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ARTIKEL 1
Opening1.

D aar de praeses van de roepende kerk van Coaldale,
Ds G. Ph. P ieffers, door huiselijke om standigheden, v er
hinderd is te r synode te komen, opent, op verzoek van en nam ens die
kerk, Ds J. T. van Popta de vergadering; hij laat zingen Ps. 90 : 8 en 9, leest
1 Tess. 5 : 1—22, en gaat voor in gebed. D aarna sp re e k t hij h et volgende
O peningswoord;
“Zeer geachte Broeders,
Namens de roepende kerk van Coaldale heet ik u allen h arte lijk welkom.
Ds P ieffers is door ernstige ziekte in zijn gezin verhinderd dit nam ens
de roepende kerk te doen.
De H ere is goed. Hij heeft u allen op uw lange reis n a a r Carm an
bewaard. U w acht
een
gew ichtige taak. Uhebt niet als
een soort opper
bestuur der kerken u aan te stellen. De kerken zijn uw lastgeefsters.
U bent haar knechten. M aar u vertegenw oordigt hier alle kerken. Uw
handelen in deze vergadering ra a k t alle
kerken. Uw besluiten hebben
alle kerken zich aan te trekken. W ant
w at met de m eeste stem m en
goed gevonden zal worden, zal voor vast en bondig gehouden worden,
tenzij het bewezen worde te strijd en tegen Gods Woord en tegen de k erk e n
ordening.
God verlene u de genade, dat u uw besluiten neem t overeenkom stig
die goede heilzam e regel, beschreven in Art. 31. H et is geen artik el van
een of ander reglem ent. H ierin doen de kerken belijdenis van de belofte
Gods, d a t ze in het licht van C hristus’ Geest worden bew aard voor de
g lorierijke toekom st van h aa r H eer en Hoofd, w anneer zij n aa r deze regel
leven. A rtikel 31 bevat niets anders dan het Amen der kerk op de apostoli
sche verm aning; b lust de Geest niet uit. En hoe hebben de kerken en dus
ook de afgevaardigden d er kerken zich te w achten voor het uitblussen van
de Geest des H eeren H eeren? Door alle dingen te beproeven en zich v erre
te houden van alle soort van kwaad.
Vele zaken worden te r beproeving u voorgelegd. Zaken, die als zodanig
de kerken in h et gemeen aangaan. Ook zaken, door middel van bezw aar
sch riften voor uw aandacht geplaatst, zaken, die in de sam enleving der
betrokken kerken grote spanningen hebben gebracht en voor w at één
onzer kerken betreft, to t ons groot verdriet, to t een breuk hebben geleid.
EJn nu belijden wij, d at de Zone Gods van het begin d er w ereld to t h et
einde zich een gem eente verg ad ert en bescherm t en onderhoudt door Zijn
Geest en Woord. E!n uit de Schriften k lin k t ons de opdracht tegen m et Hem
te vergaderen, opdat wij de schapen niet verstrooien.
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E n nu hebt u hier niet bezig te zijn in liet am bt van herder en le ra ar
noch ook in het am bt van opziener d er gem eente. U k u n t in deze vergade
rin g alleen bezig zijn krach ten s afvaardiging door de kerken. M aar d at
betekent niet, d a t h e t W oord des H eeren: wie m et Mij n iet vergadert, die
verstrooit, voor u in uw synodale arbeid niet van gelding zou zijn. Ook uw
w erk m oet gebeuren in trouw aan dat m achtige, de gehele w ereldgeschie
denis beheersende w erk van de nu verhoogde C hristus. Ook in uw w erk
van nu moet het u te doen zijn om de sam envergadering van a lle schapen
van C hristus’ kudde, m aar dan in perm anente gem eenschap m et C hristus
voor elke concrete zaak steeds weer gelovig te onderzoeken en te onder
houden. Als dienaren der kerken hebt gij, overeenkom stig de door do
k erken u verleende opdracht de Koning d er k erk te volgen, zoals Hij u
hier en nu voorgaat n aa r de dag van Zijn wederkom st.
D at betekent: broeders, blust de Geest n ie t uit.
D at betekent: broeders, beproeft alle dingen overeenkom stig het Woord
des Geestes.
E n behoudt dan alleen h et goede. En onthoudt u van alle soort van
kwaad. W.eest geen ogendienaars noch m ensenbehagers. M aar dienaars van
C hristus’ vrijgekochte kerken, opdat ge C hristus’ Geest m oogt behagen.
Zo blijft U in het w aarachtige licht.
Zo blijft TJ volgen de Zone Gods.
Zo zult ge zijn tot een zegen voor al het volk van God.
Ik v erk laar de tweede synode van de Canadian Reform ed Churches voor
geopend.”
ARTIKEL 2
Onderzoek C redentie-hrleren,

Op verzoek van de praeses zien de broeders
Ds H. Scholten en Ds L. Selles de credentiebrieven na. Beide classes zijn w ettig vertegenw oordigd. Ds G. Ph.
P ieffers is vervangen door zijn secundus, Ds H. A. Stel.
De volgende afgevaardigden zijn aanw ezig:
Namens de kerken in de classis E ast: Ds G. van Dooren vau Burlington,
Ds A. B. Roukem a van W atford, Ds H. Scholten van Orangeville, Ds L.
Selles van Chatham, ouderling G. Boot van H am ilton, ouderling J. Buist
van B urlington, ouderling K. F lo k stra van Smithville, ouderling C. W alinga
van Fergus-G uelpli.
Namens de kerken in de classis Wfest: Ds D. v. d. Boom van Langley, Ds
W. W. J. van Oene van New W estm inster, Ds J. T. van P opta van Edm onton,
Ds H. A. Stel van Houston, ouderling G. Antonides van Sm ithers, ouderling
Joh. de H aas van New W estm inster, ouderling A. W. de Leeuw van E d
m onton, ouderling E. W ieringa van N eerlandia.
ARTIKEL 3
Verkiezing1 Moderamen.

Overgegaan w ordt to t de verkiezing van een
m oderam en; de stem com m issie zal bestaan uit
de brs Ds H. Scholten en Ds L. Selles. Bij de eerste stem m ing voor
P raeses heeft Ds L. Selles 9 stemmen, Ds G. van Dooren 6 stem m en en
Ds A. B. Roukem a 1 stem ; Ds L. Selles is gekozen. Bij de eerste stem
ming voor een assessor v erk rijg t Ds J. T. van Popta 8 stem m en, Ds W. W. J.
van Oene 3 stem m en, Ds D. v. d. Boom 3 stem m en en Ds H. A. Stél 2
stem m en; bij de 2e stem m ing v e rk rijg t Ds J. T. van Popta 10 stemmen,
Ds W. W. J. van Oene 3 stemmen, Ds D. v. d. Boom 2 stem m en en Ds H. A.
Stel 1 stem ; Ds J. T. van P opta is gekozen. Bij de stem m ing voor le scriba
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v erk rijg t Ds A. B. Roukem a 4 stemmen, Ds H. Schotten 3 stemmen, Ds
W. W. J. van Oene 5 stemmen, Ds G. van Dooren 2 stem m en en Ds H. A.
Stel 2 stem m en; bij de 2e stem m ing heeft Ds W. W. J. van Oene 5 stem
men, Ds A. B. Roukem a 8 stemmen, Ds H. Scholten en Ds H. A. Stel
1 stem ; de herstem m ing tussen Ds W. W. J. van Oene en Ds A. B.
Roukem a levert op: Ds W. W. J. van Oene 6 en Ds A. B. Roukem a 10
stem m en; Ds A. B. Roukem a is gekozen. Als 2e sc rib a w ordt gekozen:
Ds W. W. J. van Oene m et 11 stem m en, tegen 1 op Ds D. v. d. Boom, en
2 op Ds G. van Dooren en Ds H. A. Stel.
H et m oderam en neem t zitting; de vergadering w ordt geconstitueerd.
ARTIKEL 4
Schorsing van tie vergadering.

De pracses sluit de vergadering om h et
m oderam en gelegenheid te geven zich te
beraden over het agendum en de te volgen orde van behandeling' der te r
tafel gebrachte stukken.
2e Zitting d.tl. 13 Maart 1958.
ARTIKEL 5
Opening.

Om twee uur opent de praeses de vergadering; hij laat zingen
Psalm 119 : 1.
ARTIKEL 6

Schrijven van de roepende k erk .

De praeses leest een schrijven voor
van de roepende kerk, w aarin zij k aar
verontschuldiging aanbiedt voor het feit, dat, bij vergissing, de stukken
voor de synode ook zijn toegezonden aan de k erk eraad van de F irs t Can.
Ref. Church of H am ilton (scriba: Mr. T. B e rg sm a); ze heeft aan de
broeders geschreven, d at de toezending een vergissing was en geen u it
nodiging voor de synode betekende; voorts worden in de brief van de
roepende kerk nog enkele te laat ingekomen punten voor het agendum
genoemd. De synode neem t kennis van deze m ededelingen en besluit aan
de k e rk van Coaldale een schrijven te richten bevattende de dank der
synode voor de vele arbeid, die deze kerk heeft verrich t te r voorbereiding
van de synode.
ARTIKEL 7
V aststelling Agendum.

De praeses leest voor het coucept-agendum zoals
het door het m oderam en is opgesteld. Enkele
punten w orden er aan toegevoegd, zodat het agendum er als volgt kom t
u it te zien:
1. Opening nam ens de roepende kerk van Coaldale.
2. Onderzoek credentie-brieven.
3. Verkiezing Moderamen.
4. C onstituëring van de vergadering.
5. Mededelingen van de roepende kerk inzake de voorbereiding van de
synode.
6. V aststelling van het agendum van de synode.
7. V aststelling van de vergadertijden en de w erkw ijze d er synode; be
slu it over de vertalin g van de Acta.
8. Ingekom en stu k k e n :
a. Schrijven van de G enerale synode 1955/56 van de G ereform eerde
kerken in N ederland m et het verzoek aan de synode zich nader uit

9.
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te spreken over de motieven, die de synode van ’54 ertoe g ebracht
hebben -een andere form ulering te kiezen voor de regelen to t cor
respondentie dan de G enerale synode van Kam pen 1951 had voor
gesteld;
b. Schrijven van The Bible T ranslation Committee van th e C hristian
Reformed Churches over "the sponsoring or facilitatin g th e ea rly
production of a faithful tran slatio n of the S crip tu res in th e common
language of the A m erican people” ;
c. Schrijven van br. G. K. V eltman over do Acta 1954.
V oorstellen:
1. Naam van de synode: de classis K ast ste lt voor als naam voor de
synode te kiezen: “G enerale synode” of “synode” ;
2. W erkm ethode synode:
a. voorstel classis-W est om een zodanige m ethode te kiezen, d at
uit de Acta kan blijken w aarom de synode een of an d er besluit
genom en heeft; als reden w ordt opgegeven, d a t de A cta van
1954 h et bijkans onm ogelijk m aken de besluiten van de synode
te ratificeren;
b. voorstel van classis-E ast in de Acta de rap p o rten van eventuele
w erkcom m issies op te nem en;
3. Inzake Art. 66 K.O.:
a. voorstel van de kerk van Chatham, gesteund door de classis-E ast,
om uitvoering te geven aan dit artik el van de K.O.;
b. voorstel van de classis-W est Art. 66 dusdanig t.e wijzigen, d a t
een eventuele bededag zal worden uitgeschreven door tw ee m eestgenabuurde kerken;
c. voorstel van de classis-E ast, dat een bededag zal worden uitge
schreven niet door een classis, m aar door twee k erk en in beide
classes;
4. Benoeming D eputaten:
a. voorstel van de classis-W est bij de benoeming van D eputaten zo
te w erk te gaan, dat, in een bepaalde zaak zo veel m ogelijk
D eputaten benoemd worden, die elkaar op classes of anderszins
kunnen ontm oeten en niet alleen met correspondentie zich m oeten
behelpen;
b. voorstel van classis-E ast D eputaten tc benoemen n aa r Art. 49 en
79 K.O.
5. Zaak der opleiding.
a. voorstel van de kerk van Edm onton Art. 80 A cta 1954 te h erro e
pen en te besluiten, dat ieder, die zijn opleiding n iet aa n de
Theologische Hogeschool te K am pen heeft ontvangen, aan een
collequium doctum zich heeft te onderw erpen alvorens hij w ordt
toegelaten to t het praep arato ir examen;
b. voorstel van de classis-W est de binding aan K ampen op te heffen,
colloquium doctum in te voeren als in voorstel-Edm onton, en zes
collecten te houden om zo m ogelijk te kom en tot «en eigen
Opleiding;
c. voorstel van de classis-E ast om art. 80 van de A cta 1954 te v e r
vangen door het besluit een candidaatsbul te eisen, die de w eten
schappelijke graad van candidaat in de Theologie v erleen t of de
B.A.- en de B.D.-graad, en, als deze niet verkregen is aa n de
Theologische Hogeschool te Kampen, een aanvullend examen te
eisen;

V oorts om D eputaten te benoemen voor advies inzake onderw ijs
inrichting en om eisen voor kerkelijke exam ens te form uleren,
ook om, indien nodig, uitvoering te geven aan Art. 19 K.O.;
6. F orm ulieren:
voorstel van de classis-E ast, dat alleen de N ederlandse tekst van de
B elijdenisgeschriften bindend is;
7. E ngelse v ertaling van de catechism us:
a. voorstel van de classis-E ast voorlopig het gebruik van de Engelse
v ertaling van de catechism us uit de P sa lte r van de C hristian Re
form ed Church in de vrijheid der kerken te laten;
b. voorstel van de kerk te Edmonton het rap p o rt inzake de Engelse
v ertaling van de D eputaten ad hoe te aanvaarden;
8. P salm berijm ing;
a. voorstel van de classis-E ast de suggesties van de D eputaten
ad hoe over te nem en, m et enkele wijzigingen;
b. voorstel van de classis-W est opnieuw D eputaten te benoemen en
zoveel m ogelijk dezelfden als hebben m eegew erkt aan de to t standkom ing van h et te r tafel liggende rap p o rt;
c. voorstel van de k erk van Chatham opnieuw D eputaten te benoe
men, m aar voorlopig het gebruik van de P salter van de Chr. Ref.
Churches in de vrijheid der kerken te laten;
H ierbij de mededeling, dat deze kerk het besluit van 1954 (Acta
Homewood Art. 56) niet voor v ast en bondig houdt;
d. van de kerk van New W estm inster voorstel het gebruik van de
P sa lte r en enkele hymns in de vrijheid der k erken te laten.
9. Revised Standard Version;
voorstel van de k erk van B urlington een com missie te benoemen
om de vraag onder de ogen te zien of het gebruik van de Revised
Standard V ersion in de vrijheid d er kerken k an worden gelaten
en /o f aanbevolen;
10. V ertaling Ned. Bijbelgenootschap:
voorstel van de kerk van Edm onton de v ertaling van het N ederlands
Bijbelgenootschap bij de kerken aan te bevelen.
11. D eputaten voor de Correspondentie met de Hoge Overheid:
a. voorstel van de k erk van H ouston een d rietal D eputaten te be
noemen voor deze correspondentie;
b. voorstel van de classis-E ast D eputaten te benoemen a p a rt voor
B ast en West.
12. Correspondentie met de Geref. kerken in N ederland:
voorstel van de classis-E ast uit de A cta 1954 na te gaan welke mo
tieven er w aren voor de synode van 1954 voor het besluit inzake
deze correspondentie.
13. K erkenordening:
a. voorstel van de kerk van Edm onton om de door de commissie
ad hoe voorgestelde w ijzigingen te aanvaarden;
b. voorstel van de classis B ast om Art. 50 in een andere redactie
dan Edm onton voorstelt te aanvaarden.
14. F orm ulieren:
voorstel van de classis-E ast het gebruik van de L iturgische F orm u
lieren der C hristian Reformed Churches voorlopig in de vrijheid der
kerken te laten.
15. P ro te sta n t Reformed Churches:
a. voorstel van de1k erk van Chatham opnieuw D eputaten te benoemen,
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15.
16.
17.
18.
19.
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die de mogelijkheid van correspondentie m et de P.R.C. verder
m oeten onderzoeken ;
b. voorstel van de k erk van Toronto de correspondentie m et de
P.R.C. aa n te gaan;
c. voorstel van de Can. Ref. Church te H am ilton de briefw isseling
voort te zetten en d aartoe de opdracht aan D eputaten te con
tinueren.
16. B ijbelvertaling:
voorstel van de classis-E ast: de synode spreke uit, d a t de kerken
geïnteresseerd zijn bij een eventuele nieuw e Engelse v ertalin g van
de Heilige Schrift.
B ezw aarschriften:
1. van br. G. van W oudenberg te New W estm inster inzake candidaatstelling van een am btsdrager;
2. van br. E. C. B aartm an e.a. inzake dezelfde kw estie;
3. van Ds. W. W. J. van Oene idem;
4. van br. J. H endriks idem;
5. v an br. E. Schilder te Toronto over de zaak-H am ilton;
6. van br. P. Laven inzake het classis-advies inzake zijn afzetting als
o u d erlin g ;
7. van de F irs t Can. Ref. Church of H am ilton:
a. over de toelating van de A m erican Reformed Church te Grand
Rapids to t h et kerkverband;
b. over het bestlu it van de classis-E ast inzake het optredeu te
H am ilton van predikanten d er P.R.C.;
c. over h et classis-besluit inzake de voorlopige schorsing van Ds
W. L oopstra;
d. P ublicatie inzake de achtergronden van de zaak-H am ilton;
e. Bijlage bij d.;
f. Supplem ent bij d.
8. Van de classis-W est een revisieverzoek van Art. 87 A cta Homewood
1954 inzake Art. 19 K.O.
9. Van br. E. H. Pol inzake Art. 44 K.O.
R apporten:
1. Der D eputaten voor de Engelse vertaling d er D.L.
2. Der D eputaten voor de w ijzigingen der K.O.
3. Der Deputaten voor de Opleiding to t de D ienst des Woords
4. Der D eputaten voor de vertaling der L iturgische F orm ulieren.
5. Der D eputaten voor een E ngelse Psalm berijm ing.
6. Der Deputaten voor het onderzoeken n aa r de m ogelijkheden van
correspondentie m et de P.R.C.
7. Der D eputaten voor een Engelse V ertaling van de catechism us.
8. Der D eputaten voor correspondentie m et de B uitenlandse kerken.
Benoeming Deputaten.
R ondvraag en censuur n aar Art. 43 K.O.
Verzorging A cta synodi.
Omslag kosten en aanw ijzing van een k erk voor de afw ikkeling van
de financiën d er synode.
A anw ijzing roepende kerk en v ergaderplaats en -tijd d er volgende
synode.
V aststelling van de Acta.
V aststelling van h et P ersverslag.
Sluiting.

ARTIKEL 8
H et m oderam en ste lt voor als regel te v e r
gatieren van 9—12 uur, van 2—
uur en
van 7%—10 u u r; des Zaterdags alleen van
9—12 u u r; hierbij de com m issie-vergaderingen in de m orgen- en de
m iddaguren te houden en in elk geval des avonds als synode hijeen te
komen om de leden der gem eente te Homewood, en eventueel W innipeg,
de gelegenheid te geven vergaderingen bij te wonen. Dit w ordt aanvaard
met dien verstande, dat de avond-vergaderingen zullen d u ren van 7—9%
uur.
W at de w erkw ijze betreft, ste lt het m oderam en voor de arbeid der synode
te doen voorbereiden door com missies en d aartoe 4 com missies in te stellen,
in elk w aarvan 4 leden der synode zitting hebben en die ieder een deel
van de aanw ezige punten toegewezen krijgen; alleen de punten 9—1 en
9—2 van het agendum zullen tersto n d behandeld k u nnen worden.
In de brede discussie, die n a a r aanleiding van dit m oderam envoorstel
o n tstaat, d ient Ds H. Scholten het volgende voorstel in:
“Inzake d e bezw aarschriften w ordt besloten com missies te benoemen,
n a a r het voorstel van h et moderamen. Alle voorstellen, die in de m indere
vergaderingen behandeld kunnen zijn, worden eerst in plenaire zitting
behandeld.”
Ds G. van Dooren ste lt voor: “De synode besluit, d a t voorstellen slechts
behandeld kunnen w orden w anneer d aa rin verw erkt zijn de m ateriële
gronden voor het voorgestelde.”
V oorts: “De synode besluit, dat de rapporten zo veel mogelijk, en in elk
geval de voorstellen d er com missies verm enigvuldigd zullen w orden.”
A angenom en w ordt ten slo tte een voorstel van het m oderam en, aangevuld
m et het 2e voorstel-van Dooren, d at als volgt luidt:
“a. Alle voorstellen en bezw aarschriften verm eld onder de punten 9—3
to t 10—9 worden eerst aan w erkcom m issies in studie gegeven te r voor
bereiding van de besprekingen op de vergadering;
b.
de rapporten en voorstellen van de w erkcom m issies w orden verm enig
vuldigd en vóór de bespreking in de vergadering aan de afgevaardigden te r
hand gesteld.”
V aststelling vergadertijden
en w erkw ijze der synode.

ARTIKEL 9
Op voorstel van het m oderam en worden de volgende com
m issies benoem d:
Commissie I: Ds J. T. van P opta (S .), Ds D. v. d. Room, oud. Joh. de
H aas, oud. A. W. de Leeuw.
Commissie II: Ds G. van Dooren (S.) Ds A. B. Roukema, oud. K, F lo k stra,
oud. C. W aliuga.
Commissie I II : Ds W. W. J. van Oene (S.), Ds D. Selles, oud. G. Boot,
oud. J. Buist.
Commissie IV: Ds H. Scholten (S.), Ds H. A. Stel, oud. G. Antonides, oud.
E. W ieringa.
S. i s : Sam enroeper.
Aan Commissie I worden toevertrouw d de stukken betrekking hebbende
op: de zaak H am ilton; de zaak Laven.
Aan Commissie II: de zaak van de candidaatstelling van hr. H. te New
W estm inster; de zaken rondom de correspondentie m et d e P.R.C.; het
rap p o rt van br. G. K. V eltman over Acta 1954.
Aan Commissie I II: de zaken betreffende de K.O.; h et b ezw aarschrift
Commissies.
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br. E. H. Pol; de zaak van de correspondentie met de B uitenlandse kerk en ;
de zaak van de Opleiding tot de D ienst des Wloords.
Aan Commissie IV: de kw estie van de B ijbelvertaling; van de P salm
berijm ing; van de v ertaling der Form ulieren.
O pgem erkt w ordt, dat u ite raard elke commissie zich een oordeel heeft
te vorm en over de ontvankelijkheid d er h a a r in banden gegeven stukken.
ARTIKEL 10
De synode neem t in behandeling het voorstel van de
classis-W est een dusdanige w erkm ethode te kiezen, d a t
uit de A cta kan worden opgem aakt w aarom de synode een of ander besluit
genom en heeft.
Eveneens het voorstel van classis-E ast om in d e acta de rap p o rten van
de com missies van Prae-advies op te nemen.
In de bespreking ste lt Ds W. W. J. van Oene voor; “de synode besluite,
d a t de definitieve rapporten der w erkcom m issies zullen worden verm enig
vuldigd voor kerkeraden en zusterkerken. Aan liet einde d er synode zal
w orden beslist over de v raa g op welke wijze deze verm enigvuldiging zal
geschieden; dit, om dat th a n s nog n iet k an worden bezien hoe lang die
rap p o rten zullen worden en welke kosten verm enigvuldiging m et zich zal
brengen.”
D it voorstel w ordt aangenom en.
Op voorstel van Ds G. van Dooren sp reekt d e synode uit, dat zij van
oordeel is, d at hierm ee de bezw aren tegen de acta 1954, w aaru it h et voorstel
van classis-W est geboren is, ondervangen zijn.
Werkmethode.

ARTIKEL 11
De praeses geeft in bespreking h et voorstel van
classis-E ast de naam te kiezen; G enerale synode,
of, zolang er geen P articu liere ressorten zijn, eenvoudig: synode. De classis
kw am tot dit voorstel, omdat de naam “Nationale synode” : le niet klopt
op de statu s quo van Canada, 2e niet past voor een vergadering van kerken,
w aarvan de leden in dit land vooralsnog m erendeels een im m igranten
positie hebben, en deswege de naam “natio n aal” niet kunnen opeisen.
E en brede bespreking ontspint zich. Ds W. W. J. van Oene ste lt voor:
“De synode besluit de naam “nationale synode” ook voor deze synode te
bandhaven, aangezien deze naam niet pretendeert, d a t onze kerken h et hele
Canadese volk vertegenw oordigen, doch slechts inhoudt, dat dit een synode
is van onze kerken u it b et gehele land; zulks in tegenstelling m et de
(in onze kerken nog niet aanwezige) P articu liere synodes, w aar slechts een
deel der kerken vertegenw oordigd is.’’
Ds H. A. Stel ste lt voor: “De synode besluit n.a.v. het bezw aar van de
classis-E ast d er Can. Ref. Churches t.a.v. de naam “N ationale synode van
Carm an 1954” de synode nu kortw eg te noem en: “Synode van C arm an 1958
d er Can. Ref. Churches” u it overweging, dat de naam “N ationale synode”
sinds D ordrecht 1618/19 niet m eer is gebruikt en voorts daarom ook niet
spreekt to t de leden onzer Can. Ref. Churches.”
Ds H. Scholten heeft het volgende voorstel: “W aar de synode n ie t een
stemmig is over de vraag w at de draagw ijdte is van h et woord “n atio n aal”,
besluit ze als naam van deze synode te kiezen: “De synode HomewoodCarm an 1958”.
Ds J. T. van P opta stelt voor: “De synode besluit n.a.v. het desbetreffende
voorstel van de classis der Canadian Reformed Churches van Oost Canada,
Naam van de synode.
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gehouden te Chatham 12 Juni 1957, de naam van de synode te doen zijn:
“De synode van Homewood-Carman 1958’’, om dat bij h et o n tbreken van
P artic u liere synoden deze naam voldoende is to t aanduiding van deze v er
gadering.”
H et voorstel-van Popta w ordt aangenom en.
ARTIKEL 12
Besloten w ordt, dat het N ederlands au th en tiek zal zijn
voor de Acta, terw ijl verzocht zal worden aan de
k erk van New W estm inster voor de vertaling in het Bugels zorg te dragen.
T aal van de A cta.

A RTIKEL 13
Andere regeling inzake bespreking e'nz.
Besloten wordt, dat er bij d s
besprekingen tw ee “ronden” ge
houden zullen worden tenzij de vergadering meer nodig acht. De opstelling
van het “K ort v erslag ” w ordt toevertrouw d aan de assessor. Eveneens w ordt
besloten, d at des m orgens als synode zal worden begonnen, ook als daarna
de synode zich sp litst in com m issies; evenzo zal des avonds gem eenschappe
lijk worden geëindigd.
ARTIKEL 14
De praeses sluit de vergadering to t Vrijdagavond, de re st van
de Donderdag' en de gehele V rijdag zullen de commissies v e r
gaderen, Vrijdagavond zal de synode weer bijeenkom en in openbare v er
gadering te r bespreking van rapporten en voorstellen, die dan gereed
zullen zijn.
Sluiting.

3e Z itting, d.d. 13 M aart 1958.
ARTIKEL 15
Om half tien des avonds opent de praeses de zitting; hij la a t zingen
Ps. 2 : 6, 7 en sluit de vergadering.

Opening.

Acta.

Ie Z itting, d.d. 14 M aart 1958.
ARTIKEL 16
De praeses opent de zitting om negen uur des m orgens, la at
zingen Ps. 3 : 2, leest 1 Thess. 2 : 1—12, en gaat voor in gebed.

ARTIKEL 17
De acta, art. 1—10 worden door de scriba gelezen en enkele aan
te brengen w ijzigingen genoemd door de afgevaardigden.

A RTIKEL 18
De le scriba v raa g t of voorstellen, die tijdens
de besprekingen worden gedaan en w eer inge
trokken, alle in de acta m oeten worden opgenom en; na bespreking wordt
vastgesteld, d at dit niet nodig is, aangezien deze acte (die van bet in
trek ken) n ie t behoort tot de Acta van de synode.
In g etro k k en voorstellen.

A R TIK EL 19
N aar aanleiding van een opm erking van Ds G. van Dooren
leest de praeses de P resen tielijst, w aaruit blijkt, d a t alle
afgevaardigden aanw ezig zijn; besloten w ordt, dat dit voortaan direct na
de opening van elke zitting zal geschieden.
P re sen tielijst.
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K ort verslag»

ARTIKEL 20
Bs J. T. 'van Popta leest het “kort v erslag ”, d a t wordt
vastgesteld.

ARTIKEL 21
De praeses leest een alsnog ingekomeu stuk voor
van de kerk van B ram pton d.d. 11 M aart 1958; hierin
w ordt aangedrongen op continuering van het D eputaatschap, d at de moge
lijkheid van correspondentie m et de P rot. Ref. Churches heeft te o n d er
zoeken; w ordt in handen gegeven van Commissie II.

Ingekom en stukken.

ARTIKEL 22
Besloten w ordt om 5 uur te eindigen, aangezien de afgevaardigden de
gelegenheid m oeten hebben de uitgedeelde rapp o rten te bestuderen.
ARTIKEL 23
V ragen en m ededelingen van Commissies.
Commissie I vraagt m achtiging
aan de k erk van B urlington,
als archiefbew arende kerk van de classis-E ast, een stuk te vragen, d a t ze
nodig heeft bij haar onderzoek in de zaak-Laven; w ordt toegestaan.
Commissie II deelt mee, ontdekt te hebben, d at een tw eetal stukken niet
bij een commissie zijn ingedeeld, n.l. de stukken, die op het agendum voor
komen onder de num m ers 10—7, a, en b. (schrijven van de F irs t Can. Ref.
Church of H am ilton over de toelating van the A m erican Ref. Church to t
h et verband van onze kerken, en het besluit van d e classis E ast inzake h et
optreden van P.R.Cl-predikanten in de kerk te H am ilton.) Comm. I I m erk t
hierbij op, dat, als deze stukken w orden toegewezen aan één d er com
m issies, Comm. II zelf hier niet voor in aanm erking komt, d a a r zij in h a a r
geheel b estaat uit broeders uit classis-E ast. Besloten w ordt m et deze
“toew ijzing” te w achten, totdat duidelijk w ordt welke com missie ze erbij
kan hebben.
ARTIKEL 21
.Sluiting.
De praeses w enst, nam ens de vergadering, br. IC. F lo k stra geluk
m et zijn verjaardag, en bidt hem en dc zijnen Gods zegen toe;
d aarn a sluit hij de zitting.

Opening.

5e Zitting-, d.d. 11 Maart J95S.
ARTIKEL 25
De praeses opent de vergadering en Iaat zingen I’s. 17 : 3.

Appèl nom inaal.

ARTIKEL 26
Appèl nom inaal w ordt gehouden;
aanwezig.

alle

broeders zijn

ARTIKEL 27
De aangebrachte w ijziging in de Acta, a rt. 1—10
w orden goedgekeurd, a rt, 11—24 w orden gelezen,
enkele verbeteringen genoemd.
Vaststelling Acta.

ARTIKEL 28
De praeses ste lt aan de orde het schrijven van br. G. K.
V eltman van Sm ithville over de late v erschijning van de
Acta van de N ationale Synode van Homewood 1954. De rap p o rteu r van
Acta 1951.
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Comm. II, Ds G. van Dooren leest liet betreffende rapport over d it schrijvan. Volgens de commissie is komen vast te staan, dat deze late v e r
schijning in hoofdzaak is veroorzaakt door deze d rie feiten:
1. d a t liet to t Mei 1955 geduurd heeft d at de E ngelse v ertalin g com pleet
en leesbaar aan de zetter in N ederland kon worden toegezonden,
2. dat een gedeelte van die Engelse v ertaling de N ederlandse zetter
n iet heeft bereikt, zodat eerst A ugustus 1955 een tw eede exem plaar v er
zonden kon worden,
3. d at de afstand Canada—Nederland mede oorzaak ervan gew orden is,
d a t de gedrukte Acta eerst in M aart 1956 ontvangen werden door de uitgever.
De commissie ste lt voor:
“De synode neme kennis van deze bevredigende toelichting' van de u it
gever, en nem e de hoofdzaak ervan op in A cta en K ort verslag,
De synode geve de m ededeling inzake de m ogelijke spoedige publicatie
der A cta 1958 door aan de commissie tot verzorging van de publicatie der
A cta.”
Na bespreking w ordt het voorstel van de commissie aan v aard in deze
v o rm :
“1. De synode der Can. Kef. Churches van H omewood-Carm an 1958,
kennis genomen hebbende van de toelichting van de uitgever d e r A cta
van de Nationale synode van Homewood 1954, aa n v aa rd t diens v ero n tsch u l
diging en besluit de hoofdzaak van deze toelichting op te nem en in de
Acta van deze synode en b e t K ort verslag;
2. De synode besluit de m ededeling inzake de m ogelijke spoedige publi
catie der Acta door te geven aan de commissie tot verzorging van d e u it
gave der A cta.”
ARTIKEL 29
De praeses spreekt zijn blijdschap uit over het grote aa n ta l b elangstel
lenden u it Homewood en licht de broeders en zusters in over b et in
behandeling zijnde punt.
ARTIKEL 30
Bijbelvertaling,
Aan de orde komen de agenda-punteu:
Bijlage XVII.
8—b: Schrijven van de pvoff. van Calvin Sem inary over
een nieuwe Engelse B ijbelvertaling,
9—9: voorste] van de k erk van B urlington, gesteund door de k erken uit
classis-E ast over the Revised S tandard version,
9—10: voorste] van de kerk van Edm onton inzake gebruik van de ver
talin g van het Ned. Bijb. Gen.,
9—16: voorstel van de classis-E ast inzake de nieuwe Engelse B ijbel
vertaling.
Ds H. A. Stel leest het rap p o rt van comm. IV over al deze punten. H et
rap p o rt loopt uit op de volgende voorstellen:
1. “De synode antw oorde op het schrijven van de proff. van Calvin
Sem inary te Grand Rapids, d at de synode van Carm an 1958 d er Can. Ref.
Churches niet kan besluiten to t het benoemen van een commissie om sam en
te w erken met het “Committee of the C hristian Reform ed Churches” m et
als taak, volgens uw schrijven, “for correspondence w ith your com mittee
concerning the feasability and desirability to sponsor or facilitate th e early
production of a faithful tran slatio n of the S cripture in the common language
of th e A m erican people”, om dat de synode niet bevoegd is om een opdracht
te geven voor zulk een w etenschappelijke arbeid, d aar zij, volgens a rt. 30
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d er K.O. gehouden is alleen kerkelijke zaken en dezelve alleen op kerkelijke
wijze te verhandelen.”
D aarom ac h t de commissie het niet nodig antwoord te geven op de bij
gevoegde vragenlijst.
2. T.a.v. h et voorstel van de classis-E’ast (9—16):
“De synode van Carm an 1958 der Can. Ref. Churches antw oorde op het
voorstel van de classis-E ast van 29 Jan. en 12 Febr. 1958, luidende: de
synode dele aan het betreffende comité mede, d at de classis-E ast zeer
geïnteresseerd is en dat zo nodig een beroep op m ensen m et ta len ten in
dezen kan worden gedaan, — spreekt uit, d at het niet de ta a k is van de
synode om aan het comité der C hristian Reformed Church mede te delen,
de de classis-E ast “zeer geïnteresseerd is”, aangezien de synode n ie t de
w oordvoerster is van een classis tegenover d erd en ”.
3. T.a.v. het slot van dit voorstel uit te spreken:
“dat de synode van Carm an 1958 niet aan het comité van de C hristian
Reform ed Church het recht kan geven een beroep te doep op “m ensen
m et ta len ten ” aangezien deze m ensen m et talenten, m ochten ze er zijn,
daarover zelf alleen hebben te beschikken”.
4. T.a.v. het voorstel van de kerk van B urlington (9—9):
“de synode van Carm an 1958 der Can. Ref. churches benoeme een com
m issie m et de opdracht te onderzoeken of de critiek, u itg eb rach t op de
Revised Standard version terecht is, opdat de Can. Ref. Churches bij even
tu ele verw erping van de Revised S tandard version dit niet doe op grond
van h a a r verw erping door anderen. En voorts d at aa n deze com missie w ordt
opgedragen aan de kerken rap p o rt uit te brengen m instens een ja a r voor
de sam enroeping van de volgende synode”.
5. T.a.v. het voorstel van de kerk te Edm onton:
“De synode van C arm an 1958 der Can. Ref. Churches besluit niet in te
gaan op h et voorstel van de k erk van Edm onton om het gebruik van de
v ertaling van h et Ned. Bijb. genootschap aan te bevelen in onze kerken,
aangezien h aa r betrouw baarheid nog niet is bewezen”.
De praeses geeft de voorstellen stuk voor stu k in bespreking:
Inzake punt 1, ste lt Ds G. van D ooien voor:
“De synode verw ijst de zaak van eventuele m edew erking aan een nieuw e
Engelse bijbelvertaling terug n a a r comm. IV m et de o p dracht om, uitgaande
van de belangstelling, die onze kerken u iteraard hebben voor een Schriftgetrouw e nieuw e E ngelse vertaling, een antw oordbrief op te stellen, w aar
in die belangstelling w ordt uitgesproken, en een proeve van beantw oording
van de voorgelegde v rag e n lijst gegeven w ordt.”
ARTIKEL 31
Om des tijds w ille w ordt de bespreking van het
van Door en uitgesteld to t de volgende zitting.
De praeses deelt mede, d a t de kerk eraad van Homewood de
afgevaardigden te r G enerale synode uitnodigt to t deelnem ing
H eilig A vondmaal op Zondag, 16 Mjaart.
H ij laat zingen Ps. 19 : 4 en 5, gaat voor in dankgebed en
vergadering.
Sluiting-.

Opening.
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voorstelbroeders
aan h et
slu it de

6© Zitting, d.<L 15 Maart 1958.
ARTIKEL 32
De praeses opent de zitting, la a t zingen Ps. 21 : 1 en 10, leest
1 Thess. 2 : 13—19, en gaat voor in gebed.

Appèl nominaal

ARTIKEL 33
Appèl nom inaal w ordt gehouden,
aanwezig.

alle

broeders

zijn

ARTIKEL 34
De bespreking van de zaak der B ijbelvertaling
met de voorstellen van de Comm. IV ad hoe
wordt voortgezet (Acta, art. 30). H et voorstel-van Dooren w ordt te n slotte
aangenom en.
Zaak der Bijbelvertaling.

ARTIKEL 35
Bespreking van het voorstel van classis-B ast,
dat de synode “een com missie benoeme, die
de vraag' onder de ogen moet zien of The Revised S tandard V ersion to t
gebruik in onze kerken kan worden toegelaten en /o f worden aanbevolen”.
(Acta, art. 30, 4e voorstel). Dit voorstel wordt aangenom en.
Revised Standard Version.

ARTIKEL 36
Vertaling Ked.Bijbelgenootsehap.
Besproken w ordt liet voorstel van de
B ijlage XVII.
kerk van Edm onton de v ertalin g van
het Ned. Bijbelgenootschap aan te bevelen voor gebruik in onze kerken.
De com missie ste lt voor hier niet op in te gaan. (Acta a rt. 30, 5e voorstel).
Tijdens de bespreking van d it voorstel d ient Ds G. van Dooren to t tw ee
m aal toe een am endem ent in; Ds H. A. Stel doet hetzelfde; Ds J. T. van
P opta ste lt voor:
"De synode sp reek t uit, n a a r aanleiding van het voorstel van de k erk van
Edm onton, d a t het gebruik van de v ertaling van het N ederlands B ijbel
genootschap in de vrijheid d er kerken sta a t om dat de k erken inzake h et
gebruik van de Bijbel in de N ederlandse taal geen u itsp ra ak hebben ge
d aa n ”. Ds G. van Dooren en Ds D. v. d. Boom hebben beide een am ende
m ent op dit voorstel. De commissie tre k t h a a r voorstel in, en het voorstelvan Popta w ordt m et de am endem enten-van Dooren en -v. d. Boom gesteld
in handen van Co mm. JV om een voorstel te concipiëren, w aarin al deze
gegevens zijn verw erkt.
ARTIKEL 37
Art. 66 K.O. Bijlage VII.
Aan de orde kom t A gendapunt 9—3, a, b, e.
Ds W. W. J. van Oene leest het rap p o rt van Comm. III
hierover. De commissie adviseert Art. 66 K.O. aldus te wijzigen: “. . . z a l
een bededag uitgeschreven worden door de kerken, die d aarto e door de
laatste generale synode zijn aangewezen".
Dit voorstel w ordt aangenom en.
ARTIKEL 38
Bijlage VII.
A genda-punt 9—4a.
Ds W. W. J. van Oene leest het R apport van Com
m issie I II dienaangaande. De commissie ste lt voor h et voorstel van de
classis van de k erken in h et W esten aan te nemen. H et w ordt aan v aard in
deze vorm : “De synode besluit, bij de benoeming van D eputaten zo te w erk
te gaan, dat, zoveel m ogelijk, voor een bepaalde zaak D eputaten w orden
benoemd, die n ie t alleen m et correspondentie zich m oeten behelpen, m aar
die elkander op classes of anderszins ontm oeten kunnen en over hun
opdracht spreken kunnen.”
BCnoemeng Deputaten.

15

A RTIKEL 39
Beoeniing D epiitaten a rt. 49 en 79 K.O.
C lassis-E ast stelde voor “De sy
node besluite, w aar bij het o n t
breken van P artic u liere synoden to t n u toe in ons kerkverband bepaalde
D eputaatschappen niet fungeren kunnen, zelf D eputaten te benoem en n aa r
A rt. 49 en 79 K.O.”
De com missie ste lt voor to t deze benoeming over te gaan, m et dien v e r
stande, d a t uit elke classis tw ee prim i en twee secundi worden benoemd.
Dit voorste] w ordt aanvaard.
A RTIKEL 40
Besloten w ordt, dat M aandag de com missies zullen
’s avonds de synode weer bijeenkom t.
Sluiting'.

Opening.

vergaderen,

en

A RTIKEL 41
De praeses slu it de vergadering, nad at gezongen is Ps. 105 : 24
en de ee rste scriba is voorgegaan in dankgebed.
7e Z itting, d.d. 17 M aart 1958.
A RTIKEL 42
De praeses opent de 7e zitting vau de synode, la a t zingen
Ps. 123 : 1, leest 1 Thess. 4 : 1—12, en g aa t voor in gebed.

ARTIKEL 43
Appèl nom inaal w ordt gehouden; Ds A. B. Roukem a
blijkt wegens ongesteldheid afwezig te z ijn ; Ds H. Schot
ten komt te laat te r vergadering.

Appèl nom inaal.

ARTIKEL 44
De praeses feliciteert qualitate qua br E. W ieringa, die zijn
v erjaard ag viert; hij doet deze gelukwens vergezeld gaan van
een passend geschenk.

V erjaardag.

Sluiting.

Opening.

ARTIKEL 45
Na vaststelling van h et K ort verslag w ordt de zitting beëindigd;
de commissies gaan vergaderen.
8e Z itting d.d. 17 M aart 1958.
ARTIKEL 46
De praeses opent de zitting, te 7 uur des avonds, la a t zingen
Ps. 20 : 1, 3.

ARTIKEL 47
Appèl nom inaal w ordt gehouden; Ds G. van Dooren
w ordt, w aar Ds A. B. Roukem a nog niet h ersteld is,
verzocht hem in deze vergadering te vervangen.
Appèl nom inaal.

A RTIKEL 48
Kieuw© E ngelse B ijbelvertaling.
Comm. IV legt, in h a a r rap p o rt in tw ee(Acta A rtt. 30, 34, Bijlage X V II)
d e r instantie op tafel een ontw erp an tw oord-brief aan de com missie van Hoog
le ra re n te G rand Rapids USA, betreffende een nieuw e E ngelse B ijbelverta
ling. Dit ontw erp kom t in bespreking. Enige wijzigingen w orden aa n
gebracht; op voorstel van Ds G. van Dooren w ordt, in p laats van de
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m ededeling van de nam en van twee onzer predikanten, van wie aangenom en
w ordt, d at ze bereid en in sta a t zijn om aan liet werk der B ijbelvertaling
deel te nemen, ingelast:
“Ten aanzien van m edew erking aa n de vertaling door personen uit onze
k erken is de synode overtuigd, dat u ongetw ijfeld via Ds F. Kouwenhoven,
w iens naam u reeds kent, desgew enst contacten k u n t leggen m et andere
personen uit de k ring onzer k erk en ”.
Op voorstel van Ds J. T. van Popta zal op de laatste v raag van de v ragen
lijst geantw oord w orden: “H ierop kunnen wij niet antw oorden. N iet de
synode kan en m ag hierover beslissen, m aar elk van de kerken. Dit ra a k t
ook de inzam eling van gelden”.
Op voorstel van Ds L. Selles zal op vraag 6 geantw oord w orden:
“Deze v raag kan door de synode niet beantw oord worden, d a a r “the
sponsoring and facilitating of the early production of a new tran slatio n of
th e Bible” n ie t to t h aar com petentie behoort”.
De com missie k rijg t nu o p d rach t h et aldus vastgestelde antw oord te
v ertalen en te r definitieve vaststelling aan de synode voor te leggen.
ARTIKEL 19
Deputaten Correspondentie met de Hoge
Namens ('omm. III rap p o rtee rt
Overheid. A g.-punt 9—11. Bijlage X III.
Ds W. W. J. van Oene over de
voorstellen van de kerk van
H ouston, B.C. en classis-E ast ter zake. De com m issie ste lt voor te besluiten:
“niet aan het verzoek van de k erk te H ouston en de suggestie van classisE ast te voldoen, w aar de noodzaak van zulke D eputaten niet is aangetoond”.
Ds G. van Dooren ste lt voor: “De synode besluit, to t onderhouding van
Art. 28 K.O. een deputaatseliap in te stellen to t correspondentie m et de
Overheid, w aarbij in de weg van dit deputaatschap de Canadian Reform ed
Churches zich officieel presenteren bij de Overheid, en, opdat door middel
van deze deputaten de kerken, zo nodig, zich met hun zaken to t de Overheid
w enden”.
Dit voorstel w ordt verworpen.
A angenom en w ordt het voorstel van de com missie: de synode besluit niet
aan het verzoek van de kerk te H ouston te voldoen en de suggestie van
classis-E ast, w aar de noodzaak van zulke deputaten niet is aangetoond.
ARTIKEL 50
Correspondentie m et de kerken in
Ds W- w j van oene leest de brief
N ederland. Ag.-punt 8a, 9 12.
van {|.e G enerale synode Enschede
Bijlage X II.
1955/56, en het rap p o rt der Comm. III.
Op voorstel van de commissie besluit de synode, aa n de kerken in N eder
land te antw oorden:
“De synode van Homewood-Carman 1958 spreekt er liaar leedwezen
over uit, d a t de synode van Homewood 1954 in gebreke gebleven is de
motieven aan te geven, die h aar hebben geleid to t een andere form ulering
van de regels to t correspondentie dan de G enerale synode van K am pen 1951
had voorgesteld.
Zij is evenwel n ie t bij m achte zich over deze motieven n ad er u it te
spreken, aangezien h aar d aa ro m tren t niet m eer bekend is dan w at in de
A eta 1954 is vermeid.
Te uw er inform atie verm elden wij enkele aanw ijzingen, die in de Acta 1954
w orden gevonden.
De synode overwoog, “d at correspondentie, zal zij zin hebben eu v ru ch t
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d rag en voor het leven d er kerken, u itvoerbaar moet zijn binnen h et raam
van h et door de kerkenordening beschreven en voorgeschreven leven der
k erk en ”.
De synode 1954 constateerde, ‘‘dat de correspondentie, zoals ze voorgesteld
en gew enst w ordt door de synode van K am pen 1951, n iet in alle delen
binnen het raam van het G ereform eerd k erkelijk leven uitvoerbaar of ook
zelfs gew enst is ”.
Voorts stelde de commissie voor enkele wijzigingen aan te brengen in de
door Homewood 1954 vastgestelde regelen voor de correspondentie met
B uitenlandse kerken, en deze dan, vergezeld van een bredere m otivering,
toe te zenden aan de zusterkerken in Nederland.
V oorgesteld w ordt h ieraan toe te voegen deze regelen ook toe te zenden
aan de andere zusterkerken in het buitenland, met het verzoek de co r
respondentie m et onze k erken te voeren n aa r deze regelen.
ARTIKEL 51
Besloten w ordt op D insdag de com missies gelegenheid te geven voor h aa r
w erk, en in de avond in plenaire zitting bijeen te komen.
ARTIKEL 52
N adat gezongen is Ps. 135 : 11, 12, b ren g t bij monde van de
assessor de synode den HEERK dank voor w at H ij gaf deze
dag, en slu it de praeses deze zitting.
S luiting.

9e Zitting d.d. 18 Maart 1958.
ARTIKEL 53
De praeses opent de 9de zitting van de synode, la at zingen P'S. 22 : 2, 12,
leest 2 Thess. 1, en g aa t voor in gebed.
Appèl nom inaal.

S cribaat.

ARTIKEL 54
Appèl nom inaal w ordt gehouden; Ds A. B. Roukem a
blijkt nog niet aanwezig te kunnen zijn.

ARTIKEL 55
Ds H. A. Stel w ordt aangew ezen de le scriba voor deze ver
gadering te vervangen.

ARTIKEL 56
C orrespondentie m et de kerken lm V oortgezet w ordt de bespreking van
N ederland. A g.-punt 8a en 9—12.
de punten 8a en 9—12 van het agen(A cta A rt. 50).
duin, voorzover deze nog n ie t afgehan
deld zijn. De praeses geeft d aarto e het
tw eede voorstel van Commissie III, inzake correspondentie m et de Geref.
K erken in N ederland in verdere bespreking, w aarvan echter geen gebruik
w ordt gem aakt.
H et voorstel van de commissie w ordt dan ongewijzigd in stem m ing ge
geven en aldus aanvaard. D it voorstel inzake de te aanvaarden regels voor
de correspondentie luidt als volgt:
“De synode besluit, dat de correspondentie m et G ereform eerde kerken in
andere delen der w ereld zal m oeten en kunnen bestaan in;
1. h et toezenden aa n elkander van het voorlopig agendum d er m eeste
vergaderingen en het ontvangen van elkanders eventuele deputaten op de
m eeste vergaderingen als adviseurs,
2. het aanvaarden van elkanders attestaties,
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3. liet toelaten van elkanders dienaren des Woords tot de bediening des
W oords en der Sacram enten,
4. het inform eren van elkander inzake genom en besluiten en eventuele
w ijziging of uitbouw van belijdenis, kerkenordening en de tucht,
5. het op elk aar acht geven, dat niet worde afgeweken van de G erefor
m eerde belijdenis in de leer, de dienst, de k erkregering en de tucht,
6. het doen van verantw oording terzake van correspondentie m et derden.
A angenom en — zie boven.
ARTIKEL 57
'Vervolg' Correspondentie Buiten.
Vervolgens w ordt het derde en laatste
landse kerken.
voorstel van Comm. III, in dit rap p o rt
aan de synode gedaan, in bespreking
gegeven door de praeses. H et voorstel luidt als volgt:
“Indien de synode de door h aar voorgestelde regels aanvaard, ste lt zij
u voor d at aan de deputaten voor correspondentie van onze zusterkerken
ook een exem plaar van d it rap p o rt w ordt toegezonden’’.
Ds G. van Dooren dient op dit voorstel een am endem ent in als volgt:
“m et het verzoek de correspondentie met onze kerken te voeren n aa r deze
regelen”.
Dit w ordt door de rap p o rteu r overgenomen, w aarna ook d it voorstel van
Comm. III in stem m ing w ordt gegeven, uitgebreid m et het am endem ent van
Ds G. van Dooren. H et w ordt aangenom en.
H et geheel van liet aangenom en voorstel luidt nu:
“Indien de synode de door haar voorgestelde regels aanvaardt, stelt ze
u voor, dat aan de D eputaten voor correspondentie van onze zusterk erk en
ook een exem plaar van dit rap p o rt w ordt toegezonden, m et het verzoek de
correspondentie met onze kerken te voeren n aa r deze regelen.”
ARTIKEL 58
Vertaling Ned. Bijbelgenootschap.

Aan de o rde komt nu de afhandeling
van P u n t 9—10 van het Agendum, het
voorstel van de kerk van Edm onton en het voorstel van de Commissie IV
in dezen, dat n a a r de commissie teruggew ezen was, (Acta, Art. 36).
De rap p o rteu r leest een nieuw voorstel, luidende:
“De synode is wel van oordeel, d a t het doel, hetw elk de kerk van E d
m onton n astre eft: (opdat er een eenheid van handelen zij bij al onze
kerken) zeer begerensw aardig is, en is eveneens van oordeel, dat het ge
b ru ik van deze v ertaling van het N ederlands Bijbelgenootschap in de
vrijheid der k erken staat, m aar zij kan toch niet besluiten to t h e t a a n
bevelen van deze v ertalin g aan de kerken, aangezieu de d aarvoor aan g e
voerde grond in bet voorstel van de kerk van Edm onton niet genoegzaam
is, d aar h et gem akkelijker v erstaan van deze v ertaling door jonge lid
m aten h aa r zonder m eer nog n ie t aanbevelensw aardig m aak t.”
Enkele ingediende voorstellen en ook dat van de com missie worden te ru g
genom en ten gunste van een voorstel van Ds G. van Dooren luidende:
“Ten aanzien v an het voorstel van de kerk van Edm onton om aan de
k erken het gebruik van de N ederlandse vertaling van het N ederlands
B ijbelgeootschap aan te bevelen, spreekt de synode uit, d a t zij to t deze
aanbeveling de com petentie m ist; toestem m ing to t het gebruik van deze
v ertalin g behoeft de synode niet te geven, omdat d it reeds in de vrijheid
d e r kerken staat.”
Dit voorstel w ordt aangenom en.
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Bezoekers.

ARTIKEL 59
De praeses heet het grote aan tal bezoekers welkom.

A RTIKEL 60
W ijziging K.O. i>6 praeses ste lt aan de orde A genda-punt 9—13a, een
B ijlage VII.
voorstel van de kerk van Edm onton om de wijzigingen
in de K.O. aan te brengen w elke door D eputaten te dezer zake van de
synode van Homewood 1954 w aren geadviseerd.
De volgende w ijzigingen w orden voorgesteld door de k erk van E dm onton:
Art. 4: in “ten and ere” : G edeputeerden d e r (P art. Synode).
A rt. 5: “N ederlandse G ereform eerde k erken” veranderen in “Canadese
G ereform eerde k erk e n ”.
A rt. 8: indien het de (P articuliere) synode goedvindt.
A rt. 11: en van de D eputaten der (P articuliere) synode.
Art. 12: idem.
Art. 29: (de P articu liere synode).
Art. 36: hetw elk, de (P articuliere) synode heeft over de classis (en de
Generale synode over de P articu liere).
Art. 41: voor de (P articuliere) synode verkoren worden.
Art. 45: desgelijks de (P articuliere of Generale) sy n o d e ...
Art. 47: hierbij een voetnoot p laatsen: “dit artik el kan voorlopig n iet w or
den uitgevoerd”.
Art. 48: in plaats van “synode” lezen: classis (of synode) v r ijs ta a n ...
classis of classes (synode of synoden), i n . . . ”
Art. 49: hierbij een voetnoot plaatsen: “hoewel d it artik el klaarb lijk elijk
van de P articu liere synoden spreekt kan h et ongewijzigd van toe
passing geacht worden voor de N ationale synode.”
Art. 50: hierbij een voetnoot p laatsen: “d a a r d it artik el voorlopig n ie t u it
gevoerd kan worden in de bestaande vorm m oet voorlopig als
volgt gelezen w orden: tot deze zullen vier d ien aren en v ier ouder
lingen u it elke classis afgezonden worden. Voorts zal de kerk , die
la st beeft om de tijd en de p laats d e r G enerale synode aan te
wijzen, zo dezelve n aa r het oordeel van één der classes binnen de
drie ja re n te beroepen w are, m et advies of onder goedkeuring van
h aar classis van de tijd en de p laats besluiten.”
A rt. 51: laten vervallen.
Art. 52: laten vervallen.
Art. 68: “in de Canadese k erk en ” in p laats van “in de N ederlandse k erk en ”.
Art. 79: D eputaten d er (P art.) synode.
Art.. 84: laten vervallen.
Art. 87: (of synode).
Eveneens w ordt hierbij aan de orde gesteld h et voorstel van de classis
van de kerken in het Oosten d.d. 29 Jan. en 12 Pebr. 1958, als volgt
lu id en d e:
“ad 10b w ordt nog besloten, hoewel reeds een besluit is genom en door
de classis-Sm ithville (zie art. 10), d a t h et voorstel van Edm onton ad a rt. 50
K.O. alleen dan kan worden aangenom en als het to taal anders w ordt ge
redigeerd. V erschillende woorden zullen m oeten vervallen en tw ee w oorden
zullen m oeten worden ingevoegd, zodat het slot van de voorgestelde voet
noot bij art. 50 als volgt kom t te luiden: “Voorts zal de kerk, die la st
heeft om “d e generale synode aan te w ijzen”, zulks doen, zo dezelve n a a r
het oordeel van één der classes binnen de drie ja re n te beroepen w are”.
Commissie III heeft voor deze zaken een rap p o rt verzorgd en h aa r Rap-

p o rteur, Ds W. W. J. van Oene, k rijg t het woord om d it ra p p o rt te lezen.
Vervolgens w ordt eerst het eerste gedeelte van het rap p o rt in bespreking
gegeven, dat handelt over de voorstellen van Edmonton.
Inzake het voorstel van de kerk van Edm onton om Art. 84 K.O. te laten
vervallen w ordt door Ds L. Selles h et volgende voorstel ingediend: “De
synode besluite a rt. 84 K.O. te laten staan om dat nog n iet bewezen is,
d at d it artik el vanwege de Canadese situatie gewijzigd of g esch rap t moet
w orden”.
Dit voorstel w ordt aangenom en.
Ten aanzien v an de voorgestelde voetnoot bij art. 50 ste lt de commissie
voor over te nem en van Ds H. Scholteu h et voorstel: “dat de synode de
ee rste zin van a rt. 50 K.O. toevoegt aan het begin van de door de commissie
voorgestelde voetnoot”.
Na stem m ing w ordt ook d it voorstel aanvaard, zodat deze voetnoot nu
als volgt lu id t:
“De N ationale synode zal o rd in airlijk alle drie ja re n eens gehouden
worden, ten w are d a t e r enige dringende nood w are om de tijd k o rte r te
nem en. Tot deze zullen v ier d ienaren en vier ouderlingen u it elke classis
afgezonden worden. Voorts zal de kerk, die la st heeft de tijd en de p laats
d er generale synode aan te wijzen, zo dezelve n a a r h et oordeel van één d er
classes binnen de drie ja re n te beroepen ware, m et advies of onder goed
k eu rin g van h aa r classis, van de tijd en de p laats besluiten”.
Nu worden de voorgestelde wijzigingen van de k erk van Edm onton in
stem m ing gegeven, m et uitzondering van bet voorstel om A rt. 84 te laten
vervallen en m et insluiting van de uitgebreide voetnoot bij Art. 50.
Zo worden de voorgestelde w ijzigingen aanvaard.
ARTIKEL 61
Vervolgens kom t het tweede gedeelte van
het R apport van de com missie in bespreking.
Vanwege bezwaren, tijdens de bespreking ingebracht, ste lt de R apporteur
voor, d a t d it tweede gedeelte w ordt teruggew ezen n aa r de commissie, opdat
deze er zich n ader op berade.
Aldus besloten.

TVijziging K.O. (vervolg).

ARTIKEL 62
Bezwaarschrift br E. H. Tol. Aan de orde kom t het bezw aarschrift van
B ijlage X I.
b r E. H. Pol van New W estm inster tegen
de uitsp raak van de classis d.d. 5 A pril 1956 van d e kerken in h et W esten,
inzake Art. 11 van de regelingen van de classis d er k erken in het W esten,
w aarin, overeenkom stig classisbesluit van 27 November 1952, w ordt v ast
gesteld, d a t Art. 44 K.O. voorlopig niet uitgevoerd kan worden, om dat de
classis het doen van gewone kerkvsitatie onm ogelijk acht. A g.-punt 10—9.
Br E. H. Pol verzoekt de synode uit te spreken, dat:
1. de classis van de kerken in het W esten d.d. 5 A pril 1956 te n onrechte
heeft geoordeeld, d a t “hoge kosten en andere belangrijke facto ren ” het nietuit.voeren van Art. 44 K.O. w ettigen;
2. de k erken in de classis van h et W esten derhalve geroepen zijn hun
tro u w aan het kerkverband ook m etterdaad te tonen door op hun e e rst
volgende classisvergadering en kerkvisitatoren te benoemen, die ja arlijk s de
k erken visiteren.
De praeses geeft de R apporteur van Comm. I II hét woord. Omdat de
commissie niet. in kan zien, d at de classis in het W esten voor de onm ogelijk21

beid sta a t om k erk v isitatie te houden en ook de classis dit zelf niet zegt,
ste lt de commissie aan de synode voor:
“uit te spreken, d a t de besluiten van de classis d.d. 27 Nov. 1954 en
5 A pril 1956 van de kerken in het W esten betreffende kerkvisitatie ver
vallen dienen te worden v erklaard.”
B it w ordt aangenom en.
ARTIKEL 68
De praeses doet nog enige m ededelingen inzake de w erkzaam heden der
synode; deelt verder mee, dat aan de afgevaardigden door h et com ité van
ontvangst, to t ontspanning, een uitstapje n aa r W innipeg is aangeboden.
Voorts, d a t Vrijdagavond geen zitting zal zijn, m aar gelegenheid gegeven
Zendingszaken te bespreken.
Sluiting.

Opening.

ARTIKEL 64
E r w ordt gezongen Ps. 136 : 1, 2, 26, w aarn a br Joh. de H aas
eindigt m et dankzegging. De praeses slu it de zitting.
10e Zitting d.d. 19 Maart 1058.
ARTIKEL 65
De zitting w ordt geopend om 9 uur, de praeses la a t zingen
Ps. 25 : 1, 2, leest 2 Thess. 2 : 1—12, w aarn a gebed.
ARTIKEL 66
Appèl nom inaal w ordt gehouden. Ds A. B. Roukem a is
helaas door ziekte verhinderd.

Appèl nominaal.

Vaststelling Acta,
Kort verslag.
Sluiting.

Opening.

ARTIKEL 68
H et K ort verslag w ordt gelezen en vastgesteld.

ARTIKEL 69
De zitting w ordt gesloten om in com m issievergaderingen verder
te werken.
11e Zitting d.d. 19 Maart 1958
ARTIKEL 70
De praeses opent te 7 uur des avonds de zitting, en la at zingen
Ps. 27 : 5.

Appèl nominaal.
h erstel.

ARTIKEL 67
De acta, art. 42—61 w orden vastgesteld.

ARTIKEL 71
Appèl nom inaal w ordt gehouden; alle broeders zijn aa n
wezig. Ds A. B. Roukem a w ordt gelukgew enst m et zijn

ARTIKEL 72
Wijzigingen K.O. (zie Acta, A rtt. 60, 61).
V oortgezet w ordt de bespre
king van het R apport “W ijzi
gingen K.O.” A genda-punt 9—13 a en b. Ds W. W. J. van Oene leest het
betreffende deel van h et R apport van Comm. III. De commissie ste lt voor:
“De synode besluit het volgende te bepalen:
Ingeval één der belde classicale ressorten gesplitst wordt,
I. 1. zullen voor dit resso rt alle niet definitief gewijzigde of vervallen
verklaarde artikelen der K.O. in de oude redactie gelden, m et de
volgende uitzonderingen:
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A.

Bij A rt. 47 zal de volgende noot g ep laatst w orden: Indien een
P articulier-sy n o d aal re sso rt b estaat uit twee classicale re sso r
ten, zal h et getal afgevaardigden gesteld w orden op ten m inste
d rie D ienaren en d rie ouderlingen.
B. A rt. 50 zal dan als volgt luiden: De Nationale synode zal ordin airlijk alle d rie ja re n eens gehouden worden, te n w are, d a t er
enige dringende nood w are om de tijd k o rter te nemen. Tot
deze zullen vier dienaren en vier ouderlingen u it d e P artic u liere
synode en uit de niet-gesplitste classis gezonden worden. Voorts
zal de kerk, die la st heeft om de tijd en de p laats d er synode
aan te wijzen, zo dezelve, n a a r het oordeel der particu liere
synode of de niet-gesplitste classis binnen de drie jaren te be
roepen w aren m et advies of onder goedkeuring van h a a r partiliere synode (resp. classis) van de tijd en de p laats besluiten.
2. zullen de door deze synode te benoemen D eputaten n a a r a rtt. 4, 11,
49, 79 in functie zijn to td at op een particuliere synode zulke depu
ta te n zijn benoemd.
3. zal de hulp van het kerkverband n a a r a rtt. 4, 11, 49, 79 in h et nietgesplitste classicale resso rt gegeven w orden door de in 2e ge
noemde particulier-synodale deputaten ad hoe.
II.

In geval beide classicale resso rten gesplitst worden zullen alle n ietdefinitief gewijzigde of vervallen-verklaarde artik ele n d e r K.O. in de
oude redactie gelden, m et de volgende uitzonderingen:
A. Bij a rt. 47 zal de volgende voetnoot gep laatst w orden: Indien een
particulier-synodaal re sso rt bestaat uit tw ee classicale resso rten
zal het getal afgevaardigden gesteld op ten m inste d rie d ienaren
en d rie ouderlingen;
B. Art. 50 zal dan als volgt luiden: De Nationale synode zal o rd in airlijlc alle d rie ja re n gehouden worden ten w are d at er enige dringende
nood w are om dezelve tijd korter te nemen. Tot deze zullen vier
dienaren en vier ouderlingen uit elke particuliere synode afgezonden
worden. Voorts zal de kerk, die last heeft om de tijd en de plaats
der G enerale synode aan te wijzen, zo dezelve n aa r het oordeel van
een particu liere synode binnen de drie ja re n te beroepen w are, met
advies of onder goedkeuring van h aar particu liere synode van de
tijd en de p laats besluiten.”
Dit voorstel w ordt, na bespreking, aangenom en.
ARTIKEL 73

Opleiding to t de D ienst des W oords.
Aan de orde kom t de zaak van de
Bijlage X.
Opleiding to t de D ienst des Woords,
A g.-punt 9—5 a, b, c. De praeses leest voor het R apport d er D eputaten
ad hoc m et Bijlage (Financieel verslag). Eveneens een brief van de Hoog
le ra re n te Kampen.
Ds J. T. van P opta leest het voorstel van de kerk van B urlington, d at
door de classis van de kerken in h et Oosten d.d. 12 Jun i 1957 gesteund w ordt,
m et de Toelichting erop;
dan het voorstel van de kerk van Edm onton;
te n slotte het voorstel van de classis der kerken in het W esten.
Ds W. W. J. van Oene leest het R apport van Gomm. I l l over deze zaak,
w aarn a de praeses de 4 voorstellen van de commissie puntsgew ijs in be
spreking geeft.
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Voorstel I: "De synode
1. neem t kennis van de aanwezige rekening en verantw oording van de
penningm eester van D eputaten voor de Opleiding to t de D ienst des W oords;
2. constateert, dat de beloofde R ekening en verantw oording to t 1 Jan.
1958 n ie t aanw ezig is;
3. besluit de k e rk van Coaldale te verzoeken de boeken van de penning
m eester van D eputaten te willen nazien en van b a a r controle v erslag uit te
brengen aan de e.k. Generale synode.”
Aldus besloten.
A RTIKEL 74
Vervolg: Opleiding tot de dienst des V oorstel II; De synode besluit
Woords, Art. 80, Acta 1054. Bijlage X. de u itsp raak van de synode 1954,
Acta, Art. 80, d a t to t op de tijd,
d a t onze k erken voorzieii kunnen worden van candidaten, die zijn opgeleid
aan een eigen Opleiding to t de D ienst des Woords, voor toelating to t het
P ra ep a ra to ir of P erem ptoir exam en vereist zal zijn het C andidaatsexam en,
afgelegd aan de Theol. Hogeschool der G ereform eerde k erk en in Nederland,
vervallen te v erk laren .”
G ronden:
1. de m oeilijkheden, veroorzaakt door het verschil in vooropleiding hier
en in Nederland, en de eisen voor toelating tot de Theol. Hogeschool te
Kampen, zijn zodanig, d at het practisch onuitvoerbaar is jonge m ensen uit
onze kerken te verplichten om, indien zij tot de kerk elijk e exam ens w ensen
toegelaten te worden, eerst candidaatsexam en aa n de Theol. Hogeschool
onzer zu sterk erken in N ederland af te leggen;
2. Opleiding van a.s. predikanten onzer kerken in N ederland b ren g t m et
zich het bezw aar, d at ze niet zo op de hoogte w orden g ebracht m et de stan d
van zaken in theologisch opzicht op dit continent als gew enst en nood
zakelijk is;
3. Ja re n lan g verblijf in N ederland to t volbrenging van de vereiste studie
b ren g t m et zich een ja re n lan g staan buiten de Canadese sam enleving;
4. De afstand Canada—Nederland, het ja ren lan g van-huis-zijn m et de
practische onm ogelijkheid tussentijds heen en weer te reizen, m ogelijke
in tern atio n ale spanningen en verbreking van com m unicatie veroorzaken
een last, die onze kerken toch niet mogen opleggen.”
D it voorstel w ordt aanvaard.
ARTIKEL 75
Vervolg Opleiding D ienst des Woords.
V oorstel III; De Synode b eslu it:
B ijlage X.
1. Opnieuw D eputaten te benoe
m en voor de Opleiding to t de D ienst des Woords.
2. Deze D eputaten op te d ragen aan de eerstkom ende synode rap p o rt
uit te brengen over een onderzoek n a a r kosten, p laats en in rich tin g van
een eigen opleiding tot de D ienst des Woords, en d it rap p o rt tenm inste zes
m aanden voor de e.k. synode aan de kerken toe te zenden;
3. Van de kerken zes collecten, of een d aaraan gelijkw aardig bedrag, per
ja a r te vragen, te r voorbereiding van een eigen opleiding, en h et beheer
dezer gelden op te dragen aan de D eputaten voor de Opleiding;
4. Aan D eputaten op te dragen ja arlijk s de k erk to t welke de penning
m eester van D eputaten behoort, te verzoeken de boeken van deze penning
m eester te controleren en d aarvan rap p o rt uit te brengen aan de volgende
synode.
P u n t 2 w ordt door Ds G. van Dooren aldus geam endeerd:
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2.
Deze D eputaten op te dragen de zaak van in richting, kosten, p laats e.d.
van een eigen Opleiding tot de D ienst des Woords te bestuderen, daarv an
R apport u it te brengen aan de eerstkom ende synode, en dit R apport ten
m inste zes m aanden voor die e.k. synode aan de kerken toe te zenden.
Dit am endem ent w ordt door de rap p o rteu r overgenomen.
Ds H. Scholten ste lt voor 8 collecten van de kerken te vragen “aangezien
zo beter voldaan w ordt aan de overtuiging, door de commissie uitgesproken,
d a t men zo h aast m ogelijk tot een eigen Opleiding moet kom en.’’
Dit voorstel w ordt verw orpen.
In zijn gewijzigde vorm w ordt het voorstel van de commissie nu aanvaard.
ARTIKEL 76
Vervolg Opleiding D ienst des Woords. V oorstel IV van Commissie III
komt in behandeling. E ch ter w ordt
de bespreking ervan afgebroken om in een volgende vergadering te worden
voortgezet.
Sluiting.

Opening.

ARTIKEL 77
De praeses laat nog zingen Ps. 138 : 1 en 3, w aarna de le scriba
dan k t en de praeses de zitting sluit.
12e Zitting d.d. 26 Maart 1958.
ARTIKEL 78
De praeses opent de vergadering om 9 u u r des m orgens, laat
zingen Ps. 31 : 1 en 7, leest 2 Thess. 2 : 13—3 :5, en g aat voor

in gebed.
Appèl nominaal.

Aeta.

ARTIKEL 79
Appèl nom inaal w ordt gehouden; alle broeders afge
vaardigden zijn aanwezig.

ARTIKEL 80
Acta, a rtt. 25—41 worden vastgesteld; d aa rn a a rtt. 62—69.

Kort verslag.

ARTIKEL 81
H et k o rt verslag w ordt vaslgesteld.

ARTIKEL 82
Op voorstel van bet moderamen w ordt I)s W.
W. J. van Oene aan Comm. 1 toegevoegd om
Ds J. T. van P opta in de gelegenheid te stellen zijn rap p o rt voor de Com
m issie op te stellen, en w ordt voor enkele zaken Ds. v. d. Boom benoemd
tot sam enroeper van de commissie.

Commissie I uitgebreid.

ARTIKEL 83
Besloten w ordt de volgende zitting te beginnen om 4 uur des nam iddags
en ’s avonds niet te vergaderen om ruim te te m aken voor een bespreking
van zendingszaken.
Sluiting.

Opening.

ARTIKEL 84
De praeses sluit de zitting.
13e Ztting d.d. 20 Maart 1958.
ARTIKEL 85
De praeses opent de vergadering te 4.45 u u r en la a t zingen
Ps. 125 : 1.

Appèl nominaal.

Acta.

ARTIKEL 86
Appèl nom inaal w ordt gehouden;
aanwezig.

alle

broeders zijn

ARTIKEL 87
A cta a rtt. 70—84 w orden gelezen en vastgesteld.

ARTIKEL 88
De praeses doet enkele m ededelingen over de avohdzitting;
beginnen om h a lf 8.
Sluiting.

Opening.

ARTIKEL 89
De p raeses laat zingen Ps. 131 : 4, w aarna br. C. W alinga voor
gaat in dankzegging en de praeses d e zitting sluit.
11e Zitting, <Ld. 21 Maart 1958.
ARTIKEL 9»
De praeses opent de zitting, la at zingen Ps. 33 : 1 en 11, leest
1 Tim. 1 : 1—11, en gaat voor in gebed.

Appèl nominaal.

Foto.

zij zal

ARTIKEL 91
De praeses houdt appèl nom inaal; alle broeders zijn
aanwezig.

ARTIKEL 92
De praeses schorst de vergadering, daar br G. K uyk te r vergadering
komt met een fotograaf om een foto te maken.

ARTIKEL 93
Antw oord aa n proff. Calvin Seminary.
De praeses heropent de vergade(Acta, Art. 48), Bijlage XVII.
ring en ste lt aan de orde h et door
Commissie I
opgestelde
con
cept antw oord-sclirijven in het Engels aan de hoogleraren van Calvin Semi
n ary te Grand Rapids, dat m et een p aar kleine wijzigingen w ordt aanvaard.
ARTIKEL 91
P raeses stelt aan de orde A genda-punt 10—8, en h et rap p o rt
van Comm. III, inzake h et bezw aar van de k erk en in het
W esten tegen h et besluit van de synode van Homewood 1954 in betrekking
to t A rt. 19 K.O., A cta a rt. 87.
De com missie ste lt voor:
“De synode besluit de u itsp raak van de synode van Homewood 1954, Acta
art. 87, betreffende de uitvoering van Art. 19 K.O. vervallen te verklaren,
aangezien de wijze van uitvoering van A rt. 19 K.O. in d it artik el zelf, in
de vrijheid der kerken gelaten is”.
Dit voorstel wordt aangenom en.
Art. 19 K.O.

ARTIKEL 95
Correspondentie Buitenlandse kerken. Behandeld w ordt liet R apport van
Bijlage IX .
de D eputaten voor correspondentie
m et B uitenlandse kerken, A g.-punt 11—8.
Ds W. W. J. van Oene leest het R apport van D eputaten voor. Depp. stellen
voor :
“De synode spreke u it:
a. Correspondentie aan te gaan m et de “Vrije G ereform eerde k e rk in
Sind A frica”, overeenkom stig de regels van correspondentie, vastgesteld
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door de synode yau Homewood 1954 en aangevuld door de synode van
Homewood-Carman 1958;
b. Correspondentie aan tc gaan met de kerk van Monte Allegre (B rasil),
overeenkom stig de regels van Homewood 1954 en Homewood-Carman 1958;
c. d at ze de door de synode der F ree Reform ed Churches in A u stralia
1956 voorgelegde w ijzigingen in de regels van correspondentie zoals die
door de synode van Homewood 1954 zijn vastgesteld, n iet kan overnem en
op grond van de motieven, die geleid hebben tot het besluit van HomewoodCarm an 1958 inzake correspondentie m et de G ereform eerde kerken in
N ederland;
De synode b eslu ite:
Deze kerken, n.l. “Die Vrije G ereform eerde kerk in Suid A frica”, “De
G ereform eerde kerk te Monte A llegre” in Brazilië, eu “The F ree Reformed
Churches in A u stralia” toe te zenden: B esluit en R apport inzake C orrespon
dentie m et “De G ereform eerde kerken in N ederland”.
De synode benoeme opnieuw D eputaten m et de opdracht de correspon
dentie te oefenen overeenkom stig de daartoe vastgestelde regels Homewood
1954 en Homewood-Carman 1958.”
Ds J. T. van P opta leest het R apport over deze zaak, w aarn a h et vol
gende door de synode w ordt aanvaard:
"De synode:
1. co n stateert m et blijdschap, dat alle kerken, met welke correspondentie
is gezocht, hebben uitgesproken deze correspondentie m et onze kerken te
w illen voeren;
2. constateert, d at “Die Vrije G ereform eerde kerk in Suid A frica” en
“de G ereform eerde kerk te Monte Allegre, B rasil” deze correspondentie
voeren willen overeenkom stig de regels voor correspondentie, vastgesteld
door de synode van Homewood 1954;
3. constateert, d a t “The F ree Reformed Churches of A u stralia” de regels
v an de synode van Homewood 1954 niet ongewijzigd kunnen aanvaarden;
4. constateert, d a t de regels voor de correspondentie door deze synode
zijn gewijzigd;
5. besluit aan de genoemde kerken te verzoeken de correspondentie te
w illen voeren overeenkom stig de regels door deze synode vastgesteld voor
d e correspondentie;
6. b esluit aan de genoemde kerken toe te zenden besluit en rap p o rt
inzake de correspondentie mei de G ereform eerde kerken in N ederland;
7. besluit het R apport van D eputaten in de Acta op te nem en;
8. besluit D eputaten te benemen voor de correspondentie m et B uiten
lan d se kerken, m et de opdracht deze correspondentie te voeren overeen
kom stig de daarvoor door deze synode vastgesteld regels;
9. besluit D eputaten voor correspondentie op te dragen van tijd to t tijd
bijzonderheden uit de door hen van zusterkerken ontvangen correspondentie
te publiceren.”
ARTIKEL 96
N aar aanleiding van een opm erking van
Ds G. van Dooren w ordt aa n h et agendum
toegevoegd als P u n t 11—9: het R apport van de archief be w arende kerk.

Toevoeging aan liet Agendum.

Sluiting.

ARTIKEL 97
De praeses laat zingen Ps. 139 ; 1 en 14, br. A. W. de Leeuw gaat
voor in dankgebed en de praeses sluit de ztiting.

15e Zitting, d.d. 21 Maart 1958.
ARTIKEL 98
Opening.
De praeses opent te 7% uur des avonds de zitting, laat zingen
Ps. 36 : 3, leest 1 Tim. 1 : 12—20, en g aat voor in gebed; d aa rn a
houdt hij appèl nom inaal, w aaru it blijkt, dat alle broeders aanw ezig zijn.
ARTIKEL 99
Omslag hosten synode Homewood 1951. Aan de orde kom t A g.-punt 15:
om slagkosten synode Homewood
1954, en aanw ijzing van een kerk (kerken) voor de afw ikkeling der financiën
synode 1958.
B r K. F lo k stra leest de door h r J. Poort (toen tertijd te Homewood) op
gem aakte en door de kerkeraad van Homewood gecontroleerde “A frekening
synode Homewood 1954”. H ieru it blijkt, d a t de totaal-kosten van deze synode
zijn gew eest: $ 1553.58. Omgeslagen over alle kerken w ordt dit $ 1.09 56/100
per bel. lid. De kerken van het W esten betaalden $ 709.97, die van het Oost en
$ 843.61.
Van d it rap p o rt w ordt kennis genomen.
De kerken van Homewood-Carman en Sinithville worden, op voorstel
van de praeses, verzocht te zorgen voor de afw ikkeling van de financiën
van de synode van Homewood-Carman 1958.
ARTIKEL 100
“/aak-Hendriks". ^ au
or(je kom t A genda-punt 10—1, 2, 3, 4: BezwaarBijlage IV.
sch rift tegen de u itsp raak van de kerken in het W es
ten d.d. 5 Sept. 1957 inzake de candidaatstelling van een broeder ouderling
te New W estm inster.
a. van br G. van W oudenberg te New W estm inster.
b. van brs EL C. B aartm an, B. Bikker, Ö. de Jong, J. Schouten, E. H.
Pol, CL A. v. d. Gugten, D. J. v. d. Gugten, P. v. d. Stoep,
c. van br J. H endriks.
d. van Ds W. W. J. van Oene.
De behandeling van d it p u n t is voorbereid door Comm. II. Br C. W alinga
leest h et bezw aarschrift van Ds W. W. J. van Oene; de praeses dat van
hr J. H endriks.
Ds G. van Dooren geeft d a a rn a een overzicht van het bezw aarschrift van
br G. van W oudenberg en de Bijlagen d aarb ij; dan leest hij de door br G.
van W oudenberg aan de synode gerichte brieven. T enslotte leest hij het
R apport van Commissie II, dat uitloopt op de volgende voorstellen:
“De synode heeft kennis genomen van de u itsp raak van de classis d.d.
5 Sept. 1957 van de kerken in h et W esten, tegen welke de bezw aren zich
richten, welke u itsp raak aldus luidt:
1. De classis, overwegende, d at het een gave des H eeren is, dat aan de
K erk te New W estm inster een school gegeven is, w aar de kinderen der
K erk schoolonderw ijs gegeven w ordt in trouw aan de S chrift en de leer
d er K erk;
2. dat van de ouderlingen van deze K erk verw acht mag worden, dat ze
liet volk van God te New W estm inster de genade van God in de gave van
God aan Zijn volk gegeven, steeds voor ogen houden;
3. d at br. H. zelf zich nog niet geroepen w eet mede te w erken deze
school in stand te houden en derhalve blijk geeft voor deze genadegave
van God geen oog' te hebben;
4. d at deze broeder n iet in sta a t is zijn am bt in deze gem eente n aa r
behoren uit te voeren;
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v erk laart, d a t de kerkeraad deze broeder niet had m oeten candideren.”
I.
De synode spreekt uit, dat de uitsp raak van de classis d.d. 5 Sept.
1957 van de k erken in h et W esten dient vervallen v erk laard te worden,
om dat noch elk d er vier overw egingen afzonderlijk, noch deze vier over
w egingen gezam enlijk, de classis het rech t gaven deze u itsp raak te doen,
die in feite een norm ste lt voor de candidering to t het am bt in de k erk
des Heeren.
Im m e rs:
1. Hoewel de H eere te danken is voor “De G ereform eerde School NW”
als gave van Gods genade, is liet toch onjuist van de classis te constateren,
d a t deze school aan de Kerk gegeven is, en dus als zodanig door de am b ts
d ragers q u alitate qua erkend en gew aardeerd m oet w orden; noch had de
classis de com petentie een oordeel uit te spreken over het gebruik van deze
speciale gave in het onderw ijs, m etterdaad aan deze school gegeven: n.l.
d a t d it getrouw is aan de Schrift en de leer d e r Kerk.
2. Hoewel toegestem d moet worden, d a t am btsdragers onder m eer de
roeping hebben de gem eente op te wekken tot dankbaarheid voor de vele
gaven, die de H eere aan Zijn kinderen schenkt, zo m ag d a a ru it toch niet
voortvloeien de eis d a t zij dc gem eente hebben te binden aan bepaalde
n iet-kerkelijke institu ten, in easu de Geref. school NW;
3. Hoewel b r H. zich blijkbaar nog niet geroepen acht mede te w erken
aan de Geref. school NW in het lidm aatschap daarv an en h et zenden van
zijn kinderen daarheen, en de indruk w ekt geen oog te hebben voor de
genadegift Gods in deze school behoeft dit niet persé in te sluiten, d at br H.
niet getrouw is in h et vervullen van de doopbeloften noch ook, d a t hij
onbekwaam is de gem eenteleden to t het getrouw nakom en van hun doop
beloften te verm anen;
4. Hoewel toegestem d kan worden, d at het te wensen w are, d a t br. H.
van h arte ging m eew erken aan de Geref. School NW, is door de classis
niet bewezen u it Schrift, Belijdenis, K erkenordening en Bevestigingsform ulier, dat deze broeder niet beantw oorden k an aan de vereisten to t het, am bt.
H et oordeel over deze am btsdrager (die, le t wel, door zijn k erk eraad niet
onbekwaam genoemd w ordt) dat hij m etterdaad onbekwaam is tot het
am bt, kwam de classis zeker niet toe.”
V oorstellen 2, 3 en 4 ziju la ter teruggenom en.
ARTIKEL 101
Op voorstel van het m oderam en w ordt besloten de bespreking van het
rap p o rt m et de voorstellen uit te stellen tot Zaterdagm iddag.
Sluiting.

ARTIKEL 103
Gezongen w ordt nog Ps. 119 : 3, Ds H. Schollen d an k t en de
praeses sluit de zitting.
16e Zitting, d.d. Zaterdag 22 Maart 1958.

Opening.

ARTIKEL 103
De praeses opent de zitting, la a t zingen Ps. 40 : S, leest 1 Tim. 3,
en g a a t voor in gebed.

Appèl nominaal.

ARTIKEL 104.
Appèl nom inaal w ordt gehouden;
aanwezig.

alle broeders zijn
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Sluiting'.

ARTIKEL 105
De praeses slu it de zitting, m et het oog op com m issievergade
ringen.

17e Zitting d.d. 22 Maart 1958.
ARTIKEL 106
De praeses opent de vergadering te twee uur des nam iddags en laat zingen
Ps. 43 : 3, 4.
Appèl nom inaal.

A RTIKEL 107
Appèl nom inaal w ordt gehouden; alle broeders blijken
aanw ezig te zijn.

ARTIKEL 108
“ Z aak-H endriks”, Acta, Art. 100. Aan de orde kom t de bespreking van
de voorstellen van Commissie II t.a.v.
de bezw aarschriften inzake de classisu itsp raak van de kerken in het W esten
d.d. 5 Sept. 1957, in de “zaak-H endriks”.
De praeses verzoekt de vergadering m et nadruk zich in deze bespreking
te houden aan het punt, dat aan de orde is; de bezw aren tegen de u itsp raak
van de classis, en niet zich te verliezen in algem ene beschouw ingen over
de G ereform eerde school.
H ij geeft dan de voorstellen van de com m issie p u n t voor p u n t in be
spreking. De vergadering w ordt beëindigd na de bespreking van de 2e
grond voor het le voorstel (zie art. 100). Zowel over deze 2e als over de
le grond is geen beslissing gevallen.
ARTIKEL 109
Besloten w ordt M aandagmiddag opnieuw in p len aire zitting bijeen te
komen.
Sluiting.

Opening.

A RTIKEL 110
Nog w ordt gezongen Ps. 145 : 1, br G. A ntonides g aat voor in
dankgebed, en de praeses sluit de zitting.
18e Z itting, d.d. 21 M aart 1958.
A RTIKEL 111
De praeses opent de vergadering, laat zingen Ps. 46 : 1, 2,
leest 1 Tim. 4 en gaat voor in gebed.

Appèl nom inaal.

Sluiting.

Opening,

alle broeders zijn

A RTIKEL 11*
De praeses slu it de zitting om gelegenheid te geven to t h et
houden van com m issievergaderingen.
19e Zitting, d.d. 21 M aart 1958.
ARTIKEL 111
De praeses opent de vergadering, en Iaat zingen Ps. 47 : 1.

Appèl nom inaal.

;o

A RTIKEL 112
Appèl nom inaal w ordt gehouden;
aanwezig.

ARTIKEL 115
Appèl nom inaal w ordt gehouden;
aanwezig.

alle broeders zijn

ARTIKEL 116
"Z uuk-H endriks”. Acta, A rlt. 100, 108. V oortzetting der bespreking van de
voorstellen van Comm. II in de
“zaak-H endriks”.
Tijdens de brede bespreking van deze voorstellen dienen Ds H. A. Stel,
Ds L. Selles en Ds H. Scholten voorstellen in, die tenslotte in handen
gegeven worden van de commissie te r nadere bestudering.
ARTIKEL 117
De zitting w ordt gesloten om de afgevaardigden in de gelegen
heid te stellen de rapporten, die in de avondvergadering zullen
worden behandeld, te bestuderen.
Sluiting.

Opening.

20© Zitting d.d. 21 Maart 1958.
ARTIKEL 118
De praeses opent de vergadering en la a t zingen Ps. 48 : 1.

Appèl nominaal.

Appèl nom inaal w ordt gehouden;
aanw ezig.

alle broeders zijn

ARTIKEL 120
Aan de orde komen de A gendapunten 10—5,
10—7 c, d, e:
B ezw aarschrift b r E. Schilder van Toronto,
B ezw aarschrift van de F irs t Can. Ref. Church of H am ilton tegen de
classis-besluiten inzake de voorlopige schorsing van Ds W. L oopstra,
P ublicatie inzake de achtergronden van deze schorsing,
Bijlage en Supplem ent bij deze Publicatie,
Begeleidend Schrijven.
Ds J. T. van Popta leest het B ezw aarschrift van de Raad der F irs t Can.
Ref. Church of Ham ilton,
d aa rn a het eerste gedeelte van het R apport van Cfomm. I, handelende
over de ontvankelijkheid van de Publicatie bovengenoemd. De commissie
ste lt aan de synode voor:
“De synode heeft, kennis genom en:
1. Van het schrijven van de F irs t Canadian Reformed Church of H am il
ton, scriba Mr. T. Bergsm a, d.d. F eb ru ari 1958, d at o.a. het bericht bevat,
d a t h aar is toegezonden een “Publicatie uitgegeven door de kerk eraad der
Can. Ref. Church of H am ilton d.d. Septem ber 1957, n aar aanleiding van
verzoeken om inlichtingen over de achtergronden, die geleid hebben to t de
voorlopige schorsing van Ds W. L oopstra”.
2. Van de d aa raan toegevoegde m ededeling: “ Uw vergadering kan hierin
alle gegevens vinden, die zij nodig heeft te r beoordeling van de aan u
voorgelegde bezw aren”.
De synode overw eegt:
1. Uit de inhoudsopgave van deel A van de P ublicatie blijkt, d a t ze ook
een beschrijving bevat van gebeurtenissen, die hebben p laats gehad vóór
de kom st van Ds W. L oopstra te H am ilton.
2. De gronden, w aarop de raad van de kerk te H am ilton h et schorsingsw aardig-zijn van Ds W. L oopstra heeft uitgesproken, bedoelen zonden van
hem aan te w ijzen; ze bevatten geen verm elding van feiten, beschreven
in het eerste gedeelte van deel A.
3. De keuze van de gegevens, w aarvan de kennisnam e door de raad van
de F irs t Canadian Reform ed Church voor de synode noodzakelijk w ordt

“Zaak-Hamilton”. Bijlage II.
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geacht, w ordt derhalve aan het subjectief inzicht van de synode overgelaten.
De synode besluit:
De P ublicatie-in-haar-geheel voor niet-ontvankelijk te verklaren.
G ronden: 1. Zij m ag zichzelf niet begeven in de verzoeking van het doen
van een partijdige keuze.
2.
Door het toegeven aa n de suggestie de P ublicatie-in-haar-geheel als
bron der gegevens te gebruiken w ordt het zo veel m ogelijk w aarborgen van
een rechtvaardige beoordeling v an de aan h a a r voorgelegde bezw aren in
gevaar g ebracht en dientengevolge de F irs t Can. Ref. Church te H am ilton
onrecht aangedaan.
Uw commissie verzoekt u ook uit te spreken:
De synode overw eegt:
Genoemde raad verw ijst in zijn bezw aarschrift zelf verscheidene m alen
n a a r de P ublicatie om kennis te geven van officiële uitsp rak en van kerk e
lijke vergaderingen en personen en om h aar bezw aren tegen de uitspraken
van de classis Fergus, H am ilton en O rangeville tem eer te funderen.
De synode besluit:
Die gedeelten van de Publicatie, w aa rn a ar in h et b ezw aarschrift wordt
verwezen, voor ontvankelijk te verklaren.
G rond: H et gebruik m aken alszodanig van deze verw ijzingen b ren g t een
onpartijdige keuze van de gegevens, w aarvan de kennisnam e door de zich
beklagende vergadering noodzakelijk w ordt geacht, niet in gevaar.”
Na een brede bespreking, w aarin een am endem ent van Ds G. van Dooren
door de com missie w ordt overgenom en, worden voorstel 1 en 2 aangenom en.
N aar Art. 33 K.O. stem t br G. Boot niet mee.
A RTIKEL 121
Besloten w ordt de D insdagm orgen w eer gelegenheid te geven
voor com m issievergaderingen en ’s middags en ’s avonds in
plenaire zitting te vergaderen. Gezongen w ordt Gez. 9 : 1 en 7, br G. Boot
dan k t en de praeses sluit de zitting.
Sluiting.

Opening.

21e Zitting d.d. 25 M aart 1958
A RTIKEL 122
De praeses opent de zitting, laat, zingen Ps. 51 : 7, leest 1 Tim.
5 : 17—25 en g aat voor in gebed.

Appèl nom iuual.

A cta.

ARTIKEL 123
Appèl nom inaal w ordt gehouden;
aanwezig.

alle

broeders

zijn

ARTIKEL 121
Acta A rtt. 104—121 worden vastgesteld.

K ort verslag.

ARTIKEL 125
H et K ort verslag w ordt vastgesteld.

ARTIKEL 126
Na enkele m ededelingen over het agendum van de m iddag
en avond-vergadering sluit de praeses de zitting om w eer ge
legenheid te geven tot het houden van com m issievergaderingen.
Sluiting.

Opening.
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22e Zitting d.d. 25 M aart 1958.
ARTIKEL 127
De praeses opent de zitting om twee uu r des nam iddags en
laat zingen Ps. 54 : 1 en 4.

Appèl nom inaal.

ARTIKEL 128
Appèl nom inaal -wordt gehouden;
aanwezig.

alle broeders

zijn

ARTIKEL 129
Besloten wordt, d a t voortaan de 2e scriba zorg zal d ragen
voor het “K ort v erslag ” om de assesso r m eer tijd te geven
voor zijn arbeid als R apporteur van Comm. I.
K o rt verslag.

ARTIKEL 13»
“Zaak-Laven”.
Aan de orde komt A gendapunt 106: het B ezw aarschrift
B ijlage I.
van br P. Laven tegen de uitsp raak der classis van de
k erk en in h e t Oosten d.d. 7 Septem ber 1955, inhoudende een advies van
de classis aa n de k erk van H am ilton inzake de schorsing van br P. Laven
als ouderling.
Ds. W. W. J. van Oene, rap p o rteu r van Co mm I voor deze zaak, leest
h et bezw aarschrift van br P. Laven; daarn a het rap p o rt van de commissie.
De com m issie ste lt voor:
“De synode sp reekt uit:
1. d a t de classis van 7 Sept. 1955 van de kerken in het Oosten ten on
recht© heeft geconstateerd, d at br P. Laven door het schrijven van zijn
bedoelde brief, gezondigd heeft tegen het vijfde gebocl van des H EEREN w et;
2. d a t de classis van 7 Sept. 1955 van de kerken in het Oosten te n on
rechte heeft uitgesproken, d at br P. Laven schorsensw aardig was op grond
van zonde tegen het vijfde gebod van des H EEREN w et.”
In de discussie neem t de rap p o rteu r het 2e voorstel van de tafel, omdat
liet in deze vorm onhoudbaar is.
Na verdere bespreking w ordt ten slotte de gehele zaak n aar de commissie
teruggew ezen te r nadere bezinning en form ulering met opgave van gronden.
Sluiting.

ARTIKEL 131
De praeses sluit de zitting.
23e Zitting- d.d. 25 M aart 1958.

Opening.

ARTIKEL 132
De praeses opent de zitting te zeven uur des avonds en laat
zingen Ps. 56 : 5, 6.

Appèl nom inaal.

ARTIKEL 133
Appèl nom inaal w ordt gehouden;
aanwezig.

alle

broeders zijn

ARTIKEL 131
V oortgezet w ordt de bespreking van h et rap p o rt van
Comm. II, m et voorstellen inzake de u itsp raak van
de classis d.d. 5 Sept. 1957 van de kerken in het W esten inzake de candid aatstellin g van br J. H endriks te New W estm inster (Acta, A rtt. 100, 108,
116).
Ds G. van Dooreu leest het V ervolgrapport over voorstel I.
T ijdens de bespreking w orden een p aar kleine wijzigingen aangebracht:
Onder 5 een nieuw punt b ingevoegd, en 5b veranderd in 5c.
Br. A. W. de Leeuw stelt voor het slot van 7 aldus te lezen: “om dat
“ Z aak-H endriks”.

m et deze gronden niet k la ar en duidelijk bewezen is, d at br. H. n iet gecandideerd had m oeten w orden.”
Ds G. van Dooren am endeert d it voorstel aldu s: n a “vervallen” te lezen:
“omdat geen deugdelijke gronden zijn aangevoerd voor de uitsp raak , dat
b r H. niet gecandideerd had m oeten w orden.”
Bij stem m ing w ordt het voorstel-de Leeuw verw orpen; het am endem entvan Dooren is hierm ee vervallen.
Cömm. II tre k t nu h a a r eerste voorstel (Acta, A rt. 100) in.
De praeses b rengt h et voorstel I uit het V ervolgrapport in stem m ing.
N aar Art. 33 K.O. stem m en Ds W. W. J. van Oene en br. Joh. de H aas niet.
H et voorstel lu id t n u aldus:
“De synode Homewood-Carman 1958 heeft kennisgenom en van de be
zw aarschriften van de broeders E. C. B aartm an, B. Bikker, C. de Jong,
J. Schouten, E. H. Pol, C. A. r . d. Gugten, D. J. v. d, Gugten, en P. v. d.
Stoep, alle behorende to t de K erk des H eeren te New W estm inster; van
Ds W. W. J. van Oene, predikant te New W estm inster; van b r J. H endriks,
ouderling van dezelfde k erk ; en van br G. van W oudenberg, lid van d e
zelfde k erk ; al deze bezw aarschriften hebben betrekking op de u itsp raak
van de classis Edm onton d.d. 5 Sept. 1957 van de k erken in h e t W esten,
betreffende de candidering van b r H. voor het am bt van ouderling door de
k erk eraad van New W estm inster.
2. De synode heeft kennis genom en van de bedoelde u itsp ra ak van ge
noem de classis, w elke luidt:
“1, De classis, overwegende, dat het een gave des H eeren is, dat aan de
K erk te New W estm inster een school gegeven is w aar de kinderen der
K erk schoolonderw ijs gegeven w ordt in trouw aan de S chrift en de leer
der K erk;
2. dat van de ouderlingen dezer K erk verw acht m ag worden, d a t ze h et
volk van God te New W estm inster de genade van God in de gave van’ God
aan Zijn volk gegeven, steeds voor ogen houden;
3. dat broeder H. zelf zich nog n ie t geroepen w eet mede te w erken deze
school in stand te houden en d erhalve blijk geeft voor deze genadegift
van God nog geen oog te hebben;
4. d at deze broeder n ie t in sta a t is zijn am bt in deze gem eente n aar
behoren u it te voeren;
v erk laart, dat de K erkeraad deze broeder niet had m oeten candideren.”
3. Ten aanzien van de eerste overweging van deze classis co n stateert de
synode:
a. de classis heeft n ie t bewezen, d a t de G ereform eerde school te New
W estm inster (die im m ers gave des H eeren is aan en bezit van de ouders in
h un Schoolvereniging) “een gave des H eeren ” is “aan de Kerk te New W est
m in ster” ;
b. de classis heeft niet bewezen, d at het onderw ijs aan deze school
“w ordt gegeven in trouw aan de S chrift en de leer d er K erk” ; zij was to t
h et uitspreken van d it oordeel ook n ie t com petent.
CONCLUSIE: De synode concludeert, d a t deze eerste overw eging geen
deugdelijke grond biedt voor de classis-uitspraak.
4. Ten aanzien van de tweede overweging co n stateert de synode:
a. de classis heeft n ie t bewezen, d a t de ouderlingen der K erk te New
W estm inster krach ten s hun am bt de G ereform eerde School ald aar als een
gave des H eeren aan Zijn K erk te New W estm inster hebben te erkennen
en w aarderen ;
b. de classis heeft niet bewezen, d a t deze am btsdragers uit hoofde van
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hun am bt geroepen zijn de gem eente te New W estm inster de G ereform eerde
School ald aar als genadegift aan Gods K erk “steeds voor ogen te houden”
en te verm anen deze school als zodanig te erkennen en w aarderen.
CONCLUSIE: De synode concludeert, dat ook deze tweede overw eging
geen deugdelijke grond biedt voor de classis-uitspraak.
5. Ten aanzien van de derde overweging constateert de synode:
a. de classis heeft niet bewezen, d at br. H. in zijn am btelijk w erk te
k o rt schiet, om dat hij “zelf zich nog niet geroepen w eet mede te w erken
deze school in stand te houden” ;
b. de classis heeft niet bewezen, dat aan br. H. krachtens de Schrift en
het bevestigingsform ulier voor ouderlingen de eis gesteld moet worden
voor de rechte bediening van zijn am bt “oog te hebben voor deze genadegift
van God” (n.l.: als gave aan de K erk des H eeren);
c. de classis heeft niet bewezen, d at uit het feit, dat br. H. “zelf zich nog
niet geroepen w eet mede te w erken deze school instaud te houden” nood
zakelijkerw ijs volgt, d a t br. H. voor deze genadegift Gods “nog geen oog
heeft”.
CONCLUSIE: De synode concludeert, dat ook deze derde overweging geen
deugdelijke grond biedt voor de classisuitspraak.
6. Ten aanzien van de vierde overw eging co nstateert de synode:
a. de classis heeft niet bewezen, dat br. H. niet beantw oorden kan aan
de S chriftuurlijk e vereisten voor het am bt, en dus “niet in sta a t is zijn am bt
in deze gem eente n aar behoren uoit te voeren”.
b. de classis heeft niet bewezen, d at broeder H. m etterdaad niet be
antw oordt aan de eisen der S chrift voor de am btsdienst.
CONCLUSIE: De synode concludeert, dat ook deze vierde overweging
geen deugdelijke grond biedt voor de classis-uitspraak.
7. De synode besluit, in antw oord op de ingekomen bezw aarschriften,
uit te spreken, d a t deze u itsp ra ak van de classis Edm onton d.d. 5 Sep
tem ber 1957 van de kerken in het W esten dient te vervallen wegens gebrek
aa n deugdelijke gronden.”
Dit w ordt m et algem ene stem m en aangenom en.
De praeses spreekt zijn blijdschap en dankbaarheid uit over het feit,
d a t de synode, in deze m oeilijke zaak, toch zo eenparig tot een besluit is
gekomen.
A RTIKEL i:tr>
“ Z aak-H endriks”, bezw aarschrift-W oudenberg.

De praeses ste lt aan de
orde voorstel II van Comm.
II inzake de klacht van br G. van W oudenberg, d a t de classis-uitspraak
d.d. 5 Sept. 1957 “te tw eeslachtig en daarom nietszeggend is” (Acta, Art. 100).
H et w ordt aangenom en, in deze vorm :
“In antw oord op zijn klacht, d at de classisuitsp raak d.d. 5 Sept. 1957
te tw eeslachtig en daarom nietszeggend is, oordeelt de synode te kunnen
v olstaan m et br G. van W oudenberg te verw ijzen n a a r h aar u itsp ra ak
onder I”.
N aar Art. 33 K.O. stem m en Ds W. W. J. van Oene en br Joh. de H aas
niet.
ARTIKEL 136
“ Z aak-H endriks”, vervolg bezw aarschrift
Aan de orde kom t voorstel
br G. van W oudenbe 2'g.
I l l van Comm. II inzake de
klacht van br G. van W ouden
berg ten aanzien van de houding van zijn kerkeraad na en ten opzichte van

de classisu itsp raak d.d. 5 Sept. 1957 (Acta, Art. 100).
Na bespreking w ordt het volgende voorstel van Ds J. T. van P opta aa n
genom en :
“De klacht van br G. van W oudenberg t.a.v. de houding van de kerk eraad
te New W estm inster na en t.o.v. de classisuitsp raak d.d. 5 Sept. 1957 is
niet ontvankelijk, om dat br G. van W oudenberg zich met deze k lacht n iet
eerst to t de classis heeft gewend.”
N aar Art. 33 K.O. stem m en Ds W. W. J. van Oene en br Joh. de H aas niet.
ARTIKEL 137
Bezwaren, van br G.van Woudenberg tegen Behandeld w ordt het voorstel
zijn kerkeraad (Acta, Art. 100).
van Comm. II inzake de be
zw aren van br G. van W ou
denberg tegen zijn kerkeraad. A llereerst w ordt de vraag gesteld of deze
bezw aren ontvankelijk zijn te r synode. De commissie meent, dat br. van W.
deze bezw aren op de classis heeft gebracht en nu tegen de classis-u itsp raak
in appèl kom t bij de synode.
In de bespreking w ordt echter duidelijk, d at dit niet zeker is, en, op voor
stel van de praeses, w ordt dit punt n aar de commissie teruggew ezen, m et
de opdracht zich nader te beraden over de ontvankelijkheid van deze be
zwaren, en daartoe de Acta van de classis der kerken in het W esten op te
vragen.
ARTIKEL 138
De praeses deelt mee, d at de volgende dag, in de morgen, com
m issievergaderingen zullen worden gehouden, de middag be
schikbaar gesteld w ordt aan de synodeleden om “zich te v ertred en ”, opdat
de rap p o rteu r van Comm. I de gelegenheid hebbe ru stig voort te w erken
aan zijn rapport.
Agenda.

Sluiting.

Opening.
in gebed.

ARTIKEL 139
Gezongen w ordt Ps. 134, Ds J. T. van Popta g aa t voor in d ank
zegging en de praeses sluit de zitting.
24e Zitting d-d. 26 Maart 1958.
ARTIKEL 140
De praeses opent de zitting, te negen u u r des m orgens, la at
zingen Ps. 57 : 1 en 6, leest 1 Tim. 6 : 1—10 en g aa t voor

Appèl nominaal.

Acta.

ARTIKEL 141
Appèl nom inaal w ordt gehouden;
aanwezig.

alle broeders zijn

ARTIKEL 142
Acta, A rtt. 122—126 worden vastgesteld.

Kort verslag.

ARTIKEL 143
H et K ort verslag w ordt vastgesteld.

ARTIKEL 144
N aar aanleiding van het k o rt v erslag w ordt
besloten, dat d aarin n iet zullen worden
opgenom en besluiten, d ie genom en w orden n aa r aanleiding van bezw aarOpname in het Kort verslag.

36

sch riften van afzonderlijke leden d er kerken, opdat niet het antw oord der
synode worde gepubliceerd vóórdat de appellanten het persoonlijk o n t
vangen hebben.
Rapporten stencillen.

Sluiting.

Opening.

ARTIKEL 145
Besloten w ordt, dat de rapp o rten d er commissie in
hun definitieve vorm zullen worden gestencild.

ARTIKEL 146
l)e praeses slu it d e zitting.
25e Zitting d.d. 26 Maart 1958.
ARTIKEL 147
De praeses opent de zitting te 7 uur des avonds en la at zingen
Ps. 62 : 1 en 8.

Appèl nom inaal.

ARTIKEL 148
Appèl nom inaal w ordt gehouden;
aanwezig.

alle broeders zijn

ARTIKEL 149
B ezw aarschrift h r G. v. W oudenberg
Ds G. van Dooren leest h et 2e Ver
in “zaak - H e n d r i k s v o l g r a p p o r t van Comm. II inzake
de ontvankelijkheid van de "12 p u n
ten " van br G. van W oudenberg (Acta, A rt. 137).
De commissie ste lt voor:
“Betreffende de ontvankelijkheid van de “Tw aalf P un ten " van br G. van
W oudenberg:
1. De synode heeft kennis genomen van de “T w aalf punten" w aarin b r G.
van W oudenberg zijn klachten over de handelingen van de k erk eraad van
New W estm inster to t uitdrukking brengt;
2. De synode constateert, d at in deze “T w aalf punten” door b r G. van
W oudenberg geen bezw aren worden ingebracht tegen enige ciassisu itsp raak
inzake de candidering van br. H., m aar tegen handelingen van d e kerk eraad
(en predikant) van New W estm inster tegenover br. G. van W oudenberg in
zijn bezw aard-zijn over deze candidering;
3. De synode overweegt, d at br. G. van W oudenberg zich niet beklaagt
verongelijkt te zijn door een classis-uitspraak ten aanzien van zijn be
zw aren, genoemd in de “Tw aalf punten” ;
4. De synode v e rk la a rt niet op de bezw aren van br G. van W oudenberg,
genoemd in de “Tw aalf p unten” te mogen ingaan.
GROND: In deze “T w aalf punten” w ordt niet geappelleerd tegen bepaalde
classisbesluiten (Art. 31 K.O.).
N.B. Hierm ee is het eerste “voorstel IV” van de commissie vervallen.
Na k o rte discussie w ordt het voorstel aangenom en.
ARTIKEL 150
Ten slotte ste lt de commissie voor aan alle
appellanten, in antw oord op huil bezw aarschrift,
afsch rift van de u itsp ra ak sub I te zenden, vergezeld van een afsch rift
van h et com m issie-rapport.
Van de besluiten II, III en IV afschriften te zenden aan br. G. van
W oudenberg en aan de k erkeraad van New W estm inster.
Dit voorstel w ordt aangehouden tot na de behandeling van P u n t 14 van
liet Agendum. (Art. 333).
Slotvoorstel Comm. II.
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ARTIKEL 151
Opleiding to t de D ienst des Woords.
Aan de orde kom t h et Gewijzigd
Bijlage X.
R apport van Comm. I l l over “De
Opleiding to t de D ienst des W oords”. (Artt. 73, 74, 75).
Ds W. W. J. van Oene leest eerst de wijzigingen voor.
Dan de voorstellen in hun gewijzigde vorm.
De com missie ste lt voor:
“De synode besluit:
1. D at tot de tijd, dat onze kerken kunnen voorzien worden van can
d id a te!, die zijn opgeleid aa n een eigen inrichting voor de Opleiding to t de
D ienst des Woords, voor toelating tot het p rae p arato ir en /o f perem ptoir
exam en vereist zal zijn een candidaatsbul, die de w etenschappelijke graad
van candidaat in d e Theologie of de B.A. en B.D. g raad v erleen t;
2. dat, indien deze graad niet behaald is door studie en /o f exam en aa n
de Theologische Hogeschool van de G ereform eerde kerken in N ederland, een
aanvullende studie en exam en vereist zal zijn in bepaalde, voor de am bte
lijke bediening in onze G ereform eerde kerken zo belangrijke “vakken”
(als: G ereform eerde Dogmatiek, geschiedenis van de G ereform eerde kerken,
G ereform eerd kerkrecht, enz.);
3. De eisen te doen form uleren voor dit exam en en exam inatoren te
benoem en;
4. de regels aan te geven, w aa rn a ar de kerk elijk e exam ens zullen w or
den ingericht.”
Ds W. W. J. van Oene geeft nog een korte toelichting, w aarn a de voor
stellen van de com missie zonder verdere discussie worden aangenom en.
G econstateerd w ordt d a t n u D eputaten m oeten worden benoemd voor de
Opleiding, voor het form uleren van de exam eneisen en de regels, w aarn aar
de kerkelijke examens zullen worden ingericht, benevens exam inatoren.
De synode besluit, d a t t.z.t. h e t m oderam en m et een voorstel zal komen.
ARTIKEL 152
Engelse vertalin g Heid. C a t, D.L„ L it F orm .
De praeses ste lt aa n de
Bijlage XV, XVI.
orde A genda-punt 9—6, 7a,
b, 9—14, handelend over: een E ngelse vertalin g van d e H eidelbergse C ate
chism us, de D ordtse L eerregels, en de L iturgische F orm ulieren.
Ds H. A. Stel leest het R apport van Comm. IV over deze zaak, m et de
volgende voorstellen:
“Inzake de voorstellen van de kerk van Edmonton, 25 Ju n i 1957, en van
de classis Oost d.d. 4 December 1957, besluit de synode, in verband m et h et
feit, d at onze k erken to t een eigen kerkboek zullen m oeten kom en:
a. de te k st van de C hristian Reformed P salter inzake de Heid. Catechism us
niet te aanvaarden voor onze kerken, aangezien de k erken nog n ie t rijp
zijn voor zulk een beslissing, doch deze vooralsnog in de vrijheid d er k erk en
te laten ;
b. voorts andere D eputaten te benoemen met de o p dracht aan de k erken
een ja a r vóór de e.k. synode een ontw erp-definitieve te k st voor te leggen,
w aarin, uitgaande van de C.-tekst, die w ijzigingen zijn aangebracht, die
noodzakelijk of w enselijk zijn, en die in hun arbeid zo d ich t m ogelijk
blijven bij de door onze kerken aanvaarde N ederlandse te k s t”.
“Inzake de u itsp ra ak van classis Oost d.d. 29 Jan. 1958 en 12 Febr. 1958
besluit de synode:
a.
de C.-tekst van de D ordtse L eerregels voorlopig in de vrijheid van de
kerken te laten,
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b.
andere D eputaten te benoemen met de opdracht aan de kerken een
ja a r voor de e.k. synode een ontw erp-definitieve te k st van de D.L. in de
E ngelse taal voor te leggen, w aarin, uitgaande van de C.-tekst, die w ijzi
gingen zijn aangebracht, die noodzakelijk of w enselijk zijn, en die in bun
arbeid zo dicht m ogelijk zullen blijven bij de door de k erk en aan v aard e
N ederlandse te k st.”
“Inzake de Engelse tek st van de N ederlandse Geloofsbelijdenis besluit de
synode het m andaat van deputaten 1954 te continueren, m et dien verstande,
d at hun opdracht zó w ordt uitgebreid, dat ze de kerken een ja a r voor de
e.k. synode een ontw erp-definitieve te k st doen toekom en.”
“Inzake het voorstel van de classis-O ost d.d. 24 December 1957 betreffen
de de Engelse tek st der L iturgische F orm ulieren, besluit de synode:
a. de C.-tekst van deze F orm ulieren voorshands in de vrijheid van ge
b ru ik d er kerken te laten,
b. niet opnieuw deputaten te benoemen, m aar de tekst, die deputaten-1954
de k erken als ontw erp-definitieve tekst in hun rap p o rt hebben aangeboden,
te r bestudering bij de k erken aan te bevelen.”
ARTIKEL 153
De praeses heet alle belangstellenden uit de gem eente van HomewoodCarm an en van W innipeg welkom; en w enst de broeders en zusters van
Homewood-Carman geluk m et het door de k erkeraad aangekochte k erk
gebouw, d at deze middag door enkele synodeleden is bewonderd. Bijna
lyrisch bezingt hij de schoonheden van h et gebouw, en troost de broeders
en zusters over enkele onvolkomendheden ervan.
ARTIKEL 154
E ngelse te k st Catechism us.
Besproken w ordt het le voorstel van Comm.
Bijlage XV.
XV over de Engelse tek st van de Heid. Cate
chism us (Acta, Art. 152).
In de brede discussie dient Ds G. van Dooren liet volgende voorstel in:
“De synode heeft kennis genom en van het voorstel van de k e rk van
Edm onton en van h et voorstel van de classis Oost d.d. 4 Dec. 1957;
de synode constateert, d a t geen bezw aren tegen de C.-tekst van de catechiszijn binnengekom en tegen het R apport der D eputaten ad hoe;
de synode constateert, d a t geen bezw aren tegen de C.-tekst van de catechis
m us zijn ingekom en;
de synode overw eegt, d a t de vaststelling van de tek st d er Belijdenis
geschriften to t do kerken in het gem een behoort;
d e synode besluit de C.-tekst van de catechism us bij de kerken aan te
bevelen;
de synode sp reek t de verw achting uit, dat de kerken, indien zij bij h et
gebruik van deze te k st de noodzaak van wijzigingen constateren, daarover
m et voorstellen to t de m eeste vergadering komen;
de synode spreekt uit, d a t voorlopig alleen de N ederlandse tek st van
de catechism us authentiek is ”.
Na bespreking ook van dit voorstel wordt het m et verschillende andere
suggesties in handen van de com missie gegeven om de zaak opnieuw te
overw egen en daarbij zich ook af te vragen w at d it eventueel betekent
voor de voorstellen inzake de andere F orm ulieren.
De aandacht d er commissie w ordt voorts gevestigd op h et F orm ulier
van de Openbare Belijdenis des geloofs, en het B evestigingsform ulier voor
ouderlingen en diakenen.
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ARTIKEL 155
N adat de praeses nog enkele m ededelingen v e rstre k t heeft over
de regeling van de volgende dag, laat hij zingen Gez. 23 : 1 en 2,
en slu it de vergadering, nadat de le scriba is voorgegaan in dankgebed.

Sluiting.

Opening',

26© Zitting d.d. 27 Maart 1958.
ARTIKEL 156
De praeses opent de vergadering, laat zingen Ps 63 : 1, 2, leest
1 Tim. 6 : 11—21 en gaat voor in gebed.
ARTIKEL 157
Appèl nom inaal w ordt gehouden;
aanwezig.

A ppèl nom inaal.

Acta.

alle broeders zijn

ARTIKEL 158
Acta A rtl. 127—146 worden vastgesteld.

Kort verslag.

ARTIKEL 159
K ort verslag w ordt vastgesteld.

Middagvergadering-.

ARTIKEL 160
Besloten w ordt d e m iddagvergadering aan te vangen
om h alf twee.

ARTIKEL 161
Besloten w ordt, d a t Comm. I de bespreking
van het bezw aarschrift van the F irs t Can
adian Reform ed Church te H am ilton tegen de opnam e van th e A m erican
Reform ed Church in h et kerkverband van de ciassis-EJast zal voorbereiden,
voor zover m ogelijk.
Comm. IV dat tegen liet besluit van de classis d er kerken in het Oosten
over het voorgaan van predikanten d er P rot. Ref. Churches ill de Can. Ref.
Church of H am ilton. (Art. 323).
American Reformed Church.

ARTIKEL 162
H ierna sluit de praeses de zitting.
27© Zitting d.d. 27 Maart 1958.
ARTIKEL 163
De praeses opent de zitting te h alf tw ee des nam iddags en la a t zingen
Ps. 65 : 1 en 3.
ARTIKEL 164
Appèl nominaal. Appèl nom inaal w ordt gehouden; aü e broeders zijn
aanwezig.
ARTIKEL 165
“Zaak-Haiii ilton”.
Aan de orde kom t liet beroep van de R aad d e r F irs t
C lassis-Fergus.
Can. Ref. Church of H am ilton tegen de uitsp rak en
van de classis d er kerken in h et Oosten inzake de schorsing van Ds W.
L oopstra van Ham ilton.
Ds J. T. van Popta leest het bezw aarschrift van de Raad der F irs t Can.
Ref. Church of H am ilton voor;
Ds D. v. d. Boom het bezw aarschrift van br E. Schilder van Toronto in
deze zaak;
Ds J. T'. van P opta het R apport van Comm. I;
Ds D. v. d. Boom de voorstellen van de commissie.
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ARTIKEL 166
De praeses stelt eerst aan tie orde het antwoord, d at de
commissie voorstelt te zenden aan de Raad der F irs t Can.
Ref. Church of H am ilton.
V erschillende redactie-w ijzigingen worden voorgesteld, die door de ra p
p o rteur worden aan v aard te r nadere overw eging door de commissie.
Een voorstel van Ds W. W. J. van Oene om in het R apport en de conclusie
van de commissie de woorden “voorlopige schorsing” tussen
te plaatsen,
“om dat de K.O. heel deze figuur niet k en t” w ordt verw orpen. Br G. Boot
onthoudt zich van stemming.
D aarna worden de overw egingen van de commissie stuk voor stu k bezien
en tenslotte, op voorstel van de rapporteur, n aa r de commissie teruggervezen
om ze nader te form uleren.

Bespreking.

ARTIKEL 167
D aarna wordt behandeld h et voorgestelde a n t
woord aan br E. Schilder te Toronto.
Deel A w ordt aanvaard in deze vorm :
“De synode heeft kennis genomen van het bezw aar van br E. Schilder,
luidende: ‘de classis heeft ten onrechte de voorlopige schorsing' van Ds W.
L oopstra veroordeeld als zijnde in strijd met art. 79 K.O.’;
Zij constateert, dat, blijkens overweging a3, dit bezw aar zich rich t tegen
u itsp raak I van de classis F ergus d.d. 18 Ju li 1957 van de k erk en in het
Oosten.”
Deel B van de Overwegingen w ordt besproken; verschillende suggesties
en redactiew ijzigingen worden de commissie in overw eging gegeven. De
rap p o rteu r aanvaardt ze om ze met de commissie te bespreken.
D aarna worden de overwegingen punt voor punt gelezen en besproken
en worden nog enkele wijzigingen voorgesteld. Ten slotte w ordt h et gehele
voorstel n aa r de commissie teruggew ezen, opdat zij zich kan bezinnen op
enkele redactiew ijzigingen.
B ezw aarschriit-S clülder.

Sluiting.

Opening.

ARTIKEL 168
De praeses sluit de m iddagvergadering.
28e Zitting d.d. 27 H a a rt 1958.
ARTIKEL 169
De praeses opent de zitting, te zeven uur des avonds, en laat
zingen Ps. 66 : 1 en 2.

Appèl nom inaal.

ARTIKEL 179
Appèl nom inaal wordt gehouden;
aanwezig.

alle broeders

zijn

ARTIKEL 171
P salm berijm ing.
De praeses stelt aan de orde: A genda-punt 9—8 over
Bijlage XIV.
de Psalm berijm ing.
a. een voorstel der classis van de kerken in het Oosten: de suggesties
van de D eputaten voor de Psalm berijm ing over te nemen, met enkele
wijzigingen en toevoegingen;
b. een voorstel van de classis der kerken in het W esten: opnieuw De
p utaten te benoemen voor de Psalm berijm ing en zo veel m ogelijk dezelfde
als hebben m eegew erkt aan de to t stand-kom ing van het uitgebrachte
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rap p o rt: “Op weg n aar eeii Engelse R eform atorische P salm berijm ing’';
c. voorstel van de kerlt van Chatham : the P salter van the C hristian
Reformed Church alsm ede sommige Hymns in de vrijheid der kerken te
laten; D eputaten voor de Psalm berijm ing her te benoemen;
Mededeling van deze kerkeraad, d at hij het besluit van Homewood ’54
inzake h et niet-gebruiken van th e P salter niet voor vast en bondig houdt;
d. van de kerk te New W estm inster: voorstel h et gebruik van th e
P sa lte r en enkele Hymns der Chr. Ref. Church in de vrijheid der kerken
te laten.
Ds H. A. Stel leest het rap p o rt van Comm. IV m et de voorstellen.
Ds G. van Dooren v erstre k t als D eputaat enkele inlichtingen over het
w erk d er D eputaten ’54 na de verschijning van het rap p o rt “Op weg n aar
een R eform atorische Engelse P salm berijm ing”. Hij deelt mee, dat de u it
gaven voor het R apport zijn gew eest $ 306.— ; de Inkom sten w aren : aan
verkochte exem plaren: $118.—, en aan de synode geleverde exem plaren:
$ 23.25; in totaal w aren de inkom sten dus $ 141.25. H et tek o rt op de uitgave
van het R apport is d u s: $ 164.75.
ARTIKEL 172
De praeses geeft het voorstel van de Commissie in bespreking.
Enkele redactiew ijzigingen en am endem enten worden door de commissie
overgenomen. H et voorstel van de commissie luidt nu aldus:
“1. De synode van Homewood-Carman 1958 benoemt D eputaten met de
opdracht een P salm bundel sam en te stellen in de Engelse taal, met, zo
mogelijk, ook andere liederen der Schrift, n aar de rich tlijn en van het
R apport Depp, 1954, en bij de sam enstelling daarv an gebruik te m aken van
hetgeen in the P salter van de Chr. Reformed Church en eventueel andere
P salters geboden wordt, in zover de berijm ing Schriftgetrouw is en de
melodie aan kerkm uzikale norm en beantw oordt;
2. De synode benoem t zo veel m ogelijk dezelfde D eputaten, welke heb
ben m eegew erkt aan het to t stand komen van het R apport “Op weg n aar
een Engelse R eform atorische P salm bundel” ;
3. De synode oordeelt het wenselijk, d a t Depp, terw ille van de uniform i
teit nauw sam enw erken m et zusterkerken in andere Engels sprekende
lauden;
4. De synode d raa g t Depp. op aan de kerken zo spoedig m ogelijk en
in elk geval een ja a r voor de e.k. synode een Proefbundel toe te zenden,
m et h et verzoek deze Proefbundel tersto n d als zodanig te gaan gebruiken;
5. De synode geeft Depp. het rech t de te m aken onkosten te declareren
bij de kerken, die zijn aangew ezen voor de afw ikkeling van de financiën
d er synode, m et dien verstande, d at $ 200.— aan Depp. te r beschikking
w ordt gesteld;
6. De synode besluit in haar A cta op te nem en d at gedeelte van a rt. 56
van de Acta Homewood 1954, d a t in de gedrukte N ederlandse te k st is u it
gevallen, luidende: ‘De synode besluit in de vrijheid d e r kerken te laten
h et gebruik van de 34 berijm de P salm en in de Engelse taal zoals zij voor
kom en in th e P salter van de Chr. Ref. Church die kunnen worden gezongen
op de Geneefse wijzen, zo lang wij niet in sta a t zijn een definitief besluit
in deze belangrijke zaak te nem en’;
voorts besluit de synode een commissie te benoemen m et de opdracht de
gehele zaak van d e Psalm berijm ing in de E ngelse taal te bestuderen, en
over deze zaak aan de kerken te rappo rteren een ja a r voor de e.k. synode’.”
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In deze vorm w ordt het voorstel van de commissie met algem ene stem m en
aangenom en.
De praeses spreekt zijn blijdschap uit over deze eenparigheid.
ARTIKEL 173
Verzoek van de kerk van Chatham ,
In bespreking kom t h et verzoek van
Inzake Acta 1951 a rt. 56.
de k erk van Chatham om “op grond
van Art. 69 K.O. h et besluit van de
synode Homewood 1954 Acta A rt. 56 niet langer voor h aa r rekening te
nem en.”
Na een paar w ijzigingen luidt het com m issie-voorstel als volgt:
“De synode verw erpt het verzoek van de kerk van Chatham om, op
grond van Art. 69 K.O. het besluit van de synode van Homewood 1954, Acta
Art. 56 niet langer voor h aa r rekening te nemen, aangezien A cta A rt. 56
n ie t het aan tal te zingen psalm en verm inderde, m aar in de vrijheid d er
k erken liet om 34 van deze 150 psalm en ook nog in het Engels te zingen.”
H et voorstel w ordt aangenom en.
ARTIKEL 171
Verzoeken van de kerken van Chatham
T hans komt in bespreking het
en New W estm inster.
3e voorstel van d e commissie
over de voorstellen van de k e r
ken van Chatham en New W estm inster om h et gebruik van th e P salter
van de Chr. Ref. Church in de vrijheid der kerken te laten.
Om des tijds w ille w ordt de bespreking van deze voorstellen afgebroken.
A RTIKEL 175
Gezongen w ordt nog Ps. 150, b r J. Buist gaat voor in dankgebed, en
de praeses sluit de zitting.

Opening.

29e Z itting d.d. 28 M aart 1958.
ARTIKEL 176
De praeses opent de vergadering om 9 u u r des m orgens, laat
zingen Ps. 67 : 1, leest 2 Tim. 1 : 1—14, en gaat voor in gebed.

Appèl nom inaal.

A RTIKEL 177
Appèl nom inaal w ordt gehouden;
aanwezig.

A cta en K ort verslag.
gesteld.

alle broeders zijn

ARTIKEL 178
Acta A rtt. 147—173 en K ort verslag worden v ast

A RTIKEL 179
“ Z aak-H am ilton”. H et gewijzigd voorstel van antw oord aan th e F irst
C lassis-Fergus.
Canadian Reformed Church of H am ilton w ordt be
handeld (Acta, Art. 166). Ds J. T. van Popta leest h et voor; d aarn a w ordt
h et besproken en in stem m ing geven. Ds G. van Dooren onthoudt zich van
stem m ing, om dat hij overtuigd is, dat deze zaak hem, als praeses van de
k erkeraad der naastgelegen gem eente, persoonlijk aangaat.
Br. G. Boot stem t niet n aa r Art. 33 K.O.
H et voorstel w ordt m et algem ene stem m en aangenom en. H et luidt als
v o lg t:
“De synode heeft kennis genomen van het verzoek van de F irs t Canadian
Reformed Church of H am ilton, om uit te spreken, dat u itsp raak I van de

classis der Canadian Reformed Churches in Oost Canada 18 Ju li 1957 te
F ergus gehouden, n.l., “dat deze schorsing onw ettig en onrechtvaardig is
en terstond dient te worden opgeheven”, te haastig en ten onrechte is
geschied.
De synode overw eegt:
1. d at deze voorlopige schorsing geschiedde n ad at de k erk eraad van
de naastgelegen gem eente als zijn oordeel had uitgesproken, d a t op de
hem te r toetsing voorgelegde gronden Ds L oopstra niet schorsensw aardig
w as;
2. Deze voorlopige schorsing geschiedde in strijd m et a rt. 79 K.O., welke
zegt, dat am btsdragers zullen geschorst worden door voorgaand oordeel
des k erk eraad s derzelver en der naastgelegen gem eente;
3. De classis had daarom niet de roeping eerst te onderzoeken of de
k erkeraad van H am ilton in een noodsituatie verkeerde. Ze had de roeping
dadelijk te constateren, d at deze schorsing in strijd m et a rt. 79 K.O. was
geschied;
4. De k erkeraad van H am ilton mag bedoeld hebben geen schorsing n a a r
Art. 79 K.O. uit te spreken, niettem in heeft hij in s trijd m et d it artik el
van de kerkenordening gehandeld door to t voorlopige schorsing van de
predikant over te gaan, nadat de raad van de naastgelegen gem eente had
geoordeeld, dat Ds L oopstra niet geschorst mocht worden.
5. A rtikel 79 K.O. heeft voorgeschreven, d a t de am b tsd rag ers zullen
woi'den geschorst door het oordeel van de eigen en de n aaste k erk eraad
om een rechtvaardige tuchtoefening over am btsdragers zo veel m ogelijk
te w aarborgen.
G. De classis heeft daarom terecht opgem erkt:
a. dat art. 79. K.O. onder m eer bedoelt de rechtspositie van de am bts
drag ers veilig te stellen,
b. d a t de k erk e ra ad van H am ilton door deze schorsing de rechtspositie
van de am btsdragers in de k erk heeft aangetast,
c. dat de k erk eraad van H am ilton door deze wijze van schorsen het
rech t in eigen handen heeft genomen.
7.
H et gebruik van het woord "onrechtv aard ig ” in de u itsp raak van
de classis is als zodanig geen vooruitgrijpen op de afw ijzng van de schorsingsgronden in u itsp raak II van deze classis, om dat door deze onw ettige
schorsing het recht des HEEREN op de trouw van de k erk van H am ilton
aan de ook door h aa r aanvaarde kerkenordening is verloochend.
Dit alles overw egende concludeert de synode:
U itspraak I van de classis F ergus 18 .Juli 1957 is niet te haastig geschied.
U itspraak I van de classis F ergus 18 Juli 1957 is terech t geschied.
W eshalve de synode besluit:
aan dit verzoek van de raad van de F irs t Canadian Reformed Church of
H am ilton niet te voldoen.”
Besloten w ordt met de publicatie van dit besluit te w achten to t n a de
sluiting van de synode.
Bezwaarschrift-Schilder.

ARTIKEL 180
Vervolgens w ordt behandeld het gewijzigde
voorstel van antw oord aan br. E. Schilder te

Toronto. (Acta, art. 167).
Ds J. T. van Popta leest het voor; het w ordt besproken en in stem m ing
gegeven; Ds G. van Dooren onthoudt zich wederom, br. G. Boot stem t ook
nu niet (Art. 179).
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H et voorstel w ordt aangenom en, als volgt:
“De synode heeft kennis genomen van het bezw aar van br E. Schilder,
luidende:
“De classis heeft ten onrechte de voorlopige schorsing van Ds W. L oopstra
veroordeeld als zijnde in strijd m et art. 79 K.O.”
Zij co n stateert:
dat blijkens overw eging a3 dit bezw aar zich rich t tegen u itsp ra ak I
van de classis F ergus 18 Ju li 1957.
Zij overw eegt:
1. A rtikel 87 K.O. zegt:
a. H et lig t alleen in de bevoegdheid van de synode de kerkenordening
te veranderen, te verm eerderen of te verm inderen;
b. Een classis heeft deze bevoegdheid niet. Zij zal de kerkenordening
n aa rstig onderhouden, to tdat anders van een G enerale synode verordend
wordt.
2. Daarom was het besluit van de classis van de kerken in Oost Canada,
7 M aart 1956 te W atford gehouden, w aardoor de schorsing van br P. Laven,
die, tegen het voorgaand oordeel van de kerkeraad van de naastgelegen
gem eente in, was geschied, was goedgekeurd, geen bindende regel, over
eenkom stig welke elke volgende classis van de kerken in het Oosten had
te handelen in soortgelijke gevallen.
3. Om dezelfde reden heeft elke classis elke soortgelijke zaak te toetsen
aan de Schrift en aan de kerkenordening.
4. A rtikel 79 K.O. zegt duidelijk, dat am btsdragers in hun d ien st zullen
worden geschorst door voorgaand oordeel des k erkeraads derzelver en
d er naastgelegen gemeente.
5. De kerk eraad van H am ilton heeft in strijd m et d it artik el gehandeld
door Ds L oopstra in zijn d ien st te schorsen, n ad at de raad van de n a a st
gelegen gem eente als zijn oordeel had uitgesproken, dat op de hem te r
to etsin g voorgelegde gronden de predikant van H am ilton niet schorsingsw aardig was.
6. De k erk e ra ad heeft n iet aan de classis F ergus 18 Ju li 1957 m ede
gedeeld, d at m et het voorlopig schorsen slechts bedoeld was hem een
preekverbod op te leggen.
7. De qualiflcatie van deze voorlopige schorsing als een preekverbod
is niet te r zake doende, om dat een pred ik an t ook door een preekverbod
in zijn am btsdienst w ordt geschorst.
Dit alles overwegende, concludeert de synode:
d a t de classis F ergus 18 J u li 1957 de voorlopige schorsing van Ds W.
L oopstra terecht ais in strijd met art. 79 K.O. veroordeeld heeft.
W aarom de synode besluit:
dit bezw aar van br E. Schilder als ongegrond af te wijzen.”
Sluiting.

Opening.

ARTIKEL 181
De praeses sluit de zitting.
30c Zitting d.d. 28 Maart 1058.
ARTIKEL 182
De praeses opent de zitting, te half twee des nam iddags, en
la a t zingen Ps. 68 : 5.

Appèl nominaal.

ARTIKEL 183
Appèl nom inaal w ordt gehouden; br. Joh. de H aas kom t
te laat te r vergadering.
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ARTIKEL 184
De praeses ste lt aan de orde het vervolg van de bespreking
van liet bezw aarschrift van br P. Laven, (Acta, Art. 139).
Ds W. W. J. van Oene leest liet R apport m et het aanvullend R apport
van Commissie I.
De praeses geeft het voorstel van de commissie puntsgew ijs in bespreking.
Om des tijds wil w ordt deze bespreking afgebroken.
“Zaak-Laven”.

Sluiting'.

Opening.

ARTIKEL 185
De praeses slu it de zitting.
31e Zitting d,d. 28 Maart 1958.
ARTIKEL 186
De praeses opent de zitting om 7 u u r des avonds, en la a t zingen
Ps. 69 : 14.

Appèl noiuinaaL

A KLIKJEL 187
Appèl nom inaal w ordt gehouden; allen zijn aanwezig.

ARTIKEL 188
Regeling kerkelijke examens.
Ds q. van Dooren leest voor h et “O ntw erp
B ijlage V.
regeling voor de k erk elijk e exam ens” (Acta,
a rt. 151). H et w ordt punt voor pu n t besproken, en d aa rn a aangenom en.
De regeling luidt als volgt:
“I. P r a e p a r a t o i r E x a m e n .
1. H et p raep arato ir exam en m oet m et goed gevolg zijn afgelegd om in
één der kerken beroepbaar te zijn.
2. H et p raep arato ir examen w ordt afgenomen door de classis, w aarin
de exam inandus zijn dom icilie heeft.
3. Bij h et p raep arato ir examen moet overgelegd w orden:
a. bewijs van m et goed gevolg afgelegde w etenschappelijke exam ens
als bedoeld in de besluiten van Hpmewood-Carman 1958 te dezen (Acta,
Art. 151),
b. attestatie van de kerk of kerken to t welke de exam inandus de la atste
d rie ja re n behoorde.
4. Bij het praep arato ir exam en w ordt onderzoek gedaan n a a r h et vol
gende :
a. geschiktheid voor de prediking; daartoe w ordt de exam inandus
hoogstens drie weken van te voren een te k st opgegeven, over w elke hij te r
classis een preekvoorstel leest; bespreking van d it preekvoorstel.
b. bekw aam heid in de uitlegging van de H eilige S chrift volgens de
g rondtekst aan de gem eente; w aartoe m instens veertien dagen tevoren
aan de exam inandus een hoofdstuk uit h et Oude T estam ent en een u it
h et Nieuwe T estam ent worden opgegeven.
c. K ennis van de leer der kerk.
5. Bij gunstige afloop van het p raep arato ir examen moet de exam inan
d us beloven, bij zijn optreden voor de gem eente niets te zullen leren, d at
n ie t in overeenstem m ing is m et de gereform eerde belijdenis, en w ordt hij
d a a rn a als proponent beroepbaar gesteld, w aarvan hem acte w ordt v e r
leend.
6. H et p raep arato ir exam en w ordt kosteloos afgenomen, w anneer h et
sam envalt m et een gewone vergadering.
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Opm erking: De synode is van gedachte, dat het zogenoemde “onder
zoek n aa r de bew eegredenen tot liet zoeken van h et am bt”
niet een ap a rt “vak” moet zijn, m aar behoort te geschie
den tijdens en door de wijze van het onderzoek, be
schreven onder 4.
II. P e r e m p t o i r e x a m e n .
1. H et examen w ordt afgenomen door de classis tot welke de beroepende
k erk behoort, onder m edew erking van m instens twee der deputaten, die
de particu liere synode hiervoor zal aanwijzen.
2. Voor h et exam en moet bij de classis ter tafel zijn:
a. de beroepsbrief en de verklaring van aannem ing.
b. bewijs van de goede uitslag van het examen, w aardoor de beroepene
in de kerken beroepbaar gesteld was.
c. A ttestatie van de kerk of kerken, tot welke hij sed ert dat p raep arato ir
examen behoorde.
3. H et examen duurt m instens drie uur, en loopt over de volgende
onderw erpen:
a. preekvoorstel van de exam inandus over een door hem zelf gekozen
tekst; bespreking' van d it preekvoorstel,
b. de uitlegging van de H eilige Schrift volgens de g rondtekst; w aartoe
m instens drie weken van te voren de beroepene twee hoofdstukken uit
het Oude T estatm ent en twee uit het Nieuwe T estam ent opgegeven worden.
c. K ennis van de inlioud der Heilige Schrift, w aaronder niet slechts
v erstaan w ordt de bijbelse geschiedenis als zodanig met aanverw ante
theologische “vakken”, m aar kennis van de hoofdinhoud van de Bjibelboeken, zodat blijkt, dat de exam inandus genoegzaam thuis is in de
Heilige Schrift.
d. kennis van de leer d er kerk, alsm ede h aa r geschiedenis, h aa r v er
dediging en h aa r verklaring.
e. de geschiedenis d er kei'k.
f. kennis van de geboden des HEEREN in hun betekenis voor het
ch ristelijk leven.
g. kennis van de kerkenordening.
h. kennis van de vereisten voor de uitoefening van de onderscheiden
atnblelijke diensten.
O pm erking: de verdeling van de exam entijd over de verschillende
onderdelen sta a t aan de classis.
1.
De beroepene ondertekent na gunstige afloop van liet exam en de
verklaring, die voor de dienaren des Woords is vastgesteld in 1619.
5. Bij conflict tussen de classis en de deputaten der p articu liere synode
inzake de beoordeling van iiet, examen sta a t de beslissing aan de particu liere
synode.
6. W anneer het perem ptoir examen sam envalt m et een gewone vergade
ring d er classis, w ordt het kosteloos afgenom en.”
ARTIKEL 189
E ngelse te k st B elijdenisgeschriften. Aan de orde w ordt gesteld het
Bijlage XV.
Aanvullend rap p o rt van Commis
sie IV over de Engelse te k st van de Belijdenisgeschriften en de F o r
m ulieren, met voorstellen, handelend over de voorstellen van de k erk
van Edm onton d.d. 25 Juni 1957, en liet voorstel van de classis d.d. 4 De
cember 1957 van de kerken in bet Oosten, inzake de C-tekst van de C atechis
m us en het voorstel van de classis d.d. 29 Jan. en 12 Febr. 1958 van de
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kerken in liet Oosten inzake de C'-tekst van de D ordtse L eerregels. Bs H. A.
Stel leest liet rapport.
ARTIKEL 190
Over het rap p o rt m et de voorstellen kom t een brede b espre
king. Ds G. van Dooren stelt een am endem ent voor te r
aanduiding van de C-tekst van the P salter, d at door de rap p o rteu r w ordt
overgenom en; de rap p o rteu r zelf heeft eveneens een am endem ent, d a t als
2e overw eging w ordt toegevoegd. Ten slo tte wordt het voorstel van de
Commissie aan vaard in deze vorm :
“1. De synode heeft kennis genom en van de voorstellen van d e k e rk van
Edm onton d.d. 25 Ju li 1957 en van de classis d.d. 4 Decem ber 1957 van de
kerken in h et Oosten inzake de tekst, voorkom end in the P sa lte r der
C hristian Reform ed Churches, uitgegeven door th e P ublication com m ittee
of the Chr. Reform ed Church te G rand Rapids, Mich., LTSA, van de Heidelbergse Catechism us, (C -tekst), en van h e t voorstel van de classis d.d. 29 Jan.
en 12 Febr. 1958 d er kerken in het Oosten, inzake de C -tekst d er D ordtse
L ee rreg e ls;
2. De synode overw eegt, dat de zaak der Belijdenisgeschriften een zaak
is, die behoort to t de kerken in het gem een;
3. De synode overw eegt, d at deze C-tekst in gebruik is in th e C hristian
Reform ed Churches, w aarm ee onze zusterkerk en in N ederland to t op de
V rijm aking in correspondentie hebben gestaan;
4. De synode overweegt, d a t tegen de C-tekst van de H eidelbergse Cate
chism us en de D ordtse L eerregels noch door de D eputaten 1954 noch u it de
kerken overw egende bezw aren zijn ingébracht;
5. Daarom besluit de synode de C-tekst van deze B elijdenisgeschriften
bij de kerken aan te bevelen, w aarbij ze de verw achting u itspreekt, d at de
kerken, indien zij, bij gebruik, de noodzaak to t w ijziging constateren, d a a r
over met voorstellen to t de m eeste vergadering komen;
6. De synode spreekt uit, d a t voorlopig alleen de N ederlandse te k st van
de H eidelbergse Catechism us en de D ordtse L eerregels authentiek is.”
Bespreking.

ARTIKEL 191
Engelse tekst van de A'ed. Gel. Bel.
Behandeld w ordt van Comm. IV h et
volgende voorstel:
“Inzake de E ngelse tek st van de N ederlandse G eloofsbelijdenis b eslu it
de synode h et m andaat van D eputaten 1954 in dezen te continueren, m et
dien verstande, d at bun opdracht zó w ordt uitgebreid, d a t zij d e k erk en één
ja a r voor de e.k. synode een ontw orp-definitieve te k st doen toekom eu”.
N aar aanleiding van een m ededeling van Ds J. T. van Popta, D eputaat
van de synode van Homewood 1954 voor deze zaak, neem t de synode echter
het volgende voorstel van Ds G. van Dooren a a n : “De synode neem t kennis
van de mededeling, te r synode gedaan, d at het R apport van D eputaten 1954
inzake de E ngelse te k st van de N ederlandse G eloofsbelijdenis binnenkort
bij de k erken k an worden verw acht”.
ARTIKEL 192
E ngelse te k st van de L it. F orm ulieren.
De praeses brengt in bespreking
Bijlage XVI.
het voorstel van Comm. IV over
de Engelse te k st van de L iturgische Form ulieren. H et voorstel lu id t als
v o lg t:
“De synode overw eegt, d at de kerken nog niet rijp zijn voor een v e ra n t
woorde beslissing inzake de L iturgische F orm ulieren. Daarom d rin g t de
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synode de bestudering van het R apport van D eputaten 1954 inzake de
Engelse tek st van de L iturgische Form ulieren, bij de kerken aan, opdat
zo uit de kerken voorstellen in dezen op de meeste vergadering worden
g eb rach t”.
In de discussie dienen Ds L. Selles en Ds G. van Dooren een voorstel in,
dat w ordt aangenom en, en luidt:
“De synode besluit aan de broeders E. C. B aartm an, J. H endriks en
Ds W. W. J. van Oene op te dragen aan de kerken aan te bieden een tek st
van de L iturgische F orm ulieren en Gebeden, w aarin zijn opgenom en de in
het R apport van de D eputaten 1954 voorgestelde wijzigingen”.
H ierm ede is het Com missie-voorstel vervallen.
ARTIKEL 193
Tijdens de discussie spreekt de praeses een woord van lof aan h et adres
der D eputaten, die, in opdracht van de synode van Homewood 1954, deze
arbeid hebben verricht. Al is het resu ltaa t van de besprekingen te r synode,
op sommige punten, vrij m ager, het moeilijke en tijdrovende w erk van
D eputaten is toch zeer goed geweest. Hij zegt hun daarvoor h arte lijk dank.
De R apporteur van Commissie IV stem t m et deze lof in.
ARTIKEL 194
V erzoeken van de kerken van Chatham en
T hans stelt de praeses aan
New W estm inster inzake Psalter»
de orde het voorstel van
Comm. IV over het verzoek
van de kerken van Chatham en New W estm inster (Acta, Art. 174). Na een
am endem ent van Ds G. van Dooren, overgenom en door de R apporteur,
lu id t het aldus:
“De synode besluit niet in te gaan op het verzoek van de k erk van
Chatham en die van New W estm inster om the P salter van the C hristian
Reform ed Church in de vrijheid der kerken te laten, gezien het feit, d at
zeer betekenisvolle bezw aren tegen deze bundel-als-geheel zijn ingébracht
in het R apport van D eputaten Homewood 1954”.
Ds. L. Selles, die bij de eerdere behandeling van deze zaak reeds een voor
stel had ingediend, heeft aan d at voorste! nu de gronden toegevoegd, zodat
h et luidt als volgt:
“De synode besluit liet gebruik van th e P salter, uitgegeven door the
P ublication Committee of the C hristian Reform ed Church, alsm ede de in
the H ym nal opgenomen Songs of Mary, Z acharlas, Simeon, the versification
of the L ords P ra y er en A m ighty fo rtress is our God (Nrs 1-327, 343, 344,
420, 431), in de vrijheid der kerken te laten tot de tijd toe, dat door D epu
ta te n a a n de kerken een Proefbundel als onder besluit 1 genoemd, zal
w orden toegezonden.
G ronden:
1. de enige door Homewood 1954 aangevoerde grond om het kerkgezang
in h et Engels to t “de 34” te beperken was de melodie;
2. een aan tal van 34 Psalm en is beslist onvoldoende w anneer regelm atig
Engelse diensten worden gehouden;
3. h et is liturgisch onjuist om in een Engelse dien st afw isselend Psalm en
in het Engels en in het N ederlands te zingen.’’
De bespreking hiervan w ordt echter om des tijds wille afgebroken.
A RTIKEL 195
De praeses richt een woord van afscheid
to t br A. W. de Leeuw, die voor h et la a tst
te r synode is. H ij zegt, dat liet ons “oprecht v erd riet”, d at br de Leeuw niet
Afscheid b r A. W. dei Lee>uw.
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to t liet einde van de synode kan blijven mee w erken; liij d an k t hem voor
de arbeid, die hij beeft verricht, en w enst hem een voorspoedige thuisreis.
B r A. W. de Leeuw d an k t de praeses voor zijn goede w oorden; ook hem
spijt het, d a t hij n iet kan blijven; hij heeft het eervolle gezien in h et afg e
vaardigd worden n a a r de synode, m aar ook steeds dieper gevoeld de v era n t
woordelijkheid, die de synode d raa g t tegenover de kerken en tegenover de
H eere. Hij hoopt, dat h e t w erk der synode gericht moge blijven n a a r de
“uiterste hoeksteen”, Jezus C hristus. E n mogen we steeds m eer zien de
liefde van Hem, die, ondanks onze zonden en ons tek o rt, Zijn k erk v e r
gaderen blijft.
ARTIKEL 196
N adat de synode m et de vele gasten uit de gem eente van Homewood Ps. 147 : 1 heeft gezongen, en br A. W. de Leeuw de HE'ERE
gedankt heeft voor Zijn trouw en goedheid, sluit de praeses om 10 u u r des
avonds de zitting.
Sluiting.

32e Z itting (1.(1. 29 M aart 1958.
ARTIKEL 197
Opening.
De praeses opent de vergadering te 9 u u r des m orgens, la a t
zingen Ps. 72 : 1, 2, leest 2 Tim. 2 ; 1—13, en g aa t voor in gebed.
A RTIKEL 198
Appèl nom inaal w ordt gehouden. B r A. W. de Leeuw is
vervangen door br K. de W it van Homewood, die door
de praeses w ordt welkom geheten. Br IC. de W it tek en t de presentielijst.

Appèl nom inaal.

A cta.

A RTIKEL 199
Acta A rtt. 174—190 worden vastgesteld.

K o rt verslag.

ARTIKEL 200
H et K ort verslag w ordt vastgesteld.

A RTIKEL 201
R apport A rchiefljew arende kerk.
H et rap p o rt van de archiefbew arende
Bijlage VI.
kerk, (A genda-punt 10—9) is th a n s bin
nengekom en, en w ordt in handen gesteld van Commissie II.
Sluiting.

Opening.

A RTIKEL 202
De praeses slu it de zitting.
33e Z itting d.d. 29 M aart 1958.
A RTIKEL 203
De praeses opent de vergadering te twee u u r des nam iddags,
en la at zingen Ps. 74 : 2, 15, 20.

Appèl nom inaal.

Acta.

ARTIKEL 204
Appèl nom inaal w ordt gehouden;
aanwezig.

alle broeders

zijn

A RTIKEL 205
Acta A rtt. 190—191 w orden vastgesteld.

ARTIKEL 206
R apport A rchiefbew arende kerk.
De praeses ste lt aan de orde het R ap
port van de A rchiefbew arende k erk van
Homewood-Carman. Ds G. van Dooren leest het rap p o rt van Comm. II h ier
over. De synode neem t hiervan kennis. De dank der synode zal w orden
overgebracht aan de archiefbew arende kerk.
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Opbouw Tan het Archief.

ARTIKEL 207
Commissie II doet n a a r aanleiding van het
rap p o rt, onder art. 206 genoemd, de volgende

su g g esties:
“Voor de schriftelijke vastlegging van de geschiedenis onzer k erken is
h et zeer w enselijk, d a t:
1. niet slechts alle synode-bescheiden (inclusief de gehele correspon
dentie van de roepende kerk) bew aard worden,
2. m aar ook, dat het G eneraal A rchief ontvangt: afsch rift van de A cta
of Notulen van de classes Oost en West.. W aar uw com missie m eent te
weten, d at deze gecyclostyleerd worden, kan aan deze w ens gem akkelijk
worden voldaan.
3. Dan hoort voorts in dit archief thuis alle correspondentie en beschei
den van G enerale D eputaatschappen, w anneer deze ze n iet zelf m eer nodig
hebben voor de vervulling van hun opdracht.
4. H ier en daar zw erven bij kerkeraden of p articu lieren schriftelijke
bijzonderheden rond over de allereerste tijd van ons k erk elijk leven in
Canada, die la te r van grote w aarde zullen blijken te zijn. De G enerale
A rchivaris zou m oeten trac h ten deze zo veel m ogelijk te verzam elen.
5. E lke k erkeraad worde gevraagd of hij in zijn archief stu k k en heeft,
die van m eer dan plaatselijke betekenis zijn, en dus een gew enste p laats
in h et G eneraal A rchief zouden vervullen.
6. Ditzelfde geldt zoveel m ogelijk van de classicale archieven. Uw
Commissie denkt b.v. aan de notulen van de eerste classis Canada. Moge
lijk zouden deze kunnen worden verm enigvuldigd en aan alle k erk en to e
gezonden, en het origineel in het G eneraal A rchief gedeponeerd.
7. T enslotte zou de A rchivaris-G eneraal verzoeken kunnen om alle
p laatselijke bulletins, Jaarboekjes e.d. te mogen ontvangen; foto’s van
kerkgebouw en en w at dies meer zij.”
De synode sp reekt uit het w enselijk te achten, dat h et G eneraal A rchief
w ordt opgebouwd overeenkom stig de suggesties der commissie, en besluit
deze suggesties te publiceren. Ds H. Scholten zal m et de archiefbew arende
k erk van Homewood-Carman overleg plegen over de vraag of een dergelijke
opbouw ligt binnen de m ogelijkheden, w aarover zij beschikt. H ierover zullen
nad ere inlichtingen worden verstrekt.
ARTIKEL 208
Uit het rap p o rt (Art. 206) is voorts gebleken,
liet voornaam ste stu k : de officiële A cta van
Synode van Homewood 1954, ondertekend door het m oderam en, in
archief ontbreekt. De commissie heeft het spoor verloren in H am ilton;
sloten w ordt, d a t de 2e scriba zal trac h ten het d a a r terug te vinden.
Acta Homewood 1954.

dat
de
liet
be

ARTIKEL 209
Verzoeken rail de k e rk e n ran Chatham en
New W estminster over gebruik van Psalter,

Voortgezet w ordt de behandeling van liet verzoek van
de kerken van Chatham en
New W estm inster inzake h et gebruik van the P salter van the C hristian
Reform ed Church. (Acta, A rtt. 173, 174, 194).
A lvorens d e synode overgaat to t stem m ing over de te r tafel liggende
voorstellen van Comm. IV en Ds L. Selles (art. 194) ste lt Ds W. W. J. van
Oene voor “het besluit van Homewood 1954, (Acta, 1954, Art. 56) vervallen
te v erklaren, aangezien d a a r als enig motief voor het gebruik van ‘de 34’
51

w ordt genoemd d e melodie, en d it voor een kerkelijke uitspraak geen deug
delijke grond is”.
D aar de u itslag van de stem m ing over liet voorstel-van Oene niet duide
lijk is, omdat de één opgeeft: staking-van-stem m en, en de ander 9—7, neem t
Ds W. W'. J. van Oene, gezien bet feit, dat bij zóvelen zo ern stig e bezw aren
tegen zijn voorstel leven, het van de tafel. H ierna w ordt bet com m issie
voorstel aangenom en; het voorstel-Selles is daarm ee vervallen.
Sluiting:.

ARTIKEL 210
De praeses slu it de zitting.
M e Zitting: d.d. 29 Haart 1058.

Opening.

ARTIKEL 211
De praeses opent de zitting te zeven u u r des avonds, en laat
zingen Ps. 75 : 1, 6.

Appèl nom inaal.

ARTIKEL 212
A ppèl-nom inaal w ordt gehouden; allen zijn aanwezig.

ARTIKEL 213
“Z aak-H am ilton”.
i n bespreking komt het vervolg van het R apport van
C lassis-Fergus.
Comm. I over de “zaak-H am ilton”.
Ds J. T. van Popta leest het Rapport.
De praeses geeft gelegenheid tot een algemene bespreking.
D aarna worden de overw egingen m et betrekking tot de bezw aren tegen
de vijf gronden voor de schorsing van Ds W. L oopstra behandeld.
Ten slotte worden de overw egingen en de conclusies van de commissie
m et algem ene stem m en voorlopig aanvaard, als volgt:
‘‘De synode heeft kennis genom en van h et verzoek van de F irs t Canadian
Reform ed Church of H am ilton, om uit te spreken, d a t u itsp ra ak II van
d e classis d e r Canadian Reform ed Churches in Oost-Canada 18 Ju li 1957 te
F ergus gehouden, n .l.:
‘a. d a t de k erkeraad van H am ilton door Ds W. L oopstra te schorsen zich
zw aar heeft m isgaan tegenover zijn D ienaar des Woords en, in hem, teg en
over diens Zender;
b. d a t m itsdien de kerkeraad onverw ijld deze schorsing d ien t op te heffen
en zich m et zijn predikant te verzoenen.’
ten onrechte is geschied.
A. De synode overw eegt voor w at de eerste schorsingsgrond b etreft:
1. Ds L oopstra heeft, bij zijn bevestiging als h erd e r en le ra a r van de
k e rk te H am ilton, beloofd zich te onderw erpen aan de k erkelijke verm aning
volgens de gem ene ordening d er kerken.
2. Overeenkom stig de ondertekening, genoemd in Art. 53 van die gemene
ordening d er kerken, h ad de k erkeraad van H am ilton altijd het rec h t om
gew ichtige zaken van nadenken, tot behoud van de enigheid en zuiverheid
in de leer, v an hem te vereisen zijn nader gevoelen en verk larin g over enig
artik el van de d rie Form ulieren van Enigheid.
3. Deze ondertekening gaf de k erkeraad van H am ilton niet het recht van
Ds L oopstra inzage van zijn preek te eisen, zodat deze niet verplicht was
de k erk eraad in zage te verlenen.
4. Om die reden alleen al had de kerkeraad een w eigering om aa n die
eis te voldoen niet mogen aanm erken als een niet-eerbiedigen van h et gezag
van de k erk eraad en m itsdien als een zonde tegen het 5e gebod des
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HKEREX, en derhalve nog m inder als een in art. 79 en 80 K.O. bedoelde
openbare grove zonde.
B. De synode overw eegt voor w at de tweede schorsingsgrond b etre ft:
1. De eerste w eigering van Ds L oopstra zich aan een gem ankte afsp raak
te houden hield in, dat hij niet overeenkom stig de n aa r het oordeel van de
k erk e ra ad gem aakte afsp raak de bezw aren tegen zijn preek ging behande
len, toen deze sch riftelijk w aren ingediend.
2. De k erkeraad heeft zelf m etterdaad berust in deze w eigering door de
vergadering tw ee u u r te schorsen, blijkbaar om aa n h e t verlangen van de
predikant, om de op sch rift gestelde bezw aren e e rst te overwegen, te
voldoen.
3. Voor het besef van de kerkeraad was deze w eigering toen b lijkbaar
geen in A rt. 79 en 80 K.O. bedoelde openbare grove zonde, w aarin hij om
des H eeren w il niet m ocht berusten.
4. De tw eede w eigering van Ds L oopstra zich aan een gem aakte afsp raak
te houden w as een reactie op hem prikkelende u itlatingen van enige
broeders.
5. Om die reden alleen al mag deze weigering geen in Art. 79 en 80 K.O.
bedoeld openbare, grove zonde tegen het 3e, 5e en 9e gebod genoemd
worden.
C. De synode overw eegt voor w at de derde schorsingsgrond b etreft:
1. De k erk e ra ad had besloten h et com ité voor G ereform eerd onderw ijs
n ader te onderw ijzen aangaande een zonde, die het, n aa r h et oordeel van d e
k erkeraad, had bedreven.
2. Ds L oopstra was lid van d it comité.
3. E r zijn tw ee m ogelijkheden:
a. de k erkeraad besloot dat Ds L oopstra zich zelf m oest laten o n d er
w ijzen;
b. d e kerk eraad besloot, dat Ds Loopstra mee m oest helpen het comité
te onderwijzen.
4. Ten aanzien van de eerste mogelijkheid:
a. indien Ds L oopstra bereid gebleken was zich te laten onderw ijzen,
dan had hij. voor zijn deel m eegeholpen aan de uitvoering van het besluit;
b. hij had dan niet gezondigd tegen het 5e gebod van de wet des H eeren
door aan de k erk eraad ongehoorzaam te z ijn ;
c. hij behoefde zich dan niet op een m eerdere vergadering te beroepen;
d. hij had dan geen in Art. 79 en 80 K.O. bedoelde openbare en grove
zonde bedreven.
5. Ten aanzien van de tweede m ogelijkheid;
a. d it besluit had ingehouden, d at Ds L oopstra het comité had moeten
onderw ijzen aangaande een zonde, w aarvan hij meende h et comité niet te
mogen beschuldigen;
b. de k erkeraad had dan van hem een daad geëist, die tegen zijn
consciëntie inging, hetgeen de kerkeraad niet geoorloofd was;
c. Ds L oopstra’s w eigering aan de uitvoering van zulk een besluit mede
te w erken, mocht dan n ie t worden aangem erkt als een iu Art. 79 en 80 K.O.
bedoeld© openbare en grove zonde;
d. hij had zich, n a de kerkeraad meegedeeld te hebben om des gew etens
wil niet te kunnen m eew erken aan de uitvoering van dit besluit, dan op
een m eerdere vergadering m oeten beroepen;
e. door d a t niet te doen had hij zich niet gehouden aan de gemene
ordening der kerken;
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f. d a t was dan geen zoude tegeu Art. 31 K.O., omdat zondigen een overtred in g is van de w et des HEBBEN;
g. h ier is dan. niet liet bedrijven van een in Art. 79 en 80 K.O. bedoelde zonde bewezen.
D. De synode overw eegt voor wat de vierde schorsingsgrond b etreft:
1. Ds L oopstra w ordt hierin beschuldigd zich n iet aa n d e verm aning
en tu ch t van de kerkeraad te willen onderw erpen en d aa rn aar te handelen;
2. De H E E R E gebiedt ons in het 5e gebod van Zijn wet, d at elk zich m et
behoorlijke gehoorzaam heid moet onderw erpen aan de goede leer en straf
van allen, die over hem zijn gesteld (Cat. Zond. 39);
3. De k erkeraad bewees niet, dat de hier door hem bedoelde verm aning
en tu c h t een goede leer en stra f w as;
4. De reactie van Ds L oopstra op de verm aningen van de k erk eraad
bestond, volgens overw eging d, uit het “stellen van een aan tal vragen en het
m aken van een aantal opm erkingen, welke niet inhielden om zich te re c h t
vaardigen op grond van de Schrift en de Belijdenis, m aar veeleer een poging
om van aangeklaagde aan k lag er te w orden”, w at n a a r h et oordeel van de
kerk eraad van de zonde van onboetvaardigheid getuigt;
5. In deze overw eging ontbreekt het bewijs, d at het stellen van die
vragen en het m aken van die opm erkingen getuigden van onboetvaardigheid.
6. Te m inder is hier aangetoond, dat Ds L oopstra door het stellen van
die vragen en h et m aken van die opm erkingen een in Art. 79 en 80 be
doelde openbare en grove zonde bedreven heeft.
E. De synode overw eegt voor w at de vijfde schorsingsgrond b etreft;
1. De k erk eraad constateert, dat Ds L oopstra er blijk van gegeven had
niet de vereiste bekw aam heid, kennis en inzicht te hebben, w elke nodig zijn
voor de uitoefening van zijn am bt;
2. A an deze beschuldiging is ten grondslag gelegd de inhoud van de in
overw eging d. aangeduide vragen en opm erkingen;
3. De inhoud van deze vragen en opm erkingen w ordt evenm in als in de
4e schorsingsgrond ook m aar enigszins concreet w eergegeven;
4. In deze schorsingsgrond is dus niet bewezen, d a t Ds L oopstra m e tte r
daad blijk h eeft gegeven n ie t de vereiste bekwaam heid, kennis en inzicht
te hebben, w elke nodig zijn voor de uitoefening van zijn am bt.
Dit alles overwegende concludeert de synode, dat in deze vijf co n staterin
gen en overw egingen niet is bewezen, dat Ds L oopstra in Art. 79 en 80 K.O.
bedoelde zonden tegen h et 3e, 5e, en 9e gebod van de w et des H EEREN en
A rt. 31 K.O. heeft bedreven.”
In verband m et een gem aakte opm erking w ordt besloten m et de definitieve
vaststelling te w achten to t deze zaak in h aa r geheel is afgehandeld. (Art. 321)
Ds G. van Dooren onthoudt zich van stem m ing om de onder Acta, A rt. 179
genoemde reden; br. G. Boot stem t niet n a a r Art. 33 K.O.
ARTIKEL 214
“Zaak-Hamilton”, classis Fergus.
D aarna w orden pu n t voor punt be
sproken d e overw egingen t.a.v. h et be
zw aar van de F irs t Canadian Reform ed Church of H am ilton tegen de
overw egingen van de classis-F ergus. (zie ben.) Ook deze overw egingen en
conclusie worden m et algem ene stem m en aangenom en. Ds G. van Dooren
o nthoudt zich w ederom van stem m ing (Acta, A rt. 179) en br. G. Boot stem t
n ie t n aar A rt. 33 K.O.
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O verwegingen en conclusies luiden als volgt:
“F. De synode overw eegt ten aanzien van het bezw aar van de F irs t
Canadian Reformed Church of H am ilton tegen overweging I la van de
classis-F ergus, welke overweging aldus luidt: ‘dat niet het bewijs geleverd
is v an grove en openbare zonden tegen het 3e, 5e en 9e gebod van de wet
des HEERKN en A rt. 31 K.O.’:
1. Betreffende de le , 2e en 3e schorsingsgrond w ordt in h et bezw aar
sc h rift alleen gezegd, dat die voor de classis F ergus toch duidelijk genoeg
w aren zoals ze w aren geform uleerd.
2. Betreffende de bew ijskracht van de 4e en 5e schorsingsgrond wordt
d a t n ie t gezegd: ze worden in het geheel niet genoemd.
3. Y an de schorsingsgronden w ordt in het algem een nog alleen gezegd,
d a t ze in de classis van F ergus zijn toegelicht.
4. W at te r toelichting toen is gezegd w ordt niet verm eld.
Dit alles overwegende concludeert de synode, dat geen gegronde bezw aren
zijn ingebracht tegen overw eging H a van de classis-F ergus.
G. De synode overw eegt ten aanzien van het bezw aar tegen overweging
lib van de classis-F ergus, die aldus luidt: “dat in de sehorsingsacte ge
noemde gronden noch ieder afzonderlijk, noch gezam enlijk Ds L oopstra
schorsingsw aardig m aken n aa r Art. 79 en 80 K.O.’’.
1. Genoemde raad leest In deze overw eging in p laats van “g ronden” liet
woord “zonden”.
2. Zijn bezw aar, d at de classis gezegd zou hebben, d a t de in de sehor
singsacte genoemde “zonden” noch ieder afzonderlijk noch gezam enlijk
Ds L oopstra schorsingsw aardig m aken n aa r Art. 79 en 80 K.O. b eru st op
een verkeerd lezen van deze overw eging en is dus ongegrond.
Dit alles overwegende constateert de synode, d a t geen gegronde bezw aren
tegen overw eging lib van de classis F ergus zijn ingebracht.”
A RTIKEL 215
“ Zuiik-H am ilten”. C lassis-Fergus.
T enslotte w ordt het voorstel van de
commissie om aan het verzoek, onder
Acta, A rt. 213 genoemd, n iet te voldoen, m et algem ene stem m en aanvaard,
in deze vorm :
“Op grond van al de voorafgaande overw egingen en constateringen besluit
de synode n ie t te voldoen aan h et verzoek van de F irs t Canadian Reformed
Church of H am ilton, om u it te spreken, d a t u itsp raak II van de classis
d e r C anadian Reform ed Churches in Oost Canada 18 Ju li 1957 te F erg u s
gehouden, n.l.:
‘a. d a t de kerk eraad van H am ilton door Ds L oopstra te schorsen zich
zw aar heeft m isgaan tegenover zijn dienaar en in hem tegenover diens
Zender;
b. d a t m itsdien de k erkeraad onverw ijld deze schorsing dient op te
heffen en zich m et zijn predikant te verzoenen.’
te n onrechte is geschied.”
A RTIKEL 216
G asten,
De praeses spreekt zijn blijdschap uit over h et feit, d a t er ook
op deze Z aterdagavond zo veei gasten aanw ezig zijn; in de
grote belangstelling, die de synode mag ondervinden, ziet hij een bewijs
van de liefde d er broeders en zusters tot de K erk des H eeren.
A R TIK EL 217
Afwikkeling' financiën.
Meegedeeld w ordt, d a t e r bericht is binnengeko
men, dat de kerk van Homewood-Carman het
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verzoek d e r synode om, m et de kerk van Smlthville, te zorgen voor de
afw ikkeling van de financiën d er synode (Acta, Art. 99), heeft ingewilligd.
Br. A. B ergsm a is aangew ezen in dezen voor de k erk eraad op te treden.
S luiting,

Opening.

A RTIKEL 218
N adat nog gezongen is Gez. 5 : 1 , 2, 6, 10, en b r K. de W it is
voorgegaan in dankgebed, sluit de praeses de zitting.
35e Z itting d.d. 31 M aart 1958.
A RTIKEL 219
De praeses opent te 9 uur des m orgens de zitting, laat zingen
Ps. 81 : 1, 2, 11, 12, leest 2 Tim. 2 : 14—26, en gaat voor in gebed.

ARTIKEL 220
Appèl nom inaal w ordt gehouden; alle broeders zijn
aanw ezig; de praeses spreekt zijn blijdschap en dank
baarheid hierover uit.

Appèl nom inaal.

A cta.

ARTIKEL 221
Acta A rtt. 193—208 w orden vastgesteld.

K ort verslag.

ARTIKEL 222
K ort verslag w ordt vastgesteld.

Sluiting.

A RTIKEL 223
De praeses slu it de zitting.

Opening.

36e Z itting d.d. 31 M aart 1958, gehouden in de
k erk zaal van de gem eente te Homewood-Carnian.
ARTIKEL 224
De praeses opent de zitting, en la at zingen Ps. 84 : 1, 6.

Appèl nom inaal.

ARTIKEL 225
Appèl nom inaal w ordt gehouden;
aanwezig.

alle broeders zijn

ARTIKEL 226
“ Zaak-Laven”.
Ds. W. W. J. van Oene leest h et derde rap p o rt van Comm. I
B ijlage I.
in de zaak-Laven, m et voorstellen.
De praeses brengt de overw egingen en u itsprak en van het voorstel p u n ts
gewijs in bespreking.
Voorstel I wordt, m et enkele wijzigingen in zijn geheel aanvaard als
volgt:
“De synode heeft kennis genomen van het bezw aarschrift van b r P. Laven
tegen de u itsp ra ak van de classis van 7 Septem ber 1955 van de kerken
in het Oosten, luidende: ‘De classis spreekt voorts uit, dat br Laven m e tte r
daad gezondigd heeft tegen het vijfde gebod. H ij heeft de orde in de kerk
des H eeren omgekeerd, door, in plaats van zijn bezw aren bij de voor
ganger, de kerkeraad en /of de m eerder e vergadering in te brengen, regel
rec h t de gem eente te w aarschuw en tegen de am btelijke leiding in dezen
en op te roepen het am btelijk gebed in dezen niet mee te bidden. (Matth. 18;
Zond. 39 H.C.; O ndertekeningsform ulier voor D ienaren (les Woords, O uder
lingen en D iakenen; Art. 31 K|,0.).
De synode constateert:
1. d at de classis uitsprak, d at br Laven gezondigd had tegen het 5e gebod,
2. dat de classis als grond hiervoor aanvoerde, d at br Laven de orde in de
k erk des H eeren had omgekeerd,
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3.
dat dit de classis gebleken is hieruit, d at br Laven regelrecht de ge
m eente gew aarschuw d heeft tegen de am btelijke leiding in dezen en opgeroepen heeft niet mee te bidden.
De synode overw eegt:
d at het niet duidelijk is, wat, n aar het oordeel der classis, de orde in de
k erk des H eeren is, w aaraan br. Laven zich dan had moeten houden.
W ant: de synode constateert, d at door de classis is aangehaald:
1. M atth. .18, k laarb lijk elijk als bewijs voor de stelling, d at br Laven zich
met zijn bezw aren to t de voorganger had moeten wenden;
2. Zondag 39 en “O ndertekeningsform ulier voor D ienaren des Woords,
ouderlingen en d iakenen”, k laarblijkelijk als bewijs voor de stelling, d a t
br Laven zich m et zijn bezw aren eerst to t de k erk eraad had m oeten w enden;
3. A rt. 31 K.O., klaarblijkelijk a ls bewijs voor de stelling, dat b r Laven
zich m et zijn bezw aren ee rst to t een m eerdere vergadering had m oeten
wenden.
De synode overw eegt;
ad 1. dat een niet-handelen n aa r de regel door de Heiland in M atth. 18
geboden geen zonde is tegen h e t vijfde gebod;
ad 2. a. d a t in Zondag 39 deze orde niet geboden w ordt;
b. dat de classis niet heeft bewezen, d at deze orde wel in een,
n a a r h aa r oordeel bestaand ondertekeningsform ulier w ordt aangegeven;
ad. 3. d a t een niet-handelen n a a r Art. 31 K.O. geen zonde is tegen h et
vijfde gehod en d a t tegen een artik el der K.O. niet gezondigd kan worden
doch alleen tegen de geboden des H eeren.
De synode concludeert:
dat de classis n iet heeft bewezen, d at br Laven door het schrijven van
zijn brief gezondigd heeft tegen het vijfde gebod van des HEEREN wet.
De synode spreekt uit:
dat deze u itsp raak onjuist is en dient te vervallen.”
ARTIKEL 227
D aarna komt P u n t II van h et Comrnissie-voorstel in be
handeling. Na een brede discussie, w aarin verschillende
suggesties en een voorstel de Commissie aan de hand worden gedaan,
sch o rst de praeses de vergadering voor een kw artier om de commissie
gelegenheid te geven zich nader te beraden.
Na opheffing van de schorsing deelt de. commissie mede voorstel TI en
III van de tafel te nemen, en het volgende in te dienen:
“De synode heeft kennis genomen van het bezw aarschrift van br. P.
Laven tegen de u itsp ra ak van de classis van 7 M aart 1956 van de kerken in
het Oosten, luidende: ‘dat de voorlopige schorsing terech t is geschied, en
dat de voorlopige schorsing door de afzetting n aar Art. 79 K.O. dient v e r
vangen te w orden’, in welk bezw aarschrift deze broeder verzoekt uit te
spreken: ‘d at hij door het schrijven van zijn brief aan de gem eente niet
schorsensw aardig was, om dat er geen bewijs geleverd is, d at hij zich
schuldig m aakte aan de zonden genoemd in A rtt. 79 en 80 ICO.’.
De synode overw eegt:
1. de classis van 7 M aart 1956 in het Oosten heeft uitgesproken, dat de
voorlopige schorsing van br Laven te rech t is geschied en d at de voor
lopige schorsing door de afzetting n aar Art. 79 K.O. d ien t vervangen te
worden ;
2. de classis heeft daarm ede verklaard, dat deze broeder schorsensw aar
dig was n a a r Art. 79 KlO.;
“Ztiak-Laven”.
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3. de classis lieeft voor deze u itsp raak geen gronden genoemd;
4. volgens officiële classis-handelingen en -notulen is de grond voor
deze u itsp raak blijkbaar de beschuldiging van zonde tegen het vijfde gebod,
zoals deze beschuldiging nader geform uleerd is in de verm elde u itsp raak
v an 7 Septem ber 1955;
5. de onjuistheid van deze beschuldiging is in onder 1. aangetoond en
uitgesproken;
6. de synode is niet com petent om in h et algem een te oordelen over de
schorsingsw aardigheid van een am b tsd rag er; daarom moet zij zich in deze
zaak beperken tot de gronden, w aarop de classis-u itsp raak rust.
De synode sp reekt uit, d at de classis van 7 M aart 1956 m et h aa r u itsp raak
ten onrechte heeft verklaard, d at br. Da ven op grond van zonde tegen het
vijfde gebod schorsingsw aardig w as.”
Dit w ordt in zijn geheel aanvaard.
De praeses spreekt er zijn dankbaarheid over uit, dat oe synode in
deze moeilijke zaak tot een besluit is kunnen komen.
Sluiting'.

ARTIKEL 228
De ziting wordt gesloten.

Opening.

37e Zitting d.d. 31 Maart 1958, in tic kerkzaak
ARTIKEL 229
De praeses opent de vergadering, en laat zingen P s 85 : 1, 2, 4.

Appèl noinimuik

ARTIKEL 230
Appèl nom inaal w ordt gehouden;
aanwezig.

alle broeders zijn

ARTIKEL 231
“Z aak-H am ilton”, classis-F ergus.
Aan de orde komt d at gedeelte van
het R apport van Commissie I in de
“zaak-H am ilton”, d at handelt over liet verzoek van de F irs t Canadian
Reform ed Church of H am ilton om uit te spreken, d at u itsp ra ak II van de
classis F ergus d.d. 18 Ju li 1958 van de kerken in Oost-Canada te haastig is
geschied.
Voor de commissie leest Ds W. W. J. van Oene het R apport. De com
m issie ste lt voor uit te spreken:
"De synode overw eegt:
1. De k erkeraad van H am ilton had de vijf overw egingen en co n staterin
gen als schorsingsgronden der toetsing aan de k erk e ra ad van B urlington
voorgelegd;
2. De kerkeraad van B urlington oordeelde, dat Ds L oopstra op deze
gronden niet geschorst mocht worden;
3. De kerkeraad van H am ilton heeft niettem in zijn pred ik an t op deze
gronden geschorst;
4. De k erkeraad van B urlington w as daarom gerechtigd op de classis
van F ergus zijn bezw aren tegen deze daad van de kerk eraad van H am ilton
in te brengen;
5. De bezw aren tegen deze schorsingsgronden zijn derhalve w ettig door
de k erk eraad van B urlington aan het oordeel der classis voorgelegd;
6. De k erkeraad van H am ilton heeft de gelegenheid ontvangen on ge
b ru ik t om de schorsingsgronden toe te lichten en te trach ten de w ettig
heid erv an aan te tonen.
Dit alles overwegende spreekt de synode u it:
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aan het verzoek van <Je Raad der F irs t Canadian Reformed Church of
H am ilton niet te kunnen voldoen.”
N a bespreking w ordt d it aangenom en m et algem ene stemmen.
Ds G. van Dooren onthoudt zich van stem m ing (Art. 179), en b r G. Boot
stem t niet, n a a r Art. 33 K.O.
ARTIKEL 232
“Zaak-Haillilton”, classis Fergus.
H ierna geeft de praeses in bespreking
het volgende voorstel van Commissie I:
“De synode heeft kennis genom en van het verzoek van de Raad d er F irs t
Canadian Reform ed C hurch of H am ilton uit te spreken, dat u itsp ra ak III
van de classis-F ergus, ‘dat h et niet to t h aa r com petentie behoort in deze
m om enteel advies te geven, m aar d a t ze slechts Ds L oopstra w ijst op zijn
verantw oordelijkheid als D ienaar des W oords in de K erk van H am ilton’,
te haastig en te n onrechte is geschied.
De synode overw eegt:
1. Voor dit verzoek worden geen andere argum enten aangevoerd dan
voor h et verzoek nopens u itsp ra ak II;
2. Deze argum enten zijn ongegrond gebleken.
D it overw egende spreekt de synode uit:
aan d it verzoek niet te kunnen voldoen.’’
Dit voorstel w ordt m et algem ene stem m en aanvaard ; Ds G. van Dooren
onthoudt zich wederom van stem m ing, (Art. 179), en br. G. Boot stem t niet
n a a r Art. 33 K.O.
ARTIKEL 233
V oorts w ordt behandeld het bezw aar van b r E.
Schilder van Toronto tegen de u itsp ra ak van
de classis Fergus, dat n.l. ‘de classis heeft gehandeld in strijd m et Art.
31 K.O.’. De commissie ste lt voor uit te spreken:
“De synode overw eegt:
1. De classis had terech t geconstateerd, d at deze ‘voorlopige schorsing’
was geschied in strijd met Art. 79 K.O., en daarom onw ettig en on rech t
vaardig w as;
2. De classis sprak daarom terecht uit, dat ze terstond diende te worden
opgeheven, omdat het geen der kerken vrij sta a t in strijd met de k erk en
ordening te handelen;
3. De classis had terecht geconstateerd, dat de vijf constateringen en
overw egingen geen w ettige grond boden voor het schorsen van Ds L o o p stra;
4. De classis sprak daarom terecht uit, dat de kerk eraad onverw ijld
deze schorsing diende op te heffen en zich met zijn predikant te verzoenen,
w ijl h et geen k erkeraad vrij sta a t een am btsdrager op onw ettige gronden
te schorsen.
Dit alles overwegende concludeert de synode:
d a t de classis-F ergus n ie t in strijd m et Art. 31 K.O. heeft gehandeld,
w aarom zij u itspreekt:
het bezw aar van br Schilder als ongegrond te moeten afw ijzen.”
Ook d it voorstel w ordt aangenom en op dezelfde wijze als de vorige
voorstellen.
B ezw aarsclirift-Sclülder.

ARTIKEL 234
“ZanR-Hamilton” ; classis Ham ilton.
Ds D. v. d. Boom leest nam ens
Commissie I het volgende stu k van
liet Rapport, handelend over het verzoek van de F irs t Canadian Reformed
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Church o£ H am ilton om uit te spreken, dat de u itsp raak van de classisH am ilton d.d. 24 Ju li 1957 van de kerken in het Oosten, ‘d at de am bts
d ragers, die momenteel de m eerderheid vormen, indien zij geen blijk geven
van inkeer door op zijn m inst voor hun deel er aan mede te w erken, d at
deze schorsing w ordt opgeheven, ipso facto afzettiugsw aardig zijn’, te
haastig en ten onrechte is geschied.
Commissie I stelt voor.
“V. De synode heeft kennis genomen van het verzoek van de raad van
de F irs t Canadian Reformed Church of Ham ilton, om u it te spreken, dat de
u itsp ra ak van de classis H am ilton, 24 Ju li 1957 van de kerken in het Oosten:
‘dat de am btsdragers, die m omenteel deze m eerderheid vormen, indien zij
geen blijk geven van inkeer door op zijn m inst voor hun deel er aan mede te
w erken, d a t deze schorsing onverw ijld w ordt opgeheven, ipso facto, afzettingsw aardig zijn’, te haastig en ten onrechte is geschied.
A. De synode overw eegt voor w at het bezw aar tegen de aanhef van de
u itsp raak betreft:
1. Deze “voorlopige schorsing” mocht na de mededeling van het oordeel
van de kerkeraad van B urlington niet geschieden;
2. Door deze “voorlopige schorsing” was Ds L oopstra m etterdaad in
zijn am btsbediening geschorst;
3. De classis-H am ilton heeft daarom in de aanhef van zijn u itsp raak
niet ten onrechte h et woord “schorsing” gebruikt in plaats van “voorlopige
schorsing”.
B. De synode overweegt voor w at liet bezw aar b etreft tegen het “im m ers
2e” ;
1. H et gebruiken van het woord “o n rech tv aard ig ” in u itsp ra ak I van de
classis-F ergus is als zodanig geen vooruitgrijpen op de afw ijzing van de
sehorsingsgronden in u itsp raak II van deze classis, om dat door deze on
w ettige schorsing het recht des H eeren op de trouw van de k erk des
H eeren te H am ilton aan de ook door h aa r aanvaarde kerkenordening
w as verloochend.
C. De synode overw eegt voor w at liet bezw aar b etreft tegen h et “im
m ers 3e” ;
1. De kerkeraad van H am ilton had niet de bew ijslast, d a t Ds L oopstra
schorsingsw aardig was, om dat hij niet to t de classis gekomen w as m et het
verzoek zulks uit te spreken;
2. Ds L oopstra en de k erkeraad van B urlington hadden de bew ijslast,
d a t Ds L oopstra n ie t schorsingsw aardig was, om dat zij bezw aren aa n
tekenden tegen de sehorsingsgronden.
3. De classis had n ie t de bew ijslast, d a t Ds L oopstra schorsingsw aardig
was, om dat zij de sehorsingsgronden en de ertegen ingebracht bezw aren
had te toetsen;
4. De raad van Burlington heeft zijn bezw aren ingebracht en de bew ijs
la st op zich genom en;
5. De classis w erd dus in sta a t gesteld om aan h aar to etsin g sp lich t te
voldoen.
D. De synode overweegt voor w at het bezw aar b etreft tegen h et “im
m ers 4e” :
1. W anneer iemand niet in alles feilloos handelt, dan houdt dat nog niet
in, d at hij in duidelijk aanw ijsbare zonden en in v erharding d aa rin leeft;
2. Dwalen en m istasten is niet identiek met zondigen en zich v erharden
in zonden.
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E. De synode overw eegt voor w at h et bezw aar betreft tegen het "Im
m ers 5e” :
1. H et w elzijn van de gem eente te H am ilton was ook h ie rin gelegen,
d at de kerk eraad zich hield aan zijn belofte van trouw aan d e kerkenorde
ning, w aardoor de rechtspositie van de am btsdragers w ordt gew aarborgd.
2. Door de voorlopige schorsing te veroordelen als in strijd m et Art. 79
K.O. heeft de classis gew aakt voor de rechtspositie van de am b tsd rag ers
in de k erk des H eeren;
3. Dusdoende heeft de classis m etterdaad liet welzijn van de gem eente
te H am ilton gediend.
F. De synode overweegt voor w at het bezw aar betreft tegen h et “im
m ers 6e” :
1.
De k erkeraad van H am ilton kon inderdaad niet van een “noodpositie”
spreken. Door overeenkom stig het Woord van God n aa r de gem aakte af
spraken te leven, ook voor w at Art. 79 K.O. betreft, zou de k erk van
H am ilton n a a r luid van Gods belofte niet in een noodsituatie gekomen zijn.
G. De synode overw eegt voor wat het bezw aar betreft tegen h et “im
m ers 7e” :
1. Schorsingsgronden moeten de zonden zo duidelijk verm elden, dat
een onderzoek n aar w at de aangeduide feiten en uitlatingen eigenlijk in
hielden, niet nodig behoeft te zijn;
2. De schorsing w as geschied in strijd met Art. 79 K.O. De classis-F ergus
m oest om die reden alleen al dadelijk uitspreken, d at de schorsing on
w ettig w as;
3. Die uitsp raak mocht derhalve niet afhankelijk gesteld worden van
de resu ltate n van een In te stellen onderzoek;
4. Om die reden is het feit, dat de classis-F ergus zulk een onderzoek
niet heeft ingesteld geen bewijs, d at ze niet objectief wilde oordelen;
5. Van de w aarheid van de klacht, dat de classis-F ergus Ds L oopstra
wel, en de k erk eraad van H am ilton niet op zijn woord heeft geloofd, is
de synode niets gebleken;
6. Voor de w aarheid van deze klacht wordt in het b ezw aarschrift geen
enkel bew ijs aangevoerd;
7. De afgevaardigden n aa r de classis-F ergus konden onpartijdig oordelen
over de aan hen voorgelegde zaak door zulks te doen in trouw aa n de
S chrift en aan de kerkenordening, w aartoe zij krachtens de belofte van de
zalving des Geestes in sta a t w aren;
8. H et feit, dat zij met de zaak en de daarb ij betrokken personen bekend
w aren, is derhalve geen bewijs, clat zij niet in sta a t w aren onpartijdig te
oordelen.
Dit alles overwegende spreekt de synode uit:
“Aan het verzoek van de raad der F irs t Canadian Reformed Church of
H am ilton om uit te spreken, dat deze uitspraak van de classis H am ilton
te h aastig is geschied, niet te kunnen voldoen.”
De praeses geeft de voorstellen puntsgew ijze in bespreking.
D aarn a worden de overw egingen en het eerste voorstel met algem ene
stem m en aanvaard; Ds G. van Dooren onthoudt zich (Art. 179), h r G. Boot
stem t n ie t n aa r Art. 33 K.O.
ARTIKEL 235
“ Z aak-H am ilton” ; classis-H am ilton.
T enslotte leest Ds D. v. d. Boom
een gedeelte van liet R apport h an
delend over de u itsp ra ak van de classis-H am ilton van d e kerken in het
Oosten, en luidende:
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‘de classis, van oordeel, d at de m eerderheid van de k erk eraad van H am il
ton het aangegane accoord van sam enleving binnen het kerkverband m et
voeten tree d t en d aardoor de gem eente van H am ilton v ersch eu rt en m itsdien
zich schuldig m aakt aan de in A rt. 80 K.O. genoemde zonde van openbare
scheurm aking,
spreekt uit, dat am btsdragers, die m omenteel deze m eerderheid vorm en,
indien zij geen blijk geven van inkeer door op zijn m inst voor hun deel
eraan mede te w erken, d at deze schorsing onverw ijld w ordt opgeheven,
ipso facto afzettingsw aardig zijn.”
De bespreking over deze zaak w ordt om tien u u r des avonds afgebroken.
A R TIK EL 236
N adat gezongen is Ps. 139 : 1 en 14 en de eerste scriba is voorgegaan
in dankgebed, slu it de praeses de zitting.

Opening.

38e Zifting d.d. 1 April 1958
ARTIKEL 237
De praeses opent de vergadering om 9 uur des m orgens, laat
zingen Ps. 86 : 6, lees 2 Tim. 3 : 1—5, 10—17, en g aa t voor

in gebed.
A ppèl nom inaal.

A cta.

A RTIKEL 238
Appèl nom inaal wordt gehouden;
aanwezig.

alle broeders zijn

A RTIKEL 239
Acta, A rtt. 209—236 worden vastgesteld.

K ort verslag.
Sluiting.

Opening.

ARTIKEL 240
H et K ort verslag w ordt vastgesteld.

ARTIKEL 241
De praeses slu it de zitting.
39e Zitting d.d. 1 A pril 1958.
ARTIKEL 242
De praeses opent de vergadering om 2.57 uur des nam iddags
en laat zingen Ps. 89 : 9, 13.

Appèl nom inaal.

ARTIKEL 243
Appèl nom inaal w ordt gehouden;
aanwezig.

alle

broeders

zijn

ARTIKEL 244
“ Zaak-H ainiItonw; classis-H am ilton.
De bespreking van h et Vervolg)R apport van Comm. I in de zaaliH am ilton w ordt voortgezet. De rapp o rteu r deelt mee, d at de beide laatste
bladzijden van het in de 37e zitting behandelde rap p o rt (Acta, Art. 235)
worden vervangen. Hij leest dit vervangende deel voor.
ARTIKEL 245
“ Z aak-H am ilton” ; classis-H am ilton.
De praeses geeft de overw egingen
en voorstellen van de commissie
puntsgew ijs in bespreking. Na brede bespreking gaat d it gedeelte, m et
enkele uit de vergadering opgekomen suggesties en voorstellen n aa r de
com missie terug, opdat zij zich nad er bezinne.
Sluiting.
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A RTIKEL 246
De praeses slu it de zitting.

40c Zitting il.il. I April 1958.
ARTIKEL 247
Opening.
De praeses opent de zitting om 8 uu r des avonds. Hij deelt mede,
dat er deze avond niet vergaderd zal worden, omdat Commissie I
ru stig tijd moet hebben h aar rap p o rt verder voor te bereiden.
Sluiting.

Opening.

ARTIKEL 248
De praeses laat zingen Ps. 90 : 1, Ds C. van Dooren d an k t en
de praeses sluit de vergadering.
41e Zitting d.ci. 2 April 1958.
ARTIKEL 249
De praeses opent de zitting, laat zingen Ps. 92 : 7, 8, leest
2 Tim. 4 : 1—8, en gaat voor in gebed.

Appèl nominaal.

.Sluiting.

Opening.

ARTIKEL 250
Appèl nom inaal w ordt gehouden;
aanwezig.

alle broeders zijn

ARTIKEL 251
De praeses sluit de zitting om de com missies gelegenheid te
geven hun arbeid te verrichten.
42e Zitting «l.d. 2 April 1958.
ARTIKEL 252
De praeses opent de zitting, te 714 u u r des avonds, en la a t
zingen Ps. 93 : 1—4.

Appèl nom inaal.

ARTIKEL 253
Appèl nom inaal wordt gehouden; allen zijn aanwezig.

ARTIKEL 254
De praeses deelt mede: le. dat Ds W. W. J. van
Oene is toegevoegd aan Commissie I om h et w erk
van die commissie te bespoedigen; 2e. d at aan Commissie IV in handen
is gegeven het bezw aarschrift van de F irs t Canadian Reformed Church
of H am ilton tegen de opname van the American Reformed Church in het
verband van de classis der kerken in Oost-Canada.
U itbreiding Uoniiu. 1.

ARTIKEL 255
“ Zaak-H ainilton” ; elassis-H am ilton.
Aan de orde komt liet vervolg van
bet R apport van Comm. I over de
zaak-H am ilton m et voorstellen.
Ds J. T. van P opta leest het rapport voor.
Na bespreking w ordt h et voorstel der commissie aangenom en, luidende:
“Dit alles overwegende (zie Acta, Art. 234) spreekt de synode uit, aan
liet verzoek (van de F irs t Canadian Reformed Church of H am ilton) uit
te spreken, dat deze uitsp raak (van de classis H am ilton d.d. 24 Ju li 1957
van de kerken in het Oosten) ten onrechte is geschied, niet te kunnen
voldoen.’’
Ds G. van Dooren onthoudt zich van stemming, (Acta, A rt. 179), br. G.
Boot stem t n ie t n aa r Art. 33 K.O.
ARTIKEL 256
“Zank-Hanillton*; classis-H am ilton.
De P raeses ste lt aan d e orde het
Commissie-voorstel, “te verklaren,
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d at bepaalde onderdelen van de u itsp raak van de classis-H am ilton onjuist
zijn”.
Na een brede bespreking w ordt bet voorstel met de overw egingen n aar
de com missie teruggew ezen om het geheel iets overzichtelijker te form u
leren; enkele suggesties worden h aar hierbij aaii de hand gedaan.
A RTIKEL 257
“ Z nak-H am ilton” ; classis-H am ilton.
H ierna kom t aan de orde het vol
gende voorstel van de com missie:
“De synode heeft kennis genom en van het verzoek van de raad van de
F irs t Canadian Reformed Church te H am ilton om uit te spreken, d a t u it
sp raak II van de Classis Ham ilton, 24 Ju li 1957, ‘dat deze m inderheid van
de kerkeraad inderdaad gerechtigd is om eventuele verharding in de zonde
van schorsing van de broeders, die thans de m eerderheid van de kerk eraad
van H am ilton vorm en vast te stellen, en, zich vrijm akend van het schorsings
besluit, de gem eente op te roepen getrouw te blijven aan den O pperherder
der schapen’, te haastig en ten onrechte is geschied.
Zij overweegt, dat in het bezw aarschrift van genoemde raad n ie t enig
bezw aar tegen deze u itsp raak w ordt ingebracht.
Zij spreekt daarom uit aan dit verzoek niet te kunnen voldoen.’’
Dit voorstel van de commissie w ordt met algem ene stem m en aanvaard.
Ds G. van Dooren onthoudt zich van stemming, Art. 179; b r O. Boot
stem t niet n aar Art. 33 K.O.
ARTIKEL 258
Ds W. W. J. van Oene leest h et rap p o rt van
Comm. I over het bezw aar, d at h r E. Schilder
van Toronto inbren gt tegen de classis-H am ilton, w elk bezw aar luidt:
“De classis heeft gehandeld in strijd m et Art. 31 K.O. door onvoorw aarde
lijke onderw erping te eisen van de kerkeraad, terw ijl de weg van appèl
openstond”.
E erst geeft de praeses gelegenheid tot een algem ene bespreking; d a a rn a
w orden de voorstellen van de commissie puntsgew ijze behandeld.
T enslotte w ordt het voorstel m et de overw egingen teruggew ezen n a a r de
com missie te r bezinning op de vraag of de classis-H am ilton in h a a r u it
sp raak heeft gesproken over een uit-het-verband-plaatsen, en of de voorgestelde conclusie niet ook in deze zin moet worden gewijzigd.
B ezw aarschrift-Schilder.

ARTIKEL 259
“Zaak-Haniilton” : classis-H am ilton.
Ds J. T. van P opta leest d at gedeel
te van het R apport van Commissie
I, dat h andelt over de geschiedenis van de zaak-H am ilton van de classisH am ilton d.d. 24 Ju li 1957 to t de classis-O rangeville d.d. 2 October 1957,
m et voorstellen.
De bespreking van dit gedeelte w ordt om des tijds wille afgebroken.
ARTIKEL 260
De kerk van C arm an deelt mede, te r dekking van onm iddellijk
te betalen synode-kosten, een lening van $ 1000.— te slu iten bij
de k e rk van Fergus-G uelph.
De synode neem t kennis van deze mededeling.

Lening.

Sluiting.
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ARTIKEL 261
Gezongen w ordt Ps. 125 : 1—4, w aarna br. Ei. W ieringa voorgaat
in dankgebed en de praeses de zitting sluit.

43e Zitting d.d. 3 April 1958
ARTIKEL 262
Opening.
J)e praeses opent de zitting te 9 uur des m orgens, laat zingen
Ps. 95 : 1, 3, leest 2 Tim. 4 : 9—22, en gaat voor in gebed.
ARTIKEL 263
Appèl nom inaal w ordt gehouden;
aanwezig.

Appèl nominaal.

A da.

alle broeders

zijn

ARTIKEL 261
Acta, A rti. 237—251 worden vastgesteid.

Kort verslag.
Sluiting.

Opening.

ARTIKEL 265
H et K o rt verslag w ordt vastgesteld.

ARTIKEL 266
De praeses sluit de vergadering.
41e Zitting d.d. 3 April 1958.
ARTIKEL 267
De praeses opent de zitting te twee u u r des nam iddags en
la at zingen Ps. 97 : 1, 7.

ARTIKEL 268
Appèl nominaal.

Appèl nom inaal w ordt gehouden;
aanwezig.

alle broeders zijn

ARTIKEL 269
Br Joh. de H aas deelt mede, dat hij bericht heeft o nt
vangen, dat hij in zijn zaak en gezin niet langer gem ist
kan worden. Hij verzoekt toestem m ing m et de eerste gelegenheid te mogen
vertrekken. Deze toestem m ing wordt verleend. G econstateerd wordt, d at de
secundus van br Job. de H aas, br A. Meints, van Houston, te ver weg woont
om nog te r synode te komen. De synode besluit in d it feit te berusten.
B r Jol), de H aas.

ARTIKEL 270
Ds J. T. van Popta leest de voor
stellen van comm. I inzake u it
sp raak I van classis-H am ilton, die na bespreking worden aanvaard. Br G.
Boot stem t niet n aa r Art. 33 K.O.
H et voorstel luidt als volgt:
“Voorts spreekt de synode betreffende uitspraak I van dc classis-H am il
ton, 24 Ju li 1957, uit:
Zij constateert:
De classis overwoog, dat de kerk eraad van H am ilton tegen h et oordeel
van de k erkeraad d er naastgelegen gem eente en van de classis in, zich
verhardde in de zonde door handhaving van de onw ettige en onrechtvaardige
schorsig van zijn predikant zonder enige deugdelijke grond aan te voeren.
Zij overw eegt:
1. De classis heeft dat terecht overwogen, im m e rs:
a. de kerk eraad had Ds L oopstra in strijd m et Art. 79 K.O. geschorst;
b. de kerkeraad had Ds L oopstra op ondeugdelijke gronden geschorst;
c. de k erkeraad handhaafde de schorsing tegen het oordeel van de classisF ergus in.
2. V erw acht mocht worden, dat de classis zou uitspreken, d at de k erk e
raad de kerkenordening met voeten trad.

“Zaak-Hamilton” ; classis-H am ilton.
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3. Zij sp rak evenwel uit:
a. van oordeel te zijn, d at de m eerderheid van de kerkeraad van H am ilton
het aangegane accoord van sam enleving binnen het kerkverband m et voeten
tra d en daardoor de gem eente van H am ilton verscheurde en m itsdien zich
schuldig m aakte aan de in Art. 80 K.O. genoemde zonde van openbare
scheurm aking;
b. d a t de am btsdragers, die op dat m om ent de m eerderheid vormden,
indien zij geen blijk gaven van inkeer door op zijn m inst voor hun deel
era an mede te w erken, d a t deze schorsing onverw ijld werd opgeheven ipso
facto afzettingsw aardig waren.
4. In p laats van een u itsp ra ak te doen aangaande de zonde van de kerk e
raad, sp rak zij van de zonde van individuele am btsdragers van die kerk.
5. De classis gaf dusdoende gevolg aan het verzoek van Ds L oopstra u it
te spreken, d a t die leden van de kerkeraad, die zijns inziens zich schuldig
m aakten aan afzettensw aardige zonden van h u n d ien st door de H eere
C hristus afgezet w erden, indien zij niet van deze voor de gem eente en voor
hen zelf verderfelijke weg h aastig lijk terugkeerden, w elk verzoek inhield te
verklaren, d a t genoemde am btsdragers van de k erk van H am ilton afzetten s
w aardig w aren, indien zij zich n ie t bekeerden.
6. Ds L oopstra kwam, blijkens zijn bezw aarschrift, m et d it vezroek
bij de classis n ie t in beroep tegen een u itsp ra ak door de k erk eraad van
H am ilton te dezen gedaan.
7. De v raag of die genoemde am btsdragers afzettensw aardig w aren
w erd hierdoor onw ettig, w ijl in strijd m et A rt. 31 K.O. aa n de classis te r
beantw oording voorgelegd.
8. De classis had daarom op d it verzoek van het bezw aarschrift van
Ds L oopstra n iet mogen ingaan en om die reden aan zijn verzoek geen
gevolg mogen geven.
Dit alles overw egende v erk la art de synode:
d a t de onder overweging 3 aangehaalde onderdelen van U itspraak I
van de classis-H am ilton ten onrechte zijn uitgesproken.”
ARTIKEL 271
Ds W. W. J. van Oene leest de gewijzigde voor
stellen van Comm. I inzake het bezw aar van
br E. Schilder van Toronto (Art. 258).
Di H. A. Stel en L. Selles stellen een am endem ent voor op overw eging 8,
dat door de rap p o rteu r w ordt overgenomen. De rap p o rteu r geeft zelf nog
een redactie-w ijziglng in de conclusie. H et voorstel luidt nu aldus:
“De synode heeft kennis genomen van h et bezw aar van br. E. Schilder
tegen d e concluderende uitspraak van de classis H am ilton, d at n a a r h aar
oordeel ‘de m eerderheid van de kerk eraad van H am ilton het aangegane
accoord van sam enleving binnen het kerkverband m et voeten tre e d t en
daardoor de gem eente van H am ilton verscheurt en m itsdien zich schuldig
m aakt aan de in Art. 80 K.O. genoemde zonde van openbare scheurm aking’,
w aa rn a zij uitsprak, ‘dat de am btsdragers, die m om enteel de m eerderheid
vorm en, Indien zij geen blijk geven van inkeer door op zijn m inst voor hun
deel er aa n mede te w erken, dat deze schorsing onverw ijld w ordt opge
heven, ipso facto afzettingsw aardig zijn’;
w elk bezw aar luidt: ‘De classis heeft gehandeld in strijd met Art. 31 K.O.
door onvoorw aardelijke onderw erping te eisen van de kerkeraad, terw ijl de
weg van appèl openstond’.
Bezw aarsclirift-Schilder.
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De synode overw eegt:
1. Deze classis sp rak uit, d at de schorsing onverw ijld opgeheven diende
te w orden;
2. Br. E. Schilder is van oordeel, d at de classis door deze u itsp raak de
k erkeraad van H am ilton verzocht h eelt tot zonde, w aar deze k erk eraad
zich om des gew etens w ille n iet kon conform eren;
3. De schorsing van Ds. L oopstra tegen het oordeel van de genabuurde
k erk eraad in was duidelijk in strijd m et Art. 79 K.O.;
4. De kerkeraad van H am ilton had de K.O. aanvaard bij toetreding to t
het kerkverband;
5. De k erkeraad had daardoor ook tevoren aanvaard d e mogelijkheid,
d a t to t schorsing van een am btsdrager niet kon worden overgegaan, al zou
hij zelf van oordeel zijn, d a t een broeder schorsensw aardig was.
6. De u itsp ra ak van de classis, d a t de schorsing van Ds L oopstra on
verw ijld diende te w orden opgeheven, w aar deze geschied was in strijd met
A rt. 79 K.O., w as slechts een terugroepen van deze kerk eraad to t de trouw
aa n d e vrijw illig gegeven belofte.
7. De k erk eraad van H am ilton zou, n a a r de belofte des HEEREN, n ie t in
conscientienood komen, als hij zijn eden hield.
8. De classis sp rak niet uit, d a t buiten-het-verband-plaatsing zou volgen
bij een niet-opheffen van de schorsing. Br E. Schilder heeft op geen enkele
wijze aangetoond, d a t buiten-het-verband-plaatsing w el zou volgen.
9. De weg van appèl was voor de kerkeraad van H am ilton n ie t afg e
sneden.
De synode concludeert:
de classis heeft niet het “tenzij” van Art. 31 K.O. veranderd in een
“to td a t”, toen zij met h aa r uitspraak verklaarde, dat de schorsing o nver
wijld diende te worden opgeheven.
De synode besluit: het bezw aar van br E. Schilder als ongegrond af te
w ijzen.”
In deze vorm w ordt het voorstel van de commissie met algem ene stem
men aanvaard. Ds G. van Dooren onthoudt zich van stem m ing (Art. 179),
br G. Boot stem t niet n aar Art. 33 ICO.
ARTIKEL 272
“Zaak-H am ilton” ; classis-O rangeville.
Ds J. T. van Popta leest verder
het R apport van Comm. I over het
verzoek van de F irs t Canadian Reformed Church of H am ilton om u it te
spreken “d a t de classis van de kerken in het Oosten d.d. 2 October 1957 te
O rangeville gehouden, als rechtsinstantie is tekort geschoten en daarm ee
de rechtszekerheid in de kerken heeft aa n g etast”.
Na een brede bespreking w ordt dit voorstel n aa r de com missie te ru g
gewezen om het n ader te bezien; enkele suggesties worden h a a r aan de
hand gedaan.
ARTIKEL 278
Correspondentie P ro t. Ref. Churches. Bijlage III.

De praeses ste lt aan
de orde: A genda-punt
9—15 a, b, c, d, handelend over de Correspondentie m et de P.R.C. H ierin
w orden behandeld:
a. een voorstel van de k erk van Chatham opnieuw D eputaten te be
noem en;
b. voorstel van de kerk van B ram pton: idem;
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c. voorstel van de kerk van H am ilton: idem;
d. voorstel van de k erk van Toronto: de correspondentie aan te gaan.
Comm. II heeft deze behandeling te r synode voorbereid.
Ds G. van Dooren leest eerst de Inleiding u it het R apport van de D eputaten van de synode van Homewood 1954, die de opdracht hadden de m ogelijk
heid van Correspondentie m et de P.R.C. te onderzoeken, en die hun rap p o rt
aa n de k erkerad en hadden toegezonden; deze inleiding geeft een overzicht
over w at de Depp. Homewood 1954 hebben gedaan.
D aarna leest hij h et R apport van Comm. II over deze zaak.
De bespreking w ordt uitgesteld to t de avond-vergadering.
ARTIKEL 274
De praeses spreekt br. Joh. de H aas toe, die voor het
la a ts t te r synode is. Hij d a n k t hem voor het werk,
d at hij v erricht heeft, en dat, hoewel het voor een groot deel “in een hoek”
geschiedde, toch zeer w erd gew aardeerd. H ij w enst hem een goede thuisi'eis
en Gods zegen in gezin en werk. Br. Joh. de H aas d an k t de praeses voor
zijn goede woorden.
Br Joh. de Haas.

Sluiting:.

Opening.

ARTIKEL 275
De praeses slu it de zitting.
45e Zitting d.d. 3 April 1958.
ARTIKEL 276
De praeses opent de zitting te 7 uu r des avonds en la a t zingen
Ps. 99 : 1, 3, 8.

Appèl nom inaal.

ARTIKEL 277
Appèl nom inaal w ordt gehouden;
aanwezig.

alle

broeders zijn

ARTIKEL 278
In algem ene bespreking kom t het R apport van
Comm. II over de zaak van de Correspondentie
m et de P.R.C. (Art. 273). V erschillende suggesties worden te r overw eging
aanbevolen. D aarna gaat het R apport n aar de Commissie teru g te r nadere
form ulering van h aa r voorstellen.
Correspondentie P.R.C.

Sluiting'.

Opening.

ARTIKEL 279
Gezongen wordt Ps. 145 : 1, 2; b r G. Boot g aa t voor in d an k
zegging, en de praeses slu it de zitting.
46e Zitting d.d. 4 April 1958.
ARTIKEL 280
De praeses opent de vergadering om 9 uu r des m orgens, la a t
zingen Ps. 101 : 1—4, leest T itus 1 : 1—9, en g aa t voor in gebed.

Appèl nominaal.

Acta,

ARTIKEL 282
Acta, A rtt. 252—279 worden vastgesteld.

Kort verslag.
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ARTIKEL 281
Appèl nom inaal w ordt gehouden;
aanwezig.

ARTIKEL 283
K ort verslag w ordt vastgesteld.

alle broeders zijn

ARTIKEL 284
Sluiting.
De praeses slu it de zitting om gelegenheid te geven to t comm issie-vergaderingen.

Opening.

47e Zitting d.d. 4 April 1958.
ARTIKEL 285
De praeses opent de vergadering om 2.30 u ur, en la a t zingen
Ps. 103 : 4, 6.

Appèl nominaaL

ARTIKEL 286
Appèl nom inaal w ordt gehouden;
aanwezig.

alle broeders zijn

ARTIKEL 287
“Zaak-Hamilton” ; classis-O rangeville.
Aan de orde kom t h e t voorstel
van Comm. I over het verzoek
van de F irs t Canadian Reformed Church of H am ilton om “uit te spreken,
d at de classis d e r kerken in het Oosten d.d. 2 Oct. 1957 te O rangeville ge
houden, als rech tsin stan tie is te k o rt geschoten en d aardoor de re c h ts
zekerheid in de kerken heeft aa n g etast” (Acta, A rt. 272).
N a brede bespreking en n adat enkele w ijzigingen zijn aan g eb rach t w ordt
het voorstel m et algem ene stem m en aangenom en, w aarbij w ederom Ds G.
van Dooren zich van stem m ing onthoudt, (Art. 179) en br. G. Boot niet
stem t n a a r A rt. 33 K.O.
H et nu aangenom en voorstel luidt als volgt:
“De synode heeft kennis genom en van het verzoek van de raad d er F irs t
Can. Ref. Church of H am ilton om uit te spreken, d at de classis van de kerken
in het Oosten, 2 October 1957 te O rangeville gehouden, als rech tsin stan tie
is te k o rt geschoten en daarm ee de rechtszekerheid in de kerken heeft aa n
getast.
De synode co nstateert:
1. De kerkeraad van H am ilton (praeses L. K lapw ijk) had de classis
O rangeville verzocht te verklaren:
A. d a t de u itsp raak van de classes van 18 en 24 Ju li 1957 te haastig
w aren geschied;
B. d at de u itspraken van de classes van 18 en 24 Ju li 1957 ten onrechte
w aren geschied.
2. Hij had zijn P ublicatie (delen A, B, C) aan de classis toegezonden
als volledige argum entatie en docum entatie van d it verzoek.
3. De classis heeft d it verzoek afgewezen op grond van de volgende
overw egingen:
ten eerste: d a t het niet op de weg van de classis ligt de bewijzen te
leveren voor de door de zich noemende kerkeraad van H am ilton te r tafel
gebrachte zaak;
ten tweede, d at dientengevolge niet volstaan k an worden m et een blote
verw ijzing n aa r de P ublicatie van de zich noemende kerk eraad van
H am ilton;
te n derde, dat voor pu n t A en B in het revisieverzoek zelf geen argum ent
is aangevoerd;
ten vierde, d a t desgevraagd de broeders ook te r vergadering in gebreke
gebleven zijn duidelijk te argum enteren, dat de gronden voor de classisbesluiten van 18 en 24 Ju li niet juist zijn.
De synode overw eegt:
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1. De classis is wel tekort, geschoten hierin, dat ze in h aa r u itsp raak
n iet heeft aangew ezen waarom het aanvaarden en gebruiken van de Publicatie-in-haar-geheel als de argum entatie en docum entatie van het revisieverzoek m et zich bracht, d at de classis zelf de bewijzen m oest leveren te r
rechtvaardiging van h et revisieverzoek;
2. Zij heeft niettem in n aar w aarheid overwogen, d a t m et een louter ver
w ijzen n aa r de P ublicatie door de appellerende vergadering niet kon worden
v o lstaa n ;
Im m e rs:
a. Uit de Inhoudsopgave van deel A van de P ublicatie blijkt, dat ze ook
een beschrijving bevat v an gebeurtenissen, die hebben p laats gehad voor
de kom st van Ds L oopstra te H am ilton;
b. De gronden, w aarop de raad van de kerk te H am ilton h et sch o rsen s
w aardig zijn van Ds L oopstra had uitgesproken, bedoelden zonden van
hem aan te wijzen. Ze bevatten geen verm elding van feiten, beschreven
in h et eerste gedeelte van deel A.
c. De keuze van de gegevens, w aarvan de kennisnam e door de ap p elleren
de vergadering voor de classis noodzakelijk werd geacht, w erd derhalve
aan het subjectief oordeel van de classis overgelaten;
d. D at brach t m et zich mee, d a t m etterdaad de bew ijslast op de classis
w erd gelegd.
e. H et lag niet op de weg van de classis die bew ijslast op zich te nemen.
3. Ook kan niet gezegd worden, d at die afgevaardigden, die v erklaarden
n ie t tevoren kennis te hebben genomen van de Publicatie, onbekwaam w aren
te oordelen over de vraag of de appellerende vergadering kon volstaan m et
een louter verw ijzing n aa r de P ublicatie als argu m en tatie en docum entatie
van h a a r revisieverzoek. Im m ers, men beroept zich niet op afgevaardigden,
m aar op de m eerdere vergadering, die e r eerst is, n ad at ze geconstitueerd is.
Dit alles overw egende v e rk la a rt de synode:
dat de classis O rangeville niet als rech tsin stan tie te k o rt geschoten is
en de rechtszekerheid in de kerken niet heeft aan g etast.”
ARTIKEL 288
“Zaak-Hamilton” ; kerk eraad H am ilton.

Behandeld w ordt h et Commissie
voorstel inzake het verzoek van
de raad der F irs t Can. Ref. Church of H am ilton om “uit te spreken, d at
de kerk eraad van H am ilton in genen dele de rechtspositie van Ds L oopstra
heeft aan g etast, d a a r hij volledig het rech t behield zich te beroepen op de
m eerdere vergadering i.c. de classis en de synode.”
H et voorstel van de commissie luidt aldus:
“De synode heeft kennis genom en van het verzoek van de raad d er F irs t
Canadian Reformed Church of H am ilton om u it te spreken:
‘d at de k erk eraad van H am ilton in genen dele d e rechtspositie van Ds
L oopstra heeft aangetast, d a a r hij volledig het recht behield zich te be
roepen op de m eerdere vergadering i.c. de classis en synode’.
De synode overw eegt:
1.
De rechtspositie van am btsdragers in de kerk des H eeren w ordt n ie t
alleen bescherm d door de afsp raak der kerken, d a t zij zich op een m eerdere
vergadering mogen beroepen tegen een huns inziens onw ettig schorsingsbe
slu it van hun k erkeraad;
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2. De rechtspositie van am btsdragers wordt ook bescherm d door de
a fsp ra a k d e r kerken, d a t zij eventueel overeenkom stig Art. 79 K.O. in Hun
am btsdienst zullen w orden geschorst door het voorgaand oordeel van de
k erk eraad van eigen en van d e k erkeraad van de naastgelegen gem eente;
3. De k erk eraad van H am ilton verbrak deze afsp raak door Ds L oopstra
te schorsen tegen het oordeel van de k erkeraad van de naastgelegen g e
m eente in.
D it overwegende sp reek t de synode uit:
dat de k erk eraad van H am ilton dusdoende terdege de rechtspositie van
Ds L o opstra in de kerk des H eeren aa n ta stte .”
H et voorstel w ordt, n a bespreking, aangenom en. Ds G. van Dooren o n t
houdt zich van stem m ing, (Art. 179), br G. Boot stem t niet n a a r Art. 33 K.O.
ARTIKEL 289
“ Zaak H am ilton” ; Ds L oopstra.
Vervolgens w ordt behandeld het voorstel
van de commissie inzake het verzoek
van de raad der F irs t Canadian Reformed Church of H am ilton om u it te
spreken, d a t Ds L oopstra van d at rech t ten volle had behoren gebruik te
m aken in p laats van door ongehoorzaam te zijn aan zijn kerkeraad, oor
zaak te w orden van de scheur in de gem eente van H am ilton.
De commissie ste lt voor:
“De synode heeft kennis genom en van het verzoek van de raad d e r F irs t
Canadian Reform ed Church of H am ilton om uit te spreken:
‘dat Ds L oopstra van d at rec h t te n volle had behoren gebruik te m aken
in p laats van door ongehoorzaam te zijn aa n zijn k erkeraad oorzaak te
w orden van de scheur in de gem eente van H am ilton’.
De synode overw eegt:
1. H et b eslu it van d e k erk e ra ad van H am ilton Ds L oopstra te schorsen
w as door d e classis-F ergus terecht als onw ettig, onrechtvaardig en onge
grond veroordeeld;
2. De handhaving van deze schorsing tegen het oordeel van de classisF ergus in w as door de classis-H am ilton terech t veroordeeld als een m et
voeten tred en van de kerkenordening;
3. Ds L oopstra had derhalve, overeenkom stig Gods W oord en de K.O.,
h et volste recht zich van d it onw ettig, onrechtvaardig en ongegrond schor
sin g sb esluit v rij te m aken, om aan zijn roeping zijn am bt te bedienen ge
hoorzaam te zijn;
4. Door zich v rij te m aken was hij n aa r het W oord des H eeren Gode
m eer gehoorzaam d an mensen.
D it overwegende v erk la art de synode:
d a t Ds L oopstra door zich van h et besluit to t handhaving van zijn ‘voor
lopige’ schorsing v rij te maken, niet de oorzaak van de scheuring in de ge
m eente te H am ilton is gew orden.”
H et voorstel w ordt aanvaard, m et onthouding van Ds G. van Dooren (Art.
179) en te rw ijl br G. Boot niet stem t n aa r Art. 33 K.O.
ARTIKEL 290
Correspondentie P.R.C- j>e praeses ste lt aa n de orde h e t V ervolg-R apport
Bijlage III.
van Commissie II inzake de Correspondentie m et
de P ro te sta n t Reformed Churches, (Acta, A rtt. 273, 278).
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Ds G. Tan D ooien leest liet R apport m et de nader-getorrouleerde voor
stellen, aldus :
1. “De synode lieeft kennis genom en van het ‘R eport D eputies of the
G eneral Synod of Homewood for contact w ith th e P ro te sta n t Reform ed
C hurches’;
Zij nam eveneens kennis van het voorstel van d e k erk des H EEREN te
Toronto, om ‘correspondentie aan te gaan m et de P ro te sta n t Reform ed
Churches a ls zijnde buitenlandse kerken, die m et ons op dezelfde grondslag
sta a n ’; deze raad sp rak tevens de hoop uit, ‘d at n iet de verhouding to t
and ere kerken het beheersende zou worden in de bespreking van het
contact m et de P ro te sta n t Reform ed Churches, doch u itslu iten d h et één-zijn
in C hristus n aa r Wjoord en Confessie;
V oorts nam zij kennis van de voorstellen van de kerken van Chatham,
H am ilton en B ram pton die de synode verzoeken ‘opnieuw deputaten te be
noem en m et de opdracht het contact voort te zetten ’, ‘opdat onze kerken
alles in h et w erk stellen w at m ogelijk is om de eenheid van C hristus’ K erk
te bevorderen;
De k erk eraad van H am ilton verzocht bovendien de synode zich duidelijk
uit te spreken over enkele zaken, die in genoemd D eputaten-rapport bijzon
d e r n a a r voren getreden zijn als moeilijkheden op de weg n aa r w eder
zijdse erkenning en correspondentie.
2. De synode constateert:
a. op d e vraag van Deputaten-Homewood 1954 of de u itsp raak van de
Synod 1954 van de P ro te sta n t Reform ed Churches inzake de inhoud van de
‘D eclaration’, te w eten: ‘th a t these doctrinal points a re explained m ore fully
and better in the T hree Form s of U nity’ (Acts, a rt. 68, Synod 1954) moet
gew aardeerd worden als een officiële kerkelijke u itsp raak , d ie de inhoud
van genoemde ‘D eclaration of P rinciples’ v e rk la a rt confessie-inhoud te zijn,
is geen k la ar antw oord gekomen van de synod 1957 van de P ro te sta n t
Reform ed Churches, aangezien deze wel de u itsp ra ak van synod-1954 h e r
haalt, (dat n.l. ‘the D eclaration of P rinciples is w ithout force as a synodically
approved expression’) m aar niet v erk la art d a t de genoemde u itsp ra ak om
tre n t de ‘do ctrinal points’ van ‘the D eclaration’ vervallen is;
b. de la atste brief van de D eputaten der P ro te sta n t Reformed Churches
bevat de m ededeling: ‘We cannot sh a re your approach to this question of
church-relation’, te w eten ‘you can have no church-relations w ith such
churches’ als de C hristian Reformed Churches, die correspondentie heeft met
de (gebonden) ‘G ereform eerde k erk en ’; deze deputaten v erk laren daarom :
‘if th a t is actually your position as churches then there is perhaps not
m uch reason for any fu rth e r correspondence’. Elke v ruchtbare gedachten
w isseling over ‘issues th a t are vital to ou r relations as churches of C hrist
in our respective places’ achten zij onmogelijk, als niet ‘we have the purpose
and approach of our correspondence clearly in mind first, of a ll’. (Report,
brief no. 10).
3. De synode overw eegt:
a.
D eputaten Homewood-1954 hebben zich terecht in h et aansnijdeu van
de onder p unt 2 a en b genoemde punten gehouden aan de regels voor
correspondentie m et buitenlandse kerken, die onder m eer verm elden:
‘4. h et inform eren van elkander inzake genom en besluiten en eventuele
w ijziging of uitbouw van belijdenis en liturgie;
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6. liet doen van verantw oording terzake van correspondentie met derd en .’
1). Binnen het raam van deze (ook door de synode-1958 gehandhaafde)
regels is liet noodzakelijk te achten, dat verhinderingen als genoemd in de
punten a en b worden weggenomen, te w eten:
(1 )
: voor onze kerken de onzekerheid betreffende de strek k in g van de
genoemde u itsp raak synod-1954 over de inhoud van ‘the D eclaration of P rin
ciples’ (als ‘explained more fully and better in the Three Form s of U nity’);
(2 )
: voor the P ro te sta n t Reform ed C hurches: hun moeite met het felt, dat
n a a r d e overtuiging onzer kerken correspondentie met h aa r u itslu it die m et
‘the C hristian Reformed C hurch’ en de (gebonden) ‘G ereform eerde kerken
in N ederland’, vanwege de volgehouden zonden dezer gem eenschappen.
c. H et “één-zijn in C hristus n a a r W oord en Confessie’ kan mede afhanke
lijk blijken te zijn van ‘de verhouding to t andere k erk en ’;
d. H et feit, d at over de genoemde punten wederzijds m oeilijkheid en/ot'
onzekerheid b estaat slu it in zich de plicht om wederzijds al het m ogelijke
te doen om to t k laarheid en zekerheid te komen. E erst daii zal b eslist mogen
en kunnen worden of de wederzijdse erkenning als zusterk erk en en de
correspondentie n aa r de regels van de synode Homewood-1958 k an aanvangen. Deze regels zijn im m ers gefundeerd op de katholieke belijdenis,
d at de Zone zich uit alle volken en talen een gem eente verg ad ert door Zijn
W oord en Geest in enigheid des w aren geloofs.
4. De synode concludeert:
a. dat wegens de w ederzijds-bestaande onzekerheid en/of moeilijkheid
inzake de voor correspondentie zo belangrijke punten deze erkenning en
correspondentie op dit tijd stip nog niet kan plaatsvinden;
b. d at de briefw isseling d ien t te worden voortgezet, opdat onder de zegen
des H oeren de verhinderingen voor het aangaan van correspondentie w or
den weggenomen.
5. De synode besluit;
a. de k erkeraad te Toronto te berichten, dat zij om de bovengenoemde
redenen het voorstel van deze raad op dit tijdstip niet kan aanvaarden.
b. de kerkeraad te H am ilton te berichten, d at zij op de door deze raad
gestelde vragen onder (a) en (b) (te w eten sch riftu u rlijk e bew ijsvoering
voor de vraag n aar de ‘motieven, die tot verw erping van de ‘D eclaration’
hebben geleid en het al of niet accepteren van ‘het stan d p u n t d er P ro testan t
Reform ed Churches ten opzichte van eventuele erkenning van andere k e r
kengroepen’) slechts antw oorden mag en kan m et de overwegingen, h ie r
boven genoemd onder 3.
c. op voorstel van de kerken te Bram pton, Chatham en H am ilton deputaten te benoemen voor schriftelijke correspondentie m et deputaten ad hoe
van de P ro te sta n t Reform ed C hurches; hun ta a k zal zijn:
( 1 ) : de aangevangen briefw isseling voort te zetten;
(2 )
: aan de deputaten d er P ro te sta n t Reform ed Churches duidelijk uiteen
te zetten w aarom onze kerken, n a a r C hristus’ gebod ju ist zulke correspon
d en tie dienen te zoeken als om schreven is in de door deze synode opnieuw
vastgestelde regels voor correspondentie, zulks beginnende m et toezending
van deze regels, en het desbetreffende rap p o rt d at ter synode diende.
(3 )
: deze deputaten mede te delen d at onzerzijds de m oeilijkheden ten
aanzien van de uitsp raak Synod 1954 te rzak e van de inhoud van de
‘D eclaration’ als ‘explained m ore fully and b etter in the T hree F orm s of
U nity’ verdw ijnen zouden als deze u itsp raak vervallen verk laard werd.
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(4): van hun arbeid rapport uit te brengen aan de e.k. synode, wolk
rap p o rt vroegtijdig te r kennisnem ing aan de kerken gezonden worde.”
Deze voorstellen w orden eerst in algem ene bespreking genom en en
d aarn a punt voor p u n t behandeld. Enkele w ijzigingen worden aangebracht.
T enslotte worden de com m issie-voorstellen m et algem ene stem m en a a n
vaard.
Sluiting.

Opening.

ARTIKEL 291
Gezongen w ordt Ps. 133 : 1, 3; Ds D. v. d. Boom d an k t en de
praeses slu it de zitting.
48e Zitting tl.d. 5 A pril 1958.
ARTIKEL 292
De praeses opent de zitting, om 9 uur des m orgens, laat zingen
Ps. 105 : 1, 3, leest T itus 1 : 10, 2 : 1, 11—15, en gaat voor

in gebed.
ARTIKEL 293
Appèl nom inaal w ordt gehouden;
aanwezig.

Appèl nom inaal.

Felicitatie Praeses.

Acta.

alle broeders

zijn

ARTIKEL 291
De assessor -wenst de praeses, nam ens de synode,
geluk m et de v erjaardag van zijn echtgenote.

ARTIKEL 295
Acta, A rtt. 280—291 worden vastgesteld.

Kort verslag.
Sluiting.

Opening.

ARTIKEL 290
H et K ort verslag w ordt vastgesteld.

ARTIKEL 297
De praeses slu it de zitting.
49e Zitting d.d. 5 April 1958.
ARTIKEL 298
De praeses opent de zitting te 2 u ur des nam iddags, en laat
zingen Ps. 106 : 2, 3.

Appèl nominaal.

ARTIKEL 299
Appèl nom inaal wordt gehouden;
aanwezig.

alle

broeders

zijn

ARTIKEL 300
“ Zaak-H am flton” ; A t'zettingsbesluit.
De praeses ste lt aan de orde het
vervolg van het R apport van Com
m issie I over de “zaak-H am ilton”.
Ds W. W. J. van Oene leest het R apport m et het com m issie-voorstel
over het verzoek van de raad d er F irs t Canadian Reform ed Church of H am il
ton “uit te spreken, dat het nem en van het afzettingsbesluit door de m inder
heid van de k erkeraad van H am ilton in sam enw erking m et de k erk eraad
van Burlington, op de wijze w aarop het is geschied, in strijd is m et Art. 31
K.O.”. De praeses geeft eerst het R apport in algem ene bespreking, en d aa rn a
de voorstellen p u n t voor punt.
T enslotte w ordt h et n aar de commissie teruggew ezen, omdat u it de ver74

gadering de w ens opkom t, d at opzet d er voorstellen onder dit hoofdstuk te
wijzigen.
ARTIKEL 301
“ Z aak-H alnflton,,; classis Orangeville.
Ds J. T. van P opta leest h et v er
volg van het R apport van Com
m issie I, nogm aals handelend over het verzoek van de raad der F irs t
Canadian Reformed Church of H am ilton om “uit te spreken, d at de classis
O rangeville d.d. 2 October 1957, als rechtsinstantie tek o rt is geschoten en
daarm ee de rechtszekerheid in de kerken heeft a a n g e ta st”.
De beslissing hierover w ordt uitgesteld to t na die over de onder A cta
A rt. 300 genoemde voorstellen.
Acta.

ARTIKEL 303
Acta, A rtt. 292—297 worden vastgesteld.

Sluiting'.

Opening,

ARTIKEL 303
N adat gezongen is Gez. 18 : 1, 4 en br. E. W ieringa heeft ge
d a n k t slu it de praeses deze la atste zitting in de week voor Pasen.
50e Zitting d.d. 7 A pril 1958
ARTIKEL 304
De praeses opent de zitting te 10 uur 15 des morgens, la at zingen
Ps. 108 : 1, 2, leest T itus 3 en gaat voor in gebed.

Appèl nominaal.

Acta.

A RTIKEL 305
Appèl nom inaal w ordt gehouden;
aanwezig.

alle broeders zijn

ARTIKEL 306
Acta, A rtt. 298—303 worden vastgesteld.

Kort verslag.

ARTIKEL 307
H et K ort verslag w ordt vastgesteld.

ARTIKEL 308
“Zaak-Hamilton” ; afzettiugsbesluit.
In behandeling komt het vervolg van
het R apport van Commissie I over
de “zaak-H am ilton”, handelend over het verzoek van de raad van de F irs t
Canadian Reformed Church of H am ilton om “uit te spreken, dat liet nemen
van een afzettingsbesluit door de kerkeraadsm inderheid van de kerkeraad
van H am ilton in sam enw erking m et de kerk eraad van B urlington op de
wijze w aarop dit is geschied, in strijd is m et Art. 31 K.O.”
De praeses geeft het R apport met voorstellen in algem ene bespreking.
D aarna de voorstellen puntsgewijze.
Bij stem m ing w orden ze tenslotte aanvaard. Ds G. van Dooren onthoudt
zich van stem m ing (art. 179), b r G. Boot stem t niet n a a r Art. 33 K.O.
De voorstellen luiden aldus:
X II. “De synode heeft kennis genom en van het verzoek van de raad der
F irs t Canadian Reform ed Church of H am ilton, om u it te spreken:
2e. ‘d a t het nem en van een afzettingsbesluit door de k erk eraad sm in d er
heid van de kerk eraad van H am ilton, in sam enw erking m et de k erk eraad
van B urlington, op de wijze w aarop dit is geschied, in strijd is m et Art.
31 K.O.’
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A. De synode overweegt voor w at betreft de uitdrukking “de k erk eraad sm inderheid der k erkeraad van H am ilton” :
1. De kerk eraad van H am ilton had tegen het oordeel van de classis
F ergus (18 Ju li 1957) in de ‘voorlopige schorsing’ van Ds L oopstra ge
handhaafd ;
2. De classis-H am ilton (24 Ju li 1957) had dat besluit terech t veroordeeld
als een m et voeten treden van de kerkenordening;
3. De k erkeraad van H am ilton weigerde de besluiten van de classes
F ergus en H am ilton voor vast en bondig te houden door de schorsing van
Ds L oopstra te handhaven;
4. De broeders, diaken J. J. Knegt, ouderling J. C. J. K untz en Ds W.
L oopstra, am btsdragers in de k erk des H eeren te Ham ilton, hielden de beslui
ten van de classes-Fergus en -Ham ilton wel voor vast en bondig door zich
van het onw ettig, onrechtvaardig, ongegrond besluit van de k erk eraad vrij
te m aken;
5. Dusdoende bewezen deze drie am btsdragers de door Gods W oord ge
boden trouw aan de ook door de k erkeraad van H am ilton aanvaarde ge
mene ordening der kerken, w aarin door de kerken o.a. deze afspraken zijn
vastgelegd, dat:
a. am btsdragers eventueel om openbare grove zonden zullen worden
geschorst,
b. am btsdragers dan door het oordeel van de raad der eigen gem eente
èn van die van de naastgelegen gem eente zullen worden geschorst.
6. D erhalve was de vergadering, w aartoe alle am btsdragers w aren ge
convoceerd, een w ettige vergadering van de kerkeraad, ook al w aren alleen
deze d rie am btsdragers te r vergadering verschenen;
7. Door aan de oproep to t deze vergadering geen gevolg te geven, o n t
trokken de negen broeders zich aan de trouw e am btsdienst en m aakten ze
van d at ogenblik af geen deel m eer uit van de kerkeraad.
8. De synode mag om die reden niet uitspreken, d at de vergadering van
deze drie am btsdragers een vergadering was van de m inderheid van de
kerk eraad van H am ilton.
9. D at zou ze doen, als ze aan het bovenvermelde verzoek gevolg zou
geven.
Op grond van deze overw egingen spreekt de synode uit:
aan dit verzoek niet te kunnen voldoen.
ARTIKEL 309
“Z aak-H am ilton” ; afzettingsbesluit.
D aarna wordt gehandeld over het
volgende voorstel van Commissie I,
d a t als volgt w ordt aangenom en:
B. “Voor w at de klacht aangaande het zgn. afzettingsbesluit b etreft
co n stateert de synode:
1. De kerkeraad van B urlington sp rak uit van oordeel te zijn, d a t de
negen niet te r vergadering verschenen broeders door hun openbare zonden
ipso facto en d erhalve door Jezus C hristus afgezet waren, n a a r A rt. 79 en
80

K .O .;

2. De kerk eraad van H am ilton heeft overeenkom stig h et oordeel van die
van B urlington aan de negen niet te r kerkeraadsvergadering verschenen
am btsdragers medegedeeld, d at zij van d a t m om ent a f n a a r A rt. 79 K.O.
geen deel m eer uitm aakten van de raad der Canadian Reformed C hurch te
H am ilton, in dit verband sprekende van een afzettingsbesluit.
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De synode overw eegt:
Voor w at liet onder 1 geconstateerde betreft:
1. Alleen h et O ndertekeningsform ulier voor D ienaren des Woords spreekt
van een ‘ipso facto’ van de dienst geschorst te zullen zijn;
2. dit geldt alleen in het geval er sprake is van een afw ijkend gevoelen
inzake enig p u n t der leer en verbreking van de belofte m et het oog
hierop afgelegd;
3. d it geval deed zich hier niet voor;
4. in Art. 53 K.O. w ordt alleen gesproken van een “de facto” geschorst
worden;
5. dit geldt alleen bij w eigering de Drie F orm ulieren van Enigheid te
ondertekenen;
6. Ook in dat geval heeft schorsing plaats door k erk eraad of classe en
w ordt een “autom atisch” geschorst-zijn uitgesloten;
7. d it geval deed zich hier evenm in voor;
8. Art. 79 en 80 K.O. spreken niet van een ipso facto door openbare
zonden afgezet zijn.
Voor w at het onder 2 geconstateerde b e tre ft:
1. Art. 79 K.O. sp reekt niet van een niet langer deel uitm aken van de
k erk eraad door een ipso facto afgezet zijn;
2. Art. 79 K-O. spreekt alleen van een afgezet zijn van am btsdragers
door h et oordeel van de k erkeraad derzelver gem eente en van die van de
naastgelegen gem eente;
3. Door n aa r het oordeel van de kerkeraad van B urlington te vragen,
gaf de k erkeraad van H am ilton blijk zich geroepen te achten, de ‘negen’
broeders af te zetten n a a r A rt. 79 K.O.;
4. D at afzetten w as onnodig;
Im m ers: a. door aan de oproep om to t de vergadering van de k erk eraad
te komen geen gevolg te geven, hadden de ‘negen’ broeders zich aan de
trouw e am b tsd ien st onttrokken en m aakte ze van dat m om ent a f geen deel
m eer u it van de k erkeraad;
b. de kerk eraad kon volstaan m et d at te constateren.
5. D at afzetten w as onm ogelijk,
Im m ers: a. de ‘negen’ broeders hadden dan nog geacht moeten worden
deel uit te m aken van de kerkeraad, hetgeen niet m eer liet geval w as;
b. de ‘drie’ broeders zouden dan een m inderheid van de kerk eraad hebben
gevormd, hetgeen ook niet m eer het geval was;
c. het oordeel van een m inderheid van de kerk eraad zou dan als het
oordeel van de k erk eraad gegolden hebben, hetgeen ónm ogelijk was.
Op grond van deze constateringen en overw egingen concludeert de
synode:
1. H et oordeel van de kerkeraad van B urlington was onjuist.
2. H et zgn. afzettingsbesluit van de k erkeraad van H am ilton was on
nodig en onm ogelijk n a a r A rt. 79 K.O. te nemen.
w aarom de synode v erk la art:
1. d at de raad van de- kerk te B urlington dat oordeel vervallen dient te
v erk laren ;
2. d a t de raad van de k erk van H am ilton het zgn. afzettingsbesluit v er
vallen d ien t te v erklaren.”
Ds G. van Dooren, br J. Buist en br G. Boot stem m en n ie t n a a r Art.
33 K.O.
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ARTITKEL 310
“Z aak-H am ilton” ; afzettingsbesluit.
Voorts w ordt gehandeld over h et
laatste voorstel van de com missie
in dezen, dat eveneens w ordt aangenom en, w aarbij Ds G. van Dooren zich
w ederom onthoudt van stem m ing (Art. 179) en b r G. Boot niet stem t n aar
Art. 33 K.O.
H ét vooratel luidt aldus:
“C. Voor w at het verzoek b etreft om uit te spreken, dat h et afzettin g s
besluit genom en is in strijd met Art. 31 K.O.,
co n stateert de synode:
1. Volgens de appellerende vergadering hadden de “d rie ” broeders zich
overeenkom stig het advies van de classis-H am ilton, 24 Ju n i 1957, m oeten
v rij m aken van h et b esluit van de kerk eraad de schorsing van Ds L oopstra
te handhaven, in p laats van het afzettingsbesluit te nem en;
2. D ientengevolge is volgens de appellerende vergadering het afzettings
b eslu it genom en in strijd m et A rt. 31 K.O.
De synode overw eegt:
1. A rt. 31 K.O. sp reek t n ie t van een zich vrijm aken van besluiten van
een kerk eraad m aar van besluiten van een m eerdere vergadering;
2. De “d rie ” am btsdragers hebben zich m etterdaad van de schorsings
besluiten van de k erkeraad van H am ilton vrijg em aak t d o ordat zij een
kerk eraad sv erg ad ering bijeenriepen en dusdoende hun am btsrechten w eer
uitoefenden;
3. D at deden ze overeenkom stig het gebod des H eeren Gode m eer ge
hoorzaam te zijn dan m ensen;
4. H et zgn. afzettingsbesluit w erd n a hun daad van vrijm aking genomen.
5. D at besluit moet n ie t getoetst worden aan A rt. 31 K.O. m aar aa n
A rt. 79 K.O.;
6. G etoetst aan Art. 79 K.O. blijkt het zgn. afzettingsbesluit een fictie
te zijn, omdat het niet n a a r Art. 79 K.O. genom en kon worden.
Ook op grond van deze constateringen en overwegingen besluit de
synode aan d it verzoek van de Raad van de F irs t Canadian Reform ed Church
of H am ilton niet te voldoen.
ARTIKEL 311
“ Zaak-H am ilton” ; classis-O rangeville.
Aan de orde kom t nog het reeds
aangenom en voorstel van Commis
sie I inzake h et verzoek van de Raad van de F irs t Canadian Reformed
Church of H am ilton m et betrekking to t de classis-O rangeville, (Acta,
A rt. 301).
De commissie ste lt de volgende w ijzigingen voor:
X II veranderen in X III.
Toevoegen: “De synode constateert: de appellerende vergadering heeft
d it verzoek ook gedaan op grond van h aa r oordeel, d at de classis O range
ville h eeft gehandeld in strijd m et Art. 79 K.O. door de broeders G. Boot
en W;. L oopstra te aanvaarden als w ettige afgevaardigden van de Canadian
Reform ed Church te Ham ilton.
X IA veranderen in XIIA.
Deze wijzigingen worden aanvaard. Ds G. van Dooren onthoudt zich
van stem m ing (Acta 177); br G. Boot stem t niet n a a r Art. 33 K.O.
H et voorstel is nu aangenom en in deze vorm :
“X III. De synode heeft anderm aal kennis genomen van het verzoek
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van do Raad d a r "F irst Canadian Reformed Church of H am ilton” om u it
te spreken: ‘5e: d a t de classis, in vergadering bijeen te Orangeville, als
rech tsin stan tie is te k o rt geschoten en daarm ee d e rechtszekerheid in de
k erken heeft aa n g etast’.
De synode co n stateert: de appellerende vergadering heeft d it verzoek
ook gedaan op grond van h a a r oordeel, d at de classis O rangeville heeft
gehandeld in strijd m et A rt. 79 Ki. O. door de broeders O. Boot en W.
L oopstra te aanvaarden als w ettige afgevaardigden van de Canadian Re
form ed Chuck te Ham ilton.
De synode overw eegt:
1. De w ettigheid van de vergadering van de broeders K negt, K untz en
L oopstra als raad van de kerk des H eeren te H am ilton sta a t op grond
van de ouder X IIA verm elde feiten v ast;
2. Deze vergadering had de broeders G. Boot en W. L oopstra n a a r de
classis-O raugeville afgevaardigd.
Op grond van deze overw egingen concludeert de synode:
d at de classis-O rangeville, 2 October 1957, de broeders G. Boot en W.
L oopstra als w ettige afgevaardigden van de Canadian Reformed C hurch te
H am ilton m oest ontvangen.
W aarom zij besluit:
ook om deze reden aa n d it verzoek van de raad van de “F irs t Canadian
Reform ed C hurch of H am ilton” niet te voldoen.
Sluiting.

Opening.

A RTIKEL 312
De praeses slu it de m orgenzitting.
51e Z itting iLd. 7 A pril 1958.
ARTIKEL 313
De praeses opent de zitting te 2.45 uur des nam iddags en laat
zingen Ps. 111 : 2, 6.

Appèl nom inaal.

Acta.

ARTIKEL 314
Appèl nom inaal w ordt gehouden;
aanwezig.

alle

broeders

zijn

ARTIKEL 315
Acta, Artt. 304—312 worden vastgesteld.

K o rt verslag.

ARTIKEL 316
K ort verslag w ordt vastgesteld.

ARTIKEL 317
Aan de orde kom t H oofdstuk V van het R apport
van Commissie I in de “zaak-H am ilton”, be
zw aarschrift br E. Schilder van Toronto.
Ds J. T. van P opta geeft als rapp o rteu r enkele aanvullingen op het
rap p o rt. D aarna leest hij het rapport m et de voorstellen van de commissie.
De praeses geeft overw egingen en voorstellen in algem ene bespreking;
d aa rn a worden de voorstellen punt voor pu n t behandeld.
T enslotte worden ze m et algem ene stemmen aangenom en; Ds G. van
Dooren onthoudt zich van stem m ing, (Art. 179), hr G. Boot stem t niet n aa r
Art. 33 K.O.
H et aangenom en voorstel luidt als volgt:
“V. De synode heeft kennis genomen van het bezw aar van b r E. Schil
d e r: ‘De classis heeft in strijd met Art. 79 K.O. gehandeld door Ds L oopstra
Bezw aarschrift-Schil del'.
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c.s. te aanvaarden als w ettige afgevaardigden van de Canadian Reform ed
Church, of H am ilton’.
De synode co nstateert:
dat d it bezw aar gericht is tegen de classis van de k erken in het Oosten,
2 October 1957 te O rangeville gehouden.
De synode overw eegt:
1. H et zgn. afzetten van de “negen” am btsdragers door de k erkeraad
van H am ilton na het oordeel van de kerkeraad van B urlington gehoord
te hebben, was een fictie, om dat d at afzetten n iet n aar Art. 79 K.O. kon
p laats hebben;
2. De w ettigheid van de vergadering van de broeders Knegt, K untz en
L oopstra als raad van de kerk des H eeren te H am ilton sta a t vast op
grond van de feiten, genoemd in antw oord XIIA, te geven aan de raad van
de “F irs t Canadian Reformed Church of H am ilton” ;
3. Deze vergadering had de broeders G. Boot en W. L oopstra n aa r de
classis-O rangeville afgevaardigd;
4. De classis-O rangeville m oest daarom de broeders Boot en Loopstra
als w ettige afgevaardigden van de Canadian Reformed Church te H am ilton
ontvangen.
Op grond van deze constateringen en overw egingen besluit de synode:
1. Voor w at de eerste overweging betreft br E. Schilder kennis te geven
van antw oord X IIB, te geven aan de raad van de “F irs t Canadian R e
formed Church of H am ilton” ;
2. Voor w at de tw eede overw eging b etreft br E. Schilder kennis te geven
van antw oord XIIA, te geven aan de raad van de “F irs t Canadian Reform ed
Church of H am ilton” ;
3. D it bezw aar van br. E. Schilder tegen de classis-O rangeville als ten
onrechte ingebracht a f te wijzen.”
ARTIKEL 318
Ds J. T. van Popta leest h et R apport m et voor
stellen van de commissie over h et bezw aar van
br E. Schilder tegen het besluit van de classis-O rangeville inzake de
P u b licatie van de R aad d er F irs t Canadian Reform ed Church of H am ilton.
De praeses geeft d e voorstellen eerst in algem ene bespreking; enkele
aanvullingen en redactiew ijzigingen worden aangebracht.
D aarna worden de voorstellen puntsgew ijze behandeld.
Vóór de “overw egingen” w ordt opgenom en:
“De synode constateert, d at dit bezw aar zich rich t tegen een desbetreffend
besluit van de classis van de kerken in h et Oosten d.d. 2 October 1957 te
O rangeville gehouden”.
D aarna worden nog een p aar redactie-w ijzigingen aangebracht.
Tón slotte w ordt over de voorstellen gestem d. Ze worden aangenom en.
Bij Voorstel A stem t br G. Boot niet mee, n aa r Art. 33 K.O., bij voorstel B
onthoudt hij zich. Ds G. van Dooren onthoudt zich bij beide stem m ingen
om de bekende redenen (Art. 179).
De voorstellen zijn aangenom en in deze vorm :
“De synode heeft kennis genomen van het bezw aar van hr. E. Schilder:
‘De classis heeft o n ju ist gehandeld door bespreking van de P ublicatie van
de k erk eraad van H am ilton te w eigeren’.
De synode constateert, dat dit bezw aar zich rich t tegen een desbetreffend
Bezw aarselirh't-Schilder.

80

besluit van <le classis van de kerken in het Oosten d.d. 2 October 1957 te
O rangeville gehouden.
De synode overw eegt voor w at do ,1e grond b etreft:
A. 1. Aangenomen, d a t zulk. een verzoek door één of meer afgevaardig
den ter classis is gedaan, dan is d it nog niet een verzoek van de classis zelf;
2. De classis O rangeville was dan niet door zulk een verzoek, gedaan
op een vorige classis, verplicht de Publicatie als argu m en tatie en docum en
ta tie van het revisie-verzoek te ontvangen en te gebruiken.
Zij overw eegt voor w at de 3e grond betreft:
3. De classis-O rangeville beeft terecht overwogen, d at het niet op h aa r
weg lag, de bewijzen te leveren voor het bij h aar ingediende revisieverzoek, omdat de bew ijslast niet lag op de classis, m aar op de vergadering,
die bij h aar in beroep kwam.
4. De classis zou de bew ijslast op zich genomen hebben, indien zij de
publicatie-in-haar-geheel n aar do wens van de appellerende vergadering als
argum entatie en docum entatie van het revisieverzoek had aanvaard en
willen gebruiken.
Im m ers:
a. Uit de inhoudsopgave van deel A van de publicatie blijkt, d at ze ook
een beschrijving geeft van gebeurtenissen, die hebben plaats gehad voor de
kom st van Ds L oopstra te Ham ilton.
b. De gronden, w aarop de raad van de kerk te H am ilton bet schorsens
w aardig zijn van Ds L oopstra had uitgesproken, bedoelden zonden van hem
aan te w ijzen; ze bevatten geen verm elding van feiten, beschreven in h et
eerste deel van deel A.
c. De keuze van de gegevens, w aarvan de kennis door de appellerende
vergadering voor de classis noodzakelijk word geacht, wer<l derhalve aan
het subjectief oordeel van de classis overgelaten.
d. d a t b rach t mee, dal metterdaad de bew ijslast op de classis werd
gelegd.
5. De classis heeft daarom terecht overwogen, dat. met een louter ver
wijzen naar de publicatie door de appellerende vergadering niet kon worden
volstaan.
6. D aarom beeft ze terecht verzocht aan de afgevaardigden van de zich
beklagende vergadering te r vergadering duidelijk te argum enteren, d a t de
gronden van de besluiten van de classes van 18 en 24 Ju li niet ju ist w aren.
Zij overw eegt voor w at de 4e grond betreft:
7. De elassis-T oronto/R urlington bedoelde met b aa r antw oord: ‘welke
gronden door br. E. Schilder n ie t zijn ontzenuw d' niet de gronden voor de
besluiten van de classes van 18 en 24 Ju li 1.957, w aarn aar in de vierde
overw eging van de classis-O rangeville w ordt verwezen, m aar de als 4 o ver
w egingen geform uleerde gronden, w aarop de classis O rangeville besloten
had aan het, revisie-verzoek van de appellerende vergadering niet te voldoen.
8. Br. E. Schilder heeft dc elassis-T oronto/B urlington in dezen v e r
keerd begrepen.
9. Wat verder in deze grond wordt ongem erkt is daarom te r nadere
ondersteuning van zijn bezw aar niet ter zake doende.
Dit alles overw egende concludeert de synode:
d at de classis-O rangeville te rech t heeft overwogen, d a t m et een lo u ter
verw ijzen n aa r de P ublicatie niet kon w orden volstaan.
W aarom de synode besluit:
het bezw aar van br E. Schilder als ongegrond af te wijzen.
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B. Voor w at de 2e grond van br E. Schilders bezw aar b etreft overw eegt
de synode:
1. De classis-O rangeville was in gebreke gebleven door in liaar u it
sp raak n iet aan te wijzen w aarom het aanvaarden en gebruiken van de
P ublicatie-in-haar-geheel als argum entatie en docum entatie van het revisieverzoek m et zich bracht, d a t de classis zich zelf d e bewijzen m oest leveren
te r rechtvaardiging van het revisie-verzoek.
2. De classis-T oronto/B urlington had derhalve niet mogen volstaan met
te antw oorden, d a t b r E. Schilder de gronden van d it besluit van de classisO rangeville niet had ontzenuwd.
3. De classis T oronto/B urlington had br E. Schilder moeten aangeven,
w aarom n a a r h aar oordeel de classis-O rangeville terech t had overwogen,
d a t m et een louter verw ijzen n aa r de Publicatie niet kon worden volstaan.
Op grond van deze overwegingen sp reekt de synode u it:
dat het antw oord van de classis T oronto/B urlington aan br. E. Schilder
onvoldoende was.
ARTIKEL 319
B ezu aarschrift-Schilder.

Aan de orde kom t het voorstel van de com m is
sie nopens het voorstel van br E. Schilder aan
de classis van de kerken in h et Oosten een commissie te benoemen voor
de “zaak-H am ilton”.
De praeses geeft R apport en voorstellen in algem ene bespreking; een
suggestie w ordt de commissie aan de hand gedaan ter aanvulling van het
rapport. De vergadering w ordt enkele ogenblikken geschorst om de com
m issie gelegenheid te geven deze aanvulling te form uleren.
Na h ervatting van de vergadering leest Ds J. T. van P opta het ontw erp
van de commissie voor. H et voorstel luidt dan als volgt:
“VII. De synode heeft kennis genomen van het bezw aar van br E'. Schil
d er: ‘De classis heeft onverantw oord gehandeld door te w eigeren te vol
doen aan het verzoek een commissie te benoem en’.
De synode constateert:
1. Dit bezw aar richt zich tegen een uitspraak van de classis van de
kerken in het Oosten d.d. 29 Janu ari/1 2 F ebruari 1958 te T oronto/B urlington
gehouden.
2. Deze u itsp raak luidt: ‘H et onder punt 3 voorgestelde w ordt door de
classis niet ontvankelijk verklaard, om dat br E. Schilder niet, volgens
Art.. 31 K.O. in appèl gaat tegen bepaalde classisbesluiten, m aar ongevraag
de adviezen geeft, w aarin de classis niet kan tred e n ’.
De synode overw eegt:
1. Br E. Schilder deed een voorstel aan de classis en gaf geen ongevraagd
advies aan haar.
2. De classis had daarom dit voorstel niet voor onontvankelijk mogen
v erklaren met opgave van deze reden: ‘om dat br E. Schilder n iet volgens
Art. 31 K.O. in appèl gaat tegen bepaalde classisbesluiten, m aar ongevraagde
adviezen geeft, w aarin de classis niet kan treden'.
3. De classis had evenwel ook niet in antw oord op d it voorstel een com
missie mogen benoemen, met de opdracht zich op de hoogte stellen van de
moeilijkheden in de kerk van H am ilton en de achtergronden daarvan.
4. De classis had d at alleen mogen doen, indien de k erk eraad van
H am ilton zelf een dergelijk verzoek aan h aar had gedaan.

5. Zulk eeu verzoek was niet door do kerkeraad van H am ilton aan deze
classis gericht.
6. Zou de classis in antw oord op dit voorstel van br E. Schilder wel
zulk een commissie hebben benoemd, dan zou ze eigenm achtig zich met
de zaken van de k erk van H am ilton hebben ingelaten.
7. Zij zou dan gehandeld hebben in strijd m et Gods W oord en in strijd
m et A rt. 85 van de K erkenordening, d at overeenkom stig Gods W oord zegt,
d at geen kerk over andere kerken heerschappij zal voeren.
Op grond van deze overw egingen besluit de synode:
h et bezw aar van br E. Schilder tegen deze u itsp raak van de classis
T o ro nto/B urlington als ten onrechte aangevoerd af te wijzen.”
H et voorstel w ordt m et algem ene stem m en aanvaard, w aarbij wederom
Ds G. van Dooren zich van stem m ing onthoudt (Art. 179) en br G. Boot
niet stem t naar Art. 33 K.O.
ARTIKEL 320
“Zaak-H am ilton” ; toezending Rapport.
T enslotte w ordt nog aangenom en
het laatste voorstel van deze
Commissie, dat, na een enkele redactie-w ijziging, luidt:
De synode besluit:
1. Aan appellanten n aa st de door de synode genomen besluiten liet
w erk-rapport van Commissie I toe te zenden;
2. De u itspraken met. het w erk-rapport van Commissie I ook toe te
zenden aan de Raad der k erk te H am ilton en aan de Raad d er kerk te
Burlington.
ARTIKEL 321
“Z aak-IIam ilton” ; definitieve aanvaarding.
T hans worden alle voorlopigaanvaarde voorstellen inzake
H am ilton definitief aanvaard, Acta, Art. 213. Br G. Boot stem t n ie t n aa r
Art. 33 K.O.
ARTIKEL 322
Blijdschap over eenstemmigheid: dank aan O m ni. 1.

De praeses consta
te ert m et grote
blijdschap, d a t deze zaak m et zo grote eenparigheid to t een einde gebracht
is. H ij wil wel zeer in het bizonder dank zeggen aan Commissie I, die onder
de leiding van Ds J. T. van Popta, m et zo verbeten ijver deze m oeilijke en
om vangrijke zaak heeft voorbereid. Mogen de besluiten ook m eew erken,
onder de zegen de HBEREN, aan het herstel van de eenheid d er gem eente
te Ham ilton.
ARTIKEL 323
The American Reformed Church. H et woord v erk rijg t Ds H. A. Stel
Optreden P.R.C. pred.
om, nam ens Commissie IV een voorstel
in te dienen inzake een bezw aarschrift van de R aad der “F irs t Canadian
Reformed Church of H am ilton” tegen besluiten van de classis der kerken
in het Oosten betreffende het optreden van P ro te sta n t Reformed predikanten
in de Canadian Reformed Church te Ham ilton, en tegen de opnam e van
the Am erican Reformed Church in het verband van de classis der kerken in
h et Oosten. (A genda-punt 10—7a, b; Acta, Art. 161, 254).
H et com m isie-voorstel wordt besproken en hier en daar gewijzigd. H et
w ordt aangenom en in deze vorm :
“De synode heeft kennis genomen van de bezw aarschriften van de kerke83

raad van <lc ‘Canadian Reformed Church of H am ilton’ - scrib aat Mr. T.
B ergsm a:
a. inzake de uitsp raak van de classis d.d. 17 Septem ber 1955 van de
kerken in h et Oosten betreffende het doen voorgaan van predikanten van
de P ro te sta n t Reform ed Churches USA in de k erk des H eeren te H am ilton;
b. inzake de uitsp raak van de classis-H am ilton/W oodstock d.d. 5 en 19
Septem ber 1956 over liet opnemeu van five A m erican Reform ed Church in
h et verband van classis Oost.
De synode overw eegt:
dat h aa r uit de feiten, verm eld in Antwoord XIIA, te geven aan de Raad
der “F irs t Canadian Reformed Church of H am ilton” is gebleken, d at de
classis O rangeville d.d. 2 October 1957 van de kerken in h et Oosten te rech t
heeft uitgesproken, d at deze kerkeraad niet, de w ettige fcerkoraad is van de
k erk des H eeren te H am ilton.
De synode besluit uit te spreken:
dat deswege deze bezw aarschriften door haar niet in behandeling ge
nomen mogen w orden.”
Sluiting.

ARTIKEL 321
De praeses sluit de zitting.

Opening.

52e Z itting d.d. 7 A pril 1958.
A RTIKEL 325
De praeses opent de zitting, en laat zingen Ps. 113 : 1, 2, 3.

Appèl nom inaal.

A ria.

ARTIKEL 326
Appèl nom inaal w ordt gehouden;
aanwezig.

alle broeders zijn

A RTIKEL 327
Aula, A rtt. 313—321 worden vastgesteld.

K ort verslag.

ARTIKEL 328
K ort verslag w ordt vastgcsteld,

A RTIKEL 329
Bs H. Scbolten rap p o rtee rt van zijn onderhoud
m et de kerkeraad van Homewood-Carm au over
de vraag of de m ogelijkheid om het archief op te bouwen ligt binnen de
mogelijkheden, w aarover deze kerk, die tot nu toe arehiefbew arende k erk
is gew eest .beschikt. Ds H. Scholten deelt mee, d at de k erk eraad had m ede
gedeeld, d at, hoew el de k e rk van Homewood-Carman gaarne archiefbew arende k erk zou w illen blijven, zij toch n iet over de vereiste k rach ten
beschikte.
Van dit rap p o rt w ordt kennis genomen.
A rehief-bew arend kerk.

A RTIKEL 33»
Benoeming R epiilaten, Agcndu-piint 12.
Op voorstel van h et m oderam en
worden <lc volgende D eputaten
benoemd: (S. is: sam enroeper).
P salm berijm ing: Ds G. van Dooren (S.), B r M. M. de Groot, Ds F. Kouwenhoven, B r J. J. Knegt.
Opleiding to t de D ienst des W oords: Ds W. W. J. van Oene (S.), Ds D.
v. d. Room, Ds S. S. Cnossen, Br H. D eficits, Ds A. B. Roukema.
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Ad Art. 4, 11, 49, 79 K.O.: Ds G. Ph. Pieffers, secundus: Ds W. W. J.
van Oene; Ds J. T. van Popta, secundus: Ds H. A. S tel; Ds G. van Dooren,
secundus: Ds F. K ouwenhoveu; Ds L. Selles, secundus: Ds A. B. Roukema.
Correspondentie m et B uitenlandse k e rk e n : Ds H. Scholten (S .), Ds L.
Moes, Br P. v. d. Schaaf, B r C. W alinga,
Voor vereisten aanvullend exam en: Ds J. T. van P opta (S.), Ds C. de
H aan, Ds F. Kouwenhoven, Ds W. W. J. van Oene, Ds A. B. Roukema.
E x am inatoren: Voor de kerken in het W esten: Ds C. de H aan, Ds W. W.
J. van Oene, Ds G. Ph. Pieffers (S.), Ds J. T. van Popta, Ds H. A. Stel.
V-oor d e k erken in h et O osten: Ds G. van Dooren, Ds F. Kouwenhoven,
Ds A. B. Roukema, Ds H. Scliolten (S.), Ds L. Selles.
Voor contact m et de Protestant Reformed Churches: Ds J. T. van P opta
(S.), Br D. M. B areudregt, B r C. Ouwersloot, Ds D. Selles, Ds II. A. Stel.
ARTIKEL 331
Uitschrijving Bededag. Bijlage V III.
De kerken van B urlington en E d
monton worden aangew ezen voor het
uitschrijven van een Bededag n aa r A rt. 66 ICO.
Arch iefbew arende kerk.

ARTIKEL 332
Tot archiefbew arende kerk
die van B urlington.

w ordt aangew ezen

ARTIKEL 333
V erzorging A cta en R apporten.
Ds G. van Dooren en Ds A. B. Roukem a
worden aangew ezen de uitgave van de
Acta van deze synode te verzorgen. V astgesteld w ordt:
a. d a t aan inzenders van een bezw aarschrift zal worden toegezonden het
R apport van de w erkcom m issie, die het synode-besluit in dezen heeft
voorbereid, als volgt:
1. R apport “H endriks" aan:
B r E. Ö. B aartm an e.s.
B r J. H endriks
Ds W. W. J. van Oene
Br. G. van W oudenberg
i)c k erk eraad van New W estm inster.
2. Rapport “zaak-L aven” aan:
B r P. Laven
De kerk eraad van Ham ilton.
3. R apport bezw aarschrift-P ol aan: Br E. H. Pol.
b. D eputaten voor Correspondentie m et de B uitenlandse kerken zullen het
w erk rap port van de Commissie Inzake de correspondentie met de G erefor
m eerde k erken in N ederland toezenden aan:
De kerken in A ustralië,
De G ereform eerde kerk te Moute Allegro
Dc Vrije G ereform eerde k erk in Zuid A frika
De G ereform eerde kerken in Nederland
De D eputaten ad hoc van de P ro te sta n t Reformed Churches USA.
Voorts w ordt goedgevonden, dat, w anneer h et m ogelijk zal zijn de R ap
porten te drukken er gedrukte exem plaren worden toegezonden aan d*
genoemde adressen.
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c. De wens w ordt uitgesproken, d at de prijs van de Acta de som van
? 1.50 niet te boven zal gaan. Een garantie-som van $ 300.—■ w ordt v ast
gesteld voor de uitgave van de Acta. W orden de rapporten n iet gedrukt,
m aar gestencild dan w ordt dit bedrag gehalveerd.
d. Acta zullen door de D eputaten voor de verzorging ervan worden
toegezonden aan :
alle k erken 2 exem plaren;
alle afgevaardigden 1 exem plaar.
De B uitenlandse kerken, met wie wij correspondentie voeren.
De stated clerk van de P ro te sta n t Reformed Churches.
De archiefbew arende kerk, enkele exem plaren.
De praeses van de roepende kerk.
ARTIKEL 331
Roepende k erk volgende synode.
Tot roepende k erk voor de volgende
synode w ordt aangew ezen de k erk van
Ham ilton.
ARTIKEL 335
Rondvraag.
Br C. W alinga v raagt:
le. of de roepende k erk voor de sam enroeping gebonden is aan de term ijn,
die de K.O. art. 50 stelt. Deze vraag w ordt bevestigend beantw oord.
2, of de roepende kerk de plaats vaststelt. Ook deze vraag w ordt be
vestigend beantwoord.
ARTIKEL 336
A genda-puut 13 kom t aan de orde: censuur
n a a r Art. 43 K.O. De praeses co n stateert met
blijdschap, dat deze censuur niet behoeft te worden gehouden.

Censuur n a a r A rt. 13 K.O.

Acta.

ARTIKEL 337
Acta, A rtt. 325—336 worden vastgesteld.

K ort verslag1.

ARTIKEL 338
H et K o rt verslag w ordt vastgesteld.

ARTIKEL 339
Slotwoord van de P raeses.
De praeses sp reek t het volgende slotw oord:
Geliefde broeders in den H eere,
In zijn openingsw oord heeft ds Van P opta ons o.m. voorgehouden, d at
de synode geen opperbestuur over de kerken is, m aar de kerken d e lastgeefsters d er synode zijn.
In h et bew ustzijn van deze echt-G ereform eerde w aarheid zijn we d rie
en een halve w eek geleden aan de arbeid getogen. In h et bew ustzijn d a a r
van w illen we vandaag deze arbeid ook beëindigen.
En w anneer we d it voor ogen houden vragen we geen d ank voor het
werk, d at we in die lange dagen en weken, die ach ter ons liggen, hebben
verricht.
De kerken w aren onze lastgeefster en in h aa r de H eer der kerk. E n we
h erinneren ons Zijn woord: “ w anneer gij zult gedaan hebben a l hetgeen TJ
bevolen is, zo zegt: wij zijn onnutte dienstknechten, w ant wij hebben m aar
gedaan, hetgeen wij schuldig w aren te doen.”
E n w anneer e r dan ook vandaag van dank sprake zal zijn, dan kan het
alleen de dan k van ons zijn voor al hetgeen wij ontvangen mochten.
E n dan denk ik aan de gezondheid en de kracht, die de H E E R E gaf om
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het w erk zonder onderbreking te verrichten. Dan denk ik ook vooral aan
de w onderschone gave van de w aarachtig-C hristelijke broederschap, "de
eenheid des Geestes door de band des vredes”, die de HE’E R E op h et gebed
ons in deze weken heeft doen genieten.
En d a t n iet alleen als we h et goed m et elkander eens w aren en de
com m issievoorstellen precies vertolkten, w at we zelf ook al hadden gedacht,
m aar n iet m inder, w anneer deze voorstellen tegen eigen denken en w illen
indruisten, en we m et elkander m oesten w orstelen om de goede en w elbe
haaglijke wil des H eeren in een concrete zaak te verstaan. Hoe bet was,
of bet gem akkelijk ging of moeilijk, of de lach opklonk, of de spanning
ta stb aar was, we hebben altijd door elkaar als broeders mogen vasthouden
en mogen verder helpen om sam en to t een uitspraak te komen.
D at heeft het voor mij to t een bijzondere vreugde gem aakt om de zittingen
der synode te p raesideren en d a t zullen we allen als een kostelijke herin n e
rin g van de synode Hoinewood-Carman 1958 meenomen n aar huis.
God zij altoos op 't hoogst geprezen,
Lof zij Gods goedertierenheid,
Die nim m er ons heeft afgewezen,
Noch ons gebed gehoor ontzeid.
Onze dank willen we ook gaarne betuigen aan de Commissie van voor
bereiding der ontvangende gemeente.
De ontvangst was voortreffelijk en het is daarbij niet gebleven. Al deze
tijd heeft deze Commissie in het zorgen voor vervoer en in alle mogelijke
andere dingen voor ons k laar gestaan.
N iet m inder zijn we getroffen door de hartelijkheid, die we van de k an t
van onze gastheren en gastvrouw en hebben ondervonden. Niet alleen de
huizen, ook de harten hebben voor ons opengestaan. En m ochten wij wel
eens klagen over de lange d u u r der synode, een klacht, van de zijde van
de ons herbergende broeders en zusters heb ik, ondanks het ongerief, d at
we in vele gevallen bezorgden, nooit vernomen.
Verkwikkend is voor ons de belangstelling geweest, die we avond aan
avond van de zijde d er gem eente in ons w erk m ochten ondervinden.
M aar hebben we als knechten der kerken dan al geen dank te vragen,
doch alleen m aar te betuigen, w at wij wel van de kerken mogen en ook
willen vragen is, d at zij zicli m et alle ern st met de toetsing en ratificatie
van de op deze synode genom en besluiten bezig zullen houden. Zij w aren
onze lastgeefsters, m aar de besluiten die genomen zijn, zijn dan ook m aar
niet onze zaak, doch de zaak der kerken en van elk lid d aarvan. E n zo
hebben zij toch elkander beloofd: “ ’t geen door de meeste stem m en goed
gevonden Is, zal voor vast en bondig gehouden worden. Tenzij d a t het
bewezen worde te strijden tegen Gods Woord of de aangenom en k erk en
ordening’’.
H et is onze vurige bede dat in het handelen n aa r deze regel, het w erk
van deze synode door de genade van onze trouw e God m ag d ien stb aar
wezen aa n de heling van de breuk in de kerk van H am ilton, aan de bouw
van “het schoon Jeruzalem ” en aan de vrede van het "Isra e l Gods”. Of
om het m et de woorden van de d ien aar die ons in de bidstond voorging
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te zeggen: “aan <le bew aring van de katholiciteit d er k erk n a a r binnen en
n a a r buiten, w aarvoor onze H eere Jezus C hristus, de koning d er kerk, zo
b itter heeft geleden”.
E n nu broeders, we gaan n aa r huis. V rolijk is ons h a rt. M aar in die
vrolijkheid, die de la atste dagen al “in de lu c h t” heeft gezeten, k ru ip t
toch ook een tikk eltje weemoed bij de gedachte, d a t we n ie t m eer rond
de synode-tafel zullen aanschikken in w erk- en disgem eenschap. H et was
goed, broeders: sam en te bidden, sam en te zingen, sam en te w erken, sam en
te spreken, sam en te zwoegen en sam en te iaclien.
De H E E R E bew are U op de weg en brenge U veilig thuis.
De liefde tot de kerk des H eeren heeft ons h ie r verbonden; m et de be
lijdenis d aarv an willen we eindigen, w anneer we samen lezen en zingen
de 122ste P salm .”
ARTIKEL 340
Gezongen wordt Ps. 122, Ds J. T. van P opta g aat voor in d an k
zegging, en de praeses sluit des avonds om 8.50 u u r de synode
van Homewood-Carm an 1958.
Sluiting.

L.
J.
A.
W.
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Selles, praeses.
T. van Popta, assessor.
B. Roukema, le scriba.
W. J. van Oene, 2e scriba.
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