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Artilwl 1.
OP5NING.

Namons de roepende Kerk te Armadale

(W.A.),

opent Ds.

F.F. Pels op Dinsdag 27 April 1954"dos voormidda,gs

()Dl

9.30

uur, do vórgadering.
Hïj laat zingon Poalm, 115 : 1, 2 en 5, en loest Psalm,
115. Hierna gaat hij voor in go'1Jed en spreokt eon wóord vm
wclkom.
Artikel 2.
CONS~ITu}~RING

DER VERGADERING.

De credGntiG-orioven, wordon nagezicn;waaruit blijkt,
dat van do Kerken van Armadale:en Launeeston de primi-a:f'govaardigden aanwezig zijn en van de Kerk van Albany oon pri;"
mus, terwijl de andere primus v,ervangon is door d'e secunius.

-
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c .vergadering word,·t geconstituee:vd.
itting nemen de volgende afgevaardigden:
amens do Kemc van :Albany:
udcrling W.lI.J.:3crgsma.
uderlingJ.Brouwor.
amens de r:ork van ~Arrladale:
c Predeilcant Ds. F. F. Pols.
udcrling lvI.van Leeuwen.
amons de Kerk van 'Launceoton:
uderling lT. Hamelink.
ia1cen - Hulpoudor~ing J. van dor Ros.

".

Artikel 3.
MODERl\lVIEN.

Als loden van hot ~odGramon worden gekozen:
F. F. Pels, praesos.
ri ·V! ~ H••T. "'3orgsma, aSS8sor.
r. J.va!1 der Ros, 1'0 scriba.
r •. M. van I,eeuvlOn, 2e scriba.

G.

Artikol 4.
VASTSTELJJING VAN HET AGENDUlVI.
:':'011

ingekomon schrijven van Br. P. van der Steen te Al-

:my wordt aan hot voorlopig ûgcndum toegovocgd.

Op voorstel van Br.v.d.Ros, wordt besloten om, punt 11
ln het agendum, t.w. Regeling voor het maken van een pors8rslag, te verplaatsen direct na de vaststelling vanhet
;cndulTh.
Het agendum wordt vastgesteld.
Artikel 5.
PERS~RSLAGEN.

Besloten wordt ow een uitgebreid porsverslag samcn te
tollen voor het "Gereformeerd Gezinsblad " en ''Dna Saneta~'
3rwi,jl oen' verkort persverslag in het Engels zal Vlordon

'. I
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.. toegezonden aan een aantal nader te bepalen Australische
couranten.
Br.Bergsma wordt verzocht het Nederlandse verslag Samen te stellen~ terwijl de brs. van de:u Ros en Hamelink het
Engels everslag zullen verzorgen.
Artikel 6.
INGEKOrvGN STUKKEN.
Als ingekomen stukken zijn-ter tafel:
1. Schrijven- Van de Refo:rmed Churchof AIBanY, d .. d. 15 Maart

'54, met 5 punten voor het Synode-agendum.
2. Schrijven van do Reformed Church of Armadale,d.d.18 Maart
'54, mot 14 punten voor het f3ynode-agendum.
3. Schrijven van de JCèrk van JJaunceston, d. d. 15 l'IIc.art '54,
met 5 punten voor het 8ynode-agendum.
4. ~lchrijv0n van Br. P. v. d. Steen te Albany ~ d. d.l2 April' 54.
Th.treffende dit laatste schrijven besluit de Synode om
deze broede)? in eon antwoordschrijven naar zijn !\erkoraad -te
verwijzen.
Artikel 7.
STICHTING lCEmCVERBAND.
Do Synode besluit over te gaan tot de stichting van eon
van de Kerken van AlBany, Armadalo on Launceston
in Australic.

~{crlcvorband

Artikel 8.
GRONDSLAG KERKVERBAND.
Do Synode besluit, dat dG grondslag voor het Kerkvorband gevormd wordt door de Heilige Schrift, zoals die is verstaan en tot uitdrukking gebracht in do z.g. Drie Formulieren
van ~~-'nighcid, te weten: De Nederlandse Geloof'sbelijdenis, De
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Heidolbergse Catechismus en de Dordtse Leerregelo.
Het accoord' voor Korkelijke samenleving wordt ,nog, aangehouden tot punt 30 van hot agendum: Herziening der Dordtse
Kerkenordening.
Artikel 9.
INSmlllHNG DRIE FORMULITIRI::N VAN ENIGIffiID.

De Synode - afgevaardigden betuigen' allen, hoofd voor
hoo'fd' afgevraagd damT de praeoofJ, hun instemming mot de Drie
Formulieren van Enigheid.
De praosos, Ib. F. F. Pels ondertekent hot ondertekeningsformulier voor Ditmaren 'des Woords, volgens artikel 53 K. O.
, , Ar""tikollO.
VAS~STELLING

rmRKWIJZI! DER SYNODE.

TIc Synode besluit:
1. Alle zaken van hcJG agcridu91' in' volle vergadoring te, behan-

dolen.
2. Zoveel mogelijk allo zaken publiok to behandelen, alloon
bepaaldEl zaken; zo de artikelen 32 (.n 3, in Comitc·-GElncraal.
3. AlG vergadertijden vao"!; te stellen:
'G morgens van 9.30 uur - 12.30 uur.
'13 middags van 2.00 uur 6.00 uur.
'8 avonds van 7.30 uur - 10.00 uur.
Artikel 11
NAAM K::l:RKVBRBAND.

Do Synode, gelezen en bElsproken hebbende
a. de voorstellen van do Kerken van Albany en Armadale dat
de naam van het Kerkvorband zou zijn:
~he Aus"tralian Reformed ChUrche8
en dat de naam van dko
plaatselijk Kerk zou zijn:
'7ho Reformed Church of .•••.•.••.•. (plaatsnaam);
b. het voorstel van de Kerk van T,aunccston dat do naam van '

I

~,

..,. .5.. "

'.;

}

het Ko:vkvcrband zou zijn:
The FrQo Christian Churchesj
overwogen heb-bonde,
a. dat do door de Kerken van Albany on Armadale voorgesteld
nal:.m niot. wel aanvaardBaar geacht moet worden, gezien ho
feit dat zich ·in Launceston rc;'.ds ben gemêcnschap bevir..dl
diczich dekt mot do naam Reformed·ChÜrch of Launccstoni
b. dat de door de Kerk van Launcoston voorg0stelde naam 0
vcnrnin aanvaardbaar geacht mClJot l'Iord-:m, gezien het foi
dat zich in Albany reeds een gomocnochap bovinàt,dio zic:
FrGo Christian·Church of Alb~nY noomt;
is van oordeel, dat zij in do hierdooT onstape situatie haa:
opdracht tot het· vaststellen van de naam v;:trl hot korkvorban<
dient te beporken tot het uitbrengen van 00n advies aan cl!
K~1rken, welke naa.m de beste zal zijn, met dien verstandû1 dal
dG Kerken ond:-rling, zo mogelijk binnen drie maanden, tot d<
vaststellinl; van ocn naam komeri.
Besloten wordt do diEmussic over do naam te verdagen
naar do vorgadGring van Woensdag.
Om 12.45 wordt de vergadering geschorst.
Artikel 12.
R":JROEWING.
Om 2.00 uur wordt de vergadering door de pracGo·s horopond en hij laat zingen Psalm· 119 : 3 .
.i~r-Gilcol

Tfl!lIillNIMAICING
DEOV:::;RlillID.
.- _..
-' ...... _.... -BIJ
.... _..
..:..--- -_._Do Synod0 besluit dc:putatcn te. benoemen vO"or Correspondontio .mot de Hoge Överhoid on deze de volgende opdr3.cht pcr
instructie te verlenen:
1. Te onderzoeken welke de beste weg is, om het Kerkverban d
bij dG Hoge Overheid bekend te makenj
.
2. DG Hoge Overheid in de Geordende weg in kennis te stellen
Van do Stichti~ van het Kerkvorband, met het noemen van
de grondslag en naam daarvan;
-'''-''"

\

\
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3. Aan de Hoge Overheid con Gxemplaar van de Drie Formulieren
van Enigheid toe te zenden? vorgezeld van een kort ove~
zicht van de inhouä daarvan, da-i; slechts de hoofdzaken der
leer dien-t te bevatten;
4. In buitengewone gevallen van rouw of vreugde, het Koninglelijke huis betreffende,. betuigingen van deelnoming in
naam deJr Kcrkc:m te richten tot do Hoge OVCJ?heid;
5. Deputaten zullen van Synodo tot Synode rapport moeten
uitbrengen van de gevoerde correopondentie met· de Hoge
Overheid.
Artikel 14.
CORRE~T9}:~.D~y:_~r P-U.IT?}~X,~I)~]]_ KE~~!.;.:...

De Synode Besluit:
1. Doputaten te Benoemen voor COT.Uospondcmtie met nader aan
te wijzen buitenlandse Kerken.
2. Aan doze deputaten worden opged:ragen~
a. Uitvoering van al wat met betrekking tot buitenlandse
Kerken door de Synode is besloten;
b. Ontvangst on beantwoordil'lg,indien nodig, van allo missiv(.n van buitonlandoo I{crken?die do gozamenlijke Kerkon in Auntralie betreffen;
c. Liededolingen van al hotp;ocn ter kennis van do Kerken
moeten worden gebracht;
d. Aan de buitenlandse rCcrken, met wie correnpondentie
wordt onderhouden,de data der eir,en Synode toe te zenden;
3a.Do Synode wijst aan als die buitonlandso Kerkon mot welke
correspondentie zal worden gehouden:
a. De Gereformeerde Korken in Nederland.
b. The Canadian Reformed Churches.
c. De Vrije Gerefo·rmeerde Kerlwn inZuid-Africa.
d. De Gereformeerde Kerken in Indonosid.
3b. De Doputaten zullen voorts de Synode advisoren indien
deze lijst naar hun oordeel uitgebreid dient te worden;
4. Doputaten zullen drie maanden voor hot houden van een Synodo daarvan bericht zenden aan de buitenlandso Korken,
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mot wie corres:pondentie wordt gOh,ouden;
5. Deputaten zijn verplicht, ' aan do" 'Kerkeraden dG door d<.>zo
gevraagde in1ichtîl~erite verschaffcn 1 indien zij daartoe
in staat zijn;
6. Deputaten worden benomnd van Synode tot Synode. Zij brengGn op de cerstvolgende Synodë rapport uit van hun ar~)eid.
~:.

t

, .

Artikel 15.
'.

ORDE

.. .

j:}RJ3DIENS~.

De Synode boslui t 1 ",dat' de in' o~e kerken te volgen orde
van de Br.edienst dezclfde dient te zijn, als di~ in gebruik
is bij de Ge:veformeeroC Kerken in JlToder1and.
Artikel 16.
Do 3ynode besluit, deputaten te benoomen met de opdracht;
te orld~,rzoeken welke '::ngo1se J3ijlJe1vorta1ing hot verk:~ecc
lijkst zou zijn voor eventueel gobruik in de ::'O::;redicm;t. Zij
dienen zich daarbij o.a. op de hoogte te stellen van do rcsU1taten, die do Rerken in Canada bij haar bestudering van
deze materie hebben borci~ct, opdat cr t. o. v. dozo zaak zovcol
mogelijk uniformitoit zij bij do Kerken in ~';ngc1a sprokendo
landen. Deze deputaton zullen op de eerstvolgend.:; Synodo hebben te rapporteyün.
Artikel 17.
:eHGEL3E PSAIJ'iIJ3ERIJlVIING!:'aT mr

J~nGEL31~ VERTALING V,AH DE
DRIi FomilÜc:,IËR\ffV~\t(i:iüèmj'::iiD.· - -_. '

De Synode besluit, deputaten te benoemen met de op:hacht,
na te gaan, of on in hoeverre, de bestaande 75nge1se' Psalmberijmingen en bestaando Bngelsc vertaling van de Drie Formulieren van Enigheid, to gebruiken zouden zijn in onze F-rcdienst. Zij dienen daarbij zich b.a. op dG hoogte te ..ste1len
... van: de 1l'enu~ta·~en, di.c de Kerken ih Canada bij haar/beert;t~dç:-,';'
ring van d~~e materie hebbon~Qreikt, opdat er t.o.v',deze
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zaak zovcr:l mogcl:L jk unifonni toi t zij bi j de Kerken' in EnGels sprekende landen. Deze deputaten zullen op de Gcrstvolgenda Synode hebben .te' rapporteren.
.

Arti~ol

SCHORDING DER

18.

J

_._._-.-

vr;RGAJI':-~RING.
.....

------_._--~_

Om· 6.10 uur wordt do vergadering geschorst.
Artikel 19.

_-

HEROPENING
DER VERGADERING.
. .... --_._._._------_
.....
_ ...... -

-~.~_.~-

~

Om 7.30 uur horopent de
zingen Psalm 121 : 1.

praeees do vergadering en laat

Artikel 2().
ARB~ID

OFDJ:;;R DE

~RSTROOIDENo

Do Synode besluit, inzake de arbeid ondorde verstrooid
wonende brocdars en zustors:
1. Do Korken van' A:mnadalo~Albany en IJaunceston nomen op zich s
in goT.rouwhcid aan' het Woord van hun Zöndcr~ te arbeiden
ondar di':; in Austli'alic, lTieuVi Zeeland en Nieuw Guinea vel'strooid wonende schapen van Christus I kudd·c.
2. Zij willen, elk in het haar bij ondorlinge afspràak toegewezen deel van do gonoemdo gebieden, met alle door Christus geschonken middelen de verstrooide broedors on zusters ambtelijk dienen en waar mogolijk de stichting van
niouVie gomeenten voorbereiden. Mocht dit laatste na vel?loop van tijd onmogelijk blijken, dan d±enen zij zulke
brs. en zrs • .op te wekken de vraag ondGr ogen te zion of
zij zieh dienen. aan te sluiten bij 06n bostaande Kerk;
3. Zij zijn,olk in het haar toegewezen decl,voor allo aspecten van het voanneldo werk zelfstandig en aansprakelijk;
4. Als werkgebieden worden voorlopig vastgesteld:
a. voor de -Kork
van Armadalo:
..... _ -- ..
-.
-.. •..
Queensland,Northorn Territory, Now Guinea on hot Noo~
delijk dool van Wostern Australia;
...

,,~---_

.•..

.

-

'

I
I
I

I·
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J

I
I
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b. voor do Kerk van Albany:
South AustráTia-ö"n""ï1-ë-'f ·Zuideli jk deel van Western Au~
st:ualia(de verdoling Van W.A. vast te stellen in OVOl'leg mCt d~, Kerk van Armadalo)
c. voor de Kerk Van JJauncoston;
Tasmania-;"Viëfórlà-;-ifow···Ë30üth Wales en Ncw Zealanc1:
5. Op d' eerstvolgende: ,'Jynode,zullon do kerken ·ha2.r ervarin. gon in hot verrichton van dezo arbeid opgodaan, ui twimJOIon, opdat zij"olkander daarmede zullen dienen.
Alrtikel "21.
SCHORSING D'JR

VT;RGA1I_~RING.

Om 10 uur wordt de vergadc;ring
schors-'';1nada,t nog is gozongon Psalm 65
:lis voorgegaan in dankgel'ed.

~

doa,r de praesoG ge1 "on br. J. Hamclink

Artikel 22.
HEROPI:mING

mm

Vl~RGAD:8RIHG.

Op Woensdag 28 April, des morgc!l1s ta 9.30 uur wordt do
vergadering daar de prctCGClS heropend, nadat gezongen" is Gozang 8 : 3, 4 en 5, gelezen is Psalm 46 en gebed.
Allo afgevaardigden zijn aanwezig.
Arti1wl 23.
BENOEMING ADVISEUR.

Op voorstel van de praüees, besluit de Synode, voor de
duur der Synode als adviseur te bonoemen br.H.Tcrpstra, au...
do.rling van de kerk van Armadale.
Artikol 24.
ZENDING.

Do Synode besluit, deputaten voor do Zonding te oenoemen on doze deputaton op te dragon:
1. Inlichtingen te
verzamoltm aangaande een mogolijke ~
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dingstaak op Nieuw-Guinea, zulks o.a. door het verkrijgen
van' zekerheid betreffende de voornemens die schijnen te
leven in de huisgemeente te Hollandia, enige Canadian Reformcd Churches en de kerken' varr Enschedo en Kampen in
Ned'erland; .
2. De Kerken,. zo· haast hot kan, iin' "be lichterr over hull' bevindingen opdat d'eze zO' spoedig mogelijk teM; een gezamenlijk
oOTdeel kunnen komen inzake het ter hand nemen van' het
Zendingswerk;
3. Do kerken te dienen in het doorgeven van inlichtingen
over andere gebieden, voorzover deze, naar hun oordeel,
voor hGt. gehoorzamen aan' de Z(mdingsroeping der kerken~
van b<:'lang worden geacht;
t .. 'Do kerken te verzoeken in' de te maken kosten bij "~e dragen, naar rato van het aantal "Belijdende. leden pcr 1 .Mei

1954;
). Over hun arbeid te rapporteren aan de eerstvolgende Synode.
Artikel 25.
SCHOPuSING

mm

VlJRG..ADDRIUG.

Om· 12.40 uur schorst. do praesûs de morgcnv:ergad,-,ring.
Artikel 26.
HEROPENING D:r.:R vr.RGADT·mnrG.

Om· 2.00 uur heropent de

proefJes de vergadering on laat

ingen' PsalIn! 86 : 6.
Artikel Z7.
APPROBAT.IE
"----

VAN BEROEPEN.

_.----

De Synode besluit inzake de appro"Bat:le valt' beroepen volens artikel 5 K. O. dat vOO1rlopig tort de eerstvolgende Syn0'"
e deze approbatie zal, 'verkregen Vlorden: langs de weg vam
chr:Lftelijke corlTespondentjj~ tussen de kerken onderling,
aarbiij de vereiste stukken dienen te worden' overgelegd.

)

>.
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Artikel 28.
R:;GETJING ADVIES INZAKE ART. 38 K. O.

De Synode Besluit, inzake het advies in plaatsen, waar
de kerkeraad voo'r hot eerst op te richten is, volgens art. 38
K.O., dat tot de eorstvolgendo Syrrode dit advies zal gegeven
worden dOOT de kOJJk, binnen welker ressort de te institueren
kerk gelegen is.
In geval de bevêstiging van de leden' van do ni&uw o-p- te
JJich·:.:on ko:dwraad n:ilet kan geschieden door een wettige ambtsdli'ag er, zal vooraf het adyies gevraagd worden aan de zusterkerkerr, inzake de vraag, doo'r wie zulk een oevostiging zal geschiedon.
.
Artikel 29.
RijGELING KERKVI:'3ITATIE.

Do Synode besluit,ten aanzien van kerkvisitatie, volgens
artikol 44 K.O.:
1. da.t deze tot op de 00rstvolgende Synode zal geschied6n
aan d8 harrel van schrif';:- lijk te geven . alr~woordon op vragen va.'} een op te steIl on visitatie-rogcling;
2. aan de keJJk- Van, Armadale te verzoeken"zo spc;y-edfg mogelijk
aan d"e zustcmlterken oon conccpt-vis:i3tatie-regeling toe 1h3
zonden, _opdat met gemeen accomrd' een dergelijke regeling
word'e vastgesteld.
Artikel 30.
REGELIEG ADVIES IN TUCHTZ.'\KEN.

De Synode Besluit, terr aanzien van' advfes in, tuchtzalcem
volgorrs de artikelen 76, 77 OlI' 79 K. o. :
1. dat elke kerk dit advies zal Vll'agOll1' van haar genaouurd"o
kerk, met dien verstande, dat :iim.plaats van de in art. 79
genoemde dOputaten, dû:U particuliClrG Synode ad art.ll K. 0.,
govraagd zullen wordcn'dc deputaten'ad art. 49 K.O.;
2. dht de gonabuu:rdo kerk van. Aloany die van Armadale zal
zijn, en omgekeerd', terwijl de kerk van Albany wordt aarrgewGzen als genabuurdn -kerk van die van Launceston.

-l~

-

Deze regeling geldt tot aan de volgende Synode.
Artikel 31.
DB I{flRK VAN ALDANY VRAAGT CONSULENT.

De Synode· besluit, te voldoen aan het verzo·ek van de
kork van Albany om·. Ds. F.F.Pels àant,e·wijzenals consulent
ten. behoeve van genoemde kerk. '
Artikel 32 •
. ARCHIEF-DEWABBNDB
KERK. .
. -.
'--,-_._-"-'-~_.'

De Synode besluit, de kerk van Armadalc a3.n te wJ.:Jzen
alo archiof-bewarendo kerk, welke over haar arboid rapport
zal uitbrengen op de volgende Synode •
. Artikel 33.
FnJA1'fCIJ~N 0

Do Synode besluit, . om allo Synode-onlcosten hoofdelijk
om te sla.an ovor do . belijdûndo leden der lcerken en VOOT de
behartiging van 'dc financiele zalccn brD Jo Tlrouw8r van Albany
als Quaestor te bonoomen,dio aan dG vo1gendü Gynodo' zal hobben te räpportoron'over zijn arbeid.
Fer 1 rKei 1954 wordt de verd'cling percontsgcwijze ovor
do drie kerlwn als volgt geregeld, dat
de kerk van Armadalo bijdraagt '
do l~erk van Albany
do kerk van Launeeston
Elke kerk zal haar aandeel aan de Quaestor voorschietQ1.
Artikel 34.
'ACTA IN

HIJ~~

FNGELS.

De Synode bosluit, de Acta, der Synode ook in het BrrgelS
te vertalen ten behoeve van het nageslacht. Br. M. v. Leouwerr
on Ds. F.F.Pels worden opg~dragen deze vertaling op zich te
nemon.
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Artikel 35.
VOI,GENDE SYNODE.
De Synode besluit, do eorstvo1g~nde Synode bijeen ..tc
roepen te Armadalo tegon ~ Januari 1956.
Als roepende kork wordt aUY'.gewozen die van Al bany.
De uitnodigingen moeten uiterlijk 15 Soptember 1955 in
het bozit zijn van de kerken.
Stukken voor het agendum dionen v66r 25 October 1955 in
het bezit van de roepende kerk tG zijn.'
Hot agl".lldum dient v66r 1 Novcmbur 1955 in het bozit
derr kerken -cc zijn.
Artikel 36.
SCHOR3ING DER

V':;RGLU~:RIHG.

Om 6. QO unr Gchorst de praü:::cs dl.' vergadèring.
Artikel 37.
rUmOPENING DER VF:RGAOORING.

OIl1 7.30 uur heropent de p:r'aeseG do
zingen' Psalm. 52 : 7.

vergadering en

laa~

Artikel 38.
ACCOORD VOOR

ImRK'-~T,IJK ~~i\l)D:;1:L3VEN.

De Synodo bcslu:ii.t als accoord voor kerkelijk samenlovel
de Dordtse KCilrkonordening aan te nemen, met dien verstande
dat in al die gevallen, waarin enige kerkeraad van
oordoG 1
is de K.O. niet te kunnen nalóven, zij in overleg zal tred
mot de zusterkerken.
.
Artikel 39.
tIERZTEmING D. K. O.
1)0 Synode,overwcgende het verzoek van de' kerk van Alba:
ny om düputaton te benoemen om te ondorzoekon,of het vcrkio
selijk is de I(erkcnordening te herzion, spreekt ui-~ dit nio
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te doen,aangozien dit naar haa~ overtuiging niet tot de competentieder Synode behoort en behoo,rli jk geargumenteerde
voorstellen dienaangaande van de zijde der kerkeraden aan de
kerken dienen tö wordorrvoorgelegd.
Artikel 40.
NAAM DER KERK.

In aansluiting op art.ll der acta, Bet:rre:ffende de naam'
der kerken, besluit diJ Synode aan do. kerken te adviseren als
naam van het kerkvC!rband aan te nomen:
"The Christian Rc:formed Chul'chc8 o:f Austral:iia. rr
tn· ais naam van'elke plaatselijke kerk:
:;'?hc Christian Ref'ormed Church of ..•... !'( volgt plaq.tsnaam)
Artikel 41.
IlENOTiIVIING ·DEI'UTATDr.

Do benoeming van
plaats. Benoemd worden:
8..

de

verschillende

Zendingsdcputatcn~
piiilii
: - - --.,,,.. --- . ---

Ds.F.F.pcls,· Armadale - voorzitter.
J.v.d.Spek, Launcoston. 0'.·:"
R. Kvops, albany- Quaestor.
P. de 3noo, .A~dale.
Secundi:·.
K.Salomons, Launcoston.
J.Brouwer, Albany.

M.v.Leeuwen, Armadalc - vooTzitt, er.
J.Kroeze, Launceston.
Secundus:
H. Plug, Al bany.

deputaten

heoft

- 15 c.- 'j?Ï--fra-r;
Deputaten
en 79,...
K._o.
--.- ..ad
--- --.Artikel
__ .. --_ .. _.,.49---.-.-....
Ds. F. F. Pelo, Armadale

voorzittor.

11. Terpstra, Armadale.

1

W.H.J.Borgsma, Albany.
J. Hamelink, Launcoston.
Gocundi:
cT. v. d. Spok, Launcoston.
fJ.v.d.Laan, ArmadaIe.
d. R~J;~:tEL};.~n. 90Fr.esp??d.~.l?-.t.~.o._nlO~. J3u.~.t.on~.§tE.~~.o_ J(.8.~!<:~?.
Primi:
J. van d··-l;' Ros, Launeeston - voorzitter.
C.Plug, Albany.
\'/. Dekleer :'5r., Albany.
? 'jul thuis, ArmadaIe.
~ecundi:
J. Kroeze, T,auncoston.
J. do Vos, Armadalo.
e. PrIiIir:
Düputaton
Engeloc
. -... - .. _.-.-. -.- BijBelvertaling.
. - ._--.- ... -' ..-_.-.- _.Ds. F. IJ'. Pols, Armadalo - voorzittor.
D.Bosveld, Armadalc.
J. van Dijk, ArmadaIe.
H.Plug, Albany.
Vi.B8nker, Armadalo.
;Jccundi:
H. B. Terpstra, ArmadaIe.
A. SlobBe, Armadalo.
.
G. Numan, TJaunbcGton.

:E. Deputaten Engelso Psalmberijming en

Engelse
-Drio·Fornlü.Ti·èronvarl·ËÏrig-hG:Ld:- . ----- - -.----

Priffii: -.-.----....._-_.. -..--_...,.- --

A. Slobbe, Armadalo - voo'rzitter.
H. D. ~erpstra, Armadalo.
J.Brouwor, Albany.

vertalir
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H• Torpstro, Armadale.
J. van d er ,Ros, Launccst on.
Secundi:
'
J.Hamelink, Launcooton.
M.v.Leeuwcn, Armadale.
P.Rulthuis, Arruadale.
Do Synode besluit v0orts,dat mocht or. in·~ussen oerr' predikant bijkomen, deze quali tate qua als deputaat volgenD art.
49 K. O. zal zi jn bonoemd.
Artikel 42.
SCHORSING DER VERGiIMRING.

'Nadat besloten io om, do vergadering te hervatten op
Donderdag 29 April te 2.00 uur,wordt nog gGzongen Pr:lD.lm 118:
7,waarna br. W.H.J.Borgsma voorgaat in dankgebed en de proeses de vergadering schorst.
'Artikel '43.
HEROJ:DNING DER v.8RGADERING.

De praosos heroycnt de vergadoring op Donderdag 29 April te 2.00 uur, laa.t zingen PHalm 48 : 1, loost Psalm 48
en gaat voor in gebed. Allo afeevaardigdon zijn ,aanwezig.
Artikel ,44.
REGELING SLOT-VJJRGAD8RING.

nosloton wordt de olotvergadering te houden op Vrijdag
30 April om, 9.30 uur tc,n huize Van IS.Polo cm go~n avondve~
gadering te houden.
Artikel 45.
INZENDING RAPPORTEN mOR DEPUTATEN.
De Synodo besluit dat de deputaten' hun rapporten aan do
ker1cün dienen te zenden uiterlijk 1 November 1955.

l,

l
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Artikel 46.

(

,

1

De Synode benoemt als Quaestor van de Zendingsdeputaten
br. R. Koops van Albany.

Artikel 47.
ADRESSEN VAN DYs

DI~PUTA~5~N.

Do Synode Besluït dat de voorzit-;:ers der deputaten tevens hot adres der doputatonzullen zijn.

Artikel 48.
SAMENSTELLING REGELIEG VOOR SYNODEVERGADERIIJG:-"JE.
De Synode beoluït om aan de kerk van Arrnadale te vcrzOGken' een huishoudelijke :regeling voor Synodevergaderingen
samen te stellen.

Artikel 49.
De Synodo besluit in Comité-Generaal te gaan.

Artikel 50.
ROFDVRAAG ART. 41 K. O.

Rondvraag nan.r art. 41 K. O. wordt gehouden.
De lcerk van A. vraagt advies in een moeilijke zaak.
De DynodG blijkt niet in staat dit te goven~
Artikel 51.
OPlillFFIITG COMITE- GEN~~mAAL.

Comitb-Goneraal wordt opgeheven.
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Artikol 52.
CENSUUR ART. 43 K.

o.

Censuur naar art. 43 K.O. wordt gehouden.
Geen bezwaren.
Artikel 53.
PERSOOHIJIJKD RONDVRAAG,

POrGoonlijko rondvraag wordt gehouden.
Er. Hamclink dankt namens do afgevaardigden van de kerk
van Launeeston voor alles wat do roepende kerk van Arroadale
deod voor do organisatie van de Synode,
Dr. Bergsma van Albany doet hetzelfde namOnD do afgevaardigden van de lcork van .iUbany.
~~r. Hamelink richt zich dan tot de pracoGs on dankt deze voor zijn leiding tijdens de vergaderingen,·
.
~(molotte dankt de praeocs br. H. 'I'erpotra voor zijn ar. beid alo adviseur dcr Synode.
Artikel 54,
SCHORSING DER V.".RGADERING.
Om (.30 uur schors";
Il, ~!erpstra is voorgegaan

de praoGcs do vergadering, nadat br.
in dankgebed.
Artikel 55.

HEROPENING IER VERGADERING.

op Vrijdag 30 April 1954 dos morgens te 9.30 uur? heropent Do. F.F.Pelo de vergadering, laat zingen Poalm· 108 : 1,
leest Psalm 122, gaat voor in gebed en heet do brs. welkom.
Alle broed~rs afgovaardigden zijn aanwezig.
Artikel 56.
VASTSTELLING NOTULEN.

Do notulen dor Synodo-vergaderingon v{orden vastgootold,
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Artikel 57.
VASTSTELLING ACTA.
De Acta

de~

Synode worden·vastgesteld.
Artikel 58.

SCIffiIJVEN AAN Br.

P.v.d.S~Ey.~.

Een schrijven aan br.P.v.d.Steenvan Aloany wordt vastgesteld.
Artikol 59.
rnRS VERS LAGEN.
/

J

De Synode bosluit, Ds. Pels en br. Bergsma te machtigen
hot· Nod,-~r-landse persvorslag samon te stellen en toe te zenden aan do rodac·ties van:
Het "Gercformee:ud GO'zinsblad 11 on "Do Reformat:ii.c" in Nodo:vland, van het "Canadian Rcformod Magazine li in Canada on
van "Una Sancta" in Australio.
Vervolgens wordt eon persverolaG in het Engels vastgesteld on besloten dit too te zonden aan de redacties van:
"T.ho West-Australian", "Tho Daily Hews", "The Exaruinor fr on
"The Morcury".
De uftvooring van dit besluït wordt opgedragen aan de
10 scriba.
Artikel 60.
U:I;TGA VE AC TA.
De Synode besluit ten aanzien van de uitgave der Acta:
1. do acta der Synode te laten stoncillen te Launceston.
2. de 10 scriba te belaste:n met de toezending dor exemplaren.
3. de oplaag vast te stellen op 200 exemplaren.

