also charged w ith the contact
„Kam pen”.
Revision churchorder: Rev. W. Loopstra (s), Rev. H. Scholten, Rev. 
W. W. J. van Oene.

Care of acts: Rev. W. Loopstra, Rev. G. van Dooren.

A rt. 101.
The opportunity to ask personal questions which is given to the 

delegates, does not raise any questions.

A rt. 102.
I t  is not necessary th a t the censure according to art. 43 of the 

churchorder is exercised.

A rt. 103.
The delegates for the publication of the A cts are instructed to have 

them  printed.

A rt. 104.
The church of Homewood is appointed to oversee and to allocate 

the expenses of the Synod.
The expenses of the calling church and the receiving church and 

the  travel-expenses of the delegates shall be the responsibility of all
the churches.

The assesm ent shall be according to the num ber of the „confessing” 
m em bers as a t November 1, 1954.
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A rt. 105.
The church of Homewood is appointed to keep the records.

A rt. 106.
The church of Lethbridge is appointed calling-church for the next 

national synod.

A rt. 107.
The acts are accepted as official.

A rt. 108.
The report for the press is read and accepted as official.

A rt. 109.
The president finally speaks the following words:
Now th a t we have come to the end of our m eetings, it is expedient, 

th a t we thank  the church of Homewood cordially. As receiving church 
it has taken  good care of us. We have nothing to complain about. We 
can only praise. We like to do tha t.

We also thank  the b reth ren  and sisters who have received the 
delegates w ith  ownhanded hospitality  in their homes.

I t  is not up to me, to judge w hat we have decided. By the sending 
of the acts to the churches we have to ju stify  ourselves to them, who 
w ere our principles. They have the righ t to te s t our acts.

I  should like to point out one fact.
L ast week, W ednesdayevening, we were gathered  w ith the con

gregation of Homewood in order to p ray  for the blessing of the Lord 
upon our w ork as delegates of His churches.

Giving ear to the W ord which was m inistered unto us, we have 
prayed to the Lord by the m ounth of the m inister of the congrega
tion of Homewood th a t we m ight be allowed to  know Him in all our 
work, since He by His beloved Son, the Lord Jesus Christ, has ga the
red and defended and preserved His Churches by His Spirit and Word, 
in these countries in such a surprising m anner.

Well, then, we m ay say, th a t the Lord has heard our prayer. We 
cam e to Homewood-Carman w ith the question in mind: How will it 
go? There was a special reason for this question. In  the la s t years,
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in our experiences a t  any rate , there w as not m uch contact betw een 
the Churches in the E a s t and the Churches in the W est. And in the 
discussions of the provisional agenda of the Synod, the opinions of 
the b reth ren  in the E a s t and those of the b re th ren  in the W est, re 
corded in classical Acts, concerning some m atters, proved to contra
dict each other.

Some of us were concerned th a t several proposals would be defeated 
because of equality of votes.

More than  one w as afra id  th a t this synod would be w itness of the 
fac t th a t E as t and W est would differ one from  another more than  
once. B ut how the Lord has made us feel asham ed of our expecta
tions. N othing of this has happened a t all. The discussions were ob
jective. The proposals and the advanced argum ents were objectively 
dealt with. In th a t w ay we were allowed to m aintain  the U nity of the 
Church as b re th ren  in the Lord.

I say we were allowed to do that. I t  w as a g ift from  our gracious 
God through our Lord and Saviour. I t  w as the hearing of our prayer. 
And I know th a t I speak for all of you, when I express our h eartfe lt 
g ratitude th a t we have received all this from  our heavenly F ather. 
We have seen th a t the Lord Jesus C hrist by His W ord and Spirit can 
bridge g rea t distances and th a t we were and are one in Him, how fa r 
we m ay live and w ork from  each other.

Now we are going home. We shall experience again how g rea t 
distances are. The questions m ay arise: W hat do they m ean there in 
the E as t?  W hat do they w ant in the  W est? The answ er is: They all 
m ean and w ant the same viz.: to follow the Son of God on His w ay 
on which w ay He leads us all according to his holy and true  gospel. 
In  th a t confidence concerning each other we m ay separate  to the 
E ast and to the W est, perhaps not to m eet each other again for the 
firs t years. In th a t confidence we m ay leave each other, not because 
we are so trustw orthy , bu t because our confidence has its basis in 
the tru stw orthy  pomises th a t the Son of God now and here, gathers, 
defends and preserves a Church by His Spirit and Word, chosen to 
everlasting life, in U nity  of fa ith  and knowledge. L et it be enough for 
us to-day, th a t this promise accompanies us, and helps us, w herever
we have to do our regu lar w ork as m inisters of the Lord.

We believe the U nity  of the Church.
We believe the U nity of the Churches.
We believe one holy Catholic Church.

T hank you.



A rt. 110.
Psalm  121 : 1, 2, 3 and 4 is sung.
Rev. Van Dooren gives thanks to the Lord.
The president closes the Synod.

J. VAN POPTA, president of the synod.
G. VAN DOOREN, assessor.
W. W. J. VAN OENE, firs t clerk.
W. LOOPSTRA, second clerk.
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voor het Gereformeerd Kerkelijk 
leven in CANADA*





CLASSIS OOST

C hatham  23 M aart 1950—20 October 1951.
P red ikan t: L. Selles, geb. 17 Febr. 1915. P red ikan t te W aardhuizen 

23 April 1941; te Steenwijk 7 Mei 1944; te  Voorburg 17 April 1949; 
te Chatham , Ont. 3 Aug. 1952. Adres 222 Selkirk Street, Chatham , 
Ontario. Phone: Rev. L. Selles 5152 R.

Ouderlingen: A antal 5.
D iakenen: A antal 2. V oorz.: A. Goossen; S eer.: J. Oosterhoff.
Scriba: G. Brouwer, 305 St. Clair St, Chatham , O ntaria.
Commissie van Beheer: Voorz.: H. Bouman; Penningm r/Boekhouder: 

A. J. Y tsm a; P laa ts  van sam enkom st: ,,Grand W est H all”, Grand 
Ave. W est/C hatham , Ontario. A anvangsuren: 10.00 uur A.M. en 
en 1.30 uur P.M.

Merkelijke Stand per 1 Jan. 1955: 149 belijdende leden, 178 doopleden, 
61 gezinnen en 21 alleenstaande leden.

Mannen vereniging en: Canadian Reform ed Men Society.
Vrouwenverenigingen: Canadian Reformed W omen Society.
Jeugdverenigingen: G.M. C hatham ; G.M. Tham esville; Kleine m eis

jes- en knapenvergadering Thamesville.
Schoolvereniging: Canadian Reformed School Society.
ïmmigratie-eomniGLSsie: Canadian Reform ed Im m igration  Society. 

A dres: Rev. L. Selles, 222 Selkirk Str., Chatham .

Ham ilton: 20 Mei 1951.
P red ikan t: W. Loopstra, geb. 29 April 1911. P red ikan t te  Hijken 

30 Oct. 1938; te H oogkerk 24 Jan. 1943; te 's-Gravenhage-Loos- 
duinen 24 M aart 1946; te  H am ilton 2 Dec. 1951. Adres: Broadway 
280, Hamilton. Phone: Jackson 9-9285.

Scriba: H. R. de Bolster, 247 Wrest 5th Street, Hamilton, Ontario. 
Phone: Jackson 7-8239. ,

O uderlingen: A antal 12.
D iakenen: A a n ta l. 5.
Merkelijke S tand: A antal belijdende leden: 317; doopleden: 379. 

T otaal 696 leden. Gedoopt 1 Jan  1954—1 Jan . 1955: 42 kinderen. 
Belijdenis des geloofs afgelegd: 25. Huwelijksbevestiging: 9.
Overleden: 2,
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Diaconie: Voorz.: L. van Huizen; Secr.: Th. van der Veen, R.R. 2, 
Hannon, Ont.; Penningm r.: S. Dijkema, P.O. W aterdown. Ont. 

Young People's Societies:
Hamilton: „Im m anuel”. Secr.: H. Kuntz, R.R. 6. Hamilton. 
Burlington: Secr.: J. van de Berg, P.O. Oakville.

Kleine Jeugdverenigingen:
Hamilton: Secr.: A afke van Huizen, R.R. 1, Stoney Creek. 
Burlington Secr.: Janny  van der Veen, R.R. 1, Burlington.

Studieclubs:
„Onderzoekt de Schriften” (Oakville, O nt.). Secr.: H. Kegel, 
Sheridan Nursries, P.O. Sheridan, Ontario.
„Onderzoekt de Schriften” (Burlington, Ont.). Secr.: J. Nobels, 
R.R. 2, Burlington.
„2 Tim. 1 : 14” (Hamilton, Ont.). Secr.: H. de Raad, 247 W est 
5th St., Hamilton.

Canadian Reformed Immigration Committee:
H am ilton: Secr.: F. Kuntz, R.R. 6, Hamilton, Ontario.
Burlington: Secr.: A. J. Hordijk, R.R. 1, Burlington.

Vereniging Ziekenzorg „D raag t elkanders lasten”. Secr.-Penningm r.:
H. Aasman, R.R. 2, Burlington, Ontario.

Zendmgs-Commissie: Voorz.: L. Klapwijk, 24the Street, Hamilton, 
Ontario; Secr.: B. J. H arsevoort, R.R. 1, Hannon, Ontario.

Gereformeerde Schoolverenigingen:
H am ilton: Secr.: A. van der Jag t, Brockroad R.R. 4, Dundas. 
Burlington: Secr.: J. J. Buikema, Prospect S treet, Burlington. 
Commissie van Beheer: Voorz.: J. Ton, R.R. 6, Hamilton, Ontario; 
Secr.: H. de Raad, 247 W est 5th S treet, Hamilton. Phone: Jack 
son 7-8239; Boekhouder: L. Geusebroek, 12 M artha  Street, 
Burlington, Ontario.

V ergaderplaatsen:
H am ilton: 10 uur en 2 uur Labortemple, 110 C atharine S treet N„
Burlington: 10.30 uur en 3 uur Seacadet-Hall, E lisabeth Street.

Zeer w aarschijnlijk zal over enkele weken door de instituering van 
de wijk Burlington to t zelfstandige gemeente, de gem eente van
H am ilton in twee ongeveer even grote delen uiteenvallen.
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Orangeville.

Predikant; g . van Dooren, geb. 13 Aug. 1911. P red ikan t te Mussel 
1 M aart 1936; te Wezep 7 Mei 1939; te Enschede 21 M aart 1946; 
te Orangeville 31 Jan. 1954. A dres: 36 W ellington Street, Box 
580, Phone: 383 W.

A dres K erkeraad : L. Lodder, R.R. 2, Laurel, Ont., Hoek 7e line.
lierkeiyke Stand: A antal belijdende leden: 125. Totaal 329 leden. 

A antal gezinnen: 53. Groei van aan tal gezinnen van het laa ts te  
ja a r: 39.

A antal Ouderlingen: 5.
A antal D iakenen: 3.
Commissie van Beheer: Voorz.: J . Bouwers; Seer.: H. Schutten, 

R.R. 1, A m aran th  Station. Phone: 758 W 21; Penningm r. en 
Boekhouder: A. Lodder.

V ergaderplaats/vergadertijden voor de kerkdiensten: Legion Hall, 
Orangeville, 10.30 uur en 2 uur.

C ontactadressen van huisgem eenten: L. Haan, P.O. Matheson, Ont.; 
C. Lindhout, Bakery, M ainstreet, Chatsw orth, Ont.

Adressen Diaconie: Voorz.: J. Bouwers; Seer.: G. Vis, Norval, R.R. 2; 
Penningm r.: J. van der Boom, 2nd Avenue, Orangeville.

M annenvereniging: „The Lord is our B anner”. Seer.: J. Poortinga, 
Orangeville, R.R. 4.

Vrouwenvereniging: P res.: M rs J. van Dooren, Orangeville.
$ongelingsvereniging: „Roeping en P lich t” . Seer.: H. J. Endeman, 

c/o E. Sandy, Monomills, Caledon E ast.
reiniging: „W ork and T estify”. Secr.: T rudi W alinga.

Leidster.
K napenvereniging: Secr. J. van der Boom Orangeville. (Bibleclass.) 
Schoolvereniging: Secr.: H. Moesker, Box 323, Fergus. 
M annenvereniging B ram pton: Secr.: R. Hunnersen, R.R. 2, Norval.
Immigratie-Commissie:

Orangeville: Adm.: G. van Dooren.
B ram pton: C ontactadres: J. Beukema, 28 Royce Ave, Bram pton. 
Fergus: C ontactadres: B. van de Zwaag, P.O. Elora.

Sim thville.
Maam der K erk: Canadian Reformed Church of Smithville. 
D atum  imstituering: 14 Septem ber 1952.
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Kerkelijke S tand: A antal gezinnen: 38; A antal belijdende leden: 90; 
A antal alleenstaanden: 8; T otaal aan ta l zielen: 211.
Groei van het aan ta l zielen in het laa ts te  ja a r : 39.

K erkeraad : Consulent: Ds W. Loopstra, etc.; Scriba: C. Ouwersloot, 
Post Office, Smithville, Ont.

A antal Ouderlingen: 5.
A antal D iakenen: 3.
Commissie van Beheer: Is nog niet in leven.
Penningm eester/B oekhouder: C. Ouwersloot, Post Office, Smithville, 

Ontario.
V ergaderplaats/vergadertijden voor de kerkdiensten: Kerkgebouw 

aan Station Street, Smithville, Ont. Ruim 1000 voet ten Noorden 
■van het station.

A anvang D iensten des W oords: 10 uur v.m. en 2 uur n.m.
Eventuele huisgem eenten en contactadressen hiervoor: gene.
A dressen Diaconie: Voorz.: P. Ravensbergen, Post Office, Sm ith

ville, Ont.; S eer.: P. Oosterhoff, 16 Road S treet St Ann’s, Ont.; 
Penningm r.: C. Blokker, Post Office, Smithville, Ont.

Maninenvereniging ,,Trouw  aan het W oord” : Voorz.: H. J. v. Egmond, 
P.O, Fenwick.

Vrouwenvereniging ,,Belijden en Beleven” : M rs E. Schutten, R.R, 1, 
Smithville.

Jeugdvereniging ,,Gods W oord als R ichtsnoer” : F. Jongsm a, Grassies.
Kleine M eisjes- en K napenvereniging ,,Serve the Lord” : G. Ravens

bergen, P.O. Smithville.
Schoolvereniging: Seer.: C. Blokker, Post Office, Smithville.
Im m igratie-com m issie: Seer.: J. Schutten, R.R. 1, Smithville, Ont.
O udervereniging: Seer.: J. Lof, St. Ann’s.

Toronto.
N aam  der K erk: Canadian Reformed Church of Toronto.
D atum  in stituering : 13 Dec. 1953.
Kerkelijke S tand: A antal gezinnen: 30; A antal belijdende leden: 78; 

A antal alleenstaanden: 21; T otaal aan ta l zielen: 149.
Groei van het aan ta l zielen in het laa ts te  ja a r : 77. (Gerekend 
vanaf 1 Jan. 1954.) ;
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K erkeraad: P red ikan t: Vacant. Gegevens consulent G. van Dooren, 
zie onder Orangeville; Scriba: K. Blokhuis, 67 Burrows Ave, 
Beverlv Hills, P.O. Ontario. Tel. CH 4-2814.

A antal Ouderlingen: 4.
A antal D iakenen: 1.
Commissie van Beheer: Voorz.: B. Sm outer; Seer.: B. Stassen, 289- 

30th Street, Alderwood, Toronto 14. Tel. CL 1-4967; Penningm r./ 
Boekhouder: J. V eenstra, 89 Newtondrive, Willowdale, Ontario, 
Tel. BA 1-0878.

V ergaderplaats/vergadertijden voor de kerkdiensten: Orangehall
(St. Clements Ave) (6 blocks N orth of Eglinton Ave, on Yonge 
S treet). Morning Service 10.30 a.m. Afternoon Service 2.00 p.m.

Eventuele huisgem eenten en contactadressen daarvoor: Arnprior. 
C ontactadres: Mr A. Zuidhof, Box 902, Arnprior, Ont. Corner: 
13 rd S treet & River View Drive.

Adressen Diaconie: Penningm r.: E. Schilder, 3453 Yonge Street.
Toronto HU 8-9756.

Jeugdvereniging ,,Just Gods W ord” : V ergadert Zondags om de 14 
dagen ten huize van Br Bouwkamp, 9 Grand View Ave, Thornhill. 
Adres seer.: J. Koning, 3453 Yonge Street.

Im m igratie-com m issie: Adres seer. M rs N. Schilder, 3453 Yonge 
Street.

Addenda:
1. Sedert enige m aanden worden er leesdiensten gehouden door een 

huisgemeente te Arnprior, ten huize van broeder A. Zuidhof.
2. Toronto is intensief bezig m et het beroepingswerk.
3. In Juli 1954 is te Toronto het „Canadian Reformed School- 

com m ittee” opgericht. S ecre tariaa t: H. Booij, 244 Florence Ave, 
Willowdale, Ontario.

W atford: Van W atford zijn geen gegevens binnengekomen.

CLASSIS W EST.
AMergrove B.C.
D atum  institueriiig : 7 M aart 1954.
Kerkelijke Stand: A antal gezinnen: 22; A antal belijdende leden: 49; 

A antal alleenstaanden: 84; T otaal aan ta l zielen: 133.
Groei van het aan ta l zielen in het laa ts te  ja a r: 55.
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K erkeraad : P red ikan t: V acant. Consulent Ds W. W. J. van Oene, 
New W estm inster. Beroepingsw erk ter hand genomen.

Scriba: P. J. H uttem a, 2267 H all’s Praine Road, R.R. 2, Cloverdale, 
B.C. Phone: 106 m.

A antal Ouderlingen: 3.
A antal D iakenen: 2.
Commissie van Beheer: Secr. 2 Leden.

V ergaderplaats/vergadertijden voor de kerkdiensten: Corner T rans
canada H ighw ay O tter 2; d. A ldergrove 11 uur en 1 uur.

Adressen Diaconie: Penningm r.: H. Bosscher, Rd 1, Ferndale W ash. 
U.S.A. Phone: 3477 Ferndale.

Jongelingsvereniging ,,In God we tru s t”.
M eisjesvereniging ,,The Lord is our Defance”. V ergaderen om de twee 

weken.
Schoolvereniging: Voorz.: R. F lokstra.
Im m igratie-com m issie: Secr.: K. F. H uttem a, 2267 H all’s Pr. Road, 

R.R.2, Cloverdale. B.C.

Addenda:
7 M aart 1954 werd de Canadian Reformed Church te Aldergrove 

B.C. geinstitueeerd. D it w aren allen leden van de Canadian Reformed 
Church te New W estm inster, zodat het aan ta l zielen aanzienlijk 
m inder w as op 1 Jan. 1955.

Edmonton.

D atum  in stituering : 9 Ju li 1950.

Kerkelijke S tand: A antal gezinnen: 77; A antal belijdende leden: 185; 
A antal alleenstaanden: 37. T otaal aan ta l zielen: 421.
Groei van het aan ta l gezinnen in het laa ts te  ja a r: 23.

K erkeraad : P red ikan t: J. J. van Popta. Tel. 802162 Jasper Place 
A lta; Scriba: L. Kuipers, 16021 Stony Plain Road. Edmonton.

Commissie van Beheer: Voorz.: K. K. Doesburg, 10447-15 S treet. Tel. 
801641 Jasp er Place; Secr.: W. van Eerden, 9536-110 Ave; 
Penningm r./Boekhouder: J. P. Kuntz, 9942-150 St. Tel. 802559, 
Jasp er Place.
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A antal Ouderlingen: 8.
A antal D iakenen: 4.
V ergaderplaats/vergadertijden voor de kerkdiensten:

Edm onton: 11 uur A.M. 100 F  Temple, 95 St-112 Ave; 4 uu r P.M. 
United Church, 149 St-99 Ave.
W etaskiw in: 11 uur A.M. en 1.30 uur P.M. Coöp-Store. W etas- 
kiwin.
Groei van het aan ta l zielen in het laa ts te  ja a r: 49.

A dressen Diaconie: Seer.: A. J. A. van Delden 15403-92 Ave. 
M annenvereniging: S. Postm a, 9834-159 Street.
Vrouwenvereniging ,,Rondom het W oord” : M rs W. Smit, 8606-112 

Ave.
dongelingsvereniging ,,Prof. Dr. K. Schilder” : Seer.: J. W erkm an, 

10447-153 Street.
M eisjesvereniging „Onze Roeping Getrouw” : Anje Peters, 13907-103 

Ave.
Kleine M eisjesvereniging „The Lord is m y Shepherd” : Jannie de 

Leeuw, Stony Plain, A lta.
K napenvereniging „Sam uël” : Hans de Leeuw, Stony Plain, A lta.
Schoolvereniging: E. N. Vlieg, 11545-123 St. Tel. 891193, Edmonton.
ïm m igratie-com m issie: Fieldm an: L. T erpstra , 10117-163 St.
„Gods W ord is our B anner” .

Published by and for the Canadian Reformed Young People in
W estern Canada. Verschijnt eenm aal per m aand. Prijs $ 1,50. 
R edactie-adres: K. W erkm an, 11224-77 Ave, Edmonton, A lberta. 
Homewood - Carm an.
D atum  instituering: 12 Aug. 1951.
lierkelijke S tand: A antal gezinnen: 30; A antal belijdende leden: 62; 

A antal alleenstaanden: 6. T otaal aan ta l zielen: 145.

V ergaderplaats/vergadertijden voor de kerkdiensten: Kerkgebouw 
der Anglican Church te Homewood.

K erkeraad: P red ikan t: H. Scholten, Phone 443, Carm an; Scriba:
K. Kamminga, Homewood.

A antal Ouderlingen: 3.
A antal D iakenen: 2.
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A dressen Diaconie: Voorz.: J. Baron; Secr.: Penningm r/B oekhouder: 
Beide J. J. Poort, Carman.

M annenvereniging „John Calvin” : J. Baron, Homewood. 
Vrouwenvereniging ,,P raise the Lord” : Mrs A. Kuile—Donkersgoed, 

Carm an.
Jongelingsvereniging/M eisjesvereniging: Samen W. Scheper, Carm an. 
Schoolvereniging: K. de Wit, Homewood.
Im m igratie-com m issie: J. J. Poort, Carman.
Classis-bijzonderheden: Edmonton.
Houston B.C.
D atum  instituerim g: 4 M aart 1951.
Kerkelijke S tand: A antal gezinnen: 17; A antal belijdende leden: 46; 

A antal alleenstaanden: 8. T otaal aan ta l zielen: 113.
Groei van het aan ta l zielen in het laa ts te  ja a r: 48.

K erkeraad : P red ikant: V acant; Scriba: G. J. Hofsink, Box 112, 
Houston B.C.;

A antal Ouderlingen: 3.
A antal D iakenen: 2.
Commissie van I 

Houston B.C.
tekeer: Penningm r./Boekhouder: J. van den Mooren,

V ergaderplaats/vergadertijden voor de kerkdiensten: Communityhall 
Houston, 11 uur en 1.30 uur; Pentacostal Church Sm ithers 2 en 
4 uur.

A dressen Diaconie: Penningm r.: J. van de Mooren, Houston B.C. 
M annenvereniging/Vrouwenvereniging, gecombineerd. Secr. B. Woel-

ders, Houston B.C.
Jongelingsvereniging/M eisjesvereniging (gecombineerd) ,,N aar Uw 

W oord” : S. ten  Brinke, Houston B.C.
Kleine M eisjes-/Knapenvereniging (gecombineerd). V ergaderplaats: 

V er enigingsgebouw.
Im m igratie-com m issie: G. Brink, Houston B.C.; J. van Dijk, Sm ithers 

B.C.
Lethbridae.
D atum  instituering : 16 April 1950.
Kerkelijke S tand: A antal gezinnen: 34; A antal belijdende leden: 79; 

A antal alleenstaanden: 7. T otaal aan ta l zielen: 187.
Groei van het aan ta l zielen van het laa ts te  ja a r: Geen.



K erkeraad: P red ikan t: G. Ph. Pieffers, Coalclale; Scriba: A. H. 
Lubbers, Box 116, Nobleford, Alta.

A antal Ouderlingen: 4.
A antal D iakenen: 2.
Commissie van Beheer: Voorz.: H. Leffers, Box 67, Barnwell; Secr.: 

J. Bareman, Box 67, Barnwell; r'enningm ./Boekhouder: A. H. Lub
bers, Box 116, Nobleford.

V ergaderplaats/vergadertijd  voor de kerkdiensten: Community-Hall; 
Coaldale 10 uur en 12.15 uur.

Ades Diaconie: S. van Dam, Chin. Box 8.
M annenvereniging/Vrouwenvereniging (gem engd): Mrs L. Meliefste. 

Box 67. Lethbridge.
Jongelingsvereniging en M eisjesvereniging: Ike Hummel, c/o E xperi

m ental Station, Lethbridge.
Kleine Meisjes- en K napenvereniging: gemengd.
Schoolvereniging: Secr.: S. van Dam, Chin. Box 8.
Im  m i g ra t i e - com m issie: J. M. van Spronsen, 1501-9 Ave, Lethbridge.
Ziekenfonds „D raag t elkanders L asten” : Penningm r.: D. Daniels, 

Coaldale.
Neerlandia.
D atum  in stituering : 6 Aug. 1950.
Kerkelijke S tand: A antal gezinnen: 22; A antal belijdende leden: 51; 

A antal alleenstaanden: 4. T otaal aan ta l zielen: 115.
Groei van het aan tal zielen in het laa ts te  ja a r: 8.

K erkeraad : P red ikan t: H. A. Stel, Box 21, N eerlandia; Scriba: T. van 
den Brink, Box 616, Barrhead, 52st Huis zuid naast de B arrhead 
H atchery.
Phone nr 9, bereikbaar van 9—12 uur en van 1—6 uur.

A antal Ouderlingen: 3.
A antal D iakenen: 2.
Penningm r./Boekhouder: J. Rowaan, Neerlandia. Box 33.
V ergaderplaats/vergadertijden voor de kerkdiensten: te Neerlandia 

in het eigen gebouw 9.45 uur en 2.15 uur; te B arrhead in het k e rk 
gebouw van de Anglican Church, 9.30 uur en 2.15 uur.

A dres Diaconie: G. Dam, Box 595, B arrhead.
M annenvereniging: V ergaderen beurtelings te  N eerlandia en te 

B arrhead. Secr.: J. Rowaan, Neerlandia, Box 33.

125



Gemengde Jeugdvereniging: V ergaderen beurtelings te N eerlandia en 
te B arrhead. Secretaresse: E. van Assen, Neerlandia.

Immigratie-commissie: A dres: G. Dam, Box 595, B arrhead.
New Westminster.
Datum instituering: 17 Dec. 1950.
Kerkelijke Stand: A antal gezinnen: 56; A antal belijdende leden: 140; 

A antal alleenstaanden: 6. Totaal aan ta l zielen: 321.
Groei van het aan tal gezinnen in het laa ts te  ja a r: gene.

Kerkeraad: P red ikan t: Rev. W. W. J. van Oene.
Scriba: E. C. B aartm an, 3320-sixth Street, South Burnaby B.C. 
Tel. New W estm inster 4352 L 2.

Aantal Ouderlingen: 8.
Aantal Diakenen: 3.
Commissie van Beheer: Voorz.: W. van Delft, 646 Alderson Ave, New 

W estm inster; Secr.: E. H. Pol, 3025-sixth Street, S. Burnaby B.C.; 
P enningm r.: P. A. van Egmond, 411-4th Ave, New W estm inster.

Vergaderplaats/vergadertijden voor de kerkdiensten: gebouw D ream 
land, Church-Street, New W estm inster. E lke Zondag 10.30 A.M., 
1 P.M.

Adressen Diaconie: P. v. d. Stoep, 2288 W etm inster Highway, New 
W estm inster B.C.

Mannenvereniging ,,Schrift en Belijdenis” : Secr.: H. Klaver, 10375 
Scott Road New W estm inster.

Vrouwenvereniging ,,Thy Kingdom Come” : Secr.: Zr. de Jong, 2825 
Gordon Ave, South Burnaby.

Jongelingsvereniging 1. ,,In God we tru s t” : Secr.: D. Aikema, 207- 
15the Ave. New W estm inster; 2. W atch and P ra y ” : Secr.: 
W. Oostenbrink, 3436, Grandview Highway, South Burnaby. B.C.

Meisjesvereniging ,,In Service of the K ing” : Secr.: Jane Klaver, 10375 
Scott Road. New W estm inster, B.C. ,

Schoolvereniging: Voorz.: J. de Haas, 505 A rm strong Ave, New 
W estm inster; Secr.: W. v. d. Molen, 415 S t George Street, New. 
W estm inster.

Immigratie-commissie: Secr.: C. de Jong, 2825 Gordon Ave, South 
Burnaby. B.C. -

Rocky Mountain House.

126



Kerkeraad: Scriba: J. Vogelzang, Box 534, Rocky Mountain House, 
Alta.

K erkelijke Stand: A antal gezinnen: 5; A antal belijdende leden: 15. 
T otaal aan ta l zielen: 32. ,
Groei van het aan ta l zielen in het laa ts te  ja a r: 4.

Aantal Ouderlingen: 2.
Aantal Diakenen: 1.
Vergaderplaats/vergadertijden voor de kerkdiensten: Ten huize van 

broeder W inkelaar, 1 mile Oost van de Caroline Road, Rocky 
M ountains House, 10 uur en 2 uur.

Adressen Diaconie: Voorz., Secr. en Penningm eester./B oekhouder:
S. W inkelaar, p/o Rocky M ountain House.

Jongelings- en Meisjesvereniging ,,The Lord is m y Shepherd” : Secr.: 
Jenny Vogelzang, Box 534, Rocky M ountains House.

Winnipeg, Man.
Datum instituering: 15 Febr. 1953.
Kerkelijke Stand: A antal gezinnen: 27; A antal belijdende leden: 52; 

A antal alleenstaanden: 6. Totaal aan ta l zielen: 115.
Groei van het aan ta l zielen in het laa ts te  ja a r : 15.

Kerkeraad: P red ikan t: Door Ds H. Scholten van Homewood worden 
hulpdiensten verrich t in W innipeg; Scriba: J. Steendam  Jr, Mc 
Ivor Ave, Lot 46 N orth  Kildonan. Postadres: R.R. 3. Box 584, 
Winnipeg, Man.

A antal Ouderlingen: 3.
Aantal Diakenen: 2.
Commissie van Beheer: Penningm r./ Boekhouder N. B. W iersema, 

p/o Kirkfield Park , Man.
Vergaderplaats/vergadertijden voor de kerkdiensten: Y.M.C.A. Bldg\ 

301 V aughan Street, v.m. 10 uur en n.m. 3 uur.
Adressen Diaconie: Penningm r.: N. B. W iersema, p/o Kirkfield Park, 

M anitoba.
B ijbelstudievereniging: V ergadert Vrijdags om de veertien dagen. 

Secr.: W. Beugelink, 419 Desalaberry, Winnipeg, Manitoba.
Jeugdvereniging: V ergadert Zondags om de veertien dagen in de 

Y.M.C.A. Bldg., na. de m orgendienst. Secr.: C. A. van Ellenberg, 
Lot 13 Guns Ave, Middlechurch, M anitoba 

Schoolvereniging „Society For Reformed Education” : Secr.: N. B. 
W iersema, p/o Kirkfield Park , Manitoba.
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Im m igratie-com m issie: C ontact-adres: Fieldm an L. M. Toet, 125 Me. 
Means Ave W., Transcona, Manitoba.

Addenda:
W innipeg heeft de zorg op zich genomen voor de verstrooiden rond

Saskatoon Saskatchew an.
Door de grote afstand  is am btelijke bearbeiding echter zeer moei

lijk. In  verband hiermede w ordt hun, die van plan zijn n aar S ask a t
chewan te vertrekken, dringend aangeraden zich m et de kerkeraad  
van W innipeg in verbinding te stellen.


