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<dJ o o r w o o r d

Hierbij ontvangt U de A cta van de Generale Synode Ham ilton 1962 
van de Canadian Reformed Churches.

Veel valt er n ie t te  zeggen bij een uitgave als deze. Toch een enkel 
woord: voornamelijk om het zo laa t verschijnen van de Acta te excuseren. 
D at lag  voornamelijk aan het feit, d a t overeenkomstig besluit der synode 
tegelijk  m et de u itgave van de A cta door ons ook de uitgave van een 
kerkelijk  Jaarboekje verzorgd diende te worden. H et heeft lang geduurd 
voordat we alle nodige gegevens van de kerken hadden ontvangen. Een 
“Jaarboek” in de eigenlijke zin van he t woord is he t dan ook niet, ook al 
om dat zulk een boekje onder ons to t nu toe n ie t elk ja a r  verschijnt. Toch 
hebben we die naam  vanwege de kortheid m aar aangehouden.

We hopen dat en de uitgave van de Acta en die van het Jaarboek 
dienstbaar moge zijn aan de opbouw van ’s Heren kerk.

De commissie door de synode benoemd 
voor de uitgave van Acta en Jaarboek,

J. Mulder.
G. VanDooren.
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z A c ta
v a n  d e

“GENERAL SYNOD HAMILTON 1962 OF TH E 
CANADIAN REFORMED CHURCHES

le  Z itting  d.d. Donderdag 18 October 1962 

ARTIKEL 1
Opening. De praeses van de roepende kerk te Hamilton, Ds. W. Loopstra, 

opent om 9.45 uu r de vergadering. Hij la a t zingen Ps. 56 : 5 
en 6, leest u it de H. Schrift 1 Petrus 1 en v raa g t in dankzegging en gebed 
de H EER E om Zijn zegen.

Hij rich t zich to t de afgevaardigden m et h e t volgende openingswoord:

“Mannen Broeders,
H et is m ij een grote vreugde de derde Generale Synode van de Canadian 

Reformed Churches te openen. U weet, ik doe da t als praeses van de 
roepende kerk, die daartoe door de laatstgehouden synode werd aan
gewezen. De roepende kerk is thans voor de eerste m aal ook de ont
vangende kerk, om dat de raad onzer kerk  na rijp  beraad en n a  ingewonnea 
advies, da t al de zusterkerken konden geven, besloten heeft deze derde 
synode in Ham ilton te  houden.

De voorbereiding voor deze synode, zowel w at de sam enroeping als de 
sam enstelling van het agendum betreft, als ook w at de ontvangst aangaa t 
inzake logies, m aaltijden en opstelling van de vergaderruim te, —• heeft ons 
heel w at hoofdbrekens en tijd  gekost. M aar allen, die h ier zo van harte  
en ijverig  aan hebben meegewerkt, hadden het er g raag  voor over. W ant 
wij stelden er een grote ere in om roepende en ontvangende kerk  te  zijn.

U zult zich nog wel herinneren, da t de 2e synode gehouden werd, nadat 
de kerk van Hamilton door een diepe crisis gegaan was en d aa r toen de 
synode gehouden was eigenlijk nog nie t eens goed doorheen was, om dat 
op die synode de z.g.n. “zaak H am ilton” nog om een oplossing vroeg, 
w aartoe die synode ook een ex tra  ordinair lange tijd  m oest vergaderen.

Toen over die z.g.n. “zaak Ham ilton” besluiten gevallen w aren en 
daarm ee de kerk, die u thans ontvangt, was aangewezen als de wettige 
Canadian Reformed Church van Hamilton, heeft de synode willen tonen, 
da t die beslissing h aa r ook ern st was, door deze kerk aan te  wijzen als 
de roepende kerk voor de volgende synode.

Wij zijn daar nog steeds dankbaar voor!
H et is n ie t de enigste, m aar wel een van de redenen waarom, wij u, 

broeders synodeleden, m et blijdschap hebben ontvangen en u op d it ogen
blik begroeten als de meeste vergadering onzer kerken. In  alle kleine 
en grote crises voor de plaatselijke kerken of voor ons als kerken ge
m eenschappelijk, heeft de H EER E ons steeds staande gehouden. De kerken 
zijn n ie t zonder m oeiten en beproevingen. U zult er allen he t m eest van
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afw eten t.a.v. uw eigen gem eente of t.a.v. die kerk, waarmee u h e t m eest 
in aanrak ing  komt. M aar wij hebben allen kunnen constateren, d a t in  alle 
satanische aanslagen onze Here Jezus Christus Zijn gem eenten in stand 
heeft gehouden. Ook sinds de vorige synode heeft Hij Zijn gemeenten 
vergaderd, beschermd en onderhouden. Hem is de heerlijkheid en de k rach t 
to t in alle eeuwigheid. Daarom zij Hem hier en nu de lof en de prijs en de 
aanbidding, die Hem toekomt.

Als kerken zullen we nie t mogen roemen in eigen k rach t en w aardigheid, 
in onze standvastigheid en deugden, die we misschien opmerken tegenover 
de ontrouw en ondeugden van valse kerken. Ju is t u it allerlei moeiten, die 
er nu h ier en dan daar in de p laatselijke kerken gevonden worden, kunnen 
we m aar al te goed weten da t we als leden, der kerken van onszelf niet 
m inder ontrouw en m inder ondeugden vertonen dan die we zo gem akkelijk 
om ons heen in allerlei andere zaken opmerken. Trouw, standvastigheid, 
de w eerstand tegen de boze, de handhaving van de tucht, kortom, he t zich 
in  alles willen en, als he t inderdaad gebeurt, he t zich in alles aanstellen 
n aa r  h e t zuivere Woord Gods, is vrucht van C hristus’ trouw  en stand
vastigheid.

H et is, broeders, de oprechte wens van de roepende en ontvangende kerk, 
da t u, die deze dingen die we gezegd hebben ook zeer wel weet, daardoor 
beheerst zu lt worden in al uw werkzaamheden.

Indien deze harte lijke geloofsovertuiging bij u leeft, zal deze synode 
vruchtbaar werk verrichten. W ant dan w ordt u beheerst in al uw beraad
slagingen en beslissingen door het levende en blijvende Woord van God, 
w aaru it we als nieuwe mensen, dus ook als synodeleden, wedergeboren 
zijn. En dat zal vruchtbaar zijn. W ant zo zal de k rach t en de heerschappij 
van he t Woord Gods verder gedragen worden n aa r en in de kerken van de 
toekomst.

Wij als dienstknechten van het Woord Gods ook op onze synodevergade
ringen, zullen eens wegvallen. Deze synode, misschien m aar enkele dagen 
vergaderend, zal weer ontbonden zijn, nadat ze gesloten is. Voor ons als 
synodeleden en voor ons als synodevergadering geldt: Alle vlees is als 
gras, en al zijn heerlijkheid als een bloem in he t g ras; het g ras verdort 
en de bloem v a lt af, . . . .  m aar onze arbeid is n ie t ijdel, broeders, wanneer 
he t arbeid is in dienst van en aan het levende en blijvende Woord van 
God. W ant d a t Woord van God, h e t Woord des H EER EN , da t ons allen 
beheersen wil en m oet in onze arbeid, b lijft in der eeuwigheid.

Daarom  kunnen we blijmoedig, gelovig, vertrouwend, en te  gelijker tijd  
ontzaglijk ernstig  onze arbeid beginnen, voortzetten en beëindigen.

D at geve de H EER B  ons allen.
Hiermee verk laar ik deze derde Generale Synode der Canadian Reformed 

Churches geopend en nodig ik u u it uw arbeid n aa r h e t v as t te stellen 
agendum a f  te werken.”

ARTIKEL 2
Onderzoek credentiebrieven. Ds. Loopstra verzoekt twee kerkeraadsleden

van de kerk te Hamilton om m et hem  de 
credentiebrieven na te zien. Gerapporteerd wordt, da t deze in orde, en 
de kerken w ettig  vertegenwoordigd zijn.

De volgende afgevaardigden zijn aanwezig:
Namens de kerken in Oost-Canada:
Ds, W. Loopstra van Ham ilton; Ds. H. Schol ten van Orangeville; Ds. L. 

Selles van Chatham ; Ds. G. VanDooren van Burlington. Oud. M. Boersema
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van W atford; Oud. A. Goossen van Chatham ; Oud. P. Laven van B ram p
ton; Oud. J . Y tsm a van Chatham.

Nam ens de kerken in W est-Canada:
Ds. J. Mulder van Homewood-Carman; Ds. G. Ph. P ieffers van Coaldale; 

Ds. W. W. J. VanOene van New W estm inster; Ds. J. T. Van Popta van 
Edmonton. Oud. K. K. Doesburg- van Edm onton; Oud. H Leffers van 
Coaldale; Oud. K. Stam  van New W estm inster; Oud. P. VanAssen van 
Neerlandia.

ARTIKEL 3
Verkiezing moderamen. Bij de eerste stem m ing voor praeses verk rijg t

Ds. G. Ph. P ieffers 8, Ds. W. W. J. VanOene 3, 
Ds. J . T. V anPopta 5 stemmen. Bij de tweede stem m ing v erk rijg t Ds 
K effe rs  9, Ds. VanOene 1 en Ds. V anPopta 6 stemmen.

Ds. G. Ph. P ieffers is verkozen.
Bij de stem m ing voor assessor verk rijg t Ds. W. Loopstra 1, Ds. H. 

Scholten 10, Ds. L. Selles 2, Ds. G. VanDooren 1, Ds. J . T. V anPopta 
1 stem.

Ds. H. Scholten is verkozen.
Bij de stem m ing voor 1ste scriba verk rijg t Ds. J. M ulder 9, Ds. L. Selles 

1, Ds. W. W. VanOene 4, Ds. J. T. V anPopta 2 stemmen.
Ds. J. Mulder is verkozen.
Bij de stem m ing voor 2e scriba verk rijg t Ds. W. Loopstra 4, Ds. L. 

Selles 4, Ds. G. VanDooren 5, Ds. W. W. J. VanOene 3 stemmen. Bij een 
tw'eede stem m ing verk rijg t Ds. L. Selles 4, Ds. G. VanDooren 12 stemmen. 

Ds. G. VanDooren is verkozen.
H et moderamen neem t zitting : Ds. G. Ph. P ieffers, praeses,

Ds. H. Scholten, assessor,
Ds. J. Mulder, 1ste scriba,
Ds. G. VanDooren, 2de scriba.

De vergadering w ordt geconstitueerd.

ARTIKEL 4
Mededelingen roepende kerk. De praeses, Ds. P ieffers, geeft Ds. Loop

stra  gelegenheid enkele mededelingen te 
doen. Hij geeft door het verzoek van de Stichting Em eritering om rekening 
te  willen houden m et het feit, d a t de S tichting Vrijdagavond 19 Oct. 1962 
om 8 uur een ledenvergadering hoopt te houden, waarop ook brs. verw acht 
worden, die afgevaardigden zijn te r  synode.

De redactie van “In Holy A rray ” heeft een dergelijk verzoek voor 
M aandagavond 22 October.

De vergadering stem t er mee in, da t he t moderamen bij het vaststellen  
van de vergadertijden hierm ee rekening houdt.

A RTIKEL 5
V aststeling  Agendum. De praeses deelt mee, da t er nog verschillende 

stukken zijn binnengekomen. Deze worden aan 
he t agendum toegevoegd, da t dan aldus luidt:

1. Opening nam ens de roepende kerk.
2. Onderzoek van de credentiebrieven.
3. Verkiezing van he t moderamen.
4. C onstituering van de vergadering.
5. Mededelingen van de roepende kerk  inzake de voorbereiding van de

synode en andere eventueel noodzakelijke mededelingen.
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6. Vaststelling- van h e t agendum  der synode.
7. A. V aststelling van de vergadertijden en werkwijze der synode.

B. Brief van de Stichting E m eritering  der Canadian Reformed 
Churches.

8. Ingekomen stukken:
A. Van de broeders A. Bakker en P. M eliefste te  Coaldale.
B. Van de classis-W est een adhesiebetuiging m et een voorstel van 

de kerk  te Edmonton.
C. Een overdruk van art. 40 van de Acta der laa ts te  synode van de 

F ree Reformed Churches in A ustralia  inzake een engels Kerkboek.
D. B ezw aarschrift van br. C. van Andel te  London, Ont.
E. B ezw aarschrift van br. G. van W oudenberg te Dunnville, Ont.

9. Voorstellen:
A. Van de raad van de Canadian Reformed Church of New W est

m inster inzake art. 44 K.O.
B. Van de raad van de Canadian Reformed Church of Coaldale 

betreffende art. 44 K.O.
C. Van de classis-O ntario-N orth inzake de onderhouding1 van art. 

44 K.O.
D. Van de raad der Canadian Reformed Church of New W estm inster 

inzake de besluiten van de synode van 1954, Acta a rt. 56 en 1958, 
A cta a r tt . 194, 209.

E. Van Ds. C. de H aan betreffende de vrijheid der kerken t.a.v. van 
he t (critisch) gebruik van, berijmde Psalm en en Liederen.

E . l. Van br. J. van Rietschoten over he t “Book of P ra ise”.
F. Van de Regionale Synode der Canadian Reformed Churches in 

Ontario inzake het adres van de D eputaten voor de Engelse 
Psalm berijm ing.

G. Van de Regionale Synode der Canadian Refonned Churches in 
Ontario inzake he t adres van de D eputaten voor de Engelse 
Psalm berijm ing.

H. Van de raad der Canadian Reformed Church te  Edm onton be
treffende a r tt .  60 en 72 van de Acta der vorige synode.

H . l. Van de raad der Canadian Reformed Church of Abbotsford
een adhesiebetuiging m et een voorstel van de kerk te  Edmonton.

I. Van de Regionale Synode der Canadian Reformed Churches in 
Ontario inzake correspondentie m et de P ro te stan t Reformed 
Churches.

J. Van de Regionale Synode der Canadian Reformed Churches in 
Ontario inzake contact oefening m et de Orthodox Presbyterian  
Church.

K. Van de Regionale Synode 1961 der Canadian Reformed Churches 
in  Ontario inzake contact m et de Christian Reformed Church.

L. Van de raad der Canadian Reformed Church of Chatham  inzake 
art. 209 Acta Synode 1958.

M. Van de kerk te  B arrhead inzake correspondentie m et de kerken 
op Oost Soemba/Savoe.

N. Van de Regionale Synode der Canadian Reformed Churches in 
Ontario inzake de Opleiding to t de Dienst des Woords.

O. Van br. M. C. W erkman inzake een eigen theologische opleiding.
P. Van Ds. G. VanDooren inzake een v as t adres voor onze kerken.
Q. Van de Regionale Synode der Canadian Reformed Churches in 

Ontario inzake een v ast adres onzer kerken.

6



R. Van Ds. G. VanDooren to t naam sverandering onzer kerken.
S. Van de classis-O ntario-N orth inzake bij de Overheid bekend 

zijnde kerknamen.
10. Rapporten:

A. Van de deputaten voor contact m et de P ro te stan t Reformed 
Churches.

B. Van de deputaten, benoemd door de synode 1958 to t vastste lling  
van de eisen van aanvullend examen. A rt. 151 en 330 Acta.

C. Van de deputaten voor de Opleiding to t de D ienst des Woords.
D. Van de deputaten voor de Engelse verta ling  van de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis.
E. Van de archief-bewarende kerk van Burlington.
F. Van de deputaten voor correspondentie m et de buitenlandse kerken.
G. Van de deputaten voor een engels calvinistisch p sa lte r inzake de 

financiën.
H. Van de Commissie voor Afwikkeling der Synodale Financiën 1958.

11. Benoeming deputaten.
12. Rondvraag n aa r art. 43 K.O.
13. V erzorging van de A cta der synode.
14. Afwikkeling van de financiën der synode.
15. A anw ijzing van de roepende kerk (en eventueel de p laats  en de tijd) 

voor de volgende synode.
16. V aststelling  van de Acta der synode.
17. V aststelling van h e t persverslag.
18. Sluiting.

H et agendum w ordt aldus vastgesteld.

ARTIKEL 6
Schorsing. De praeses schorst de vergadering om het moderamen ge

legenheid te  geven zich te beraden over de w erkw jize en 
de vergadertijden der synode.

2e Z itting d.d. 18 October 1962 

A RTIKEL 7
Opening, Om twee uur w ordt de vergadering heropend. Gezongen w ordt 

Ps. 30 : 3. Appèl-nominaal w ordt gehouden: alle broeders zijn
aanwezig. Besloten w ordt dit appèl te  houden aan he t begin van elke zitting.

ARTIKEL 8
W erkwijze en vergadertijden. H et moderamen ste lt aan de synode het

volgende voor: om n.l.
a. ten  aanzien van de vergadertijden deze aldus v as t te  stellen: van 

M aandag to t en m et V rijdag van 9.30 a.m.—12.15 p.m. en 2 p.m.—5.30 
p.m. en 7.30 p.m.—9.30 p.m. Zaterdags 9.30 a.m.— 12.15 p.m.

b. h e t agendum zo veel mogelijk in plenaire zittingen a f  te  handelen, 
m et dien verstande dat een v iertal commissies worden benoemd, die 
de zaken hen toegewezen de vergadering overzichteijk voorstellen, 
opdat daarna, gezien de gehouden besprekingen, indien nodig de com
missies verzocht kan  worden m et een welomschreven voorstel over 
bepaalde punten de vergadering te  dienen.

c. de volgende commissies te benoemen:
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commissie I : Ds. J. T. Van Popta (S), Ds. H. Scholten, Oud. K. K.
Doesburg-, Oud. P. Laven, 

commissie I I :  Ds. W. W. J. VanOene (S), Oud. H. Leffers, Oud. A. J. 
IJtsm a.

commissie I II : Ds. L. Selles (S), Oud. M. Boersema, Oud. K. Stam. 
commissie IV: Ds. W. Loopstra (S), Ds. G. VanDooren, Oud. A. 

Goossen, Oud. P. VanAssen.

Toegewezen, worden aan
commissie I :  de stukken betreffende de Opleiding to t de D ienst des

Woords, op he t agendum vermeld onder 9 N, 9 O', en 
10 C.

commissie II: de stukken betreffende het Engels Calvinistisch P salter, 
agendapunten 9 E, 9 E  1, 9 F', 9 G. 

commissie I II : de stukken betreffende de correspondentie of contact 
m et kerken, agendum punten 9 I, 9 J , 9 K, 10 F. 

commissie IV : de stukken op he t agendum vermeld onder no. 8 D, be
zw aarschrift van br. C. van Andel, en 9 M, voorstel 
van de kerk  van Barrhead.

d. geen kort-verslag  der vergaderingen te  publiceren, voordat de synode 
gesloten is.

e. t.a.v. de besprekingen, deze zoveel m ogelijk to t 2 ronden te  beperken.
f. alle voorstellen schriftelijk  in te  dienen bij het moderamen.
g. t.a.v. de verta ling  van de A cta in de engelse taal de kerkeraad van 

de kerk te  Ham ilton te verzoeken de mogelijkheid te  bezien om deze 
vertaling  te doen verzorgen m et behulp van de assessor en hierover 
de synode zo spoedig mogelijk te rapporteren .

Deze voorstellen komen in bespreking.
Ds. Loopstra s te lt voor: “De synode besluit de m orgenvergadering te 

la ten  duren van 9.30—12.45 uur. De m iddagvergadering van 2.15— 5.30 uur, 
de avondvergadering van 7.30—9.30 uur.”

D it voorstel w ordt m et algemene stemmen aangenomen.
T.a.v. de zaken aan de commissies toegewezen s te lt Ds. Loopstra voor: 

“De synode besluit om het bezw aarschrift van br. van W oudenberg toe te 
kennen aan commissie IV, om het bezw aarschrift van br. van Andel toe 
te  wijzen aan  commissie I en da t Ds. Scholten zal p laats nem en in 
commissie IV en Ds. VanDooren in commissie I.”

Met algemene stemmen aangenomen.
Ds. Selles s te lt voor de sam enstelling der commissies aldus te wijzigen: 

“De synode besluite commissie III m et 1 predikant aan te  vullen.” Ds. 
VanDooren ondersteunt dit en s te lt voor da t ook de praeses, Ds. P ieffers, 
deel zal uitm aken van commissie III.

Beide voorstellen worden aangenomen.
H et moderamen-voorstel, boven, vermeld onder b., w ordt m et 2 stemmen 

tegen en 14 stem m en voor aanvaard.
Ds. VanOene s te lt voor: “De synode besluit, dat een voorstel ondersteund 

m oet worden om in bespreking te kunnen komen.”
Na bespreking w ordt dit voorstel m et 3 stemmen voor en 13 stem m en 

tegen verworpen.
De voorstellen van he t moderamen, boven vermeld onder 9e, 9f, 9g, 

worden, zonder hoofdelijke stem m ing aanvaard. (Zie Acta, a rt. 225).
T.a.v. he t kort-verslag  s te lt Ds. Scholten voor: “De synode besluit om
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h e t k o rt verslag  telkens in elke volgende zitting  v as t te stellen. Officiële 
stukken worden niet gepubliceerd dan nadat de synode gesloten is.” Met 
algemene stemmen aangenomen.

ARTIKEL 9
Rondvraag. Gevraagd w ordt n aa r  de officiële naam  der synode. Besloten 

w ordt hierover in de avondvergadering te spreken.

ARTIKEL 10
Schorsing. Te 3.45 uur w ordt de vergadering geschorst, opdat de com

missies kunnen gaan  vergaderen.

3e Z itting d.d. 18 October 1962

A RTIKEL 11
Heropening. Om 7.30 uur w ordt de vergadering heropend. Gezongen 

w ordt Ps. 145 : 1.

ARTIKEL 12 
Appèl-nominaal. Alle broeders zijn aanwezig.

A RTIKEL 13
A cta. De Acta, a r tt . 1—8, worden gelezen en na enkele w ijzigingen 

vastgesteld.
ARTIKEL 14

Naam Synode. H et moderamen ste lt voor:
a) “De synode kieze als officiële naam : “General Synod 

H am ilton 1962 of the Canadian Reformed Churches.”
N a bespreking w ordt d it voorstel m et 1 stem  tegen en 15 stemmen 

voor aanvaard.
b) “D at b riefpapier en enveloppen m et dit briefhoofd worden gedrukt.” 

M et algemene stemmen aangenomen.
ARTIKEL 15

Afwikkeling Synode-financiën. Ds. Selles s te lt voor: “De synode besluite
een commissie te benoemen, die h aa r 

advisere t.a.v. de afw ikkeling van de kosten van de synode 1958 en 1962”. 
Met algem ene stemmen aangenomen.
Aan h e t moderamen w ordt opgedragen op een la te r tijdstip  bekend te 

maken, wie in deze commissie benoemd zijn.
ARTIKEL 16

Ingekom en stukken. H et schrijven van de brs. A. Bakker en P. M eliefste 
te  Coaldale, d.d. 8 M aart 1962, over de controle van 

de boeken van de penningm eester van deputaten voor de Opleiding to t de 
D ienst des Woords (Agendum punt 8A), w ordt gelezen.

Ds. Selles v raa g t of ook bekend is op welke wijze het vermelde kas- en 
banksaldo belegd is.

Ds. Van Dooren verw ijst n aa r  he t inmiddels gereed gekomen rappo rt 
van commissie I over zaken betreffende de Opleiding to t de D ienst des 
Woords.

De vergadering g a a t over to t behandeling van dit rapport. Op voorstel 
van de rapporteu r van commissie I leest Ds. VanOene evenwel ee rs t het 
aan  de synode gerichte rapport van de deputaten door de synode 1958 
benoemd voor de Opleiding to t de D ienst des Woords. Agendum punt 10’ C; 
(zie A cta a r t. 22).
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A RTIKEL 17
Rondvraag. Ds. Loopstra v raa g t naar de commissie-afwikkeling-synode- 

financiën (zie A cta a rt. 15). Modenamen zal in de volgende 
z itting  een voorstel hierover indienen.

ARTIKEL 18
Sluiting. N adat de praeses meegedeeld heeft da t in de volgende zitting  

het rapport van commissie I over de Opleiding to t de Dienst 
des Woords verder zal behandeld worden, w ordt gezongen Ps. 68 : 10, 
g aa t hij voor in dankgebed en sluit de zitting.

4e Z itting d.d. 19 October 1962 

ARTIKEL 19
Heropening. De m orgenzitting van V rijdag 19 Oct. w ordt door de praeses 

geopend. Hij la a t zingen Ps. 138 : 1 en g a a t voor in gebed. 
Appèl-nominaal w ordt gehouden: de brs. A. Goossen en P. VanAssen zijn 
nog nie t aanwezig.

ARTIKEL 20
A cta. De Acta, a r tt . 9— 19, worden gelezen en vastgesteld. De brs. Goossen 

en VanAssen zijn inmiddels gearriveerd.

ARTIKEL 21
K ort Verslag. H et ko rt verslag  van de to t nu toe gehouden zittingen 

w ordt gelezen en vastgesteld.
Ds. VanOene s te lt voor: “De synode besluit, dat het ko rt verslag  in 

h e t engels zal worden gepubliceerd”. Met 1 stem  tegen w ordt dit voorstel 
aanvaard  en dienovereenkomstig besloten.

ARTIKEL 22
Opleiding to t de Dienst des Woords. De behandeling van he t rapport

van commissie I w ordt voortgezet 
(Zie A cta a rt. 16). In verband hierm ee worden gelezen:
a. he t voorstel van de Regionale Synode der Canadian Reformed Churches 

of Ontario inzake de Opleiding to t de D ienst des Woord; (Agendum- 
pun t 9 N).

b. he t schrijven van br. M. C. W erkman te  Edmonton betreffende een 
eigen theologische opleiding (Agendum punt 9 O), m et dien verstande 
dat door de rapporteu r w ordt voorgesteld om de lezing van de laats te  
alinea van d it schrijven, een persoonlijke aanbeveling betreffend, u it 
te stellen. Met algemene stemmen aanvaard. (Zie Acta a r t. 196 en 197 
sub E).

A an de hand van he t rappo rt en deze stukken w ordt de zaak van opleiding 
breed bespraken.

Gezien deze bespreking w ordt aan  commissie I opgedragen om, rekening 
houdend m et het in de bespreking n aa r voren gebrachte, een nader advies 
u it te  brengen om hierm ee de vergadering te dienen in  de avondzitting 
van D insdag 23 Oct. (Zie Acta a rt. 66).

ARTLKEL 23
Opleiding to t de Dienst des Woords. De vergadering houdt zich bezig 
Aanvullend examen. m et he t ingekomen schrijven van

de deputaten, die door de synode
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van Homewood-Camian 1958 benoemd zijn to t vaststelling  van de eisen 
van aanvullend examen (Acta 1958 a rtt . 151 en 330), welk schrijven ge
rich t is aan de exam inatoren, benoemd door de synode 1958. (A cta a r t. 330).

D it schrijven w ordt aan commissie I te r  hand gesteld om de synode in 
dezen van advies te dienen. (Zie A cta a rt. 97).

A RTIKEL 24
Schorsing. De vergadering w ordt geschorst voor de m iddagm aaltijd.

5e Z itting d.d. 19 October 1962 

A RTIKEL 25
Heropening. De praeses heropent de vergadering; gezongen w ordt Ps. 

86 : 6. Appèl-nominaal w ordt geouden.

ARTIKEL 26
Acta. De acta, a r tt. 20—25, worden gelezen en vastgesteld.

A RTIKEL 27 
Synode-financiën. H et moderamen ste lt voor:

a. om de brs. M. Kampen en A. L. van der Hout, 
leden van de kerk  te Hamilton, te  benoemen in de commissie, die als 
taak  heeft de financiële zaken dezer synode a f  te wikkelen, m et de 
opdracht d it zo veel mogelijk te  doen tijdens deze synode; tevens om 
Ds. Loopstra aan deze commissie toe te voegen als adviserend lid;

b. om het rappo rt van de commissie voor de afw ikkeling der synode- 
financiën 1958 toe te vertrouw en aan  commissie IV, aan welke ook de 
onder a) genoemde commissie h aa r rappo rt aan  de synode te r  hand 
heeft te  stellen.

D it voorstel w ordt aanvaard. (Zie a rt. 224).

ARTIKEL 28
W erkwijze. Ds. VanDooren s te lt voor: “De synode geeft in afw ijking van 

de eerder aangenomen werkwijze (Acta a rt. 8 b), de com
missies, aan wie bezw aarschriften zijn toegewezen, opdracht de synode in 
ee rste r instantie te dienen m et praeadvies.”

“Grond: H et k arak ter van een bezw aarschrift (in onderscheid m et b.v. 
voorstellen en rapporten) m aakt het ongewenst, he t zonder goede voor
bereiding direct in plenaire zitting  te behandelen.”

D it voorstel w ordt m et 5 stemmen tegen aangenomen.

ARTIKEL 29
Correspondentie P ro testan t Reformed Begonnen w ordt m et de behande- 
Churches. ling van he t rappo rt van com

missie III.
Ds. Selles leest he t volgende ingekomen voorstel van de Regionale Synode 

van de kerken in Ontario (Agendum punt 9 I) :
“De Regionale Synode van de Canadian Reformed Churches of Ontario, 

vergaderd op 19 Septem ber 1962 te  Toronto besluit, inzake correspondentie 
m et de P ro te stan t Reformed Churches, de Generale Synode e.k. te  ver
zoeken:
1. D eputaten voor contact m et de P ro testan t Reformed Churches dank 

te  zeggen voor de door hen gevoerde correspondentie.
2. Geen nieuwe deputaten te  benoemen, daar, door de vereniging van
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The P ro te stan t Reformed Churches en The C hristian Reformed Church, 
de kerken w aarm ee het contact onderhouden werd, opgehouden hebben 
te  bestaan.”

De commissie adviseert overeenkomstig dit voorstel te  besluiten.
Met algemene stem m en aanvaard en dienovereenkomstig besloten.

ARTIKEL 30
Contact Orthodox P resbyterian  Church. Gelezen w ordt he t voorstel van

de kerken in Ontario inzake het 
opnemen van contact m et de Orthodox P resbyterian  Church in  de U.S.A. 
(Agendum punt 9 J ) .  D it voorstel luidt aldus:

“De Regionale Synode van de “Canadian Reformed Churches of On
ta rio”, vergaderd op 21 Ju n i 1961, te  Chatham,

kennis genomen hebbende van de voorstellen der classes O ntario-N orth 
and Ontario-South, naar aanleiding' van he t rappo rt der commissie, die 
had na te  gaan of er voldoende gronden zijn om de mogelijkheid van 
correspondentie m et de Orthodox P resbyterian  Church te  onderzoeken, 

constaterende da t de Orthodox P resbyterian  Church een kerkengroep is, 
die ontstaan  is tengevolge van de strijd  tegen de verlating  van he t Woord 
des HEREN,

voorts constaterende da t er verschillen bestaan  tussen de confessies en 
de vorm van kerkregeling  der Orthodox P resbyterian  Church enerzijds en 
de Drie Form ulieren van Enigheid en de Kerkorde der Canadian (American) 
Reformed Churches anderzijds, onder andere in he t stuk van h e t geloof 
(L arger Catechism 81), verbond (L. C. 31), kerk  (W estm inster Confession 
XXV, 1; L. C. 62—64), gezag van kerkeraad en m eerdere vergaderingen 
(Form  of Government IX, 4; X, 2, 3, 4, 7; XI, 1, 4, 5; IV, 4), 

van, oordeel da t he t gew enst is da t beide kerkengroepen elkander leren 
kennen,

besluit aan de Generale Synode te  verzoeken door middel van deputaten 
contact op te  nemen m et de Orthodox P resbyterian  Church, en aan de 
General Assembly van de Orthodox P resbyterian  Church te verzoeken 
hetzelfde te  doen, en voorts aan de deputaten onzerzijds de volgende 
opdracht te geven:
a. de Canadian (American) Reformed Churches aan de Orthodox P res

by terian  Church te  presenteren als kerken die begeren in  leer, kerk- 
regering  en practijk  des levens naar het Woord des HEREN, en da t 
Woord alleen, zich te  richten;

b. de in  de tweede constatering  m et name genoemde verschillen, en die 
welke de correspondentie m et derden en de christelijke levenswandel 
raken, openhartig  te bespreken m et deputaten der Orthodox P resby
te rian  Church;

c. door de bespreking van de hierboven bedoelde en van de in he t rappo rt 
der commissie aangestip te verschillen in confessie en kerkregering  te 
weten te komen, of de Orthodox P resbyterian  Church m et h e t oog op 
deze punten, bereid is in alles n aa r he t Woord Gods te leven en aldus 
de enigheid des geloofs te  zoeken m et onze kerken;

d. van hun arbeid en bevindingen te rapporteren  aan de kerken, u ite rlijk  
een ja a r  voor de volgende Generale Synode.”

Ds. Selles leest he t w erkrapport van commissie III  over d it verzoek. 
In  verschilende ronden w ordt deze zaak breed besproken. Gezien de be
spreking w ordt besloten d it stuk te rug  te  verw ijzen n aa r  commissie III 
te r  fine van advies. (Zie A cta art. 82).
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ARTIKEL 31
Schorsing. De vergadering w ordt geschorst voor een korte  pauze.

ARTIKEL 32 
Heropening. De praeses heropent de vergadering.

ARTIKEL 33
Schrijven aan C hristian Reformed Church. De behandeling van he t w erk

rappo rt van commissie III
wordt voortgezet. Ds. Selles leest het voorstel van de Regionale Synode, 
da t aldus lu id t (Agendum punt 9 K ):

“De Regionale Synode van de “Canadian Reformed Churches of O ntario” , 
vergaderd op 21 Jun i 1961, te Chatham,

kennis genomen hebbende van h e t voorstel van de classis Ontario-South 
inzake he t zich richten to t de Synode van de Christian Reformed Church, 

s te lt aan  de Generale Synode voor om zich als kerken via onze m eeste 
vergadering te  wenden to t de Synode van de C hristian Reformed Church 
m et een schrijven w aarin:
1. de Christian Reformed Church herinnerd w ordt aan h aa r  eigen belofte 

inzake de correspondentie m et buitenlandse kerken;
2. de Christian Reformed Church aan  de hand van h a a r  eigen uistpraken 

en besluiten voorgelegd wordt, hoe zij in strijd  m et h aa r  belofte inzake 
correspondentie gehandeld heeft m et betrekking to t de Gereformeerde 
Kerken in Nederland en de door eigene leden der C hristian Reformed 
Church bij h aa r  ingebrachte bezw aarschriften;

3. de Christian Reformed Church opgeroepen w ordt van deze u itspraken en 
besluiten alsnog te rug  te  komen, en h aa r eigen belofte inzake cor
respondentie alsnog na te  komen.”

D it voorstel kom t in bespreking. Gezien deze bespreking w ordt de com
missie opgedragen ook dit voorstel nader te  bezien te r  fine van advies 
en de synode te dienen m et een concreet voorstel in dezen. (Zie A cta 
art. 127).

ARTIKEL 34
Rondvraag. De praeses herinnert aan de vergadering van de Stichting 

E m eritering, die hedenavond om acht u u r zal gehouden
worden.

Meegedeeld wordt, dat morgen het w erkrapport van commissie II over 
de Engelse Psalmbundel aan de orde zal komen.

A RTIKEL 35
Sluiting. De praeses la a t zingen Ps. 87 : 1, w aarna de assessor voorgaat 

in dankzegging en de z itting  gesloten wordt.
6e Z itting d.d. 20 October 1962

A RTIKEL 36
Heropening. De praeses heropent de vergadering, la a t zingen Ps. 124 : 1 

en v raag  de H EER E om Zijn zegen, w aarna hij u it de 
Heilige S chrift leest Psalm  124.

Appèl-nominaal w ordt gehouden: alle afgevaardigden zijn  aanwezig.
A RTIKEL 37

Acta- De Acta, a r tt. 26—36, worden gelezen en vastgesteld.
A RTIKEL 38

K ort Verslag. De assessor leest he t k o rt verslag, da t n a  enige be
spreking w ordt vastgesteld.
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ARTIKEL 39
Engelse Psalmbundel. In behandeling kom t he t rappo rt van commissie 

II. Ds. VanOene leest de stukken, aan deze com
missie toevertrouwd:
A. Schrijven van Ds. C. De H aan te W innipeg (Agendum punt 9 E ), w aarin 

deze er op w ijst, da t de Synode Homewood-Carman 1958 opdroeg 
“aan  D eputaten belast m et h e t sam enstellen van een Psalm bundel in de 
Engelse taal, aan de kerken een Proefbundel toe te  zenden, m et he t 
verzoek deze Proefbundel terstond als zodanig te  gaan  gebruiken (v.g.l. 
A cta a r t. 172, ad 4). Hierin lig t besloten da t deze Synode erkende, da t 
een kerk  he t recht (de vrijheid, de bevoegdheid en de plicht) heeft 
(berijmde) Psalm en en Liederen te toetsen.
D it recht werd evenwel door dezelfde Synode ontkend, toen ze besloot 
n ie t in te  gaan op h e t verzoek van de kerk  te Chatham  en die van 
New W estm inster om the P sa lte r van the Christian Reformed Church 
in  de vrijheid der kerken te  la ten  (v.g.l. A cta a r t. 194 en a rt. 209). 
D at het in he t eerste geval g a a t om een proefbundel sam engesteld 
door “eigen” mensen en in he t tweede om een bundel van the Christian 
Reformed Church, m aakt in dit verband hoogstens een gradueel, geen 
principieel verschil.”
Met deze verzoekt hij “deze oneffenheid weg te  nemen door te  erkennen 
dat h e t (critisch) gebruik van berijmde Psalm en en Liederen in  de 
vrijheid der kerken s ta a t.”

D it verzoek w ordt besproken, w aarna aan commissie II  opgedragen 
w ordt om, h aa r  w inst doende m et de gem aakte opmerkingen, dit stuk 
nader te bezien en de synode te  dienen m et een concreet voorstel (Zie Acta 
a r tt . 103 en 117).
B. Schrijven van br. J. Van Rietschoten (Agendum punt 9 E 1), w aarin  een 

aan ta l opmerkingen worden gem aakt over de door de D eputaten voor 
een Engels Calvinistisch P salter sam engestelde proefbundel, h e t “Book 
of P ra ise”.

Deze opmerkingen zijn van overwegend m uziek-theoretisehe aa rd  en de 
commissie w ordt verzocht ook over dit stuk de synode nader te  dienen 
m et een voorstel. (Zie Acta a rt. 104).
C. H et voorstel van de Regionale Synode (Agendum punt 9 F ), d a t aldus 

luidt:
“De Regionale Synode van de Canadian Reformed Churches, vergaderd 
19 Septem ber 1962 te Toronto, s te lt aan uw vergadering inzake de 
Engelse Psam berijm ing, voor:
1. D eputaten dank te  zeggen voor hun vele arbeid ten behoeve van 

de kerken verricht.
2. Gedwongen door het voldongen fe it van de toezegging door depu

ta ten  aan de H eer W estra en de uitgave van he t “Book of P ra ise”, 
een contract af te sluiten m et de H eer D. W estra voor de aankoop 
van de auteursrechten  van de veertig  in de Proefbundel opgenomen 
berijm ingen van zijn hand, onder beding, da t de H eer W estra 
bereid b ijf t om aan verlangde revisies mee te  werken, welk contract 
he t door D eputaten vermeld bedrag van $ 3,000.00 nie t te  boven 
gaat.

3. Opnieuw Deputaten, zo m ogelijk dezelfden als de door de Synode 
1958 benoemde, aan te  wijzen, m et de opdracht:
a. H et ondernomen werk te  reviseren, terw ijl daarbij rekening 

w ordt gehouden m et de u itgebrachte critiek, en voort te zetten,
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to td a t een voorstel van een volledige Proefbundel gedaan kan 
worden; zich bij revisie en voortzetting n ie t te  beperken to t 
de door de Heer W estra berijmde Psalm en en de “ Genevan 
tunes”, m aar vooral, n aas t de Schriftgetrouwheid, te  letten  op 
de kerkm uzikaliteit, zingbaarheid en verstaanbaarheid der be
rijm ingen.

b. Deze D eputaten zeer bepaalde richtlijnen te  geven ten aanzien 
van een eventuele aankoop van auteursrechten.

c. E r n aa r te streven, da t in de volledige Proefbundel ook andere 
berijm de Schriftgedeelten die zich daartoe lenen, worden opge
nomen.

d. A an D eputaten een bedrag toe te  zeggen, da t beantw oordt aan 
de werkelijke te  verw achten onkosten, die hun w erk zal mee
brengen.

e. E r n a a r  te  streven aan broeders u it eigen kerken h e t drukken 
van de volledige bundel op te  dragen, indien d it zakelijk  ver
antwoord is.”

N aar aanleiding van d it voorstel ontw ikkelt zich een zeer brede be
spreking over de hele zaak van de sam enstelling van een Psalm bundel in 
de Ehgelse taal. (Zie A cta a rt. 42).

ARTIKEL 40
Schorsing. Om des tijdsw ille w ordt deze Zaterdagm orgenvergadering een 

ogenblik geschorst, opdat he t moderamen zich kan beraden 
over de werkwijze en de punten, die in de volgende zittingen aan de orde 
zullen komen.

ARTIKEL 41
Heropening. De praeses heropent de vergadering en deelt mee, d a t he t 

moderamen voorstelt om M aandagm orgen a.s. om 9.30 uur 
in plenaire z itting  te vergaderen, terw ijl M aandagm iddag de commissies 
zullen samenkomen; om nu, en eventueel M aandagmorgen verder te  gaan 
m et de behandeling van he t rappo rt van commissie II  — Psalm berijm ing —, 
terw ijl D insdag enkele bezw aarschriften aan  de orde zullen komen en 
Dinsdagavond de zaak van de Opleiding to t de Dienst des Woords.

Aldus aanvaard.
ARTIKEL 42

Engelse Psalmbundel. De bespreking over het voorstel van de Regionale 
Synode w ordt voortgezet in een derde ronde. (Zie

A cta art. 39 sub C).
Ook deze zaak w ordt terugverw ezen n aa r commissie II te r  fine van 

advies, w aarbij u it de vergadering de suggestie w ordt gedaan, da t de 
commissie he t recht k r ijg t om desgewenst inform aties in te  winnen bij 
D eputaten voor een Engels Calvinistisch P salter, voorzover deze te bereiken 
zijn, om des te beter de synode van advies te dienen. (Zie A cta a r tt .  106 
en 118).

ARTIKEL 43
Rondvraag. Geen vragen worden gesteld.

A RTIKEL 44
Sluiting. De praeses slu it om 1.30 uur de vergadering, la a t zingen 

Ps. 138 : 1 u it het “Book of P ra ise”, w aarna Ds. Mulder voor
g aa t in dankzegging.
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7e Z itting d.d. 22 October 1962 
ARTIKEL 45

Heropening. De praeses heropent M aandagmorgen om 9.30 uur de 
synode, la a t zingen Ps. 146 : 3, g a a t voor in gebed en leest 

u it de H. S chrift Psalm  146.
Gelezen w ordt een schrijven van br. P. Laven, w aarin  hij meedeelt de 

synode-vergaderingen n ie t langer te kunnen bijwonen.
Br. G. J. K ottelenberg van Orangeville, die hem zal vervangen, wordt 

welkom geheten.
ARTIKEL 46

Acta. De Acta, a r tt .  37—45, worden gelezen en vastgesteld.
A RTIKEL 47

Engelse Psalm bundel. De behandeling van h e t rappo rt van commissie II 
w ordt voortgezet.

Ds. VanOene leest:
A, H et schrijven van de Regionale Synode (Agendum punt 9 G), aldus 

luidend:
“De Regionale Synode van de Canadian Reformed Churches of Ontario, 
vergaderd 19 September 1962 te Toronto,
kennis genom en hebbende van een voorstel van de kerk  van Ham ilton 
en van een u itsp raak  van de Classis South, 
spreek t u it:
a. h e t onjuist te  achten, da t D eputaten voor de Engelse Psalm be

rijm ing als naam  en adres hebben aangenom en: “Canadian Re
form ed Churches, P.O. Box 661, Hamilton, Ont., Canada”, om dat 
d it gem akkelijk ten  onrechte kan worden beschouwd als centraal 
adres onzer kerken, hetgeen verw arrend werkt.

b. van deze u itsp raak  kennis te  geven aan Deputaten voor de Engelse 
Psalm berijm ing en aan de Generale Synode.

De Regionale Synode verzoekt aan  Deputaten, en indien nog nodig, 
aan  de Generale Synode om stappen te ondernemen, d a t deze naam 
veranderd w ordt als volgt:
“Deputies fo r an English Calvinistic Psalter, P.O. Box 661, Hamilton, 
Ont., Canada”, en via de pers van deze w ijziging kennis te  geven 
aan  alle Canadian Reformed Churches, de Am erican Reformed Church, 
en de zusterkerken in het buitenland.”

D it stuk  kom t in bespreking.
Ds. Selles s te lt voor: “De Synode besluite D eputaten voor Psalm berij

ming te adviseren als adres aan te  nemen: “Deputies fo r an English 
Calvinistic Psalter, P.O. Box 661, Hamilton, Ont., Canada.” ”

H et s tuk  van de Regionale Synode w ordt m et he t voorstel van Ds. Selles 
te ru g  verwezen n aa r de commissie te r  nadere overweging. (Zie A cta 
a rt. 105).
B. Schrijven van de kerk  te New W estm inster (Agendum punt 9 D j, w aarin 

aan  de Synode w ordt voorgesteld:
“De kerkeraad van New W estm inster s te lt aan de e.k. synode voor: 
De besluiten van de synodes van 1954, A cta a rt. 56, en 1958, A cta 
a r tt . 194, 209, w aarbij de kerken in  h aa r gebruik van de P sa lte r  be
perk t werden to t de 34 berijm ingen, die op de Geneefse melodieën 
gezongen kunnen worden, vervallen te  verklaren.
Gronden:
In  h e t besluit van 1954 is geen enkel argum ent gegeven.
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H et besluit van 1958 verm eldt slechts, d a t zeer betekenisvolle bezwaren 
tegen de Christian Reform ed bundel-als-geheel zijn ingebracht. Deze 
bezwaren zijn n ie t nader gepreciseerd. U it de A cta b lijk t ook in  het 
geheel niet, d a t de “34” te r  synode onderzocht zijn om te  kunnen 
beoordelen of deze bezwaren tegen de bundel-als-geheel de “34” n ie t 
golden. H et enige, da t als “argum ent” zou kunnen worden aangem erkt 
is “de melodie”. D it is een te zwakke grond om daarop' de kerken 
zoveel ja ren  te beperken in het gebruik van de English P salter. Daarin 
is ook teko rt gedaan aan, de verantwoordelijkheid en de com petentie 
der predikanten, die degenen zijn, die de te zingen liederen bepalen.” 

Ook dit stuk w ordt na bespreking te rug  verwezen n aa r de commissie II 
te  fine van advies (Zie A cta a rt. 120).
C. Voorstel van de kerk  te  Chatham  (Agendum punt 9 L ), om u it te 

spreken:
“D at de procedure in  de afhandeling van he t voorstel Ds. W. W. J. 
VanOene A cta Synode 1958, A rtikel 209, onjuist is geweest, om dat dit 
voorstel reeds in stem m ing was gegeven en derhalve n ie t m eer door 
de voorsteller teruggenom en kon worden.”

N a bespreking w ordt dit voorstel m et algemene stem m en aangenom en 
en de synode besluit dienovereenkomstig.
D. H et financiële rappo rt van de “Deputies fo r  an English Calvinistic 

P salter” (Agendum punt 10 G).
N a kennisnam e w ordt d it rappo rt te ru g  verwezen n aa r  commissie II, 

die, eventueel m et behulp van een der deputaten, trach ten  zal een m eer 
overzichtelijk verslag te  verkrijgen dan in d it stuk  gegeven is (Zie A cta 
a rt. 121).

ARTIKEL 48
Engelse Psalm bundel. Gelezen w ordt een de synode toegezonden over-
A ustralië. druk van artikel 40 van de A cta der laa ts te  Synode

van de F ree Reformed Churches in A ustralië 
inzake een Engels Kerkboek. (Agendum punt 8 C). D it artikel voorzover 
he t de Synode regardeert, lu idt aldus:

“De Synode van The Free Reformed Churches of A ustralia, gehouden 
te  Albany, besluit in h aa r  z itting  van Donderdag 11 Ja n u ari 1 9 6 2 . . . .
4. u it te  spreken da t zij het ernstig  b e treu rt da t de door de Canadian 

Reform ed Churches te r  zake van de P sa lte r  benoemde deputaten  geen 
uitvoering hebben gegeven aan  hun opdracht de “proefbundel” voor te 
bereiden in  sam enwerking m et deputaten van de Free Reformed 
Churches of A ustralia, en da t zij de verw achting heeft d a t voor de 
com pletering van de Psalter-in-de-Engelse-taal onze deputaten wel 
in de gelegenheid worden gesteld hun aandeel te  leveren;

5. opnieuw deputaten  te benoemen m et als opdracht:
b. de u it de kerken komende opmerkingen over de “proefbundel” te  

bezien, en indien nodig door te  geven aan  de te r  zake van de 
P sa lte r  door de Canadian Reformed Churches benoemde deputaten;

c. zich in  verbinding te stellen m et deze deputaten om to t com pletering 
van de Psalter-in-de-Engelsc-taal te  komen, en daarin  een w erk
zaam aandeel te  nemen.”

N a korte  bespreking g aa t ook dit stuk  n a a r  commissie II  te ru g  (Zie 
A cta a r t. 119).

ARTIKEL 49
Schorsing. De vergadering w ordt een ogenblik geschorst.

17



ARTIKEL 50
K erkvisitatie. Ne heropening van de vergadering s te lt de praeses aan 

de orde de binnengekomen voorstellen aangaande art. 44 
der Kerkenordening.

Hij leest:
A. H et voorstel van de kerk  te New W estm inster (Agendum punt 9 A), 

aldus luidend:
“De kerkeraad van New W estm inster ste lt aan  de e.k. synode voor: 
“De onderhouding van art. 44 K.O. zal in de vrijheid der classes ge
laten  worden”
Grond: A fstanden en kosten in tijd  en geld kunnen nie t raadzaam  
m aken alle kerken elk ja a r  of zelfs eenmaal in de twee ja a r  te  
visiteren.
H et is beter de onderhouding van dit artikel in  de vrijheid der classes 
te  la ten  dan h e t te  veranderen.”

B. H et voorstel van de kerk te Coaldale (Agendum punt 9 B), aldus 
luidend:
“De Raad van de Canadian Reformed Church of Coaldale s te lt aan de 
synode voor de onderhouding van art. 44 K.O!. aan de vrijheid van de 
kerken te laten.
G rond:
De baten wegen zijns inziens, althans voor w at he t W esten betreft, 
n ie t op tegen de kosten.
a. D eputaten moeten soms drie dagen en m eer van huis om twee 

bezoeken van een uur a f  te leggen.
b. Tengevolge van de g ro te  afstanden, vaak 800 to t 1000 m ijl, zijn  de 

kosten zo hoog, d a t de kerkeraad m eent da t dit tegenover de 
m eeste gemeenten, vooral in de tijd  w aarin wij nu  leven, n ie t 
verantw oord is, om dat zij toch al genoeg moeite hebben h e t hoofd 
boven w ater te  houden.”

C. Schrijven van de Classis O ntario-N orth (Agendum punt 9 C), aldus 
luidend:
“De Classis Ontario-North, Septem ber 7th, 1962, heeft, naa r aanleiding 
van een voorstel van een der kerken, gesproken over h e t voorstel van 
de K erk van New W estm inster betreffende de onderhouding van art. 44 
der Kerkenordening. De A cta geven he t volgende te  lezen:
“A rt. 5 b .: Van de Kerk van Burlington, inhoudende da t de Generale 
Synode n ie t aanvaarde het voorstel van de K erk van New W estm inster, 
om de onderhouding van art. 44 K.O. in de vrijheid der classes te  laten, 
aangezien op deze wijze h e t Gereformeerde K erkenverband dreig t 
ontbonden te worden, en he t ’t  o ffer van tijd  en geld volledig w aard is 
om d it verband te  onderhouden.”
Hoewel de Classis volledig begrip wil hebben voor de moeilijkheden 
die de onderhouding' van dit artikel voor de kerken in  he t W esten 
m edebrengt, is zij he t m et de kerk  van B urlington eens.”

Deze drie stukken komen gezam elijk in bespreking.
Ds. Selles ste lt voor: “De synode besluite, in betrekking to t de stukken 

op h e t agendum vermeld sub 9 A, B, C, om gezien de bijzondere m oeilijk
heden w aarvoor grote afstanden de Classis W est plaatsen, h aa r  de vrijheid 
te  geven artikel 44 zo u it te voeren als voor haar het m eest p rofijte lijk  is.” 

Ds. VanDooren s te lt voor: “N aar aanleiding van de voorstellen van de 
kerken van Coaldale en New W estm inster, betreffende de v isitatie in de 
kerken van h e t W esten (Zie Agendum 9 A, B), spreekt de synode uit, da t
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de kerken in he t W esten zich n ie t behoeven gebonden te  achten aan  het 
accoord van A rt. 44 K.O., om deze “v isitatie alle jaren  te  doen” zolang 
de grote kosten van tijd  en geld, veroorzaakt door de onderlinge afstanden 
tussen de kerken in he t W esten, zulks n ie t raadzaam  m aken.”

Om des tijdswille w ordt de bespreking over deze voorstellen uitgesteld 
to t een la te r tijd stip  (Zie A cta art. 62).

ARTIKEL 51
Schorsing. De praeses schorst de vergadering voor de m iddagm aaltijd 

en deelt mee, da t om 2.15 uur de commissies bijeenkomen 
en om 5.15 u u r de vergadering in plenaire zitting  zal voortgezet worden.

ARTIKEL 52
Heropening. De praeses heropent de vergadering. Appèl-nominaal w ordt 

gehouden: de broeders zijn aanwezig.

ARTIKEL 53 
Acta. De Acta, a r tt. 46—52, worden vastgesteld.

ARTIKEL 54 
Rondvraag. E r zijn geen vragen.

ARTIKEL 55
Sluiting. De praeses la a t zingen Gezang 23 : 4, w aarna Ds. Scholten 

voorgaat in dankgebed. De praeses slu it de z itting  van M aan
dag 22 October.

8e Z itting d.d. 23 October 1962 

ARTIKEL 56
Heropening. De vergadering w ordt heropent; de praeses la a t zingen 

Ps. 57 : 7, leest u it de H. S chrift Psam  87 en v ra a g t de 
1IZKRE Zijn zegen.

Appèl-nominaal w ordt gehouden: de vergadering is voltallig.

ARTIKEL 57 
Acta. De Acta, a rtt. 53—56, worden vastgesteld.

ARTIKEL 58
K ort Verslag. H et kort verslag  van de vorige z itting  w ordt vastgesteld.

ARTIKEL 59
Comité. De vergadering g aa t in comité om kennis te  nemen van een 

bezw aarschrift, dat was toegewezen aan commissie I te r  fine 
van advies.

ARTIKEL 60
B ezw aarschrift br. C. van, Andel. H et comité w ordt opgeheven en de

praeses deelt mee, da t besloten is de 
behandeling van d it bezw aarschrift te doen plaats hebben in openbare 
zitting. Br. C. van Andel te  London rich t zich to t de synode m et een 
bezw aarschrift tegen een u itsp raak  van de Classis van de kerken in 
Zuid-Ontario welk bezw aarschrift voorzien is van enkele bijlagen, en 
oorspronkelijk bestemd was voor de Regionale Synode, gehouden 19 Sep
tem ber 1962 te Toronto.
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Ds. Van P opta leest het rappo rt over d it bezw aarschrift. Voorgesteld 
w ordt:

“De General Synode besluit h e t aan de Regionale Synode van de kerken 
in O ntario van 19 Septem ber 1962 gerich t gravam en van Br. C. van Andel 
te  toetsen, ook al heeft h e t n ie t op genoemde Regionale Synode gediend.

Grond: Br. van Andel had het bezw aarschrift tijd ig  aan  de roepende 
kerk  verzonden, zodat h e t n ie t zijn schuld is, d a t he t n ie t aan de Regionale 
Synode bezorgd is geworden.”

D it voorstel kom t in  bespreking.
Ds. Selles dient een am endement in betreffende de grond voor d it voor

stel, aldus luidend:
“Grond: Br. van Andel had h e t bezw aarschrift ofschoon laat, n ie t te 

la a t verzonden, zodat het op de Regionale Synode had kunnen dienen en 
deze broeder de Regionale Synode dus n ie t heeft gepasseerd.”

D it am endem ent w ordt besproken.
Ds. P ieffers s te lt voor u it te  spreken:
“Br. van Andel had he t bezw aarschrift tijd ig  aan de roepende kerk  

verzonden, m aar door onvoorziene om standigheden buiten zijn  schuld om 
is d it bezw aarschrift n ie t op de synode-tafel gekomen.”

Ds. VanOene s te lt voor:
“De synode spreekt u it he t bezw aarschrift van br. C. van Andel n ie t te  

mogen behandelen, aangezien deze broeder zich n ie t bek laagt over een 
u itsp raak  ener Regionale Synode der kerken in Ontario, doch over een 
u itsp raak  ener classis dier kerken.”

Beide voorstellen komen in bespreking, welke hierin  resu lteert, da t Ds. 
V anPopta, gesteund door Ds. VanDooren, voorstelt dit bezw aarschrift, 
m et h e t am endem ent en de voorstellen ingediend, te rug  te  verw ijzen n aa r 
commissie I voor nader advies.

D it laa ts te  voorstel w ordt m et 8 stemmen voor, 7 stemmen tegen en 
1 onthouding aangenomen. (Zie A cta a rt. 77).

ARTIKEL 61
Schorsing. De vergadering w ordt een ogenblik geschorst.

ARTIKEL 62
K erkvisitatie. De praeses heropent de vergadering en geeft in behande

ling de voorstellen binnengekomen over a rt. 44 der K erken
ordening (zie A cta a rt. 50), die besproken worden.

Ds. Van Oene s te lt voor:
“In  art. 44 K.O. ach ter “alle ja a r” in  te  voegen: ”, tenzij de gro te 

afstanden  he t n ie t raadzaam  maken,”.”
D it voorstel w ordt besproken. Ds. Selles en Ds. VanDooren nemen hun 

voorstellen te ru g  ten  gunste van h e t voorstel van Ds. VanOene.
De praeses geeft h e t voorstel van Ds. VanOene als n a a r  zijn m ening 

he t verststrekkende he t eerst in  stemming. H et w ordt m et 15 stemmen 
voor en 1 stem  tegen aangenom en en de synode besluit dienovereenkomstig. 
De voorstellen van de kerk te  C'oaldale en New W estm inster en he t 
schrijven van de classis O ntario-N orth komen nu nie t m eer in stemming.

Tevens w ordt besloten, da t D eputaten voor correspondentie m et Buiten
landse Kerken opgedragen zal worden deze kerken van d it besluit op de 
hoogte te  brengen.
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ARTIKEL 63
Schorsing» Om 12.45 uur w ordt de vergadering' geschorst to t 7.30 uur, 

opdat intussen de commissies kunnen vergaderen.

9e Z itting  d.d. 23 October 1962 

ARTIKEL 64
Heropening. Om 7.30 uu r heropent de praeses de vergadering, hij la a t 

zingen Ps. 139 : 14.
Appèl-nominaal w ordt gehouden: allen aanwezig.

ARTIKEL 65
A cta. De Acta, a r tt. 57—64, worden gelezen en vastgesteld.

A RTIKEL 66
Opleiding to t de Dienst des Woords. De behandeling van de stukken

en voorstellen de Opleiding to t de 
D ienst des Woords betreffende, w ordt voortgezet (Zie A cta a r tt .  16, 22, 23). 

H et voorstel van de Regionale Synode luidt aldus:
“De Regionale Synode van de Canadian Reformed Churches of Ontario, 

vergaderd 19 Septem ber 1962 te Toronto, rich t zich m et h e t volgende 
besluit inzake de Opleiding to t de D ienst des Woords, to t Uw vergadering:
1. D eputaten ad hoe te  danken voor hun arbeid.
2. De roeping to t een eigen opleiding te  blijven erkennen.
3. Reeds nu van deze erkenning blijk te  geven door:

a. Enkele predikanten (en /of andere leden onzer kerken) als docenten 
aan  te  wijzen.

b. D eputaten te  benoemen, die in  sam enwerking m et de docenten en 
in overeenstem m ing m et de richtlijnen, daartoe vastgesteld  en 
v as t te  stellen door de Generale Synode, de aanvullende en volledige 
opleiding te  regelen en deze in  w erking te  doen treden, zodra s tu 
denten m et de g raad  B.A. zich aanmelden.

4. D aarentegen neg nie t te  treden in de suggesties van de D eputaten 
betreffende aankoop van grond, gebouwen etc., aangezien de noodzaak 
daartoe nog nie t gebleken is.”

Br. M. C. W erkm an ste lt in zijn schrijven d.d.d 13 September 1962 aan 
de synode voor:

“N u reeds een onzer predikanten te  benoemen voor onze eigen (toekom
stige) Opleiding;

daartoe de K erk w aaraan de te benoemen pred ikant verbonden is, te 
verzoeken hem a f  te  staan  voor d it doel;

deze predikant op te dragen zich in de komende drie ja a r  voor te 
bereiden voor zijn toekom stige arbeid, door hem in de gelegenheid te  stellen 
bijv. verder te  studeren aan he t W estm inster Theological Sem inary te  
Philadelphia, Pa., U.S.A.;

hem een zodanig tractem ent te geven da t hij zowel zijn gezin zonder 
zorg kan  onderhouden als ook de nodige uitgaven kan doen ten  behoeve 
van zijn  studie (aanschaf van boeken e tc .) ;

te  besluiten alle kosten, van trac tem en t etc. als kerken gezam enlijk te 
dragen, door deze bijv. om te slaan over alle belijdende leden.”

Ds. VanDooren leest nam ens commissie I he t rapport, w aarin  nu een 
aan ta l concrete voorstellen gedaan worden, die puntsgew ijs besproken 
worden. (Zie Bijlage II).
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Voorste] 1 luidt aldus:
“De Synode, voortgaande in de door voorgaande synoden (A cta 1954, 

a rt. 88, A cta 1958, a r t. 151) getrokken principiële lijn, d a t de opleiding to t 
de Dienst des Woords behoort te  worden verzorgd door de kerken van de 
Heere Christus, — acht de tijd  gekomen om verdere stappen op deze weg 
te  zetten.

Zij overweegt daarbij:
1. E r  zijn in onze kerken reeds jonge mensen, die om een theologische 

opleiding vragen.
2. Indien de weg to t deze opleiding gebaand wordt, zal hun getal n aa r 

verw acht m ag worden groeien.
3. De tijd, d a t zonder bezwaar predikanten u it N ederland kunnen worden 

beroepen, is (vanwege het toenemend gebruik van de Engelse taal) 
aan  h e t voorbijgaan.

4. De tijd, d a t een jongere generatie predikanten kerkelijke nooddruft 
g a a t worden kom t dichterbij.

5. E r  zijn bepaalde mogelijkheden om docenten te  verkrijgen.”
D it voorstel w ordt na bespreking m et algem ene stem m en aangenomen.

Voorstel 2:
“De Synode besluit daarom de weg to t de theologische opleiding te 

openen door
1. u it de k ring  der predikanten fen/of andere leden der kerken) een 

aan ta l te  benoemen to t docent, m et dien verstande d a t de predikanten 
hun am btelijk werk blijven verrichten, en daarnaas t tijd  en krach t 
geven voor de opleiding van studenten;

2. aan elk dezer docenten een of m eer “vakken” toe te  wijzen;
3. daa rnaas t curatoren te  benoemen, die gezam enlijk m et de docenten 

de leergang der opleiding opzetten, w aarbij zo veel mogelijk m et de 
financiële d raagkrach t der kerken rekening gehouden w ordt, zonder 
da t daarbij schade aan de degelijkheid en h e t w etenschappelijk gehalte 
der opleiding worde berokkend;

4. deze docenten op te  dragen, onder toezicht der curatoren, m et de 
opleiding te  beginnen, zodra een of m eer studenten zich aanmelden;

5. Studenten voor de opleiding kunnen aanvaard worden als zij m et goede 
v rucht gevolgd hebben onderwijs da t in ons land de toegang to t univer
sitaire studie opent.

Voorstel 3:
“De Synode w ijst hiermede a f  he t voorstel van br. W erkman, om reeds 

nu een predikant te benoemen to t hoogleraar, en hem voor de tijd  van 
m instens drie jaren, voor rekening der kerken, in s ta a t te stellen, zich voor 
te  bereiden voor h e t professoraat, aangezien:
1. het getal van 1 hoogleraar lig t beneden h e t noodzakelijk te  achten 

minim aal aan ta l van twee;
2. daardoor voor de e.k. jaren  de weg to t de theologische opleiding nog 

gesloten zou blijven.”
Deze voorstellen worden breed besproken (Zie A cta a rt. 68).

ARTIKEL 67
Welkom gasten. Tijdens deze bespreking heet de praeses de broeders 

en zusters, die als gasten  in grote getale aanwezig 
zijn, van harte  welkom.
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A RTIKEL 68
Opleiding to t de Dienst des Woords. Bespreking van de voorstellen van

commissie I w ordt voortgezet. Een 
enkele afgevaardigde d ring t sterk  aan op he t benoemen van twee predi
kanten, die geheel to t de dienst der opleiding worden afgezonderd.

Ds. VanDooren s te lt tenslo tte voor, dat gezien deze bespreking de 
voorstellen 2 en 3 worden te rug  verwezen n aa r de commissie om de ver
gadering hierover nader van advies te  dienen.

W ordt aldus besloten, waarm ee de bespreking van de zaak der opleiding 
voor deze z itting  beëindigd w ordt (Zie Acta a r t. 95).

A RTIKEL 69
Agendum. De praeses deelt mee, da t in de zitting  van m orgenochtend 

aan  de orde zullen komen: a. het voorstel om te komen to t 
een v as t adres voor de kerken; b. het bezw aarschrift van br. van Andel;
c. het rappo rt van deputaten voor correspondentie m et Buitenlandse 
Kerken. M orgenmiddag zullen de commissies vergaderen, terw ijl m orgen
avond het rappo rt van commissie III  over eventueel contact m et de Orthodox 
P resbyterian  Church aan  de orde komt.

ARTIKEL 70 
Rondvraag. Deze levert niets op.

ARTIKEL 71
Sluiting. Gezongen w ordt Ps. 115 : 1, w aarna Ds. V anPopta de HEERE 

dankt en de praeses de zitting  om 10.15 uur sluit.

10e Z itting d.d. 24 October 1962.

ARTIKEL 72
Heropening. De praeses heropent de vergadering, la a t zingen Ps. 108 : 2 

en g a a t voor in gebed. Hij leest u it de H. Schrift Efeze
6 : 10— 20 .

Appèl-nominaal w ordt gehouden: br. Boersema is nog niet aanwezig.

ARTIKEL 73 
Acta. De Acta, a r tt . 65—72 worden vastgesteld.

ARTIKEL 74
K ort Verslag. H et ko rt verslag van de vorige zittingen w ordt v as t

gesteld. Br. Boersema kom t te r  vergadering.

ARTIKEL 75
V ast adres kerken. De praeses s te lt aan  de orde en leest:

a. H et schrijven van Ds. G. VanDooren, d.d. 28 
Februari 1962, w aarin hij aan de Synode voorstelt “om voor onze 
kerken een v as t adres te kiezen.” (Agendum punt 9 P).

b. H et voorstel van de Regionale Synode 1962 (Agendum punt 9 Q): 
“De Regionale Synode van de Canadian Reformed Churches of Ontario, 
vergaderd 19 September 1962 te Toronto besluit de Generale Synode 
voor te stellen een postadres aan te wijzen als bedoeld in he t voorstel 
van the Reverend G. VanDooren, d.d. 28 Februari 1962.”

Deze voorstellen komen in bespreking. U it de bespreking b lijk t d a t er 
aan  deze zaak m eer v ast zit dan aanvankelijk gedacht werd.
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Ds. VanOene s te lt voor:
“De Synode besluit in antwoord op de voorstellen van Ds. VanDooren en 

de Reginonale Synode 1962, een drietal deputaten te benoemen die m instens 
een ja a r  voor de volgende synode aan de kerken zullen rapporteren  over 
hun onderzoek en adviseren aangaande de wenselijkheid en /o f noodzakelijk
heid van een postadres en /o f centraal adres en/of z.g.n. “headquarters” 
en de mogelijkheid daarvan binnen he t raam  van he t Gereformeerde K erk
verband.”
D it voorstel kom t in  bespreking.

H et w ordt m et algemene stemmen aangenom en en de synode besluit 
dienovereenkomstig.

ARTIKEL 76
Schorsing. De vergadering w ordt geschorst voor een korte pauze.

A RTIKEL 77
B ezw aarschrift br. C. van Andel. Als de vergadering is heropend w ordt

de behandeling van d it bezw aarschrift
voortgezet. (Zie Acta art. 60).

Ds. V anPopta leest het rappo rt van commissie I.
De commissie overweegt:

“a. Br. van Andel had, schoon laat, zijn  gravam en tegen de u itsp raak  
van de classis van de kerken van Zuid O ntario van 23 Mei/20 Jun i 
1962 nie t te  la a t verzonden aan de Regionale Synode van de kerken 
in Ontario van 19 Septem ber 1962.

b. Br. van Andel had zich gewend to t de naaste  m eerdere vergadering, 
overeenkom stig h e t recht, hem door de afspraken  der kerken verleend.

c. Zijn gravam en is door een ongelukkige samenloop van om standigheden 
nie t aan  de Regionale Synode bezorgd geworden.

d. Br. van Andel heeft zich daarom  daarna to t de naaste  m eerdere ver
gadering gewend, te  w eten de Generale Synode.

e. Veronderstel, dat Br. van Andels gravam en wel aan de Regionale 
Synode van 19 September 1962 bezorgd en door haar behandeld was 
geworden, dan had hij, als hij zich beklaagde ook door de u itsp raak  van 
deze Regionale Synode verongelijkt te  zijn, nog de gelegenheid gehad 
zich op deze Generale Synode te beroepen.

f. Zou U nu overeenkomstig het voorstel van Ds. VanOene besluiten, 
dan zou he t toch in feite zo zijn, d a t hem de weg n aa r  deze Generale 
Synode door die ongelukkige samenloop van om standigheden zou 
worden afgesneden en zou hij moeten wachten to t de volgende Generale 
Synode om de weg van appèl to t het einde toe a f  te  lopen.

g. Wij achten da t hierdoor te  k o rt w ordt gedaan aan zijn rech t van 
appèl, om dat die ongelukkige samenloop van om standigheden n ie t aan 
hem te w ijten is.

h. W ij achten da t hierdoor ook te  kort w ordt gedaan aan h e t rech t van 
de kerk  te  London, die e r  toch rech t op heeft da t de bezwaren ingé
brach t tegen een haar rakend besluit van genoemde classis zo spoedig 
mogelijk worden getoetst.”

en s te lt voor om u it te spreken:
“De Generale Synode besluit het gravam en van Br. C. Van Andel tegen 

he t besluit van de classis van de kerken in Zuid Ontario van 23 Mei/20 Jun i 
1962 voor ontvankelijk te verklaren, ofschoon h e t n ie t heeft gediend op de 
Regionale Synode van de kerken in Ontario van 19 Septem ber 1962.
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G ronden:
A. Br.van Andel had zijn gravam en, ofschoon laat, toch n ie t te laa t 

aan  de roepende kerk van genoemde Regionale Synode verzonden, m aar 
door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is d it gravam en 
nie t op de synode-tafel gekomen.

B. Door d it gravam en voor niet-ontvankelijk te  verklaren zou deze broeder 
h e t slachtoffer worden van genoemde ongelukkige samenloop van om
standigheden, die hem dan de m ogelijkheid om nu reeds de w eg van 
appèl to t he t einde te  gaan zou afsnijden.

D it voorstel wordt, na bespreking, m et 2 stemmen tegen aangenom en 
en de synode besluit doenovereenkomstig.

De behandeling van de inhoud van d it bezw aarschrift zal aan de orde 
komen, als commissie I ook hierover een advies heeft opgesteld. (Zie Acta 
a r t. 165).

A RTIKEL 78
Correspondentie Buitenlandse Kerken. Ds. Scholten leest he t eerste deel 
S- A frika. van het rappo rt van de deputaten

voor correspondentie m et de bui
tenlandse kerken. (Agendum punt 10 F ).

Dit eerste deel b e tre ft de correspondentie m et “Die V rije Gereformeerde 
Kerke in Suid-A frika”. (Zie Bijlage I).

D aar dit rappo rt was toegewezen aan commissie III, leest Ds. Selies, als 
rapporteur, w at de commissie in eerster instantie adviseert over d it deel 
van het deputaten-rapport.

D it rappo rt kom t in bespreking.
Commissie III  k r ijg t de opdracht om gehoord de bespreking de vergade

ring  nader van advies te  dienen. (Zie A cta art. 112).

ARTIKEL 79
Schorsing. De vergadering w ordt om 12.45 uur geschorst to t 7.30 uur, 

terw ijl in de tussentijd  de commissies zullen vergaderen.

11e Z itting d.d. 21 October 1962 

ARTIKEL 80
Heropening. De praeses heropent de vergadering en la a t zingen Ps. 

84 : 3.
Appèl-nominaal w ordt gehouden: allen zijn aanwezig.

A RTIKEL 81 
Acta. De Acta. a r t t  73—80, worden vastgesteld.

ARTIKEL 82
Contact Orthodox P resbyterian  Church. Behandeling van het voorstel

van de Regionale Synode w ordt 
voortgezet. (Zie Acta a rt. 30). Ter tafe l is een advies van commissie I II  
t.a.v. deze zaak. Ds. Selies leest als rapporteu r eerst he t voorstel van de 
Regionale Synode en daarna he t volgende commissie-voorstel:

“De Generale Synode Hamilton 1962 van The Canadian Reformed 
Churches

kennis genomen hebbende van he t voorstel van de Regionale Synode 
Chatham  1961;

constaterende, dat de Orthodox P resbyterian  Church een kerk  is, die zich
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aandient als voortzetting van The Presbyterian  Church in the U.S.A.;
van oordeel, dat het gewenst is da t contact m et The Orthodox P resby

te rian  Church w ordt opgenomen;
besluit drie deputaten voor contact m et The Orthodox P resbyterian  

Church te  benoemen en aan The General Assembly of The Orthodox 
P resbyterian  Church te  verzoeken desgelijks te doen.

De synode besluit voorts aan deputaten de volgende opdracht te  geven:
1. The Orthodox P resbyterian  Church via haar deputaten te  inform eren 

aangaande ons belijden en onze kerkregering en haar te v ragen  of zij 
The Canadian Reformed Churches op grond van d it belijden en deze 
kerkregering als w are kerken van de Here Jezus Christus kan aan
vaarden.

2. Met deputaten van The Orthodox P resbyterian  Church de verschillen 
in  belijden en kerkregering, die tussen The Orthodox P resbyterian  
Church en The Canadian Reformed Churches bestaan, openhartig  te 
bespreken en deze verschillen te toetsen aan het Woord des Heeren.

3. The Orthodox P resbyterian  Church via h aa r deputaten aan de hand van 
de daarvoor vastgestelde regels te  la ten  zien w at correspondentie voor 
onze kerken inhoudt, en zich op de hoogte te stellen van de zienswijze 
van The Orthodox Presbyterian  Church op dit punt.

4. M et deputaten van The Orthodox P resbyterian  Church te  spreken over 
bestaande correspondentie m et derden, die door The Orthodox P resby
terian  Church en onze kerken w ordt gevoerd.

5. De kerken op de hoogte te  houden van hetgeen in de contactoefening 
verhandeld w ordt en h aa r  m et een volledig rap p o rt te dienen een ja a r  
voor he t samenkomen der volgende synode.”

D it voorstel kom t in bespreking.
Ds. VanDooren dient h e t volgende voorstel in:
“De synode,
van oordeel, da t een opnemen van contact m et The Orthodox P resbyterian  

Church, als bedoeld in he t desbetreffende voorstel van de Regionale Synode 
1961, alleen als roeping van de synode kan worden erkend, w anneer voor 
h aa r vas ts taa t, da t wij in The Orthodox Presbyterian  Church te  doen 
hebben m et een gemeenschap, die to t de w are dienst des H EER EN  is 
teruggekeerd;

constaterende, dat de mindere vergaderingen nie t zulk bew ijsm ateriaal te r  
synode-tafel hebben gebracht, w aaru it he t de Synode k laarlijk  zou blijken 
d a t zij in The Orthodox P resbyterian  Church m et zulk een gemeenschap 
te doen heeft;

spreek t uit, aan het verzoek van de Regionale Synode 1961 nie t te 
kunnen voldoen.”

Ook dit voorstel w ordt besproken.
Ds. VanOene s te lt voor:
“De Synode spreekt uit, dat zij w aar haar h e t nodige licht in deze zaak 

ontbreekt, n ie t aan he t verzoek der Regionale Synode kan voldoen.”
Ook d it voorstel kom t in bespreking.
De praeses s te lt tenslotte voor om to t stem m ing over te  gaan en hij 

gee ft he t voorstel van Ds. VanDooren als h e t m eest verstrekkende het 
eerst in stemming. D it w ordt door de vergadering aanvaard.

H et voorstel van Ds. VanDooren w ordt daarna m et 9 stemmen voor,
5 stemmen tegen en 2 onthoudingen aangenom en. De synode besluit dien
overeenkomstig, waarm ee de andere voorstellen niet m eer voor stem m ing 
in aanm erking komen.
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ARTIKEL 83
Agendum. De praeses deelt mee, da t in de volgende zittingen aan de 

orde zullen komen: h e t bezw aarschrift van br. G. van Wou
denberg en de zaken betreffende de opleiding to t de D ienst des Woords, 
schrijven aan de Christian Reformed Church en de Engelse Psalmbundel.

ARTIKEL 84 
Rondvraag. Deze levert niets op.

ARTIKEL 85
Sluiting. De praeses la a t zingen Ps. 105 : 3, w aarna br. Doesburg voor

g aa t in dankgebed en de z itting  om 10.15 gesloten wordt.

12e Z itting d.d. 25 October 1962 

ARTIKEL 86
Heropening. De praeses heropent de vergadering, la a t zingen Ps. 106 : 3 

en g a a t voor in gebed. H ij leest u it de H. S chrift Psalm
106 :1 —8.

Bij h e t gehouden appèl-nominaal blijken de broeders Kottelenberg, 
Scholten en Stam nog nie t aanwezig te zijn.

ARTIKEL 87 
Acta. De Acta, a r tt. 81—86, worden vastgesteld.

ARTIKEL 88
Archief. Ds. VanDooren leest het rapport van de archiefbew arende kerk 

van Burlington, w aarin een kort overzicht gegeven w ordt van 
de in het archief aanwezige stukken en een aan ta l verzoeken gedaan 
worden aan de synode.

Ten aanzien van de stukken betreffende de synode Homewood-Carman 
1954 verzoekt de archief-kerk:
a. Een hernieuwd onderzoek in te  stellen n aa r de n ie t aanwezige door 

he t moderamen getekende oorspronkelijke Acta dezer synode.
Besloten w ordt een gedrukt exem plaar der Acta, getekend door het 

moderamen van de synode 1954 in het archief te deponeren, terw ijl dan 
artikel 56 dezer Acta in de Nederlandse taal, in overeenstem m ing zal 
gebracht worden m et de inhoud van de Engelse tek st van dit artikel.
b. Zo mogelijk een aantal gedrukte exemplaren der A cta 1954 aan te 

schaffen en te deponeren in het archief daar er m aar één exem plaar 
van deze A cta in h e t archief aanwezig is.

Ds. Loopstra deelt mee nog een aan ta l exemplaren Acta 1954 in zijn 
persoonlijk bezit te  hebben en dat hij deze wel wil a fs taan  aan  het 
generaal-archief.

D it w ordt in dank aanvaard.
Ten aanzien van he t archief in h e t algemeen verzoekt de archief

bewarende kerk:
a. De synode voorzie het archief van enkele exem plaren van h e t rappo rt 

“Op weg naar een Engels Reform atorisch P sa lte r”.
Besloten w ordt aan de deputaten voor een Engels Calvinistisch P salter 

te  verzoeken of zij d it willen verzorgen.
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b. De synode voorzie h e t archief van een aan ta l gedrukte exemplaren 
van de Acta Synode 1958.

Geconstateerd wordt, d a t er nog een aanzienlijk aan ta l exem plaren van 
deze A cta bij de drukker aanwezig moeten zijn, welke exem plaren reeds 
betaald zijn. De synode verzoekt de archiefbewarende kerk een voldoend 
aan ta l exemplaren dezer Acta 1958 in h e t archief te deponeren.
c. De synode berade zich over de wenselijkheid om het generaal-archief 

u it te  bouwen door te  verzoeken dat alle classes h aa r  Acta of Notulen 
toezenden; dat alle kerken hun Bulletins per jaarg an g  deponeren in 
h e t archief.

De synode spreekt de wenselijkheid hiervan uit.
d. De synode juiche toe het pogen van de archiefbewarende kerk om meer 

m ateriaal te verzamelen, als b.v. correspondentie van eerste im m igran
ten te r  voorbereiding van kerkinstituering.

De synode stem t hierm ee in.
e. Kan de synode de wens to t een nieuw jaarboek onderstrepen?

Deze v raag  w ordt besproken; tijdens deze bespreking komen Ds. Scholten
en br. Stam te r  vergadering.

Ds. Selles s te lt voor: “De synode besluit de Acta u it te doen geven, in 
deze uitgave de kerkelijke gegevens op te  doen nemen en de oplaag te 
doen distribueren onder de kerken”.

Na bespreking w ordt dit voorstel m et algemene stemmen aangenom en 
en de synode besluit dienovereenkomstig'.
f. De archiefbewarende kerk  deelt mee, dat helaas van h e t eerste J a a r 

boek (of jaarboekjes) onzer kerken geen exem plaar in  h e t archief 
aanwezig is.

Ds. VanDooren deelt mee, da t de archiefbewarende kerk  inmiddels deze 
jaarboekjes ontvangen heeft ten behoeve van h e t generaal-archief.

De synode neem t hiervan kennis. Br. K ottelenberg kom t te r  vergadering.

ARTIKEL 89
Archief. Ds. VanDooren deelt mee in het bezit te  zijn van de Acta van 

de synodevergaderingen der Gereformeerde Kerken in N eder
land, vanaf omstreeks 1886 to t op heden en da t hij deze Acta schenkt aan 
he t generaal-archief der Canadian Reformed Churches.

Onder applaus w ordt d it geschenk dankbaar aanvaard.

ARTIKEL 90
B ezw aarschrift br. G. van Woudenberg. Br. Goossen leest als rappor

teu r van commissie IV  d it be
zw aarschrift. (Agendum punt 8 E ). D aarna h e t advies der commissie. N aar 
aanleiding hiervan w ordt eerst gesproken over de ontvankelijkheid van 
d it bezw aarschrift.

Ds. VanDooren s te lt voor: “De synode spreke uit, da t h e t bezw aarschrift 
van br. van W oudenberg ontvankelijk is, omdat voldoende gebleken is, 
da t hij zich beklaagt verontgelijk t te  zijn n aa r  art. 31 K.O.”.

D it voorstel w ordt m et algemene stemmen aangenom en en de commissie 
k r ijg t opdracht de behandeling van de inhoud van dit bezw aarschrift voor 
tei bereiden te r  fine van advies. (Zie Acta art. 174).

A RTIKEL 91
Schorsing. De vergadering w ordt geschorst voor de m iddagm aaltijd.
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13e Z itting  d.d. 25 October 1962

ARTIKEL 92
Heropening. De praeses opent de m iddagzitting, la a t zingen Ps. 90 : 9 

en houdt appèl-nom inaal: allen zijn aanwezig.

ARTIKEL 93
Acta. De Acta, a r tt .  87—92, worden gelezen en vastgesteld.

A RTIKEL 94
K ort Verslag. H et ko rt verslag  der vorige zittingen w ordt gelezen en 

vastgesteld.

ARTIKEL 95
Opleiding to t de Dienst des Woords. De behandeling van de zaak der

opleiding w ordt voortgezet (Zie 
A cta a r tt . 16, 22, 23, 66). Commissie I leg t te r  ta fe l een vervanging van
de voorstellen 2 en 3 u it het vorig rapport. (Zie A cta a rt. 68).

Ds. VanDooren leest deze nieuwe voorstellen der commissie die aldus 
luiden:

Voorstel 2:
“De synode is van oordeel d a t h e t in  dit stadium  nie t verantw oord is 

over te  gaan to t he t benoemen van twee hoogleraren en vier lectoren als 
bedoeld in  he t rappo rt D eputaten ad hoc, sub I, aangezien:

van geen van de mindere vergaderingen (die toch geruim e tijd  hebben 
gehad om deze suggestie der deputaten te  overwegen) een voorstel 
van zulk een verstrekkende aard  is binnengekomen en de synode mede 
hierom  de vrijmoedigheid m ist zulk een zware, la s t op de kerken te 
leggen.”

Voorstel 3:
“De synode w ijst a f  het voorstel van br. W erkm an om reeds nu een 

pred ikant te  benoemen to t hoogleraar, en hem voor de tijd  van m instens 
drie jaren, voor rekening der kerken in s ta a t te  stellen, zich voor te 
bereiden voor he t professoraat, aangezien:
1. h e t aan ta l van een hoogleraar lig t beneden he t noodzakelijk te achten 

aan ta l van twee;
2. daardoor voor de e.k. ja ren  de weg to t de theologische opleiding nog 

gesloten zou blijven.

Voorstel 4:
“De synode besluit te gaan in de weg, gewezen door de Regionale Synode 

1962, en de mogelijkheid to t opleiding to t de dienst des Woords te openen 
door:
1. een aan ta l predikanten en /o f andere leden der kerk to t docent te 

benoemen, m et dien verstande dat de predikanten in hun am btelijke 
dienst kunnen blijven, m aar daarnaast tijd  en k rach t geven voor de 
opleiding van studenten;

2. aan  elk dezer docenten één of m eer “vakken” toe te  wijzen.
3. C uratoren te  benoemen aan wie h e t toezicht over deze vorm  van 

opleiding w ordt toevertrouwd, en die in  overleg m et de docenten de 
leergang der opleiding opzetten, w aarbij zo veel m ogelijk rekening 
dient te  worden gehouden met de huidige d raagkrach t der kerken,
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zonder dat daarbij aan de degelijkheid en he t wetenschappelijk gehalte 
van de opleiding schade w ordt berokkend.

4. aan  de docenten op te  dragen om, onder toezicht der curatoren, m et 
de opleiding te  beginnen zodra één of meer studenten zich aanmelden.”

Voorstel 5:
“De synode besluit, dat to t deze opleiding kunnen worden toegelaten 

zij, die de graad B.A. (of een daaraan  gelijk te  stellen graad) hebben 
verkregen.

De synode spreekt m et nadruk uit, d a t he t zeer wenselijk is dat zulke 
adspirant-studenten  zich in verbinding stellen m et (een commissie uit) 
curatoren, en docenten, reeds dadelijk na voltooiing van de High-school 
studie, voor he t ontvangen van advies en leiding, opdat zo veel mogelijk 
een sam engaan van B.A.-studie en propaedeuse worde verkregen.”

Voorstel 6:
“De synode besluit d a t ten  gerieve van docenten en aanstaande studenten 

zo spoedig mogelijk begonnen zal worden m et de opbouw van een theolo
gische bibliotheek.”

Deze voorstellen komen puntsgew ijs in bespreking en stemming.

Voorstel 2 w ordt m et algemene stemmen aangenomen.

Voorstel 3 w ordt daarna zonder hoofdeiijke stemming aanvaard.

Voorstel 4 w ordt m et algemene stemmen aangenom en (Zie A cta a r tt. 
169, 171, 172, 196, 197).

Voorstel 3 w ordt m et algemene stemmen aangenom en (Zie A cta art. 
170).

Voorstel 6 w ordt m et algemene stem m en aangenom en (Zie A cta ax’tt. 
162, 163).

De synode besluit overeenkom stig de aangenomen voorstellen.

ARTIKEL 96
Opleiding to t de D ienst des Woords. N aar aanleiding van de in he t voor- 
Aankoop grond. gaande art. vermelde besluiten, be

slu it de synode nu om een commissie 
te benoemen, bestaande u it de brs. Ds. J. T. VanPopta, K. K. Doesburg, 
G. J . Kottelenberg, H. Leffers, A. J. IJtsm a, die zal nagaan of er grond 
zal gekocht worden ten dienste van de opleiding to t de dienst des Woords 
en zo ja, of e r  gehoor moet gegeven worden aan  de door de deputaten 
voor de opleiding in hun rappo rt gedane suggestie t.a.v. deze zaak. Deze 
commissie zal zo spoedig' mogelijk rapport uitbrengen aan de synode. (Zie 
Acta a rt. 158).

ARTIKEL 97
Opleiding to t de Dienst des Woords. Behandeling van he t rappo rt van 
Aanvullend examen, commissie 1 w ordt voortgezet. Aan

de orde kom t het volgende voor
stel: “De synode besluit het haar door deputaten voor de opstelling van 
de eisen van een aanvullend examen — (Acta 1958, art. 151 sub 3) — 
toegezonden afsch rift dezer eisen in de Bijlagen bij de A cta op te nemen.” 

D it voorstel w ordt aangenom en (Zie Bijlage V).
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ARTIKEL 98
Opleiding to t de Dienst des Woords. Besproken w ordt het financieel 
V erslag quaestor. overzicht gegeven door de pen

ningm eester van de deputaten
voor de opleiding. (Zie A cta art. 164).

A RTIKEL 99
Opleiding to t de D ienst des Woords. A an commissie I w ordt opgedragen 
Instructie  curatoren. om een concept-instructie op te

stellen voor curatoren aan  wie he t 
toezicht over de opleiding to t de dienst des Woord zal worden toever
trouwd. (Zie A cta art. 171).

ARTIKEL 100
Schorsing. De vergadering w ordt geschorst to t 7.30 uur.

14e Z itting d.d. 25 October 1962 

ARTIKEL 101
Heropening. De praeses heropent de vergadering, la a t zingen Ps. 93 : 4 

en houdt appèl-nom inaal: allen zijn aanwezig.

ARTIKEL 102 
Acta. De Acta, a r tt . 93—101, worden vastgesteld.

ARTIKEL 103
Engelse Psalm bundel. A an de orde w ordt gesteld h e t rap p o rt van
Schr. Ds. C. de Haan. commissie II, die nu een aan ta l voorstellen te r

tafe l leg t t.a.v. de aan  de commissie toegewezen 
stukken inzake de Engelse Psalm bundel (Zie Bijlage III).

Ds. VanO'ene leest het schrijven van Ds. C. de H aan (Zie A cta a rt. 39 
sub A) en het voorstel der commissie in dezen.

D it w ordt besproken.
Ds. Selles ste lt voor in antwoord op d it schrijven het volgende u it te  

spreken:
“De kerken hebben haar recht om psalm en te  zingen en te toetsen in 

h e t kerkverband vrijw illig ingeperkt door overeenkomstig a rt. 69 K.O. zich 
te  verbinden alleen die psalmen te  zingen en te  toetsen, die door de synode 
der kerken voor gebruik worden vrij gegeven. N aar deze regel heeft de 
synode Homewood-Carman 1958 gehandeld en daarm ee geen andere be
perkingen, dan de vrijw illig  aanvaarde, aangebracht.”

Ook d it voorstel w ordt besproken.
Ds. VanDooren dient het volgende voorstel in:
“De synode constateert, da t Ds. de H aan u it he t synodebesluit 1958, 

A cta art. 172, sub 4, dat de kerken de proefbundel terstond als zodanig zou
den gaan  gebruiken, ten  onrechte de conclusie trek t, dat de synode daarm ee 
zou hebben uitgesproken dat “een kerk  het recht (de vrijheid, de bevoegd
heid en de plicht) heeft (berijmde) psalm en en liederen te toetsen”, omdat 
de synode alleen sprak  over de komende proefbundel, en kan daarom aan 
he t verzoek van Ds. de H aan nie t voldoen.”

Ook dit voorstel kom t in bespreking.
Ds. Loopstra s te lt voor:
“In antwoord op he t schrijven van Ds. C. de H aan spreekt de synode als
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h aa r oordeel uit, dat door h e t besluit van de synode 1958, vermeld in a r tt .  
194, 209 der A cta dier synode, h e t recht berijmde psalmen en liederen te 
toetsen n ie t is ontkend. Wel heeft de synode 1954 he t aanlal in de eredienst 
(critisch) te  gebruiken liederen beperkt to t de “34” en de synode 1958 
da t aan ta l beperkt to t die liederen, die in de Proefbundel zouden worden 
opgenomen. Deze beperking t.a.v. he t aan ta l (critisch) te  gebruiken liede
ren  hebben de kerken vrijw illig aanvaard in art. 69 K.O.”

De commissie s te lt zich, na overleg, ach ter h e t voorstel van Ds. 
VanDooren.

Besloten w ordt dat het schrijven van Ds. de Haan, m et de voorstellen 
dienaangaande, terugverw ezen wordt n aa r commissie II voor nader ad
vies. (Zie A cta art. 117).

ARTIKEL 104
Engelse Psalm bundel. Ten aanzien van d it schrijven (zie A cta a rt.
Schr. J. van Rietschoten. 39 sub B) adviseert commissie II:

“De synode besluit het schrijven van br. J. 
van Rietschoten in handen te  stellen van D eputaten voor een Engels 
Calvinistisch P salter.”

D it voorstel w ordt zonder hoofdelijke stem m ing aanvaard.

ARTIKEL 105
Engelse Psalmbundel. Ten aanzien van h e t voorstel van de Regionale 
A dres deputaten. Synode 1962 (zie A cta art. 47 sub A) adviseert de

commissie:
“De synode besluit aan deputaten voor de Psalm berijm ing te  adviseren 

om, ten  einde een onjuiste indruk te  voorkomen, als adres aan te  nemen: 
“Deputies fo r an  English Calvinistic Psalter, P.O. Box 661, Hamilton, 
Ont.”, en aan d it adres ruime bekendheid te geven.”

D it voorstel w ordt zonder hoofdelijke stem m ing aanvaard.

ARTIKEL 106
Engelse Psalm bundel. Ten aanzien van he t voorstel van de Regionale 

Synode 1962 (zie Acta a rt. 39 sub C, 42) komt 
commissie II  m et een uitvoerig voorstel. Een begin w ordt gem aakt m et 
de bespreking, die evenwel om des tijdswille moet worden afgebroken. 
De praeses deelt, m et he t oog op de vele aanwezige gasten , mee d a t de 
bespreking van de zaak der Engelse Psalmbundel morgenavond zal worden 
voortgezet. (Zie A cta a rt. 118).

ARTIKEL 107 
Rondvraag. E r  w ordt niets gevraagd.

ARTIKEL 108
Sluiting. De praeses la a t zingen Ps. 89 : 8, w aarna Ds. VanOene voorgaat 

in dankzegging en de avondzitting gesloten wordt.

15e Z itting d.d. 26 October 1962 

ARTIKEL 109
Heropening. De praeses heropent de vergadering, la a t zingen Ps. 41 : 6 

en v raa g t de H EER E om Zijn zegen. Hij leest Psalm  41. 
Appèl-nominaal w ordt gehouden: alle afgevaardigden zijn aanwezig.
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ARTIKEL 110
Acta. De Acta, a rtt. 102—109, worden gelezen en vastgesteld.

A RTIKEL 111 
K ort Verslag. D it w ordt gelezen en vastgesteld.

ARTIKEL 112
Correspondentie Buitenlandse Kerken. De behandeling van he t rappo rt
S.-Afrika. Taak deputaten. van deputaten voor corresponden

tie m et buitenlandse kerken w ordt
voortgezet. (Zie A cta a rt. 78).

H et eerste deel van dit rappo rt b e tre ft de correspondentie m et “Die 
Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-A frika”. Een negentiental voormalige 
leden van Die Vrye Gereformeerde K erk te P re to ria  heeft zich in  een 
schrijven d.d. 28 Oct, 1959 to t deputaten gerich t inzake hun moeilijkheden 
ondervonden binnen deze kerk  en delen mee, dat ze zich aangesloten hebben 
bij Die Gereformeerde Kerk van S.-Afrika, (Dopperkerken). Zij vroegen 
deputaten om zich te  heroriënteren inzake de verhouding to t de Zuid- 
A frikaanse Gereformeerden.

D eputaten voor correspondentie m et buitenlandse kerken doen in hun 
rappo rt verantwoording van he t door hen in dezen gevoerde beleid.

Commissie III  doet de synode een voorstel ten aanzien hiervan, welk 
voorstel na bespreking w ordt aangenomen. (Zie Acta a rt. 155).

T.a.v. de taak  der deputaten voor correspondentie m et buitenlandse 
kerken s te lt de commissie voor u it te spreken:

“W at de taak  van deputaten betreft, overweegt de synode, dat het 
volgens opdracht van de synode Homewood-Carman 1958, A cta a r t. 95 
sub 8, de deputaten zijn, die de correspondentie hebben te voeren; d a t zij 
diensvolgens de instantie zijn om de kerken, waarm ee correspondentie 
gevoerd w ordt te  inform eren inzake genomen besluiten enz. en acht te 
geven, da t n ie t worde afgeweken van de Gereformeerde belijdenis enz. 
Acta, Homewood-Carman 1958 A rt. 56 sub 4, 5; dat daarom de conclusie, 
die deputaten op pag'. 4 van hun rappo rt vermelden, als zou u it h e t feit, 
dat
a. zij n ie t de instantie zijn die deputaten van corresponderende kerken 

op de meeste vergaderingen ontvangen (Acta 1958, a rt. 56 sub 1),
b. zij n ie t de instantie zijn, die a ttes ta ties aanvaarden (Acta 1958, art. 

56 sub 2)
volgen, dat zij ook niet op elkaar ach t geven, da t n ie t worde afgeweken 
van de Gereformeerde belijdenis in de leer, de dienst, de kerkregering en 
de tuch t (Acta 1958, a r t. 56 sub 5), n ie t ju is t is.

H et is naa r deze aangenomen regelen der correspondentie wel de taak  
der deputaten, als degenen die voor de kerken de correspondentie voeren, 
uitvoering te geven aan a rt. 56, Acta 1958 sub 5 en 6, tex'wijl he t de taak  
van de Generale Synode is om op grond van he t rappo rt te  oordelen of 
deputaten deze taak  goed gedaan hebben.”

Dit commissie-voorstel w ordt besproken en m et 14 stemmen voor en 2 
onthoudingen aangenomen. De synode besluit dienovereenkomstig.

Ds. VanDooren s te lt voor:
“De synode spreekt uit, d a t te benoemen deputaten voor correspondentie 

m et buitenlandse kerken alsnog hebben te antwoorden aan de voormalige 
leden van “Die Vrye Gereformeerde Kerk van P re to ria”, die zich to t depu-
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ta ten  gericht hadden; dit antwoord dient u iteraard  te rekenen m et de 
door de synode te dezer zake genomen besluiten.”

Dit voorstel w ordt m et 14 stemmen voor en 2 onthoudingen aangenomen.

ARTIKEL 113
Agendum. De praeses deelt mee, 1) da t in de avondzitting de zaak van 

de engelse psalmbundel weer in behandeling zal komen, 
2) d a t het moderamen aan commissie III de volgende stukken heeft toe
gewezen om de vergadering in dezen te  dienen m et concrete voorstellen:
a. voorstel van de kerk te Edmonton inzake a rtt. 60 en 72 van de Acta 

der vorige synode; (Agendum punt 9 H)
b. twee adhesiebetuigingen m et dit voorstel; (Agendum punt 8 B en 9 H 1)
c. voorstel to t naam sverandering; (Agendum punt 9 R)
d. schrijven van de classis O ntario-N orth inzake naam sverandering; 

(Agendum punt 9 S)
e. rappo rt van deputaten voor de Engelse verta ling  van de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis. (Agendum punt 10 D).

ARTIKEL 114
Schorsing. Om 12.45 uur w ordt de vergadering geschorst to t 7.30 uur, 

ten einde de commissies gelegenheid te  geven to t vergaderen.

16e Z itting  d.d. 26 October 1962

ARTIKEL 115
Heropening. De praeses opent de avondzitting, la a t zingen Ps. 26 :2 . 

Appèl-nominaal w ordt gehouden: alle brs. zijn  aanwezig.
ARTIKEL 116 

A cta. De Acta, a r tt . 110—115, worden vastgesteld.
ARTIKEL 117

Engelse Psalmbundel. De behandeling van het rapport en de voorstellen 
Schr. Ds. C. De Haan. van commissie II  t.a.v. de Engelse Psalmbundel 

w ordt voortgezet.
De commissie ste lt voor om t.a.v. het schrijven van Ds. C. De Haan, 

(zie A cta art. 39 sub A, art. 103), aldus te  besluiten:
“De synode kan nie t aan he t verzoek van ds. C. De Haan voldoen. 
Grond: Ds. De H aan s te lt ten onrechte, d a t in de opdracht van de 

synode 1958 “aan  D eputaten belast m et het sam enstellen van een Psalm 
bundel in de Engelse taal, aan de kerken een Proefbundel toe te zenden, 
m et he t verzoek deze Proefbundel terstond als zodanig te gaan gebruiken” 
besloten lig t “d a t deze synode erkende, dat een kerk he t recht (de vrijheid, 
de bevoegdheid en de plicht) heeft (berijmde) Psalm en en Liederen te 
toetsen”, daar d it verzoek alleen de toe te zenden Proefbundel betrof.

De door ds. De Haan geconstateerde oneffenheid is derhalve n ie t aan
wezig.”

Dit voorstel w ordt m et 14 stemmen voor, 1 stem  tegen en 1 onthouding 
aangenom en en de synode besluit dienovereenkomstig te  antwoorden.

ARTIKEL 118
Engelse Psalmbundel. De bespreking van het rappo rt en de voorstellen 

van commissie II  inzake he t voorstel van de Regio
nale Synode 1962, w ordt voortgezet. (Zie A cta a r tt. 39 sub C, 42, 106). 
Met grote eenparigheid van stemmen wordt he t volgende besluit genomen:
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“De synode heeft kennis genomen van het voorstel van de Regionale 
Synode 1962.

De synode besluit:
1. Aan Deputaten voor de Psalm berijm ing h aa r  grote dank en w aar

dering u it te  spreken voor de vele en veelomvattende arbeid door 
deputaten verricht.

2. Nieuwe D eputaten voor de Psalm berijm ing aan te wijzen m et de 
opdracht he t “Book of P ra ise”, —■ w aar nodig — te herzien, en verder 
u it te  bouwen, daarbij rekening houdend m et de uitgebrachte critiek, 
opdat te zijner tijd  een volledige bundel aan de kerken worde aan
geboden. D eputaten hoeven zich bij die arbeid n ie t te beperken to t 
door dhr. W estra berijmde Psalm en en de “Genevan tunes” m aar 
dienen vooral, n aas t op Schriftgetrouwheid, ook te  letten  op verstaan 
baarheid der berijm ingen, kerkm uzikaal gehalte en zingbaarheid der 
melodieën.

3. D eputaten te machtigen een contract a f  te sluiten m et dhr. D. W estra 
voor he t gebruik van de berijm ingen van zijn hand welke zijn op
genomen in he t “Book of P raise”.

4. D eputaten te m achtigen om, indien zij bij hun verdere arbeid zich 
voor uitgaven zien gesteld voor welke geen middelen aanwezig zijn, 
rechtstreeks een beroep op de kerken te  doen.

5. D eputaten te m achtigen om zich te voorzien van de b ijstand van 
anderen voor de behartig ing van de technische, adm inistratieve en 
financiële werkzaamheden verbonden aan de uitgave van h e t “Book 
of P ra ise”.

6. D eputaten op te dragen zo veel mogelijk overleg te plegen m et de 
door de A ustralische kerken voor de Psalm berijm ing benoemde depu
taten .

7. De kerken op te wekken om, voor zoveel zij d it nog n ie t gedaan 
hebben, alsnog te voldoen aan h e t verzoek van deputaten om $ 1.— 
per ziel a f  te staan  voor de aankoop van auteursrechten en zulks 
te doen op zo k o rt mogelijke term ijn.

8. Eenzelfde verzoek te  richten to t de Australische kerken.
9. De kerken op te  wekken aan deputaten te doen toekomen nood

zakelijk geachte correcties, verbeteringen en dergelijke in h e t “Book 
of P ra ise”.

10. Aan die personen en instanties en/of kerkengroepen, die zonder 
daarvoor vergoeding te  vragen, berijm ingen en /o f melodieën hebben 
afgestaan  voor he t “Book of P ra ise” daarvoor officieel nam ens de 
kerken dank te betuigen.”

De punten 1, 2, 3, 4 en 5 werden achtereenvolgens m et algemene stem 
men aangenomen.

P un t 6 werd aangenom en m et 2 onthoudingen. De punten 7, 8, 9 en 10 
werden achtereenvolgens m et algemene stemmen aangenomen.

ARTIKEL 119
Psalmbundel. Ten aanzi'en van he t de synode toegezonden A rt. 40 van de 
A ustralië. Acta van de synode 1962 der Free Reformed Churches 

in A ustralië, handelend over een kerkboek in de engelse 
taal (zie Acta art. 48), s te lt de commissie voor u it te  spreken:

“De synode neem t dankbaar kennis van het door de synode 1962 der 
A ustralische kerken blijkens haar acta, art. 40, 5 b.c. beslotene.

De synode is overtuigd, dat onze deputaten voor de Psalm berijm ing
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door omstandigheden beperkt w aren in hun mogelijkheden to t contact met 
de A ustralische deputaten ad hoe, doch de bestaande mogelijkheden wel 
hebben benut en da t door de in art. 40, 4 van onder a. genoemde Acta 
vermelde u itspraak  ten onrechte een blaam op onze deputaten is gelegd.” 

Na bespreking w ordt dit voorstel m et 15 stemmen voor en 1 onthouding 
aangenom en en de synode besluit dienovereenkomstig.

ARTIKEL 120
Psalmbundel. Ten aanzien van he t voorstel van de kerk  te  New W est-
A cta 1958. m inster (zie Acta a r t. 47 sub B), s te lt de commissie voor

he t volgende u it te  spreken:
“De synode hee lt he t voorstel van de kerk te New W estm inster gehoord. 
De synode spreekt uit, dat de gronden, aangevoerd door de synodes 

van 1954 en 1958 voor h aa r besluiten w aarbij de kerken beperkt werden 
in he t gebruik van de P salter van de Christian Reformed Church, welke 
besluiten vermeld zijn in haar Acta, 1954, a rt. 56 en 1958, a r tt . 194, 209, 
onjuist en onvoldoende zijn;

onjuist, w aar de “Geneefse melodieën” als zodanig een onjuist m otief is 
om een synodebesluit op te gronden;

onvoldoende, w aar verzuimd is aan te tonen of de “bezwaren tegen 
de bundel-als-geheel” (i.c. de P salter der Christian Reformed Church) al 
of n ie t de “34” golden.”

D it voorstel w ordt m et algemene stemmen aangenomen en de synode 
besluit dienovereenkomstig.

ARTIKEL 121
Psalm bundel. Inzake he t financieel rappo rt van “Deputies fo r an English 
Financiën. Calvinistic P sa lte r” (zie A cta a rt. 47 sub D), adviseert 

commissie II he t volgende:
“De synode besluit

1. he t ko rtste  financieel verslag  van D eputaten voor de Psalm berijm ing 
als Bijlage bij de Acta op te  nemen;

2. het door de deputaten gevoerde financiële beleid goed te  keuren.”
Met algemene stemmen aangenomen en de synode besluit dienovereen

komstig. (Zie Bijlage no. VI).
De kerkeraad van de kerk te Fergus-Guelph verklaarde, da t de boeken 

van de penningm eester der deputaten in orde waren. H et volgende voorstel 
w ordt aangenom en:

“De synode heeft kennis genomen van de verklaring  nam ens de raad  
der kerk  te  Fergus-Guelph, dat de boeken van de penningm eester van 
deputaten zijn nagezien en in  orde bevonden.

De synode besluit de penningm eester van deputaten te  dechargeren.”

ARTIKEL 122
Rondvraag. Br. A. Goossen, die voor he t la a ts t te r  synode is, neem t 

afscheid van de afgevaardigden en w enst de synode in al 
h aa r  arbeid de zegen des HEER EN  toe. De praeses dankt br. Goossen 
voor de arbeid door hem als afgevaardigde te r  synode verricht.

ARTIKEL 123
Sluiting. Gezongen w ordt Ps. 29 : 6, br. A. Goossen dankt de HEERE 

en de praeses slu it de zitting.
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17e Z itting d.d. 27 October 1962

A RTIKEL 124
Heropening. De praeses heropent op zaterdag 27 Oet. de synode, la a t 

zingen Ps. 46 : 1 en g aa t voor in gebed. Gelezen w ordt uit 
de H. S chrift Psalm  46.

Appèl-nominaal w ordt gehouden: alle afgevaardigden zijn aanwezig; br. 
A. Goossen is vervangen door br. Th. J. H a rt van Burlington, die door de 
praeses welkom w ordt geheten. Br. H art tekent de presentielijst.

A RTIKEL 125 
Acta. De Acta, a r t t  116.—L24, worden vastgesteld.

ARTIKEL 126
K ort Verslag. H et k o rt verslag  van de vorige zittingen w ordt gelezen 

en vastgesteld.

ARTIKEL 127
Schrijven aan Christian Reformed Church. In  behandeling kom t h e t ad

vies van commissie III  be
treffende he t voorstel van de Regionale Synode 1961 inzake een schrijven 
aan  de synode van de Christian Reformed Church (zie A cta art. 33). Na 
een brede bespreking trek t commissie III  he t gegeven advies in.

Ds. VanOene s te lt voor:
“N aar aanleiding van het voorstel van de Regionale Synode 1961 besluit 

de synode enige broeders te benoemen om een schrijven op te stellen en 
te verzenden aan de e.k. synode van de Christian Reformed Church, m et 
een a fsch rift aan alle kerkeraden der Christian Reformed Church, w aarin 
aan  de Christian Reformed Church de zaak van haar correspondentie m et 
de (Syn.) Gereformeerde Kerken in  Nederland zal worden voorgelegd en 
ook gewezen zal worden op de gevolgen van deze correspondentie, zoals 
die b.v. blijken u it de voorgestelde veranderingen in de Kerkenordening 
der Christian Reformed Church.”

D it voorstel kom t in bespreking. Gezien deze bespreking, s te lt de praeses 
voor deze zaak weer terug  te  verw ijzen n aa r commissie III. Zonder 
hoofdelijke stem m ing w ordt dit aanvaard. (Zie A cta a rt. 154).

ARTIKEL 128
Correspondentie Buitenlandse Kerken. Aan de orde kom t h e t voorstel 
Soemba-Savoe. van de kerk te  Barrhead (Agen-

dum punt 9 M ):
“De kerk  te  Barrhead s te lt voor, dat er pogingen worden aangewend, 

om te  komen to t een correspondentie m et de kerken op Oost-Soemba-Savoe. 
Toelichting:

Bij het aangaan van correspondentie m et buitenlandse kerken hebben 
de beide gehouden synodes zich bepaald to t alle zelfstandige kerken, welke 
rech tstreeks verbonden zijn aan de “V rijm aking” in Nederland, echter m et 
uitzondering van de kerken op Oost-Soemba-Savoe. Deze kerken zijn ten 
gevolge van de verhouding tussen Nederland en Indonesia, nagenoeg geheel 
verstoken van elk contact m et de kerken in Nederland m et wie ze zo nauw 
verbonden waren.

Een nauwere band m et de andere kerken zou voor de kerken op Oost- 
Soemba-Savoe, zeer to t steun kunnen zijn in de vaak zo moeilijke situatie 
w aarin deze kerken verkeren.
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Met de in het voorstel genoemde kerken worden bedoeld de beide kerken
groepen w aar de Nederlandse predikanten Goossens, van Kalkeren en 
M oerkoert hebben gearbeid.”

Ds. Selles leest d it voorstel en geeft nam ens commissie III  hierover 
in  eerster instantie een advies. D it w ordt besproken.

Ds. Scholten s te lt voor:
“De synode besluit om niet in te gaan op het voorstel van de kerk  te 

Barrhead om te komen to t een correspondentie m et de kerken op Oost- 
Soemba-Savoe, om dat he t reeds vanwege taalm oeilijkheden onmogelijk is 
de correspondentie m et deze kerken te voeren overeenkomstig de daarvoor 
door de synode 1958 aangenomen regels. (Acta 1958 art. 56, sub 4, 5, 
en 6).”

D it voorstel kom t in bespreking.
Ds. Selles s te lt een am endement voor, om n.l. na de woorden: “Oost- 

Soemba-Savoe” te lezen: “. . .o m d a t  het aangaan van correspondentie zou 
meebrengen dat wij in de moeilijkheden op Oost-Soemba-Savoe betrokken 
worden, zonder da t wij in s ta a t zijn daarover te oordelen en ook de ta a l
moeilijkheden tussen de kerken het onmogelijk maken de correspondentie 
te voeren overeenkomstig de daarvoor door de synode aangenomen regels. 
(Acta 1958 art. 56 sub 4, 5, en 6).”

D it am endement w ordt besproken. Ds. Loopstra s te lt voor:
“De synode besluit om nie t in te gaan op he t voorstel van de kerk te  

Barrhead om te komen to t correspondentie m et de kerken op Oost-Soemba- 
Savoe, om dat ze zich in de huidige situatie niet geroepen noch bij m achte 
ach t correspondentie te voeren m et deze kerken overeenkomstig de daar
voor door de synode 1958 aangenomen regels. (Acta art. 56 sub 4, 5, 6.)” 

Besloten w ordt om het voorstel van de kerk te Barrhead, m et de voorstel
len tijdens de bespreking ingediend, in handen te  geven van commissie III 
om zich hierover nader te beraden. (Zie Acta a rt. 146).

ARTIKEL 129
Rondvraag. Gevraagd w ordt naar het agendum voor de zittingen van 

M aandag 29 October. De praeses deelt mee, da t de synode
vergadering zal geopend worden om 9.30 uur, w aarna de vergadering 
geschorst w ordt om de commissies gelegenheid te geven to t vergaderen, 
terw ijl om 2.15 uur in plenaire zitting  aan de oi'de zullen komen o.a. het 
voorstel to t naam sverandering (Agendumpunt 9 R) en voortzetting van 
he t rappo rt van deputaten voor correspondentie m et buitenlandse kerken 
(Agendum punt 10 F).

ARTIKEL 130
Sluiting. Gezongen wordt Ps. 111 : 3, w aarna Ds. Scholten voorgaat in 

dankgebed en de praeses deze zaterdagm orgenzitting  sluit.

18e Z itting d.d. 29 October 1962

ARTIKEL 131
Heropening. De praeses heropent de synode, la a t zingen Ps. 18 de voor

zang, leest u it de H. Schrift 1 Joh. 4 : 1—6, en v raa g t 
daarna de H EER E om Zijn zegen.

Appèl-nominaal; de brs. Boersema, Ds. Scholten, Ds. Y anPopta zijn 
nog nie t aanwezig.

ARTIKEL 132
Acta. De Acta, a rtt. 125—131, worden vastgesteld.
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ARTIKEL 133
Schr. br. K ottelenberg. Br. Kottelenberg, die een tijd lang br. Laven ver

vangen heeft, neem t per brief afscheid van de 
synode en w enst de vergadering toe de leiding des Geestes. Br. Laven is 
weer te r  vergadering.

ARTIKEL 134
Schorsing. De vergadering w ordt geschorst om de commissie gelegen

heid te geven samen te komen.

19e Z itting d.d. 29 October 1962 

ARTIKEL 135
Heropening. Te 2.15 uur opent de praeses de vergadering; gezongen 

w ordt Ps. 133 : 1. De praeses leest u it de H. Schrift
Psalm  133.

A ppèl-nom inaal: br. Boersema is inmiddels gearriveerd.

ARTIKEL 136 
Acta. De Acta, a rtt. 132—135, worden vastgesteld.

ARTIKEL 137
Schrijven Vryei Ger. K erke Suid-Afrika. De praeses leest een schrijven

van he t “D eputaatskap v ir Kor- 
respondensie m et buitenlandse K erke” van “die Vrye Gereformeerde Kerke 
in Suid-A frika”, dat na het vaststellen van h e t agendum is binnengekomen.

Dit schrijven w ordt in handen gesteld van commissie III. (Zie A cta art. 
156).

ARTIKEL 138
Correspondentie Buitenlandse Kerken. V oortgezet w ordt de lezing van

het rappo rt van deputaten voor 
correspondentie m et buitenlandse kerken. (Zie Acta a r tt .  78, 112).

Van de Free Reformed Churches in A ustralië werd door deputaten 
bericht ontvangen, d a t zij de correspondentie gaarne geregeld zouden zien 
n aa r de door h aa r synode 1958 vastgesteld regels. D aar deze regels 
nim m er ontvangen werden kan hierover geen u itsp raak  gedaan worden en 
besluit de synode dit verzoek voor kennisgeving aan te nemen.

ARTIKEL 139
Correspondentie Buitenlandse Kerken. Van De Gereformeerde Kerken in

Nederland ontvingen deputaten de 
regels voor correspondentie, zoals die zijn vastgesteld door de synode van 
Bunschoten-Spakenburg 1958.

De deputaten stellen in hun rappo rt voor, dat de synode besluite de 
correspondentie m et de zusterkerken in het buitenland te  gaan  voeren 
overeenkomstig deze regels, die aldus luiden:
“a. h e t op elkaar ach t geven, d a t n ie t worde afgeweken van de Gerefor

meerde belijdenis in de leer, de dienst, de kerkregering en tucht;
b. h e t toezenden aan elkander van de agenda en de besluiten der meeste 

vergaderingen en he t ontvangen op die vergaderingen van elkanders 
eventuele afgevaardigden als adviseurs;

c. he t inform eren van elkander inzake eventuele wijzigingen of aan
vullingen van belijdenis, kerkorde en liturgische form ulieren, terw ijl
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de corresponderende kerken zich verplichten over he t aanvaardbaar 
achten daarvan zich uitdrukkelijk u it te spreken;

d. he t aanvaarden van elkanders a ttes ta ties  en he t toelaten van elkanders 
dienaren des Woords to t de bediening des Woord en der sacram enten;

e. h e t doen van verantwoording* aan elkander terzake van correspondentie 
m et derden.”

D it voorstel kom t in bespreking.
Ds. VanOene s te lt voor:

“De synode besluit de Nederlandse kerken te  berichten, d a t he t tweede 
gedeelte van c (“te rw ijl . . . . ”) voor ons onaanvaardbaar is, w aar de kerken 
hierdoor de verplichting op zich zouden nemen over elke aangebrachte 
w ijziging zich u it te spreken, hetgeen nie t onze roeping als buitenlandse 
kerken is, terw ijl in da t geval tevens het agendum onzer meeste vergade
ringen mede bepaald zou worden door buitenlandse kerken en op h aa r 
m eeste vergaderingen aanhangig gem aakte zaken.”

Ook dit voorstel w ordt besproken.
Ds. P ieffers dient een am endement in om n.l. in 'het voorstel van depu- 

ta ten  het onder c vermelde aldus te lezen: . . .  zich verplichten om,
indien zij een w ijziging onaanvaardbaar achten, d it uitdrukkelijk  u it te 
spreken.”

De praeses geeft he t voorstel van deputaten in stemming. H et w ordt 
m et 2 stemmen tegen aangenom en en de synode besluit dienovereenkomstig. 

De andere voorstellen komen nie t m eer in stemming.

ARTIKEL 140
Correspondentie Buitenlandse Kerken. Commissie III , die over h e t rap- 
Nieuwe deputaten. po rt van deputaten de synode ad

viseert, s te lt voor:
“1. D eputaten te  bedanken voor hun arbeid en nieuwe deputaten te  be

noemen.
2. E r bij de corresponderende kerken op aan te dringen om het agendum 

en de Acta der meeste vergaderingen toe te  zenden.”
Aldus besloten.

ARTIKEL 141
Schorsing. De vergadering w ordt om 4.15 u u r geschorst en de com

missies gaan vergaderen.

20e Z itting d.d. 29 October 1962

ARTIKEL 142
Heropening. Om 7.30 heropent de praeses de vergadering, la a t zingen 

Ps. 69 : 14 en houdt appèl-nom inaal: alle broeders zijn
aanwezig.

A RTIKEL 143 
Acta. De Acta, a r tt .  132—142, worden vastgesteld.

ARTIKEL 144
Schrijven Mr. en Mrs. A. de Vries e.a. De praeses deelt mee, d a t er

een schrijven is binnengekomen 
(poststem pel Ham ilton 17 Oct. ’62) ondertekend door Mr. en Mrs. A. de 
Vries, A. de Vries, H, de Vries, D. de Vries.

Besloten wordt dit schrijven toe te  wijzen aan Commissie II te r  fine 
van advies. (Zie A cta a r tt .  152, 153).
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ARTIKEL 145
N aani der kerken. Aan de orde kom t h e t schrijven van Ds. G. VanDooren, 

d.d. 28 Febr. 1962 (Agendumpunt 9 R), w aarin deze 
zijn bezwaren n aa r voren b rengt tegen de naam  der kerken en voorstelt 
als naam  der kerken te kiezen: “The Christian Churches in Canada”.

Ds. Selles leest d it schrijven alsook he t stuk van de elassis-O ntario-N orth 
inzake bij de overheid bekend zijnde kerknam en (Agendum punt 9 S), 
w aarin w ordt meegedeeld, dat “geen enkele kerkengroep de naam  d raag t: 
“Reformed Churches in Canada” of “Reformed Presbyterian  Churches in 
Canada”, hoewel er plaatselijke afdelingen in Canada zijn van “The 
Reformed Church of N orth Am erica”, welk in de wandeling “Reformed 
Church” genoemd worden, terw ijl er in de U.S.A. een kerkengroep is die 
de naam : “The Reformed P resbyterian  Church of N orth  Am erica” d raag t.”

Ook w ordt gelezen een schrijven van Ds. VanDooren, binnengekomen na 
vastste lling  van h e t agendum, w aarin hij m eedeelt d a t zijn bezwaren tegen 
het woord “Reformed” in de naam  der kerken vervallen zijn, m aar d a t hij 
zijn voorstel to t naam sverandering handhaaft m et als grond, da t het 
woord “Canadian” in “The Canadian Reformed Churches” de staatskerk- 
gedachte im pliceert en wij als kerk niet van de wereld zijn.

De commissie s te lt voor (Zie Bijlage IV ):
“De Synode Hamilton 1962 van The Canadian Reformed Churches heeft 

kennis genomen van he t voorstel van Ds. G. VanDooren to t w ijziging 
van de naam der kerken en van een mededeling van de Classis Noord van 
7 Septem ber 1962, d a t de nam en “Reformed Churches in Canada” en 
“Reformed P resbyterian  Churches in Canada” door geen enkele kerken
groep gedragen worden.

De Synode overweegt, dat:
1. he t woord “Canadian” in “The Canadian Reformed Churches” niet 

im pliceert enige staatskerkgedachte, m aar eenvoudig to t u itdrukking 
brengt, dat onze kerken in Canada gevestigd zijn.

2. he t woord “Reform ed” in “The Canadian Reformed Churches” niet 
impliceert, da t onze kerken u it een Canadese reform atie, m aar u it 
de Reform atie van de 16e eeuw voortgekomen zijn, en als zodanig 
een duidelijk onderscheidingsteken is.

De Synode is van oordeel, da t alleen to t naam sverandering besloten 
moet worden, indien daar dringende redenen voor worden aangevoerd.

De Synode concludeert, da t deze dringende redenen nie t zijn aangevoerd 
en constateert, dat geen betere naam , dan de huidige is voorgesteld.

De Synode besluit op grond van een en ander de op de Classis Lethbridge 
van 15 Nov. 1950 aangenom en naam : “The Canadian Reformed Churches” 
te  handhaven.”

Dit voorstel kom t in bespreking en wordt m et 1 stem tegen aangenomen 
en de synode besluit dienovereenkomstig.

ARTIKEL 146
Correspondentie Buitenlandse Kerken. Behandeling van he t voorstel van 
Soemba-Savoe. de kerk te  Barrhead, da t er po

gingen worden aangewend om te 
komen to t een correspondentie m et de kerken op Oost-Soemba-Savoe, 
w ordt voortgezet. (Zie A cta art. 128).

Commissie III  s te lt voor:
“De synode heeft kennisgenomen van het voorstel van de kerk  te 

B arrhead. Ze is van oordeel, da t he t aangaan van een correspondentie, als
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bedoeld in he t voorstel van de kerk van Barrhead, alleen overwogen kan 
worden, w anneer vaststaat, da t wij in de kerken m et wie correspondentie 
w ordt voorgesteld, te  doen hebben m et kerken, die de Gereformeerde be
lijdenis in de leer, de dienst, de kerkregering en de tucht handhaven.

Zij constateert, d a t de kerk van Barrhead de synode n ie t heeft aan 
getoond, d a t zij in de kerken op Oost-Soemba-Savoe m et zulke kerken 
te doen heeft.

De synode spreekt daarom  u it op het voorstel van de kerk te Barrhead 
n ie t te kunnen ingaan.”

D it voorstel w ordt besproken.
Ds. Selles en Ds. Loopstra stellen enkele amendementen voor. Deze 

worden na bespreking m et algemene stemmen aangenomen. H et aldus ge
amendeerd voorstel der commissie w ordt m et algemene stemmen aange
nomen en dienovereenkomstig besluit de synode aldus:

“De synode heeft kennis genomen van het voorstel van de kerk te B a rr
head. Ze is van oordeel, dat h e t aangaan van een correspondentie als bedoeld 
in het voorstel van de kerk te  Barrhead, alleen overwogen kan worden, 
w anneer vas ts taa t, da t wij in de kerken m et wie correspondentie w ordt 
voorgesteld, te doen hebben m et kerken, die de Gereformeerde belijdenis 
in de leer, de dienst, de kerkregering en de tuch t handhaven. Zij constateert, 
da t de kerk te B arrhead de synode niet heeft aangetoond, d a t zij in de 
beide kerkengroepen, op Oost-Soemba-Savoe m et zulke kerken te  doen 
heeft; noch dat he t mogelijk is m et beide kerkengroepen tegelijk  cor
respondentie aan  te  gaan.

De synode spreek t daarom u it op he t voorstel van de kerk  te  Barrhead 
niet te kunnen ingaan.”

ARTIKEL 147
Agendum. De praeses deelt mee, welke zaken in de volgende z itting  aan 

de orde zullen komen.

ARTIKEL 148
Sluiting. Gezongen w ordt Ps. 68 : 13; br. K. Stam  g a a t voor in dank

gebed, w aarna de praeses de z itting  sluit.

21e Z itting  d.d. 29 October 1962 

ARTIKEL 119
Heropening. De praeses heropent de vergadering, la a t zingen Ps. 69 : 9 

en leest u it de H. S chrift Psalm  98. Hij v raa g t de H EER E 
Zijn zegen. Appèl-nominaal: de brs. Doesburg en Laven zijn n ie t aanwezig.

ARTIKEL 150
A cta. De Acta, a r tt , 143— 149, worden vastgesteld. De brs. Doesburg 

en Laven komen te r  vergadering.

A RTIKEL 151 
K ort Verslag'. H et k o rt verslag  w ordt vastgesteld.

ARTIKEL 152
Comité. De vergadering g aa t in comité om kennis te nemen van de 

inhoud van he t schrijven genoemd in art. 144 dezer Acta.
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A RTIKEL 153
Schrijven A. de Vries e.a. Als he t comité is opgeheven leest Ds. Van

Oene een advies over dit stuk. D it w ordt 
besproken. Besloten wordt, dat commissie II zich nader over dit schrijven 
zal beraden om de vergadering m et een voorstel in dezen te dienen. (Zie 
A cta a r t. 183).

ARTIKEL 154
Schrijven aan Christian Reformed Church. Behandeling van h e t voor

stel van de Regionale Synode 
w ordt beëindigd. (Zie A cta a r tt. 33 en 127). Commissie III  d ient een 
voorstel in, da t m et een geringe w ijziging m et algem ene stemmen wordt 
aanvaard en dienovereenkomstig besluit de synode als volgt:

“Inzake he t voorstel van de Regionale Synode 1961 van de kerken in 
Ontario besluit de synode enige broeders aan te wijzen m et de opdracht 
een schrijven op te  stellen en te  verzenden aan de eerstkomende synode, 
m et afsch rift aan de kerkeraden, van de Christian Reformed Church, 
w aarin aan de Christian Reformed Church de zaak van h aa r  corresponden
tie m et de (syn.) Gereformeerde Kerken in Nederland en h aa r  u itspraken 
inzake de bezw aarschriften, die tegen deze correspondentie u it h aa r  eigen 
kring werden ingebracht, worden voorgelegd, ze gewezen w ordt op de 
gevolgen van deze correspondentie, zoals die b.v. blijken u it de voorge
stelde veranderingen in de Kerkenordening en ze w ordt opgeroepen van 
deze schadelijke weg te rug  te  keren, opdat de eenheid onder Gods volk 
in deze landen worde hersteld .”

A RTIKEL 155
Correspondentie Buitenlandse Kerken. Commissie III  leg t op grond van 
S.-Afrika. nadere inform atie een voorstel te r

synode-tafel te r  vervanging van 
een eerder genomen besluit. (Zie A cta a r t. 112). D it voorstel van commissie 
III  lu id t aldus:

“De synode overwegend,
1. da t de Canadian Reformed Churches correspondentie voeren m et 

kerken en niet m et kerkleden;
2. d a t van Die Vrye Gereformeerde Kerke in S .-Afrika geen enkel stuk 

betreffende deze m aterie bij deputaten is ingekomen;
3. da t het stuk, dat ingekomen is, kwam van een groep van personen, die 

de gemeenschap m et Die Vrye Gereformeerde Kerk van P re to ria  hebben 
verbroken en zich hebben aangesloten bij een kerk, w aarm ee onze 
kerken geen correspondentie voeren;

4. da t deze groep, in p laats van to t ons, zich had behoren te wenden to t 
de kerk w aartoe zij thans behoort;

van oordeel, dat deputaten voor correspondentie n ie t h e t recht hadden en 
de synode niet het recht heeft om te voldoen aan  h e t verzoek van de 
voormalige leden van Die Vrye Gereformeerde Kerk van P retoria , da t onze 
deputaten zich zullen zetten to t grondige heroriëntatie in  zake de ver
houding to t de Zuid-Afrikaanse Gereformeerden;
concludeert, da t deputaten zich te rech t van een dergelijke heroriëntatie 
hebben onthouden.”

Ds. V anPopta s te lt voor:
“De synode heeft kennis genomen van:

1. he t verzoek van 19 voormalige leden van Die Vrye Gereformeerde Kerk
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te  P retoria, S.-Afrika, aan de deputaten onzer kerken voor correspon
dentie m et de buitenlandse kerken om zich te  zetten to t een grondige 
heroriëntatie inzake de verhouding' van onze kerken to t de Zuidafrikaan- 
se Gereformeerden;

2. de mededeling van onze deputaten, dat ze aan  dit verzoek geen gevolg 
hebben gegeven.

De synode overweegt:
dat d it verzoek raa k t de verhouding van onze kerken to t Die Vrye 

Gereformeerde Kerke in  Suid-Afrika en Die Gereformeerde K erk in Suid- 
Afrika.

De synode spreekt uit,
da t deputaten terech t aan dit verzoek niet hebben voldaan.
Gronden:

1. de 19 broeders zijn m et hun bezwaren tegen de besluiten van de raad  
van de kerk te P retoria  n ie t in beroep gegaan bij een synode hunner 
kerken, zodat ze n ie t aan deputaten hebben kunnen voorleggen een voor 
al de Vrije Gereformeerde kerken bindend besluit, w aaru it zou kunnen 
blijken, da t deze kerken in de tuch t afw ijken van de Gereformeerde 
belijdenis;

2. deputaten hadden n ie t van de vorige synode de opdracht ontvangen 
ach t te  geven op de leer, de dienst, de kerkregeling  en de tuch t van 
Die Gereformeerde K erk in Suid-Afrika.”

Beide voorstellen komen in bespreking.
Commissie III  s te lt zich achter het voorstel van Ds. V anPopta. D it 

w ordt m et algemene stemmen aangenom en en de synode besluit dien
overeenkomstig.

ARTIKEL 156
Schrijven V rye Ger. Kerke S.-Afrika. Ten aanzien van he t schrijven

van Die Vrye Gereformeerde K er
ke in S .-Afrika (zie A cta art. 137), besluit de synode:

“De synode neem t dankbaar kennis van een schrijven van he t “D eputaat- 
skap v ir Korrespondensie m et buitenlandse K erke”, w aarin  de goede wensen 
voor de synodale vergadering worden uitgesproken en inform atie w ordt 
gegeven om trent het kerkelijk leven binnen Die Vrye Gereformeerde Kerke. 
De synode besluit d it schrijven te voegen bij de door deputaten ontvangen 
brieven.”

ARTIKEL 157
Opleiding to t de Dienst des Woords. Inzake de boeken van de penning- 
Financiën. m eester van de deputaten voor de

opleiding to t de Dienst des Woords,
br. H. Leffers, besluit de synode:

“De synode, kennis nemend van he t rappo rt van de brs. K. K. Doesburg, 
J. G. K ottelenberg en A. J. Ytsma, dechargeert br. H. L effers onder 
harte lijke dankzegging- voor he t door hem voor de kerken verrichte werk 
gedurende het boekjaar 1961.”

A RTIKEL 158
Opleiding to t de Dienst dos Woords. De commissie, benoemd om na te 
P laats. gaan of er grond zal gekocht w or

den ten  dienste van de opleiding 
to t de D ienst des Woords, en zo ja, w aar — (zie A cta a rt. 96), b rengt 
rap p o rt u it en leg t een voorstel te r  tafel. D it w ordt besproken.
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Ds. Selles s te lt voor:
“De synode besluit nog geen plaats voor de opleiding te kiezen en nog 

geen grond voor gebouwen te kopen, m aar deze zaak te r  fine van advies 
aan curatoren in handen te geven.”

Eveneens besproken.
Ds. VanOene s te lt voor:
“De synode besluit te benoemen curatoren te m achtigen om, indien het 

b lijk t dat een eigen “college” aan een universiteit verbonden kan zijn 
zonder da t h e t gevestigd is in de p laats w aar die universiteit gevestigd is, 
he t besproken te rre in  in Burlington te kopen.”

D it voorstel komt, na bespreking, als het m eest verstrekkend he t eerst 
in stem m ing en w ordt m et 9 stemmen voor, 3 stemmen tegen, 4 onthou
dingen aangenomen. De synode besluit dienovereenkomstig. De andere 
voorstellen komen niet m eer in stemming.

ARTIKEL 159
Schorsing. Om 1 uu r schorst de praeses de vergadering voor de m iddag

m aaltijd.

22e Z itting d.d. 30 October 1962 

ARTIKEL 160
Heropening. De vergadering w ordt heropent; gezongen w ordt Ps. 146 : 8.

Appèl-nominaal: Ds. VanDooren is nog n ie t aanwezig.

ARTIKEL 161
A cta. De Acta, a r tt .  150—159, worden gelezen en vastgesteld. Ds. Van 

Dooren kom t te r  vergadering.

ARTIKEL 162
Opleiding to t de D ienst des Woords. Ten aanzien van de opbouw van 
Bibliotheek. een bibliotheek ten dienste van de

opleiding to t de Dienst des Woords 
besluit de synode m et algemene stemmen om aan  “curatoren voor de 
opbouw van een bibliotheek $ 3000.—  te voteren to t de eerstkomende 
synode.”

ARTIKEL 163
Opleiding to t de Dienst des Woords. Inzake de kosten verbonden aan 
Kosten. de uitvoering der genomen be

sluiten (zie Acta a r tt .  95 en 162), 
spreekt de synode u it “d a t he t voor he t uitvoeren dezer besluiten betreffen 
de de opleiding noodzakelijk is, dat de kerken to t de eerstkom ende synode 
$ 1.— per ziel per ja a r  opbrengen.”

A RTIKEL 164
Opleiding to t de D ienst des Woords. Ten aanzien van h e t financieel ver- 
V erslag quaestor. slag van de penningm eester van de

deputaten  voor de Opleiding, be
slu it de synode d it verslag als bijlage in de uitgave van de A cta op te  
nemen. (Zie bijlage VII).
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ARTIKEL 165
Bezw aarschrift br. C. Van Andel. De behandeling van dit schrijven w ordt

voortgezet. (Zie A cta a r tt . 60, 77). 
Commissie I leg t een rappo rt m et voorstel te r  tafel, da t in verschillende 
ronden breed besproken wordt. Besloten w ordt om gezien deze bespreking 
d it voorstel te rug  te verw ijzen n aa r  commissie I voor nader beraad. (Zie 
A cta a r t. 191).

ARTIKEL 166
Schorsing. Om 5.30 w ordt de vergadering geschorst to t 7.30 uur.

23e Z itting d.d. 30 October 1962

Heropening.

wezig.

ARTIKEL 167
De praeses opent de avondzitting. Hij la a t zingen Ps. 75 : 1. 
Appèl-nominaal w ordt gehouden: alle broeders zijn aan-

ARTIKEL 168
Acta. De Acta, a r tt. 160—167, worden vastgesteld.

ARTIKEL 169
Opleiding tot. de Dienst des Woords. De zaak van de opleiding to t de 
Benoeming curatoren, docenten. D ienst des Woords w ordt verder

behandeld, m et name de uitvoering 
van de reeds genomen besluiten. (Zie A cta a rt. 95).

De synode aanvaard  de suggestie van commissie I om het aan ta l cura
toren  te  stellen op vier, twee predikanten u it he t W esten, twee u it he t 
Oosten en om een quaestor te benoemen voor de opleiding to t de Dienst 
des Woords.

De synode d raag t aan commissie I op om zich nader te bezinnen op de 
benoeming van docenten en curatoren en zich daarna in  verbinding te 
stellen m et he t moderamen om zo de synode m et een voordracht te dienen. 
(Zie A cta a r tt .  196, 197).

ARTIKEL 170
Opleiding to t de Dienst des Woords. Inzake de toelating to t de op- 
Toelating van studenten. leiding to t de D ienst des Woords

(zie Acta a rt. 95 sub 5), besluit
de synode m et algemene stemmen:

“Tot de lessen en de examina aan de Opleiding worden toegelaten zij, 
die lid zijn van een van de Canadian Reformed Churches, een goed ge
tuigenis aang’aande hun belijdenis en wandel overleggen, en in he t bezit 
zij van een B.A.-degree (of een daaraan  gelijk te stellen g raad). Een 
commissie u it curatoren en docenten zal m et ieder der aanstaande s tu 
denten afzonderlijk een sam enspreking houden over de betekenis van hun 
studie als voorbereiding van het am bt w aarnaar zij s taan .”

ARTIKEL 171
Opleiding to t de Dienst des Woords. Commissie I heeft een concept in- 
Instructie  curatoren. structie voor curatoren opgesteld

(zie Acta a r t. 99), die puntsgew ijs
w ordt besproken en na geringe w ijziging m et algemene stemmen w ordt 
aanvaard.

De synode besluit da t de instructie voor curatoren aldus zal luiden:
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Instructie  curatoren.

A rt. 1. Aan de deputaten-curatoren, die door de mindere vergadering 
worden aangewezen en door de Generale Synode worden gem achtigd en ge
ïnstrueerd, is de verzorging van de Opleiding to t de D ienst des Woords 
opgedragen.
A rt. 2. De curatoren houden toezicht op de docenten, opdat alles u it hun 
onderwijs geweerd blijve, w at zou afw ijken van de Heilige S chrift of in
breuk m aken op de belijdenis der kerken.
Kom t een docent zich te dien opzichte in zijn onderwijs te  m isgaan, dan 
zijn curatoren gem achtigd, hem het recht to t voortgaand onderwijs te 
ontzeggen, zullende de eerstkomende Generale Synode nader oordelen. 
Art.. 3. Curatoren zullen, in overleg m et de docenten, de leergang der 
opleiding vaststellen.
A rt. 4. Curatoren kiezen u it hun midden een moderamen, bestaande u it: 
praeses, scriba, assessor.
A rt. 5. Curatoren hebben te  allen tijde toegang to t de lessen en de 
examina. Zij stellen onderling een regeling  voor deze bezoeken op.
A rt. 6. Curatoren brengen op elke Generale Synode rappo rt u it om trent 
hun handelingen.
A rt. 7. A an curatoren w ordt opgedragen de opbouw, verzorging en het 
beheer ener theologische bibliotheek; zich daarbij houdende binnen de grens 
der door de Synoden hiervoor gevoteerde bedragen.
A rt. 8. C uratoren hebben to t taak , de finantiën der opleiding te regelen 
en te beheren.
A rt. 9. Curatoren zijn gerechtigd to t h e t benoemen van functionarissen 
die aan  of ten behoeve van de opleiding w erkzaam  zijn, om voor deze 
functionarissen instructies op te stellen, en toezicht op hen u it te  oefenen.

ARTIKEL 172
Opleiding to t de D ienst des Woords, De synode besluit, dat de cura- 
Uitbouw. toren ook to t ta ak  hebben alle

zaken betreffende de verdere opzet 
en uitbouw der Opleiding (waaronder een concept-reglem ent voor de 
Opleiding) te  bestuderen en eventueel m et voorstellen to t de eerstkomende 
Generale Synode te komen.

ARTIKEL 173
Voorstel Edmonton. Aan de orde komt het voorstel van de kerk te 

Edmonton inzake de besluiten van de synode Home- 
wood-Carman 1958 betreffende de w ijziging van de K.O., vermeld in  a r tt . 
60 en 72 van h aa r  Acta.

Ds. VanOene leest als rapporteu r van commissie II, aan  wie he t stuk 
te r  fine van advies was toevertrouwd:
a. he t voorstel van de kerk te  Edmonton (Agendum punt 9 H ), aldus 

luidend:
“We stellen U voor de besluiten van de vorige synode betreffende de 

w ijziging van de K.O., vermeld in a r tt. 60 en 72 van h aa r ac ta  vervallen 
te  verklaren, voorzover deze w ijziging betrekking heeft op de artikelen 
4, 8, 11, 12, 29, 36, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 79, en 87 en in p laats  daarvan 
te  besluiten, dat, zolang het classicale resso rt van de kerken in  W est 
Canada n ie t is gesplitst, een classis van genoemde kerken de bevoegdheid 
heeft van een particuliere synode.”
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“Gronden:
1. N a de vorige synode is liet classicale resso rt van de kerken in het 

Oosten gesplitst. D aar w ordt nu geregeld een particuliere synode ge
houden. Derhalve zijn voor deze kerken en h aa r meerdere vergade
ringen overeenkomstig h e t besluit van de vorige synode (art. 72 I) alle 
n ie t definitief gewijzigde of vervallen verklaarde artikelen  van de K.O. 
in de oude redactie gaan  gelden.
D it heeft een situatie teweeg gebracht, die o.i. onbillijk geacht moet 
worden en wel om de volgende redenen.
a. De in  art. 4, 11, 12, 49, en 79 genoemde deputaten worden in  het 

Oosten alleen door afgevaardigden van de kerken in het Oosten 
benoemd, zonder, en da t terecht, dat de afgevaardigden van de 
kerken in h e t W esten enige zeggenschap daarin  hebben. M aar de 
voor dezelfde belangen aan te  wijzen deputaten voor de kerken in 
he t W esten kunnen volgens genoemde besluiten van de vorige 
synode alleen benoemd worden door de generale synode, dus m et 
medewerking van de afgevaardigden van de kerken in h e t Oosten. 
Wij zijn evenwel van mening, da t de afgevaardigden van de kerken 
in he t W esten daartoe zelf in s ta a t zijn zo goed als de afgevaar
digden van de kerken in het Oosten.

b. In  het Oosten kan elk ja a r  een broeder de gelegenheid ontvangen 
naar a r t. 8 K.O. door de particuliere synode geëxam ineerd te w or
den, om to t de classicale examens toegelaten te worden. In  he t 
W esten kan een broeder volgens genoemd besluit van de vorige 
synode dan pas door een classis n aa r art. 8 K.O. geëxam ineerd 
worden als de generale synode he t goed vindt. In he t W esten is er 
dus voor zo’n broeder m aar 1 keer in de 3 of 4 ja a r  de gelegen
heid de weg van a rt. 8 K.O. te gaan. De onbillijkheid w ordt weg
genomen als elke classis van de kerken in h e t W esten de be
voegdheid heeft van een particuliere synode.

2. Een classis van de kerken in het W esten vertegenw oordigt evenveel 
kerken als een particuliere synode in he t Oosten.

3. W at b e tre ft de afvaardiging n aa r een generale synode heeft een classis 
in het W esten al de bevoegdheid van een particuliere synode.”

b. De adhesiebetuiging van de kerk te Abbotsford, bestaande u it h e t
zelfde stuk  als het onder a genoemde, ondertekend door de kerkeraad 
te  Abbotsford. (Agendum punt 9 H 1).

c. De adhesiebetuiging van de vergadering der classis van de kerken 
in W est-Canada (Agendum punt 8 B), aldus luidend:

“De classis van 27 en 28 juni 1962 van de kerken in  W est Canada be
sloot adhesie te  betuigen m et he t voorstel van de kerk te Edmonton, Alta., 
gezonden aan  uw vergadering, welk voorstel als volgt luidt:

“We stellen U voor de besluiten van de vorige synode betreffende de 
w ijziging van de K.O., vermeld in a r tt . 60 en 72 van h aa r acta vervallen 
te verklaren, voorzover deze w ijziging betrekking heeft op de artikelen
4. 8, 11, 12, 29, 36, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 79, en 87 en in p laats  daarvan 
te  besluiten, dat, zolang het classicale resso rt van de kerken in W est 
Canada n ie t is gesplitst, een classis van genoemde kerken de bevoegdheid 
heeft van een particuliere synode.”

Ds. VanOene leest h e t w erkrapport en he t voorstel van commissie II 
over deze stukken.

D it voorstel w ordt na bespreking m et algemene stem m en aangenom en 
en de synode besluit dienovereenkomstig aldus:
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“De synode besluit n ie t te voldoen aan he t verzoek van de kerk  te 
Edmonton om te bepalen dat, zolang het classicaal resso rt van de kerken 
in  W est Canada n ie t is gesp litst een classis van genoemde kerken de 
bevoegdheid heeft van een particuliere synode.

Gronden:
1. De kerkeraad heeft ten  onrechte gesteld, dat de huidige situatie (het 

ontbreken van een particuliere synode in he t resso rt van de kerken 
in W est Canada) een onbillijkheid jegens die kerken inhoudt.

2. De kerkeraad heeft n ie t gesteld of bewezen, dat de moeilijkheid, die de 
kerkeraad ziet niet weg te nemen zou zijn door h e t classicaal resso rt 
te  splitsen.

3. U it h e t feit, dat een classis in h e t W esten de bevoegdheid heeft afge
vaardigden n aa r een generale synode te  benoemen concludeert de kerke
raad  ten onrechte, d a t zulk een classis reeds ten dele de rechten ener 
particuliere synode heeft, w aar in  zulk een situatie  voorzien is door 
een expres besluit van de synode 1958.”

ARTIKEL 174
B ezw aarschrift hr. G. van Woudenberg. De synode g aa t over to t de be

handeling van h e t bezw aar
schrift van br. G. van Woudenberg. (Zie A cta a rt. 90).

H et eerste deel van he t rappo rt van commissie IV over dit schrijven 
w ordt gelezen en besproken. Deze bespreking moet om des tijdsw ille a fge
broken wordt. (Zie A cta art. 206).

ARTIKEL 175
Sluiting. De praeses la a t zingen Ps. 80 : 11. Ds. Scholten dankt de 

H EERE. De zitting  w ordt gesloten.

24e Z itting  d.d. 31 October 1962 

ARTIKEL 176
Heropening. De praeses heropent de vergadering, la a t zingen Gez. 24 : 1: 

“Een vaste burcht is onze God”. Hij leest u it de H. Schrift 
Psalm  87 en g a a t voor in gebed.

Appèl-nominaal w ordt gehouden: allen zijn aanwezig.

ARTIKEL 177
Acta. De Acta, a r tt .  168—176, worden gelezen en vastgesteld.

ARTIKEL 178
K ort Verslag. H et ko rt verslag w ordt gelezen en vastgesteld.

ARTIKEL 179
Felicitatie Ds. Scholten. De praeses feliciteert Ds. Scholten m et zijn

verjaardag  en spreekt de wens u it, da t de 
HEERE' hem m ag sparen voor zijn gezin en arbeid.

A RTIKEL 180
Schorsing. De vergadering w ordt geschorst to t 2.15 uu r om de com

missies gelegenheid te  geven samen te  komen.
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25e Z itting d.d. 31 October 1962 

ARTIKEL 181
Heropening. De praeses heropent de vergadering. Hij la a t zingen 

Psalm  30 : 3.
Appèl-nominaal w ordt gehouden: alle broeders zijn aanwezig.

ARTIKEL 182 
Acta. De Acta, a r tt . 177— 181, worden vastgesteld.

ARTIKEL 183
Schrijven A. de Vries e.a. Commissie II rappo rteert bij monde van Ds.

VanOene over dit ingekomen stuk. (Zie Acta 
art. 144, 153). Tijdens de bespreking van he t voorstel, da t de vergadering 
mondeling door de rapporteur w ordt meegedeeld, w ordt d it schrijven 
te rug  verwezen naar de commissie om dit voorstel, evenals in andere 
gevallen gebeurd is, de vergadering op schrift voor te leggen. (Zie Acta 
art. 189).

ARTIKEL 184
Engelse vertaling  geloofsbelijdenis. Aan de orde kom t h e t rappo rt van

deputaten benoemd door de synode 
1958 voor de engelse vertaling  van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. (Agen- 
dum punt 10 D). Commissie III dient een voorstel in da t puntsgew ijs w ordt 
besproken en aanvaard.

Dienovereenkom stig besluit de synode:
“1. D eputaten dank te zeggen voor hun arbeid.
2. De tek st der Nederlandse Geloofsbelijdenis, zoals die gevonden w ordt 

in de P salter Hymnal der Christian Reformed Chunrch bij de kerken 
aan te bevelen, w aarbij ze de verw achting uitspreekt, da t de kerken, 
indien zij bij gebruik de noodzaak to t w ijziging constateren, daarover 
m et voorstellen to t de meeste vergadering komen.

3. De volgende wijzigingen thans reeds te adviseren:
in a rt. 3 invoegen: “holy” : “ . . . b u t  th a t holy men of G o d .. .” 
in a r t. 4 na “Jerem iah” invoegen: “Lam entations”, 
in art. 29 de woorden “though externally in i t” vervangen door “though 

according to the body they are in i t”.
de woorden: “those who are members of the church” , ver
vangen door: “who are of the church” ;
de woorden: “If  the pure doctrine of the gospel is preached 
therein”, vervangen door: “if the church uses the pure 
preaching of the gospel” ; 

in a rt. 33 de woorden “F or Jesus Christ is the true object presented by 
them ” vervangen door: “F or Jesus C hrist is their tru th ” ; 

in a rt. 35 in de zin: “enjoined to us the use of His sacram ents in vain” 
u itlaten  de woorden: “the use of” ; 

in art. 36 in de zin: “watch for the w elfare of the civil s ta te”, u itlaten  
de woorden: “the w elfare of”.
H et gedeelte van art. 36 dat in genoemde tek st uitgelaten  
en aan de voet van de pagina gedrukt is, in de te k s t opnemen 
en wel tussen haakjes, zulks in overeenstem m ing m et de 
Nederlandse tekst.”

Tenslotte besluit de synode naar aanleiding van deze besluiten om de

59



brs. J. P. Kuntz en Ds. J. T. VanPopta te verzoeken de engelse te k s t van 
de Nederlandse Geloofsbelijdenis, in overeenstemming m et deze geadvi
seerde wijzigingen, voor de druk gereed te  maken.

A RTIKEL 185
Afscheid br. Ytsma. Br. A. J. Y tsm a v raa g t verlof de synode te mogen 

verlaten, wegens zijn werkzaamheden, die hem naar 
huis roepen. Dit wordt hem gegeven. Br. Y tsm a spreekt zijn blijdschap 
u it over de goede geest, w aarin de arbeid h ier gezam elijk is verricht. 
H ij w enst de synode bij het afhandelen der zaken wijsheid toe van de 
Here. De praeses dankt hem voor zijn woorden en voor de arbeid ter 
synode verricht.

ARTIKEL 186
Schorsing. Om vier uur w ordt de vergadering geschorst to t half acht. 

De commissies gaan vergaderen.

26e Z itting d.d. 31 October 1962 

ARTIKEL 187
Heropening. De praeses heropent de vergadering en la a t zingen 

Psalm  74 :2  en 20.
Appèl-nominaal w ordt gehouden: br. A. Linde van Smithville, die br. 

Y tsm a vervangt, tekent de p resen tie lijst en w ordt door de praeses welkom 
geheten.

ARTIKEL 188
Acta. De Acta, a r tt .  182—187, worden vastgesteld.

ARTIKEL 189
Schrijveni A. de Vries e.a. Commissie II leg t een voorstel te r  ta fe l inzake

d it schrijven. (Zie Acta a r tt .  144, 153 en 
183). D it w ordt besproken en m et algemene stemmen aangenomen.

De synode besluit dienovereenkomstig aldus te  antwoorden:
“De synode heeft kennis genomen van uw schrijven, blijkens post

stempel verzonden 17 October 1962.
Zij heeft geconstateerd, da t u daarin  de volgende twee zaken aan de 

synode heeft voorgelegd:
1. “D at m et de hulp van het kerkverband destijds een kerkeraad aan 

de m acht geholpen is, m et als gevolg da t er een scheur getrokken 
werd in de gemeente van Christus te Hamilton. Voordien was er 
nog een samen optrekken.”

2. “Die kerkeraad aan de m acht gekomen zijnde, heeft de leden van 
he t lichaam van Christus gedwongen to t slaafse onderworpenheid.”

U heeft, b lijkbaar om deze twee punten te bewijzen, een afsch rift ge
zonden van een door u van de kerkeraad te Hamilton ontvangen brief 
van October 1957.

W at h e t eerste punt aan g aa t constateert de synode:
1. U sch rijft over een zaak u it 1957.
2. Deze zaak is beoordeeld door de synode 1958.
3. U brengt tegen de desbetreffende u itspraak  dier synode geen bezw aar 
in, m aar leg t deze synode alleen voor een afschrift van een door u vóór 
de synode 1958 ontvangen brief.

De synode heeft daarom besloten u een afsch rift te doen toekomen van
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de besluiten der synode 1958, vermeld in de artikelen 308 en 309 hare r 
Acta.

Nopens he t tweede door u ingebrachte bezwaar (tegen de kerkeraad te 
Hamilton) deelt de synode u mede, dat zij over uw k lacht n ie t m ag 
oordelen, w aar deze k lacht aan h aa r n ie t is voorgelegd in de weg van 
een appèl tegen een u itspraak  ener Regionale Synode in deze zaak.”

ARTIKEL 190
Schorsing. De vergadering w ordt een ogenblik geschorst.

A RTIKEL 191
B ezw aarschrift br. C. van Andel. Na heropening van de vergadering

w ordt de bespreking van dit bezw aar
sch rift voortgezet aan de hand van nieuwe voorstellen van commissie I. 
(Zie A cta a r tt .  60, 77, 165). H et eerste gedeelte van d it voorstel w ordt 
breed besproken. Om des tijdswille w ordt deze bespreking om 10.15 uur 
afgebroken. (Zie Acta a rt. 198).

ARTIKEL 192
Rondvraag. Br. M. Boersema neem t afscheid van de vergadering en 

w enst de synode Gods zegen toe over h aa r  arbeid. De 
praeses dankt hem voor de arbeid te r  synode verricht.

ARTIKEL 193
Sluiting. Gezongen w ordt Ps. 126 :3 , w aarna br. Doesburg voorgaat 

in dankgebed. De zitting  w ordt door de praeses gesloten.

27e Z itting d.d. 1 November 1962 

ARTIKEL 194
Heropening. D aar de praeses om 9.30 uur niet aanwezig is, heropent 

de assessor de vergadering; hij la a t zingen Ps. 118 : 1, 
leest u it de H. S chrift Psalm  119 : 25—40 en g aa t voor in gebed.

Appèl-nominaal w ordt gehouden; Ds. P ieffers en br. VanAssen zijn  nog 
nie t aanwezig. Br. J. Boot, die br. Boersema vervangt, w ordt welkom 
geheten en tekent de presentielijst.

ARTIKEL 195
Acta. De Acta, a rt. 188— 194, worden gelezen en vastgesteld. Ds. P ieffers 

en br. VanAssen komen te r  vergadering en Ds. P ieffers neem t 
he t praesidium  over van de assessor.

ARTIKEL 196
Comité. Ter uitvoering van de besluiten, vermeld in a r tt . 95 en 169 

der A cta (benoeming curatoren en docenten), g a a t de vergade
ring  in comité om de voordracht, opgesteld door commissie I in overleg 
m et h e t moderamen, te  bespreken, tevens om kennis te nemen van het 
laa ts te  gedeelte van he t schrijven van br. M. C. W erkman. (Zie A cta a r t. 
22 sub b).

ARTIKEL 197
Opleiding to t de D ienst des Woords. N adat he t comité is opgeheven, 
C uratoren en docenten. m aak t de praeses bekend dat door

de synode de volgende benoemingen
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zijn  gedaan en besluiten zijn genomen ten aanzien van de Opleiding to t 
de D ienst des Woords.
A. Tot deputaat-docent zijn benoemd: (in alfabetische volgorde; ach ter de 

naam  zijn vermeld de “vakken”, w aarin onderwijs gegeven zal worden)
—  Archeologia sacra, Hebreeuws, Bijbelse 

Oudheid- en Volkenkunde.
— Exegese Oude Testam ent, Canoniek Oude 

Testam ent, Hermeneutiek.
— Nieuwere Theologie, Apologetiek.
— Kerkgeschiedenis.
—- Exegese Nieuwe Testam ent, Canoniek Nieu

we Testam ent.
•—• Dogmatiek, Symboliek.

— Ambtelijke Vakken.
— K erkrecht, Ethiek, H istoria Sacra.
— Philosophie, H istoria Revelationis V.T. en 

N.T.
B. Tot curatoren zijn benoemd:

U it de kerken in Oost-Canada: Ds. W. Loopstra, Ds. A. B. Roukema; 
secundus: Ds. L. Moes.
U it de kerken in W est-Canada: Ds. G. Ph. P ieffers, Ds. D. VanderBoom; 
secundus: Ds. J . Mulder.
De synode, m et uitzondering van de praeses, adviseert curatoren om 
u it hun midden Ds. G. Ph. P ieffers als praeses te  verkiezen.

C. De synode besluit, dat aan deputaat-doeenten w ordt overgelaten om, 
na overleg m et curatoren een eventueel noodzakelijk gebleken nadere 
werkverdeling aan  te brengen.

D. De synode besluit om br. H. Leffers te  Coaldale te  benoemen to t 
Penningm eester voor de Opleiding to t de D ienst des Woords.

E. De synode spreekt uit, d a t he t na de benoemingen onder A vermeld 
n ie t nodig is nog in te  gaan op de voordracht gedaan in de laa ts te  
alinea van h e t schrijven van br. M. C. W erkman.

A RTIKEL 198
Bezw aarschrift br. C. van Andel. De behandeling w ordt voortgezet. Ten

aanzien van h e t eerste deel van he t 
commissie-voorstel kom t de synode to t een besluit. (Zie A cta a r t. 202).

ARTIKEL 199
Synode-financiën 1958. Aan de orde kom t he t rappo rt van commissie 

IV, aan wie werd opgedragen (zie Acta a rt. 27) 
om te rapporteren  over he t financieel verslag  van de commissie voor de 
afw ikkeling der synodale financiën 1958. Deze commissie bestond u it de 
broeders A. Bergsm a en K. de W it nam ens de kerk van Homewood-Carman 
en de broeders K. F lokstra  en C. Ouwersloot nam ens de kerk van Smith- 
ville, welke beide kerken w aren aangewezen door de synode Homewood- 
Carm an 1958 voor de afw ikkeling van deze zaak.

N aar aanleiding van dit rapport van commissie IV  besluit de synode:
1. om op grond van de overgelegde cijfers en vermelde posten h e t finan

cieel verslag ten aanzien van de synodekosten 1958 te  aanvaarden en 
de beide kerken en de broeders die voor die kerken voor de afw ikkeling

Ds. C. de Haan

Ds. F. Kouwenhoven

Ds. H. Krabbendam 
Ds. H. Scholten 
Ds. L. Selles

Ds. G. VanDooren 
Ds. G. VanDooren ) 
Ds. J. T. V anPopta ) 
Ds. W. W. J . VanOene 
Ds. J. T. VanPopta
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der financiën der synode 1958 gezorgd hebben, harte lijk  dank te zeggen 
voor de arbeid verrich t en hen te dechargeren;

2. om het financieel verslag van de commissie voor de afw ikkeling der 
synodale financiën 1958 (Agendum punt 10 A) in de uitgave van de 
A cta als bijlage op te  nemen. (Zie Bijlage V III).

ARTIKEL 200
Loonderving afgevaardigden. De synode besluit “da t betaling van even

tuele loonderving aan afgevaardigden te r  
Generale Synode, kom t voor rekening van de vergadering die hen afvaar- 
d ig t.”

ARTIKEL 201
A cta 1958. De synode besluit, “om de exemplaren van de uitgave der 

A cta 1958, die nog voorradig zijn en die in  h e t bezit van de 
kerken behoren te  komen, omdat ze door de kerken betaald zijn, n aa r 
evenredigheid over de kerken te  verdelen en d it op te dragen aan de 
2e scriba.”

A RTIKEL 202
B ezw aarschrift br. C. van Andel. De behandeling van dit schrijven

w ordt beëindigd, (zie Acta a r tt. 60, 
77, 165, 191, 198). De voorstellen van commissie I ten  aanzien van dit 
schrijven worden puntsgew ijs behandeld en m et enkele wijzigingen aan
vaard. H et geheel der voorstellen w ordt m et 14 stemmen voor, 1 stem 
tegen en 1 onthouding aangenomen.

Dienovereenkomstig besluit de synode br. C. van Andel aldus te a n t
woorden:
“Geachte broeder,

Wij hebben kennis genomen van Uw bezw aarschrift van 15 Septem ber/ 
12 October 1962 tegen een besluit van de classis 23 Mei, 20 Jun i 1962 
van de kerken van Zuid-Ontario.
1. Blijkens het onder 3 van Uw bezw aarschrift vermelde rich t Uw be

zw aar zich tegen het besluit van de raad van de kerk te  W atford, ge
nomen 27 M aart 1956. D at besluit hield in: “dat de te beroepen predi
k an t bij zelfstandig worden der wijk London predikant b lijft van beide 
gem eenten, to t de tijd, da t een der gem eenten zelfstandig kan be
roepen; op d it tijdstip  heeft de predikant vrije keuze, welke gemeente 
hij zal dienen en hierin recht van m eespreken”.

N aa r Uw oordeel had de kerkeraad van W atford d it besluit n ie t mogen 
nemen, om dat hij daardoor Uws inziens heeft geheerst over de toen nog 
toekomstige kerk van London. U acht daarom dit besluit in strijd  te zijn 
m et artikel 85 der Kerkenordening. En om die reden bent U dan ook van 
mening, dat Ds. Roukema alleen w ettig  predikant van de kerk te  London 
had kunnen worden indien hij door haar overeenkomstig artikel 5 en 10 
der Kerkenordening beroepen was geweest. D at is niet gebeurd. U it deze 
stand van zaken, heeft U de conclusie getrokken, da t Ds. Roukema geen 
w ettig  predikant van de kerk te London is.

Wij zijn. van oordeel, d a t deze bezwaren van U niet gegrond zijn. Toen 
de kerk te W atford Ds. Roukema beriep, voorzag de kerkeraad d a t binnen 
afzienbare tijd de wijk London een zelfstandige gemeente zou worden en 
da t daardoor de onder zijn opzicht staande gem eente in twee kerken zou 
uitééngaan. De kerkeraad heeft toen m et h e t oog op die te  verwachten 
ontwikkeling h e t genoemde besluit genomen.

54



Nu is de gang van zaken zo geweest, dat elk van, beide kerkeraden het 
aecoord van samenwerking, w aarin  da t besluit van 27 M aart 1956 is ver
werkt, heeft geratificeerd. H et is dus n ie t ju ist, als U zeg t da t de kerk 
van W atford over die van London heeft geheerst. De kerk van London 
heeft dat besluit zelf geratificeerd. En door die ratificatie  door Uw 
kerkeraad  heeft het besluit van 27 M aart 1956 rech tskrach t gekregen voor 
de kerk van London.

Op grond van deze overwegingen wijzen wij Uw onder pun t 3 van Uw 
bezw aarschrift genoemde bezwaren tegen de elassisuitspraak af.
2. Nu w ijst U er in Uw bezw aarschrift onder 1 op, dat n aa r Uw oordeel 

d it accoord van sam enwerking nie t als basis voor de splitsing heeft 
kunnen dienen, om dat he t er bij de splitsing nog niet was en he t pas 
14 September 1960, vier en een halve m aand na de splitsing, door de 
kerk  van London is getekend.

D it bezwaar g aa t n ie t op. E r  was in elk geval voor de splitsing een 
rappo rt van een “A greem ent of Cooperation”, bestemd voor de kerken van 
London en W atford, aan de kerkeraad voorgelegd, w aarin ook was opge
nomen dat ds. Roukema na de splitsing van beide gem eenten predikant 
zou zijn. En da t “agreem ent” werd voor dit doel al door elk van beide 
kerkeraden geratificeerd, toen zij het terstond na de sp litsing  gingen 
uitvoeren. E r mogen dan bij U misschien bezwaren blijven, da t de onder
tekening van het “accoord van sam enwerking” door Uw kerkeraad vier 
en een halve maand na de splitsing geschiedde, m aar h e t fe it da t die 
ondertekening eerst op 14 September 1960 plaats had is n ie t in  strijd  
m et artikel 85 der Kerkenordening.

Op grond van bovenstaande wijzen wij ook Uw onder 1 genoemde be
zwaren tegen de u itsp raak  van de classis af.
3. Uw tweede bezw aar luidt: “De classis oordeelt formeel ju ist, als hij 

zegt, dat ook h e t besluit van 27 M aart 1956 door beide kerken is 
geratificeerd, aangezien geen van beide kerkeraden appèl heeft aange
tekend. De classis had dit evenwel n ie t mogen uitspreken, om dat hij 
behoorde te weten d a t . . . ” , en dan noem t U enige feiten, n.l. ten 
eerste, da t U voor de tijd  van de splitsing  bij de kerkeraad al een 
tweetal bezw aarschriften had ingediend tegen het besluit van 27 M aart 
1956; ten andere, da t het fe it van Uw bezwaard-zijn tegen dit besluit, 
de kerkeraad van London bekend was, doch d a t U m et he t oog op 
Uw am btsbediening beloofd had er over te  zwijgen; ten derde dat 
U he t accoord van samenwerking nooit beschouwd hebt als een be
vestiging of iets dergelijks van het besluit van 27 M aart 1956.

Ten aanzien van deze drie feiten willen we h e t volgende opmerken:
Ten eerste: de classis behoefde geen rekening te  houden m et h e t feit, 

d a t door U voor de splitsing bezwaren waren ingebracht tegen h e t besluit 
van 27 M aart 1956. D at U bezwaren ingebracht had tegen d a t besluit, 
was 20 Jun i 1962 nie t m eer te r zake doende, om dat U toen alleen te maken 
had m et de ratificatie  van het accoord van sam enwerking door de kerkeraad 
van London.

Ten tweede: ook al had U bezwaren ingebracht tegen de ratificatie , toen 
de ra tifica tie  geschiedde, dan was daardoor he t besluit nog n ie t onw ettig 
geworden. Een besluit van een kerkeraad w ordt n ie t onwettig, door he t 
fe it alleen, da t een kerkeraadslid bezwaren u it tegen het nemen van dit 
besluit.

Ten derde: we willen g raag  aannemen, dat U he t aecoord n ie t hebt
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beschouwd als een bevestiging of iets dergelijks van h e t besluit van 27 
M aart 1956. M aar dan willen we e r  toch op wijzen, d a t de kerkeraad  m et 
de ra tifica tie  van d it accoord ook bedoelde uitvoering te  geven aan  het 
besluit van 27 M aart 1956, daar b.v. in  artikel 3 van dit accoord beide 
kerken zich verplichten “te zullen samenwerken in he t onderhouden van 
hun predikant, Ds. A. B. Roukema”.

Op grond van bovenstaande wijzen wij ook Uw onder 2 genoemde be
zw aar tegen de u itsp raak  van de classis af.”

ARTIKEL 203
Schorsing. Te 12.30 uu r w ordt de vergadering geschorst voor de m iddag

m aaltijd.

28e Z itting d.d. 1 November 1962 

ARTIKEL 204
Heropening. De praeses heropent de vergadering. Gezongen w ordt 

Ps. 145 : 2.
Appèl-nominaal w ordt gehouden: alle afgevaardigden zijn aanwezig.

ARTIKEL 205 
Acta. De Acta, a r tt . 195—204, worden vastgesteld.

ARTIKEL 206
B ezw aarschrift br. G. van W oudenberg. De behandeling van d it be

zw aarschrift w ordt voortgezet. 
(Zie Acta a r tt .  90, 174). Ds. Scholten leest nogm aals h e t bezw aarschrift 
en Ds. Loopstra leest daarna h e t w erkrapport van commissie IV. D it 
w ordt puntsgew ijs besproken. (Zie A cta art. 210).

ARTIKEL 207
Schorsing. De vergadering w ordt geschorst voor de avondm aaltijd.

29e Zitting, d.d. 1 November 1962 

ARTIKEL 208
Heropening. De praeses heropent de vergadering. Hij la a t zingen 

Ps. 34 : 11.
Appèl-nominaal w ordt gehouden: alle broeders zijn aanwezig.

A RTIKEL 209 
A cta. De Acta, a rtt. 205—208, worden vastgesteld.

ARTIKEL 210
B ezw aarschrift br. G. van Woudenberg. De behandeling w ordt voortge

zet. Op enkele onderdelen w or
den besluiten genomen, w aarbij do brs. Ds. W. W. J. VanOene en K. Stam, 
n aa r  a rt. 33 K.O. buiten stem m ing blijven. De bespreking m oet evenwel 
om des tijdswille onderbroken worden.

A RTIKEL 211
Sluiting. Gezongen w ordt Ps. 25 : 1. Br. Linde dankt de HEE'RE. De 

praeses slu it de zitting.
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30e Z itting d.d. 2 November 1962 

ARTIKEL 212
Heropening. De praeses heropent de vergadering; hij la a t zingen Ps.

68 : 17, leest u it de H. Schrift Psalm  68 :1 —5, en g aa t
voor in gebed.

Appèl-nominaal w ordt gehouden: Ds. Selles is n ie t aanwezig.

ARTIKEL 213 
Acta- De Acta, a rtt. 210—212, worden vastgesteld.

ARTIKEL 214
Kort Verslag. Dit wordt gelezen en vastgesteld. Ds. Selles is inmiddels 

ter vergadering verschenen.

ARTIKEL 215
B ezw aarschrift br. G. van W oudenberg. De behandeling w ordt voortge

zet aan  de hand van h e t w erk
rappo rt van commissie IV. (Zie A cta a rt. 218).

A RTIKEL 216
Schorsing. De vergadering w ordt geschorst voor de m iddagm aaltijd.

31e Z itting d.d. 2 November 1962

ARTIKEL 217
Heropening. De praeses heropent de zitting. Gezongen w ordt Ps. 64 : 10. 
Appèl-nominaal w ordt gehouden: allen zijn aanwezig.

ARTIKEL 218
B ezw aarschrift br. G. van Woudenberg.

A cta a rt. 222).

De behandeling w ordt ook in de 
m iddagzitting voortgezet. (Zie

ARTIKEL 219
Afscheid br. H art. Br. H art, die de vergadering niet langer kan bij

wonen, neem t afscheid van de synode en w enst de 
broeders wijsheid toe bij h e t behandelen van de aan de orde zijnde zaak.

A RTIKEL 220
Schorsing. De vergadering w ordt geschorst voor he t avondeten.

32e Z itting  d.d. 2 November 1962 

A RTIKEL 221
Heropening. De praeses heropent de vergadering; gezongen w ordt 

Ps. 48 : 6.
Appèl-nominaal w ordt gehouden: br. E. v. d. Woude, die br. H art vervangt, 
w ordt welkom geheten en tekent de presentielijst.

ARTIKEL 222
Acta. De A cta, a r tt . 213—221, worden gelezen en vastgesteld.
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A RTIKEL 223
B ezw aarschrift br. G. van. Woudenberg-. De behandeling van d it stuk

w ordt beëindigd. (Zie Acta a r tt . 
90, 174, 206, 210, 215, 218). N adat in  vorige zittingen reeds op enkele 
onderdelen besluiten w aren genomen, kom t nu he t geheel der vastgestelde 
antwoorden in stemming. D it w ordt m et 11 stemmen voor en 3 onthoudin
gen aangenom en, terw ijl 2 afgevaardigden -—- Ds. VanOene en oud. K. Stam  
—  naar a rt. 33 K.O. buiten stem m ing blijven.

De synode besluit br. van W oudenberg als volgt te  antwoorden: 
“Geachte broeder,

De synode heeft kennis genomen van Uw schrijven, w aarin U bezwaren 
inbrengt tegen een u itsp raak  en verdere handelingen van de synode Home- 
wood-Carman 1958.
1. Uw eerste bezw aar is, dat de synode Homewood-Carman 1958 zou 

uitgesproken hebben dat de school te  New W estm inster niet is gegeven 
aan de kerk  m aar aan de ouders in hun schoolvereniging.

De synode spreekt uit, d a t U te rech t u it de u itsp raak  van Homewood- 
Carm an 1958 leest, dat de school aan  de ouders in hun schoolvereniging 
is gegeven. U zegt evenwel te  veel, w anneer U u it de u itspraak  Homewood- 
Carm an leest, dat die synode zou hebben uitgesproken, dat de school n ie t 
aan  de kerk  van New W estm inster is gegeven. Homewood-Carman heeft 
uitgesproken, da t de classis W est n ie t bewezen heeft, da t de school aan  
de kerk van New W estm inster was gegeven.

De synode behoeft dan ook nie t in te  gaan op Uw bezwaar, omdat h e t 
zich rich t tegen iets, da t de synode Homewood-Carman nie t h ee ft u it
gesproken.
2. In  de beoordeling van Uw tweede bezwaar, is de synode to t de con

clusie gekomen, da t het de synode 1958 nie t was gebleken, da t de 
tw aalf punten door U als toelichting w aren toegevoegd aan  Uw be
zw aarschrift voorgelegd aan  die synode. H et gevolg is geweest, dat in 
h e t rappo rt van commissie II  ten onrechte is opgem erkt, da t ze niet 
bij de kerkeraad waren ingediend en da t ze door de synode ten 
onrechte voor n ie t ontvankelijk zijn  verklaard.

3. V erder heeft de synode kennis genomen van Uw derde klacht, die 
besloten lig t in uw vraag : “W aarom  w ordt steeds om de w aarheid 
heengedraaid?”.

De synode m oest ten aanzien van deze klacht uitspreken, da t ze geen 
bevoegdheid heeft om over de al- of niet-juistheid van deze k lacht te 
oordelen.

Im m ers:
a. Deze Uw klacht is geen bezw aar tegen een u itsp raak  ener kerkelijke 

vergadering.
b. Deze k lacht rich t zich tegen he t bij de synode Homewood-Carman 

ingediend bezw aarschrift van br. B.
c. De Here sch rijft in M attheus 18 : 12—14 duidelijk voor welke weg U 

inzake zulk een klacht hebt te bewandelen.
4. U k laag t er verder over, d a t de synode Homewood-Carman 1958 Uw 

bezw aarschrift tegen een u itsp raak  van de classis-W est van 29 No
vem ber 1956 nie t hee ft behandeld.

De synode Homewood-Carman 1958 heeft Uw stuk  wel behandeld, even
wel n ie t als een bezw aarschrift tegen de classis-W est 1956, m aar als een 
bezw aarschrift tegen de classis-W est 1957. Ze had U dienen te  berichten, 
da t Uw bezw aarschrift tegen de classis 1956 nie t in  behandeling kon komen,
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omdat de u itsp raak  van deze classis door de classis van Septem ber 1957 
vervallen was verklaard.

De synode b e treu rt het, d a t deze ernstige vergissing is begaan.
5. U k laag t vervolgens over de synode 1958, als U zegt: “ . . .  dan lees ik 

in he t schrijven van (kerkeraad en) synode d a t als wij eisen da t een 
broeder zich zal richten n aa r Gods Woord en belijdenis, d a t g aa t 
boven de S ch rift!!

De synode heeft in de besluiten van de synode 1958 deze door U ge
w raakte u itspraak  niet kunnen vinden.

De synode kan daarom dan ook op deze klacht n ie t ingaan.
6. In  betrekking to t Uw k lacht over de behandeling van Uw bezw aar

schrift door de classis-W est 1960, verw ijst de synode U n aa r  w at de 
synode U straks (onder 9) zal antwoorden ten aanzien van Uw zevende 
bezwaar1.

7. U m aakt ook bezw aar tegen w at U denkt gelezen te hebben op bldz. 
186 van de uitgave der Acta, “dat de classis n ie t bij m achte is om een 
oordeel u it te spreken, da t er op die school te  New W estm inster onder
wijs w ordt gegeven n aa r S chrift en Belijdenis.”
U noem t da t “zoutloos en la f”.

De uitspraak  der synode dienaangaande vinden we op bldz. 34 der Acta 
in artikel 134 sub 3 b: “De classis heeft n ie t bewezen, d a t h e t onderwijs 
aan  deze school “w ordt gegeven in trouw  aan de Schrift en de leer der 
K erk” ; zij was to t he t uitspreken van dit oordeel ook niet com petent.” 

De synode sprak daarmee nie t uit, dat de classis n ie t bij m achte was 
een oordeel u it te spreken over de v raag  of he t onderwijs aan deze school 
“w ordt gegeven in trouw  aan de S chrift en de leer der K erk”, m aar dat 
de classis to t dit oordeel n ie t competent, d a t is, n iet bevoegd was in  dit 
geval een oordeel u it te spreken.

Grond: E r was in deze zaak geen kerker aadsuitspr aak w aartegen  op de 
classis bezw aar was ingébracht.

Daarom is Uw klacht n ie t gegrond.
8. Ten aanzien van Uw klacht van woordverdraaiing, spreek t de synode 

uit, da t U deze k lacht n ie t terech t tegen de synode 1958 ku n t aan 
voeren, om dat in h aa r Acta de “tw aalf punten” n ie t zijn opgenomen.

W at de B ijlagen bij de A cta betreft, constateert de synode, da t in  p laats 
van de le tte rlijke  tekst van de “tw aalf punten” een sam envatting er van, 
zoals ze door commissie II verstaan  worden, zijn opgenomen.

De synode vindt he t jam m er, da t de commissie in de weergave van de 
“tw aalf punten” zich n ie t dichter bij de le tterlijke tek st er van heeft 
aangesloten.
9. Uw klacht is voorts, da t U m et een kluitje in het r ie t bent gestuurd, 

omdat Uw bezwaren tegen de candidering van br. H. niet weerlegd 
zijn.

De synode constateert, d a t door de kerkeraad van New W estm inster 
Uw bezwaren wel afgewezen zijn, m aar zij oordeelt, da t de kerkeraad m et 
zijn u itsp raak :

“d at hij n ie t heeft uitgesproken dat h e t standpunt van br. H. geen 
zonde is, evenmin, dat he t wel zonde is. V andaar da t de kerkeraad 
ook geen uitspraak  doet over de juistheid of onjuistheid van uw stand
pun t inzake de schoolvraag”,

U in de m ist heeft gelaten om trent de gronden voor zijn afw ijzen van 
de door U ingebrachte bezwaren.

De synode heeft reeds geconstateerd, dat de synode 1958 Uw bezwaren 
nie t heeft behandeld, om dat ze Uw bezw aarschrift als een bezw aar tegen
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de u itsp raak  van classis-W est 1957 beschouwde, terw ijl h e t gericht was 
tegen de u itsp raak  van de classis-W est 1956.

In  de derde p laats is de synode van oordeel, dat de classis-W est 1960 
de door U ingebrachte bezwaren nie t beantwoord heeft om dat ze zich 
beperkte to t de uitspraak, da t de classis geen am btelijk  toezicht heeft op 
br. H. en om dat Uw tweede v raag  en het daarop door de classis gegeven 
antwoord, de zaak van de candidering van br. H. n ie t raakten.

De synode spreekt daarom uit, dat U tekort is gedaan door de kerkeraad 
van New-W estm inster, door de synode 1958 en door de classis-W est 1960, 
en besluit daarvan mede kennis te geven aan de kerkeraad van New W est
m inster.

Ten aanzien van Uw bezwaren tegen de candidering van br. H. consta
te e r t de synode, dat U zich beroept op Zondag 21 van de Heidelbergse 
Catechismus en op de artikelen 27, 28 en 29 van de Nederlandse Geloofs
belijdenis om te bewijzen, dat br. H. n ie t gecandideerd had mogen worden.

Zondag 21 en de artikelen 27, 28, 29 N.G.B. zijn een sam envatting  van 
w at we belijden aangaande de kerk.

U zou U terech t op deze Zondag en op deze artikelen kunnen beroepen 
tegenover iemand die kerkelijk ontrouw is, m aar U kunt dat n ie t tegenover 
iemand, die kerkelijk trouw  is. Uw beroep op deze artikelen  om te bewijzen, 
dat br. H., wiens kerkelijke trouw  nie t in het geding was, n ie t gecandi
deerd mocht worden vanwege zijn niet-steunen van de Gereformeerde 
School en he t wel-steunen van een “gemengde school”, is daarom  nie t 
gegrond.

Indien de kernkwestie bij U zou zijn de vraag  of een broeder, die h e t 
Gereformeerd onderwijs n ie t steunt, al of n ie t gecandideerd m ag worden 
voor de am bten, dan m oet de synode antwoorden, dat zij over deze vraag  
geen u itsp raak  mag doen, omdat h e t h aa r taak  is bezwaren, die bij h aa r 
ingébracht zijn tegen uitspraken en besluiten van mindere vergaderingen 
te  toetsen aan he t Woord en aan de Belijdenis en om dat zij n ie t de roeping 
heeft om u it de Belijdenis algemene regelen af te  leiden, die de consciëntiën 
zouden binden. (Artikel 32 der Nederlandse Geloofsbelijdenis).”

Nu hierm ee de behandeling van d it uitvoerig bezw aarschrift beëindigd 
kon worden, spreekt de praeses de bede uit, d a t dit besluit èn br. W ouden
berg  èn de kerk  te  New W estm inster ten zegen m ag zijn.

ARTIKEL 224
A fwikkeling Synode-financiën. Ds. Loopstra b rengt rap p o rt u it over de

afw ikkeling van de financiën dezer sy
node. (Zie A cta a rt. 27). Nog nie t alles kon worden afgehandeld. Besloten 
wordt, dat de benoemde commissie rappo rt over h aa r  handelingen zal 
uitbrengen aan de volgende synode.

De kerk te Smithville zal verzocht worden, de bescheiden dezer commissie 
te  controleren en de volgende synode dienaangaande te rapporteren.

ARTIKEL 225
E n g e lse  v e r ta lin g  A cta . D s. L oopstra  rapporteert, d a t de raad  der kerk

te Hamilton (zie Acta a rt. 8 sub g) nog geen 
gelegenheid heeft gehad om de mogelijkheid te bezien de verta ling  van 
de A cta in h e t engels te  (doen) verzorgen.

N aar aanleiding van d it rap p o rt besluit de synode om de engelse ver
ta ling  van he t K ort V erslag  in de uitgave van de A cta op te  nemen. 
Vermeld zal worden, d a t deze vertaling  n ie t door de synode is vastgesteld.
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ARTIKEL 226
Benoeming D eputaten. Op voorstel van h e t moderamen worden de vol

gende deputaten benoemd (S =  sam enroeper):
1. Engels Calvinistisch P sa lte r: Ds. G. VanDooren (S), br. M. M. de Groot, 

br. J. J . Knecht, Ds. F. Kouwenhoven.
2. Ad a rtt. 4, 11, 12, 49, 79 K.O.: Voor de kerken in W est-Canada: Ds. L. 

Selles; secundus: Ds. A. B. Roukema. Ds. G. VanDooren; secundus: 
D's. F. Kouwenhoven.

3. Correspondentie m et Buitenlandse K erken: Ds. L. Moes (S), br. P. 
v. d. Schaaf, Ds. H. Scholten, br. C. W alinga.

4. Onderzoek aangaande de wenselijkheid van een centraal post-adres (Acta 
a rt. 75): Ds. D. van der Boom (S), br. K. Stam , Ds. W. W. J . VanOene.

5. Schrijven aan C hristian Reformed Church (Acta art. 154): Ds. W. W. J. 
VanOene (S), Ds. H. Krabbendam, Ds. J . T. V anPopta, br. E. W ierenga.

6. Exam inatoren aanvullend exam en: de benoemde deputaat-docenten, als 
vermeld in a rt. 197 der Acta.

ARTIKEL 227
Verzorging A cta en Rapporten. Ten aanzien van de verzorging van de

A cta en de rapporten  beslu it de synode:
1. Ds. J. Mulder en Ds. G. VanDooren op te  dragen de u itgave van de 

A cta van deze synode te  verzorgen. (Zie A cta art. 88 sub e).
2. Om in de uitgave van de A cta als B ijlage op te  nemen de volgende 

rapporten:
a. h e t rappo rt van deputaten voor correspondentie m et Buitenlandse 

K erken;
b. h e t w erk-rapport van commissie I inzake de Opleiding to t de Dienst 

des W oords;
c. he t w erk-rapport van commissie II inzake de Engelse Psalm bundel;
d. het w erk-rapport van commissie III  inzake he t voorstel om de naam  

der kerken te  wijzigen.
3. De Acta toe te  zenden aan:

a. alle kerken overeenkomstig het aan ta l gezinnen en /o f alleenstaande 
personen, da t elke gem eente te lt;

b. deputaten voor correspondentie m et Buitenlandse Kerken, een vol
doend aan ta l exemplaren ;

c. de archief-bewarende kerk, een voldoend aan ta l exemplaren.

ARTIKEL 228
Archief-bewarende kerk. Als archief-bewarende kerk  w ordt opnieuw aan 

gewezen de kerk van Burlington, Ont.

ARTIKEL 229
U itschrijving Bededag. De kerken van Burlington en Edmonton worden

opnieuw aangewezen voor he t uitschrijven van 
een Bededag n aa r a rt. 66 der Kerkenordening.

ARTIKEL 230
Roepende kerk. De kerk  te Edmonton, A lta, w ordt aangewezen als roe

pende kerk voor de volgende synode.

ARTIKEL 231
Censuur n aa r  a rt. 43 K.O. Deze censuur behoeft n ie t gehouden te

worden.
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ARTIKEL 232
Telegram  Ds. Knigge, Op voorstel van de praeses besluit de synode om 

als blijk van meeleven een telegram  te zenden aan 
onze zendeling Ds. H. Knigge in  Boetiptirï, Nieuw-Guinea.

ARTIKEL 233
Acta. De synode besluit de artikelen 222—232 der A cta te  doen v as t

stellen door h e t moderamen.

ARTIKEL 234 
K ort Verslag'. H et k o rt verslag w ordt vastgesteld.

A RTIKEL 235
Slotwoord praeses. De praeses spreekt he t volgende slotwoord:

“Broeders in de Here,
Als vanavond voor de laats te  m aal de ham er gevallen is, is deze synode 

gesloten. Dan behoort ook deze synode to t het verleden. Dan is zij n ie t 
meer.

Wij gaan weer n aa r  huis. Voor de een is dat een verre reis, voor de 
ander is d a t dichtbij. En wij gaan w eer in to t ons gewone werk. Voor de 
een is d a t de farm , voor de ander het kantoor, voor een derde h e t werk 
in de kerk  van Jezus Christus.

Opdat da t gewone werk in de gem eenten kan doorgaan hebben we deze 
synode gehad. H et heel gewone werk van de prediking van God’s Woord, 
de bediening der sacram enten, de aanroeping van de Naam  des H eren 
enz. Velen moeten niets meer hebben van een kerk, die trac h t in  alle 
eenvoud te  leven en te  werken n aa r h e t Woord des Heren.

Men dweept m et een kerk die opzienbarende dingen doet, die op m ars 
is, zoals men d a t zegt.

Wie kent de brieven door de Christus geschreven aan de zeven gem eenten 
in Klein-Azië, w eet da t de Here daar anders over denkt. D at Christus niet 
van Zijn kerk v raa g t d a t ze grote dingen doen zal, m aar da t ze heel 
eenvoudig de Naam  des Heren belijden zal. In Efeze worden nu wel grote 
dingen verricht, w ordt nu wel hard  gew erkt m aar intussen zegt de Heiland 
dan toch m aar da t ze h aa r  eerste liefde verzaak t heeft. E n van de gemeente 
te  T hyatira  zeg t de Christus da t Hij w eet haar werken en h aa r liefde en 
da t ze steeds harder g a a t werken, m aar intussen m oet Hij h aa r  dan toch 
m aar verw ijten dat ze de tuch t verwaarloost.

Zie, h e t zijn die gewone dingen, die de Here van Zijn kerk  verwacht. 
De heel gewone prediking van h e t Woord, de bediening van de sacra
menten, he t aanroepen van Zijn Naam. Hij verheugt zich als daar kinderen 
ontvangen h e t teken van he t verbond, als daar jonge mensen belijden 
hun geloof.

Opdat deze dingen, deze heel gewone dingen, voortgang kunnen hebben, 
daartoe hebben we deze synode gehad.

Opdat ook he t werk der zending voortgang m ag hebben, de prediking 
van h e t Woord onder de heidenen.

De grote pers had voor deze synode geen belangstelling. Over he t concilie 
samengeroepen te  Rome door hem, die zich acht de p laatsvervanger van 
Christus te  zijn, terw ijl Christus als Zijn p laatsvervanger de Heilige Geest 
hee ft gezonden, staan  de kran ten  vol.

Wij w eten echter d a t we op deze synode gestaan  en gew erkt en ge
worsteld hebben in de dienst van de koning der kerk. We mogen nu verder
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alles geven in Zijn hand. Een ogenblik leek he t er op alsof we d it werk 
moesten onderbreken, vanwege de internationale spanning, m aar de Here 
heeft ons gebed verhoord en we mochten doorwerken.

De H ere zegene nu dit werk en stelle he t to t een zegen voor Zijn kerk.
Van ganser harte  willen we dank zeggen aan de zusters die, onder leiding 

van Mrs. Loopstra ons zo goed verzorgd en verwend hebben. Ook w at dat 
b e tre ft w ordt het tijd  dat we n aa r huis gaan anders krijgen onze vrouwen 
la st van ons. Onze gastheren en gastvrouw en eveneens onze zeer hartelijke 
dank. Veel pleizier hebben ze n ie t van ons gehad. We w aren m eest m aar 
logies-en-ontbijtgasten.

De predikanten u it h e t W esten w aren op de kansel nogal in tel. En de 
collega’s kennende en mezelf uitschakelende, kan ik me dat best voorstellen. 
Moge d it frisse briesje u it de barre W est de kerken in h e t Oosten to t rijke 
zegen zijn geweest.

We gaan  nu n aa r huis. We laten  he t oordeel over ons w erk aan de H ere 
over. Eén ding weten we: Sion is in God’s handpalm  gegrift, h a a r  m uren 
zijn bestendig voor Hem.

Wij zegenen, O Heer, Uw goedheid al de dag!
Geef, dat eeuw in eeuw u it ons lied U loven mag,
geef, da t wij bij Uw kom st onstraff’lijk  wezen mogen!
Ontferm , ontferm  U, Heer! Toon ons Uw mededogen!
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen!
Zij worden nooit beschaamd, die op Uw goedheid bouwen.

ARTKEL 236
Sluiting. Gezongen w ordt Gezang 23 : 6. Ds. H. Scholten dankt de 

HEERE.
De praeses slu it Vrijdagavond 2 November 1962 om 10.30 uur de 

Generale Synode Hamilton 1962.
G. Ph. P ieffers, praeses.
H. Scholten, assessor.
J . Mulder, le  scriba.
G. VanDooren, 2e scriba.
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'Qngelóe ^Vertaling
van he t ‘K ort V erslag’ der synode-vergaderingen. 
Deze verta ling  is NIE,T door de synode vastge
steld. (Zie Acta Synode Ham ilton 1962, a r t. 225.)

SHORT REPORT OF TH E “GENERAL SYNOD, HAMILTON, 1962, 

OF TH E CANADIAN REFORMED CHURCHES”.

A rt. 1. Opening.
On behalf of the Church of Hamilton, charged w ith convening the 

Synod, the m eeting was opened by Rev. Wm. Loopstra. A fter Psalm  56:5,6 
had been sung he read 1 P e te r 1, led in p rayer and spoke a word of 
welcome.

Rev. Wm. Loopstra expressed his g ratefulness th a t the Synod of Home- 
wood-Carman, 1958, had charged th e  Church of Hamilton w ith convening 
the next one, thus honouring h er own decision wherein the Church of 
H am ilton was considered to  be the legitim ate Canadian Reformed Church 
of Hamilton. He pointed out th a t the churches in general have no t been 
w ithout problems and difficulties. In all the attacks of Satan, our Lord 
Jesus C hrist has protected His Churches. Therefore, His be the glory fo r 
ever and ever.

In  conclusion he expressed his sincere hope th a t the Synod would be 
led by the Word of God in all its decisions.

Thus having opened the m eetings of Synod, Rev. Wm. L oopstra invited 
the delegates to proceed.

A rt. 2. Credentials.
A t the request of Rev. Loopstra two. elders of the  church of H am ilton 

examined the credentials of the Classis W est and the Regional Synod E ast. 
Both appeared to be lawfully represented by four m inisters and four elders.

A rt. 3. Election of officers.
Synod proceeded to the election of officers. The following were chosen: 

Rev. G. Ph. P ieffers of Coaldale, P resident; Rev. H. Scholten of O range
ville, Vice President; Rev. J . Mulder of Homewood-Carman, F irs t Clerk; 
Rev. G. VanDooren of Burlington, Second Clerk.

A rt. 4. Announcements.
Rev. Loopstra made the following announcements. The Board of the 

“Foundation fo r Superannuation” advised the Church of H am ilton th a t 
i t  had scheduled a  m eeting fo r F riday evening, October 19th, 1963, while 
the editors of “In  Holy A rray” had notified the Church of H am ilton th a t 
they will hold a  m eeting Monday evening, October 22nd, 1963. Since several
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members of the Synod were invited to attend  these m eetings, the Church 
of H am ilton suggested th a t the Synod draw  up the agenda in such a way 
th a t i t  will not in terfere with these meetings.

A rt. 5. Agenda.
The agenda was draw n up. Synod had to deal w ith some appeals and 

w ith overtures concerning the changing of some articles of the Church 
Order; Correspondence w ith the P ro testan t Reformed Churches, the 
Orthodox P resbyterian Church, the C hristian Reformed Church and the 
Churches in E as t Sumba-Savu; the train ing  for the m inistry  of the W ord; 
the nam e and a central address of the Churches. Committees were ap 
pointed to study the appeals and overtures assigned to them, in order to 
p resen t Synod with a clear picture of the ir contents. A fte r a  general 
discussion on the Synod floor the committees would be given opportunity 
to draw  up specific proposals.

A rt. G. Nam e of Synod.
The delegates decided upon the following official name, “General Synod, 

Ham ilton, 1962, of the Canadian Reformed Churches”. This nam e will be 
printed on all official documents sent out by the Synod.

A rt. 7. Finances.
Synod appointed Mr. M. Kampen and Mr. A. L. van der Hout, members 

of the Church of Hamilton, to settle financial m atters, if  possible, during 
the time the Sinod is convened. Rev. Wm. Loopstra was called upon to 
ac t in an advisory capacity. I t  was decided th a t the repo rt of the financial 
Committee of the General Synod, Homewood-Carman, 1958, be studied by 
Committee IV, to whom also Mr. Kampen and Mr. A. L. van der Hout 
were requested to subm it their report.

A rt. 8. Contact with the P ro testan t Reformed Churches.
In accordance w ith the proposal of the Regional Synod of the Canadian 

Reformed Churches in Ontario, Septem ber 19th, 1962, Synod decided
1. to thank  the com mittee fo r correspondence with the P ro te stan t Re

formed Churches fo r the ir labour.
2. to  abstain  from  appointing a  new committee, since the P ro te stan t 

Reformed Churches, having m erged w ith the C hristian Reformed 
Church, have ceased to  exist.

A rt. 9. A rt. 209, Acts of Synod of Homewood-Carman, 1968.
A t the request of the Canadian Reformed Church of Chatham  Synod 

declared th a t the procedure w ith regard  to the motion of Rev. W. W. J. 
Vanoene, Acts, 1958, a rt. 209, had been irregular, since the motion, once 
being voted upon, could not be w ithdrawn by the Rev. W. W. J . VanOene.

A rt. 10. Church O rder A rt. 44.
H aving heard  the proposals of the Churches of New W estm inster and 

Coaldale and the classis Ontario North, re A rt. 44 C.O., which sta tes th a t 
“The classis should authoritze a t  least two of the oldest, m ost experienced 
and com petent m inisters to v isit all the churches once a year,” Synod 
decided upon the following addition “unless long distances render this 
unadvisable”.
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A rt. 11. C entral Church Address.
Rev. G. VanDooren and the Regional Synod in Ontario, Sept. 19, 1962, 

proposed “to choose a central address fo r the Churches”. Synod appointed 
a Committee of three which will report to the churches, a t  least one year 
before the  nex t Synod, about their findings and advise about the desirability 
an d /o r the necessity of a  postal address and /o r a  central address and /o r 
so-called headquarters, and the possibility of such w ithin the context of 
the Reformed Church Order.

A rt. 12. Contact w ith the Orthodox P resbyterian  Church.
R egarding contact w ith the Orthodox P resbyterian  Church in the U.S.A. 

as proposed by the Regional Synod, Sept. 7, 1962, Synod voiced as her 
opinion th a t she can only be called upon to proceed in th is m a tte r when 
enough evidence is supplied to  show th a t  the Orthodox P resbyterian  Church 
is a  Church th a t has returned to the true  service of the LORD. Since 
the m inor assemblies have failed to supply th is evidence, Synod declared 
th a t she cannot act upon the proposal of the Regional Synod.

A rt. 13. General Archives.
On account of the grow th of the general archives Synod decided upon 

the following:
1. Synod feels i t  is desirable to expand the  general archives by requesting 

th a t all classes send the ir Acts or Minutes to  the Church which attends 
to the archives, to which also the  Churches a re  requested to send the ir 
bulletins once a  year.

2. Synod decided to deposit a p rin ted  copy of the Acts of the General 
Synod, 1958, signed by its officers, into the archives.

3. Synod decided to request the “Deputies fo r a  Calvinistic P sa lte r” to 
deposit a  few  copies of “Op weg naar een reform atorische psalm 
berijm ing” into the archives.

The Church of Burlington was appointed to attend to the archives.

A rt. 14. Publication, of the Acts.
Synod decided to publish the Acts of the Synod, to include in this 

publication the church sta tistics, and to distribute these A cts in the 
Churches.

A rt. 15. Training for the M inistry of the  Word.
Concerning the train ing  fo r the M inistry of the Word Synod decided 

upon the following:
I. In accordance w ith decisions of prior Synods, (Acts, 1954, a r t. 88, and 

Acts, 1958, art. 151) which are based upon the principle th a t the 
tra in ing  fo r the m inistry  of the Word should be attended to  by 
the Churches of the Lord Jesus Christ, Synod feels th a t  the time 
has come to take fu rth e r  steps in this m atter. Grounds:
1. A lready there are young people in our churches who wish to be 

trained fo r th e  m inistry.
2. Their num ber will grow if the proper steps are taken to facilita te  

this training.
3. The tim e when m inisters from, Holland will be called is passing 

because of the language barrier.
4. The tim e approaches th a t only a  younger generation of m inisters 

will fu lfil the needs of the churches.
5. I t  is possible to acquire teachers.
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II. Synod feels th a t presently  it  is not feasible to appoint two professors 
and four lecturers as was mentioned in the repo rt of deputies 
ad hoc, sub 1, seeing th a t none of the m inor assemblies (which have had 
ample tim e to weigh the suggestions of the deputies) has made a 
proposal of this kind, and Synod does not dare burden our churches 
w ith  such a heavy load.

III. H ereby Synod decided negatively on the proposal of Br. M. C. W erkman 
to  appoint one of our m inisters and enable him to prepare him self 
fo r a period of three years, a t  the expense of the churches. Grounds:
1. One professor is not enough, since the minimum needed would 

be two;
2. This would bar the way fo r the tra in ing  fo r the m inistry  fo r the 

forthcom ing years.
IV. Synod decided to follow the course shown in the proposal of the 

Regional Synod, 1962, by:
1. appointing a  num ber of m inisters and /o r other members of the 

churches as teachers w ith  the stipulation th a t the appointed 
m inisters continue to serve the ir congregation.

2. allo tting  each of these teachers one or more subjects.
3. appointing directors who will be entrusted  w ith the supervision, 

and who, in consultation w ith the teachers, will se t up a curricu
lum in which the financial capacity of the churches as well as the 
standard  of the tra in ing  m ust be kept in  view.

4. instructing  the teachers to  begin w ith  the train ing, under the 
supervision of the directors, as soon as one or more students 
apply.

V. Synod declared th a t those m ay be adm itted who have received a 
B.A., or an equivalent degree. Synod emphasized th a t i t  would be 
desirable th a t prospective students notify  the directors and teachers 
(or a committee of the same) im m ediately a f te r  fin ishing secondary 
school education to receive advice and guidance, so th a t, as much 
as possible, th e ir  B.A. and the ir theological studies m ay coincide.

VI. Synod decided th a t, as soon as possible, a  lib rary  be se t up fo r the 
benefit of teachers and students.

VII. Synod decided to add the repo rt about additional exams (Acts of 
Synod 1958, art. 151, sub 3) to the Acts of the Synod 1962, as an 
appendix.

A rt. 16. Request of Rev. C. De H aan of W innipeg.
Rev. C. De H aan voiced as his opinion th a t the Synod 1958, in  assigning 

to the Deputies fo r an English Calvinistic P sa lte r  th a t they  send to the 
churches a  prelim inary edition of the  Book of Praise, w ith  the request to  
pu t th is edition into immediate use, implicitly acknowledged th a t a  church 
has the r ig h t (freedom and duty) to examine Psalm s and Hymns. F u rth e r
more, he held the view th a t this r ig h t was denied by the same Synod 
when it decided not to comply w ith the request of the Churches of 
Chatham  and New W estm inster to leave it  to the freedom of the churches 
to use the Psalter-H ym nal of the Christian Reformed Church. He requested 
th a t Synod remove th is contradiction in  the Acts by acknowledging th a t  a  
(critical) use of psalm s and hymns m ust be le ft to the discretion of the 
churches.

Synod decided th a t i t  cannot accede to this request. Ground: In  assigning 
to  the Deputies fo r an English Calvinistic P salter th a t they send to  the
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churches a prelim inary edition of the Book of Praise, w ith the request 
to  p u t th is edition into im m ediate use, Synod did not acknowledge th a t a 
church has the r ig h t to examine Psalm s and Hymns in general. There 
is therefore no contradiction in the A cts of the Synod, 1958.

A rt. 17. Address of the  Deputies fo r an English Calvinistic P salter.
Synod advised the Deputies fo r an English Calvinistic Psalter, in  order 

to prevent a w rong impression, to  change the ir address in: “Deputies 
fo r an English Calvinistic P salter, P .0 . 661, Hamilton, Ont.”

A rt. 18. Proposal of the  Church of New W estm inster.
The Church of New W estm inster proposed to rescind the decisions of 

the Synod 1954, a r t. 56; and the Synod 1958, art. 194 and 209, according 
to which the churches were restricted  to the use of the th iry -four psalm s 
which could be sung to  Genevan melodies.

Synod decided to comply w ith th is request. Synod declared th a t  the 
grounds of the decisions of the Synods 1954 (Acts a rt. 56) and 1958 (Acts 
a r t. 194, 209) in which the churches were restric ted  in the ir use of the 
P sa lte r  of the Christian Reformed Church were incorrect and insufficient: 
incorrect, since the use of Genevan melodies as such cannot be ground 
fo r  a  Synodical decision;
insufficient, since it  has not been shown w hether “the objections against 
the ‘P sa lte r  of the Christian Reformed Church’ as such” do or do not 
apply to the ‘34’.

A rt. 19. Financial Report of the Deputies for a  Calvinistic P salter.
Synod decided:

1. to  include the short report of the Deputies fo r a Calvinistic P salter 
in  the  Acts.

2. to  approve of the financial policy of the Deputies.

A rt. 20. Books of the T reasurer of the Deputies fo r a Calvinistic P salter.
Synod lias received the sta tem en t of the consistory of the Church of 

Fergus-Guelph, according to which the books of the trea su rer of the 
Deputies fo r a Calvinistic P sa lte r  have been checked and found in order. 

Synod decided to discharge the trea su re r of the Deputies.

A rt. 21. Book of Praise.
In  pursuance of a proposal of the Regional Synod, 1962, Ont., Synod 

decided:
1. To express her gratitude and appreciation fo r the quantity  and the 

quality  of the w ork done by th e  Deputies.
2. To appoint new Deputies and in struc t them to review the Book of 

Praise, expand it  and change it  where needed, giving special atten tion  
to  p a rts  th a t have been criticized, so th a t in the near fu tu re  a  com
plete P sa lte r  can be presented to the Churches. Deputies do not have

to confine themselves to  Mr. D. W estra’s Psalm s or to the Genevan 
tunes. They need to  give careful attention, however, to see th a t  the 
psalm s and hymns are not only fa ith fu l to Scripture bu t also th a t 
they can be understood and sung in the churches.

3. To authorize Deputies to conclude a contract w ith Mr. D. W estra  for 
the use of his versions printed in  the “Book of P ra ise”.

4. To authorize Deputies to  call on the churches fo r  financial assistance 
if  necessary.
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5. To authorize Deputies to deputize others fo r assistance in  adm ini
strative, technical and financial activities, linked to the publishing of 
the  “Book of P ra ise”.

6. To instruc t Deputies to cooperate w ith  the Deputies appointed by the 
A ustralian  Churches fo r the same purpose.

7. To call upon the churches th a t have not done so already to  levy a 
dollar per person fo r the purchase of copyrights.

8. To make a  sim ilar request to the A ustralian  Churches.
9. To ask the churches to send to the Deputies changes or corrections 

deemed necessary in  the present version of the “Book of P raise” .
10. To officially express the gratitude of the churches to persons, church 

bodies or other groups who w ithout charge have given permission 
to p rin t versions and tunes in the “Book of P ra ise”.

A rt. 22. Acts of the Synod 1962, of the F ree  Reformed Churches of 
A ustralia.

The Acts of the Synod 1962, of the Free Reformed Churches in A ustralia  
inform ed Synod th a t
1. the Churches of A ustralia have appointed new Deputies fo r a Cal- 

vinistic P salter. These Deputies a re  instructed
a. to  examine the criticism s of the prelim inary edition of the “Book 

of P ra ise” and to send these criticisms, if deemed necessary, to 
the Deputies fo r a Calvinistic P salter of the Canadian Reformed 
Churches;

b. to ge t into touch with these Deputies in order to come to a com
pletion of the P sa lte r  and to give them assistance.

2. the Churches of A ustralia  reg re t th a t the Deputies of the Canadian 
Reformed Churches have failed to  prepare the prelim inary edition of 
the “Book of P i'aise” in cooperation w ith Deputies of the F ree Re
form ed Churches of A ustralia.

In  reference to  this Synod decided upon the following:
1. Synod is g ra te fu l fo r  the  decisions of the A ustralian  Churches, men

tioned in a r t. 22 sub 1.
2. Synod is convinced th a t  Deputies fo r a  Calvinistic P sa lte r  have co

operated as much as possible w ith the A ustralian  Deputies. Therefore, 
Synod is of the  opinion th a t criticism in th is respect is unw arranted.

A rt. 23. Proposal of Rev. G. VanDooren, re  a change of the  nam e of 
th e  churches.

Concerning the proposal of Rev. G. VanDooren about the  changes in 
the name of the churches, Synod decided upon the following:

The Synod Hamilton, 1962, of the Canadian Reformed Churches, has 
discussed the overture of Rev. G. VanDooren and also the sta tem en t of 
the Classis N orth, Sept. 7, 1962, th a t the nam es “Reformed Churches in 
Canada” and “Reformed P resbyterian  Churches in Canada” are not in use 
by any church group in Canada.

Synod takes into consideration th a t:
1. the word “Canadian” in Canadian Reformed Churches does not imply 

the idea of a sta te  church, but simply indicates th a t our churches are 
established in Canada.

2. the  word “Reformed” does n o t imply th a t our churches originate from  
a  Canadian Reform ation but simply indicates th a t they have the ir roots 
in  the 16th century  Reform ation, and therefore functions as a  dis
tinguishing m ark.
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Synod feels th a t the nam e should be changed only if reasons fo r such a 
change are clear and definite.

Synod concludes th a t such reasons have not been brought forw ard and 
takes account of the fac t th a t a  better name has not been proposed.

Synod, therefore, decided to m aintain the name which was accepted on 
the 15th day of November, 1950, a t the classis of Lethbridge: THE 
CANADIAN REFORMED CHURCHES.

A rt. 24. Proposal of the  Church of Barrhead concerning the churches in 
E ast Suniba-Savu.

The Church of Barrhead proposed th a t efforts be made to  have cor
respondence w ith both church groups in E as t Sumba-Savu.

Synod decided upon the following:
Synod has discussed the proposal of the  Church of Barrhead. H er 

opinion is th a t correspondence w ith these churches can be considered 
only if i t  is clear th a t we are dealing w ith churches which m aintain  the 
Reformed Confession in doctrine, liturgy, church governm ent and discipline.

Synod takes notice of the fac t th a t the Church of Barrhead has proved 
neither th a t this is the case w ith both church groups in E ast Sumba-Savu, 
nor th a t there is a possibility to have correspondence with both church 
groups together.

Synod concludes therefore th a t she cannot take steps on th is m atter.

A rt. 25. Christian. Reformed Church.
Concerning the proposal of the Regional Synod 1961, Ontario, Synod 

decided to  appoint a committee to d ra ft a le tte r  to  the forthcom ing Synod 
of the Christian Reformed Church, with copies to the consistories of th a t 
church, w ith regard  to the Christian Reformed Church’s correspondence 
w ith th e  (Syn.) Reformed Church in the N etherlands and her decisions 
in connection with, the objections of some of her own members against 
this correspondence; to point out to her the results of such a correspondence, 
as fo r instance the changes in the Church Order which have been proposed, 
and to call upon them to re tu rn  from  this course of action, so th a t the 
unity  of the people of God in  th is country m ay be restored.

A rt. 26. Letter from South A frica to  the Deputies for correspondence 
w ith foreign churches.

W ith regard to a le tte r  from  nineteen form er members of Die Vrye 
Gereformeerde Kerk in P retoria, to the committee fo r correspondence 
w ith foreign churches, Synod decides upon the following:
Synod,
having discussed:
1. the request of 19 form er members of Die Vrye Gereformeerde K erk in 

P retoria, in  South Africa, to the committee fo r correspondence w ith 
foreign churches, to review the attitude of our churches tow ard the 
Reformed people in South A frica;

2. the announcem ent from  our Deputies th a t they have not complied 
w ith this request;

considering th a t th is request has a direct bearing upon our relationship 
w ith  Die Vrye Gereformeerde Kerke in South A frica and the Gereform eer
de Kerk in South Africa,
decided th a t the Deputies were justified in not complying w ith this request.
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Grounds:
1. The 19 brothers have not appealed to  the Synod of the ir churches 

w ith the ir grievances aga inst the decisions of the ir consistory. There
fore they have no t been able to  show our Deputies a binding decision 
fo r  all Die Vrye Gereformeerde Kerke from  which i t  appears th a t 
these churches have departed from  the Deformed Confession in  the 
m a tte r  of discipline.

2. Deputies appointed by the last Synod did not receive instructions to 
carefully  examine the confession, the liturgy, the governm ent and the 
discipline of the Gereformeerde Kerk in South Africa.

A rt. 27. Reply to  the form er members of Die Vrye Gereformeerde Kerk 
in Pretoria.

F rom  the repo rt of the Deputies fo r correspondence w ith foreign 
churches it  appeared th a t they had not answered in reply to  the le tte r  of 
the 19 form er members of Die Vrye Gereformeerde K erk in P retoria.

Synod declared th a t the Deputies fo r correspondence w ith  foreign 
churches still to be appointed, have y e t to send a  reply to th e  form er 
members of Die Vrye Gereformeerde K erk in P re to ria  who approached 
the Deputies.

A rt. 28. Duty of the D eputies for correspondence w ith foreign churches.
The following decisions were made by the Synod concerning the duties 

of the Deputies fo r correspondence w ith foreign churches.
According to the instructions of the Synod of Homewood-Carman, 1958, 

(Acts, a rt. 95 sub 8) the Deputies m ust conduct the correspondence. Their 
ta sk  is to inform the churches, w ith which there is correspondence, about 
decisions etc. taken; and also to  see to it  th a t there is not deviation from  
the Reformed Confesson etc. (Acts Synod, 1958, a rt. 56, sub 4, 5).

Synod therefore does not agree w ith the conclusion, reached by the 
Deputies on page 4 of the ir report, tha t, since
a. they are not empowered to receive the deputies of corresponding 

churches to the m ajor assemblies, (Acts 1958, a rt. 56, sub 1) and
b. they are  not empowered to receive attestations (Acts 1958, a rt. 56, 

sub 3),
they do not have to  see to it th a t no deviations from  the Reformed 
Confession in m atte rs of doctrine, liturgy, church governm ent and disci
pline occur. (Acts 1958, art. 56, sub 5.)

According to the established rules concerning correspondence, the ta sk  
of the Deputies is to carry  out art. 56, Acts Synod, 1958, sub 5, 6, while 
the duty of the General Synod is to judge, by the report, w hether o r not 
the Deputies have fulfilled the ir task  correctly.

A rt. 29. Rules for correspondence with foreign churches.
Synod decided, fo r the fu ture , to correspond w ith the foreign sister- 

churches in accordance w ith the rules accepted by the General Synod of 
the Gereformeerde kerken in Nederland, Bunschoten-Spakenburg, 1958, 
and to notify the  sis ter churches accordingly. These rules are as follows:
1. To see to it  th a t there are no deviations from  the Reformed Con

fession in doctrine, liturgy, church governm ent and discipline;
2. To exchange agenda and decisions made by the m ajor assem bly and 

to receive each other’s delegates to the m eetings of th is assembly, 
as advisers.
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3. To inform  each other about changes of or additions to the confession, 
church order and liturgical form s, while the corresponding churches 
a re  duty bound to express the ir opinion upon these.

4. To accept each o ther’s a ttes ta tions and to  adm it each other’s m inisters 
to conduct the church services, to preach the Word, and to  adm inister 
the sacram ents.

5. To render account to each other in case of correspondence w ith  a 
th ird  party .

F inally  Synod decided to urge the sister-churches to send the agenda 
and Acts of th e ir  m ajor Assemblies.

A rt. 30. Proposal of the  Church of Edmonton.
The Church of Edmonton proposed th a t Synod rescind the decisions 

made by the la s t Synod concerning the changes in the Church Order 
(Articles 60 and 72, Acts of Synod, 1958), as f a r  as these changes concern 
the articles 4, 8, 11, 12, 29, 36, 41, 45, 47, 48, 50, 79 and 87. This church 
also proposed th a t the  classis W est m ay act as a Regional Synod, as 
long as the W estern Churches convene in one classical meeting.

Synod decided not to  comply with the request of the Church of Edmonton 
to authorize the classis of the W estern churches to ac t as a Regional 
Synod, as long as these churches gather in one classical meeting.
Ground:
1. The consistory of the church of Edmonton is w rongly of the opinion 

th a t the presen t situation (the absence of a Regional Synod fo r the 
W estern churches) places these churches in a  disadvantageous position.

2. The consistory did not prove th a t the difficulty, as seen by her, 
could not be removed by dividing the W estern ha lf of Canada into 
2 classical regions.

3. From  the fac t th a t a classis in W estern Canada is empowered to send 
delegates to  a General Synod, the consistory concludes w rongly th a t 
such a classis has already p artly  the righ ts of a Regional Synod, since 
a special decision of the Synod of 1958 made provision fo r such a 
situation.

A rt. 31. Books of the treasu rer fo r the train ing  for the  M inistry of 
th e  Word.

Concerning the inspection of the books of the trea su rer fo r “the tra in ing  
of the M inistry”, Br. H. Leffers of the Church of Coaldale, Synod declared 
as follows:

Synod, having been notified of the repo rt of the brethren  K. K. Does
burg, J. K. K ottelenberg and A. J. Y tsm a, w ith regard  to the inspection 
of the books of the trea su re r fo r “the tra in ing  fo r the M inistry of the 
W ord”, discharges Br. H. Leffers of Coaldale and expresses her thankfu l
ness fo r the work done by him fo r the churches during 1961.

A rt. 32. L etter of Die Vrye Gereformeerde K erke in  South A frica.
W ith regard  to a le tte r received from  Die Vrye Gereform eerde Kerke 

in  South Africa, Synod decided upon the folowing:
Synod takes g ratefu l note of the contents of a  le tte r  from  the Deputies 

fo r correspondence w ith foreign churches of Die Vrye Gereformeerde Kerke 
in  South A frica, in which good wishes fo r the Synod a re  expressed and 
inform ation about church life in Die Vrye Gereformeerde Kerke in South 
A frica is given.
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Synod decided to add this le tte r  to the other le tte rs received by the 
Deputies fo r correspondence w ith foreign churches.

A rt. 33. T raining for the M inistry of the Word.
Concerning the tra in ing  fo r the M inistry of the W ord the following 

decisions were made:
1. Synod decided to appoint four directors, namely, two m inisters from  

the W est and two m inisters from  the E ast, and a  treasu rer.
2. Synod also decided th a t those who are members of one of the Canadian 

Reformed Churches, who are able to show a good testim ony of con
fession and life and who have a B.A. or equivalent degree, will be 
adm itted to the Institu tion , its courses and its exams. A Committee 
consisting of directors and teachers will counsel each candidate sepa
ra te ly  w ith regard  to  the significance of his studies as p repara to ry  
to the office to which he aspires.

A rt. 34. Instruction  for Directors.
Synod d rafts  the following instruction  fo r the directors.

A rt. 1. The directors, appointed by the m inor assemblies, authorized and 
instructed by the General Synod, are charged w ith the supervision 
of the tra in ing  fo r the M inistry of the Word.

A rt. 2. The directors have the supervision of the teachers to the end 
th a t everything will be barred from  th e ir  teaching th a t is no t in 
accordance w ith the Holy Scripture or the Confession of the 
churches. In  case of need directors are empowered to suspend 
a teacher until the following General Synod.

A rt. 3. The directors will, together w ith  the teachers, set up a  curriculum. 
A rt. 4. The directors will elect officers, consisting of a President, a

Vice President and a Clerk.
A rt. 5. The directors m ust always be adm itted to both lectures and

exams. They will draw  up a  schedule to regulate the ir visits. 
A rt. 6. The directors will report the ir actions to the General Synod. 
A rt. 7. The directors will build up and adm inister a theological library  

w ithin the financial means provided fo r th a t purpose.
A rt. 8. I t  is the duty of the directors to adm inister the finances fo r the 

tra in ing  fo r the M inistry of the Word.
A rt. 9. The directors are authorized to appoint officers for the tra in ing

fo r the M inistry of the Word, to supervise these officers and
to give them  instructions.

A rt. 35. Location of the Training for the M inistry.
Synod decided to authorize the directors to purchase the site in B urling

ton which was discussed by Synod, if  i t  be th a t our own College m ay be 
connected w ith a U niversity while being situated  in a d iffe ren t place.

A rt. 36. E stablishm ent and Extension of Training for the M inistry.
W ith regard  to the establishm ent and the extension of tra in ing  fo r the 

M inistry Synod decided upon the following:
I t  is the; duty of the directors to study all m a tte rs concerning the 

establishm ent and the extension of train ing  fo r the m in istry  (among
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others regulations for the train ing) and to bring proposals concerning 
these m atte rs to the nex t General Synod.

A rt. 37. Report concerning the finances of the Synod, 1958.
W ith reference to  the financial repo rt of the committee acting  fo r the 

churches of Homewood-Carman and Smithville and appointed by the 1958 
Synod, the following decisions were made.
1. Synod decided to approve the financial rep o rt on the basis of the 

figures subm itted to the Synod, and to thank and discharge the two 
churches of Homewood-Carman and Smithville and also the brethren  
who represented those two churches and completed the report.

2. Synod decided to  add the financial repo rt to the Acts of Synod, 1962.
3. Synod decided th a t renum eration of delegates will be the responsibility 

of the assemblies they represent.

A rt. 38. Acts 1958.
Synod decided to d istribute the Acts of Synod 1958 which have not been 

sold proportionally among the churches and to en tru s t this to the  second 
clerk of the Synod.

A rt, 39. Report on the English translation  of the Belgic Confession.
Concerning the repo rt made by the Committee for the English translation  

of the Belgic Confession, appointed by the Synod, 1958, Synod decided:
1. to thank  the committee fo r the ir labour.
2. to recommend to the churches the tex t of the Belgic Confession as 

found in the P sa lte r Hymnal of the Christian Reformed Church (in
cluding the changes made by the Synod) and to ask  them, if they 
deem changes necessary, to send proposals to the m ajor Assembly.

A rt. 40. Appeals.
Synod drafted  the answ er to the appeals.

A rt. 41. Appointments.
Synod appointed teachers, directors and the trea su rer fo r the train ing  

fo r the M inistry of the Word and furtherm ore Deputies fo r correspondence 
w ith the foreign churches and Deputies for an “English Calvinistic P sa lte r”.

A rt. 42. Finances of the 1962 Synod.
Synod decided th a t the committee mentioned in art. 7 of the short 

report will settle financial m atte rs and will repo rt to the General Synod. 
The Church of Smithville was appointed to examine the books of this 
committee.

A rt. 43. Short Report.
Synod decided th a t the Dutch short repo rt as approved by the Synod, 

will be translated  into English and be added to the A cts as an appendix. 
The Dutch version will be the authentic one.

A rt. 44. Church charged with convening the next Synod.
Synod appointed the Church of Edmonton w ith convening the next Synod.
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A rt. 45. Concluding words.
The president Rev. G. Ph. P ieffers spoke the closing words. He pointed 

out th a t the 1962 Synod had been held w ith the purpose to serve the 
churches. The streng th  of the churches m ust be sought in the ordinary 
life of the churches where the preaching of the Word m ust be central. 
Furtherm ore, he gave thanks unto the Lord who has enabled the members 
of the Synod to conclude the ir strenuous work. F inally  he pointed out the 
m agnificent promise of the Lord for His Church, th a t He will never forsake 
her, since she is “engraved in the palms of His hand”.

A rt. 46. Closing.
Hymn 23:6 was sung. Vice President Rev. H. Scholten led in prayer. 

The P resident closed the Synod.
By Synodical appointm ent,

H. Scholten,
Vice President.
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BIJLAGE I

R apport van de deputaten voor correspondentie m et de buitenlandse kerken,
benoemd door de Synode Homewood-Carman, 1958.

Bovengenoemde deputaten geven U hierbij hun rappo rt inzake de 
correspondentie m et de buitenlandse kerken, die genoemd zijn in a rt. 95 
van de A cta van de Synode-Homewood, 1958.

Deze kerken zijn: “Die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-A frika”, 
“The Free Reformed Churches in A ustralia”, “De Gereformeerde Kerken 
in N ederland” en “De Gereformeerde K erk in Monte A legre” in Brazilië.

Inzake Die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika moge het vol
gende onder Uw aandacht worden gebracht.

In  he t midden van he t ja a r  1960 ontvingen deputaten een schrijven 
van een negentiental broeders u it P retoria, d.d. 28 October 1959. Deze 
broeders deelden mede da t ze geen deel meer uitm aakten  van de kerke
lijke gemeenschap in Pretoria, aangezien daar voor hen geen p laats  meer 
was tengevolge van het feit, d a t ze daar verhinderd werden de Here te 
dienen naar Zijn Woord. In dat schrijven richtten  zij zich to t alle kerken 
welke to t op die datum toe (28-10-’59) nog- in correspondentie stonden 
m et Die Vrye Gereformeerde kerke in Suid-Afrika en spraken zij he t 
vertrouw en u it da t zij die door de kerken geroepen zijn op te treden als 
deputaten voor correspondentie zich zullen zetten  to t een grondige h e r
oriëntatie inzake de verhouding to t de Zuid-Afrikaanse Gereformeerden.

D it schrijven ging vergezeld van een brochure, getiteld  “Wee de gerusten  
in Sion”, geschreven door een der broeders, waarm ee echter de andere 
broeders hun instem m ing betuigden. In  deze brochure w ordt een uitvoerig 
overzicht gegeven van het ontstaan en de geschiedenis der kerken in 
Zuid-Afrika. Met name w ordt gewezen op de zonden die bedreven zouden 
zijn door Die Vrye K erk van P retoria  en aangewezen w ordt da t die 
zonden zouden hebben bestaan in hiërarchie, het spelen m et de tuch t en 
he t opbreken van de weg der reform atie. H et is deze door de broeders 
geconstateerde deform atie in de kerk te P re to ria  die oorzaak was dat 
vele broeders meenden zich van de gemeenschap in P retoria  a f  te  moeten 
scheiden.

Verschillende bladzijden van deze brochure zijn gewijd aan  de vraag  
hoe de Gereformeerde kerk  in Zuid-Afrika is te  zien. Genoemde broeders 
zijn van oordeel da t het grote bezwaar tegen deze kerk  is da t ze nog 
steeds correspondentie onderhoudt m et de Synodale kerken in Nederland. 
D it m oet volgens hen ook nie t te  zw aar aangerekend worden om dat de 
Gereformeerde kerken in S.A. n ie t één zijn m et de Synodale kerken in 
leer en kerkregering. Zo is er in die Gereformeerde kerken geen binding 
aan  de leer der veronderstelde wedergeboorte, is er geen instem m ing 
betuigd m et Synodale besluiten der kerken in Nederland en is ook he t 
kerkrech t neergelegd in de Dordtse kerkorde nim m er voor een synodocra- 
tisch stelsel ingeruild. De correspondentie m et de Synodale kerken in 
Nederland is dan ook een inconsequentie bij de Gereformeerde kerken in 
Zuid-Afrika. D at er die correspondentie vandaag nog is, zou voor een 
deel te  w ijten zijn aan  h e t optreden van Die Vrye Geref. Kerke in S.A.

De schrijver en ondertekenaars van deze brochure zijn dan ook van 
m ening da t he t er m et Die Vrye Kerke in Suid-Afrika heel w at slechter 
voorstaa t dan m et de Geref. Kerken aldaar. Bij de eersten is de hiërarchie
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binnengehaald en w ordt gespeeld m et de tucht, terw ijl he t van de Dopper- 
kerken nog bewezen m oet worden da t ze valse kerken zijn.

In ongeveer dezelfde tijd  ontvingen Uw deputaten nog twee andere 
stukken die betrekking hebben op de kerkelijke moeilijkheden on tstaan  in 
Die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.

H et eerste stuk, d.d. December 1959, was ondertekend door een v iertal 
belijdende leden die zich evenals zoveel anderen onttrokken hadden aan 
Die Vrye K erk van P retoria , om dat ze deze kerk n ie t m eer als Gerefor
m eerd konden beschouwen. Genoemde personen zetten uiteen waarom  zij 
zich niet als zovelen haastig  hadden aangesloten bij de Gereformeerde 
kerken in  Suid-Afrika. Zijn meenden da t ze zich n ie t bij genoemde kerken 
aan konden sluiten om dat deze kerken nog altijd  in correspondentie staan  
m et de gebonden kerken in Nederland.

H et tweede stuk da t het eerste  vergezelde, mede gedagtekend Decem
ber 1959, was ondertekend door twee van de belijdende leden die ook het 
eerste schrijven hadden ondertekend. D at tweede s tuk  w as een reactie 
op bovengenoemde brochure “Wee de genisten  in Sion”. Genoemde per
sonen zijn van oordeel dat in de brochure een oneerlijke voorlichting 
w ordt gegeven inzake de gebeurtenissen in de eerste jaren  van h e t bestaan  
van Die Vrye Geref. kerke in  Suid-Afrika. In  bet bijzonder rich t zich huil 
critiek tegen de tekening die deze brochure geeft van de situatie  in de 
Geref. kerken in S.A. Zij spreken als hun oordeel u it dat wel in Die Vrye 
Geref. kerk schandelijke tuchtoefeningen hebben plaats gehad, m aar dat 
he t m et de tuch t in de Gereformeerde kerken aldaar ook lang nie t in 
orde was. Verschillende fouten in laatstgenoem de kerken worden aange
wezen terw ijl tenslotte twee belijdende leden, zulks in tegenstelling  m et 
de reeds genoemde negentien broeders, als hun m ening te kennen geven 
dat deze kerken hebben gekozen tegen de Vrym aking. Deze twee stukken 
worden deputaten te r  inform atie toegezonden.

Andere stukken inzake de moeilijkheden in Die Vrye Geref. kerke in 
S.A, zijn vanuit die kerken door Uw deputaten n ie t ontvangen, ook niet 
van die Vrye Geref. K erk in Pretoria.

Tenslotte ontvingen deputaten nog een brief van de kerk te  Neerlandia, 
d.d. 10 October 1960, inzake bovengenoemde moeilijkheden. Deze kerk, die 
dezelfde stukken had ontvangen als de deputaten, concludeerde op grond 
van deze stukken, dat

1. er een scheur is gekomen in de kerken in Zuid-Afrika;
2. er u it he t een en ander is op te  m erken dat de zenders van genoemde 

stukken van de buitenlandse kerken een beoordeling verw achten van 
de in geding- zijnde kwesties, een beoordeling die gevolgen heeft ten 
aanzien van  de banden die e r  zijn m et de broederschap in Zuid-Afrika;

3. vanwege de onduidelijkheid en onvolledigheid van gegevens een oordeel
vorm ing nie t mogelijk is.

Deze kerk  was mede van gevoelen da t de zaken die vanuit Zuid-Afrika 
aan kerkeraden en deputaten zijn voorgelegd raken de regels van cor
respondentie zoals die door de Synode Homewood-Carman, 1958 zijn 
vastgesteld  (cf. A cta a r t. 56). Volgens haar raken ze zeker de regel 
“he t op elkaar acht geven d a t n ie t worde afgeweken van de Gereformeerde 
belijdenis in de leer, de dienst, de kerk regeling  en de tuch t”. (Acta, a rt. 
56, sub 5).
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Deze kerk  overwoog voorts da t in a r t. 95 van de A cta van de Synode 
Homewood-Carman, 1958 (sub 8) deputaten de opdracht hebben gekregen 
om de correspondentie m et de buitenlandse kerken te voeren overeenkom
stig  de daarvoor door deze Synode vastgestelde regels. Zij sprak  dan ook 
als h a a r  m ening u it da t deputaten inzake de moeilijkheden in  Die Vrye 
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika de taak  hebben toe te zien da t 
deze kerken n ie t afw ijken van de Gereformeerde basis. Vermoedelijk was 
de bedoeling van deze kerk  dat deputaten nadere inlichtingen zouden 
inwinnen inzake de in geding zijnde kwesties bij de kerken in S.A., daa r
over een ernstige studie zouden maken en in voorkomende gevallen de 
kerken h ier behulpzaam zouden kunnen zijn.

Deze kerk vroeg nam elijk tenslo tte deputaten nadere inlichtingen te r  
verduidelijking van de ontvangen stukken, alsmede advies hoe ze als kerk  
h e t best had te  handelen. Zij meende da t dit verzoek enigszins was in de 
geest van he t in artikel 95 (sub 9) van de A cta van de Synode Homewood- 
Carm an, 1958, bepaalde, da t de deputaten to t taak  hebben om “van tijd  
to t tijd  bijzonderheden u it de door hen van zusterkerken ontvangen cor
respondentie te publiceren”.

N aar aanleiding van bovengenoemde brieven, die allen betrekking hebben 
op de situatie  in Die Vrye Gereformeerde kerke in  Suid-A frika delen 
deputaten  uw vergadering mee da t zij,

1. geen nadere inlichtingen hebben gevraagd in Zuid-Afrika inzake de 
in geding zijnde kwesties, noch bij De Vrye Gereformeerde Kerke 
a ldaar noch bij die afgescheiden broeders;

2. geen gehoor hebben gegeven aan he t schrijven van de kerk  te  Neer- 
landia w aarin he t gevoelen werd uitgesproken da t deputaten de taak  
zouden hebben dat ze acht hebben te  geven d a t buitenlandse kerken 
nie t afw ijken van de Gereformeerde belijdenis in de leer, de dienst, de 
kerkregering en de tucht;

8. n ie t voldaan hebben aan  de verwachting, uitgesproken in he t eerst 
ontvangen schrijven dat ze zich zouden inzetten to t een grondige 
heroriëntatie inzake de verhouding to t de Zuid-Afrikaanse G erefor
meerden;

4. geen bijzonderheden u it bovengenoemde stukken u it Zuid-Afrika hebben 
gepubliceerd.

D eputaten zijn nam elijk van oordeel, d a t hun door de Synode Homewood- 
Carm an, 1958, n ie t is opgedragen acht te  geven da t de corresponderende 
kerken in he t buitenland n ie t afw ijken van de Gereform eerde belijdenis en 
da t daarom  ook niet van hen gevraagd kan worden da t ze nadere inlich
tingen inwinnen over allerlei mogelijke verwikkelingen in die kerken, 
nog m inder d a t ze intensieve studie daarvan te  maken, hebben, of ook 
bezwaarde broeders in die kerken advies hebben te geven.

D eputaten stemmen toe dat genoemde Synode hen heeft opgedragen 
de correspondentie te  voeren overeenkomstig de daarvoor door deze Synode 
in h aa r  acta, a rt. 56, vastgestelde regels, m aar ze achten de conclusie 
van de kerk van Neerlandia op grond van dit artikel toch n ie t juist. 
D eputaten overwogen nam elijk, dat n ie t gezegd kan worden da t zij elkan
ders deputaten op de m eerdere vergaderingen als adviseurs ontvangen 
(cf. Acta art. 56, sub 2), en dat zij te beschikken hebben over h e t aan 
vaarden van elkanders a ttes ta ties (cf. Acta, art. 56, sub 2), weshalve 
ook n ie t gezegd kan worden da t zij he t toezicht hebben u it te  oefenen als 
genoemd in a rt. 56, sub 5.
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D eputaten hebben van d it hun gevoelen mededeling gedaan aan de 
kerk van N eerlandia en dienovereenkomstig deze kerk geadviseerd zich 
to t Die Vrye Gereformeerde kerk van P re to ria  te  richten om inlichtingen.

D at deputaten u it bovengenoemde correspondentie u it Zuid-Afrika niets 
hebben gepubliceerd is te  danken aan de overweging dat het n ie t goed 
was de vuile was u it buitenlandse kerken hier buiten te hangen.

In tussen zijn deputaten het m et de kerk van N eerlandia eens, d a t inzake 
de moeilijkheden in Die Vrye Gereformeerde kerke in S.A. inderdaad 
artikel 56 der A cta van de Synode Homewood-Carman (sub 5) in geding 
is. Ze zijn dan ook van m ening da t n ie t zij, m aar Uw vergadering zich 
nader op bovengenoemde moeilijkheden hebben te  beraden en dienaangaande 
een beslissing hebben te  nemen. W aar echter uw deputaten ook tobben 
m et de moeilijkheid da t de gegevens onduidelijk en onvolledig zijn, hebben 
zij niet een verantwoord advies op Uw tafe l durven leggen.

Op één ding moge U nog gewezen worden. E r  b lijk t verschil van m ening 
in de kerken te zijn over de vraag  w at krachtens a rt. 95 van de A cta der 
Synode Homewood-Carman, 1958 de taak  van deputaten is in voorkomende 
gevallen. D eputaten willen daarom Uw vergadering voorstellen de nieuw 
te  benoemen deputaten voor correspondentie m et buitenlandse kerken een 
welomschreven instructie te  geven.

Inzake de F ree Reformed Churches in A ustralia is h e t volgende op 
te  merken.

D eputaten ontvingen een brief van de deputaten voor buitenlandse cor
respondentie aldaar, onder dagtekening 1 December 1961, w aarin werd 
medegedeeld, dat de Generale Synode der Free Reformed Churches of 
A ustralia  bijeen hoopte te  komen op M aandag 8 Jan u ari 1962 om 8 uur 
in Albany. Beloofd werd een voorlopig agendum van deze te  houden ver
gadering toe te zenden, welk agendum door Uw deputaten echter niet 
werd ontvangen.

Een tweede brief werd van deze deputaten  u it A ustralia  ontvangen 
onder dagtekening 26 September 1962, zulks in antwoord op een schrijven 
van ons, w aarin mededeling werd gedaan dat de a.s. Synode in Ham ilton 
bijeen hoopte te komen. Ia  deze brief werd ons bericht da t de Synode van 
de F ree  Reformed Churches in A ustralia, 1962, in h aa r  zitting  van 11 
Jan u ari besloten heeft haa r deputaten voor correspondentie m et de buiten
landse kerken op te dragen:

1. de correspondentie m et de zusterkerken in Nederland, Canada, Zuid-
A frika en te  Monte Alegre te voeren overeenkomstig de op de Synode
1959 (Acta a rt. 48, sub 1—2) vastgestelde regelen;

2. er bij de zusterkerken in Nederland, Canada en Zuid-Afrika op aan
te dringen da t dezen de correspondentie ook volgens bovengenoemde
regels zullen voeren.

Deze deputaten verzoeken Uw deputaten van deze zaken kennis te willen 
nemen en aan de komende vergadering van onze Synode voor te  leggen. 
Uw deputaten hebben echter geen Acta van de Synode 1959 in A ustralia 
ontvangen en zijn dus ook nie t bij m achte Uw vergadering over de regelen 
voor correspondentie, op die Synode aanvaard, te  inform eren. In d it verband 
wijzen deputaten uw vergadering op w at ze hebben mede te delen inzake 
de Gereformeerde kerken in Nederland.
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Belangende de Gereformeerde Kerken in Nederland moge h e t volgende 
onder Uw aandacht worden gebracht.

D eputaten ontvingen van de Generale Synode van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland, Bunsehoten-Spakenburg, 1958, een afsch rift van de 
artikelen  99 en 100 van de A cta van deze vergadering, welke artikelen 
betrekking hebben op de correspondentie m et de buitenlandse kerken.

U it deze artikelen b lijk t da t deze Synode zich nader heeft bezonnen op 
de zaak der correspondentie, mede n aa r aanleiding van de door h aa r 
ontvangen besluiten m et toelichting van de Synode Homewood-Carman, 
1958. H et resu ltaa t van deze bezinning is geweest, dat de Gereformeerde 
kerken besloten hebben om, m et terzijdestelling van de door de Generale 
Synode van Kampen, 1951, gem aakte bepalingen, aan de corresponderende 
zusterkerken in A ustralia, Canada en Zuid-Afrika te verzoeken, de cor
respondentie voortaan te  doen om vatten:

a. h e t op elkaar acht geven dat niet worde afgeweken van de gerefor
meerde belijdenis in de leer, de dienst, de kerkregering  en de tucht;

b. het toezenden van elkander van de agenda en de besluiten (acta) der 
meeste vergaderingen en he t ontvangen op die vergaderingen van 
elkanders eventuele afgevaardigden als adviseurs;

c. he t inform eren van elkander inzake eventuele wijzigingen of aan 
vullingen van belijdenis, kerkorde en liturgische form ulieren, terw ijl 
de corresponderende kerken zich verplichten over h e t aanvaardbaar 
achten daarvan zich nadrukkelijk  u it te spreken;

d. he t aanvaarden van elkanders a ttes ta ties  en h e t toelaten van elkanders 
dienaren des Woords to t de bediening des Woords en der sacram enten;

e. he t doen van verantw oording aan  elkander terzake van correspondentie 
m et derden.

U it bovenstaande is duidelijk, dat Uw vergadering geroepen zal zijn 
een besluit te  nemen inzake h e t door de Generale Synode, Bunsehoten- 
Spakenburg, 1958, voorgestelde inzake de regelen voor correspondentie. 
D eputaten wijzen U e r  op, dat al de bepalingen van de Synode Homewood, 
1958 inzake deze m aterie, te rug  te  vinden zijn  in de bepalingen van deze 
Synode van de Gereformeerde kerken in Nederland. Laatstgenoem de Synode 
heeft alleen:

a. weggelaten he t woordje “voorlopig” in de bepaling inzake h e t toezenden 
aan elkander van de agenda der meeste vergaderingen.

b. een uitbreiding gegeven aan h e t artikel inzake h e t inform eren van 
elkander inzake eventuele wijzigingen of aanvullingen van de papieren 
der kerk, w aar ze h e t woord “tuch t” heeft vervangen door “liturgische 
form ulieren” ;

c. een uitbreiding heeft gegeven aan hetzelfde artikel als genoemd onder 
b. door te  bepalen, “terw ijl de corresponderende kerken zich ver
plichten over het aanvaardbaar achten daarvan zich nadrukkelijk u it 
te  spreken”.

D eputaten menen da t de wijzigingen voorgesteld door de Synode Bun- 
schoten-Spakenburg, 1958 geen ernstige bezwaren kunnen ontmoeten. Om 
de zaak van de correspodentie m et de buitenlandse kerken nu eindelijk 
to t een definitief einde te brengen, stellen deputaten uw vergadering voor 
in te  gaan  op he t verzoek van de kerken in Nederland de correspondentie

83



n aa r de door h aa r genoemde regels te voeren, dienovereenkomstig een 
besluit te  nemen en van dat besluit kennis te geven aan  de kerken ge
noemd in a rt. 95 van de A cta der Synode Homewood-Carman, 1958.

Tenslotte willen de deputaten uw vergadering nog op h e t volgende 
opm erkzaam  maken.

1. De Gereformeerde kerk  in Brazilië heeft niets van zich la ten  horen 
en ook nie t gereageerd op he t laa ts te  schrijven van Uw deputaten 
w aarin medegedeeld werd da t de a.s. Synode in H am ilton bijeen hoopte 
te  komen.

2. Die Vrye kerke van Zuid-Afrika hebben niets van zich la ten  horen 
en ook nie t gereageerd op he t laa ts te  schrijven van Uw deputaten 
w aarin  medegedeeld werd dat de a.s. Synode in  H am ilton bijeen hoopte 
te  komen.

3. De Gereformeerde kerken in Nederland hebben via h aa r  deputaten 
niets van zich laten  horen en ook nie t gereageerd op h e t laa ts te  
schrijven van Uw deputaten w aarin werd medegedeeld d a t de a.s. 
Synode in Hamilton bijeen hoopte te komen.

4. De F ree  Reformed Churches of A ustralia  hebben wel van zich laten
horen en ook gereageerd op he t laa ts te  schrijven van Uw deputaten
w aarin werd medegedeeld da t de a.s. Synode in H am ilton bijeen 
hoopte te  komen en w aarin zij kennis konden nem en van h e t voorlopig 
agendum van deze Synode. Zij spraken de beste wensen voor Uw 
vergadering uit.

5. De Free Reformed Churches of A ustralia deden ons n ie t toekomen
de besluiten van hun Synode 1959, noch ook he t voorlopig agendum
van die Synode.

D eputaten menen daarom  aan Uw vergadering voor te  moeten stellen 
da t er een dringend beroep op de corresponderende buitenlandse kerken 
worde gedaan om zich te houden aan  de regelen van correspondentie, zoals 
die door h aa r  zijn aanvaard.

Sam envattende stellen dus de D eputaten voor:

De Generale Synode besluite:
1. deputaten voor de correspondentie m et de buitenlandse kerken te 

benoemen, die een welomschreven opdracht ontvangen.
2. voortaan de correspondentie te voeren overeenkomstig de regels vast

gesteld door de Synode van de Gereformeerde kerken, Bunschoten- 
Spakenburg, 1958.

3. er bij de corresponderende kerken op aan  te dringen zich te houden 
aan de regelen der correspondentie door h aa r aanvaard.
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BIJLAGE II

R apport van Commissie I inzake de Opleiding' to t de Dienst des Woords.

A. Aanwezig zijn de volgende stukken en zaken:

1. H et R apport van D eputaten benoemd door de Synode 1958. D aarin zijn 
door D eputaten drie mogelijkheden aangewezen voor de opbouw van 
een eigen opleiding:
a. een Theologische School of College, m et twee “full-tim e” pro

fessoren en vier “part-tim e” lectoren (te kiezen u it he t predikanten
corps). De kosten daarvan worden begroot op pl.m. $ 26.000.— 
per jaar.

b. geen “full-tim e” professoren te  benoemen, m aar uitsluitend predi
kan ten  in te schakelen, die predikant blijven; en die elk bepaalde 
“vakken” voor 'hun rekening nemen. Genoemd w ordt een aan ta l 
lesuren van 28 per week. De kosten daarvan begroot op $ 16.400.—.

c. een andere methode van onderwijs, w aarbij studenten schriftelijk  
d ic taat ontvangen, en deze zelf m eer werkzaam  moeten zijn in het 
schrijven van scriptie’s of essays. Nu en dan colleges te geven op 
een centrale p laats, door de verschillende predikanten (die onder
ling van eikaars werk kennis nemen, en da t dus kunnen contro
leren). Indien predikanten u it het gehele land worden ingeschakeld, 
zullen studenten moeten rondreizen. Kosten hiervan begroot op 
$ 12.400.— per jaar.

d. voorstel van deputaten om, nu de opleiding nog n ie t op gang  is, 
reeds m et de aanwezige fondsen als kerken bouwgrond, ev. gebouw, 
ev. bibliotheek aan  te  schaffen, opdat als de opleiding g a a t be
ginnen, he t budget niet te  zw aar worde.

2. Voorstel van de Regionale Synode, om reeds nu enige predikanten als 
docenten te benoemen. Voorts deputaten aan te  wijzen die de voor
lopige en volledige opleiding voorbereiden in sam enwerking m et de 
docenten.

De Commissie constateert da t de Regionale Synode hierm ede k iest tegen 
mogelijkheid a. door deputaten geopperd, m aar geen keus doet tussen 
mogelijkheid b. en c.
3. De Regionale Synode s te lt voor, he t voorstel der deputaten, genoemd 

sub 1, d, niet te  aanvaarden, “om dat de noodzaak nie t gebleken is”.
De Commissie constateert dat de Regionale Synode hierm ede he t a rg u 

m ent van deputaten (dit te doen voordat de opleiding op gang  komt) 
heeft la ten  liggen.
4. Voorstel van br. M. C. W erkman, Edmonton, om reeds nu een der predi

kanten  af te  zonderen voor de opleiding, hem te benoemen to t pro
fessor, hem in de gelegenheid te  stellen zich verder te  bekwamen, 
w aarbij de kerken alle finantiële consequenties voor h aa r rekening 
nemen.

De Commissie constateert da t br. W erkman hierm ede een begin van 
uitvoering van door deputaten geopperde mogelijkheid a. voorstelt; zodat 
zijn voorstel binnen he t raam  van a. als geheel gezien m oet worden.
5. Br. W erkm an beveelt in een slot-alinea een onzer predikanten m et 

name aan  voor professor.
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De Commissie is van oordeel da t de behandeling van het onder 4 ge
noemde voorstel ten volle to t h aa r recht kan komen zonder d a t deze 
la a ts te  alinea is gelezen, zodat de synode zal hebben u it te  maken of het 
niet wenselijk is, voorlezing van deze slot-alinea u it te  stellen, eventueel, 
to t na de behandeling van he t voorstel zelf.

B. De Commissie heeft zich nader bezonnen op de door synode-leden 
gem aakte opmerkingen e.d. in betrekking to t de voorstellen, ingediend 
te r  zake van de Opleiding to t de D ienst des Woords.

De “inspringende” gedeelten zijn concept voorstellen, de andere een 
korte considerans.

De Commissie is van oordeel dat geen “correcties” in besluiten van 
voorgaande synoden behoeven te  worden aangebracht, aangezien deze 
synoden in hun tijd  weinig anders konden doen.

Zij is h e t er ook over eons d a t de situatie intussen gegroeid is en zich 
ontwikkeld heeft, zodat he t volgende besluit kan worden genomen:

“I. De synode, voortgaande in de door voorgaande synoden (Acta 
1954, a rt. 88, A cta 1958 art. 151) getrokken principiële lijn, dat 
de opleiding to t de Dienst des Woords behoort te  worden ver
zorgd door de Kerken van de Heere Christus, — 
acht de tijd  gekomen, om verdere stappen op deze weg te zetten. 
Zij overweegt daarbij:
1. E r zijn in onze kerken reeds jonge mensen die om een 

theologische opleiding vragen.
2. Indien de weg to t deze opleiding gebaand wordt, zal hun 

getal n aa r verw acht m ag worden groeien.
3. De tijd  da t zonder bezw aar predikanten u it Nederland kunnen 

worden beroepen, is (vanwege he t toenemend gebruik van de 
Engelse taal) aan he t voorbijgaan;

4. De tijd  da t een jongere generatie predikanten kerkelijke 
nooddruft g aa t worden, kom t dichterbij;

5. E r  zijn bepaalde mogelijkheden om docenten te verkrijgen.”

H et rappo rt der deputaten spreekt van drie mogelijkheden (boven ver
meld onder 1 a, b, c). Br. W erkman, in  zijn voorstel, w ijst n aa r  de eerste, 
de Regionale Synode naar de tweede en/of derde weg. De commissie is van 
oordeel da t de synode nie t moet treden in het verschil in opzet tussen II 
en III, aangezien h e t h ier g aa t over de interne inrichting  van de theolo
gische studiegang, welke behoort to t de taak  van door de kerken be
noemde docenten en curatoren. Zo b lijft over, dat ten  aanzien van het 
rapport der deputaten gesproken kan worden van twee wegen, die gem aks
halve genoemd worden: “full tim e” hoogleraren of “p a r t tim e” docenten.

De Commissie is van oordeel dat in het huidige tijdsbestek nog nie t kan 
worden overgegaan to t de benoeming van full-tim e professoren, reeds 
alleen vanwege de daaraan  verbonden kosten, en voorts ook omdat de 
benoeming van zulke full-tim e hoogleraren alleen verantwoord zou zijn 
als er reeds studenten aanwezig zijn. D aarbij kom t d a t als de synode 
zou treden in he t voorstel van br. W erkman, daarmede voor de e.k. ja ren  
de theologische opleiding nog een afgesloten weg zou zijn, terw ijl u it de 
binnengekomen voorstellen en de synode-besprekingen duidelijk n aa r voren 
kwam de begeerte, dat reeds nu die weg zou worden geopend.
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B lijft de gedachte van “p a r t tim e” docenten. D aaronder w ordt verstaan  
da t een aan ta l predikanten opgedragen zou worden bepaalde “vakken” te 
doceren, terw ijl voor bepaalde hulp-vakken eventueel ook niet-predikanten 
zouden kunnen worden benoemd (taalstudie b.v.).

U it de aard  der zaak heeft de commissie daarbij h aa r  gedachten wel 
la ten  gaan over de onder ons aanwezige krachten en “specialiteiten” ; en 
ze m eent dat, wanneer de eisen die de kerken aan  zulke docenten stellen, 
binnen de grenzen der billijkheid zouden blijven, he t inderdaad mogelijk 
is, een verantw oorde studie-leiding te  doen geven door zulk een “team ” 
van p a r t tim e docenten. De commissie g aa t natuurlijk  op d it moment 
n ie t over to t h e t geven van aanbevelingen, m aar zij hee ft wel de 
vrijmoedigheid om deze weg (van p a r t tim e docenten, te  benoemen uit 
ons predikanten-corps) aan  te  bevelen.

V erder heeft de commissie de vrijmoedigheid om aan  de synode aan 
te  bevelen, deze “eigen” opleiding te  doen aansluiten bij de aan  de High 
School volbrachte studie. D at wil zeggen: n ie t van asp iran t studenten  te 
eisen dat zij eerst de B.A. opleiding en degree ergens anders halen (in 
3 ja a r  studie). M aar dat de jonge mannen die zich aanmelden, direct van 
de H igh School a f  onder leiding der docenten komen, en dus ook in de 
propaedeutische vakken door eigen docenten worden onderwezen en geleid 
(oude talen, patristiek , philosophie e.d.). De commissie is van oordeel 
d a t de studenten in drie ja a r  studie op deze wijze heel w at m eer kunnen 
opsteken voor hun verdere opleiding en voor de dienst in  ’s Heren kerken 
dan in 3 ja a r  B.A. aan  een der universiteiten, en. daarbij bewaard worden 
voor de “verg iftig ing” w aarvoor terech t m eerderen bang zijn.

Daarom stellen wij dit voor:

“II. De synode besluit daarom, de weg to t theologische opleiding te 
openen door
1. u it de k ring  der predikanten (en /of andere leden der kerken) 

een aan ta l te benoemen to t docent, m et dien verstande da t de 
predikanten hun am btelijk werk blijven verrichten, en daar
naast tijd  en k rach t geven voor de opleiding van studenten.

2. aan elk dezer docenten één of m eer “vakken” toe te  wijzen.
3. daa rnaas t curatoren te  benoemen, die gezam enlijk m et de 

docenten de leergang der opleiding opzetten, w aarbij zoveel 
mogelijk m et de financiële d raagkrach t der kerken rekening 
gehouden wordt, zonder da t daarbij schade aan  de degelijk
heid en he t wetenschappelijk gehalte der opleiding worde 
berokkend.

4. deze docenten op te  dragen, onder toezicht der curatoren, 
m et de opleiding te  beginnen, zodra één of m eer studenten 
zich aanmelden.

5. Studenten voor de opleiding kunnen aanvaard worden als 
zij m et goede vrucht gevolgd hebben he t onderwijs dat in ons 
land de toegang to t universitaire studie opent.

III. De synode w ijst hiermede af he t voorstel van br. W erkman, om 
reeds nu een predikant te benoemen to t hoogleraar, en hem voor 
de tijd  van m instens drie jaren , voor rekening der kerken, in 
s ta a t stellen, zich voor te bereiden voor he t professoraat, aan
gezien:
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1. het getal van 1 hoogleraar lig t beneden he t noodzakelijk te 
achten minimaal aantal van twee;

2. daardoor voor de e.k. jaren  de weg to t de theologische op
leiding nog gesloten zou blijven.”

(Opmerking: in de commissie is ook overwogen, of he t wel als taak  
der kerken gezien moet worden, een predikant a f  te zonderen to t het 
professoraat, en dan hem in de gelegenheid te stellen, om gedurende een 
aan ta l ja ren  zich voor te bereiden en te  bekwamen to t deze taak . De 
commissie meende echter d a t de genoemde gronden voldoende zijn, en 
geen synode-tijd behoeft te  worden verspild aan een theoretische discussie 
hierover.)

Komende to t h e t laa ts te  deel van he t rapport der deputaten: De com
m issie is, gehoord de synode-discussie, van gedachte da t aankoop van een 
stuk  grond, m et de bedoeling om daarop hetzij direct, hetzij la ter, een 
gebouw voor de bibliotheek te zetten, verantwoord zou zijn als een goede 
geldbelegging. Toch m eent zij dat het, gezien de vrij “losse” opzet van 
de opleiding in de e.k. jaren, geen aanbeveling verdient d a t de kerken 
zich nu reeds vastleggen op een bepaalde p laats voor die opleiding. De 
Commissie is ervan, overtuigd, dat (hoewel een allesbehalve ideale toestand) 
de bibliotheek straks wel voorlopig ergens ander kan worden onderge
bracht. Over de noodzaak van die bibliotheek hoeft de commissie n ie t 
m eer te  spreken. Daarom :

“IV. De synode besluit dat ten gerieve van docenten en aanstaande 
studenten zo spoedig mogelijk begonnen zal worden m et de op
bouw van een theologische bibliotheek.”

De synode heeft een a fsch rift ontvangen van de deputaten voor de 
eisen voor het aanvullend examen. Gelijk reeds in synode-zitting is opge
m erkt, heeft de synode h ier geen. andere taak  dan de volgende:

“V. De synode besluit het h aa r door deputaten voor de opstelling van 
de eisen van een aanvullend examen —  (Acta 1958, a rt. 151 sub 3) 
—• toegezonden afsch rift dezer eisen in de Bijlagen bij de Acta 
op te  nemen.”

Br. H. Leffers heeft de synode voorzien van een u itgew erkt overzicht 
van de inkomsten voor de Opleiding. De synode zal ontdekken da t (ook al 
zijn alle collecten nog nie t binnen voor dit ja a r)  de lijn der inkomsten 
nog nie t in steile lijn omhoog gaat. De commissie ach t he t gewenst, dat 
br. Leffers afsch rift van d it overzicht aan  alle kerken toezendt, te r  ver
m aning en/of vertroosting  voor die kerken.

“VI. De synode, kennis nemend van he t rappo rt betreffende h e t nazien 
der boeken van de quaestor der Opleiding door de broeders Bakker 
en Meliefste (Ag. sub. 8A) dechargeert br. H. Leffers onder liar- 
telijke dankzegging voor het door hem voor de kerken verrichte 
w erk.”

De Commissie heeft zich ook beziggehouden m et de uitvoering van het 
besluit inzake de benoeming van docenten. Zij acht zich n ie t com petent 
noch capabel om op dit moment daarover uitgew erkte voorstellen te  doen 
betreffende het aan ta l lesuren en de vergoeding daarvoor. De Commissie 
m eent voorts ook, dat de synode voor he t heden nie t veel verder komen 
kan dan om Curatoren op te dragen bij de opzet van de opleiding zich te
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houden (in elk geval) binnen de door deputaten sub A le uitgestippelde be
groting. W at he t honorarium  der docenten betreft, m eent de commissie, in 
aanm erking nemend he t voorlopig k a rak te r van de opleiding als in  boven
genoemde eoncept-besluiten bedoeld, da t he t honorarium  per lesuur n ie t 
te  veel m oet u itgaan  boven de door docenten w erkelijk te  maken onkosten 
voor he t geven van die lessen.

E r is momenteel pl.m. $ 17.000.— in kas. T rek t men daarvan $ 3000.— 
a f  voor de bibliotheek voor de e.k. drie ja ren  — b lijft $ 14.000.—. Indien 
daar bij kom t in de e.k. ja ren  $ 4500.—• to t $ 5000.— per ja a r , dan m aakt 
da t een to taal van (laag geschat) 25 a  26 duizend dollar. D aaru it kunnen 
zeker de kosten voor de komende jaren  worden verzorgd (ook al zou de 
opleiding reeds in feite volgend ja a r  beginnen), en daarbij nog voldoende 
gereserveerd blijven voor de eerste kosten van bouwgrond, etc. De volgende 
synode zal de situatie opnieuw moeten bezien. D it kom t dus neer op:

“VII. De synode spreekt u it dat h e t voor het uitvoeren dezer besluiten 
betreffende de opleiding noodzakelijk is, da t de kerken to t de
e.k. synode 1 dollar per ziel per ja a r  opbrengen.

VIII. De synode besluit, he t V erslag van de Quaestor der opleiding in de 
Acta op te nemen.”

(Opmerking: De voorgestelde besluiten II en III  zijn la ter door de com
missie vervangen door een aan ta l andere, vermeld in a r t. 95 der Acta.)
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BIJLA G E III

R apport van Commissie II inzake Engelse Psalm bundel en 
sam enhangende zaken.

1. Aan uw commissie werd in de eerste p laats te r  hand gesteld het 
schrijven van ds C. De H aan te  W innipeg, agendum 9 E.

De commissie moge, voor de duidelijkheid, een weergave geven van dit 
schrijven in de volgende vorm:

Ds De H aan verzoekt: 
door te erkennen, da t h e t (critisch) gebruik van berijmde Psalm en en 
Liederen in de vrijheid der kerken s ta a t 
weg te  nemen de z.i. bestaande oneffenheid tussen

a. he t besluit van de synode 1958 aan  deputaten, belast m et he t sam en
stellen van een Psalmbundel in de Engelse taal, op te  dragen aan 
de kerken een Proefbundel toe te  zenden, m et het verzoek deze P roef
bundel terstond als zodanig te gaan gebruiken (waarin ds De H aan 
dan ziet een erkennen, da t een kerk  he t recht (de vrijheid, de bevoegd
heid en de plicht) heeft (berijmde) Psalm en en Liederen te  toetsen), 
en

b. h e t besluit van diezelfde synode om de P sa lte r van de Christian 
Reformed Church n ie t In de vrijheid der kerken te  laten  (w aarin ds De 
H aan d it recht ontkend ziet).

De vraag, w aarvoor we in de eerste p laats komen te staan  is: is  de 
oneffenheid, die ds De Haan m eent te zien hier inderdaad aanwezig?

Uw commissie w ijst er u in de eerste p laats op, d a t zelfs h e t beperken 
van een recht nog nie t betekent het ontkennen van een recht. E erder is 
h e t een erkennen van zulk een recht. Een recht, da t men nie t erkent, 
g a a t men nie t beperken.

Zelfs indien he t besluit, vermeld onder b. zou betekenen, da t he t rech t 
to t toetsen beperkt werd, zouden we nog nie t kunnen zeggen, dat dit 
recht daarm ede is ontkend.

In de tweede p laats  is uw commissie van oordeel, d a t d it recht to t 
toetsen niet slechts niet is ontkend, m aar zelfs n ie t beperkt is. W at door 
he t onder b. genoemde besluit wel is beperkt is het aan ta l berijmde P sal
men. Evenwel is het on tju ist te  zeggen, da t door beperking van het aan ta l 
te  zingen liederen he t rech t to t toetsen van te  zingen liederen is beperkt 
of ook ontkend.

In  a rt. 69 van onze Kerkenordening, welke door ons is aanvaard  als 
regel voor ons kerkelijk  leven, is ook voor de diensten in de Nederlandse 
ta a l h e t aan ta l te zingen berijm ingen beperkt. Door die beperking is het 
rech t to t toetsing evenmin aan g etast of ontkend als in he t bedoelde 
besluit van de synode 1958. Van d a t recht to t toetsen van de Nederlandse 
berijm ing w ordt door predikanten ook gebruik gem aakt.

Uw commissie s te lt u dan ook voor h e t volgende u it te spreken:
“De synode kan nie t aan he t verzoek van ds C, De H aan voldoen.
Grond: Ds De H aan s te lt ten  onrechte, dat in de opdracht van de synode 

1958 “aan D eputaten belast m et h e t sam enstellen van een Psalm bundel in 
de Engelse taal, aan  de kerken een Proefbundel toe te  zenden, m et h e t
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verzoek deze Proefbundel terstond als zodanig- te gaan gebruiken” besloten 
lig t “dat dze synode erkende, dat een kerk het recht (de vrijheid, de be
voegdheid en de plicht) heeft (berijmde) Psalm en en liederen te toetsen”, 
daar dit verzoek alleen de toe te zenden Proefbundel betrof. De door ds De 
H aan geconstateerde oneffenheid is derhalve n ie t aanwezig.”

2. Uw commissie ontving, te r  fine van advies, h e t schrijven van br. 
J. Van Rietschoten, agenda 9 E  1.

Aangezien br. Van Rietschoten in dit schrijven enige opm erkingen van 
muziektheoretische aard  geeft over he t “Book of P ra ise” adviseert uw 
commissie

“De synode besluit h e t schrijven van br. J . Van Rietschoten in handen 
te stellen van D eputaten voor een English Calvinistic P salter.”

3. Van de Regionale Synode 1962 kwam in een voorstel inzake adres 
van D eputaten voor de Psalm berijm ing, agenda 9 G.

Bespreking hiervan acht uw commissie niet nodig, w aar he t voorstel 
voor zichzelf spreekt. Zij adviseert u:

“De Synode besluit aan deputaten voor de Psalm berijm ing te  adviseren 
om, teneinde een onjuiste indruk te  voorkomen, als adres aan  te nemen: 
“Deputies for an English Calvinistic Psalter, P.O. Box 661, Ham ilton, 
O ut.”, en aan d it adres ruime bekendheid te  geven.”

4. De kerk  te New W estm inster deed een voorstel ten  aanzien van de 
besluiten van de synodes van 1954, acta a rt. 56, en van 1958, ac ta  a r tt . 
194, 209. Agendum 9 D.

De kerkeraad van New W estm inster heeft niet le tte rlijk  geciteerd of 
aangegeven welk gedeelte der vermelde artikelen zij vervallen verklaard 
wilde zien, doch u it voorstel en bijgevoegde gronden is duidelijk, da t be
doeld w ordt het besluit da t alleen de 34 Psalm berijm ingen u it de P sa lte r  
van de Christian Reformed Church, die gezongen kunnen worden op de 
Geneefse melodieën in de kerken zuilen worden gebruikt to t de tijd, dat 
D eputaten voor de Psalm berijm ing een “eigen” Proefbundel aan de kerken 
toegezonden zouden hebben, waarop deze Proefbundel in de p laats der 
“34” gebruikt zou worden.

Hoewel het bestreden besluit momenteel geen enkel effect m eer heeft 
in he t kerkelijk leven, w aar de bedoelde Proefbundel reeds in gebruik is, 
is uw commissie van oordeel, dat he t n ie t goed zou zijn als m et het 
constateren van da t fe it werd volstaan.

Opgem erkt dient immers te  worden, dat de synode 1954 bepaalde, dat 
de kerken de vrijheid zouden hebben de 34 Psalm en, die op de Geneefse 
melodieën gezongen kunnen worden te gebruiken zolang we geen defini
tieve oplossing zouden kunnen bereiken in deze belangrijke zaak, acta 
art. 56.

De synode 1958 heeft dit besluit gehandhaafd. Toen imm ers bezwaren 
tegen het besluit van 1954 werden ingebracht en verzocht werd de P salter 
van de Christian Reformed Church in de vrijheid der kerken te laten  en 
toen werd voorgesteld dit ook te  doen m et in die P sa lte r Hym nal gevonden 
en m et nam e genoemde andere liederen, besloot die synode zulks n ie t te  
doen. H et argum ent van de synode 1958 was, da t zeer betekenisvolle be
zwaren tegen deze bundel-als-geheel zijn ingebracht in  he t rap p o rt van 
deputaten Homewood 1954.

W at de synode 1958 evenwel verzuimde w as: aan te tonen, da t deze
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bezwaren tegen de bundel-als-geheel N IET  de 34 berijm ingen die op de 
Geneefse melodieën gezongen kunnen worden golden. Men zou da t hebben 
verwacht. Of, w at ook mogelijk was geweest, d a t deze synode besloten 
had, dat, gezien de bezwaren tegen de bundel-als-geheel in he t geheel 
geen gebruik er van zou worden gem aakt.

1954 noemde als enige grond (als d it als grond aangem erkt m ag worden) 
“de Geneefse melodieën”. 1958 handhaafde d it zonder aan te  tonen, dat 
de Geneefse melodieën als zodanig de “zeer betekenis volle bezwaren tegen 
de bundel-als-geheel” ten iet deden dan wel dat deze 34 n ie t aan deze 
bezwaren onderhevig waren. En w aar deze synode verzuimd heeft goede 
gronden aan te voeren voor de bedoelde besluiten, daa r m eent uw com
m issie he t bezw aar van de kerk te  New W estm inster te moeten delen. 
Zij s te lt u dan ook voor u it te  spreken:

“De synode heeft het voorstel van de kerk te New W estm inster gehoord.
De synode spreekt uit, d a t de gronden, aangevoerd door de synodes 

van 1954 en 1958 voor h aa r besluiten w aarbij de kerken beperkt werden 
in he t gebruik van de P sa lte r  van de Christian Reformed Church, welke 
besluiten vermeld zijn in h aa r Acta, 1954, art. 56 en 1958, a r tt . 194, 209, 
onjuist en onvoldoende zijn;

onjuist, w aar de “Geneefse melodieën” als zodanig een onjuist m otief 
is om een synodebesluit op te  gronden;

onvoldoende, w aar verzuimd is aan te tonen of de “bezwaren tegen de 
bundel-als-geheel” (i.c. de P sa lte r der Christian Reformed Church) al of 
n ie t de “34” golden.”

5. F inantieel verslag van deputaten, agendum 10 G.
Een tw eetal finantiële verslagen van deputaten voor de Psalm berijm ing 

zijn  ontvangen. Zij verschillen alleen in overzichteijkheid. Uw commssie 
adviseert u:

“De synode besluit
1. h e t kortste  finantiële verslag van D eputaten voor de Psalm berijm ing 

als bijlage bij de A cta op te nemen.
2. het door deputaten gevoerde finantiële beleid goed te  keuren.”

De volgende opmerkingen mogen hierbij worden gem aakt.
Noch door de synode 1958 noch door de toen benoemde deputaten kon 

worden voorzien voor welke mogelijkheden en moeilijkheden, ook finan
tiële, deputaten bij hun arbeid zouden komen te staan. Wel gaf de synode 
1958 aan  deputaten de opdracht een Psalmbundel samen te stellen in de 
Engelse taa l en “bij de sam enstelling daarvan gebruik te  m aken van 
hetgeen in de P sa lte r  van de C hristian Reformed Church en eventueel 
andere Psalters geboden w ordt”, m aar de synode bond deputaten n ie t aan 
bestaande bundels. Zij beperkte dat gebruikm aken door de volgende rich t
lijn : “in zover de berijm ing Schriftgetrouw  is en de melodie aan kerk- 
muzikale norm en beantw oordt”. Als gevolg van de onmogelijkheid de d raag 
w ijdte van de gegeven opdracht te overzien werd aan deputaten een bedrag 
van slechts $ 200.00 toegezegd.

Toen deputaten to t de conclusie kwamen, da t zij hun opdracht alleen 
m aar goed konden uitvoeren indien zijn m et dhr. W estra een contract 
afsloten en een behoorlijk honorarium  gaven voor h e t gebruik van door 
dhr. W estra gem aakte berijm ingen, hebben zij de enige weg gevolgd die 
open stond: een d irect beroep op de kerken. E erst toen vanuit de kerken
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voldoende toezeggingen w aren binnengekomen, hebben deputaten verdere 
stappen ondernomen en een overeenkomst gem aakt m et dhr. W estra.

In  he t voorstel van de Regionale Synode van 1962 w ordt gesproken van 
“gedwongen door he t voldongen fe it van . . Ui t  door tijdens uw vergade
ring  gegeven en ook door uw commissie la ter ontvangen mededelingen en 
inlichtingen van deputaten is duidelijk geworden, d a t dhr. W estra de 
deputaten n ie t voor een voldongen fe it heeft gep laa tst en da t deputaten 
d a t de kerken evenmin hebben gedaan.

Uw commissie ontving tevens van deputaten een verklaring, gegeven 
nam ens de kerkeraad van Fergus-Guelph, da t de boeken van de penning
m eester van deputaten waren nagezien en in  orde bevonden. Op grond 
daarvan ste lt de commissie voor:

“De synode heeft kennis genomen van de verk laring  nam ens de raad  
der kerk  te Fergus-Guelph, dat de boeken van de penningm eester van 
deputaten zijn nagezien en in orde zijn bevonden.

De syode besluit de penningm eester van deputaten te  dechargeren.”

6. Voorstel van de Regionale Synode van 1962, agendum  9 F.
Inzake pun t 1 heeft uw commissie niets anders op te m erken dan dat 

h e t n ie t m eer dan plicht is de grote w aardering en dank u it te  spreken 
voor de arbeid, door deputaten verricht.

Over punt 2 heeft de commissie bij 10 G reeds enige opmerkingen ge
m aakt. D eputaten ontvingen van verscheidene kerken de toezegging h aa r 
deel te zullen bijdragen om de benodigde gelden voor auteursrechten  
bijeen te brengen. Doordat deze kosten op deze wijze werden bestreden is 
h e t m ogelijk geworden de proefbundel voor zulk een lage p rijs  aan  te  
bieden, (de commissie is er zich van bewust, da t d it n ie t de enige reden 
was) aangezien anders de kosten voor de auteursrechten  verw erkt hadden 
moeten worden in de p rijs  van de bundel. ALLE kerkleden, zowel in 
Canada als ook in A ustralië, die zich de bundel hebben aangeschaft, profi
te ren  derhalve van de door verscheidene kerken gezonden en /o f toegezegde 
bijdragen. H et kom t uw commissie billijk voor, d a t uw vergadering een 
opwekking doet u itgaan  aan de kerken die nog nie t h aa r medewerking in 
dezen hebben verleend om zulks alsnog te doen. Wij hebben dan nie t 
alleen he t oog op kerken in Canada, m aar ook op kerken in A ustralië, 
welke laats te  dan ook op deze wijze, ondanks de afstand, actief kunnen 
medewerken aan he t to t stand komen van deze en eventuele volgende 
proefbundels. Een bedrag van $ 794.27 is nog nodig om de benodigde 
$ 3000.00 vol te maken, w aarbij ook bedacht m oet worden, d a t deputaten 
ook als de verplichtingen jegens dhr. W estra zijn nagekomen, in de 
toekom st voor de noodzakelijkheid kunnen komen te s taan  wederom te r  
vervulling van hun opdracht gelden u it te  geven voor auteursrechten . Indien 
alle Canadese en A ustralische kerken bijdragen voor zulke kosten op de 
wijze w aarop verscheidene kerken reeds bijgedragen hebben (n.l. $ 1.—  
per ziel, zoals door deputaten ook was verzocht) hebben nieuwe deputaten 
enige arm slag  en behoeven zij w aarschijnlijk  n ie t w eer een beroep op 
de kerken te  doen.

Nopens een a f  te  sluiten contract m et dhr. W estra, van welk voorgesteld 
contract uw commissie een tw eetal afschriften  h eeft ontvangen, zij opge
m erkt, da t daa ru it verw ijderd dient te  worden w at aanleiding zou kunnen 
geven to t de gedachte als zouden de kerken een hoofdkw artier op aarde 
hebben, terw ijl eveneens h e t de aandacht van deputaten verdient of het 
n ie t aanbevelenswaardig’ is ook in he t eerste gedeelte, pag'. 1, op te nem en
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de bepaling-, da t he t gebruik van door dhr. W estra verschafte berijm ingen 
door zusterkerken op dezelfde voorwaarden zal kunnen geschieden als het 
gebruik dier berijm ingen door ons. Uw commissie ach t zich com petent 
noch capabel bepaalde concrete form uleringen te  suggereren aan  depu- 
ta ten  doch vo lstaa t m et deze suggestie in h aa r rapport.

ad 3a. Uw commissie heeft over dit voorstel der Regionale Synode 
geen verdere opmerkingen te maken of aanbevelingen te  doen.

W at de in het voorstel genoemde critiek aan g aa t zou uw commissie 
u wel willen adviseren de kerkleden op te  wekken eventuele critiek op 
berijm ing en /o f melodie getrouw elijk en ten spoedigste aan deputaten 
bekend te  maken en eveneens aan deputaten op te geven welke drukfouten 
zijn  ontdekt en w aar een fou t in het aangeven van h e t rhy thm e m oest 
worden geconstateerd, opdat alle oneffenheden in een eventuele volgende 
u itgave kunnen worden vermeden.

ad 3b. H et zal zeer moeilijk, zo n ie t onmogelijk zijn aan  deputaten 
bepaalde richtlijnen te geven voor eventuele aankoop van auteursrechten. 
Uw commissie is althans niet bij machte enige concrete suggesties in  die 
richting  te  doen.

Betreffende de auteursrechten nog dit: Uw commissie s te lt u wel voor om 
officieel, nam ens de kerken, die instanties en eventuele auteurs die zonder 
enige vergoeding te vragen berijm ingen en/of melodieën afgestaan  hebben 
voor onze proefbundel, daarvoor onze dank te  betuigen. Uw commissie 
weet, da t deputaten zulks reeds hebben gedaan, m aar ach t h e t gewenst, 
d a t he t ook nu door uw vergadering geschiedt.

ad 3c. Uw commissie stem t hiermede in, doch w ijs t er op, da t deputaten 
zulks, ingevolge de door de synode 1958 hun gegeven opdracht, al hebben 
gedaan. Vanzelfsprekend zal dit in de opdracht aan te  benoemen deputaten 
moeten worden vermeld.

W at eveneens vermeld zal moeten worden in een opdracht is he t door de 
synode 1958, a rt. 172, 3, bepaalde, da t he t wenselijk is, da t deputaten ter- 
wille van de uniform iteit nauw samenwerken m et zusterkerken in andere 
Engels sprekende landen.

ad 3d. W aar uw commissie het onmogelijk acht de w erkelijk te ver
wachten onkosten te  schatten, ach t zij het eveneens onmogelijk een bedrag 
toe te zeggen, da t daaraan beantwoordt. De commissie w ijst er op dat, 
indien alle kerken voldoen aan het indertijd to t h a a r  door deputaten 
gericht verzoek om $ 1.— per ziel te willen bijdragen voor de aankoop 
van auteursrechten, deputaten reeds een zeker fonds hebben. Eveneens 
kunnen onkosten van deputaten bestreden worden u it eventuele baten  van 
de uitgave van he t “Book of P ra ise”.

In  p laats  van een bedrag toe te zeggen (terw ijl we toch n ie t kunnen 
beoordelen of da t voldoende of te  gering of buitensporig is) adviseert 
uw commissie u deputaten te m achtigen om, indien zij te r  volvoering van 
hun opdracht n ie t voldoende finantiële middelen to t hun beschikking hebben, 
een rech tstreeks beroep te  doen op alle kerken. Zulk een m achtiging ver
schaft deputaten een mogelijkheid de benodigde gelden te  verkrijgen en 
voorkomt tevens, da t zij h e t verw ijt te horen krijgen buiten hun boekje 
te  gaan  indien zij zich to t de kerken wenden m et verzoek om bijdragen.

ad 3e. Uw commissie acht h e t n ie t nodig zulk een opdracht te geven. 
U it u geworden mededelingen van deputaten is duidelijk gebleken, gelijk
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ook u it vergelijking van het “Book of P raise” m et de prijs e r  van wel 
blijken kan, da t deputaten de uitgave van he t “Book of P ra ise” op een 
zakelijk verantwoorde wijze hebben verzorgd. Ook is u it een uw commissie 
te r  hand gestelde brief gebleken, da t deputaten ook m et broeders overleg 
hebben gepleegd. H et dient aan deputaten te r  beoordeling te  worden over
gelaten  welke wijze van uitgeven voor de kerken het m eest p rofijte lijk  is.

In  dit verband wil uw commissie wel enige opmerkingen maken over de 
te r  vergadering geuite k lacht van een der deputaten, d a t de arbeid der 
deputaten verzw aard is geworden door he t feit, d a t zij ook voor h e t u it
geven, verzenden en adm inistreren van het “Book of P ra ise” hebben moeten 
zorgen. De commissie is van oordeel, da t het deputaten m ogelijk gem aakt 
dient te worden zich alleen bezig te  houden m et het sam enstellen van een 
bundel, doch da t zij van de “zakelijke” k an t van deze zaak moeten worden 
bevrijd.

De suggestie is gedaan een Publication Committee te  benoemen, da t als 
een “non-profit organization” de uitgave van he t “Book of P ra ise” en 
eventuele andere “kerkelijke” uitgaven zou moeten verzorgen. Zulk een 
Publication Committee zou dan een geheel nieuwe instantie kunnen zijn 
of ook zou uw synode een bestaande organisatie of lichaam als zodanig 
kunnen benoemen. Uw commissie is van oordeel, dat he t ongewenst is 
deze kan t op te  gaan, aangezien de kerken zich op deze wijze zouden 
begeven op een h.i. gevaarlijke weg. Om een voorbeeld te  noemen: 
Indien b.v. het bestaande Canadian Reformed Publishing House zou worden 
aangewezen als een Publication Committee bestaa t het grote gevaar, dat 
he t Canadian Reformed Magazine zou worden aangezien voor he t officiële 
orgaan, als de stem  der kerken.

Hiermede wil uw commissie n ie t beweren, dat dit Canadian Reformed 
Publishing House in geen geval de verzorging van de uitgave van het 
“Book of P ra ise” m oet verzorgen. De commissie heeft slechts bezwaar 
tegen h e t benoemen door uw vergadering van zulk een z.g.n. Publication 
Committee.

W at de commissie wel wil adviseren is: een weg te  openen waardoor 
deputaten van hun zakelijke beslommeringen kunnen worden verlost. Die 
m ogelijkheid ziet de commissie hierin, dat aan deputaten he t rech t gegeven 
w ordt u it te zien naar enige broeders aan wie, onder controle van depu
ta ten , door deputaten w ordt opgedragen de technische, finantiële en ad
m inistratieve werkzaamheden verbonden aan de uitgave van het “Book of 
P ra ise” nu en in de toekomst, en he t toezien op de naleving van de 
bepalingen in he t contract m et dhr. W estra, speciaal w at b e tre ft de z.g.n. 
royalty.

D eputaten behouden dan de vrijheid he t Canadian Reformed Publishing 
House als zodanig aan  te zoeken of enige andere broeders voor deze taak  
te  benoemen.

Op grond van w at hierboven is opgem erkt kom t uw commissie m et de 
volgende voorstellen:

“De synode heeft kennis genomen van he t voorstel van de Regionale 
Synode 1962, agendum 9 F.

De synode besluit:
1. Aan D eputaten voor de Psalm berijm ing h aa r  grote dank en w aardering 

u it te spreken voor de vele en veelomvattende arbeid door deputaten 
verricht.
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2. Nieuwe deputaten voor de Psalmberijming- aan te wijzen m et de op
dracht: het “Book of P ra ise”, — w aar nodig —  te herzien en verder 
u it te  bouwen, daarbij rekening houdend m et u itgebrachte critiek, 
opdat t.z.t. een volledige bundel aan de kerken worde aangeboden. 
D eputaten behoeven zich bij die arbeid n ie t te beperken to t door 
dhr. W estra berijmde Psalm en en de “Genevan tunes” m aar dienen 
vooral, n aa s t op Schriftgetrouwheid, ook te letten  op verstaanbaarheid  
der berijm ingen, kerkm uzikaal gehalte en zingbaarheid der melodieën.

3. D eputaten te  machtigen een contract a f  te sluiten m et dhr. D. W estra 
voor he t gebruik van de berijm ingen van zijn hand welke zijn opge
nomen in he t “Book of P ra ise”.

4. D eputaten te  m achtigen om, indien zij bij hun verdere arbeid zich voor 
uitgaven zien gesteld voor welke geen middelen aanw ezig zijn, recht
streeks een beroep op de kerken te doen.

5. D eputaten te  m achtgen om, teneinde zich uitsluitend aan hun eigenlijke 
ta ak  te kunnen wijden, en zich te bevrijden van onnodige beslomme
ringen, zich te  voorzien van de bijstand van enige broeders voor de 
behartiging van de technische, adm inistratieve en finantiële w erk
zaam heden verbonden aan de uitgave van he t “Book of P ra ise”, nu en 
in de toekomst, en he t toezien op de naleving van de bepalingen in 
he t contract m et dhr. W estra; het daarbij in de vrijheid van deputaten 
latend zich daarbij te  bedienen van een bestaande “non-profit organiza
tion” dan wel van anderen.

6. D eputaten op te dragen zoveel mogelijk overleg te  plegen m et de 
door de A ustralische kerken voor de Psalm berijm ing benoemde depu
taten .

7. De kerken op te  wekken om, voor zoveel zij d it nog nie t .gedaan 
hebben, alsnog te  voldoen aan het verzoek van deputaten om $ 1.— 
per ziel a f  te  staan  voor de aankoop van au teursrechten  en zulks te 
doen op zo ko rt mogelijke term ijn.

8. Eenzelfde verzoek te  richten to t de A ustralische kerken.
9. De kerken op te  wekken aan deputaten te doen toekomen noodzakelijk 

geachte correcties, verbeteringen en dergelijke in he t “Book of P ra ise”.
10. Aan die personen, instanties en /o f kerkengroepen die, zonder daarvoor 

vergoeding te  vragen, berijmingen en /o f melodieën hebben afgestaan  
voor he t “Book of P ra ise” daarvoor officieel nam ens de kerken dank 
te  betuigen.”

7. Tenslotte is aan de commissie toevertronwd een stuk  bevattende een
deel der A cta van de synode 1962 der F ree  Reformed Churches of
A ustralia, n.l. a r t. 40, handelende over een KERKBOEK IN  DE EN G ELSE
TAAL.

Van belang voor uw vergadering zijn slechts de volgende passages:
“4. u it te  spreken da t zij het ern stig  b e treu rt dat de door de Canadian 

Reformed Churches te r  zake van de P salter benoemde deputaten geen 
uitvoering hebben gegeven aan hun opdracht de “proefbundel” voor 
te  bereiden in sam enwerking m et deputaten van de Free Reformed 
Churches of A ustralia, en da t zij de verw achting heeft da t voor de 
com pletering van de Psalter-in-de-Engelse-taal onze deputaten  wel 
in de gelegenheid worden gesteld hun aandeel te  leveren;
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5. opnieuw deputaten te  benoemen m et als opdracht:
b. de u it de Kerken komende opmerkingen over de “proefbundel” 

te  bezien, en indien nodig door te  geven aan  de te r  zake van de 
P sa lte r  door de Canadian Reformed Churches benoemde deputaten;

c. zich in verbinding te  stellen m et deze deputaten om to t comple
te ring  van de Psalter-in-de-Engelse-taal te komen, en daarin  een 
w erkzaam  aandeel te  nem en;”

Van de punten 5 b en c kan uw vergadering dankbaar kennis nemen.
Aan de genoemde deputaten is ook opgedragen in contact te  treden m et 

onze deputaten voor tex t Belijdenisgeschriften, Liturgische geschriften, en 
(eventueel) de Kerkenordening. Op gem erkt zij, d a t wij geen deputaten 
hebben voor de Geloofsbelijdenis, de Catechismus, de liturgische form u
lieren en de Kerkenordening.

Betreffende pun t 4 m erk t uw commissie het volgende op.
We constateren, da t he t daarin  uitgesproken oordeel over onze deputaten 

onjuist is. Blijkens mededeling van deputaten aan uw vergadering zijn 
verscheidene berijm ingen aan de A ustralische deputaten te r  beoordeling 
voorgelegd en zijn van die deputaten ook beoordelingen ontvangen. Ver
scheidene brieven zijn gewisseld. Tenslotte hebben onze deputaten defini
tieve beslissingen moeten nemen, aangezien zij anders n ie t aan hun opdracht 
om m instens een ja a r  voor de volgende synode een proefbundel aan  de 
kerken toe te  zenden, konden voldoen. We constateren, da t de A ustralische 
synode een niet-bestaand fe it heeft betreurd en da t de blaam, in h aa r 
u itsp raak  op onze deputaten gelegd, door deze deputaten n ie t is verdiend.

De commissie s te lt dan ook he t volgende voor:
“De synode neem t dankbaar kennis van het door de synode 1962 der 

A ustralische kerken blijkens haar acta, art. 40, 5 b. c. beslotene.
De synode is overtuigd, da t onze deputaten voor de Psalm berijm ing 

door om standigheden beperkt w aren in hun m ogelijkheden to t contact 
m et de A ustralische deputaten ad hoe, doch de bestaande mogelijkheden 
wel hebben benut en da t door de in a rt. 40, 4 van onder a. genoemde Acta 
vermelde u itsp raak  ten onrechte een blaam op onze deputaten is gelegd.”
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BIJLA G E IV

R apport Commissie III  re N aam sverandering Kerken,

Uw commissie ontving te r fine van advies een stuk van Ds. G. VanDooren, 
pun t 9 R van het Agendum, w aarin deze zijn bezwaren n aa r voren b rengt 
tegen de naam  onzer kerken en suggereert als nieuwe naam  te kiezen: 
“THE CHRISTIAN CHURCHES IN  CANADA”.

Ds. VanDooren deelde de commissie mede, — welke mededeling’ de com
missie hierm ede aan de Synode doorgeeft —, dat hij zijn suggestie om 
als naam  aan te  nemen: “The Christian Churches in Canada” terugneem t, 
daar gebleken is, dat deze naam  reeds gebruikt wordt, en da t ook zijn 
bezwaren tegen he t woord: “Reformed” in: “The Canadian Reformed 
Churches” vervallen zijn, m aar handhaaft zijn voorstel om een nieuwe 
naam  te kiezen, m et als grond, d a t h e t woord: “Canadian” in: “The 
Canadian Reformed Churches” de staatskerkgedachte impliceert, en de 
kerk  n ie t van de wereld is.

Aansluitend aan dit laatste, m erk t Uw commissie op, dat, ofschoon niet 
van de wereld, de kerk  wel in de wereld is en wel in het stuk ervan, da t 
Canada heet. H et woord: “Canadian” b rengt dit, n aa r de overtuiging van 
de Commissie to t u itdrukking en im pliceert als zodanig de staa tskerk 
gedachte niet. Om die reden hoeft de naam  onzer kerken dan ook niet 
te worden veranderd.

Een andere reden, waarom  to t verandering besloten kon worden, zou 
kunnen zijn, da t een betere naam  dan de tegenwoordige werd voorgesteld. 
D it is echter niet he t geval.

Im m ers, blijkens mededeling van de Classis-Noord van 7 Septem ber ’62 
aan  de Synode, d raag t geen enkele kerkengroep de naam : “Reformed 
Churches in  Canada”, m aar deze naam  zou onherroepelijk verw arring  
m edebrengen m et de naam : “The Reformed Churches in N orth Am erica”, 
welke wel in gebruik is.

De tweede, nog vrije naam, die door dezelfde Classis w ordt genoemd, 
is: “The Reformed Presbyterian  Churches in  Canada”.

Deze naam p as t echter niet, om dat e r  de conclusie u it getrokken zou 
kunnen worden, dat onze kerken u it de P resbyterian  Church w aren voort
gekomen.

Andere suggesties zijn n ie t gedaan, en Uw commissie heeft ook geen 
andere.

De Commissie adviseert als volgt:
De Synode, H am ilton ’62, van the Canadian Reformed Churches heeft 

kennisgenom en van h e t voorstel van Ds. G. Van Dooren to t w ijziging van 
de naam  der kerken en van een mededeling van de Classis-Noord van 7 Sep
tem ber ’62, da t de nam en: “Reformed Churches in  Canada” en “Reformed 
Presbyterian  Churches in Canada” door geen enkele kerkengroep gedragen 
worden.

De Synode overweegt, dat:
1. h e t woord: “Canadian” in: The Canadian Reformed Churches” niet

im pliceert enige staatskerkgedachte, m aar eenvoudig to t u itdrukking
brengt, d a t onze kerken in  Canada gevestigd zijn;

2. h e t woord: “Reformed” in: “The Canadian Reformed Churches” niet
im pliceert, da t onze kerken u it een Canadese reform atie, m aar u it de
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Reform atie van de 16e eeuw voortgekom en zijn, en al zodanig een 
duidelijk onderscheidingsteken is;

De Synode is van oordeel, da t alleen to t naam sverandering besloten 
moet worden, indien daar dringende redenen voor worden aangevoerd.

De Synode concludeert, dat deze dringende redenen nie t zijn aangevoerd 
en constateert, da t geen betere naam dan de huidige is voorgesteld.

De Synode besluit op grond van een en ander de op de Classis Lethbridge 
van 15 Nov. 1950 aangenom en naam : “THE CANADIAN REFORMED 
CHURCHES” te handhaven.

BIJLAGE V

D eputaten, benoemd door de Synode 1958,
to t vastste lling  van eisen van aanvullend examen.
A cta Synode Homewood-Carman 1958, a r tt . 151 en 330.

Edmonton, 16 Jun i 1962.

Aan de Exam inatoren, benoemd door de Synode van 
Homewood-Carman, 1958, (Acta A rt. 330).

Geachte Broeders,

De synode van Homewood-Carman, 1958, had ons opgedragen eisen te 
form uleren voor het aanvullend examen, vermeld in a r t. 151 van h aa r  Acta.

H et eerste ontwerp bevatte zoveel leerstof, da t h e t neerkwam op een 
vaststellen  van eisen voor een compleet candidaatsexam en. We kwamen 
evenwel alm eer to t de overtuiging, dat zulks n ie t de bedoeling was van de 
synode. H et g aa t om een aanvullend examen in de voor de am btelijke 
bediening in onze Gereformeerde Kerken zo belangrijke vakken.

Nu is h e t moeilijk algemene richtlijnen te  geven. De v raag  is immers, 
w aar de examinandus zijn opleiding heeft ontvangen. De exam inatoren 
zullen dan ook o.i. zich moeten vergewissen van he t w etenschappelijk peil 
en de religieuze richting van zijn opleiding. D aarvan h an g t a f  in hoeverre 
hij een aanvullend examen nodig heeft en w at door hem bestudeerd dient 
te  worden.

We willen U dan nu een lijs t van exameneisen voorleggen. 
H erm eneutiek: Di\ S. Greijdanus “Schriftbeginselen te r  S chriftverklaring”.

Vierde hoofdstuk.
O.T. exegese: 1 Hoofdstuk, door exam inatoren vast te  stellen.
N.T. exegese: 1 Hoofdstuk, door exam inatoren v ast te  stellen.
Bijz. Canoniek: B. Holwerda “Begonnen hebbende van Mozes . . . Daa r 

van “De plaats, die de H EER E verkiezen zal”.
D it lijk t ons wel belangrijk  m et he t oog op de Pentateuch- 
critiek.

Hist. R ev.: B. H olw erda: “Begonnen hebbende van Mozes . . . . ”. D aarvan 
“De heilshistorie in  de prediking”, 
of
R. Schippers: “Van den dienst des W oords”. Daarvan “Christo-
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logische prediking over de historische stof van he t Oude 
T estam ent” , M. B. van ’t  Veer.

Dogm atiek: Eventueel
A. G. Honig “Handboek van de Gereformeerde Dogm atiek”, 
of
Berkhof “System atic Theology”.
Eventueel. H et h an g t er m aar van af, w at de examinandus 
a l bestudeerd heeft. Misschien is h ier geen aanvullend examen 
nodig. Misschien is he t bestuderen van enige hoofdstukken 
nodig.
Capita selecta van Calvijns Institu tie  zouden ook opgegeven 
kunnen worden.

Symboliek: De inhoud van onze belijdenisgeschriften.

Kerkgeschiedenis: J . H. Landwehr, “K ort overzicht van de geschiedenis 
der Gereformeerde kerken in Nederland van 1875 to t heden”. 
A. Janse “Van D ordt to t ’34”.
G. Janssen  “De feitelijke toedracht”.
H et lijk t ons wel gew enst toe, da t de examinandus h e t een en 
ander w eet van de Afscheiding, Doleantie en Vrijm aking.

K erkrecht: P. Deddens “De R atificatie der besluiten van m eerdere ver
gaderingen”.
Een aparte  en beknopte studie over a rt. 31 K.O. lijk t ons 
wel nuttig .
Verder: De kerkenordening.

Homiletiek: R. Schippers “Van den dienst des W oords”. D aarvan: “De 
dienst des Woords en he t Woord Gods” ; “De catechism us 
in den dienst des Woords”.

Wij leggen U d it voor als richtlijnen. Hoe ze in elk geval moeten worden 
gevolgd kunnen wij n ie t aangeven. D at zal door U m oeten worden beslist.

M et broedersgroet,

nam ens D eputaten,

J . T. Van Popta.
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BIJLAGE VI

Deputies Canadian Reformed Churches for 
an English Calvinistic P salter

REKENING EN  VERANTWOORDING “BOOK OF PR A ISE”

BATEN

O pbrengst 4129 verkoch
te exem plaren ............ $4,129.00

Nog te ontvangen voor 
686 ex. verzonden aan
derden .............................  686.00

Idem voor 410 ex. ver
zonden n aa r A ustralië 410.00 

W aarde 700 ex. in voor
raad  ..................    700.00

Gemaakte in te rest ........ 27.13
“Cash p ro fit” ..................  88.46
Gelden “Copyright” :
Ontvangen van kerken

zie kas-verantw . 2,205.73 
Idem nog te  ontvangen 794.27

$9,040.58 * *

LASTEN

Uitgaven,
zie verantw . kas $6,032.11 

Nog verschuldigd aan
Mr. Dewey W estra  ... 1,500.00

Nog te  verw achten ver
zendkosten e tc ...............  108.47

Te verw achten w inst .... 1,400.00

$9,040.58

Verantwoording aan ta l ontvangen exemplaren

Ontvangen en betaald .. 5,972 ex. Verzonden aan  predi
kan ten    22 ex.

Idem naar A ustralië .... 410 „
* Idem Burlington Book

House ........................... 5,540 „

5,972 ex.

* Ontvangen ......................................................  5,540
Afgerekend ........................................ 4,129
G ratis verstrek t ...............................  25
Verzonden, m aar nog nie t betaald 686 
In voorraad ........................................ 700



BANK-KASBOEK “BOOK OF PR A ISE:

ONTVANGSTEN 

Voor 4129 exem plaren .. $4,129.00
In te res t Bank ................  27.13
“Cash p ro fit” ..................  88.45

$4,244.58
Gelden “Copyright” :
Van de volgende
K erken:
Burlington .......  $249.85
H am ilton ............ 147.11
Carm an .............. 59.75
Houston .............. 159.50
Fergus-G uelph .. 112.80
Chatham  ............ 300.00
Sm ithers ............ 91.75
Toronto ..............  224.75
Bram pton .......... 39.75
London ..............  56.00
W innipeg .......... 60.00
Grand Rapids .. 140.00
B arrh .-N eerl........ 86.75
New W estm ........  457.72
Rocky Mnt. H. .. 20.00

2,205.73

UITGAVEN

Speciaal Reprografische 
Reproductie Co. Den 
H aag fac tu u r voor 
5972 ex. inclusief v e r
zendkosten ..................  $3,688.40

Eigen verzendkosten .... 141.64
Bijdrage uitgave “H ar

monies” ......................... 50.00
A dm inistratiekosten

correspondent .............. 34.45
A dvertenties C.R.M.........  18.00
Conference Grand Rapids 50.58
Mileage trip  Gr. Rapids 40.50
Miscellaneous ..................  9.62
Bulletin en report naa r

kerken ........................... 6.35
Mileage & miscellaneous 78.48
Exchange ........................... 58.20
Miscellaneous ..................  17.54
Gedeeltelijke vergoeding 

tr ip  naar Holland voor 
he t zoeken van een
drukker ......................... 250.00

V ergaderingskosten .....  20.00
Conference Grand Rapids 42.00
Verzendkosten ................  26.35
Mr. Dewey W estra .....  1,500.00
Saldo ...................................  418.20

$6,450.31 $6,450.31

Verantwoording

Ontvangen v. d. Kerken $2,205.73 
Nog te ontvangen van de

Kerken ........................... 794.27

$3,000.00

Gelden “Copyright”

Betaald aan Dewey
W estra ........................... $1,500.00

Nog verschuldigd ............ 1,500.00

$3,000.00
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BIJLAGE VII

ONTVANGEN VOOR DE OPLEIDING TOT 
DE DIEiNST DES WOORDS

van in 1959 in 1960 in  1961 in 1962 Totaal

Bram pton 65.62 116.87 60.— 242.49

Burlington 417.27 446.11 437.83 1301.21

Carm an 143.46 104.66 107.36 355.48

Chatham 248.37 219.07 196.07 200.23 863.74

Coaldale 85.78 92.59 96.18 77.40 345.95

Edmonton 261.43 390.25 85.24 238.41 975.33

Fergus/G uelph 50.61 150.18 117.31 57.83 375.93

Hamilton 155.29 209.34 123.04 74.46 562.13

Houston 56.66 135.77 90.26 282.69

London 95.42 95.42

New W estm inster 377.01 307.58 315.21 105.44 1105.24

Orangeville 274.37 217.18 164.01 655.56

Rocky M ountain House 11.68 23.— 52.66 87.34

Sm ithers 63.75 187.09 143.79 394.63

W atford 267.84 46.20 97.— 411.04

B arrhead/N eerlandia 83.96 105.32 37.24 226.52

Grand Rapids 257.49 143.14 172.27 572.90

Langley 125.76 125.63 458.16 709.55

O ttawa 53.03 59.89 112.92

W innipeg 85.60 80.24 92.28 258.12

Smithville 101.99 378.95 480.94

IN TER EST minus onkosten 140.53 314.92 404.77 243.08 1103.30

3,225.51 3,577.02 2,586.15 2,135.75 11,524.43

Saldo 1958 ...............................  5,387.25

In  kas per 15 October 1962 $16,911.68

Namens deputaten, w.g. H. LEFFE R S, penn.
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BIJLAGE VIII

Canadian Reformed Churches of Homewood-Carman and Smithville.
Door Synode Homewood-Carman 1958 aangewezen voor 
de afw ikkeling der Synodale Financiën 1958.

Commissie voor A fwikkeling der Synodale Financiën 1958:
Namens Homewood-Carman: Namens Smithville:

A. Bergsm a. K. F lokstra.
K. DeWit. C. Ouwersloot.

RECAPITULATIE, VAN DE UITGAVEN VOOR DE 
SYNODEVERGADERING IN  1958

Voorbereidingskosten ........................................................................  $ 230.41
Reiskosten „1,434.04
V ergaderkosten .............................................................................................  ”1,375.04
Loondervingen ...............................................................................................  „1,396.75
A cta Synode 1954 ......................................................................................... „ 20.00
A cta Synode 1958 ...................................................................  $1614.34

309 exem plaren verkocht voor ............................. „ 618.00 „ 996.34
Kosten van R apporten ........................................................................  „ 2.80
K osten D eputaatschap Prot. Ref. Ch..................................................  „ 56.05
Kosten D eputaatschap Psalm berijm ing ................................................. „ 427.49

$5,938.92
Aan Fergus/G uelph betaald door “W est” $ 449.36 

idem “Oost” „ 553.50
$ 1,002.86

A f te  lossen schuld aan Fergus/G uelph „1,000.00
V erm eerdering der onkosten ....................................  „ 2.86

erschil in afronding van $3.09 per bel. lid (minus) „ 1.28 „ 1.58

Totale Onkosten $5,940.50
Van dit bedrag moeten de Kerken in de “W est” betalen:

5940.50 : 1924 x 850 is .................................  $2,624.44
Betaald aan diverse onkosten ............ $1769.14
Betaald aan Classis Ontario ............ „ 408.00
Betaald aan Fergus/G uelph ............ „ 449.36 „2,626.50
Te veel betaald ........................................................... $ 2.06
50% van h e t verschil in afronding .................  „ 0.64 $ 1.42

Van d it bedrag moeten de Kerken in de “Oost” betalen:
5940.50:1924x1074 is ................................  $3,316.06

Betaald aan diverse onkosten ............ $2761.78
Betaald aan  Fergus/G uelph ...........  „ 553.50 „3,315.28
Te weinig betaald ....................................................  „  0.78
50% van h e t verschil in afronding .................  „ 0.64 $ 1.42

H et bedrag van $1.42 zal dus moeten worden gerestitueerd  aan de K erk 
van Homewood/Carmen, door de Penningm eester van de Classis-Ontario.
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Hij die de teugels in handen had niet zijn lakeien: het Mode- 
ramen. Van links naai’ rechts: Ds. H. Schotten, Ds. G. Ph. 
Pieffers, Ds. J. Mulder en Ds. G. Van Dooren.
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CLASSIS O NTARIO-NORTH

BRAMPTON, ONT.

NAME, OF CHURCH: Canadian Reformed Church of Bram pton.

INSTITU TED : Jan u ary  15, 1956.

DESCRIPTION OF AREA: Bram pton, Georgetown, Norval, Streetsville, 
Erindale, Cooksville, V ictoria; surrounded by the  churches: Toronto, 
Burlington, Fergus/G uelph, and Orangeville.

M INISTER: Rev. D. de Jong has accepted the call to this congregation. 
Rev. D. de Jong, bom  Oct. 30, 1927, served the church of Middelstum, 
The N etherlands, from  Aug. 1960.

CONSISTORY

Elders: H. Van Bodegom (praeses), phone 838-2419; H. Vis; P. Schoon.

Scriba: H. Vis, R.R. #  2, Norval, Ont., phone 865-8254.

Deacons: A. Jen inga; J . Blokhuis.

Secretary Deacons: J. Blokhuis, 18 K ingsm ere Cres., Bram pton, Ont., 
phone GL 1-6430.

CHURCH BUILDING: No. 7 Hwy., 3 miles W est of Bram pton.

HOURS OF W ORSHIP: 10.00 A.M. and 2.15 P.M.

ORGANISTS: C. Ten H age; Mrs. G. Middelkoop; Mrs. D. Selders.

CARETAKER: Mr. H. De W itt.

B U LLETIN : “The M essenger”, issued every 2 weeks.

LOCAL AGENT CANADIAN REFORMED MAGAZINE: T. Roodzant, 
9 John St. W., Georgetown, Ont.

BUILDING AND PROPERTY COMMITTEE: Seer. J. Blokhuis, 18 K ings
m ere Cres., Bram pton, Ont.

I l l



CATECHISM CLASSES

10—15 years of age 7.30—8.30
15 and up 8.30— 9.30
Confirmation Class 9.30—10.30
In the Church Building.

RECORD OF M EM BERSHIP

Num ber of fam ilies: 29. Num ber of single men: 3. 
Baptized members: Male 42, fem ale 44, to ta l 86. 
Confessing members: Male 34, female 31, total. 65. 
Total mem bership: 151.

STATISTICS (changes since Dec. 31st, 1961)

1961 1962
Fam ilies .................. 22 29
Single men .............. 4 3
Bapt. members ..... 69 86
Conf. members ..... 49 65

In  1962: Baptized 4; Public Confession 1; Arrived 30; D eparted 12.

ORGANIZATIONS

Youth Society “M aranatha”. Meetings every Thursday night, 10—14 years.

Y.M.S./Y.W.S. “Im m anuel”. M eetings every week in the Church.

Mixed Choir “Voices of P raise” . Every Monday nigh t (Church building).

Men/W omen Society “Onderzoekt de Schriften”. Pres. C. Ten Hage, 
R.R. #  1, Meadowvale. Seer. Mrs. P. Laven, W olfdale Rd., Cooksville. 
M eeting every other week a t  the home of Br. B. Ten Hage, R.R. #  2, 
Norval, Out.

School Society: Canadian Reformed School Society of Bram pton. Pres. A. 
Jeninga, Henry St., S treetsville. Seer. B. Groenwold, R.R. #  2, B ram p
ton. Treas.: B. Ten Hage, R.R. #  2, Norval. Num ber of mem bers: 24. 
2 classes on Saturdays from  2 to 4 o’clock. Teacher: Mrs. D. Selders.
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BURLINGTON, ONT.

NAME OP CHURCH: Ebenezer Canadian Reformed Church. 

INSTITU TED : May 1st, 1955.

DESCRIPTION OF AREA: Burlington, Bronte, A ldershot, Oakville, Milton, 
Clarkson.

ADDRESS M INISTER: 541 Em erald St., Burlington. Phone NE 4-5032.

M INISTER: G. VanDooren, born 13-8-1911; Mussel 1936-1939; Wezep 
1939-1946, Enschede 1946-1954, Orangeville 1954-1955, Burlington, 
Oct. 2nd, 1955.

FORM ER M INISTER: Rev. W. Loopstra, May-Oct. 1955.

CONSISTORY

Elders: J. Bol; R. Buist; H. D antum a; T. J . H art; H. J . K am stra ; H. 
Oosterveld; S. Van Dam; A. VanderVeen; H. Vos; J . W anders.

Scriba: H. Oosterveld, 533 Clark, Burlington, Ont.

Deacons: K. Aikem a; G. DenBok; J. H arke; G. P lan tinga; R. T erpstra. 

Secretary  Deacons: G. DenBok, 2445 Glenwood Drive, Burlington, Ont.

CHURCH BUILDING: Dynes Road, Burlington, Ont.

HOURS OF W ORSHIP: 10 A.M. (Engl.) and 4.30 P.M. (Dutch). 

OTganists: Mrs. J. J. Poort; John Van Huisstede.

C aretaker: B. Bremer, 621 Dynes Road, Burlington, Ont.

B U L L E T IN : Congregational Guide, bi-monthly.

LOCAL AGENT CANADIAN REFORMED MAGAZINE: G. DenBok, 
2445 Glenwood Drive, Burlington, Ont.

COMMITTEES SERVING THE CONSISTORY

Building and P roperty  Committee: Seer.: A. L. H artm an, 5387 Pornel Place, 
Burlington, Ont.

Financial Committee: Seer. J. J. Poort, U tte r  Farm , Guelph Line, Bur
lington, Ont.
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Foreign Mission Committee: A. Hordyk, 1350 G raham ’s Line, Burlington,
Ont.

Home Mission Committee: Pres. H. Oosterveld; Vice-Pres. H. A asm an; 
Secretary J. A. Hordyk, 3042 Cedar Springs Rd., phone N E 4-2707; 
T reasurer A. J. Hordyk; A djunct H. DeBoer Sap, Bronte, VA 7-2779.

CATECHISM CLASSES

In John Calvin School, Monday 3.30—4.30 
Monday: 7—8 (boys and girls 12—15); 8—9 (16 and 
older); 9—10 (Confirm ation Class).
Tuesday: 7.15—8.15 younger children Oakville;.
Thursday 9—10 (16 and older*) in Burlington.

CHURCH LIBRARY: Membership $1.— per year, Oct. 1st—A pril 30. 
Books available a f te r  every Afternoon Church service to  members only. 
Address fo r fu rth e r  inform ation: G erry DenBok, NE 7-2151.

RECORD OF MEM BERSHIP

Num ber of fam ilies: 139. Num ber of single wo (m en): 21. 
Baptized mem bers: Male 217, female 178. Confessing 
m em bers: Male 171, fem ale 156. Total mem bership: 722.

STATISTICS (changes since Dec. 31st, 1961)

1961 1962
Bapt. members .... 389 395
Conf. members .... 324 327

Baptized 24; Publ. Confession 16; A rrived 23; Departed 35; Passed away 3.

ORGANIZATIONS

Canadian Reformed School Society “John Calvin”, fo r Burlington and 
surrounding districts. Pres. H. A asm an; 1st Seer. H. DeBoer Sap, 166 
M issisauga Rd., Bronte, VAlley 7-2779; 2nd Seer. J . H. H utten ; 
1st Treas. H. Dantum a, 186 T ra fa lga r Line, Burlington, NElson 4-8966; 
2nd Treas. G. P lan tinga; Members: A. J . Hordyk; H. J . K am stra ; 
P. Scholtens, N. Torenvliet. Periodical: “Home and School” (published 
whenever i t  is expedient to  inform the m em bership). Contribution: 
$3.— per week. Tuition Fee $6.—  p er week. School buiding: Dynes Rd., 
behind Church building. F or fu rth e r inform ation concerning consti
tu tions and bylaws, etc. please contact th e  secretary.

Men Society “Onderzoekt de Schriften”. H. Aasm an, Pres.; H. Jelsm a, Secr. 
3237 New St., Burlington, 637-2749; J . Buikema, Treas.; A. Smouter, 
L ibrarian; S. VanDam, General Adjunct. M eetings: Every  o ther Tues
day in the  Church basement.
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Women Society “Thy Word is our Guide”. M eeting every o ther Tuesday 
in the basem ent of the Church. Pres. Mrs. J . Meerveld; Seer. Mrs. 
J. D. Hoeksema, 2335 Sharron St., N E  4-1485; Treas. Mrs. H. DeBoer 
Sap.

Young Men Society “One Is Thy M aster”. M eetings every Sunday, 2 P.M., 
Dynes Dd. Pres. Tom Alkem a; Vic© Pres. A rt. H ordyk; Seer. Kees 
Groenewegen, R,R. #  1, U tte r  Farm , Burlington, ISffi 4-2781; L ibrarian  
P e te r VanderBoom; Treas. Henk Buitenhuis.

Young Men Society “Remember Thy C reator”. M eetings every Sunday 
7.45 P.M., Dynes Rd. Pres. Hank VanDooren; Vice Pres. H ank Schol- 
tens; Seer. Kees Torenvliet, 966 Parkhill Ave., Burlington; Treas.: 
H arry  Scholtens; L ibrarian  George Meervelt. Members: 13.

Young Women Society “In All Thy W ays Acknowledge Him”. M eetings 
every Tuesday, 8 P.M., Dynes Rd. Members: 10. Pres. Miny Hulleman, 
N E  7-1593; Seer. Agnes Zietsma, 2302 W agner Cresc.; Treas. Alice 
Buikema.

2nd Y.W. Society. Meets every Sunday, 2 P.M. in the Church basement.

P aren ts Committee. Seer. E. Dykema, 2406 F irs t St., Burlington, phone 
NE, 4-3123.

Two Boys’ Clubs “The Lord Is Our B anner” I and II. M eetings ©very 
Thursday, 7.30 P.M., Dynes Rd. Leaders: S. De Bruin; N. VanDooren; 
K K ieft; Seer. H ans VanDooren, 541 Em erald St., Burlington, Ont.; 
Treas. Gerben Dykema. 16 members. Anybody 12—16 years of age 
welcome.

G irls’ Society “The Lord Is Thy Keeper”. M eetings every Thursday, from  
7.30—8.45, in  basem ent Dynes Rd. Leaders: Mrs. Reinink and Mrs. 
DenBok. Seer. M argaret Geusebroek, 933 Orpha St., Burlington, Ont.; 
Treas. Grace Ja g t. 31 members. New members heartily  welcome!

Canadian Reformed Im m igration Committee Oakville. Chairm an and 
address fo r  correspondence: Mr. J . W anders, 1078 Churchill Ave., 
Oakville, phone VI 5-6365. Seer. S. G rypstra, 7th Line W ilson Apt. 18, 
Oakville, phone VI 4-6639. A djunct D. Spithoff, Bronte.

Canadian Reformed Im m igration Committee Burlington. Pres. H. DeBruin, 
Dynes Rd., NE 7-0567; Seer. A. J. Hordyk, 2314 Redfern, NE 4-1089; 
2nd Seer. A. Sm outer; Treas. H. Reinink; A djunct A. J. VanSydenborgh.

Canadian Reformed Church Coop. D.E.L. Doel: Door sam enw erking als 
broeders en zusters elkanders lasten  inzake dokterskosten te  dragen. 
A angesloten bij “D.E..L. ONTARIO”. Lidm aatschap uitsluitend voor 
leden van de Canadian Reformed Churches. Contributie: Gezin $5.50, 
Indiv. $4.—  per maand. Bestuur: A. C. Oosthoek, voorzitter; l e  Secr.
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K. Aikema, 319 Pine Cove Ed., NE' 4-9898; 2e Sccr. B. D. K am stra, 
1148 Homewood Dr., NE; 4-1388. A dm inistratie-adres: “Canadian Ee- 
form ed Church Co-op D.E.L., box 224, Burlington, Ont. Boekhouding 
en A dm inistratie: Mrs. J . A. Hordyk, 3042 Cedar Springs Ed., B ur
lington, NEi 4-2707.

Can. Eef. Church Fam ily Aid. B estuur: Mrs. G. VanDooren, P res.; Mrs. 
H. J . K am stra, Seer., 481 Elwood Ed, Burlington, phone NE 4-5666; 
Mrs. J . VanderBoom, penn.esse, 5361 Bromley Ed., Burlington, 
NE 4-0336; Mrs. B. Brem er, Alg. Adjuncte. L idm aatschap: Contributie 
$1.25 per m aand (in envelopjes deponeren bij ingang Kerk) Kosten 
voor hulp bij kraam  of ziekte: $2.50 per dag. In  alle andere gevallen: 
$4.—■ per dag. A anvragen voor hulp uitsluitend bij Mrs. VanDooren, 
NE 4-5032 of Mrs. Brem er, NE 4-1034 (bij “blijde verw achting” vroeg
tijd ig  a.u.b.). G ezinsverzorgster: Miss Grace Jelsm a, 498 M artha St., 
Burlington, NEi 4-3894.

Canadian Eeformed Funeral Fund. Doel: E lkander bij te staan  in de kosten 
van een Christelijke Begrafenis. V ergaderingen: Leden-vergadering 
1 x per jaar. Bestuursvergaderingen n aa rd a t nodig is. Lidm aatschap 
uitsluitend voor leden van de Canadian Eeformed Church te  Burlington. 
Contributie: gezinshoofd $1.— per maand. Ongeh. volw. 50^, students 
50tf per maand. Inleggeld nieuwe leden: gezin $5.—, ongeh. $3.—. 
Bij een sterfgeval w ordt een v as t bedrag uitgekeerd in  drie cate
gorieën: volwassenen - kinderen - babies. B estuur Begrafenis-vereni- 
ging: J . Buist, voorzitter; J. W anders, secretaris, 1078 Churchill Ave., 
Oakville, phone VI 5-6365; H. Jelsm a, penningm eester, 3237 New 
Street, Burlington, N E  7-2749; L. Eonda, algemeen adjunct; L. Geuse- 
broek.

Canadian Eeformed Choir “Soli Deo Gloria”. O pgericht 4 Ju n i 1957. 
Eepetities: E lke W oensdagavond, 8 uur in Kerkgebouw Dynes Ed. 
D irigent: Menno De Groot, Hamilton. P ianiste: Mrs. J . J . Poort. Be
stuur: V oorzitter J. J. Poort, 2075 Guelph Line, phone NE 4-2781; 
Secretaresse Mrs. E. T erpstra , 1151 Homewood Drive, Burlington; 
penningm eester E. Dykema; algemeen adjunct: J. E. J . Nobels. 
A antal leden: 65.

C hristian Brass Band “Crescendo”. E very W ednesday night, 8 o’clock. 
Place of practice: Nelson Town Hall, Hwy. 5. Board: S. De Bruin, 
Pres., 551 D rury Lane, phone NEi 4-1612; C. Van Ykers, Vice-Pres., 
2311 Eedfern Ed.; M. K loetstra, Seer. D irector: H. De Bruin, Dynes 
Ed., Burlington, NE 7-0567.
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FERGUS-GUELPH, ONT,

NAME OF CHURCH: Canadian Reformed Church of Fergus-Guelph, Ont. 

IN STITU TED: Janu ry  15, 1956.

DESCRIPTION OF AREA: A rthur, Belwood, Drayton, E lora, Fergus, 
Guelph, Hespeler, K itchener, Rockwood.

M INISTER: P. Kingma, bom May 18th, 1926. P redikant van de Geref. 
Kerk te  Noordbergum, 11 Nov. 1956, M inister of the Can. Reformed 
Church of Fergus-G uelph since A ugust 1959.

CONSISTORY

Elders: J. Gansekoele; M. van Grootheest; H. H utten; L. Van Zandwijk. 

Scriba: H. H utten, Box 873, Fergus. Phone 843-3606.

Deacons: M. E. Moesker; R. Lodder, and B. Van Huisstede.

Secretary Deacons: M. E. Moesker, Box 343, Fergus. Phone 843-2295.

CHURCH BUILDING: Belside Road, Fergus.

HOURS OF W ORSHIP: 10.15 A.M. and 2.15 P.M.

ORGANISTS: J . J . K negt and J. K. Riemersma.

CARETAKER: W. H. De Vries, R.R. #  4, Fergus. Phone 843-2038.

BU LLETIN : The Church Herald.

BUILDING AND PROPERTY COMMITTEE: Pres. M. Van Grootheest; 
Seer. J . Gansekoele, R.R. 2, Guelph; M. Van G rootheest; C. W alinga; 
J. S tienstra.

CATECHISM CLASSES
10—14 years, Fergus: 7.30—8.30 P.M. 
10—14 years, Guelph: 7.00—8.00 P.M. 
15 and up, Fergus: 8.30—9.30 P.M.
15 and up, Guelph: 8.00—9.00 P.M.

Confessional Class, Fergus: 9.30—10.30 P.M.

RECORD OF M EM BERSHIP

Num ber of fam ilies: 43
Baptized members: Male 72, fem ale 66.
Confessing mem bers: Male 52, female 50. Total 240
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STATISTICS (changes since Dec. 31st, 1961)

1961 1962
Fam ilies ................ — 43
Bapt. members .... 124 138
Conf. members .... 92 102

Baptized 17, Publ. Confession 9, Passed away 1.

ORGANIZATIONS

Young People Society “Ebenezer” , Fergus. Pres. J . D ijkstra ; Seer. H. 
Schnieders, R.R. 2, D rayton; Treas. B. De Vries.

Young People Society “Forw ard In F a ith ”, Guelph. Pres. R. Gansekoele; 
Seer. S. Bouwman, 52 W ellington St., Guelph; Treas. R. Groenedijk.

Men Society “Confessor”. Pres. L. Van Zandwijk; Seer. J. D. Gansekoele, 
51 College Ave., Guelph; Treas. H. Van Veen.

Women Society “In  God We T ru st”. Pres. Mrs. C. W alinga; Seer. Mrs. 
R. Lodder, R.R, 3, F ergus; Treas. Mrs. Polderman.

Choral Society “Te Deum Laudavnus”. P ies. H. Bouwman Sr.; Seer. Mrs. 
Polderman, 170 Union St. W., Fergus; Treas. J. R. Smit. Dir. John 
Van Huisstede.

Can. Ref. School Society. Pres. C. W alinga; Seer. H. Bouwman Sr., 52 
W ellington St., Guelph; Treas. C. Groenedijk. S aturday School in 
Church building. Teachers J. J. K negt and L, Van Zandwijk.

118



ORANGEVILLE, ONT,

NAME OF CHURCH: Canadian Reformed Church of Orangeville, Ont. 

IN STITU TED: A ugust 13, 1950.

DESCRIPTION OF AREA: Orangeville and d istric t; reso rting  under 
Orangeville is a group of 6 fam iiles living in Matheson, Ont.

M INISTER: Rev. H. Scholten, 36 W ellington St., Orangeville, Ont. 
Phone 941-02C2.
Form erly served: N ijkerk 1947, Berkum 1950, Homewood-Carman, Man. 
1953, Orangeville, Ont. 1957.
Form er M inisters: Rev. W. Loopstra; Rev. G. VanDooren. 

CONSISTORY

Elders: Mr. R. Grit, Mr. M. Kamphuis, Mr. G. J. K ottelenberg, Mr. C. 
Eindhout, Mr. A. Lodder.

Scriba: Mr. A. Lodder, R.R. 2, Orangeville, Ont. Phone 941-2879.

Deacons: Mr. J . Vanbodegom, Mr. J. Groen, Mr. J . Jonker.

Secretary Deacons: Mr. J . Groen, Box 702, Orangeville, Ont. Phone 
941-1555.

CHURCH BUILDING: C-line, South of Highway No. 9.

HOURS OF W ORSHIP: Sunday m orning 10.30 (English); 2.30 P.M. 
(Dutch).

ORGANIST: Mr. L. Doekes, R.R. 3, W aldemar, Ont. Phone 941-0119.

CARETAKER: Mr. S. H. Boersema, R.R 2, Orangeville, Ont. (across 
from  building). Phone 941-0349.

BU LLETIN : The Sheepfold.

LOCAL AGENT CANADIAN REFORMED MAGAZINE:: Mr. J . Van
bodegom, Box 809, Orangeville. Phone 941-0174.

COMMITTEES SERVING THE CONSISTORY

Com mittee of A dm inistration: T reasurer Mr. J. De Groot, R.R. 2, Alton, 
Ont. Phone 927-5559.

Building an d /o r P roperty  Committee: Address Mr. J. Groen, Box 702, 
Orangeville, Ont. Phone 941-1555.

Foreign Mission Committee: Address Mr. B. J. Vanommen, R.R. 4, O range
ville, Ont. Phone 941-2809. T reasurer Mission Aid Mr. C. Brouwer, 
R.R. 4, Grand Valley. Phone Gr. Valley 73J12.
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CATECHISM CLASSES

W ednesday 8— 9 
9—10 

Thursday 8— 9.30 
F riday  8— 9 

9—10

10 to  14 years old. 
16 years and older. 
14 to 16 years old. 
10 to 14 years old. 
16 years and older.

RECORD OF MEM BERSHIP

N um ber of fam ilies: 52. Num ber of single (wo)men: 2. 
Baptized members: Male 112, fem ale 82.
Confessing members: Male 60, female 57. Total 311.

STATISTICS (changes since 31st, 1961)

1961 1962
Fam ilies ................ .... 53 52
Singlemen .............. 3 2
Bapt. members .... 191 194
Conf. members .... 118 117

Baptized 8, Publ. Confession 1, A rrived 15, D eparted 2r. 

ORGANIZATIONS

Youth Society “Bud To Bloom”. Leader: Mr. J. Vanbodegom. Seer. Ada 
Oostdijk, Box 448, Orangeville, Ont. M eetings: Every other Monday 
night. Place: Churchbuilding.

Y.M.S./Y.W.S. “T ru th  And Testimony”. Pres. Miss Thea Doekes, R.R. 3, 
W aldem ar; Seer. Miss Henny V anraalte, R.R, 3, Orangeville, Ont. 
M eetings every Thursday night. Place: Basem ent of the church.

“W ork And T estify”. Pres. Mr. Louis Doekes, R.R. 3, W aldem ar, Ont.; 
Seer. Mr. John Groen, Box 702, Orangeville, Ont. M eetings every 
Thursday night. Place: Churchbuilding.

Men Society “The Lord Is Our B anner”. Pres. Mr. K. Doekes, R.R. 3, 
W aldem ar, Ont.; Seer. Mr. G. Spanninga, Orangeville, Ont. 
M eetings: Every other Monday night. Place: Churchbuilding.

Women Society “Rondom h e t Woord”. Pres. Mrs. C. Lindhout, Orangeville. 
Seer. Mrs. J. Bouwers, R.R. 3, Orangeville, Ont. M eetings: Every 
other Thursday n igh t a t  the homes of d ifferen t members.

Choir “Rejoice The Lord Is K ing”. D irector Mr. H. Vaneerde, Orangeville. 
Seer. Miss Thea Doekes, R.R, 3, W aldemar, Ont. Phone 941-0119. 
Choir practise every Tuesday night. Place: Churchbulding.

School Society: Canadian Reformed School Union. Pres. Mr. K. Doekes, 
R.R. 3, W aldemar, Ont.; T reasurer Mr. J . Groen, Box 702, O range
ville, Ont.; Seer. Mr. J. Vanbodegom, Box 809, Orangeville, Ont. 
Saturday School fo r children from  7 to 11 years old. Teachers: Miss 
Thea Doekes, R.R. 3, W aldem ar Ont.; Miss Nelly Brouwer, R.R. 4, 
Grand Valley, Ont.
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OTTAWA, ONT

NAM E OF CHURCH: Canadian Reformed Church of O ttawa. 

IN STITU TED: January  4, 1959.

DESCRIPTION OF AREA: Quebec City, M ontreal, Que., A rnprior, Ont., 
Pembroke, Ont., Brockville, Ont., K ingston, Ont., Petewawa, Ont., 
Cornwall, Ont., etc.
Huisgem eente in Matheson, Ont., % Mr. H. M etzlar, P.O. Box 314, 
M atheson, Ont.

M INISTER: H. Krabbendam, 1342 Kingston Ave., O ttaw a 3, Ont. Phone 
729-5756. Since O ct 2, 1960 (Cand. Sept. 1960).

CONSISTORY

Elders: A. H. Van M ansum; J. Van W eerden; A. Zuidhof.

Scriba: Mr. A. H. Van Mansum, 394 Kenwood Ave., O ttaw a 13, Ont. 
Phone 722-9389.

Deacons: H. Holtvluwer; P. Koning.
Secretary  Deacons: P. Koning, 2532 Regina St., O ttawa, Ont.

CHURCH BUILDING: Seventh Day A dventists Church, 64 F ifth  Ave., 
O ttawa.

HOURS OF WORSHIP. 11 A.M. and 2 P.M.

ORGANISTS: Miss A. V ander Leest and Mr. P. Koning.

CARETAKER: Mr. A. Groenevelt, 379 W ilmont Ave., O ttawa. 

BU LLETIN : Every fortn ight.

COMMITTEES SERVING THE CONSISTORY 

Financial Committee: T reasurer Mr. P. Schuller, 1587 Baseline Rd., Ottawa. 

Foreign Mission Com mittee: The Consistory.

Home Mission Committee: Rev. H. Krabbendam, Mr. P. Koning, and 
Mr. J. Van Weerden.

CATECHISM CLASSES

Place: 1342 K ingston Ave., O ttaw a 3, Ont. 
H ours: See Church Bulletin.
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RECORD OF M EMBERSHIP

Num ber of fam ilies: 27. Number of single men: 1. 
Baptized members: Male 38, female 47.
Confessing members: Male 35, female 33. Total 153.

STATISTICS (changes since Dec. 31st, 1961)

1961 1962
Fam ilies ................ 24 27
Singlemen .............. 3 1
Bapt. members .... 82 85
Conf. members .... 64 68

Baptized 3, Publ. Confession 4, Arrived 2, Departed 1.

ORGANIZATIONS

Young People’s Society “In Holy A rray”. Secretary, Lex Arends, 118 
Azilda Ave., O ttaw a 6, Out. M eetings: Every Sunday n igh t a t 
8 P.M. a t  118 Azilda Ave., Bell’s Com ers, Ont.

Discussion Club. Every fo rtn igh t in the Manse.

Bible Study Club. Mrs. A. Schuller, 1587 Baseline Rd., O ttawa, Ont.
M eetings: Every fortn ight. See announcem ents in  Church Bulletin.

Im m igration  Society: Fieldm an Mr. A. H. Van Mansum, 449 Churchill 
Ave., O ttaw a 3, Ont. Phone 722-9389.

Sunday School Classes: Every Sunday a fte r  the m orning services. Teachers: 
Mrs. A. Zuidhof and Miss F. Schuller.

MONTREAL, QUE'.: E lder Mr. K. Veldhuis, 4457 Pine Ave., St. Genevieve 
de Pierrefonds, Que.

Public W orship: Every Sunday a t  the home of Mr. Veldhuis.

There are 3 fam ilies living in M ontreal and 1 single man.
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TORONTO, ONT

NAME OF CHURCH: Bethel Canadian Reformed Church of Toronto. 

IN STITU TED: January  1, 1954.

DESCRIPTION OF AREA: W ith O ttawa everything South of a  line drawn 
between Napanee and N orth  Bay; w ith other churches everything 
E ast of H ighw ay 27.

M INISTER: F. Kouwenhoven, born April 4, 1916; 88 Newton Dr., Willow- 
dale, Ont. Phone BA 1-8988.
Form erly churches: Zonnemaire, Kampen, Brouwershaven, H attem . 
H. Knigge. A ddress: See under “Foreign Mission”.

CONSISTORY

Elders: J. Boot; A. C. Den Broeder; C. W. H artog ; J. Meima; Ei. Schilder; 
H. Selles; P. Vander Schaaf; W. Visscher.

Scriba: E. Schilder, 197 H illcrest Ave., Willowdale, Ont.

Deacons: F. Kampen; H. H. K iefte; J. J. Koning.

CHURCH BUILDING: “Bethel” Canadian Reformed Church; corner Centre 
and E lizabeth St. (Hwy. 7 W. -1 1 ), Thornhill.

HOURS OF W ORSHIP: 10.30 A.M. and 4.30 P.M.

ORGANISTS: M. Menken and S. R. Smilde.

CARETAKER: W. Smid, 77 Goulding Ave., Willowdale, Ont. BA 5-6067. 

B U L L E T IN : Church Calander every Sunday.

LOCAL AGENT CANADIAN REFORMED MAGAZINE: W. Salomons, 
289 Connaught Ave., Willowdale, Ont.

COMMITTEES SERVING TH E CONSISTORY

Financial Committee: Seer. Mr. G. DenBoer, 9 Kersey Cres., Richmond Hill, 
Ont.

Foreign Mission Committee: Seer. Mr. J . DeKoning, 95 Euclid Ave., W est 
Hill, Ont.

Home Mission Committee: Seer. Mr. W. Salomons, 289 Connaught Ave., 
Willowdale, Ont.
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CATECHISM CLASSES

12—14 Sunday a f te r  m orning service.
14—16 Tuesday 7—8 P.M.
17 and up Tuesday 8—9.

RECORD OF MEM BERSHIP

Num ber of fam ilies: 95. Num ber of single w o(m en): 26 
Baptized members: Male and fem ale: 214.
Confessing members: Male and fem ale: 232. Total: 446.

ORGANIZATIONS 

Boys and Girls Club. Meets every Tuesday night.

Y.M.S. “Ju s t God’s W ord”. Seer. H. Kampen, 54 Moore Park, Willowdale.

Y.W.S. “Teach Me Thy P ath s”. Seer. M ary Huizing, 225 Connaught Ave., 
Willowdale.

Bible Study Club, Meets fortnightly .

Choir “P ra ise  the Lord” . Seer. Mr. G. DenBoer, 9 K ersey Cres., Richmond 
Hill, O'nt.

Sunday School. Age 6—9 and age 9—11. Meets every Sunday a f te r  the 
m orning service.

Mission Aid. Seer. Miss D. Heyink, 5 R alston Ave., Toronto 6, Ont.

P aren ts Committee. Seer. Mr. H. A. Van Dijk, 85 Meadowview Rd., 
Willowdale, Ont.

FOREIGN M ISSION: M issionary Rev. H. Knigge. Address: Canadian 
Reformed Mission, B utiptiri, P.O. Tanah-M erah, U pper Digul, Irian  
B arat, Indonesia.
Seer. Foreign Mission Board, J . De Koning, 95 Euclid Ave., W est 
Hill, Ont.
Seer. Mission Aid, Miss D. Heyink, 5 Ralston Ave., Toronto 6, Ont.

CLASSIS ONTARIO-NORTH
M eetings in Canadian Reformed Church, Willowdale, Ont.
Q uaestor A rt. 19 C.O. Mr. B. Van Huisstede, 42 Regent St., Guelph, Ont. 
Quaestor Classis Mr. C. Van Esch, 1798 Eglinton W., Apt. 34, Toronto, Ont.
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CLASSIS ONTARIO-SOUTH

CHATHAM, ONT.

NAME OF CHURCH: Canadian Reformed Church of Chatham. 

INSTITU TED: M arch 23, 1950.

DESCRIPTION OF AREA: Countys of Kent, Lambton, and Essex. (Wind
sor, Essex, Leamington, Chatham, Thamesville, Florence, Dresden, 
Ridgetown.)

M INISTER: L. Selles. Born: February  17, 1915. Address: 222 Selkirk 
S treet, Chatham. Tel. EL 2-0409. Date of Induction: A ugust 3, 1952. 
Form erly served a t: W aardhuizen, A pril 23, 1941—May 7, 1944; 
Steenwijk, May 7, 1944—A pril 17, 1949; Voorburg, A pril 17, 1949— 
A ugust 3, 1952.
Form er M inister: A. P ette r, March 4, 1951—October 20, 1951.

CONSISTORY

Elders: H. Engbers, 79 Lemuel St., Thamesville, Phone 2158 Tham esville; 
A. Goossen (Clerk), R.R. 1, Paincourt, Ont., phone EL 4-0328 Chatham ; 
W. F. Schuurman, R.R. 5, Chatham, phone EL, 2-762,3 Chatham ; 
J. VanDieren, 20 Rosedale, Chatham, phone EL 2-6074 Chatham ; 
A. J . Y tsm a (T reasurer), 36 Lowe St., Chatham, phone EL  2-1969.

Deacons: F. Bos (Seer.), R.R. 2, Thamesville, phone 331 Tham esville; 
J . DeBoer, 38% W est S treet, Chatham, phone EL 4-2259 Chatham ; 
M. Veenman (T reasurer), Charing Cross, phone EL  4-4464 Chatham.

CHURCH BUILDING: Canadian Reformed Church, 325 St. C lair S treet, 
Chatham  (Highway 40).

HOURS OF W ORSHIP: Summer: 10.30 D.S.T. and 2.00 D.S.T. W inter: 
10.00 St. T. and 1.30 St. T. Times accordingly official tim e City of 
Chatham.
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CARETAKER: G. Brinkman, 21 Llydican Ave., Chatham. Tel. EL 2-3127.

B U L L E T IN : Published a fte r  m ost Consistory meetings.

LOCAL AGENT CANADIAN REFORMED MAGAZINE: A. J. Y tsma, 
36 Lowe St., Chatham, Ont. Tel. EL 2-1969.

COMMITTEES SERVING THE CONSISTORY

Budgeting Committee: A. Jongbloed, J . VanDieren (Seer.), 20 Rosedale, 
Chatham, J. VanMiddelkoop, A. J. Y tsm a (Chairm an).

Mission Aid Com mittee: Secretary Miss L. DeVries, 190 Thames S treet, 
Chatham.

CATECHISM CLASSES 

Churchbuildingi, 325 St. Clair S treet, Chatham. 

Sunday:
A fter M orning Service: 9—14 years.
A fter Afternoon Service: 14 years and older.

W ednesday:
Juniors: 9— 12 years, 7—8 o’clock. 
Interm ediate: 12—16 years, 8—9 o’clock. 
Seniors: 16 years and older: 9—10 o’clock. 
Confession Class: 10—11 o’clock.

RECORD OF M EMBERSHIP

Num ber of fam ilies: 59. Num ber of single w o(m en): 1 man, 2 women. 
Baptized members: Male 92, fem ale 83.
Confessing members: Male 61, female 62. Total: 298.

STATISTICS (changes since Dec. 31st, 1961)

1961 1962
Fam ilies ................ 60 59
Singlemen ............ 3 3
Bapt. m em bers .... 178 175
Conf. members .... 123 123

Baptized: 9, Publ. Confession 5, Arrived 5, D eparted 5, Passed aw ay 2.

ORGANIZATIONS

Y.M.S. Pres. D. Bos; Seer. A. Foekens, 89 Llydican Ave., Chatham, Out.; 
T reasurer A. Goossen. M eetings: Sunday evening in  Churchbuilding.
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Y.W.S, Pres. F. K oster; Seer. C. VanMiddelkoop, 28 Glenwood Dr. Chatham. 
T reasurer same as fo r  Y.M.S. M eetings; Sunday evening in  Church
building.

Can. Ref. Man Society Chatham ; Pres. A. J . Y tsm a; Seer. H. Veenema, 
Sydenham, Dresden.

Can. Ref. Women Society Chatham : Pres. Mrs. G. R. Selles; Seer. Mrs.
H. Foekens, 89 Llydican Ave., Chatham.

Can. Ref. Men & Women Society Tham esville-Florence: Pres. J. K oster Sr.; 
Seer. J . Oosterhoff, Thamesville, Ont.

Can. Ref. School Society: Pres. J. K oster; Seer. A. Foekens, 37 Spencer, 
Chatham. 2 Classes are held on Saturday from  9.30—11.30, from  
October—June. Subjects: Sacred H istory, Church H istory, Biblical 
Geography and Biblical Archeology. Teachers: Miss M arian Selles, 
Mrs. G. R. Selles; A ssistan t: Miss J . Veenman.
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GRAND RAPIDS, MICH., U.S.A.

NAME OF CHURCH: Am erican Reformed Cliurch.

IN STITU TED: Septem ber 25, 1955.

DESCRIPTION OF AREA: Grand Rapids, Mich., U.S.A.

M IN ISTER: Rev H. VanTongeren, 834 Worden S.E. Tel. CH 5-3328. 
Born: May 29, 1918.
Form erly served: Rouveen, Nov. 30, 1947; Leeuwarden, June 19, 1955. 
F orm er M inister: S. S. Cnossen, Oct. 1957—Jan. 7, 1962.

CONSISTORY

Elders: E. VanderNoord (Vice P res.); Wm. H. H aan (Clerk); H. Bouman; 
R. Buitenbos.

Scriba: Wm. H. Haan, 2056 - 100th St. S.W., Byron Center, Mich. Phone 
TR 8-2413.

Deacons: A. Bosscher; P. F. Kooistra.

CHURCH BUILDING: American Reformed Church, 858 Grandville Ave. 
Tel. CH 3-9798.

HOURS OF W ORSHIP: 9.30 A.M. and 2.30 P.M.

ORGANISTS: W. P. TenH aaf & J. J. VanderNoord.

CARETAKER: D. P. Dijkhuis, 714 Alexander S.E. Tel. GL 2-8156.

Bulletin: Pro Ecclesia.

LOCAL AGENT CANADIAN REFORM ED MAGAZINE: M. Verhey,
1042 Alto S.E. Tel. 243-4743.

CATECHISM CLASSES

8—11 Sunday a t  4 P.M.
11—15 Sunday a t  11 A.M.
15 and older W ednesday a t  7.30 P.M.

RECORD OF MEM BERSHIP
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N um ber of fam ilies: 40. Num ber of single (wo)men: 6 
Baptized members: Male 55, female 62.
Confessing members: Male 44, fem ale 48. Total: 209.



STATISTICS (changes since Dec. 31st, 1961)

1961 19621962
40

6
117
92

Fam ilies
Singlemen..........
Bapt. members 
Conf. members

Baptized 12, Publ. Confession 1, Arrived 21, Departed 40, Passed aw ay 1.

Men Society “Search the Scriptures”. E. VanderNoord (P res.); M. Ver- 
hey (Seer.); N. Bronsema (Treas.); R. Buitenbos. M eetings every 
o ther Monday a t  7.30 P.M.

Ladies Society “Rondom het Woord”. Mrs. R. Leutscher (P res .); Mrs. J . 
VanderNoord (Seer.); Mrs. J . F aber (Vice P res.); Mrs. A. VanderSluis 
T re as .) ; Mrs. R. Buitenbos. Meetings every other Tuesday a t  7.45 P.M.

P aren ts Society. P. Sijswerda (P res .); P. F . K ooistra (S eer.); Mrs. R. 
Leutscher (T reas.); Mrs. J. VanderHelm. This society supervises the 
Sundayschool and the Young - Young People Society.

Sunday School. Leader Mrs. G. Oosterveld. Every Sunday afternoon a t  
4 P.M.

Young - Young People Society. Leader R. Faber. Meets every other 
Saturday afternoon.

B irthday Fund. Miss J. Bouwman and Mrs. A. VanderSluis.

Choir: M. Verhey (P res.); Mrs. G. Oosterveld (Seer.); Mr. J . J. V ander
Noord (Treas.); W. P. T enH aaf (Choirm aster). Meets every Thursday 
a t  8 P.M.

Im m igration Society. J . F aber (P res.); P. F. K ooistra (Seer.); W. P. 
TenH aaf (T reas.); E. VanderNoord.

School Society. Wm. H. H aan (P res.); R, Buitenbos (Vice P res.); W. P. 
TenH aaf (Seer.); P. F. K ooistra (Treas.); M. Verhey.

ORGANIZATIONS
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HAMILTON, ONT.

NAME OF CHURCH: Canadian Reformed Church of Hamilton. 

INSTITU TED: May 20, 1951.

DESCRIPTION OF AREA: General area including W aterdown and Carlisle 
to  the N orth; Dundas, Galt, P aris and B ran tford  to  the W est; 
Mount Hope, Caledonia, H agersville, Ja rv is , P o rt Dover and Simcoe 
to  the South; Stoney Creek, Winona, Hannon and Binbrook to the East.

M INISTER: W. Loopstra. Born: April 29, 1911.
Form erly M inister a t: H ijken, from  Oct. 30, 1938 till Jan . 24, 1943; 
Hoogkerk, from  Jan. 24, 1943 till March 24, 1946; ’s Gravenhage- 
Loosduinen, M arch 24, 1946 till Oct. 28, 1951.
A ddress: 280 Broadway, Hamilton, Ont. Phone 529-9285.

CONSISTORY

Elders: J . Boot; H. De Jonge; J. J. K negt; D. O sterm eier; N. Vander 
Heiden; E,. Vander Woude.

Scriba: J. J. Knegt, 913 Unsworth Rd., A ldershot, Ont. Phone 528-3340.

Deacons: M. Kampen, W. Hoeksema, K. V ander Velde.

Secretary Deacons: W. Hoeksema, Stonechurch Rd., R.R. 3, Hannon, Ont. 
Phone 385-9249.

CHURCH BUILDING: 166-168 W est Avenue N., Hamilton.

HOURS OF W ORSHIP: Sundays, 9.30 A.M. and 2.30 P.M.

ORGANIST: J . C. J. Kuntz.

CARETAKER: H. Van Amerongen, 86 E as t 14th S treet, Hamilton, Ont. 
Phone 385-3984.

B U LLETIN : “F or the House of the Lord”.

LOCAL AGENT CANADIAN REFORMED MAGAZINE: J . C. J . Kuntz, 
104 Howe Avenue, Hamilton, Ont. Phone 385-4297.

COMMITTEES SERVING THE CONSISTORY

Financial Committee: K. Vander Velde, Chairm an; A. L. V ander Hout, 
Seer., 255 Caroline S treet S., Hamilton, Ont.; J. C. J. Kuntz, Treas.
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Mission Committee: J. Boot, Chairm an; G. Doorten, Secr.-Treas.; A. Lud
wig.

CATECHISM CLASSES

10—12 years: F ridays 7—8 P.M.
13— 15 years: F ridays 8—9 P.M.
16 and olders: W ednesdays 8—9 P.M.
Preparation  Class fo r Conf. of F a ith : W ednesdays 9—10 P.M.
All classes a re  held in rooms of the Churchbuilding.

CHURCH LIBRARY: There is a  Church L ibrary  w ith Dutch and English 
books.

RECORD OF M EMBERSHIP

Num ber of fam ilies: 63. Num ber of single wo (m en): 9, 
Baptized members: Male 109, fem ale 74.
Confessing members: Male 65, fem ale 69. Total: 317.

STATISTICS (changes since Dec. 31st, 1961)

1961 1962
Fam ilies ................ 55 63
Singlemen ............ 10 9
Bapt. members .... 143 183
Conf. members .... 128 134

Baptized 17, Arrived 51, D eparted 18.

ORGANIZATIONS

Y.M.S./Y.W.S. “Im m anuel” m eets every Monday nigh t in a room of the 
Churchbuilding.

Men Society “1 Timothy 6 : 20a” meets fo rtn igh tly  on W ednesday n igh t 
in  a room of the Churchbuilding.

Women Society “Rondom het Woord” also meets fo rtn igh tly  on W ednes
day n igh t in a  room of the Churchbuilding.

SCHOOL SOCIETY: There is a School Society “Tim othy” which plans to 
establish and to m aintain a school. The F riday  n igh t school is organ
ized by this society fo r the tim e being, as long as there is no day- 
school.

Im m igration Committee: Rev. W. Loopstra; Mr. J. C. J . Kuntz, 104 Howe 
Ave., Hamilton, Seer.; Mr. R. Jager, and Mrs. U. Krikke.
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LONDON, ONT,

NAME OF CHURCH: Canadian Reformed Church of London, Ont. 

INSTITU TED: April 1, 1960.

DESCRIPTION OF AREA: London, Ingersoll, Woodstock, S tra tford , St. 
M ary’s, Mitchell, Clinton, Goderich, Lam beth, St. Thomas.

M INISTER: A. B. Roukema. Born: Dec. 1, 1907.
M inister a t  Berkum (Ov.), Sept. 12, 1937, Bunschoten-Spakenburg, 
A ug 11, 1946, W atford, Aug. 5, 1956, W atford and London, A pril 1, 
1962.
A ddress: 424 Central Ave., London, Ont.

CONSISTORY 

E lders: C. Van Andel, G. G ritter, H. W erkman.

Scriba: G. G ritter, 200 MacNay St., London, Ont. Phone 451-5265. 

Deacons: Vacant.

CHURCH BUILDING: Church of the Seventh Day Adventists, com er 
York & Rectory Sts., London.

HOURS OF W ORSHIP: 10 A.M. and 5 P.M.

ORGANISTS: C. Hoff, P. v. d. Gang, D. Bergsma.

CARETAKER. F. Wildeboer, 579 Elmdale, London, Ont. Phone GE 3-2925. 

Bulletin: The Messenger.

LOCAL AGENT CANADIAN REFORMED MAGAZINE: C. Eindhout, 
234 Mt. P leasant.

COMMITTEES SERVING THE CONSISTORY

Com mittee of A dm inistration: H. Maan, 707 Commissioners Road W est, 
London, Ont. Phone 823 Byron.

Foreign Mission Committee: L. Ostermeier, 238 Nelson S treet. Phone 
GE 2-7976.
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CATECHISM CLASSES

6 to 8 years, 9 to 12 years, Sunday, following the afternoon service. 
13 to  14 years, Monday 7.30 P.M.; 15 and older, Monday 8.30 P.M.



RECORD OP M EMBERSHIP

Num ber of fam ilies: 28. Num ber of single (wo)men: 10. 
Baptized members: Male 43, female 48.
Confessing members: Male 32, female 34. Total: 157.

STATISTICS (changes since Dec. 31st, 1961)

Fam ilies .........
Singlem en .....
Bapt. members 
Conf. members

1961 1962
27 28
10 10
91 91
63 66

Baptized 4, Publ. Confession 1, Arrived 15, D eparted 17.

ORGANIZATIONS

Youth Society “Van Knop to t Bloem”. Leider C. Hoff, R.R. 7, London, Ont.

Y.P.S. “D elighting In  Thy Testimonies”, London, Ont. Corresp. Address: 
Mrs. J . Lindhout, 234 Mt. P leasant, London, Ont.

Study Society “Search The Scriptures”. Seer. Mr. F. Wildeboer, 579 Elm- 
dale, London.

Women Society “According To Thy W ord”. Seer. Mrs. M. Bloemendal, 
19% Orchard S treet, London.

Im m igration Committee: Address G. J. Bloemendal, 19% Orchard S treet, 
London.
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SMITHVILLE, ONT,

NAME' OF CHURCH: Canadian Reformed Church of Smithville. 

IN STITU TED: September 14, 1952.

DESCRIPTION OF AREA: N iagara Peninsula T errito ry  E as t of line 
from  W inona to Selkirk.

M INISTER: L. Moes. Born: A pril 17, 1916.
M inister of Blokzijl (The N etherlands), Nov. 23, 1947. Zalk en Vee- 
caten (The N etherlands), Ju ly  8, 1951. Smithville, Ont., Dec. 16, 1956. 
A ddress:: Station Street, P.O. Box 76, Smithville, Oht. Tel. 957-7496.

CONSISTORY

Elders: J. G. F eenstra , Kl. F lokstra, Korn. F lokstra, A. Linde, C. Ouwer
sloot, P. Ravensbergen, G. VanW oudenberg Jr .

Scriba: C. Ouwersloot, R.R, 2, Beamsville, Ont. Phone Beamsville LO 3-8686.

Deacons: M. Bartels, M. Joosse, P. Oosterhoff, R. J. Oosterhoff.

Secretary Deacons: P. Oosterhoff, R.R. 1, St. Ann’s, Ont. Phone 957-3502.

CHURCH BUILDING: Station Street, Smithville, Ont.

HOURS OF W ORSHIP: W inter m onths: 10.00 A.M. and 2.00 P.M.
Summer m onths: 9.30 A.M. and 2.00 P.M.

ORGANIST: J. VanRietschoten.

CARETAKER: C. Blokker, W ade Lane, Smithville, Ont. Phone 957-7001. 

BU LLETIN : “Fam iy-Post”, weekly.

LOCAL AGENT CANADIAN REFORMED MAGAZINE: Group Sub
scription.

COMMITTEES SERVING THE CONSISTORY

Committee of A dm inistration: Korn. F lokstra; C. Ouwersloot; G. VanW ou
denberg J r . T reasurer: C. Ouwersloot, R.R. 2, Beamsville.

Foreign Mission Committee: G. DeBoer; A. H. Dekker; K. Linde; K. Post; 
A. S tieva Jr . Seer. A. H. Dekker, Post-Office, Fenwick, Ont.
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c a t e c h i s m  c l a s s e s

In Parish  Hall; every Monday from  Oct.—June.
7.30 P.M. Boys and Girls 12 & 13 years.
8.30 P.M. Boys and Girls 14 & 15 years.
9.30 P.M. Boys and Girls 16 and older.

CHURCH LIBRARY: Books every Sunday available. Committee members: 
Rolie Ravensbergen and Pete Lof.

RECORD OF M EMBERSHIP, as. per December 1, 1962

Num ber of fam ilies: 83. N um ber of single men: 3. 
Baptized members: Male 125, fem ale 133. 
Communicant members: Male 102, female 88. Total: 448.

STATISTICS (changes since Dec, 31st, 1961)

1961 1962
Fam ilies ................ 78 83
Singlemen ........... 4 3
Bapt. members .... 252 258
Comm, m em bers .. 187 190

Baptized 22, Publ. Conf. 10, A rrived 16, D eparted 40.

ORGANIZATIONS

Young - Young- People Society “Serve the LORD”. Meets a t  Saturday 
evening. Leaders: K. Linde and J. Schutten. Seer. G. VanW oudenberg, 
R.R. 1, Dunnville, Ont.

Y.M.S. Meets on Thursday evening. Name: “God’s Word As Guide”. 
Pres. E rnie Schulenberg; Seer. G. Ravensbergen, R.R, 1, Sm ithville; 
Treas. P. Lof; L ibrarian Don Bos; Gen. Adj. E ric Stieva.

Y.W.S. “M aranatha”. Meets on Thursday evening. Pres. G. VandenHaak; 
Seer. A. Ravensbergen, R.R 1, Smithville; Treas. C. VandenHaak; 
Gen. Adj. J. Van Ieperen.

Men Society “Trouw aan het Woord”. Pres. P. VanW oudenberg; Seer. P. 
Oosterhoff, R.R. 1, St. A nn’s; Treas. J . Jansem a; Gen. Adj. A. Ruggi.

Women Society “Belijden en Beleven”. Meets on Thursday evening. Pres. 
Mrs. S. VanderW oude; Seer. Mrs. A. H. Dekker; Treas. Mrs. A. Ruggi; 
Gen. Adj. Mrs. C. W. VandenHaak.

Choral Society: D irector J. Van Rietschoten. Pres. P. Heem skerk; Secr. 
Mrs. R. J . Oosterhoff, Dunnville; Treas. Mrs. J. Homan.

School Society: Board M embers: Y. Bos; L. E llens; Korn. F lokstra; P. 
Ravensbergen; A. J. M. Schulenberg; H. Van Egmond, P. VanW ouden
berg. Secretary: P. VanW oudenberg, R.R. 1, Dunnville, Ont.
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WATFORD, ONT

NAM E OF CHURCH: Canadian Reformed Church of W atford, Ont. 

INSTITU TED: M arch 15, 1953.

DESCRIPTION OF AREA: From  Sarnia to  S trathroy, from  Ipperwasb 
to Bothwell.

M INISTER: A. B. Roukema. Born: Dec. 1, 1907.
M inister a t  Berkum: Sept. 12, 1937, Bunschoten-Spakenburg: Aug. 18, 
1946, W atford: Aug. 5, 1956.
A ddress: 424 Central Ave., London, Ont.

CONSISTORY 

E lders: M. Boersema; C. Y. Nobel; J. Smid.

Scriba: Mr. J. Smid, R.R. 3, Thedford, Ont. Phone F o rest 617R41. 

Deacons: J. Janssens, R.R. 7, W atford, Ont. Phone 601R21.

CHURCH BUILDING: Canadian Reformed Church, Ontario St., W atford, 
Ont.

ORGANISTS: H. Lenting, R.R. 3, Kerrwood, Ont.; M. Smid, R.R. 3, 
Thedford, Ont.

BU LLETIN : The M essenger, every other week.

LOCAL AGENT CANADIAN REFORMED MAGAZINE: T. G. Overbeek, 
516 A lbert St., S trathroy, Ont.

COMMITTEES SERVING TH E CONSISTORY

Financial Committee: C. Y. Nobel, 267 Rapley St., S trathroy, Ont. 

Foreign Mission Committee: H. Kok, R.R. 6, S trathroy. Phone 1313.

CATECHISM CLASSES
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Sunday a fte r  the  m orning service: 6—8 years, 9—11 years. 
F riday  n igh t in  the Churchbuilding: 7.30: 13—14 years; 
8.30: 15 and older.



RECORD OF M EMBERSHIP

Num ber of fam ilies: 25. Num ber of single (wo)men: 1 
Baptized members: Males 44. fem ale 34.
Confessing members: Male 28, female 27. Total: 133.

STATISTICS (changes since Dec. 31st, 1961)

1961 1962
Fam ilies ................ 22 25
Singlemen ........... 2 1
Bapt. members .... 84 78
Conf. members .... 45 54

Baptized 3, Publ. Confession 9, Arrived 5, Departed 12.

ORGANIZATIONS

Y.P.S. “W atch and P ra y ”. M eetings a t  Monday n igh t a t  th e  home of 
fam. E. Bork, St. Clair St., W atford. Seer. Miss A nnet Overbeek, 
R.R. 1, Arkona, Ont. Phone 3324.

Women Society “Teach Me Thy W ord” Seer. Mrs. A. Van Gorkum, R.R. 7, 
W atford, Ont. Phone 487J4.

CLASSIS ONTARIO-SOUTH
Q uaestor a rt. 19 C.O.: Mr. A. J. Y tsma, 36 Lowe Street, Chatham, Ont. 
Quaestor Classis: Mr. K. F lokstra, Smithville, Ont.
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CLASSIS MID-WEST
(Note: A t the la s t classis of the churches in W est Canada has been decided 
to  divide this classical a rea  into two classes. The nam es, mentioned in th is 
yearbook — Classis Mid-W est and Classis B ritish Columbia — are  un
official.)

BARRHEAD, ALTA.

NAME OF CHURCH: Canadian Reformed Church of Barrhead. 

IN STITU TED: January  1, 1961.

DESCRIPTION OF AREA : Barrhead and the area  around.

M INISTER: Rev. J. P. M oerkoert has accepted the call to this congregation. 
Rev. Moerkoert, bom  May 12, 1908, served from  Ju ly  1959—July  1961 
the church of K ananggar, East-Sum ba, Indonesia.

CONSISTORY

Elders: A. Mulder (P res.); T. VanderBrink.

Scriba: T. VanderBrink, Box 616, Barrhead, A lta.

D eacon: A. Bultena.

CURCH BUILDING: Own church building on the corner 50th Ave. and 
48th St.

ORGANIST: Mrs. T. Merkus.

CARETAKER: T. VandenBrink.

BULLETIN: Church Bulletin.

LOCAL AGENT CANADIAN REFORMED MAGAZINE: T. VandenBrink.
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CATECHISM CLASSES 

12 years and older, F riday 8— 9 P.M.



RECORD OF M EM BERSHIP

Num ber of fam ilies: 11. Num ber of single (wo)men: 1. 
Baptized members: Male 15, female 20. Total 35. 
Confessing members: Male 12, fem ale 14. Total: 26. 
Grand to ta l: 61.

STATISTICS (changes since Dec. 31st, 1961)

Fam ilies ................
1961 1962

Singlemen ............ 1 1
Bapt. members .... 34 35
Conf. members .... 25 26

Baptized 2, Publ. Confession 2, A rrived 1, D eparted 1.

ORGANIZATIONS

Y.P.S.: “John Calvin”. Secretary Miss R. Vogelzang, Box 282, B arrhead, 
A lta.

Youthclub for boys and girls, age 5—12 years. Address Mrs. A. Vogelzang, 
Box 874, Barrhead, A lta.

Studyclub for older people. Address T. VanderBrink, Box 616, Barrhead, 
Alta.
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CARMAN, MAN,

NAME OF CHURCH: The Canadian. Reformed Church, Carm an, Man. 

IN STITU TED: A ugust 12, 1951.

M INISTER: J. Mulder; born November 2, 1928; address: Box 164, Carman, 
Man.; phone SH 5-3101.
Date of induction a t  Carm an: November 16, 1958.
Form erly M inister a t  Gees, Dr., The N etherlands, from, Ju ly  31, 1955— 
October 12, 1958.
Form er M inister of the Can. Reformed Church a t  Carman, Man.: 
Rev. H. Scholten, M inister of the Can. Ref. Church a t  Orangeville, Ont.

CONSISTORY

Elders: H. Klos, Box 493, Carman, Man. (Scriba); Jac. Kuik, P.O. Grays- 
ville, Man.; K. De W it, Box 27, Carm an, Man.

Address of the Church: Canadian Reformed Church, % Box 164, Carman, 
Man.

Deacons: F. van der Meulen, T reasurer. Address: Box 641, Carm an, Man. 
J . Veldman, R.R. #  1, Carman, Man.

T reasurer of the church: G. VanderSluis, R.R. #  1, Carm an, Man. 

CHURCH BUILDING: Main S treet E., Carman, Man. Phone SH 5-2643. 

HOURS OF W ORSHIP: 10 A.M. and 3 P.M.

ORGANISTS: Miss R ita Klos; Mr. Dennis Teitsma.

CARETAKER: H. Klos. Phone: SH 5-2482.

BU LLETIN : Edited every th ird  Sunday of the month.

LOCAL AGENT CANADIAN REFORMED MAGAZINE: H. Klos, Box
493, Carman, Man.

MISSION-AID COMMITTEE: J. Veldman, Pres.; D. Teitsm a, Seer., R.R. 
#  3, Carm an, Man.: Mrs. A. Bergsm a Jr., T reasurer; Mrs. J. H. 
Van Dijk; Mrs. J . T iggelaar.
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CATECHISM CLASSES

Age 12 — age 16: Monday a t  7.30 P.M. in the church. 
Age 16 and older: Monday a t  8.30 P.M. in the church.



LIBRARY: A t the home of J. Baron, Carman. Books available every 
Saturday night.

RECORD OF M EMBERSHIP

Num ber of fam ilies: 42; single (wo)men: 3.
Baptized members: 113; m ale: 67; fem ale: 46.
Confessing members: 96; m ale: 54; fem ale: 42, Total 209.

STATISTICS

1961 1962
Fam ilies ................ 43 42
Single (wo)men .... 3 3
Bapt. members .... 110 113
Conf. members .... 96 96

D uring 1962: Baptized: 12; Public Confession of F a ith : 3; 
A rrived: 3; D eparted: 12; Passed aw ay: none.

ORGANIZATIONS

Canadian Reformed Men’s Society: Nam e: “John Calvin”. M embers: 23. 
Pres. J . Veldman; Seer. Auke Bergsm a, address: Box 423, Carman, 
Man.; Treas. J. Baron; Vice-Pres. D. Teitsm a; L ibrarian: J. H. Luiten. 
M eeting: every other week on Thursday. Place: church. Time: 8 P.M.

Canadian Reformed W omen’s Society: Name: “Rejoice in the Lord”. Mem
bers: 25. Pres. Mrs. S. Raap; Vice-Pres. Mrs. K. Rook; Seer. Mrs. A. 
Bergsm a Jr., Box 423, Carman, Man.; Treas. Mrs. G. W. V anderSluis; 
L ibrarian: Mrs. D. Teitsma. M eeting: every other week on Thursday. 
Place: church. Time: 8 P.M.

Canadian Reformed Young People’s Society: Name: “Remember the LORD 
in thy  youth”. Members: 28. Pres. Fokko DeW it; Vice-Pres. H enry 
Klos; Seer. G erry VanderSluis, P.O. Carm an, Man.; Treas. Alice 
Veenendaal; L ibrarian  Rosa Meints. Meeting, every week on Thursday. 
Place: church. Time: 8 P.M.

Canadian Reformed School Society: Members: 35. Pres. G. Veenendaal Sr.; 
Vice-Pres. J . VanderVeen; Seer. K. Rook, R.R #  3, Carm an, Man.; 
Treas. E Bruinsm a; L ibrarian  D. Teitsma.
Saturday-school: every S aturday from  1.30 P.M.—4 P.M. Class I: 14 
pupils, Class II: 12 pupils. Teachers: Mrs. J. Kuik; Mrs. J. Mulder. 
Subjects: Biblical H istory; Church H istory; Biblical Geography; Dutch.

“A llelujah” - Choir. Members: 25. J. Baron, P res.; Joh. Veenendaal, 
Vice-Pres.; Mrs. R. Paize, Seer., Box 674, Carman, Man.; M. DeWit, 
T reas.; Mrs. J. Kuik, Librarian. D irector: D Teitsm a. O rganist: 
Mrs. J. Kuik Jr . Choir-practice: W ednesday a t  8 P.M. in the church.

Im m igration Society: J. Kuik, P res.; K. DeWit, Seer., address: Box 27, 
Carm an, Man.; S. Raap, Treas.; A. Bergsm a, Fieldman.

Ladies’ Aid. Address: Mrs. J. Kuik Sr., P.O Graysville, Man.
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COALDALE, ALTA

NAME OF CHURCH: Canadian Reformed Church of Coaldale, A lta. 

INSTITU TED : A pril 10, 1950.

DESCRIPTION OF AREA: Lethbridge, Coaldale, Nobleford, Barnwell, 
Taber, Granum, Calgary.

M INISTER: G. Ph. P ieffers; bom  Jan. 10, 1906. Form erly M inister a t 
Zuilichem, Ju ly  28, 1940; Bergentheim, Ju ly  1943; Bussum, December 
1946; Coaldale, Sept. 7, 1952. A ddress: 3315 - 7th Ave. S., Lethbridge, 
A lta. Phone 327-4830.

CONSISTORY

Elders: Jac. Barem an; P. Kok; H. L effers; J. M. VanSpronsen.
Scriba: H. Leffers, 922 Coaldale. Phone 345-3375.
Deacons: H. H ofsink; R. Veldkamp.

CHURCH BUILDING: 5th S tree t - 7th Avenue.

ORGANISTS Mr. and Mrs. J. VanDijk.

CARETAKER: H. Van Bostelen, Box 713, Coaldale.

BU LLETIN : Kerkbode Canadian Reformed Church Coaldale.

COMMITTEES SERVING THE CONSISTORY 

Committee of A dm inistration: J. Luhoff, Research Station, Lethbridge. 
F inancial Committee: J. W. Van Dieren, Research Station, Lethbridge.

CATECHISM CLASSES 
9—15 and 16 and older, Tuesday, Church Building.

LIBRARY: J. Luhoff, Research Station, Lethbridge.

RECORD OF M EM BERSHIP
Num ber of fam ilies: 43. Number of single (wo)men: 1.
Baptized members: m ale: 62; fem ale: 57.
Confessing members: male:50; fem ale: 47. Total: 216
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STATISTICS
Baptized: 17; Publ. Confession: 6; Arrived: 4; D eparted: 36.



ORGANIZATIONS

Study Group Coaldale-Lethbridge.

Study Group Barnwell-Taber.

Y.W.S. “Serve in  F a ith ” : Pres. Lies P ieffers, Coaldale; Seer. Gertrude 
Daniels, Lethbridge (Gen. Del.).

Y.M.S. “The Lord is our B anner” : Pres. Dick Hoogerdyk; Seer. H arry
Lubbers, 1225, 5th Ave. S., Lethbridge.

Choir: H. Hoogerdyk, Barnwell, Seer. J. W. Van Dieren, Pres.

School Society: Canadian Reformed School Association. Seer. G. Beukema, 
Gen. Del., Coaldale. Saturday  School. Teachers: Rev. G. Ph. P ieffers 
and Tineke Pieffers.
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EDMONTON, ALTA,

NAME OF CHURCH: The Canadian Reformed Church of Edmonton. 

INSTITUTED : Ju ly  9, 1950.

DESCRIPTION OF AREA: Edmonton and surroundings.

M INISTER: Rev. J. T. VanPopta. D ate of b irth : Dec. 13, 1916. Form erly 
M inister a t  Mussel, The N etherlands, Sept. 28, 1947. Induction a t  
Edmonton: Ju ly  1, 1951. A ddress: 11134 - 66th S treet, Edmonton, A lta. 
Phone: BR 9-6342.

CONSISTORY

Elders: G. Brink; D. De R uiter; K. K. Doesburg; J . H uizinga; A. in ’t  
Veld; J . P. K untz; H. Tam s; H. Vandenberg; J. VanderW oude; K. 
Visseher; K. Vriend; G. W iegers.

Scriba: D. De Ruiter.

P erm anent address fo r all correspondence: Rev. J. T. VanPopta, 11134 - 
66th S treet, Edmonton, A lta.

Deacons: J . Buitenbos, A. Harke, R. N auta, P. Stiksma.

Secretary  Deacons: P. Stiksma, 8745 - 151st S treet, Edmonton, A lta.

CHURCH BUILDING: Canadian Reformed Church, 12905 - 122nd Ave., 
Edmonton, A lta.

HOURS OF W ORSHIP: 10.30 A.M. and 4.00 P.M.

ORGANIST: F. Kleine Deters and R. N auta.

CARETAKER: J. Zeldenrust, 10814 - 128th Street, Edmonton, A lta.

BU LLETIN : Bulletin of the Canadian Reformed Church of Edmonton.

LOCAL AGENT CANADIAN REFORMED MAGAZINE: Mr. J . DeWind, 
10630 - 47th Ave., Edmonton, A lta.

COMMITTEES SERVING THE CONSISTORY

Committee of A dm inistration: Seer. M. Oussoren, 8934 - 149th S treet, 
Edmonton, A lta.

Building Committee: Seer. E. C. Koning, 9522 - 100A Street, Edmonton, 
A lta.
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Mission Committee: Pres. Mr. A. Jansen ; Seer. Mrs. J. Bos, 9018 - 152nd 
S treet, Edmonton, A lta.; Treas. Mi'. W. VanAssen; Gen. Adj. Miss 
A. DeNijs; Technical Adviser: Mr. J. W erkman.

CATECHISM CLASSES

Classes: 8—11 years; 12— 15 years; 16 and older.
Confession Class.

RECORD OF M EM BERSHIP

Num ber of fam ilies 102.
Baptized mem bers: Total 328.
Confessing mem bers: Total 210.
Total num ber of m em bers: 538.

STATISTICS (changes since Dec. 31st, 1961):

1961 1962
Fam ilies ................ 101 102
Singlemen ............ — —
Bapt. members . .. 295 328
Conf. members .. . 213 210

Baptized: 34; Publ. Confession: 8; A rrived: 15; D eparted: 18; 
Passed aw ay: 1.

ORGANIZATIONS

Boys’ Club “I Give My H eart Unto The Lord”. Leader: Mr. H. Visscher.

G irls’ Club “In The Lord I P u t My T rust”. Leader: Miss M. Oostenbrink.

Young Men’s Society “Militia C'hristi”. Pres. M. Hooimeyer; Vice-Pres. D. 
Postm a; Seer. H. V isscher; Treas. C. Bosch.

Young Women’s Society “He Leadeth Me”. Pres. G. Zeldenruist.

Women’s Society (Jasper Place) “Search the Scrip tures”. Pres. Mrs. J. 
Bos; Seer. Mrs. J. Peters; Treas. Mrs. F. Venema; Gen Adj. Mrs. J. 
VanderLand.

Women’s Society (Edmonton) “Lydia”. Pres. Mrs. J. T. V anPopta; Seer. Mrs. 
J. Zeldenrust; Treas. Mrs. A. De Boer; Vice-Pres. Mrs. D. De Ruiter.

Men’s Society - Ja sp er Place. Chairm an D. VanderVeen; Seer. O. Brandsma.
Men’s Society “John Knox” - Edmonton. Chairm an T. VanLaar.
Medical Aid Society “D raag t Elkanders Lasten  (incl. Funeral Fund). 

Chairman Mr. H. Bosch; Treas. Mr. D. Bijker.
Treas. Funeral Fund Mr. F. VanderLinden; Gen. Adj. Mr. M. Oussoren.

Choir “P raise the Lord”. Choirm aster Mr. E. C. Koning. Pres. Mr. J . 
L e tte rs; Seer. Mrs. M Hooimeyer; Treas. Miss Jennie H of sink; Gen. 
Adj. Mr. K. L ette rs ; L ibrarian  Mrs. P. Hoeksema.

School Society: Pres. Mr. H. A. VanSpronsen; Seer. Mr. H. Tam s; Treas. 
Mr. D. VanderVeen.
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NEERLANDIA, ALTA

NAME OF CHURCH: Canadian Reformed Church of Neerlandia. 

IN STITU TED: A ugust, 1950.

DESCRIPTION OF AREA: Neerlandia, A lberta.

M INISTER: Rev. J. P. M oerkoert has accepted the call to th is congregation. 
(See under Barrhead.)
Form er M inister: Rev. H. A. Stel.

CONSISTORY

Elders: P. Van Assen; J. W erkm an; J. Rowaan.
Scriba: J. Rowaan, Box 33, Neerlandia, Alberta.
Deacon: A. Peters, Neerlandia, A lberta.

CHURCH BUILDING: Neerlandia.

HOURS OF W ORSHIP: 9:45 A.M. and 2 P.M.

ORGANIST: Miss R ita Rowaan.

CARETAKER: Done by d ifferen t members.

BU LLETIN : Published occasionally.

COMMITTEES SERVING TH E CONSISTORY
Committee of A dm inistration: J. Rowaan, Box 33, N eerlandia, A lberta. 
F inancial Committee: Church T reasurer Mr. P. Van Assen, N eerlandia, A lta.

CATECHISM CLASSES 
6—12; 12 and over. Church Parlors. F riday  8 P.M.

RECORD OF MEM BERSHIP
Num ber of fam ilies: 11. Num ber of single (wo)men: 2.
Baptized mem bers: Male 14, fem ale 17.
Confessing members: Male 16, fem ale 15. Total: 62.

STATISTICS (changes since Dec. 31st, 1961):
1961 1962

Fam ilies ................ 10 11
Singlemen ............ 1 1
Bapt. members .... 30 31
Conf. members .... 29 31

Baptized: 2; Publ. Confession: 0; A rrived: 3; D eparted: 0; Passed aw ay: 2.

ORGANIZATIONS 
Young People’s Society “Ora e t Labora”. Seer. Kees Hamoen, Vega, A lberta.
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ROCKY MOUNTAIN HOUSE, ALTA,

NAM E OF CHURCH: Rocky Mountain House.

INSTITU TED : F ebruary  1954.

DESCRIPTION OF AREA: Rocky M ountain House, Alham bra. 

M INISTER: Vacant.

CONSISTORY

Elders: J . V ander V egte; G. W inkelaar.

Scriba: G. W inkelaar, Box 57, Rocky M ountain House, A lta. 

Deacon: H. Veldkamp, Box 1, Rocky M ountain House, Alta.

CHURCH BUIULDING: House of G. W inkelaar, Dovecourt Road.

ORGANIST: Mrs. H. Veldkamp.

CATECHISM CLASSES

9— 14 year by G. W inkelaar.
15 year and older by H. Veldkamp.

RECORD OF M EMBERSHIP

Num ber of fam ilies: 4. Num ber of single (wo)men: 0. 
Baptized members: Male 7, female 8.
Confessing members: Male 5, fem ale 4. Total: 24.

STATISTICS (changes since Dec. 8.1st, 1961):

1961 1962
Fam ilies ................ 6 4
Singlemen ............ 0 0
Bapt. members .... 19 15
C'onf. members .... 17 9
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WINNIPEG, MAN

NAME OF CHURCH: Canadian Reformed Church a t  W innipeg. 

IN STITU TED: February  15, 1953.

DESCRIPTION OF AREA: G reater W innipeg.

M IN ISTER : C. De H aan; bora Sept. 18, 1922. Address: 729 Hoskin Ave., 
E as t Kildonan 15, Man. Phone ED 4-4149.
Date of induction: M arch 9, 1958. Form erly M inister a t  Hallum and 
Ferw erd (The N etherlands), Nov. 9, 1952 till Feb. 19, 1958.

CONSISTORY

Elders: Jasp. Steendam ; L. M. Toet, and T. Veenstra.

Scriba: L. M. Toet, 352 V ictoria Ave. W est, Transcona, Man., phone 
CA 2-6515. Address Consistory: C. De Haan, 729 Hoskin Ave., W inni
peg 15, Man.

Deacons: H. Slaa and G. J . van den Hoven.

Secretary Deacons: H. Slaa, 326 Yale Ave. E ast, Transcona, Man., phone 
CA 2-0723.

CHURCH BUILDING: 501 Newton Ave., W innipeg.

HOURS OF W ORSHIP: Every Sunday a t  9.30 A.M. and 3.00 P.M.

ORGANISTS: A. Van Huizen, H. Weessies, and C. De Haan.

B U L L E T IN : “Bulletin of the Canadian Reformed Church a t  W innipeg”.

LOCAL AGENT CANADIAN REFORMED MAGAZINE: Joh. Tiggelaar, 
125 McMeans W est, Transcona, Man., phone CA 2-0714.

COMMITTEES' SERVING TH E CONSISTORY

Bookkeeper: E. Ter Mors, 176 Cheriton Ave., W innipeg 16, Man., phone 
ED 9-8770.

Building and P roperty  Committee: Address: S. Sikkema, 304 R egent Ave., 
Transcona, Man., phone CA 2-0773. Treas. Jasp . Steendam, 488 Talbot 
Ave., W innipeg 5, Man., phone LE 3-4642.

Foreign Mission Committee: Chairm an Joh. T iggelaar; Seer. A. H. Klos, 
6 Blue Heron Cresc., Transcona, Man., phone 222-1985; Treas. A. 
Van Huizen, 244 Sutton Ave., W innipeg 16, Man., phone ED 9-4795.
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CATECHISM CLASSES

Monday 7.00 P.M.: 12 to 14 inclusive. 
Monday 8.00 P.M .: 15 and up.
Place: Consistory room of the churchbuilding.

RECORD OF MEM BERSHIP

N um ber of fam ilies: 37. Num ber of single (wo)men: 10. 
Baptized members: Male: 62, fem ale: 68.
Confessing members: Male: 38, fem ale: 34. Total: 202.

STATISTICS (changes since Dec. 31st, 1961):

1961 1962
Fam ilies ................ 37 37
Single persons .... 8 10
Bapt. members .... 127 130
Conf. members .... 73 72

Baptized: 14; Publ. Confession: 1; A rrived: 17; D eparted: 22; 
W ithdraw n: 7; Passed aw ay: 1.

ORGANIZATIONS

Y outh Society “Delphia”. Pres. H enry Term ors, 176 Cheriton Ave., W inni
peg 16; Seer. Ruth Veenstra, 706 Pr. R upert Ave., W innipeg 15; 
Treas. Alex Engbers, Lot 23, H ighway #  4, P.O. Middlechurch, Man. 
Sponsor: Mr. Kl. Schriemer, 1109 McLeod Ave., W innipeg 16. M eeting: 
Every Sunday nigh t a t  7.00, in the Consistory room.

Canadian Reformed Im m igration Committee of Winnipeg, Manitoba. Chair
m an: Kl. Schriem er; Seer. Mrs. A. Van Huizen, 244 Sutton Ave., 
W innipeg 16, Man., phone ED 9-4795; Treas. L. M. Toet, 352 V ictoria 
Ave. W est, T'ranscona, Man.; Gen. A ssistent W. Beugelink; Fieldm an 
J. Schaap, R.R. 2, Dugald, Man., phone Oakbank (Man.) 480.

Canadian Reformed Church - Vocal Society. Chairm an W icher Beugelink; 
Seer. Mrs. Ann Huisman, 325 Culver St., W innipeg 5, phone LE 3-6978; 
Treas. Dick Spanjer.

Mixed Choir. D irector H erm an Sondorp. P ractice: Every W ednesday 8 P.M., 
in the churchbuilding.

Girl’s Choir. D irector B ert Ter Mors. Practice: E very W ednesday 6.45 P.M., 
in the churchbuilding.

Children’s Choir. D irector B ert Ter Mors. P ractice: Every  W ednesday 
6.45 P.M., in  the churchbuilding.
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Study Club. Chairm an L. M. Toet; Seer. H. M arissen, 109 W hittier Ave. 
W est, Tlanscona, Man., phone CA 2-1640; 1st Treas. Mrs. J. Ter Mors; 
2nd Treas. Mrs. A. Van Huizen; Gen. A ssistan t W. Beugelink. M eetings: 
Every Tuesday n igh t a t  8.00, in  the Consistory room.

Young People’s Society “Believing and Confessing”. Pres. John E ngberts; 
S ecretary-T reasurer Audrey Termors, 176 Cheriton Ave., W innipeg 16, 
Man., phone ED 9-8770; L ibrarian H enry van den Hoven; General 
A ssistan t H arry  Termors. M eetings: Every second Sunday, by tu rn  
a t  the homes of the members.

CLASSIS MID-WEST
Classis Q uaestor: Mr. W. Van Assen, 11532 - 91st St., Edmonton, Alta,
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CLASSIS BRITISH-COLUMBIA
(Note: See under Classis Mid-West.)

ABBOTSFORD, B.C.

NAME OF TH E CHURCH: Canadian Reformed Church of Abbotsford, B.C. 

IN STITU TED: M arch 6, 1961.

DESCRIPTION OF AREA: U pper F ra se r  Valley, W estern W ashington, 
U.S.A.

M INISTER: Vacant.

CONSISTORY

Elders: D. Vander H orst; H. Vander Linde; P. J. H uttem a.

Scriba: P. J. H uttem a, 9231 Banford Rd., R.R. 1, Chilliwack, B.C., phone 
SYcamore 4-3012.

Deacons: T. Crediet; Cl. P etter.

CHURCH BUILDING: C.R.C. Abbotsford, B.C., Corner McKenzie & King. 

ORGANIST: Mrs. T. Crediet.

CARETAKER: B. H uttem a, 9231 Banford Rd., R.R. 1, Chilliwack, B.C. 

BU LLETIN : Church News.

LOCAL AGENT CANADIAN REFORMED MAGAZINE: Cl. P ette r.

COMMITTEES SERVING TH E CONSISTORY

Committee of A dm inistration: H. Vander Linde, E as t M ahar Rd., Abbots
ford, B.C.; J. Vander B urgt; S. Kobes.

Building and P roperty  Committee: Same as Adm inistration.

Financial Committee: Same as Adm inistration.

Foreign Mission Committee: P. J . H uttem a; J. Peetoom; B. Bosscher, Rt. 1, 
Sumas, W ashington, U.S.A.

Home Mission Committee: Same as Foreign Mission.
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CATECHISM CLASSES

Rev. VanderBoom of Cloverdale, B.C.
10—14 Church Building 7.15—8.15 Tuesday.
15 and up „ „ 8.15—9.15 „

RECORD OF MEM BERSHIP

Num ber of fam ilies: 31. Num ber of single (wo(m en): 2. 
Baptized m em bers: Male. 47, fem ale 41.
Confessing m em bers: Male 34, fem ale 32. Total: 154.

STATISTICS (changes since Dec. 31st, 1961):

1961 1962
Fam ilies ................ 18 31
Singlemen ............ 2 2
Bapt. members .... 88
Conf. members .... 66

Baptized: 4; Publ. Confession: 0; A rrived: 69; D eparted: 15; 
Passed aw ay: None.

ORGANIZATIONS

Abbotsford Y.P.S. “God’s W ord is our Banner”. Pres. A. W itteveen; Vice- 
Pres. B. H uttem a; Seer. T. V ander H orst; Treas. I. Peetoom; L ibrarian  
IT. Veldman; Ring & K ring Rep. B. H uttem a. Meeting place: Con
sistory room. Time: 8.00—10.00. Every second Sunday. Num ber of 
members: 22.

Men and Women Society “Rondom het W oord”. Pres. B. Breukelm an; 
Secr.-Treas. Mrs. B. Breukelman; Vice-Pres. J. H. Buit. 32 Members. 
M eeting every 2nd Wednesday, 8.00—10.00 P.M., Consistory room.

Choir “Unto Thy Glory”. Pres. B. H uttem a; Seer. Mrs. I. Vuerink; Treas. 
Mrs. F. Schouten. Choirm aster G. VandeKamp. M embership: 21. Or
gan ist Mrs. T. C'rediet. Meeting every Monday 8—10 P.M. Practice in 
Churchbuilding.

NOTE': In  Septem ber 1960 the Consistory of Langley decided th a t  i t  would 
probably be a good idea to s ta r t  the “Service of W orship” in  Abbots
ford. We m et in a  little  hall and a few  months la te r the people of 
Abbotsford held a m eeting and it  was decided to have the church 
instituted. The ceremony took place on M arch 6, 1961. Our services 
were held in the same hall fo r about a  year. In  the meantim e a 
H ungarian  Hall was bought, completely renovated and made into a  
m ost beautiful church. Let us hope th a t the congregation m ay continue 
to grow and tru s t in God’s infallible Word!
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CLOVERDALE, B.C

NAME OF CHURCH: Cloverdale, B.C.

INSTITU TED : M arch 7, 1954.

DESCRIPTION OF AREA: Cloverdale, Langley, p a rts  of N. Surrey, and 
p a r t of W estern W ashington, U.S.A.

DIVISION IN  DISTRICTS: Four d istricts form ed by division by main 
highways.

M INISTER: Rev. D. VanderBoom, bom  Nov. 14, 1915. Phone 534-3664. 
A ddress: 21678 T rans Canada Highway, R.R. 1, Langley. Date of in
duction: Jan . 13, 1957. Form erly M inister a t  A lkm aar, Sep. 29, 1954— 
Dec. 31, 1956.

CONSISTORY

Elders: H. Bosscher; A. W. De Leeuw; D. Sikma; W. VanderPol.

Scriba: W. VanderPol, 8592 - 148th St., N. Surrey, B.C. Address Church: 
21678 Trans Canada Highway, Langley, B.C.

Deacons: J. Linde; Jac. V anderH orst; H. P. VanTil.

Secretary Deacons: J . Linde, 18814 - 8th Ave., Cloverdale, B.C.

CHURCH BUILDING: 5956 Pacific Highway, Cloverdale, B.C.

HOURS OF W ORSHIP: 11.00 A.M. and 1.00 P.M.

ORGANIST: R. K oat and Cl. Sikma.

CARETAKER: W. Jongs, 17509 Bond St., Cloverdale, B.C.

BU LLETIN : Church News of the Can. Ref. Churches a t  Abbotsford, Clover
dale and New W estm inster.

LOCAL AGENT CANADIAN REFORMED MAGAZINE: M. Vreugdenhil, 
R t. #  3, Fem dale, Wash., U.S.A.

COMMITTEES SERVING THE CONSISTORY

Committee of A dm inistration: G. B ijsterveld; J . Linde; T. Pothoven (Treas
u re r); Bookkeeper: R. Koat. Address Treas. T. Pothoven: 9885 S tation 
Rd., Langley, B.C.

T rustees: J. Linde; W. VanderPol.

Foreign Mission Committee: H. Bosscher; J . J. Boone (Secr.-T reas.); 
J. VanW oudenberg.
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CATECHISM CLASSES

Monday 7.45—8.45 P.M. 10—14 years. 
Monday 8.45 —9.45 P.M. 14 years and older.

RECORD O'F MEM BERSHIP ')

Num ber of fam ilies: 42. Num ber of single men: 1. 
Baptized m em bers: Male 65, fem ale 57.
Confessing members: Male 48, fem ale 42. Total: 212.

STATISTICS (changes since Dec. 31st, 1961):

1961 1962
Fam ilies ................ 42 41
Singlemen ............ 1 —
Bapt. members .... 122 137
Conf. members .... 90 91

Baptized: 13; Publ. Confession: 4; A rrived: 42; D eparted: 39;
Passed aw ay: 1.

ORGANIZATIONS

Y.M.S./Y.W.S combined, “God’s Word Is T ru th”. Pres. Floyd Sikma; 
Vice-Pres. Janny  DeLeeuw; Seer. M ary Jongs; Treas. M argaret Sikma; 
L ibrarian  Sonja Broersm a; Rep. “In  Holy A rray” John VanderBoom.

Men Society “Search the Scrip tures”. J . J. Boone, Pres.; H. Bosseher, Seer.; 
J . Linde, Treas.

WOMEN SOCIETY: Mrs. W. VanderPol, Pres.; Mrs. R. C. Koat, Vice-Pres.; 
Mrs. C. Leyenhorst, Treas.; Mrs J. VanW oudenberg, Seer,

F uneral Fund “B rethren A id” : Pres. L. Oostenbrug; Seer. H. A. W oltjer; 
Treas. J. V anderH orst; J . Peetoom; Board A ssistan t J. Veldman.

l ) NOTE: In  March, 1961 the church was institu ted  a t  Abbotsford. Some 
fam ilies which belonged to th a t church were still members of Clover- 
dale in December. In  the beginning of 1962, 6 fam iiles w ent to Abbots
ford church (w ithout having moved). Therefore the 1961 figures do not 
give a  sufficient picture of the situation. The record of membership 
a t  Dec. 31, 1961 is as follows: Conf. members: m ale 46, fem ale 45; 
bapt. mem bers: male 69, fem ale 68. Total: 228.

N.B. The Church address is mentioned above. All correspondence to  
th a t  address.
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HOUSTON, B.C

NAME OF CHURCH: Canadian Reformed Church a t  Houston, B.C. 

INSTITU TED: M arch 4, 1951.

M INISTER: Rev. H. A. Stel, Box 113, Houston, B.C., telephone 958-6791. 
Born June 29, 1911. Has form erly served churches a t: Bolnes-Slikker- 
veer and IJsselmonde, March 25, 1945; Zuidwolde (Gr.) 1949; Neer- 
landia, A lta, Nov. 25, 1951. Serves the church a t  Houston, B.C. 
since Ju ly  22, 1956.

CONSISTORY

Elders: R. Fennem a; J . Homan; A. C. Lengkeek.

Sriba: A. C. Lengkeek, Box 222, Houston, B.C.

Deacons: P. Boes; A. Meints.
The deacons are also assis tan t elders.

CHURCH BUILDING: Canadian Reformed Church, S ixth S treet, Houston, 
B.C.

HOURS OF W ORSHIP: A t 10 A.M. and a t  3 and 4.30 P.M. alternately . 

ORGANIST: Mrs. A. VanderHoek.

CARETAKER: Mr. H. Hansm an, S ixth S treet, Houston, B.C.

B U LLETIN : Join tly  w ith Sm ithers, B.C.

LOCAL AGENT CANADIAN REFORMED MAGAZINE: H. Fennema, 
Highway 16, Houston, B.C.

CATECHISM CLASSES

Tuesday 3.15—4.15 younger ones from  6 years and older, 
and 7.00—8.00 for older ones.
W ednesdays 3.15—4.15 younger ones from  9 years and 
older, and 4.15—5.00 younger ones from  12 years and older.

RECORD OF M EM BERSHIP

Num ber of fam ilies: 28. Num ber of single (wo)men: 5. 
Baptized members: Male 56, fem ale 37. Total 93. 
Confessing members: Male 34, fem ale 29. Total 63. 
Total mem bership: 156.
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STATISTICS (changes since Dec. 31st, 1961)

1961 1962
Fam ilies ................ 30 28
Singlemen ............ 4 5
Bapt. members .... 93 93
Conf. members .... 65 63

Baptized: 9; Publ. Confession: None; A rrived: 7;
D eparted: 18; Passed away: None.

ORGANIZATIONS

Young People’s Society “According To Thy W ord”. Pres. Ben Hof sink, 
Box 31, Houston, B.C.; Seer. Sharon Hohverda, Box 122, Houston, B.C.

Men and Women Society, Houston, B.C. Chairm an A. W ierenga, Houston,
B.C.; Seer. J . Ten Brinke, Box 155, Houston, B.C. 22 Members. 
M eetings: Every  other W ednesday evening.

A Ladies’ Aid Society will be formed in January  1963.
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NEW WESTMINSTER, B.C

NAME OF CHURCH: New W estm inster, B.C.

INSTITU TED: December 17, 1950.

DESCRIPTION OF1 AREA: Burnaby, New W estm inster, Surrey  (to Ser
pentine River, Clover Valley Road), Vancouver. E astern  boundary 
N orth of F ra se r: Boundary between Maple Ridge D istric t and Mission.

DIVISION IN  DISTRICTS: I. Vancouver, N orth Burnaby, W est New W est
m inster; Lulu Island. II. E as t Burnaby. III. Coquitlam, New W est
m inster, P o rt Coquitlam, P itt  Meadows. IV. Surrey, W est of Trans 
Canada H ighw ay/K ing George Highway. V. Surrey, E a s t of Trans 
Canada Highway/Ki'ng George Highway.

M INISTER: Wm. W. J. VanOene. Bom : M arch 6, 1920. Address: 7789 - 
10th Ave., Burnaby 3. Phone LAkeview 2-8138. D ate of induction: 
November 23, 1952. Form erly M inister a t: Cand. A pril 20, 1943; 
M inister a t  Oud-Loosdrecht Nov. 7, 1943; Schiedam Jan. 12/25 1948; 
New W estm inster Oct. 29/Nov. 23, 1952.

CONSISTORY

Elders: E. C. B aartm an, 14450 - 114 Ave., Surrey, phone 581-6980; G. 
Dam, 10699 - 120 Ave., Surrey, phone LAkeview 6-5962; C. De Jong, 
531 - 5th St., New W estm inster, phone LAkeview 2-7825; J. Hen
dricks, 814 Anderson Rd., Richmond, phone CR 8-8750; K. Stam, 
234 - 8th Ave., New W estm inster, phone LAkeview 6-7427; W. Van 
Delft, 9525 - 139 St., Surrey, phone 581-8818; C. A. VanderGugten, 
3507 N orth Rd., Burnaby, phone WE> 9-7106; W. VanderMolen, 
913-12 St., New W estm inster, phone 526-6208; O. W elfing, 8669 - 156 
St., Surrey, phone 596-3646; J. W endt, 7759 Wedgewood St., Burnaby, 
phone LAkeview 2-0370.

Clerks: 1st clerk E. C. B aartm an; 2nd clerk W. VanderMolen.
Address of church to which all communications should be sent: M inister.

Deacons: W. Geurts, 3670 Westwood St., P o rt Coquitlam, phone W hitehall 
2-8173; K. F. H uttem a, 9123 - 152 St., Surrey, phone 581-7392; H. S. 
Kieneker, 3661 N orth Road, Burnaby, phone W E bster 9-5856; E. H. 
Pol, 12242 - 85A Ave., Surrey, phone 596-8097; J. Schouten, 15515 - 
96 Ave., Surrey, phone 581-8067.

Secretary  Deacons: J. Schouten.

CHURCH BUILDING: 726 - 12 St., New W estm inster.

HOURS OF W ORSHIP: A lternately 10.30 and 1.30 —  10.30 and 7.30.
English services: Every Sunday morning.
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ORGANIST: S. VanderPloeg', 1117 Ham ilton St., Ste. 303, New W estm in
ster. Phone LAkeview 1-9779.

CARETAKER: H. Jansen, 7407 - 6 St., Burnaby. Phone LAkeview 2-3169.

BU LLETIN : Church-News. This Church News is of th ree  Churches: 
Abbotsford, Cloverdale and New W estm inster. A ppears every two 
weeks.

LOCAL AGENT OF CANADIAN REFORMED MAGAZINE!: M. Onder
w ater, 7250 Hudson St., Vancouver. Phone AM 1-4433.

COMMITTEES SERVING TH E CONSISTORY

Committee of A dm inistration: D. De Boer, 7958 - 15 Ave., Burnaby. Phone 
LAkeview 6-3971; L. D ijkstra, 7236 - 2nd St., Burnaby. Phone 
LAkeview 6-8906; K. F. H uttem a, 9123 - 152 St., Surrey. Phone 
581-7392; A. Jansen, 10088 - 128A St., Surrey. Phone 581-5552; H. 
Lageweg, 809 - 5th Ave., New W estm inster. Phone LAkeview 2-8297; 
D. H. Mulder, 809 - 5th Ave., New W estm inster; O. W elfing, 8669 - 
156 St., Surrey. Phone 596-3646.

Secretary: D. H. Mulder.

T reasurer: A. Jansen.

Bookkeeper: K. F. H uttem a.

Foreign Mission Committee: Mrs. A. Huisman, 7556 - 4th St., Burnaby. 
Phone LAkeview 6-6320; W .Vander Kamp, 8655 - 10th Ave., Burnaby. 
Phone LAkeview 2-0974; W. Vander Molen, 913 - 12th St., New W est
m inster. Phone LAkeview 1-9767; EL Van Woudenberg, 9525 - 139 St., 
Surrey. Phone WOoldand 1-8818.

CATECHISM CLASSES 

Church Building. Monday 8— 10. Tuesday 7.45—9.35.

RECORD OF MEM BERSHIP
Num ber of fam ilies 94. Num ber of single persons 1. 
Total membership 453 of whom 209 made profession of faith .

ORGANIZATIONS

Men’s Society “ S chrift en Belijdenis”. Pres. H. Klaver, 9540 - 116 
St., Surrey. Phone 581-9354; Vice-Pres. K. Stam, 234 - 8th Ave., 
New W estm inster. Phone LAkeview 6-7427; Seer. L. T erpstra , 7841 
Langley St., Burnaby. Phone LAkeview 6-6485; Treas. D. De Boer, 
7958 - 15th Ave., Burnaby. Phone LAkeview 6-3971.
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Women’s Society “Thy Kingdom Come”. M eetings ai’e held every other 
Monday evening in the Churchbuilding. Pres. Mrs. K. Stam , 234 - 8th 
Ave., New W estm inster. Phone LAkeview 6-7427; Seer. Mrs. G. A. 
Huisman, 7556 - 4th St., Burnaby. Phone LAkeview 6-6326; Treas. Mrs. 
G. VanderVegte, 2156 Dawes Hill Road, Coquitlam. Phone LAkeview 
2-9587; Gen. Asst, and L ibrarian: Mrs. H. W. Bisschop, 11630 Bridge 
Road, Surrey.

Women’s Society “Credo”. Pres. Mrs. G. Berends, 7372 - 4th St., Burnaby. 
Phone LAkeview 1-6758; Seer. Mrs. J . Schouten, 15515 Townline Road,
Surrey. Phone 581-8067; Treas. Mrs. R. Ausma, 13775 Grosvenor 
Road, Surrey. Phone 581-3808; Gen. Asst. Mrs. W. VanderMolen, 
913 - 12th St., New W estm inster. Phone 526-6208. M eetings are held 
every other week a t  the home of Mrs. W elfing, 8669 - 156 St., Surrey. 
Phone 596-3646. Membership: 15.

Young Women’s Society “In Service Of The K ing”. Pres. B ertha V ander
Molen, 913 - 12th St., New W estm inster. Phone 526-6208; Vice-Pres. 
Ineke VanderMolen. Same address; Secretary W ilma Grim, 5849 
Sherbrooke St., Vancouver. Phono FA  5-9376; Treas. Grace Paddinge,
1081 Odium Drive, Vancouver. Phone AL 5-0897; L ibrarian  ............
..................................  Meetings are held every other Sunday evening
from  8 o’clock to 10 o’clock a t  the Canadian Reformed Church on 
12th S treet, New W estm inster.

Young Men’s Society “Thy Will Be Done”. M eetings: Every  o ther Sunday 
a t  8 p.m. a t  the home of Mr. and Mrs. VanEgmond, 411 - 4th Avenue, 
New W estm inster. P resident: Bill VanEgmond, 411 - 4th Ave., New
W estm inster. Phone LA 1-9767; V ice-Pres................................................... ;
Seer. Neil V andergugten, 3507 N orth Road, Burnaby. Phone W E 9-7106; 
Treas. B a rt van der Kamp, 8655 - 10th Ave., Burnaby. Phone LA 2-0974; 
L ibrarian  John VanderStoep, 20204 Mitchell Road, Langley. Phone 
543-5088.

Young Men’s Society “W atch And P ray ”. Pres. Eddy Van Woudenberg, 
9525 - 139 St., Surrey. Phone 581-8818; Vice-Pres. R eindert Van 
Delft, same address; Seer. B. J . Berends, 7372 - 4th St., Burnaby. 
Phone LA 1-6758; Treas. G arth van der Kamp, 8655 - 10th Ave., 
Burnaby. Phone LA 2-0974; Libr. P ie t Aikema, 9711 - 123A St., 
Surrey. Phone 581-5915. M eetings: Every  o ther Sunday in the Church
building.

Boys’ Society “God Be W ith U s”. Pres. Mr. S. Vander Ploeg, 1117 Ham ilton 
St., New W estm inster. Phone LA 1-9779; Seer. Clarence Stam , 234 - 
8th Ave., New W estm inster. Phone LA 6-7427.

Board of the Combined Study Societies. Pres. K. Stam , 234 - 8 th  Ave., 
New W estm inster. Phone LA 6-7427; Vice-Pres. L. T erpstra , 7841 
Langley St., Burnaby. Phone LA G-6485; Seer. E. Van Woudenberg, 
9525 - 139 St., Surrey. Phone 581-8818; Treas. H, Berends, 7372 - 
4th St., Burnaby, phone LA 1-6758.
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Ring—Kring. The Ring-K ring B.C. South is an  association of all the Young 
People’s Societies in the F ra se r  Valley. The board consists of one 
representative from  each society. Executive: Pres. E. Van W oudenberg; 
Vice-Pres. B. H uttem a; Seer. B. van der Kamp; Treas. Miss J . De 
Leeuw. Meetings are held a t  least four tim es a year in the Cloverdale 
Churchbuilding.

Canadian Reformed School Association a t  New W estm inster, B.C.
Board: Pres. K. Stam, 234 - 8th Ave., New W estm inster. Phone 
LA 6-7427; Seer. O. W elfing, 8669 - 156 St., Surrey. Phone 596-3656; 
Treas. G. Dam, 10699 - 120 St., Surrey. Phone LA 6-5962; Gen. Dep. J. 
Vander Veen, 13168 Colebrook Road, Cloverdale. Phone 594-4674; G. 
VanderVegte, 2156 Dawes Hill Road, Coquitlam. Phone LA 2-9587. 
Teachers: W. van der Kamp, 8655 - 10th Ave., Burnaby. Phone 
LA, 2-0947. Principal S. Vander Ploeg, 1117 Hamilton St., New W est
m inster. Phone LA 1-9779.

Choir “Jubilate Deo”. Founded May 25, 1954. Membership 45. Rehearsal 
on W ednesdays a t  8.00 P.M. in the Churchbuilding. Directed by Mrs.
K. Stam  and accompanied by Mrs. P. Jansen. Board: Mrs. D. J. Van- 
dergugten, 7512 - 4 St., Burnaby. Phone LA 2-4450; P. Vander Pol, 
16239 - 76 Ave., Surrey. Phone 596-6786; Mrs. J. Vander Veen, 13168 
Colebrook Rd., Cloverdale. Phone 594-4674; Rev. Wm. W. J. VanOene, 
7789 - 10th Ave., Burnaby. Phone LA 2-8138; E. Van Woudenberg, 
9525 - 139 St., Surrey. Phone 581-8818.
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SMITHERS, B.C,

NAME OF CHURCH: Canadian Reformed Church a t  Sm ithers, B.C. 

INSTITU TED : April 15, 1956.

M INISTER: Vacant.

CONSISTORY

Elders: H. D ijkstra, Box 213, Sm ithers, B.C. Phone 3394; A. v. d. Gaag, 
Box 582, Sm ithers, B.C. Phone 2092; J. Penninga, Box 871, Sm ithers, 
B.C. Phone 2156.

Deacons: T. Hofsink, Box 984, Sm ithers, B.C. Phone 2117; W. Kanis, 
Box 2071, Sm ithers, B.C. Phone 3358.

Clerk: A. v. d. Gaag, Box 582, Sm ithers, B.C.

Bookkeeper: J. Penninga, Box 871, Sm ithers, B.C.

STATISTICS

Num ber of fam ilies: 24. Single persons: 10.
Total membership, Jan . 1, 1963: 120.

ORGANISTS: Mrs. T. Hofsink; Mrs. B. De Vos.

CARETAKER: A. Barendrecht.

CHURCH BUILDING: Sm ithers, B.C.

HOURS OF W ORSHIP: 9.30 A.M. and 1.45 or 2.30 P.M.

AREA: Sm ithers, Telkwa, and surroundings.

AGENT CANADIAN REFORMED MAGAZINE: J. Hamelink, Box 582, 
Sm ithers, B.C.

SOCIETIES

Boys and Girls Club. Leaders: P. D ijkstra; G. Antonides; N. Barendrecht. 
Subject: Sacred History.
P aren ts Society: P. Van Dijk, Chairm an; D. Onderwater, Secretary; 
G. De W it, T reasurer.

Men and Women’s Society (combined). Chairman D. M. Barendrecht; 
S ecretary-T reasurer T. Hofsink; Vice-President J . Van Dijk. Mem
bers: 22. M eetings: Every other week.

Y.P.S. “God Is Our Confidence”. P resident: P. Schuitvlot; Secretary: L. 
Van Dijk; T reasurer N. Barendrecht; V ice-President: A. Van Dijk. 
Members: 11.
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Summary of Statistics

Congregations M inisters
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C lassis Bram pton __ 1956 29 65 151
Ontario- Burlington G. VanDooren 1955 139 327 722
N orth Fergus-G uelph P. Kingma 1956 43 102 240

Orangeville H. Scholten 1950 52 117 311
O ttaw a H. Krabbendam 1959 27 68 153
Toronto F. Kouwenhoven 1954 95 232 446

6 5 385 911 2023

Classis Chatham L. Selles 1950 59 123 298
Ontario- H am ilton W. Loopstra 1951 63 134 317
South London A. B. Roukema 1960 28 66 157

Smithville L. Moes 1952 83 190 448
W atford A. B. Roukema 1953 25 55 133
Grand Rapids H. Van Tongeren 1955 40 92 209

U.S.A.

6 5 298 660 1562

Classis Barrhead _ 1961 11 26 61
Mid-West Carm an J. Mulder 1951 42 96 209

Coaldale G. Ph. P ieffers 1950 43 97 216
Edmonton J. T. VanPopta 1950 102 210 538
N eerlandia — 1950 11 31 62
Rocky Mountain

House •— 1954 4 9 24
W innipeg C. De H aan 1953 37 72 202

7 4 250 541 1312

Classis Abbotsford . 1961 31 66 154
B.C. Cloverdale D. VanderBoom 1954 42 91 228

Houston H. Stel 1951 28 63 156
New

W estm inster W. W .J. VanOene 1950 94 209 453
Sm ithers - 1956 24 48 120

5 3 219 477 1111
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Mission
See under TORONTO.

Training for the Ministry

D irectors:

From  the churches in East-C anada:
Rev. W. Loopstra, Rev. A. B. Roukema; secundus: Rev. L. Moes. 

From  the churches in W est-Canada:
Rev. G. Ph. P ieffers (president), Rev. D. VanderBoom; secundus: Rev. 
J. Mulder.

(For “Instruction” see: A cta Synode Hamilton 1962, a r tt. 171, 172; 
S hort Report a rt. 34.)

Deputy In s tru c to rs :

Rev. C. DeHaan - Biblical Archeology, Hebrew.
Rev. F. Kouwenhoven - Old Testam ent, Hermeneutics.
Rev. II. Krabbendam, M.Th. - Apologetics.
Rev. H. Scholten, B.D. - Church History.
Rev. L. Selles - New Testam ent.
Rev. G. VanDooren, M.Th. - System atic Theology.
Rev. W. W. J . VanOene - Ethics.
Rev. J . T. VanPopta - Philosophy, Ilis to ria  Revelationis.
Rev. G. VanDooren, M.Th. and Rev. J . T. VanPopta - P ractical Theology.

Adm ittance:

Those m ay be adm itted, who have received a B.A. or equivalent degree. 
I t  is desirable th a t prospective students notify  the directors and 
instructors im m ediately a f te r  finishing secondary school education 
to receive advice and guidance, so th a t, as much as possible the ir 
B.A. and the ir theological studies m ay coincide.

T reasurer:

Mr. H. Leffers, Box 922, Coaldale, A lta.
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Organizations, Publications, etc.

LEAGUE OF MEN SOCIETIES

of the Canadian Reformed Churches in Ontario.
Secretary fo r East-C 'anada: Mr. F. Wildeboer, 579 Elmdale, London, 
Ont.
Secretary fo r W est-Canada: Mr. V. Krikke, R.R.L., Mount Hope, Ont. 
T reasurer: Mr. H. Van Veen, Box 680, Fergus, Ont.

CONTACT WOMEN’S SOCIETIES

in Ontario and Michigan is exercised by m eeting in annual Convention 
and semi-annual d istric t meetings.
The f irs t  annual convention was held in October, 1962 a t  Chatham, Ont.

The League of the Canadian Reformed 
Young People’s Societies in Ontario

President: Mr. George H art, Glanford Station, Ontario. 
V ice-President: Mr. Edw ard Ludwig, Willowdale, Ontario.
Secretary: Mr. John M. Boersema, % Canadian Im perial Bank of 
Commerce!, Avenue Rd. & Eglinton, Toronto, Ontario.
A ssistan t Secretary: Miss M arian R. Selles, Chatham, Ontario. 
T reasurer: Mr. Ralph Bork, Box 69, W atford, Ontario.

P a r t of th is organization is the work of the Publication Board, the 
Social & Study Weekend Committee and the Editorial Board in  charge 
of the periodical In Holy A rray.

IN HOLY ARRAY

A periodical published by the League of the Canadian Reformed Young 
People’s Societies In Ontario in co-operation w ith the Canadian Re
form ed Young People’s Soceties in W estern Canada.

E ditorial Board:

Mr. W illiam Helder, W aterdown, Ontario.
Mr. Clarence M. Loopstra, London, Ontario.
Mr. Hendrick A. Scholtens, W aterdown, Ontario.

Address fo r all editorial and adm inistrative m atte rs is: 
In Holy A rray, Box 774, Hamilton, Ontario.
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TH E PUBLICATION BOARD

A board run by the League of the Canadian Reformed Young People’s 
Societies in Ontario in co-operation w ith the Canadian Reformed 
Young People’s Societies in W estern Canada, fo r the purpose of 
judging existing English literature , transla ting  Reformed literature , 
and producing original texts, w ith the em phasis on study outlines for 
society use.

President: Rev. H. Krabbendam, Ottawa, Ontario.
Vice-President: Miss Ffancisca Schuller, O ttawa, Ontario.
Secretary: Mr. John  Schuller, 1587 Baseline Rd., O ttawa, Ontario. 
T reasurer: Mr. P e te r Arends, O ttawa, Ontario.
Member w ithout portfolio: Mr. W illiam J. Boot, Ham ilton, Ontario.

Foundation for Superannuation
of the Canadian Reformed Churches. (Established April 13th, 1959.)

Membership of this organization is defined in a r t. 3 of the  sta tu tes: 
“All the institu ted  Canadian (American) Reformed Churches (with 
or w ithout a m inister) may be members of the Foundation. Churches 
who did not enter the Foundation as a member a t  the tim e of its 
establishm ent, m ay en ter as a member a t  any la te r date, under 
judgm ent of the Foundation Board.”

its Purpose1 in a rt. 4:
“Purpose of the Foundation is to ease and to  bear jointly the financial 
liabilities of the churches which originate from  the obligation every 
church has tow ard her m inister who fo r reasons of health  or age is 
superannuated, or a f te r  the death of a m inister tow ard his widow 
or his orphans."

its Board in a rt. 5:
“The Foundation Board will be form ed by the members of the con
sistories of the Canadian Reformed Churches a t  W innipeg and Carman, 
Manitoba. This Foundation Board is governing the Foundation on 
responsibility to the members-meeting.”

its A dm inistration Committee in art. 6:
“The Foundation Board appoints the members of an A dm inistration 
Committee. This A dm inistration Committee is in charge of the ad- 
minstrati'on of the Foundation. The members of this A dm inistration 
Committee m ust be confessing m em bers of one of the Canadian Re
formed Churches. The Committee will have five members: chairm an, 
secretary, 1st treasu rer, 2nd treasu rer, general assistan t. These mem
bers are appointed fo r their functions fo r one year.”

All correspondence concerning the Foundation as such, should be sent to
the secretary  of the Board: E. Ter Mors, 176 Cheriton Ave., W innipeg 16,
Man., phone ED1 9-8770.
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The A dm inistration Committee has been made up fo r the year 1963 as 
follows:

Chairm an: Kl. De W it, Carman, Man.

Secretary: W. Beugelink, 902 B rew ster S treet, Transcona, Man., 
phone CA 2-6356.

1st T reasurer: Jasp. Steendam, 488 Talbot Ave., W innipeg 5, Man., 
phone LE 3-4642.

2nd T reasurer: G. Kuik, Transcona, Man.
General A ssistan t: A. Bergsma, Carm an, Man.

Board of Canadian Reformed Immigration Committees 
in Western Canada

This organization is not a local one, but deals w ith all applications fo r 
em igraton to  W est Canada. All the Im m igration Societies in  W estern 
Canada have joined th is organization.

President: A. Bergsma, Carman, Man.
S ecretary-T reasurer: L. M. Toet, 352 V ictoria Ave. W est, Transcona, 
Man., phone CA 2-6515.

Canadian Reformed Publishing House

A non-profit organization. Publisher of
CANADIAN REFORM ED MAGAZINE, weekly fo r the propagation 
of the Reformed faith .

E ditor: Rev. G. VanDooren. Co-editors: Rev. A. B. Roukema and 
Rev. W. W. J. VanOene.

Members of the Canadian Reformed Publishing House:
Rev W. Loopstra, Rev. L. Moes, Mr. C. Ouwersloot.

A ddress: Canadian Reformed Publishing House,
Box 152, SMITHVILLE, ONT.
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