ACTA
van de Synode van The Free Reformed Churches
of Australia,
gehouden te Launeeston op

17-21 februari 1964.
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Artikel 1
OPENING
Namens de roepende Kerk van Armadale opent brD J. Zuidema
de vergadering. Gezongen wordt Psalm 89 : 7 en 8. Daarna
wordt de HEERE gebeden om wijsheid en leiding. Gelezen
wordt Mattheus 28 : 16 - 20.
Br. Zuidema spreekt daarna een openingswoord, waarin hij
releveert dat Rev. K. BrUning door ernstige ziekte van
zijn vrouw verhinderd was te komen en de vergadering te
openen. Vervolgens geeft hij een overzicht van het te
verhandelene, en plaatst hij deze agendapunten in het
licht van het gelezen schriftgedeelte, het afscheidswoord
van de levende Heiland. Een grote opdracht is gegeven.
Maar ook een sterke garantie dat Christus bij Zijn Kerk
zal blijven. Ook de opdracht die aan de synodeleden gegeven is valt onder dit woord. Als we die zo vervullen,
doen we dat tot heil der Kerken en daarin tot glorie van
het Hoofd der Kerk.
Een welkom wordt toegeroepen aan de aanwezige broeders
en zusters van de Kerk te Launceston. In de wereld is er
ook een Oost en West, zoals in onze Kerken. Daar zoekt
de een het hier, de ander daar, Wij, van Oost en West,
zoeken het bij onze God.
Dankbaar is spreker dat deze Synode gehouden kan worden
te Launceston. Deze Synode is de 5e, ons eerste lustrum
wordt dus hier gehouden. Ook daarin mogen we de goede
hand des HEEREN zien.
Ook de jeugd wordt welkom geheten. Deze Synode is ook
bestemd om aan de jongeren veel te geven.

- 2 Br. Zuidema dankt voor de hartelijke ontvangst in de gemeente te Launceston.
Daarna wordt gezongen Psalm 133 : 1 en 3.
Br. Zuidema verklaart de Synode voor geopend.
Artikel 2
CREDENTIEBRIEVEN
. De afgevaardigden van Launceston zien de credentiebrievan na. All~ Kerken zijn wettig vertegenwoordigd.
De Kerk te Albany is vertegenwoordigd door de broeders
Rev. P. van Gurp en ouderling P. 't Hart.
De Kerk te Armadale is vertegenwoordigd door ouderling
J. Zuidema (secundus voor Rev. K. BrUning) en ouderling
S. van der Laan.
De Kerk te Launceston is vertegenwoordigd door Rev. G.
van Rongen en ouderling J. Hamelink.
De Kerk te Launceston heeft een instructie meegegeven.
Artikel

3

IIfODERAMEN
In het moderamen worden gekozen:
Rev. P. van Gurp, praesesj
J. Hamelink, assessor;
Rav. G. van Rongen, Ie scribaj
S. van der Laan, 2e scriba.
Artikel 4
CONSTITUERING
Het moderamen neemt zitting.
De vergadering wordt geconstitueerd als de 5e Synode van
the Free Reformed Churches of Australia.•
Artikel 5
PERSONALIA
De Synode besluit aan Rev.en Mevr.K. BrUning een schrijven van meeleven te richten.
De praeses herdenkt br. Vif.H.J. Bergsma, die deel heeft
uitgemaakt van de Ie en de 4e Synode.
Artikel

6

-AGENDUM
Het agendum wordt vastgesteld naar het concept dat door
de roepende Kerk werd opgesteld.

- 3 Toegevoegd worden

1. een voorstel van de Kerk te Launceston inzake de regeling Kerkvisitatie, onder 7 hj
2. een schrijven van de deputaten
der nederlandse zusterkerken voor
correspondentie met buitenlandse
Kerken, onder 7 ij
3. een stuk dat verbrand zal worden,
uit de gemeeute te Launeeston,
ui teindelijk afkomstig van de Ritmeester-fabrieken in Nederland.
Het agendum luidt aldus :
6. Vaststelling van de werkwijze der Synode.
7. Ingekomen stukken:
a. van de Kerk te Albany met voorstellen b~treffende:
I.wijziging art.lO van het huishoudelijk reglement;
II.benoeming deputaten voor vaststelling van een nieuwe kerkvisitatie-regeling;
III.een adres aan de Generale Synode van de Geref. Kerken in Nederland in verband met emigranten uit de
Christelijke Geref. Kerken;
IV.benoeming van deputaten voor de Opleiding tot de
dienst des Woords;
b. van de Kerk te Armadale met voorstellen betreffende:
I.2doptie-kindereni
II.tucht over doopleden;
c. ean bezwaarschrift inzake een tuchtprocedure;
d. van de GENERAL SYNOD HAMILTON 1962 of the Canadian
Reformed Churches betreffende de Psalmberijming;
e. van de Synode der Reformed Churches of Australiaj
f. Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Assen, 1961;
g. Acts of Synod of the Reformed Churches of Australia;
h. van de Kerk te Launceston, met voorstel inzake de regeling-Kerkvisitatie;
i. van deputaten voor correspondentie met buitenlandse
Kerken van De Gereformeerde Kerken in Nederland.
8. Instructies.
9. Rapporten :
a. van de Kerken over de arbeid onder de verstrooiden;
b. van de Kerkvisitatoren;
c. van de Kerk te Armadale over het archief.
d. van de Kerk te Albany over het nazien van
het ar-
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e. van de deputaten ad hoc over het Kerkboek in de Engelse taal van the Free Reformed Churches of Australia
(Acta Synode Albany 1962, art.40 sub 5e);
f. van deputaten voor correspondentie met buitenlandse
Kerken;
g. van deputaten voor de toetsing der New En81ish Biblej
h. van deputat~n ad artt. 49 e~ 79 K.O.
i. van de Kerk te Armadale inzake de Zending;
j. van deputaten ad hoc inzake art. 70 K.O.(Actu voornoemd art.19 en art.35);
k.ven deputaten voor correspondentie met de Hoge Overheid;
10. Controle van de boeken en bescheiden van de Synode
quaestor;
11. Vaststelling van de percentage-cijfers voor de ons lag
der Synodekosten over de Kerken;
12. Benoecing van deputaten;
13. Aanwijzing der roepende Kerk en bepaling van plaats en
tijd voo·r de eerstvolgende Synode j
14. Rondvraag naar art. 41 K.O.;
15. Persoonlijke rondvraag;
16. Vaststelling van de Acta;
17. Vaststelling van het Persverslag;
18. Censuur naar art. 43 K.O.;
19. Sluiting.
Artikel 7
WERKWIJZE
De werkwijze der Synode wordt va~tgesteld.
Zij zal verraderen:
's morgens van 10.00-12.30 uur;
u
's middags van 2.eo- 5.30 uur;
's avondi van 7.30-10.30 uur;
De Synode-zittingen zullen worden opgenomen op een geluidsband, welke in het archief zal word€n gedeponeerd.
De Synode nodigt niet - afgevaardigde ouderlingen Van de
Kerk te Launeeston uit haar van advie~ te dienen,
Rev. C. Warren, predikant van de Reformed Church of Launeeston, vraagt als niet-lid van een onzer Kerken de zittingen te mogen bijwonen. Dit verzoek wordt toegestaan.
Eventuele andere verzoeken zullen elk voor zich worden
bezien.
De volgorde van het agendum zal zijn naar bevind van za-

- 5 ken, waarbij rekening gehouden zal worden met de te verwachten belangstelling in de avondvergaderingen.
De in Launceston wonende deputaten worden uitgenodigd
ter Synode te verschijnen om deel te nemen aan de bespreking van de mede door hen ondertekende rapporten.
Besloten wordt de Synode te houden in de Nederlandse taal
Wel zal een verslag in de engelse taal worden opgesteld.
Artikel

8

ADOPTIE VAN KINDEREN
De Kerkeraad van Armadale is van gedachte, en ver~oekt de
Synode uit te spreken, dat:
a. de adoptie-wetgeving in Australitl in strijd is met de
Wet des HEEREN;
b. onze kerkleden er goed aan doen geen gebruik te maken
van de huidige adoptie-wetgeving;
c. op grond van a. en b. het niet verantwoord zal zijn
aan geadopteerde kindern de doop te bedienen.
Aan de bespreking van dit voorstel wordt in deze zitting
een begin gemaakt.
Artikel 9
SCHORSING
De vergadering wordt geschorst na vaststelling der Acta.
Gezongen wordt Psalm 119: 32, en gedankt bij monde van de
praeses.
M i d dag z i t t i n g op dinsdag 18 februari 1964
l',rtikel 10
HEROPENING
De vergadering wordt heropend. Gezongen wordt Psalm 131:1
De praeses deelt nee dat vanmorgen in comite-zitting een
begin gemaakt is aan de behandeling van punt 7e van het
agendum, een bezwaarschrift inzake een tuchthandeling.
Artikel 11
WIJZIGING ARTIKEL 10 HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Op voorstel van de Kerk te Albany besluit de Synode in
artikel 10 van het huishoudelijk reglement v66r het woord
"schriftelijk" in te voegen de woorden "indien mogelijk,
mondeling, zo nodig".
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KERKVISIT.àTIE,...REGELING
De Kerk te Albany stelt voor:
"De Synode besluit deputaten te benoemen en dezen op te
dragen de vaststelling van een nieuwe kerkvisitatie-regeling voor te bereidèn, en de concept-regeling aan de Kerken toe te zenden zes maanden voor de aanvang der volgende Synode".
De Kerk te Launceston stelt voor:
"De Synode geve aan de Kerkeraad van Armadale opdracht te
zorgen dat elke kerkeraad voorzien wordt van een ruim
aantal nieuwe copieMn der 'Regeling voor Kerkvisitatie';
waarbij de ter Synode 1956 aan he~ concept t6egevoegde
vragen op de voor hen passende plaats worden ondergebracht;
en waarbij voor een concretere formulering wordt zorggedragen van vragen als onder 11 a.6, 11 c.5, en 11 d.2".
De Synode besluit:
1. De Synode benoemt deputaten en draagt hen op de vaststelling van een nieuwe Kerkvisitatie-regeling voor te
bereiden;
waarbij ZlJ van tevoren bij de Kerken informeren welke
verlangens te dezen aanzien leven;
zij zullen deze concept-regeling aan de Kerken toezenden
6 maanden voor de aanvang der volgende Synode;
2. De Synode verzoekt de Kerkeraad van Albany te zorgen
dat elke Kerkeraad voorzien wordt van enkele nieuwe copie~n
der regeling voor Kerkvisitatie, gelijk deze is
vastgesteld door de Synode te Armadale 1956.
Artikel 13
OPLEIDING TOT DE DIENST DES WOORDS
De Kerk te Albany stelt voor:
"De Synode benoeme deputaten voor de Opleiding tot de
Dienst des Woords met de opdracht te onderzoeken op welke
wijze de Australische Kerken, eventueel in samenwerking
met de Canadese zusterkerken, kunnen voorzien in de opleiding tot den Dienst des Woords".
De Synode benoemt deputaten voor de Opleiding tot de
Dienst des Woords, met de opdracht te onderzoeken op welke wijze de Australische Kerken, eventueel in samenwerking met de Canadese zusterkerken, kunnen voorzien in de
opleiding tot de Dienst des Woords.
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14

ONTV1.NGEN ACTA
De Acta van de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Assen in 1961, en ~e Acts of
Synod 1962 of the Reformed Churches of Australia worden
in Jank in ontvangst genomen, ter inzage gelegd voor de
Synodeleden, en zullen in het archief der Kerken worden
gedeponeerd •
•'..rtikel
b

15

LITURGISCHE GESCHRIFTEN: BEVESTIGINGSFORMULIER
MISSION.URE DIENAREN DES WOORDS
De instructie van de afgevaardigden van de Kerk te Launcoston wordt behandeld.
Ze betreft een verzoek aan de Synode om een duidelijke
uitspraak te doen, dat onder de ter Synode Albany 1959
van De Gereforn8erde Kerken in Nederland overgenomen Liturgische Formulieren ook behoort het 'Formulier om te
bevestigen Missionaire Dienaren des Woords', dat in 1902
is opgesteld; aangezien dit formulier niet ih de opsomming in Acta artikel 18 der genoemde Synode wordt vermel~
De Sjnode besluit de gevraagde uitspraak niet te doen,omdat deze zaak niet op alle Kerkeraden besproken kon worden;
en adviseert de Kerk te Launceston te trachten deze
zaak door onderling overleg met de zusterkerken te regelen.
Artikel

16

.i'..RBEID ONDER DE VERS'l'ROOIDEN
De
Kerken rapporteren over haar arbeid onder de verstrooiden. Het verslag van de Kerk van Launceston wordt
besproken.
Artikel

17

-'ARCHIEF
De Kerk te Armadale rapporteert over het archief.
De Kerk te Albnny rapporteerd dat het archief is nagezien
en in orde bevonden.
De rapporten worden voor kennisgeving aangenomen.
De Synode besluit:
.
1. aan de Kerk te Launceston of br. K. Salomons te vragen
de onverkochte exemplaren der Acta 1954 die nog in hun
bezit zijn in het archief te deponeren.

- 8 2. in lUna Sancta' een oproep te doen aan gedechargeerde
synodale deputaten eventueel nog in hun bezit zijnde stukken af te staan aan het synodaal archief.
De Kerkeraad te .::\.rmadaleis bezig een 'bcsluitenboekje'
samen te stellen (Acta Synode hlbany 1962 artikel 42).
Artikel 18
'NEW ENGLISH BIBLE'
De deputaten voor de toetsing der 'New English Bible'hebben geen rapport kunnen opstellen. De Synode besluit opnieuw deputaten te benoemen voor de toetsing der 'New
EngJ.ish Bible', en hun tevens op te dragen te onderzoeken
welke Bijbelvertalingen in aanmerking zouden kunnen komen
voor gebruik in de eredienst •
.l-i.rtikel 19
DEPUTil.TEN liD hRTT. 49 en 79 K.O.
Deze deputaten hobben geen arbeid behoeven te verrichten.
Artikel 20
CORRESPONDENTIE MET DE HOGE OVERHEID
Ook deze deputaten hebben niets te rapporteren.
De vraag naar inlichtingen over het 'incorporeren' der
Kerken wordt aangehouden tot een avondzitting.
Artikel 21

--~-Ri~PPORT QUAESTOR DEH SYNODE 1962

Van het rapport vsn de quaestor der Synode 1962, brt J.
Veltkamp te Launceston, wordt kennisgenonen. De boeken en
bescheiden zullen worden gecontroleerd door de afgevaardigden van de Kerk te ArmadaIe.
Artikel 22
VilN DE PERCENTAGE-CIJFERS VOOR DE
OlVISLüG DER SYNODEKOSTEN OVER DE KERKEN
Deze zullen zijn: voor lübany
23%;
voor Armadale
54%;
voor Launceston 23%;
Aan de nieuwe quaestor zal bericht worden dat de orucosten
voor de uitp"é1ve dor Acta kunnen worden getrokken bij de
Synode-kosten en tegelijkertijd omgeslagen en afgerekend.
Vl~STSTELLING

Artikel 23
PERS VERSLAG

- 9 Het persverslag van de openingszitting op maandag 17 feb.
wordt vastgesteld. Het persverslag zal worden toegestuurd
aan'Una Sancta', 'Gereformeerd Gezinsblad' , Canadian Re~ormed Magazine' en 'Kerk en Woord'.
Artikel 24
SCHORSING
De vergadering wordt geschorst voor de avondpauze.
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Artikel 25
CORRESPONDENTIE BUITENLANDSE KERKEN.
In de avondzitting wordt TIet dankbaarheid kennisgenomen
van een schrijven van deputaten voor correspondentie met
buitenlandse Kerken, benoemd door de Generale Synode te
Assen 1961, waarin goede wensen voor onze Synode werden
geuit. De deputaten voor correspondentie met buitenlandse Kerken, benoemd door de Synode A+bany 1962 hebben een
tweeledig rapport.Een algemeen rapport over hun werkzaamheden. En een bijzonder rapport over de wijze der correspondentie. Bij de bespreking van het eerste ripport wordt
speciaal aandacht gegeven aan de briefwisseling tussen de
deputaten der nederlandse zusterkerken en die van de 'Reformed Churches of New Zealand'.
De Synode besluit een schrijven te richten tot de Generale Synode van Rotterdam-Delfshaven.Het concept zal worden opgesteld door beide predikanten.
Het vast te stellen schrijven zal worden gezonden aan alle zusterkerken in Nederland.
De deputaten worden gedechargeerd van hun opdracht. Nieuwe deputaten zullen worden benoemd.
Het bijzondere rapport komt daarna in bespreking. Het betreft de vraag of bij wijzigingen in Belijdenis, Liturgie
of Kerkenordening tussen dè corresponderende Kerken voorafgaand overleg zal worden gepleegd, dan wel dat achteraf
informatie zal plaatsvinden.
De Synode besluit er nogmaals bij de buitenlandse Kerken
op aan te dringen, dat inzake wijzigingen of uitbouw van
Belijdenis, Liturgie en Kerkenordening vooraf overleg
wordt gepleegd (behalve wanneer het wijzigingen in de
kerkenordening betreft welke vereist zijn wegens de omstandigheden of gewoonten van het land waar de Kerk verkeert).

- 10 Artikel 26
'REFORJVIED .CHURCHES OF AUSTRALIA'
Van deputaten der'Reformed Churches of Australia',benoemd
door de Synode Geelong 1962, werd een schrijven ontvangen
in antwoord op het schrijven van de Synode Albany 1962
inzake het verzoek der genoemde Kerken on een 'sanenspreking'. Een concept-antwoord zal worden opgesteld door de
predikanten en in een volgende zitting worden besproken.
Artikel 27
ZENDING
De Kerk te Àrnadale brengt rapport uit over Zendingsaangelegenheden, namelijk over haar onderzoek naar de nogelijkheden - in overeenstemming Bet de opdracht, haar door
de vorige Synode verstrekt-waarvan in dankbaarheid wordt
kennisgenomen. De Kerk te Armadale wordt hiervoor gedechargeerd.
Voorts brenGt ze rapport uit over de correspondentie met
het 'Zendingsconvent Zuid-Holland', en het besluit van de
daarin verenigde K0rken om met onze Kerken te gaan Sélnenwerken om het Evangelie te brengen aan de natives in een
bepaald gedeelte van Noord-West AustraliU; Aan de bespreking van dit rapport wordt begonnen.
Artikel

28

.ACTA
De Acta van de openbare zittingen van dinsdag 18 februari
1964 worden vastgesteld.
!!:'tikel 29
SCHORSING
De vergadering wordt geschorst, nadat gezongen is Psalm
86 : 5 en 6, en gedankt en gebeden waarin voorging Rev.G.
van Rongen.
Mor gen z i t t i n g

op woensdag

19

februari

1964

Artikel 30
HEROPENING
Het comite-generaal,waarmee de zitting bûgo~nen was ,wordt
opgeheven. De praGses deelt nee dat faarin de visitatierapporten betreffende de Kerken te Albany en Arnadale
zijn uitgebracht.
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M i d dag z i t t i n g
Artikel

op woensdag

19 februari 1964.

34
HEROPENING

De vergader~ng wordt heropend, gezongen wordt Psalm
Artikel

43:3.

35
ADRES BETREFFENDE CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE
KERKEN IN NEDERLAND

De bespreking over het voorstel van de Kerk te Albany,genoemd in artikel 32 dezer Acta, wordt voortgezet.
Besloten wordt aan de te benoemen deputaten voor correspondentie oet buitenlandse Kerken op te dragen:
wat betreft de Christelijke Gereforneerde Kerken in Nederland:

- 12 a. deze Kerken te wijzen op de inconsequentie in
haar
houding,uitkomend in het aan de ene kant contact zoe~
ken met de (vrijgemaakte) Gereformeerde Kerken in Nederland,en aan de andere kant in volledige correspondentie staan met de 'Reformed Churches of Australia' ;
b. De aanstaande Synode van Rotterdam-Delfshaven te verzoeken de deputaten der Gereformeerde Kerken in Nederland voor de samenspreking met de Christelijke Gereformeerde deputaten op te dragen de onder a.vermel~
de inconsequentie in hun samenspreking mat de Christelijke Gereformeerde deputaten aan de orde te stellen;
c. indien de reactie van de Christelijke Gereformeerde
Kerken op de onder !. vermelde aanwijzing gunstig is,
de vraag te bestuderen of aan de Christelijke Gereformeerde Kerken kan worden verzocht correspondentie
met onze Kerken aan te gaan.
Artikel 36·
TUCHT OVER DOOPLEDEN
De Kerk te Armadale stelt de Synode voor:
"a. vast te stellen welk formulier door onze Kerken gebruikt dient te worden voor de censuuroefening over
doopleden;
b. ervoor te zorgen, dat zulk formulier wordt overgezet
in de engelse taal."
De Synode, constaterende dat deze zaak nog niet voldoende
in de Kerkeraden is besproken,besluit deputaten te benoemen met de opdracht te onderzoeken welke richtlijnen dienen te worden gegeven en welke formulieren dienen te worden vastgesteld voor de tucht over afkerige doopleden en
van het resultaat van hun onderzoek rapport uit te brengen aan de Kerken minstens 6 maanden voor de eerstkomende
Synode.
Artikel 37
SCHORSING
De zitting wordt geschorst om de leden gelegenheid te geven de volgende zittingen der Synode voor te bereiden.
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Artikel

38
HEROPENING

op woensdag

19 februari 1964

.

- 13 De vergadering wordt heropend.

Gezongen wordt Psalm

139:

9 en 10.
Artikel

39

ADOPTIE VAN KINDEREN
De bespreking over het voorstel van de Kerk te Armadale
wordt voortgezet. Het voorstel vart de Kerk te Armadale
wordt geamendeerd, in deze zin dat punt a, luidt: "de adoptiewetgeving in West-AustraliU in strijd is met de wet
des lIEEREN".
De Synode besluit de gevraagde uitspraak niet te doen, en
. dringt er bij de Kerken op aan zich nader te bezinnen op
het al of niet aanvaardbaar zijn van de huidige adoptiepractijk.
Artikel 40
ACTA
De acta van de zittingen van heden worden vastgesteld.
Artikel 41
SCHORSING
De vergadering wordt geschorst nadat gezongen is Psalm 90
:9 en brt S. van der Laan is voorgegaan in dank zegging.
Mor gen z i t t i n g

op donderdag 20 februari 1964

Artikel 42
HEROPENING
De openbare zitting wordt heropend. De praeses deelt mee,
dat in comite-generaal rapport is uitgebracht over de
Kerkvisitatie te Launceston, een antwoord op een bezwaarschrift inzake een tuchtprocedure is vastgesteld,de rondvraag naar artikel 41 K.O. is gehouden voorzover deze in
comite-generaal diende plaats te vinden, en de voorbereiding heeft plaatsgevonden van de in openbare zitting te
geschieden benoeming van deputaten.
Artikel 43
INSTRUCTIE DEPU'l'ATEN VOOR CORRESPONDENTIE MET
BUITENLANDSE KERKEN
De instructie van deputaten voor correspondentie met buitenlandse Kerken wordt vastgesteld en luidt:
De Synode draagt de deputaten op:
1. er nogmaals bij de buitenlandse Kerken op aan te drin-

- 14 gen, dat inzake wlJzlgingen of uitbouw van Belijdenis,
Kerkenordening en Liturgie vooraf overleg wordt gepleegd
(behalve wanneer het wijzigingen in de Kerkenordening betreft welke vereist zijn wegens de omstandigheden of gewoonten van het land waar de Kerk verkeert);onder gelijktijdige toezending van het rapport over de wijze van correspondentie, dat op deze Synode gediend heeft;
2. Wat het aandeel van de Free Reformed Churches in de
correspondentie betreft, deze met de zusterkerken in Nederland, Canada, Zuid-Africa en te Monte Alegre te voeren
overeenkorlstig de op de Synode van 1959 Cwta art. ltS sub
1-2)vastgestelde regelen, met inachtneming van de hierboven onder 1. genoemde uitzondering;
3. wat het aandeel van de buitenlandse Kerken in de correspondentie betreft,bij een onverhoopt negatief antwoord
op het verzoek sub 1, ermee in te stermnen dat deze Kerken
de correspondentie net ons voeren naar de door de Synode
van Bunschoten-Spakenburg 1955-1959,Acta art.100, besluit
sub 3 b, vastgestelde regel;
4. te onderzoeken of de Acta van de Synodes der buitenlandse Kerken aanwezig zijn, en eventueel aan te dringen
op geregelde toezending der Acta;
5. uit de correspondentie met de buitenlandse Kerken die
zaken ter kennis van de Kerken te brengen, welke voor de
gezamenlijke Kerken in AustraliH van belang zijn;
6. twee exemplaren van de Acta te zenden aan de buitenlandse Kerken;
7. Aan de buitenlandse Kerken mededeling te doen van
plaats en tijd der eerstvolgende Synode; en uiterlijk 6
maanden voor de aanvang der Synode het voorlopig agendum
toe te zenden;
8. wat betreft de Christelijke Gereformeerde Kerken in
Nederland:
a. deze Kerken te wijzen op de inconsequentie in haar
houding,uitkomend in het aan de ene kant contact zoeken Det'de (vrijGenaakte) Gereforneerde Kerkon in Nederland,
en aan de andere kant in volledige correspondentie sJ aan met de ReforLwd Churches of Australia.
b. de aanstaande Synode van Rotterdam-Delfshaven te verzoeken de deputaten der Geref. Kerken in Nederland
voor de samenspreking met de Christelijke Gereformeerde Kerken op te dragen de onder a. vermelde in-

- 15 consequentie in hun samensprekingen met de
Christelijke Gereformeerde deputaten aan de orde te stellen;
c. indien de reactie van de Christelijke Gereformeerde
Kerken op de onder !. vermelde aanwijzing gunstig is,
de vraag t~ bestuderen of aan de Christelijke Gereformeerde Kerken kan worden verzocht correspondentie
met onze Kerken aan te gaan;
9. over hun arbeid te rapporteren aan de Kerken uiterlijk
6 maanden voor de aanvang der eerstvolgende Synode, en
voorts aan die Synode.
Artikel 44
ZENDING
De Synode spreekt haar dank uit voor alle arbeid die tot
dusverre door de Kerk te Armadale is verricht, en dechargeert haar van de opdracht.
De vraag komt aan de orde of de Synode de Zendingszaken
heeft te behandelen. De Synode constateert dat ze te doen
heeft met 'zaken die de Kerken in het gemeen aangaan',
naar artikel 30 K.O., en een roeping heeft erover te handelen, mede in verband met het door de Kerk te Armadale
uitgebrachte rapport,
Een aanvang wordt genaakt met de bespreking van Zendingszaken.
Artil::el 45
SCHORSING
De vergadering wordt geschorst voor de middagpauze.
M i d dag z i t t i n g
llrtikel

op donderdag 20 februari

1964

L~6

HEROPENING
De vergadering wordt heropend met het zingen van Psalm

65

: 3 ..
Artikel 47
ZENDING
De bespreking over Zendingszaken wordt voortgezet.
De Synode besluit:
I. de Kerk te ~rmadale te verzoeken:
1. ten spoedigste aan de zusterkerken voorstellen te
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2. totdat een zendende Kerk (kerken) optreed(optrei:n),
op te treden als adreskerk voor de Zending van de
Free Reformed Churches;
3. een regeling te ontwerpen voor de samenwerking van
de Free Reformed Churches in de Zending;
~.• de kerkelijke positie van Ds. C.A. Versluis en zijn
gezin in de Free Reformed Churches in onderling overleg met de zusterkerken in ~ustraliH en Nederland te regelen;
11. de aan te wijzen zendende (Kerk)en te verzoeken:
1. het daarheen te leiden, dat zo spoedig moselijk een
predikant wordt beroepen voor de missionaire dienst;
2. de samenwerking met de Kerken van het zuidhollandse
Zendingsconvent, in onderling overleg met de zuster
kerken in l.ustralHl, te regelen zovlel voor de ui tzending van den tweeden predikant als voor de coerdinatie van de arbeid der beide ~ondelingcn.
Een afschrift van dit besluit zal ten spoedigste worden
gezonden aan het Zen~ingsconvent Zuid-Holland, en aan de
Kerk te Leerdarii.
Artikel

48

liREFORMED CHURCHES OF AUSTR.i~LIAIi
De brief aan de ilReformed Churches of .t>ustralia" wordt
vastgesteld. (Zie Bijlage I).
Artikel 49
BRIEFWISSELING BETREEFENDE 'REFORNED CHUHCHES
O:W NEH ZEi'-LII.ND I
De brief aan de Generale Synode Rotterdan-Delfshaven over
de briefwisseling van de deputaten voor correspondentie
met buitenlandse Kerken, benoemd door de Generale Synode
lissen 1961, met deputaten van de
'Reformed Churches of
New Zealand' wordt vastgesteld.
Een poging zal worden gedaan oe alle nederlandse zusterkerken tijdig een afschrift van dit schrijven te doen
ontvangen. (Zie Bijlage 11)
Artikel 50
BRIEF GENERAL SYNOD Hl:,MILTON 1962 OF THE CANA ...
DIAN REFORMED CHURCHES
In gekomen is een schrijven van de General Synod Hanli.lton
196~ of The Canadian Reformed Churches,
waarin de klacht

"
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van onze vorige Synode over een gebrek aan samenwerking
van de zijde der canadese deputaten voor een engelse
Psalter betoond, wordt afgewezen.
Uit mededelingen van de deputaten onzer Kerkén wordt duidelijk dat de klacht onzer Synode 1962 teiecht is geuit,
maar op advies van deputaten zal op deze zaak niet meer
worden ingegaan.
Artikel

51

SCHORSING
De zitting wordt geschorst.
A v

0

n d zit tin g

op donderdag 20 februari

1964

Artikel 5S
HEROPENING
De vergadering wordt heropend. Gezongen wordt Psalm 71: 1
en 4.
~tikel

53

ARTIKEL 70 K.O.
Het rapport der deputaten ad hoc inzake art.70 K.O. wordt
breedvoerig besproken. Na brede bespreking besluit de Synode in artikel 70 K.O. in te voegen de woorden "voltrokken of" voor het woord "bevestigd", zodat het artikel
komt te luiden:"Alzo behoorlijk is dat de huwelijke staat
voor Christus'
gemeente voltrokken of bevestigd worde,
volgens het Formulier daarvan zijnde,
zullen de kerkeraden daarop toezieni',en spreekt ze uit dat het in de vrijheid der Kerken staat te kiezen tussen voltrekking en bevestiging.
Artikel

54

ACTA
De Acta worden vastgesteld.
Artikel 55
SCHORSING
De zitting wordt geschorst nadat gezongen is Psalm 145:
en 7 en br. P. 't Hart is voorgegaan in dankzegging.

3
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0

n d zit tin g

op vrijdag 21 februari 1964

Artikel 56

HEROPENING
De vergadering wordt heropend. Gezongen wordt Psalm 119 :
45,gelezen 1 Corinthe 1: 26 - 2: 5. Daarna wordt gebeden.
Artikel 5Z

FORMULERING BESLUIT INZAKE ARTIKEL 70 K.O.
De tekst van het besluit inzake artikel 70 K.O. wordt
vastgesteld,zoals weergegeven onder artikel 53 dezer Act~
Artikel..L~
RAPPORT KERKBOEK

IN DE ENGELSE 'l'AAL

Het rapport van deputaten inzake het Kerkboek in de engelse taal wordt besproken.
De Synode spreekt uit:
1. Het rapport van de door de Synode 1962 terzake van het
Kerkboek voor de diensten in de engelse taal benoemde deputaten gehoord hebbende, het beleid dat door deze deputaten gevoerd is, goed te keuren;
2. constaterende dat de Kerken ·de provisionele bundel
'Book of Praise' als "proefbundel" in gebruik genomen
hebben, er nogmaals bij de Kerken op aan te dringen dat
ZlJ
deze bundel toetsen aan de richtlijnen die in het
rapport van deputaten der Synode 1956, ingediend ter Synode 1959, genoemd zijn, en eventuele resultaten hiervan
toe te zenden aan de nieuw te benoemen deputaten;
3. opnieuw deputaten te benoemen met als taak het voortzetten en zo mogelijk voltooien van de arbeid die omschreven is in Acta Synode 1962 artikel 40, en aan door
die Synode benoemde deputaten was opgedragen.
Deputaten worden gedechargeerd.
Artikel 59

BENOEMINGEN
De volgende benoemingen Tinden plaats:
Archiefbewarende Kerk: de Kerk te Armadale
Kerk belast met het toezicht op de bewaring van het archief: de Kerk te Albany.
Synode-quaestor: J. Veltkamp, 61 Victoria Street, Young
Town (Tasmania).

~.

~.
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C. Plug te Albany, J. van Leeuwen te ArmadaIe, W. Buist
te Launceston.
Deputaten voor correspondentie met buitenlandse Kerken:
Rev. K. BrUning (voorzitter), H. Terpstra en J. Zuidema
te ArmadaIe.
Deputaten voor correspondentie met de Hoge Overheid: de
praeses en scriba van elke Kerk (Voorzitter: Rev. G. van
Rongen) •
Deputaten voor de toetsing van engelse bijbelvertalingen:
de Dienaren des Woerds.
Deputaten inzake het Kerkboek in de engelse taal:Rev.G.v.
Rongen (voorzitter), J. van der Ros te Launceston.
Kerkvisitatoren: de Dienaren des Woords; voor elke eventuele mondèlinge visitatie wijst de Kerkeraad waartoe de
visitator,welke de mondelinge visitatie verricht,behoort,
een ouderling aan, die als door de Synode benoemd wordt
beschouwd.
Deputaten tot onderzoek betreffende de Opleiding tot de
Dienst des Woords: Rev. K. BrUning (voorzitter), M. Dijkstra en J. Eikelboom te ArmadaIe.
Deputaten voor het ontwerpen van nieuwe richtlijnen voor
Kerkvisitatie: Rev. K. BrUning (voorzitter), P. 't Hart
en G. Olde te Albany.
.
Deputaten voor onderzoek naar richtlijnen en formulieren
betreffende tucht over doopleden: Rev.G.van Rongen(voorzitter) en J. Kroeze te Launceston.
Adreskerk voor de Zendingsarbeid in West Australi~: de
Kerk te ArmadaIe.

.

Artikel 60
-VOLGENDE SYNODE
Als roepende Kerk voor de volgende Synode wordt aangewezen de Kerk te Launceston. De plaats zal Armadale zijn.
De Synode zal D.V. worden gehouden in januari 1966.
Artikel

61

RONDVRAAG NAAR ARTIKEL ~-l K.O.
In de rondvraag naar artikel 41 K.O. heeft geen der Kerken iets ter sprake te brengen.
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Artikel 62
PERSOONLIJKE RONDVRAAG
Tijdens de persoonlijke rondvraag deelt Rev. G. van Rongen mee ,dat tijdens zijn onderhoud met de nederlandse deputaten voor correspondentie met buitenlandse Kerken op 4
juli 1963 te Utrecht door hem is gevraagd of het mogelijk
is dat elk van onze Kerken een exemplaar van de Acta der
nederlandse Synodes ontvangt, dit vanwege de grote onderlinge afstanden. Het antwoord was dat een verzoek daartoe
kon worden gedaan. De onder artikel 59 genoemde deputaten
voor correspondentie met buitenlandse Kerken worden mondeling hiermee belast.
Op een desbetreffend voorstel besluit de Synode de Generale Synode van Rotterdam-Delfshaven te verzoeken, indien
mogelijk Rev. F. van Gurp te ontvangen en hem als vertegenwoordigende de Free Reformed Churches of Australia in
de gelegenheid te stellen de in Acta artikelen 43b en 49
genoemde zaken toe te lichten.
Voorts worden inlichtingen verschaft over het 'incorporeren'der Kerken.
Artikel 63
ACTA
De Acta worden vastgesteld.
Als Bijlagen zullen worden opgenomen: de briefwisseling
met de 'Reformed Churches of Australia', en het schrijven
aan de Generale Synode van Rotterdam-Delfshaven betreffende briefwisseling met de
'Reformed Churches of New
ZGaland'.
De uitgave der Acta wordt geregeld.
Artikel 64
PERSVERSLAG
Het persverslag wordt vastgesteld.
Artikel 65
CENSUUR NAAR ARTIKEL 43 K.O.
Censuur naar artikel 43 K.O. behoeft niet plaats te vinden.
Artikel 66
SLUITING

r
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De praeses dankt allen die hebben meegeholpen te zorgen
dat de Synode haar werk kon doen. Hij leest Efeze 3:14 21. D~arna spreekt hij een slotwoord.
De beide eerste Synodes werden getypeerd als te staan in
het teken v~n de opbouw.De 3e in dat van de consolidatie.
De 4e in het licht van de beleving van het Kerkverband.
Van deze 5e Synode onzer Kerken kunnen we zeggen dat ze
stond in het teken van het wereldwijde werk van het Woord
Gods. Dat bleek uit verschillende werkzaamheden die wij
noesten verrichten: de zaak van de 'correspondentie' en
de wijze waarop deze moet plaatsvinden, het kerkewerk in
Australi~ en Nieuw Zeeland
en de band aan het onverkorte
Evangelie van Jezus Christus die we wilden vasthouden.
Telkens werden we geconfronteerd met de zaak van de Heere. Dat kwam ook uit in de zaken der adoptie, artikel 70
K.O., de Zending.
Ds. E. Th. van de Born heeft in een rede te Kampen, bij
gelegenheid van het lOO-jarig bestaan van het Studentencorps, erop gewezen hoe buiten onze Kerken stenmen worden
gehoord, die zeggen dat de vrijgemaakte Kerken zich isoleren en aan de grote wereldvragen niet toekomen. Is dat
ook van ons, zo'n heel-kleine kerkegroep, waar? De spreker in Kampen antwoordde op deze geluiden echter door te
stellen: de Kerk is wel degelijk bezig met de wereldvragen wanneer ze maar bezig is met het onverkorte Evangelie
van Christus.
Dit trachten ook wij te doen. En - onze Kerken in Oost en
West liggen ver van elkaar weg - hierdoor zijn 'Oost' en
'West' aan elk~ar verbonden. Het Evangelie is het dat ons
samenbindt.Het Evangelie is het waardoor wij iets betekenen in deze wereld.
Hierover schreef Paulus in de brief aan Efeze. We mogen
dat doen samen met al de heiligan. Dan staan we niet alleen, geisoleerd, als kleine Kerkjes, die aan de grote
wereldvragen niet zouden toekomen.
Laat ons dat vasthouden, als we straks weer in onze gemeenten zijn. Want dan staan we midden in de wereld, en
zijn we bezig de grote wereldvraagstukken op te lossen.
Zelfs de gemeente te Launceston leeft dan niet in isolement. Geografisch gaan we verschillende richtingen uit,
maar door het Woord Gods zijn we nauw verbonden, burgers
imt1ers van ~~n stad, het Jeruzalem dat uit de hemel neer-
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Heere Jezus .•
De assessor dankt de praeses voor zijn voortreffelijke
leiding.
Rav. G. van Rongen spreekt de praeses als collega toe, nu
deze een beroep naar Nederland, de gemeente te Oldehove,
heeft aangenomen, en het dus de laatste maal zal zijn dat
hij een Synode onzer Kerken bijwoont, laat staan leidt.
Gezongen wordt Gezang 23: 2 en 6, waarna Hev. P. van Gurp
voorgaat in dankzegging en gebed,
en hij de Synode voor
gesloten verklaart.
Vastgesteld te Launceston, 21 februari 1964
w.g. P. van Gurp, prneses
J. Hamelink, assessor
G. van Rongen, Ie scriba
S. van der Laan, 2e scriba

P. ' t Hart, lid
J. Zuidema, lid.

.
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BIJLAGE I

-~(z±e Acta artt. 26 en 48)
BRIEFWISSELING ~1fET DE f REFORfvIED CHURCHES OF AUSTRALlA'

112 Aberd~en strect,
Geelong-Vic.
Aan de Synode van de
Free Reformed Churches of
Áustralia,
p/a Rev. K. BrUning,
3216 lil bany Highway, Armadale

20 september, 1963.

I

IJ. A.

Weleerw. en Eerw. Heren en Broeders,
De Synode van de Reformed Churches of Australia, gehouden te Geelong in Augustus 1962, ontving en behandelde
de brief ~ezonden door Uw Synode op 29 januari 1962. De
Synode van Geelong droeg ons, haar deputaten, op Uw brief
te beantwoorden. Door verschillende omstandigheden is dit
antwoord zeer verlaat, waarvoor wij U onze verontschuldigingen aanbieden.
Onze Synode was zeer teleurgesteld door het negatieve
karakter van het antwoord dat zij ontving, op haar uitnodiging tot mondelinge samenspreking met betrekking tot de
zaken,die ons gescheiden houden. Ze was daarom van mening
dat in deze omstandigheden verdere correspondentie geen
zin heeft. Het blijkt duidelijk uit de brieven door Uw
Synode gezonden dat voor U de conditiones sine qua non
voor vereniging zijn (a) de erkenning onzerzijds van de
Vrijmaking als een onmiskenbaar werk Gods, en (b) de verbreking van alle correspondentie met de Gereformeerde Kerken in Nederland. Door het stellen van deze voorwaarden
eist U van de Reformed Churches of Australia een historisch feit, dat ongeveer twintig jaar geleden in een ander
land plaats vond, te aanvaarden als een shibboleth voor
kerkelijke vereniging in Australia en voor erkenning van
andere Kerken in het buitenland. Dit is voor onze kerken
een onbegaanbare weg.
Gezien Uw houding heeft onze Synode besloten af te
zien van verdere correspondentie over de zaak van een mogelijke vereniging. Tegelijkertijd verzocht ze ons om U
mee te delen dat de Reformed Churches of l\.ustralia van
haar kant te allen tijde bereid zijn deze correspondentie
te heropenen, indien dit door U gevraagd wordt.
Broeders,

- 24 wij doen een laatste app~l op U: zoekt toch de eenheid met
onze Kerken~ die evenals U maar ~~n verlangen hebben, namelijk, ware kerken van de Here Jezus te zijn. Er mogen
verschillen zijn tussen U en ons, maar het al of niet doen
van een uitspraak over een historisch feit, zoals de Vrijmaking in Nederland, is en mag niet de 1aatst~ en beslissende factor zijn voor kerkelijke vereniging. Dit is binden boven Schrift en belijdenis, een binding waar Uw kerken altijd, terecht, tegen ageren. Er is maar ~ên beslissende instantie: Gods Woord, overeenkomstig de belijdenissen die we gemeenschappelijk hebben. Op deze grond willen
onze kerken graag met U spreken. Op deze grond zoeken ze
de eenheid met U. Meer kunnen ze niet doen, meer hoeven
ze niet te doen. De verantwoordelijkheid rust nu verder
bij U. Wij laten het verder in de hand des Heren.
met broodergroeten
namens de Synode voornoemd,
w.g;. J. Bosch,
K. Runia,
.i->.oH. Schippers
Synode van
THE FREE REFORMED CHURCHES
OF AUBTR.H.LI.h
e.o. 2 Fulford Streat,
Launceston (Tas,)

Aan de Synode van de
'Reformed Churches of
fmstra1ia' ,
p.a.Rev.Prof.K.Runia,Th.D.,
112 Aberdeen streat,
GEEI~ONG, Vic.
Launeeston, 21 februari 1964

Weleerwaarde en Eerwaarde Heren!
Wij hebben het schrijven van Uw deputaten ontvangen,
en verontwaardigd kennisgenomen van het krenkende feit,dat
deze mee is ondertekend door iemand die zich een kwade
herder betoond heeft door de ook hem toebetrouwde kudde
in de steek te laten; bovendien van de karikatuurtekeningen in de zinsneden waarin over het maken van een historisch feit tot shibbo1eth voor k~rke1ijke vereniging, en
over het daardoor binden b6ven Schrift en belijdenis geschreven wordt.
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de

~

voorgangsters van 1959 en
Om U ten dienste te zijn voegen

brieven van onze

1962 kunt U beter weten.

we een afschrift van beide brieven bij.
Wij verzoeken u vriendelijk deze nog eens serieus na
te lezen en uw antwoord ons dan te laten weten.
Heus, U bent er nog lang niet aan toe 'het verder in
de hand des Heeren'
te laten, aangezien Uw Synodes nog
nooit ernstig op onze brieven zijn ingegaan • .
Het smart ons erg, dit te moeten schrijven. Maar mogelijk dat U er zodoende nu eindelijk eens toe komt ernst
met de zaak te maken en het niet bij indrukwekkende woorden te laten.
We hopen dat U zich niet met een boos gebaar van het
door ons geschrevene afmaakt. En verzekeren U, dat wij
dit niet in boosheid, maar wel in veel verdriet schrijven.
Het gaat om de zaak van onze Heere Jezus Christus, en
om Zijn duurgekochte Kerk!
Uit naam van de Synode:
w.g. Rev.P.van Gurp,praeses
Rev. G.van Rongen, Ie scriba

- 26 BIJLAGE 11
-(Zie-Acta artt. 25 en 49)
SCHRIJVEN AAN DE GENERALE SYNODE TE ROTTERDAM-DELFSHilVEN
BETREFFENDE DE 'REFORIvIED CHURCHES OF NEiN ZEALAND'
Synode van
THE FREE REFORMED CHURCHES
OF AUSTRALI11.
c.o. 2 Fulford Street,
Launceston (Tas.)

Aan de Generale Synode van
De Geref.Kerken in Nederland
bijeen te kOLlen in april 1964
te Rotterdam-Delfshaven,
p.a. den Heer D.van der Graaf,
Haringpakkersstraat Ba,
Rotterdam-West, Holland.
Lnunceston, 21 februari 1964.

Weleerwaarde en Eerwaarde Heren, Broeders!
Uit het rapport dat onze deputaten voor correspondentie met de buitenlandse Kerken aan onze Synode, gehouden
van 17 - 21 februari 1964, hebben uitgebracht, hebben wij
kennisgenomen vnn de brief welke de deputaten voor correspondentie met de buitenlandse Kerken,benoemd door de Generale Synode van Assen 1961, hebben geschreven d.d. 6 juni
1963 aan "The COI'll'ai ttee of Correspondence wi th Churches Äbroad of The Reformed Churches of New Zealand ll •
Wij hebben daaruit geconstateerd, dat genoemde brief
de aanspraak"Waarde Broeders in onze Heere Jezus Christus"
bevat, welke aanspraak blijkens een latere zinsnede in de
brief zelf met opzet is gebruikt, en wel in verband met de
vraag of Uw Kerken de IiReformed Churches of New Zealand"
als een"section of the Church of Christ" erkennen of niet.
We hebben zelfs geconstateerd dat de deputaten nog
verdergaan, en de "Reformed Churches of New Zealand" als
Kerken van de Heere Jezus Christus erkennen, blijkens een
zinsnede als: "U zult ook verstaan, dat het voor onze kerken een moeilijke zaak is te zien, dat Kerken van de Heere Jezus Christus in andere
delen van de wereld correspondentie onderhouden met de Gereformeerde Kerken(synodaal)
die ons zo ernstig veroordeeld hebben, en
dat deze Kerken in andere delen van de wereld tot ons eenzelfde verzoek richten, dat
wij met vreugde ontvangen, doch niet met dezelfde vreugde kunnen accepteren, zoals wij
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Geen wonder dan ook dat de deputaten Uwer Kerken aandringen op voorzichtige omganG, als ze schrijven:
!YIn de opschrifte.n van onze brieven van 1958
en 1962 blijkt dat wij onzerzijds U als broeders jn de Heere Jezus Christus willen aanvaarden. U doet ditzelfde ten aanzien van
ons. Welnu, laten wij juist daarom voorzichtig met elkaar omgaan. Wanneer U met de Gereformeerde Kerken (synodaal) niet zou staan in
een relatie van corresponderende kerken, dan
zou het voor ons veel gemakkelijker zijn een
vorm van relatie en contact met U te vinden".
Ook hebben wij geconstateerd dat de deputaten hebben
geschreven: "Wanneer U in dit verband schrijft over de
practische onmogelijkheid zich een oordeel te
vorDen omtrent de verschillen en conflicten
van leerstellige en andere aard in de verschillende gereformeerde kerken in de wereld,
en wanneer U deze zaak een netelige zaak
noent, dan beanen wij dit. De zaak van goede
internationale relaties tussen de gereforneerde kerken in de wereld is te moeilijk
voor ons om ze rond te kunnen krijgen".
HTij vragen ons allereerst af, broeders, of genoemde
deputaten in hun zodanig schrijven niet hun bevoegdheden
zijn te buiten gegaan,waar zij imfJers een principi!He uitspraak over de lIReforned Churches of New Zealand ll hebben
gedaan, en deze zelfs tef kennis hebben gebracht van die
Kerken: U bent Kerken van de Heere Jezus Christus; en waar
zij immers van een "voorzichtig rjet elkaar omgaan" reppen.
Onze Synode overwoog dat deze uitlatingen schade moeten opleveren voor het op gehoorzame wijze vergaderen van
Christus' Kork in New Zealand.
Wij nogen U daarvoor wel verwijzen naar de opraerkingen, die door Rev. G. van Hongen zijn genaakt op de vergadering van deputaten, gehouden te Utrecht op donderdagavond 4 juli 1963, opnerkingen over genoemd
deputatenschrijven.
Daaruit moge duidelijk blijken, dat de "Reformed
Churches of New Zealand" vanuit Nederland zijn gesticht,
en wel vanuit de 'synodale' nederlandse kerken, en dat
zelfs het niet-overnemen van de leeruitspraken uit de ja-

- 28 ren 1942 en daarna op advies van de 'synodale' Deputaten
voor Emigratie plaatsvond.
Ook moge daaruit blijken dat deze kerken ook langs
andere weg een voortzetting van de nederlandse 'synodale'
kerken kunnen worden geacht, omdat het overgrote deel van
haar leden daaruit afkomstig was.
De mededelingen van de
nieuwzeelandse deputaten over "zeer vele leden", die vroeger 'vrijgemaakt' zouden zijn geweest, over heel wat(vrijgemaakte) kerken die attesten addresseren aan de "Reforned
Churches of New Zealand", en dergelijke, kunnen het licht
van controle niet verdragen wegens kennelijke overdrijving. Het is zelfs zo dat enkele oud-vrijgemaakten in New
Zealand de band met de "Reformed Church" ter plaatse hebben moeten verbreken vanwege de keus die deze kerken v66r
de 'synodale' nederlandse kerken en tegen de vrijmaking
der Kerken hebben gemaakt.
Eveneens blijke daaruit dat de "Reformed Churches of
New Zealand ll evenmin als de gelijknamige kerken in AustraliU - wel o.a. de Nederlandse Geloofsbelijdenis hebben
aangenoJ;1en, naar weigeren net artikel 7 daarvan te verwerpen alles wat met de onfeilbare regel der Schrift in
strijd is.
Dit is temeer bevreemdend omdat deputaten dier nieuwzeelandse kerken in hun brief van 26 juni, 1962 aan de deputaten Uwer Kerken hebben voorgesteld een zekere vorm van
kerkelijke correspondentie aan te gaan, die onder meer een
bepaling van wederkerig toezicht bevat, een bepaling welke
hierop neerkomt dat wederzijds tegen afwijking van de
Schrift moet worden gewaarschuwd.
Ook wordt uit de opmerkingen van Rev. G. van Rongen
wel duidelijk dat de "ReforL1.ed Churches of New Zealand"wel
degelijk weten wat er indertijd in Nederland is gebeurd.
Onze Kerken hebben, in 1962 te Albany in Synode bijeen, het emigreren naar New Zealand, zolang de toestand
blijft zoals ze is, ernstig ontraden. Er zijn in Ncw Zeuland helaas geen kerken gevonden aan welke l;'len zichzelf,
zijn familieleden, zijn gemeenteleden met een goed geweten
kan toevertrouwen. Ook de "Reformed Churches" zlJn zo helaas niet te noemen. Bovendien zijn er ook nog andere redenen op te somoen.
We achten het door Uw deputaten geschrevene niet bevorderlijk voor ons pogen het Kerkvergaderende werk van
onze Heere Jezus Christus in deze streken van het ~uide-
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dat Kerkewerk zelf.
En we vrezen dat een verdergaan in dit spoor, in elk
geval het uitblijven van een duidelijke afwijzende uitspraak van Uw Kerken ten aanzien van de voorg~stelde correspondentie tussen Uw Kerken en de "Reformed Churches of
New Zealand" ook het leven onzer eigen Free Reformed Churches of Australia schade kan berokkenen. Het zou bij ous
het gevoel verwekken dat het 'thuisfront' ons, kleine Kerken, in de steek laat.
Daarom coeten wij U helaas verzoeken genoemde deputaten in deze aangelegenheid te desavoueren.
Afgezien van het bovenstaande - waarin we enkele punten eruit samenvatten - verzoeken wij u trouwens toch al
dringend kennis te willen nemen van de door Rev. G. van
Rongen gemaakte opmerkingen.
Uw deputaten hebben hem beloofd deze als bijlage bij
hun notulen te voegen, maar zo gemakkelijk komt zo'n geschrift niet verder dan de een of andere commissie.
Wij zijn van mening dat U daaruit een duidelijk beeld
van de werkelijkheid ten aanzien van de "Reformed Churches
of New Zealand m wordt geboden.
Een werkelijkheid
welke
aanleiding is voor ons laatste verzoek.
Dat verzoek is, dat Uw Synode afwijzend beschikt over
de vraat: der "Reformed Churches of New Zealand" om met Uw
Kerken in correspondentie te treden.
Gods Geest leide Uw vergadering, ook in deze aangelegenheid. Tot stichting van Christus' Kerk, namelijk van
Uwen onze gemeenten, tot bekering van de 'IReformed Churches of New Zealand".
Met broedergroeten,
voor de Synode,
w.g. Rev. P. van Gurp, praeses;
w.g. Rev. G. van Rongen, le scriba;
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FREE

REFORMED

CHURCHES

OF

AUSTRALIA

ALBANY:
Geinstitueerd 13 nov./14 dee.1952. Aantal leden per 1 april 1964, 243, waarvan 97 belijdende leden.
Predikant: Vacant.
Kerkegebouw: North Road corner Beaufort Street.
Diensten: 9.30 a.m. en 4.15 p.m.
Scriba: H. Plug, 54 King Road.
De kerkeraad is telefonisch te bereiken via:G. Olde, Yakamiah Dairy, Barker Rd., tel.470 en P. 't Hart,19 Innes
Street, tel. 8 L14.
Commissie van Beheer: Seer. Wo Wagenaar, South Coast Rd.
Zendingseommissie: secr.P. de Snoo, 26 Garden Stotel.398

-. -. -.-.- .--. - .-. -

Sehoolvereniging:seer. J. Plug, 11 Camfield St. tel.1525
C.P.S.A.: seer. M. Eikelboom, 38 Broughton Street.
Emigratie~vereniging: A.A.

't Hart, North Road.

Mannenvereniging: seer.J. van Duyn, Yakamiah Dairy, Barker Road.
Vrouwenvereniging: seer. Miss H. Plug, 6 Melrose Street.
Jongelingsvereniging: seer. W. Roth, Wellington Street.
Meisjesvereniging: seer. G. van der Wal, Ulster Road.
Oudervereniging: seer. J. Plug, 11 Camfield St. tel.1525
Zangkoor: D. van Duyn, South Coast Road.

- 35 ARMADALE:
Geinsti tueerd 2~ juni. 1951 •. Aantal leden per 1 jan. 1964
522, waarvan 220 belijdende leden.
Predikant: Revo K.BrUning, geb. 2 juli 1921,pred.te Mil ..
dam 23 april 1950.Rijnsburg 21 sept.1952.Armadale 15 mei
1960 0
Adr€s: 3216 Albany Highway, ArmadaIe, tel. 2264
Scriba: S. van der Laan, Thomas Rd., Byford, Tel.209
Kerkdiensten: 10.15 en 7.15 uur, in de .:bhn Ol.lvinfChool,
Robinhood Ave., van april tot oct. vangt de~eede dienst
aan om 5.15 uur.
Commissie van ·Beheer: secr.G.Vvieske,Nicholson Rd.Formstdale.
Zendingscommissie: seer. S. v.d.Laan, Thomas Rd. Byford,
te1.209

-.-.-.-,-.-.-.

Schoolvereniging: seer.J. Wieske, Nieholson Rd.Forrestdale. Hoofd der School: M.Dijkstra,Robinhood Ave., ArmadaIe.
Assoeiation for Assistance to Free ReformedMLgrants:Sec •
.A.. van Leeuwen, Third Avenue, Kelmseott.

Calvinistie Political and Social Association: secr. G.J.
Bosveld, Brookton Highway, Kelmseott, tel. 209
Mezos vereniging: seer. J. Dekker, 32 Forrest Rd.Arm.
Mannenvereniging: seer.F.Postmus, Fifth Rd. ArmadaIe.
Vrouwenvereniging: "Rondom het Woord", secr.K. Bijl,Urch
Road, Roley's'tone.
Jongelingsvereniging: "Dient den Heere I",seer.E.Sehoof,
405 Railway Ave., ArmadaIe.
Jongelingsvereniging: "Dient den Heere II",seer.Jode Vos
23 Little John Rd.Arm.tel.2496.
Meisjesvereniging: "Niet in eigen Kraeht",secr.Miss H.J.
Swarts,Riverton Raad, Wilson.
Ouderenvereniging: seer.L.Sehoof, 405 Railway Ave., Arm.
van deze vereniging gaan uit de knapen-vereniging en de kleine meisjesvereniging.
Zangver.:"Soli deo Gloria",secr.Mrs.G.Maring,P.O.Byford.

- 36 LiI.UNCESTON:
Geinstitueerd 15 febr. 1953. Äantal leden per 1 jan. 1964
261, waarvan 90 belijdende leden.
Predikant; Rev. G. van Rongen, geb. 16 mei 1918, pred. te
Waardhuizen 9 juli 1944, Zwijndrecht 6 mei 1948, Leiden 15
juni 1952, Launceston 23 okt. 1955.
Adres: 2 Fulford Street, Launceston Tas. tel. 2 3167.
Scriba: W. Buist, Frederick Street, Perth,Tas.Diakenen: D.
A. Schipper, Bass Highway, Prospect Vale, Tas.
Commissie van Beheer: J. Veltkamp, 61 Victoria St., Young
Town, Tasmania.
Zendings- en Evangelisatiecommissie: secr. F. Veldhuis,
Pomona Raad, Riverside, Tasmania.

54

Kerkdiensten: om 10 en 4 uur in de John Calvin School, 53
Howick Street, beurtelings in de nederlandse
en in de engelse taal.
Deze Kerk verzorgt de verstrooiden op
Wales, Victoria en New Zealand.

Tasmania,in~w

South

-.-.-.-.-.-.-.Reformed School Association: secr. F. Veldhuis, 54 Pomona
Road, Riverside, Tasmania.
Launceston Association for Assistance to Reformed Migrants
(Immigratievereniging)
secr. J.L. Jansen, 338 West Tamar
Highway, Riverside, Tasmania.
Bijbelstudiekring: secr. P. van de
Perth, Tasmania~

Burgh, Scone Street,

Politiek-sociale Studievereniging: J. van der Ros, P.O.Legana, Tasmania.
Zustervereniging 'Sola Fide': secr. Mrs. H. Kroeze, 22 Pomona Rd. Riverside, Tas.
Comit~

'Zusterhulp' : secr.

Jeugdvereniging 'Rehoboth' :

Mrs. H. Kroeze, 22 Pomona Rd.
Riverside, Tasmania.
secr •.Hrend Veltkamp, 61 Victoria St. Young Town, Tas.

Jeugdvereniging 'Kleine Kracht': secr. Gert Groenewold,
Franklin Street, Launqeston, Tasmania.
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