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op Maandag 8 januari t962

OPENING
Om 8 uur n.m .. opent Rev., P.van Gurp uit naam van de roepende Kerk van iI~bany de vergaderingo
','.
Gezongen wordt Psalm 119:32 en 40. De Schriftlezing i6200rinthe 90 Daarna wordt de HEÉRE gedankt voor de gelegenheid
cm deze' Synode te houden, en Hem gevraagd om Zijn zegen 0ver de vergadering. '.'
Rev. Van Gurp verwelkomt de afgevaardigden en attendeert ~
op dat het een gave Gods is te mog en genieten van het kerk~
verband. Dat komt in het voorgelezen Schriftgedeelteduidelijktot uiting. De Schrift spreekt zeer heerlijke dingen.
over de gemeenschap der heiligen tussen de gemeenten Gods.,~,'
In de loop der tijden is het kerkverband vaak misverstaan.,
Enerzijds werd ervan genaakt een soort opperkerk met en opperkerkeraad, ander~djds werd het geminacht. Gelukkig' he'\:)..'
ben we hiermee geen moeiten hier. '
...,' .
Deze Synode zal in het teken staan van het oefen€J:!varJ".l:l!3t
kerkverband. Vorige Synodes hebben dit verband moetenq;>bouwen. Nu is het agendum wel wat anders: er staan geen hti:lmgewone dingen op. Zo behoort het trouwens ook te zi.jl:l._:è;:...~·.;.',:
Rev. Van Gurp geeft daarna een oversicht van wat teverhandelen valt, \Jaaruit metterdaad blijkt dat het accent ligt:·cp
de beoefening van de gemeensohap in het kerkverband.
"

(2)
Wanneer we deze gemeenschap als een geschenk des HEEREN zien
dat ons aan het werk zet, lrurmen de afge.vaardigdeh straks getroost terugkeren naar hun eigen Kerk en de volgende
!jaren
ingaan.
.
Hierna verklaart hij de Synode voor geopend.

Artikel 2
CF,.EDENTIEBRIEVEN
De afgevaardigden van Launceston zien de credentiebrievenna
Alle K~rken zijn wettig vertegenwoordigd door hun primi-afg evaardig den.
D!3 Kerk van .llJ.bany is verteg enwoordigd door de broeders
Rev.. P .. val1 Gurp en ouderling P.lt Hart;
de Kerk van Armadale is vertegemloordigd door de broeders
Rev. KG Brl!ming en oud erling W. H. JIlerg sma;
de Kerk van Launceston is verteg em./oordigd door de broed erS'
RevoG~van Rongen en ouderling J.Kroeze.
De Kerk van Armadale heeft 2 instructies meegegeven
Q

~ikel·3

MODE'RA\fEN
In het moderamen worden

gekozen~ RevoK.B:ct!U1ing~praeses;
ReVoP~van Gurp, assess~' ')
RsvoGovan Rongen~le scriba;
oud~ J.Kroeze, 2e scribao
..

Artikel 4
--CONSITUERING
De vergadering wordt geconstitueerd als de 4e Synode van The
Free Refo 'med Churches of ilustralia.
Het ~oderamen neemt zitting.
"•.rtikel 5,
ONDERTEKENING FOIMULIER VOOR PREDIKANTEN
RevoK.B-l!ming plaats zijn handtekening onder het onderteke"':
nj,p.gsf.ormulier voor predikanten ..
Wikel6
..
, VASTSTELLING ViiN HET AGENDUM '
Het' ágendUm der Synode wordt vastgesteld naar het ç:oncept .'
dat door de roepende Kerk is opgesteld.
.- .... '.
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Het luidt aldus:
I.Opening namens de roepende Kerk.
2.Onderzoek der credentiebrieven.
30 Verkiez:ing .varlhet moderamen.
4.Constituer:lng Qer vergader:ing.
5.Vaststelling van het agendum der S,ynode.
60 Vaststelling van de werkwijze der S,ynode.
7.Ingekomen stukken:
a.van de deputaten der Refpnned Churohes" :inhoudende
verzoek_ om mondelingesamenspreking;
b. van de Kerk te tamadale:
l~ voorstel om art. 70'K. O. facultatief te stellen;
2.voorstel om nader te overwegen de zendingsroeping
dor Kerken.
8 0 Instructieso
9 .. Rapporten:
a. van de Kerk te Armadale over de a,pprqbatie van het beroep op Rev~K.B~ing;
b.van de Kerl(en over de verstrooiden-arbeid;
00 van de Kerkvisitatoren;
do van de Kerk te ilrmadale over hQt~rchief~_
eovan de Kerk te Albany over het nazien van het arohie~
fovan de deputaten voor de Ehgelse psalr:t1:l,erijJn,ing _enz.
en de Engelse tekst van de Drie Fonn'\llierel1- van Enigheid;
ggvan de deputaten voor de correspondentie met de buitenlandse Kerl~en;
h.van de deputaten voor de toetsing van de New :English_
Bible;
i. van de deputaten ad artt. 49 en 79 K.O o
10. Controle van de boeken en bescheiden van de synodequaestor.
11,0 Vasts'h,elJing van de percentage-cijfers voor de omslag
der Synodf1kosten over de Kerken.
12.Benoeming van deputateno
l301~anwij zing van de roepende Kerk, en bepaling van plaats
en tijd voor de eerstvolgende Synode.
14.Rondvraag naar arto41 K.O.
15ePersoonlijke rondvraago
16 0 VaststeDing van de Acta..
l7D Vaststell:lng van het kort persverslag.
l8"Censuur naar artoL~ K.O.
1905luiting ..

(4)
f'l,RTIKEL 7
WERKWIJZE
De werkwijze der Synode wordt vastgesteld.
Zij zal ve:t>gader,n: 's morgens van 9.30 - 12.30 uur;
's middags van 2.00 - 5030 uur;
's avonds van 7e30 - 10~00 uur.

,
..
~PORT ENGELSE PSALTER, ENZ.
..
Het rapport van deputaten Ehgclse Psalter wordt gedoeltelijk
gelezen en voorlopig besprokeno Het zal in de zitting
van·
Woensdagavond wordon afgehandeld~
~ike18

ArJ±jJwl2SCHORSING
De vergadering wordt geschorst, nadat besloten is dat mODgonochtend in comitê-goneraal zal worden vergaderd. Morgen.~
middag zal waarschijnlijk eveneens moeton vergaderd worden
in comité .. Eh ~. s avonds zal een opor ...;are zi"hting ,vorden gehouden.
Do wenseJ.ijkheid wordt uitgesproken van do aalwozigheid van
ambtsdragers die niet afgevaardigd zijn ter zitting in comi t&.-g eneraal.•
Gezongen wordt Psalm 73:13, on de praoses gaat voor in gc--.
bed.

Av

0

n d zit tin g

op Dinsdag 9 januari 1962

JrtikellO
~
HEROPENING
Heropening van de vergadering (openbare zitting) vindt
plaats door middel van het zingen van Psalm 85:4. Meegedeeld
word;t dat in besloten zitting de Kerkvisitatierapporten zijn
uitgebracht en behandeld.
A;r:tikel 11
ACTA
De Acta van de avondzitting van Maandag 8 januari worden gelezen en vastgesteld.

(5)
Artikel 12
"REFORHED OHURCHE3 OF AUSTRALIllIl
Van deputaten-ad-hoc der "Refonned Ohurches of f~ustra1i~"
is een schrijven ontvangen met een verzoek tot een mondeling e samenspreldng (zie Bij lag e Ir).
DèSynodebesluitniet in te gaan op het voorstel van de
"Reformed Ohurches", en alsnog aari te dringen op Em oohrlftEiiijke" beant"tvoording vàh de brief der Free Refonned OhUJ:'ches d.d o 8 januari 1959.
Voorts besluit de Synode mee te delen 4at onze Kerken bereid zijn tot ocn'samenspreking zodra daartoe een basis
gevonden wordt in de te~:iugkeer der 11 Reforrned Ohurches" tot
gehoorzaamhoid.
.
Eon brief betreffende deze zaak zal in een latere zitting
worden vastgest,e;L~ (~ie Aèta ar:t )8 eJ? Bijlage Ir).
g

~lf§l.lJ..'

KERKELIJKE.~mLIJKSBEVESTIGING

De Kerk van .ill:madale stölt voor:
De Synode besluite artikel 70 dor KerkQrdo facultatief
te stelIon, zodat de toepassing dáarvan' aan de vrijheid
der Kerken wordt overgelaten.
De bespreking van dit voorstel ke,n in de,zezitting niet
,·lorden· be'éiri.digd, on zal jn de avondzitting van morgen
worden voÖrlgèzet (zie 1I.ota art~ 19).
~~

PERSVERSLil.G

Het persverslag v,,)or de tot nu toe plaatsgevonden hebbende zittingen wordt gelezen en vastgesteld~
~tikel

15
DE lJ.O Tl\. , ' . ' .

I

De,t1cta van de zitting van' deze avond worden gelezen
vastg esteld.

en

J.\rt ikel 16
SOHORSING
De zitting wordt gesloten nadat gezongen is P~alm ~03:11
en de HEERE is gedankt bij monde van de Ie scriba. '

,( 6)
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op Woensdag 10 januari 1962

A!tikel 17
HElIDPENING
De vergadering wordt heropend. Gezongen wordt Psalm 150:1.
Medegedeeld wordt dat in comit&.-gcneraal de behandeling van
de Kerkvisltatio--..rapp:orten is bo'bindigd,:dat een tweetallnstructies van de Kerk van .Armadale is .pëhandeldl' en' dat de
Kerk van Launc8ston rapport heeft uitgébracht van haar "vep
strooidenwer~' over de afgelopen jaren.
Artikel 18
" VERSTROOIDENWERK"
Er wordt een samenvatting gegeven van het "verstrooidenrapport" van de Kerk van Launceston a Een korte bespreking vo1gte
Rev. Van Gurp stelt voor, in verband mot het medegedeeldê',
ten aanzien van het IIverstrooidenwerkll :in New lealand~
De Synode be13lui:t;, gezien het feit dat zovele Kerkleden
door hun emigratie naar Nieml Zeeland van de Kerk'des
Heeren vervreemden, in de nederlandse gerefonneerde pers
e~stig te waarschuwen tegen emigratie naar Nieuw Zeelan~
Het moderamen '!dordt opgedragen dit besluit uit te voeren~
Dit voorstel wordt met algemene st6i1D.en aangenomen"
De Kerk van Launceston Hordt vet'cZ.ioekt"... de ontvlikkeling in
New Zealand nam:keurig te volgen,? en over 6 maandon hie'cover aan de Kerken te rapportereno
De Kerk van Albany deelt mee niets terapport8!'en te hebben
daar geen "verstrooidenarbeid ll behoefde te worden gedaan~
De Kerk van ..t:lrmadale brengt haar rapport uit, dat ver',roJgera
wordt besproken.,

lll:ti.:t,§J.

l~

..
KERKELIJKE HUl-lELIJKSBEVESTIG ING
De bespreking van het voorstel Vill1 de Kerk van nnnadàle ·0ver artikel 70 K.O o (zie ,Acta a:r.>tikel 1.3) vJOrdt voorlg ezet.
De Synode, overwegende dat het wenselijk is dat de.zQzaal~
nader wordt bestudeerd en geargWD.enteerd, besluit deputaten
aan te wij zen met de opdracht de behandeling van dit . voor....
stel op de eerstkomende Synode voor tG . be:ceiden Zij die·"
nen hun rapport minstens 9 maanden voor de eerstkomende Synode aan de Kerken toe te zenden~
I
g

.

(7)
Dit besluit wordt met algemene stemmen genomen.
At1iikel 20
APPROBATIE BEROEP OP REV.K.BR~NG
'De Kerk van Annadale rapportbert over de approbatie van
het beroep op Rev.~B~ing.
Artikel 21
SYNODE-AROHIEF
De Kerk van A:l:madale brengt rapport uit over het archief
:der Synodes.
:Artike122
;
NAZIEN V/IN HEI' SYNODE ARCHIEF
iDe. Kerk van JJ..bany rapporteert over het nazien van h-èt al'. ;chlef.
.
.'
.
;

i&;tike123
i
DEPUTiJEN AD ARTT. 49 ]N 79 K.O.
:De deputaten ad artt. 49 en 79 K.O. delen mee dat zij niets
t") rapporteren .hebben.
;
.
.
;~ikel

24
NEW ENGLISH BIBLE
:De deputaten voor de toetsing van de Nevl Ehglish Bible
)len mee dat zij hun werkzaruruleden aangevangen hebben.
f

;Artikel ~5
.
Ni.ZIEN BESCHEIDEN SYNODE--QUll.ESTOR
,De broeders Kroeze en tt Hart vlorden aangewezen om de
'scheiden van de quaestor na te zien.

de--:.

be-

:&:tilcel 26
PERSVERSLAG
'Het persverslag voor de zittingen van heden wordt gelezen
;en vastgesteld.
i
!!r;tilcel 27
1
ACTA
iDe Acta van de openbare zitting van heden worden gelezen
en vastgesteld~

(8)
Artikel 28
SCHORSING
Nadat gozongen is psalm L$:4, en gedankt en gebGdenbijïn~
.de van br J.Kroeze wordt de zitting gesloten ..

Mor gen z i t t i n g

op Donderdag 11 .janua:r;~A-?§~; , ,

,

ArlDce129
HEROPENING
vergadering wordt heropend met gebed, gezang van Psalm
66: 7 en 9, en Schriftlezing van Psalm 67.
])a

-A.rtikel

JO

CORRESPONDF1'JTIE BUITENLANDSE KERKEN
Het rapport van deputaten voor correspondentie met de buitenlandse Kerken wordt gelezen en besproken.
._
Aan nieuw te benoemen deputaten w:ordt,buitén wat 'in hüii:1nstructie staat, opgedragen na te gaan of alle Acta van de
Synodes der buitenlandse Kerken zijn ontvangen, en eventu~
ael toezending ervan te vragen.
Verder dat~ in afwijking van de '.rorige instructie, deputaten hun collega,! s van de buitenlandse Kerken 6 maandell tevoren zullen verwi'Ctigen van de komende Synode onzer Kerken"
De illstructie van de de:p'1.taten zal nog nader worden geformuleerd" Dit mede omdat de buitenlandse Kerken blijkbaar
geen iloverlog" willen plegen over wijziging en uitbomJ der
,Be1:1.jdenis, K~O~ <;n Liturgie, maar willen volstaen met het'
informeren van elkaar (zie Acta 1959, art~48; zie verder
artoJ6 dezer ,t,cta) "

&:t:JJi§1 ~dl
P mc E..!lJTllG E.>CIJFmS
De percentage-cijfers voor de omslag van de Synodekosten
tlOrden vastgesteld. Deze zlülen zijn: l'J.bal1Y ~2%y l..ruftlale
50%, Lmmceston 28%~
\

..htjJcel 32

~."=----""_"-"'-"""-'-J

ROEPENDE KERK VOIG1'NDE SYNODE
R?epende Kerk voor de volgende Synode is de Kerk 'van Annadale(;
Deze zal worden gehouden op 6 januari 196/i. en vervolgens.

('t)
De wenselijkheid om haar te Launoeston te houden wordt do()r
de Synode met alganene stemmen uitgesproken. De roepende'
Kerk zal èle mogelijkheid daartoe onderzoeken, en zal in overleg met de zusterkerken uiteindelijk over de plaats van
vergaderen beslissen.
. ' ..
Jlrtikel 33
SCHORSING
De zitting wordt,opgehsv611, nadat besloten il?: dat dei nlid- .
dagzitting :tetS,Tater zal aanvangen oni' gelegenheid te geven aan de daartoe aangevlezen personen de bel1ariéfeling van
de resterende ag en dumpunt en voor te bereiden. . . .' .

M i dd a g z i t t i n g

op Donderdag 11 januari 1962

Arl.ikel 34
HEROPENn~G

De vergadering wordt heropend.
Artikel 35 .
BENOJPIINGEN
De VOlgende benoemingen worden gedaan:'
.Archiefbewarende Kerk: de Kerk te lJ.l'lIladale.
Toezicht op hetar6hief: de Kerk te .LUbany.
Synod e-quaestor: J • Veltkamp, 73' llrthur street, Launc eston
(Tas) (dit adres is intussen gewijzigd in: Victoria st.,
Young Town (Tas); noot van de Ie scriba).
Deputaten ad artt. 49 en 79 K. 0
de Dienaren des Woords;
C.Plug te 1U.banyj J • van Leeuwen te fu:madale; W.Buist te
Launceston.
.
Deputaten voor correspondentie met de buitenlandse Kerken:
Rev.K.·Br\!mll1g (voorZitter) en Rev.P.van Gurp; W.H.J.Berg;.
ma en H. Terpstra te P..rmadale.
Deputaten voor cerrespondentie met de Hoge Overheid: de
praeses en scriba vàn elke Kerk.
Deputaten inzake art.70 K. O. (zie .Acta art.19): Rev o P. van
Gurp (voorzitter) en C.Plug te Albany; J.Kroeze en L.
Schoof te Launcestone
Dep}ltaten inzake .Ehgelse Psalmberijming enz. en .Ehgelse
tekst der Drie Fonnulieren van :Ehigheid: W.Kuiper" Rev.
G. van ,Ropgen (voorzitter) en J o van der Ros te LauridestoJi.
Ketklf~~i'ta:toren: de Dienaren deSWoords; voor elke eventuele mondelinge visitatie wijst de Kerkeraad waartoe de
0 :

.(10)
de v:bsitator welke de. mondelinge visitatie verX'icht, be. hoort, een ollderling aan, die als door de SynodlOJ benoemd
wordt beschouwd.
Zie verder arto47 dezer Àcta.
Artikel

12.

INSTRUCTIE DEPUTJ.TEN CORR. BUIT Em.J!}IDSE KERKEN .
De instructie van deputaten voor corr<;3spondentie mei,' de
buitenlandse Iü:r~ken wordt vastgesteld9.·Ze.,luiëlt aldu.s~
De Synode draagt de deputaten voor correspondentie met de
buitenlandse Kerken op:
1" de correspondentie met de zu.sterlcerken in Nederland,? ,Canada, ZUid....1i,frika en te Monte &llegre te voeren overe0n~
komstig de op de Synode van 1959 (~,o!:;a art. L:8 sub 1~~2).,
vastgestelde r e g e l e n ; ;
. . , ... ,'~. '.,
;2., er bij de zusterkerken in Nede,rléwd,· Canada en Zuid-.M';Ll.:.
ka op aan tG dringen dat dezmdo Gorrespondentie ooI": v~)1.
gens de bovengenoemde regelS zullen. voeren;,
. _' '._
3.. te onderzoeken of de .Acta van de Synodes der oi.Iitéril8l'idse Kerken aanwezig zijn; 8I1 eventv.eelaan ·te dringen op
geregelde toezènding der ,acta; "
.'
.
4. een nadere studié te ma2-cen van·ele vraag in hoeverre OoiT'tlDleg' over voorgenomen w:ijzigingen:LnBelij.qenis!l .IC o O",.e:1
.r~iturgie nodigen mogelijk is e..,'1 hierover te rapp0 rtEà:en
aan de Kerken uiterlijk 6 maaDden voor de te houden$J71oder
'
. .
.
.
5a uit de correspondentie met· de buitenlandse Korkenenuit
de Acta van de Synodes d(·- buitenlandse Kerke:1 die.za:ken
ter kennis van de Kerken to brengen, ,'Hellw voor de ge'ze.menlijke Kerken in ~llstrali~van belang zijn;
,
'
6. twee exemplaren van de ~,ctà te zenden aan de buitenlandse Kerken;
" ".
7~aan de buitenlro1dse Kerken mededeling te doen van plaats
en tijd der eerstvolgundo 8,ynode; en uit erlijlc6 maangen
vöor de aanvang der Synode het .voorlopig e,gendUiil tG,8 te
zenden;
...
8 0 aan de volgende Synode over al hun arbeid te rapporteren.
ATtike1 37
.
PERSPUBLICATIE INZ.mm EMIGBATIEN.ll.aR, NEW ZEALliND
De tekst van de perspublicatie inzake Nevl Zealand, in de'
.
,

(11)
nederlandse gereformeerde pers te
(zie Acta art,18 en Bijlage I).

doen~

wordt vastgesteld

J..rtj kel .2§.
11 REFORMED CHURCHES OF ll.USTRALIA"
De tE'1;-st van hot schrijven aan de "Refonned Churches of
llustralia" zal aan de hand van de ter tafel gebrachte concepten door de moderamenleden WOl~en vastgesteld (zie Acta
art c 12 en Bijlage IJ[).

$.r"L.i1Iel .3.2

BESCHEIDEN SYNODE-QUAESTOR
De bescheiden van de quaestor der Synode 1959 zijn nagezien en in orde bevonden. Br J.Vffi1 der Ros wordt gedechaDgeerd ..

,l\rtilce1 4Q
KERKBOEK IN DE N.\IGELSE TAAL
De behandeling van het rapport van deputaten Engelse Psalter wordt beeindigd~
De Synode van The Free Refonned Churches of iUlstralia, gehouden te 1J..bany, besluit in haar zitting Vàll Donderdag 11
januari 1962:
l.het rapport van de door de Synode 1959 benoGmde deputaten inzake het Kerkboek voor de diensten in de Ehgolse
taal gehoord hebbende, het beleid, dat door deze deputaten gevoerd is, goed te keuren;
2.uit te spreken verheugd te zijn dat het werk aan een :Eb.gelse Psalter zover gevorderd is dat de verschijning van
een "proefbundelîl binnenkort verwacht mag worden;
3~ de Kerken te adviseren deze bundel als "proefbundel"
in
gebruilc te nemen in de plaats van de PsaJritbewerldngen u:it
de Psalter-Hymnal van de Christian RefoImEld Church in de
UoSoA. ~ welke gebaseerd zijn op de Geneefse melodio'én,
genoemd door de $,ynode 1959 in haar desbetreffend advies
\1l<rha 1959 art,,36);
4euit te spreken dat zij het ernstig betreurt dat de door
de Canadian Reformed Churches ter zake van de Psalter benoamde deputaten geen uitvoering hebben gegeven aan hun
opdracht de "proefbundel" voor te bereiden in samemIer,;
king met de deputaten van de Free Refonned Churches 02

\

(12)
Australia, en dat zij. de veI'~..rachting heeft dat voor de
completering van de Psalter-in-de--.Ehgelse-tao.l onze deputaten wel in de gelegenheid wordm gesteld hun aandeel te
leveren;
5. opnieuw deputaiten' te benoemen met als opdracht~
a.ge binnenkort te vorschijnen "proefbundel" te toetsen
'_ aan de richtlijnen, die in hot rapport van deputaten
der Synode 195 6, ingediend ter Synode 1959,gonoemd zijn;
bede uit de Kerken komende opmerkingen o\~er de "proefbillldel!! te bezien, en indien nodig door te geven aan de
ter zake van de Psalter door de Canadian ReformedChUl"·
,ches benoemde deput at on; ,
co zich in vorbindjng te stollen mot deze deputaton om tot
complehering Van de P3altèr~in-d0.EbgEilse-taal te komen, en daarin een 'Hsrkzaam aandeel te nomen;;
d~na toetsing van ook deze complete bundel van het l'esu~.
taat van deze arbeid ten spoedigste be:dcht tEl doen aan
de KerkE'n, en haar te adviseren tEm a~t.'l'J.zien van het in.",
gebru:iJcnemen V2.n de gecompleteerde Psalter;
eovan h1.U1 ilerk en bevindingen rapport te doon aan de )1":
, ' gende Synqde;
60 er htj de Kerken op aan 'he dringen dat' de~En de Hproef,bulldelll toetflei1 aan de riç:htlijnen, dio i.n, het rapport
V'all deputaten der 6'ynode 19:"6, ingediend ter SJ!lode J.959 1
genoemd ~djn; en evontuoJ.ol'c;Ju.ltaten him'V8l1. toe to Z9rJL.
den aan de onder 5 genoeffieïe deputaton;
:
7"uit te spreken dat, zoals ook de ~'ynode 1959 liet uitkOr'
men, het voorshands in de bedoeling ligt te volstaan mc~
een liederenboek dat omvat e8n berijming van "Het Boek .
der Ps alm Gl1" ~ en -1i-lli1 andere liederen uit de 8chrift~ in '.,
de Engelse taaL
'
!
Verder besluit ze de ondor 5 genoemde deputatpute verzo~
ken' diligent te blijven in verband mot het eventueel ~er
beschilddng komen Van 8GU betere :Ehgelee vertaling van Je
Drie For.:lUlierel1 van Ehigheid
El tenslotte draagt ze a~n de onder 5 genoemde d8fu~aten op
in contact te treden met de deputaten van TheCcmadian Re-formed Churches, die zijn aangewezen terzalce van de Eng else
,tekst van de ~elijdenisschriften.9 de Liturgische Gèsch:!:'if.,ten; en (evootueel) de Kerkenordening, zodat
overee:"stemming kome over de in het complete fugelse Kerkboek op te n~
Q

er

I
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men teksten, en dit Kerkboek uit naam van beide Kerkegroepen het licht zal kunnen zien.
.
Deze besluiten zullen worden toegezonden aan de Canadese
. ~d9putateh en aan de roepende Kerk voor de eerstvolgende Sy....
node van The Canadian Reformed Churches.
.
Deze besluiten zijn geno~en, nadat een der deputaten, Reve
GQVro1 Rongen~ heeft meegedeeld dat het rapport der Canadese
deputaten;! te dienen op de eerstvolgende Synode van hun KElPken, gisteren met de morgenpostbestelling is ontvangen,maar
dat het geen belangrijke nieuHe elementen bevat.
4rti~el

4!'

RONDVRA,,~G NAAR ,!W.TIKEL 41 K. O.
De rondvraag naar artikel 4l Ko O. levert niets opo

~i~~

PERSOONLIJKE RONDVRAAG
In de persoonlijke rondvraag wordt vanuit de vergadering erop aangedrongon dat ambtsdragers=niet-afgevaardigdenzoveel
mogelijk de Synode-zittingen bezo eken
Voorts dat in Una Sancta .worde geschreven over de kwèstie
inzake art. 70K. O~ Gesuggereerd wordt dat de voorzitter van
benoemde depu1.aten van tijd tot tijd in Una, Sancta over het
ondertwrpschrijft on uitnodigt tot reactieso
De archiefbe\-larende Kerk zal een drietal 11 beluistenboekj es"
van .deS"/nodes onzer Kerken maken.
0

~l't~kel

.

Jè

PERSVERSLAG
Het persverslag van de zittingen tot op dit moment word'G
vastgesteld. fIet zal worden aangeboden aan Una Sancta en
het Gerefonneerd Gezinsblad o

all

&:rtikel {t4
AOT.iÏ] PERSPUBLICATIE N. ZEb\LiUiJD, 11 REl!' CHURCHESII
De uitgave van de .tIleta ~al Horden verzorgd door de Kerk van
Launceston"
&Is bijlagen worden opgenomen de perspublicatie inzake Nieuw
Zeeland~ en de brief van en die aan de "Reformed Churches
of .AustraliaiI.
De laatste '''wee stukken zullen ook worden aangeboden aan de
0
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nederlandse gereforraeerde pers~
Alle drie deze publicaties zullen worden gezonden aan het
Gereformeerd Gezinsblad~ Contactblad voor Elnigra :;'o:m, De R&~
formatie~ Opbouwen Una Sancta •
.Artikel 45
---SQ~ORSING
. De middag zitting wordt gesloten.
~ v 0 n d zit tin g
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S!:~~....§l 46

HEROPENING
De vergadering wordt heropend met het zingen van Psalm

138:2
.Artikel 47
----ZENDING
De Kerk van Arrnadale stelt voor on nader te overwegen
de zendingsroeping der Kerken. Dit voorstel wordt door
de 'afgevaardigden van Annadale nader toegelicht.
De Synode besluit de Kerk van A,:<,uadale aan te wij zen
Elet de opdracht:
a· te onderzoeken in hoeverre de Kerken zelfstandig (e-~,
ventueel in samenwerking uet andere zusterkerken)het
zendingswerk ter hand kurmen neIJ.en;
b.mot de zusterkerken~ die in Indonesi'á en op Noderland:!
Niem.J-Guinea zending drijven, contact op te nor,18n, en
indien nodig die naatregelen te neelen welke noodza-kelijk zijn voor de Dogelijke voortgang van dit zendingswerk en de veiligheid der zendingsarbeid ers;
c~van de resultaten van hun arbeid rapport aan te bieden uiterlijk 6 maanden voor de eerstvolgende 8,ynode.
Artikel

AA

PERSVERSUlG
Het persverslag wordt vastgesteld.
Artikel !{l
ACTA

De

~cta

van de laatste zittingen wor?en vastgesteld.

Artikel 50
~CENSmJR N.iÁR ART. 43 K. O.
Censuur naar art.43 K.O. is niet nodig.
Artikel 51
-SLOTWOORDEN
De dank aan degenen, die de Synode in haar werkzaanheden
hebben geholpen wordt door de praeses overgebracht.
Daarna draagt hij het presidiuo over aan de assessor, voor
het uitspreken van zijn slotwoord. Hij leest eerst 2 Thessalonicenzen 3: 1-50 Daarna tekent hij de sfeer van de· afgelopen Synode door eraan te herinneren dat allèbesluiten
lJ.et·a:lgér;l~né stenraoo werden genomen. lik werd naar elkaa~
geluîsterd. Het werk viel niet mee. '~anvankelijk werd gedacht dat het agendw~ niet zo belangrijk was. Dat is echter totaal anders gebleken te zijn. Het~s allemaal te typeren als een nadere kennismaking· met elkaar. Het leek op
een ;huis bezoek Waarin' dtep g e~~leild kon \-lorden en het hart
wercl ge6pèn,d.Dát is. 'heèrlijk. Want wij leven in een isol&
ment,getuige 'obijYócJ':';'\')èeld de brief aan de U Reforr,led Churchesof!llstraliaU-';'en ónS aantal. Het is echter geen ne-gatief iSoleTIent.We 'hebbén hier een positieve taak ffi roeping en toekonstverwaohtirfg. Ook dat bleek duidelijk uit
het verhm1delde~ De ~Tnode was van heel veel belang.We ~
als gemeenten, via de afgevaardigden 9 rapporten en gespr~
keu, dichter bij elkaar gekoDen; wat zo nodig is olJ.dat we
geografisch zover van elkaar wonen dat de onderlinge oorcertie erdoor wordt geschaad. De beleving van het kerkverband deze week is rijk en nuttig geweest.
Van belang vJaS ook dat velon uit de Kerk van Albany door
middel van het bezoeken van de zittingen de andere gemeenten dichterbij gelwoen zijno Daaroo is het ook heel goed
dat gepoogd zal worden de volgende $lfnode in Launceston te
houden, 011 de gedachte van het kerkverband centraal te stEiLla1 en de gemeente daar
de gelegenheid te geven kennis
to -. .':::en met de zegeningen van het kerkverband.
Want de beleving van het kerkvel" and is een goede gave
Gods.
De Wens bij het scheiden is dan ook dat de afgevaardigden
lJ.eenenen dat We hier iets gezien hebben van de vreugden en
de noeiten van het kerkelijke leven ook in andere gemeen-
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ten, en dat ook andere geneenten deze kennen. De bet'ere en
rijkere kennisnuking J:wt elkaDr [loge voortgaan,. Dun,.·. zuJ.len
we op de HEERE de lasten van Zijn, zap~c-wentelen,'Fiét"Woord
des HEE..R.EN noge snel v6ortgoan; oqk 'bij ons. Maar de HEERE
is getrouwen znl onS versterkÊm en' bewaren van de boze (2
Thessalonicenzen 3:1-5).
Daarna dankt de assessor de praeses voor. zijn goede' lei.;,;
ding...,
'.
.
De praeses dankt q~'. qptvailtiende,' Ke;r-k. v.an 1J.bany voor haar
gOÇJde zorgen,
,

'Artike152SLUITING
.
Nadat is gezongen Psalr.l 68:10 en 17, en gedoold en 'gebeden
bij Dç)1ide van de le (3óriba, wordt de &Jnode gesloten.

,;

''\,

:.

w.g. KoBrThning~ . praeses
·,w.g. PovonGurp,assas,sor
w~g ... G.V8,ll :Rongen,le scriba
:w~g~ 'J'.Kroózo, 2à scriba
w.g. W,'H.J.BorgSJ:.a,lid
'w~g. :e.' tHart, lid
';

t •••

,j-,

."::,':
J,

.
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BIJL.iGE I
(zi"o A,cta artt.18 en 37)

ERNSTIGE WüRSCHUWING
Do S,ynode van The Free Reformed Churches of Australia,
gehouden te 1J..bany van 8 tot 11 janua.ri 1962, besloot:
"g ezion het feit, dat zovele Korklodon door hun etligrntic naar Nieuw Zeeland van do Kerk des Hoeren vervroouden, in de nedorlandse goreforoeerdo pors ornstig te
waarschuwen teg en ooigratio naar Nieuw ZeelandII.
Dit besluit is genouen op grond van ervaringen net het
zogenaillldo IIverstrooidonwer~', dat zich ook tot Nieuw Zeeland uitstrekt.
Hek is werkelijk waar wat in het weerg eg even besluit
wordt gezegd: velen zijn in dat enigratieland voor de Kerk
van Chris.tus verloren gegaan. Er:' was en is geen gehoorzane
Kerk van den Heere te vinden. De zogenaande "Refon:led Churchos of New Zealand" kunnen zo ook niet worden genoend,wat
onder neer hierui t blijkt dat zij:J evenals de 11 Rofol'ued -...
Churches .:..:~jlstraliail, door niddel van oorrespondentie de
11 synodnle ll kerken in Nederland als ti'ouwe christelijke kG!ken erkennen. Grotendeels" zijn ze trouwens ontstaan door
eo.igratie vanuit genoemde 11 synodale" kerken.
Helaa;'3 hebben" al dan niet in arren rloede, vele leden
der Gerefomeerde Kerken in Nederland zich bij deze kerken
gevoegd, Gelulddg nag worden gezegd dat de ogen - van enkelen ervoor opene'aan dat zij daar toch niet op hun plaats
zijn, 0..'1 dat de pretentie dezer kerken, iets totaal nieuws·
en anders te zijn, dat net de nederlandsekerkstrijden _
verdeeldheid niets te liaken heeft -. zoals het veelal wordt i
; voorgesteld~;l totaal niet opgaat, maar dat deze veelal
een poging is den gereforoeerden enigranten zand in de ogen te strooien en eigen onwii tot gehoorzaanheid te verdoe~eleno
_
"
On deze redenen zouden we r.let de ueeste klenr ieder die
plannen heeft naar Nieuw Zeeland te emigreron, willen raden
voorshands von de~e plannen af te zien.
.
l>Jij Daken geen pl'5'paganda voor enigratie naar -ilustrali'é,
maar willen er wel de aandacht op vestigen, dat er in dit
vJerelddeel en land rujI:lte genoeg isl' ook in de onrJ.iddellijke nabijheid onzer gerJ.eenten.Hier kan elke gerefomeerde
8[ligr:::mt,9 '\-lat toch zijn onontkooobare roeping in zijn ooi-
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greren is, rJeehelpen Christus' Kerk te pouwen.
Voor de Synode~
Het nod aromen, - --..... - .
..... , -'., .,"
Rev~G. van RoJ;igeh, lst.e sc·riba.
(imdere kerlçeli.jkebladen worden verzocht deze nededel.ing
over te neo~)~' _.....
.
,.
.

j

BIJLJGE 11
(zie Acta artt.12 en J8)
Geelong ~ Victoria
Jl Mei~1960,
Weleèrw. eri EerwoHeren,
.. 'De Synode vande Reforoed Churches of Austrnlia., gehouden te Geelong van 8 - 12 Februari 1960, ontving'en besprak
het antwoord~schrijveb gezondon:door Uw vorige synode d.do
8 Januari 1959.
. .
JAangeziende weg van correspondentie veruoeiend lang is,
vanwege het feit, dat zowel Uw als onze Kerkép slechts MnnaaI in de twee of drie jaar in Synode sanerikómcn, droeg de
. Synode van Geelong ons, zijn d~1§utaten, op U te verzoeken
··OLl een r;'Londelihge bospreking van,/~ laatste brief aangevoeJ?.
de argur.;tenten.· Do Synode' aGhtteeon dergelijko nondelingl;)
bespreking te Deer geVlenst, oudat zo ongotwijfeld neer. gelegenheid biedt de bestaaDdc verschilpunten volledig en effectief te benaderen, en eventueel tot oen volledige ovcr; eenstetlI!ling te konen.
" Wij verzoeken U da.arol1 vriendelijk naar dringend de g'e,legenheid tot een dergelijke bespreking te gev·en. t~~rneJa..
'tenVle -d'aarbij de vaststelling van tijd en plaats aan U 0ver.Zodra wij hiervan' bericht ontvangen hebben, zUllen onze Kerken personen aanVlij zen, die naflens haal:' zullondeelneraen aan deze bespreking.
Nanens de S,ynode van de Reforued

(IS')
Churches of .ustralia;
w.g. S.Fokkeaa
w.g. KI. Rlll1ia.
FREE REFORMED:CHURCHES OF AUSTRfiliIL
scriba der Synode 1962:
Rev.G.vOn Rongen, 2 FUlford street~
Lalll1ceston (Tas)
Launceston ~29 januari 1962
.&lan deputaten van de
IIReforned Churches of .dustraliall
pla RevoProf.K.Runia, Th.D~,
112 Aberdeen Street,Geelong,Vic.

Weleerwaarde en Eerwaarde Herenl
De brief die U n8.l~ens Uw &'ynode 1960 d. do 31 Mei 1960
aan onze Synode zond, is 'door haar gelezen en besproken.
Ook kWDD te onzer kennis wat in de .Acta van Uw laatste
qynode aan overwegingen is neergelegd.
ns We het goed hebben, konen die overwegingen in het
kort hièrop neer, dat Uw Synode het vrijwel nenselijk onnogelijk vond dat het tot een vereniging tussen UH en onze
Kerken lrusD,5I naar dat toch nog een poging kon worden gewaagd gezien de gang van zaken in Nederland - waamoe wel
de !!terzijdestelling van de VervangingsfoIT.mleH zal zijn
bedoeld,.
Vandaar de benoening van U als deputat en~ en U'v brief
Det veI,' zo ek on een nond eling e bespreking.
Uw brief, zelf argunenteert dit verzoek door te verwij zen
nao.r het vernoeiend ,long van de weg van correspondentie.
Het kont ons voor dat in de overwegingen van Uw laatste
Synode Gen ,zeker opportu..l1isDe doorsprak.
DaaITlee heeft zo echter blijk gegeven niet te doorzien
waaron het gaat, En in feite heeft ze dan ook het schI.'ijven
van onze vorige Synode voor kennisgeving aangenonen en naast
zich nEft'gelegd,
Vandaar dat wo onzerzijdsnognaals willen pogen te ve~
zekeren dat hot ons on diepe geloofsovertuigingen gaat, die
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in geen enkele richting door gebeurtenissen waar ook ter
wereld worden ge:r;egw.oerd, f.laar door de wet van het Koninkrijk Gods alleen.

Ons tloet voorts van het hart dat Uw klacht over de· ver-=.
noeiend lange weg van correspondentie te verstaan zou zijn,
wanneer Uw Kerken in de loop derjGren ernstig en welg'Gtleend
hadden geprobeerd op onze bezwaren en veruaningen te antwoorden aan de hand Van het Woord Gods.
Dit is niet gebeurdo vTe krijgen zelfs de indruk dat het
:ontwekep wordt.
,On!3 dunkt Jl dat de brief van onze voorgangster toch dui'delijke taal sprak. Ze verwees Uw Kerken naar haar eigen
Beiijdenis. :Eh vroeg op grond daarvan zondo te noefJen naar
'Wat ze is: zonde.
Daar kan geen uisverst~ü tussen zitten. En dat vergt
ook geen lange en veruoeiende ccr.respondentie •
. Het is alleen een kwestie van het. gaan van de oude weg
van gehoorzaanheid aan de ·Schrift~
Graag zagen we Uw Kerken die weg gaan.
Mondelinge bespreking is dan ook overbodig.
Laten Uw Kerk.~nhet schrijven van onze vorige Synode
alsnog beal1twoorden~
Van hal'te hopon we dat dit antwoord gunstig...;a.;" ZlJl1.;'
Weest U er inners ven verzekerd, dat wij hunkeron·naar
de gef.1eenschap der heiligen not allen die ue verschijning
van . on ze Heilan d. liefhe bb en en in Zijn weg en gehoorzaan en
ootnoedig willen wmldeleno
De Kerkeraad van Aroadale.- we verzoeken U nSJJelijk aan
herl het antwoord op ons schrijven en dus ook op dat van .011ze voorgangster van 1959 te richten; peao Rev.K.BrQning,
.3216 JJ.bany Highllay, .An:ladale W.A. - zal dan onniddellijlc
haar zusterkerken waarschuwen, Waarna ten spoedigste uaat:telegen genom.en zullen i~orden on tot nadere besprekingen te
konen.
Bespreking en waarvoor dan inners een basis naar de Schriften aanwezig is.

NafJens de 8,r.node voornoend:
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go K. B:r\!tning, praeses

w. g~ Po van Gurp,
assessor
G.van Rongen, .
Ie scriba.
wog o J eKroeze.l'
2e scriba
w.g~

'. ~
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