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ACT-A 
van de Synode van The Free Reformed 
Churches of Australia, 

gehouden in de Lesser Town Hall, Arma
dale, 16 - 20 mei, 1966. 

===================================·==== 
il.. v o n d z i t t i n g op oaandág 16 mei, 1966 

Artikel 1 
'OPENING 

Namens de roepende Kerk van Launeesten opent ds.G. 
van Rongen de vergadering. Hij laat zingen Ps.133, 
bidt de Here om Zijn zegen en leest Openbaring 1. 
In zijn openingswoord wijst hij afgevaardigden en 
verdere aanwezigen op het feit,dat The Free Reform
ed Churches langzamerhand gevestigde kerken gewor
den zijn. Wij belijden, dat Christus onze kerken 
in stand heeft willen houden in een werèld, waarin 
ook de satan kerken vergadert en in stand houdt en 
~ot grote dadendrang opzweept. Hierin schijnt de 
taktiek van satan verandert te zijn in vergelijking 
met ·vroegere eeuwen, toen hij op vernietiging van de 
Kerk uit was. Het werk waartoe de kerken in Synode 
geroepen worden is uiterlijk onaanzienlijk: zes man
nen,drie'kerken.Maar gezien in het raam van Chris
tus' vergaderingsarbeid is het groots en een blijk 
van Zijn·· goedheid en van Zijn wil om met ons verder 
te gn3n .. 
De ke~~~ijde van deze be;enadiging is, dat wij als 
kerken, ·ook in synode-arbeid, onder ·zijn strenge 
toezicht staan. Dat stonden ocik de 11 t;evestigde11 

kerken in Openbaring 1. Johannes kondigt hen aan 
de konst·van de Koning,nde tijd is nabij". De Ko
ning komt om te richten;allereerst om Zijn oordeel 
uit te spreken over Zijn kerken, naar de maatstaf 
van hun al dan niet getrouw zijn - het is de tijd, 
dat 1->P+. .oordeel begint bij het huis Gods -en daar• 
na ook om de wereld te oordelen. De Koning komt 
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Zijn "gevestigde" kerken toetsèn; bij trouw of bij 
tijdige bekering hen zegen schenken en groter bloei, 
bij ontrouw hen bezoeken met gericht. 
Gevestigde kerken kunnen, levend onder de permanente 
toetsing van hun Koning, nooit stil staan. Altijd 
is voor de Kerken "de tijd nabij",. degradati'è d.im 
wel promotie 1 naar de constante toetsing van Chris
tus ,in alle eeuwen, ook nu, totdat Hij straks gróot- . 
soheeps en voor het laatst tot het oordeel komt. · 
In dit besef moeten de kerken leven. In dit besef 
moeten wij deze dagen ons synodewerk verrichten. 
God geve, dat wij 1 onderwezen door Zijn Woord en de 
situatie kennende, nu, na vijftien jaar, mogen blij
van vergaderd worden door onze Heiland. Wij zullen 
toekomst hebben als kerken, als we maar acht slaan 
op het Verbond met onze Heiland en aan Hem als 0nze 
Koning gehoorzaam zijn; als we, als kandelaren, het 
licht van het Evangelie maar vasthouden en uitdragen,.. 

Artikel 2 
CREDENTIEBRIEVEN 

De afgevaardigden van de kerk van krmadale zien de 
credentiebrieven na. Alle kerken zijn wettig verte
genwoordigd. 
De kerk van Albany is vertegenwoordigd door ds. J.D. 
Wielenga en ouderling G. Olde. 
De kerk van Armadale is vertegenwoordigd door ds. K. 
BrUning en ouderling J. Eikelboom. 
De kerk van Launeesten is vertegenwoordigd door ds. 
G. van Rongen en ouderling W. Buist. 
Er zijn geen instructies. 

Artikel 3 
MODERAMEN 

In het moderamen worden gekozen: 
ds. G. van Rongen, praeses; 
ds. K. BrUning, assessor; 
ds. J.D. Wielenga, le scriba; 
ouderling J. Eikelboom, 2e scriba. 

Artikel 4 
èONSTITUERING 

De vergadering wordt geconstitueerd als 6e synode van 
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the Free Reformed Churches of Australia. 

Artikel 5 
ONDERTEKENING VAN HET FORMULIER VOOR PREDI
KANTEN 

Ds. J.D.Wielenga zet zijn handtekening onder het on
dertekeningsformulier voor predikanten. 
De praesas spreekt er zijn blijdschap over uit, dat 
in onze kerken de overtuiging leeft, dat deze onder
tekening van hoog belang is. 

Artikel 6 
WELKOMSTWOORDEN 

De praesas spreekt hartelijke woorden ter verwelko
ming van ds. Wielenga als nieuw ingekomen predikant 
in het kerkverband. 
Voorts wenst hij alle synodeleden een goede samen
werking toe onder zijn praesidiun. 

Artikel 7 
TELEGRAM AAN DE SYNODE VAN DIE VRIJE GERE
FORMEERDE KERKE IN SUID-AFRICA 

Besloten wordt aan de zusterkerken in Suid-.Afrika 1 
die deze week in synode bijeen zullen komen, het vol
gende telegram te verzenden: 
"Synod. of the Free Reformed Churches of Australia 1 

meeting at Armadale in May 1966 1prays for Gods bles• 
sing over your work for your churches and the Scrip
tural ecumene. 

Artikel 8 
-AGENDUM 

Het agendum wordt vastgesteld naar het door de roe
pende kerk opgestelde concept-agendum,met toevoeging 
van een schrijven van the Reformed Churches of Austra:..;.
lia (7e). 
Het agendum luidt:. 
6. Vaststelling van de werkwijze der synode. 
7• Ingekomen stukken: 
a. schrijven van dekarkeraad van Albany d.d. 21.3. 

1966, waarin hij mededeelt geen voorstellen voor 
de synode te hebben, -maar ter aanbeveling geeft 
"een bespreking over het aanvatten van -de zending 
door onze eigen kerken. Dit n.h.o. op het aflo-
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pen van de zending in .Australil:! door het terugge
roepen zijn van ds. Versluis". 

b. schrijven van de kerkeraad van Armadale; d.d.30. 
3.1966, waarin voorstellen worden gedaan t.a~v.: 

I. art. 39 der Acta Synode Launeesten 1964 inzake 
adoptie van kinderen. · 

II. het eventueel erkennen als buitenlandBe zuster 
kerken van, en' op grond daarvan corresponden~ 
tie aangaan met, de Koreaanse Presbyteriaansè 
Kerken. · 

III. het uitgeven van de Acta der Synode ip het Ne
derlands en in het Engels in één band· en de fi
nancil:!ring daarvan. 

IV. het samenstellen en uitgeven van een "beslui
ten-boekje". 

Oo schrijven van de kerkeraad van Armadale,~.d~ 30. 
3.1966, met de mededeling dat in de op genoemde 
datun volgende week een tweetal stukken ·naar de 
roepende kerk zal verstuurd worden,welke best~md 
Z~Jn voor het synode-agendurn en handelen over: 

V. de huwelijkssluiting. 
VI. de zendingsarbeid. 

d. schrijven van de kerkeraad van .Armadale, d.d. A
pril 1966, met een verzoek inzake: 

V. huwelijkssluiting. 
8. Rapporten: 
a. betreffende het werk onder de "verstrooiden"; 
b. betreffende kerkvisitatie; 
c. betreffende het archief, uit te brengen door de 

kerk van Armadale; 
d. betreffende het nazien van het archief, tiit te 

brengen door de kerk te Albany; 
e. betreffende het Kerkboek in de Engelse taal (Ac

ta 1964, art. 58); 
f. betreffende de . corr.espondentie oet- de bui ten

landse zusterkerken; 
g. betreffende Engelse. Bijbelvertaling (Acta 1964, 

art. 18); 
h. van deputaten ad de artikelen 49 en 79 K_.O.; 
i. betreffende de zending, uit te brengen door de 

kerk van Aroadale; 
j. van deputaten voor correspondentie met de Ibge 0-
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verheid; 
k. van deputaten inzake de regeling voor kerkvisi

tatie; 
1. van deputaten voor onderzoek inzake de Opleiding 

tot de Dienst des Woords (Acta 1964 art. 13); 
m. betreffende het samenstellen van een "besluiten

boekje" (Acta 1962, art. 42; Acta 1964 art. 17), 
uit te brengen door de kerk van Armadale; 

n. van de Synode-quaestor; 
o. van deputaten inzake richtlijnen voor Tucht over 

Doopleden (Acta 1964 art. 36), gepubliceerd als 
hi.jlage van 11Una Sancta" Volume XII No.6 d.d.l2. 
december 1964); 

p. van de kerk van Armadale inzake de approbatie van 
het beroep der kerk te Albany op Rev. J.D. Wie
lenga (Acta 1956, art. 28 en 50); 

9 •. Controle van de boeken en bescheiden van de Syno
de-quaestor. 

10. Vaststelling van de percentage-cijfers voor de om
slag der synode kosten over de kerken. 

11. Benoeming van deputaten. 
12. Aanwijzing van de roepende kerk, plaats en tijd 

der volgende synode. 
13. Rondvraag naar art. 41 K.O. 
14. Persoonlijke rondvraag. 
15. Vaststelling der Acta. 
16. Vaststelling van het persverslag. 
17. Eventuele censuur naar art. 43 K.O. 
18. Sluiting. 

Artikel 9 
vVERKWIJZE 

De synode zal vergaderen: 
's morgens van 9.30 u~ tot 12.30 u~ 
's middags van 2.00 u. tot 5.30 u. 
's avonds van 7.30 u. tot ~o.oo u. 

Er zal naar gestreefd worden die punten van het agen
dum,waarvan te verwachten is, dat de gemeente er bij
zonder bij geinteressee~d i9,te behandelen in avond
zitting. Voorts wordt besloten de in Armadale wonen
de deputaten uit te nodigen deel te nemen aan de be
spreking van de mede door hen ondertekende rapporten. 
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Ar.tikel 10 
FELICITl..TIE 

Ds. K. Brff~ing feliciteert ds. G. van Rongen met 
diens verjaardag, wenst hem Gods zegen toe en biedt 
hem een klein geschenk aan na.u:ens de synodeleden. 

Artikel ll 
CORRESPONDENTIE BUITENLb.NDSE KERKEN 

Ds. K.BrUning rapporteert över de door de dep~t~ten 
verrichtte arbeid en de bij hen.ingekomen stukken.· 
Met dankbaarheid kan geconstateerd worden, dat de 
buitenlandse zusterkerken het gereformeerde spoor 
gehouden hebben. De wenselijkheid wordt uitgespro
ken de correspondentie met de zusterkerken zo goed 
mogelijk te doen functioneren, mede omdat van de 

_belangrijke activiteiten, die de Canadian Reformed 
Churches ter hand hebben genomen,ook vrucht te ver
wachten is ten nutte van de Australische Kerken. 
Genoemd wordt in dit verband hun arbeid om te komen 
tot een beter verstaanbare vertaling van de Heidel
berger Catechismus. Overigens moet helaas ook nu 
weer geconstateerd worden, dat de correspondentie 
van de zijde van de zusterkerken-in Canada niet ge
voerd wordt zoals verwacht mag worden.Nieuw te be
noemen deputaten zal opgedragen worden ·te trachten 
hierin verbetering te krijgen. (Voortzetting in Art. 
18). 
Artikel 12 

SCHORSING 
De vergadering wordt geschorst na het zingen van 
Psalm 68:13 en gebed. 

M o r g e n z i t t i n g op dinsdag 17 mei 

Artikel 13 
HEROPENING 

De praeses heropent de vergadering, laat zingen Ps. 
25:2 en leest Openbaring 2:1-7 • 

.Artikel 14 
UITGAVE DER ACTA 

In bespreking komt het voorstel van de kerk van Ar-
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madale inzake het uitgeven van de Acta in het .. N~der
lands en in het Engels in t!!t!!n band en de fine.ncil;!ring 
van de uitgave. 
Het voorstel met de overwegingen luidt als volgt: 
1. De Acta der Synode uit te geven in twee talen, Ne

derlands en Engels, in êên band, dus niet afzon
derlijk, en in meer uitgebreide zin dan voorheen 
de gewoonte is geweest. 

Toelichting: a. alle leden der kerk moeten de Acta 
kunnen lezen. 

b. over 25 jàar en later zullen er velen 
zijn,die geen Nederlands meer kunnen 
lezen en voor hen moet het mogelijk 
zijn de besluiten,die nu door de sy
nodes worden genomen te kunnen lezen. 

c. niet afzonderlijk uitgeven in beide 
talen. De oplage in het Engels is 
dan zeker - en misschien die in het 
Nederlands eveneens - te klein,waar
door de kosten te hoog worden. Bo
vendien is in ê~n band goedkoper. 

d. wanneer de Acta iets meer weergeven 
van bespreking en argumentatie bij 
te behandelen zaken, zullen de be
sluiten der synodes in duidelijker 
licht komen te staan. 

2. Evenals in 1964 in de Acta weer een adreslijst op 
te nemen. 

3· De prijs der Acta vast te stellen op 20 cent~Voor 
heen was het ongeveer 15 cent t doch als besloten 
wordt de Acta uit te geven in twee talen, dan wor
den de kosten hoger. Als de prijs 20 cent is wor
den niet alle kosten gedekt. (zie daarvoor het 
volgende punt). Het is beter, dat de prijs voor
af bekend is. Sommigen bestellen geen Acta, om
dat ze vrezen, dat de prijs te hoog is. 

4_. --:;De kerken mee te doen betalen in de kosten. 
Toelichting: Er worden gratis Acta verzonden aan. .bu:i

tenlandse kerken, Synode-archief, Syno
de-leden enz. De vorige keer, envoor
zover ons bekend is het steeds zo ge
weest, zijn àe Acta die gratis uitgege-
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ven Z1Jn, niet betaald door de kerke~, 
doch door degenen, die de .l~cta kochten. 
De kosten van deze gratis exemplaren 
waren in de prijs begrepen. Dit is on
juist. Deze kosten moeten voor de ker
ken z~jn,zodat deze door allen gedragen 
worden, ook.door degenen, die geen Acta 
kopen. Als de kerken de kosten die ~iet 
gedekt worden door de inkomsten van de 
verkoop, betalen (zie hiervoor 3), dan 
zijn de gratis exemplaren ruim betaald • 

. Dit zal waarschijnlijk niet meer zijn 
-dan voor Armadale tien dollar en voor 
Albany en Launeesten vijf dollar. 

5. De kerken betalen het aantal benodigde Acta recht
streeks aan de kerk of persoon,die voor de uitga
ve zorgt. Voorheen werden ze betaald aan de Syno
de-quaestor, die daarna de rekeningen aan de kerken 
stuurde. Dit is onnodig meer werk en is tevens in 
het verleden aanleiding geweest tot vergissingen. 
(Armadale Acta 1962) 

De Synode besluit: 
l. De Acta uit te geven in. twee talen, Nederlands en 

Engels, in ~bn band. 
2. Waar nodig · voor het goed verstaan der Acta iets 

van de gevoerde besprekingen weer te geven. 
3. In de Acta, evenals in 1964, weer een adreslijst 

te doen opnemen. 
4. Het vaststellen van de prijs der Acta over te la

ten aan degene, die de uitgave ervan verzorgt. 
5· Die exemplaren der Acta,die namens de kerken wor

den uitgereikt voor rekening van de·kerken te 
doen komen. 

6. Dat de kerken het aantal benodigde exemplaren der 
Acta rechtstreeks zullen betalen aan degene, die 
de uitgave van de Acta verzorgt. 

7. De Acta in te schrijven in een boek en aan het 
einde der Synode door alle leden te doen onderte
kenen. 

Artikel 15 
QUAESTUUR SYNODE 1964 
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Ouderling G. Olde en ouderling W. B~ist worden be
noemd tot deputaten ter controle van de boeken en 
bescheiden van de quaestor der synode Launeesten 
1964. 

Artikel 16 1 

COMITE-GENERàb.L 
De synode gaat in comit~-generaal voor het uitbreng
en en bespreken van de visitatierapporten. 

A v o n d z i t t i n g op dinsdag 17 mei 

Artikel 17 
HEROPENING 

Na be~indiging van het comit~-generaal heropent de 
praeses de ·vergadering; hij laat zingen Psalm 97:1 
en deelt mede, dat in comit~-geheraal de visitatie
rapporten behandeld zijn. 

Artikel 18 
CORRESPONDENTIE BUITENLb.NDSE KERKEN 

De bespreking van het rapport der deputaten voor 
correspondentie met de buitenlandse zusterkerken 
wordt voortgezet {zie art. 11). 
n. Ingekomen is een schrijven van wijlen ds. J. van 

Bruggen. Hij schreef, dat hij de brief van de 
synode Launeesten 1964~ bestemd voor de synode 
van de Christelijk Gereformeerde Kerken te hou
den in Zwolle-Apeldoorn 1965, (zie Acta 1964, 
art.35a, 43-8a), heeft doorgezonden. Hij wees in 
zijn schrijven ook op de weinig hoopvolle koers, 
die de Christelijk Gereformeerde Kerken varen in 
hun steeds meer pluriformistisch-oecumenistisch 
optreden .. 

b •. Het antwoord schrijven van de synode der Chris
telijk Gereformeerde Kerken in Nederland op de 
genoemde briefvan.de synode Launeesten bevestig
de dit oordeel van wijlen ds. J. van Bruggen. Op 
formalistische gronden verklaarde zij het schrij
ven van Launeesten 1964 voor onontvankelijk. 
Hoewel de synode dit antwoord niet aanvaardt, o
verweegt zij dat het thans geen zin heeft weder
om te schrijven, te meer niet, omdat de synode 

j 
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van de zusterkerken te Rotterdam-Delfshaven het 
door de synode Launceston 1964 aan ·haar, over de
ze zaak aan haar gerichte schrijven (Acta 1964 
art. 35b, art. 43-Bb) :in handen hee;'t gesteld van 
haar deputaten voor samenspreki·ng met de Christe
lijk Gereformeerde Kerken. De synode besluit 
nieuw te benoemen deputaten op te dragen genoemde 
deputaten in Nederland aan deze zaak te herinne
ren. 

c. Voorts is ter tafel een schrijven van de Neder
landse deputaten voor correspondentie met de bui
tenlandse kerken, waarin zij kennis geven van de 
uitspraak, die de Synode van Rotterdam-Delfshavèn 
deed op het verzoek tot haar gericht door de sy
node Launceston 1964 (Acta 1964, artt. 25 en 49; 
Bijlage II). 
Deze uitspraak luidt aldus: 
De generale synode, constaterende, dat de synode 
van The Free Reformed Churches of Australia ver
zoekt het beleid van deputaten in de correspon
dentie met de Reformed Churches of New-Zealand te 
desavoueren; 
overwegende, dat deputaten hebben geadviseerd het 
verzoek van de Reformed Churches of New-Zealand, 
correspondentie met deze kerken aan te gaan,af te 
wijzen; 
spreekt uit, dat zij, hoewel begrip hebbende voor 
hetgeen in deze brief naar voren.wordt gebracht, 
het niet nodig acht aan het verzoek van de synode 
van The Free Reformed Churches of Australia te 
voldoen. 

d. Teleurstellend is het verzoek van de synode van 
Rotterdam-Delfshaven aan de Australische kerken 
om inzake de wijze van correspondentie met haar 
de regeling, die hiervoor vastgesteld is door de 
synode Kampen 1951 los te laten, en te aanvaarden 
de regeling vastgesteld ter synode Bunschoten-Spa
kenburg l958,zoals ook de kerken in Canada, Zuid
Afrika en Monte-Alegre deden. Dit zou inhouden, 
dat inzake wijzigingen of uitbouw van belijdenis, 
K.O. en liturgie nietmeer vooraf overleg gepleegd 
zal worden tussen de Australische en de Nederland- -
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se kerken, _maar dat volstaan zal worden met het 
elkaar informeren achteraf. 
De synode betreurt dit verzoek van de nederland
se kerken.. Zij besluit echter dit verzoek in te 
willigen en aan de e.k. synode van de Nederland
se kerken haar misnoegen uit te spreken over het 
standpunt van de Nederlandse kerken inzake de 
W~Jze van corresponderen en het in haar te laken, 
dat zij. niet zijn ingegaan op de breedvoerige ar
gumentatie zoals die is neergelegd in het haar 
toegezonden rapport na.nens de synode Launeesten 
1964. 

e. Voorts is ontvangen ê~n exemplaar van de Acta 
der Generale Synode gehouden te Rotterdam-Delfs
haven 1965. Nieuw te benoemen deputaten zullen 
informeren naar de door de Australische kerken 
verzochte andere twee exemplaren. 
Zij zullen tevens pogingen in het werk stellen 
de in het synode archief nog ontbrekende Acta 
van de synode van de Canadian Reformed Churches 
te verkrijgen., 

f. De praeses dêchargeert de deputaten onder dank
zegging. 

Artikel 19 
KOREAANSE PRESBYTERIAANSE KERKEN 

In bespreking komt het voorstel van de kerk van Ar
madale "om deputaten te benoemen w·elke hebben te 
onderzoeken of the Free Reformed Churches of Austra
lia ook geroepen en in staat zijn de Koreaanse Pres
byteriaanse Kerken te erkennen als buitenlandse zus
terkerken en op grond daarvan correspondentie met 
hen aan te gaan. Indien de te benoemen deputaten 
de gestelde vraag bevestigend kunnen beantwoorden, 
dienen ZlJ the Free Reformed Churches daarover zo 
spoedig mogelijk te informeren en voorstellen te 
doen betreffende de wijze, waarop de eventuele er
kenning kan worden gehonoreerd ei;l de correspondentie 
kan worden gevoerd,opdat - indien mogelijk - de af
handeling van deze ·zaak niet behoeft te wachten op 
het bijeenkomen van een volgende synode". 
In de bcepreking van dit voorstel wordt medegedeeld, 
dat de Koreaanse Presbyteriaanse Kerken, die de kerk 
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van Armadale op het oog heeft in haar voorstel, be
staan uit 465 gemeenten, tellende tezamen ong. 100. 
000 zielen. Zij hebben als belijdenis de Weetiilittster 
Confessie en de Larger and Shorter Catechism. In 
een persoonlijk schrijven van eèn der hoogleraren 
aan hun Seminari te Pusan aan ds. K. BrUning, werd 
de begeerte uitgesproken om met de Australische ker
ken in correspondentie te treden. Ook de afgevaar
digden van de kerk van tauneesten hadden uit betrouw
bare bron goede berichten over deze kerken als 
schriftgetrouw, begerend in alles zich te richten 
naar Gods Woord. De afgevaardigden van de kerk te 
Launeesten geven voorts in overweging in het onder
~oek der eventueel te benoemen deputaten ook té be
trekken een-groepering Gereformeerde kerken, die in 

. Japan _zou bestaan. 
De synode besluit zich vooralsnog te beperken tOt 
het voorstel van de kerk van J .. rmadale ,welk voorstel 
in zijn geheel wordt aangenomen. 

Artikel 20 
ZENDING 

a. Het rapport over de zendingszaken te Roebourne 
:van de raad der Free Reformed Church of Armadale 
wordt voorgelezen. In de bespreking komt naar vo
ren, dat er terzake van het terugroepen van ds. C. 
A. Versluis wel overleg gepleegd is tussen de kerk 
van Armadale en het Zuid-Hollands Zendings Convent, 
maar dat de beslissing over het al dan niet terug
roepen van ds. C .A ..Versluis geheel lag bij het Con-" -
vent, dat hierin alleen verantwoordelijkheid droeg. 
b.- Vervolgens komt aan de orde het verzoek van de 
kerk van Albany om het aanvatten van de zending door 
onze eigen kerken i:h AustralH! te bespreken. De 
kerk van Armadale is van overtuiging, dat met het 
i;erugroepen van ds• C:-A• Versluis onze roeping t.a. 
v. de natives in West .AustralH! niet opgehouden is, 
omdat het vast staat, dat aan deze heidenen het E
vangelie niet gebracht wordt naar de wil des Heren. 
Roebourne is wel een les geweest voor de Kerken.MÓ
gelijk moeten wij het dichter bij huis zoeken en 
werken in de richting van het verkrijgen van ~ën be
keerling, voor wie de wereld en de levenssfeer van 
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de natives meer toegangkeiijk is dan voor de wester
ling .. __ D.e kerk van .iUbany. i_s. ook van mening, dat er 
nog -~·en zendingstaak ligt t.a.v. de na};ives. Zij 
i~ bj:'Zig de mogeli·jkh@den te onderzoeken van het 
stichten van een hostel, een opvoedings- en verzor
gingshuis voor_ on.teigende native-kin<leren. 
De synode komt tot de overtuiging, dat de zendings
roeping t.a.v. d~ West Australische natives blijft 
.e.n besluit: 
dat de kerk van Armadale de op~racht krijct, om in 
nauwe samenwerking met: de kerk van Albany en met in
winning van advies van de kerk Vqn Launceston, de 
mogelijkheden te. · onderzoeken van zending onder .de 
natives in We.st AustralH! . en op de volgende synode 
rapport uit te brengen. 

Artikel 21 
SCHORSING 

De vergadering wordt geschorst nahet zingen van Ps. 
89:7, 8 en dankgebed. 

M o r g e n z i t t i n g op woensdag 18 mei 

Artikel 22 
HEROPENING 

De _vergadering wordt heropend .• Gezongen v~ordt Psalm 
64:10, gelezen wordt Op.enbaring 2:12-17. 

·.Artikel 23 
ACTA, _PERSVERSLAG . 

"De Acta en het persverslag van de zittingen gehouden 
op maandag 16 en dinsdag 17 mei· worden vastgesteld. 

Al.-tikel 24 
CORRESPONDENTIE MET DE HOGE OVERHEID . . 

Ds~ G. van Rongen rapporteert over de werkzaamheden 
va,Ji de deputaten :yoo;r co~r~spondentie met de Hoge 
Ov~rheid. Genoemd_e i· :deputaten was door de synqde 
vah Launeesten 19.64 opgedragen om, i.v.m. de c.oge:
lijkheid van huwelijksvoltrekking door de predikan
ten onzer kerken, stappen te ondernemen ~m offici~
·le erkenning van The Free Reformed Churc.hes ~f Au
stralia bij de Overheid te verkrijgen. 
Het blijkt,dat de Overheid er de voorkeur aan geeft 
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de predikanten persoonlijk tot huwelijksvoltrekking 
te autoriseren, dus zonder daarbij de weg t3 volgen 
van het erkennen onzer kerken. De syno1e vraagt 
zich af, waarom de Overheid niet ~e weg van etken~ 
ning onzer kerken gegaan is om de predikanten be
doelde autorisatie te v~rlenen en besluit: 
de deputaten op te dragen nadere informatie in.te. 
winnen omtrent erkenning van de kerken door de Hoge 
Overheid. 
De deputaten worden ged~chargeerd onder dankzegging• 

Artikel 25 
.ARCHIEF 

Het rapport van de archiefbewarende Kerk (Armadale) 
wordt uitgebracht; tevens het rapport van de ar
chief controlerende kerk (Albany). Het archief is 
in goede orde bevonden. 
De respectieve deputaten worden gedèchargeerd. 

artikel 26 
DEPUTATEN AD ARTT. 49 EN 79 K.O. 

De deputaten ad artt. 49 en 79 K.O. hebb~n g~en 
werkzaamheden te rapporteren. 

Artikel 27 
VISITATIE-REGELING 

In bespreking komen de voorstellen tot het vaststel
len van een nieuwe regeling voor kerkvisi tatie,voo.r
bereid door de te Synode Launceeton 1964 hiertoe 
benoemde deputaten (Acta l964,art.l2). Aan de hand 
van genoemde voorstellen wordt de nieuwe reg~ling 
voor kerkvisitatie vastgesteld. 
De deputaten worden onder dankzegging ged~char

geerd. 
De kerk van Armadale wordt opgedragen te zorgen voor 
de vermenigvuldiging en toezending aan de kerken van 
de aangenomen regeling. 

Artikel 28 
QUAESTUUR 

De deputaten benoemd ter controle van de Synode
quaestuur, rapporteren, dat zij de boeken en be
scheiden van de quaestor in orde bevonden• 
De quaestor en de deputaten ter controle worden on-
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der dankzegging gedêchargeerd. 

Artikel 29 
VISITATIE 

De vraag wordt gesteld,of het in art. 10 van de Ac
ta 1956 bepaalde t.a.v. de rapporten van die kerk
visitaties, die gehouden worden in een jaar, dat de 
kerken niet in Synode bijeenkomen, wel juist is. 
De synode verzocht de kerken er zich op te bezinnen, 
of een wijziging in de ter Synode Armadale 1956 vast
gestelde regeling t.a.v. de tussentijdse visitatie
rapporten noodzakelijk is. 

Artikel 30 
BESLUITEN-BOEKJES 

De opdracht aan de kerk van Armadale gegeven om drie 
besluitenboekjes samen te stellen (Acta 1964 art.l?) 
wordt verlengd. Ter vervulling dezer opdracht ont
vangt zij vrij mandaat • 

.Artikel 31 
SCHORSING 

De vergadering wordt geschorst voor de middagpauze. 

M i d d a g -z i t t i n g op woensdag 18 mei 

Artike1. 32 
HEROPENING 

De praeses verwelkomt de leerlingen van de John Cal
vin School 1 die o.l.v. hun onderwijzer een gedeelte 
van de middagzitting komen bijwonen. · 
Gezongen wordt Ps'•l')5:5; gelezen wordt Openbaring 
2:18-29. 

Artikel 33 
APPROBATIE BEROEP DS. J.D.WIELENGA 

De kerk van Armadale rapporteert,dat de stukken ter 
approbatie van het beroep, door de kerk van Albany 
op ds. J~D~Wielenga uitgebracht, in orde werden be
vonden. 

Artikel 3.4 
KERKBOEK IN DE ENGELSE TAAL 

Het rapport der deputaten wordt gelezen en bespro
ken. Het blijkt, dat aan de oproep aan de gemeen-
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ten gedaan om het Book of Fraise te to.etsen op -vorm 
en inhoud geen gehoor werd gegeven. 
De synode spreekt de wenselijkhei,d uit, da.t de ker
ken het resultaat van de toetsing~ ·die 6oor deputa
ten werd verricht, onder ogen krijgen. 
Besloten wordt bedoeld resultaat· to~ te zenden aan 
de kerkeradan en te publiceren in Una Sancta. 

Artikel 35 
ACTA EN PERSVERSLAG 

De Acta worden vastgesteld. Tevens het persverslag. 

Artikel 36 
SCHORSING 

De vergadering wordt geschorst voor de avondpauze. 

A v o n d z i t t i n g op _woensdag 18 mei 

Artikel 37 
HEROPENING 

De vergadering wordt heropend. Gezongen wordt Ps;.._ 
98:1; Openbaring 3:1-6 w6rdt gelezen. 

Artikel 38 
ADOPTIE VAN KINDEREN 

Aan de orde komt de informatie van de kerk ·van Ar
madale naar de toegezegde nadere bezinning op het al 
dan niet aanvaardbaar zijn voor de kerken ·van de a
doptie wetgeving in West Australi~. (zie Acta 1964, 
art. 39). 
De kerk van Albany blijkt het standpunt van de kerk 
van Armadale in deze te delen en verwerpt de adop-
tie wetgeving van West Australi!:!. · . 
De. kerk van Launeesten is gebleven bij het in 1964 
ingenomen standpunt, inhoudende, dat zij, gezien de 
geldende wet, geen reden aanwezig acht het adopte
ren van kinderen door leden der Kerk te ontraden. 
De kerk van Armadale toont zich teleurg~steld, .dat 
er geen geargumenteerde weerlegging van het door 
haar ter synode 1964 ingediende rapport over deze 
zaak ter tafel is. De synode overweegt, dat deze 
zaak_thans niet rijp is om tot een uitspraak over 
het adoptie vraagstuk in AustralH! te komen,. en be
sluit een studiecommissie te baJJ.oemen, di,e op de 
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eerstkomende synode rapport zal uitbrengen~ 

Artikel 39 
SCHRIJVEN VAN THE REFORMED CHURCHES OF 
AUSTRALIA 

Ter tafel is een brief van the Reformed Churches of 
Australia, waarin deze kerken, in antwoord op het 
schrijven van de synode Launeesten 1964 (zie Acta 
1964, bijlage I), mededelen,verdere correspondentie 
met the Free Reformed Churches niet op prijs te stel
len, zolang de houding dezer kerken niet verandert. 
De synode spreekt haar diepe teleurstelling over dit 
antwoord uit. Besloten wordt the Reformed Churches 
of Australia een antwoordschrijven te zenden,waarin 
nogmaals,in het kort, gewezen zal worden op de roe
ping van the Reformed Churches om in te gaan op de 
zaken, hen voorgelegd in voorgaande brieven onzer 
synodes (zie bijlage dezer Acta). 

Artikel 40 
ARBEID ONDER DE VERSTROOIDEN 

De kerken rapporteren over hun arbeid onder eventu
ele verstrooide broeders en zusters. 
De kerk van Albany heeft geen werkzaamheden te rap
porteren. 
De kerk van Armadale wenst rapport uit te brengen 
in Comit~-generaal. 
Het verslag van de kerk van Launeesten wordt gelezen 
en besproken. 

Artikel 41 
OPLEIDING DIENST DES WOORDS 

De deputaten voor de Opleiding tot de Dienst des 
Woords (Acta 1964, art. 13) brengen rapport uit van 
hun werkzaamheden. Als resultaat van de bespreking 
wordt geconcludeerd, dat de kerken de taak hebben 
om te zorgen voor de opleiding van broeders,die be
geerte hebben naar het ambt van Dienaar des Woords, 
(art. 19 K.O.) en dat het motief van deze zorg niet 
moet zijn de voorziening in de behoefte aan predi
kanten in de eigen Australische kerken, maar de e
ventuele begeerte der broeders naar het ambt. De 
synode overweegt daarbij, dat langs die weg de Au
stralische kerken ook voorziening in eigen behoefte 
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De afhandeling van 
uitgesteld tot een 

Artikel 42 
SCHORSING 
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het rapport .der deputaten· wordt 
volgende zitting. 

De vergadering wordt geschorstnahet zingen van Ps. 
93:1-4 en dankgebed. 

M o r g e n z i t t i n g op donderdag 19 mei 

Artikel 43 
HEROPENING· 

De vergadering wordt heropend. Gezongen wordt Géz. 
5:3, 9, gelezen wordt Openbaring 3:7-13. 
Artikel 44 1 

COJIU TE-GENERAAL 
De synode gaat in Comit~-generaal voor de behande
ling van het rapport over het werk onder de ver
strooiden van de kerk van Armadale. 

Artikel 45 1 

SLUITING COMITE-GENERAAL 
De praeses deelt mede, dat een rapport over de ar
beid onder de verstrooiden·is gelezen en behandeld. 

Artikel 46 
KERKBOEK ENGELSE TAAL 

De bespreking van het rapport der deputaten voor 
het kerkboek voor de diensten in de engelse taal 
wordt voortgezet (Art. 34 dezer Acta). 
a. De deputaten rapporteren, dat in tegenstelling 

tot het verleden (Acta 1964, art. 50) de samen
werking met de deputaten van de Canadian Reform
ed Churches thans goed te noemen is. De wijze 
van samenwerking is om practische redenen enigs
zins gewijzigd. 

b. De wens wordt geuit, dat de gemeenten meer be
trokken worden in de arbeid van de deputaten door 
middel van voorlichting en informatie. · 

c •. De Canadese deputaten ontvingen van hun synode de 
opdracht om een aanvulling op het Bock of Fraise 
te vervaardigen. Dit supplement zal bevatten: 
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dertig Psalm.bewerkingen. en ongeveer twintig "Pa
raphrasen" of "nieuw-testamentische liederen". 

d. De deputaten vragen de synode nogmaals uit te 
spreken, dat bij de vervaardiging van een kerk
boek voor de diensten in de engelse taal gewaakt 
moet worden tegen het inslaan van een richting, 
die leiden kan tot een 11Hymn-book 11 in de geest 
van het 11Psalter-Hymnal 11 van de Christian Reforrp.
ed Churches of the U.S.A. 
De gevraagde uitspraak wordt gedaan. 

e. Het via de Canadese deputaten aangegane contact 
van onze deputaten met de deputaten van de Re
formed Churches of Australia, acht de synode ge
zien de huidige kerkelijke situatie, ongewenst. 

f. De synode stelt zich achter de deputaten, waar 
dezen het afkeuren om in het Book of Praise al
ternatief-melodi~n op te nemen naast de.Geneefse 
melodi~n. 

g. Naar het door deputaten voorgestelde besluit de 
.synode: 

l. het rapport van de deputaten voor het kerkboek 
voor de diensten in de engelse taal gehoord heb
bende,het door hen gevoerde beleid goed te keu
ren.; 

2. de wens te delen van de synode 1954, dat "er 
ten opzichte van deze zaak zoveel mogelijk uni
formiteit zij bij de kerken in de engels spre
kende landen". 

3. opnieuw deputaten te benoemen met als opdracht: 
a. het voor.tzetten en zo mogelijk vol tooien van 

de arbeid, zoals die omschreven is in de 
Acta Synode 1962, art.40, waarbij er in het 
bijzonder tegen warde gewaakt, dat het lie
derenboek ook maar in het minst het karakter 
van een "hymn-book" zou krijgen. 

b. de kerken van tijd tot tijd voor te lichten 
over de verdere ontwikkeling en betekenis 
van het aan deputaten opgedrageti werk. 

c. dat de samenwerking om te komen tot een com
. pleet kerkboek voor de diensten in de engel
se taal ·beperkt dient te blijven tot de 
kring der corresponderende zusterkerken. 
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h. De deputaten worden onder dankzegging voor de door 

hen verrichte arbeid ged~chargeerd. 

Artikel 47 
OPLEIDING DIENST DES ~VOORDS , 

Afgehandeld wordt het rapport ·van de deputàten voor 
de opleiding tot de dienst des Woords._(Art. 41 .de~ 
zer Acta). 
De synode besluit; 
1. De kerken te herinneren aan art •. l9 D.K.Q., waar~ 

in zij overeenkwamen, dat 11 &e. gemeenten. zullen,', 
voor zoveel nodig, arbeiden, dat er studenten i~ 
de theologie zijn,die door haar onderhouden wor:
den11. 

2. Opnieuw deputaten te benoemen met de opdracht 
verdere onderzoekingen te doen naar de mogelijk
heden van een opleiding tot het ambt van dienaar 
des Woords voor broeders, di~ begeren dit ambt 
uit te oefenen. 

Artikel 48 
SCHORSING 

De vergadering wordt geschorst voor de middagpauze. 

M i d d a g z i t t i n g op donderdag 19 mei 

Artikel 49 
HEROPENING 

De vergadering wordt heropend; Gezongen wordt Gez. 
8:3, gelezen wordt Openbaring 3:14-22. 

Artikel 50 
.ENGELSE BIJBELVERTALING -

Aan de orde komt het rapport betrefîende Engelse 
Bijbel-vertaling. De synode is van oordeel,. dat de· 
urgentie om te komen tot een in de erediensten goed 
bruikbare engelee bijbelvertaling vaststaat. Voorts 
is de synod~ van oordeel dat de opd~acht tot zelf
standig toetsen van the New English Bible (Acta 
1964, art~ 18) moeilijk uitvoerbaar is. 
De synode besluit opnieuw deputaten te benoemen met 
de opdracht nogmaals te onderzoeken, welke Bijbel
vertalingen in aanmerking zouden kunnen komen voor. 



- 56 -
gebruik in de erediensten. 

·Artikel 51: 
ltiiJZE VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING 

Een aanvang wordt gemaakt met de bespreking van het 
verzoek van de kerk van .Armadale aan de synode om te 
bevestigen, dat de door de kerk van Armadale aange
nomen regeling ter voltrekking_van huwelijken 11al
lerszins geoorloofd is./ omdat hét voorgestelde zeker 
niet als onschriftuurlijk kan worden aangemerkt en 
de Bijbel op geen enkele manier de daarin vervatte 
voorstelling van zaken tegenspreekt"• 

Artikel 52 
SCHORSING 

De vergade.ring · wordt na dankgebed geschorst tot 
vrijdagmorgen 20 mei ..... 

M o r g e n z i t t i n g op vrijdag 20 mei 

Artikel 53 
HEROPENING 

De vergadering wordt heropend; 
86:6_, gelezen wordt Openbaring 

Artikel 54 1 

COHITE-GENERAAL 

4. 

De synode gaat in comi t~.:.g-eneräal 

Artikel 55 , 

gezongen wordt Ps. 

SLUITING COMITE-GENERAAL 
Het comite-generaal wordt opgeheven, waarna de 
praeses, enige der in comi H~-generaal verhandelde 
punten meded~elt. 

Artikel 56 
WIJZE VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING 

De bespreking van het verzoek van Armadale (vermeld 
in art. 51 dezer Acta) wordt voortgezet en resul
teert in de volgende uitspraak: de synode, overwe~ 
gende, dat: 
a. de kerk van Armadale overwegende bezwaren heeft 

een huwelijksvoltrekking te doen plaats vinden 
in de officigle eredienst; 

b. de kerk van Armadale in het ter synode Launeesten 
1964 gewijzigde artikel 70 K.O. niet gelezen 
heeft, dat ook de huwelijkssluiting moet plaats 
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vinden in de officiêle eredienst; 

c. de. andere kerken van gedachte waren, dat de hu
welijkssluiting naar het gewijzigd~ art. 70 K.O. 
wêl in dB eredienst behoort plaats te vinden; 

van oordeel, dat de door de kerk van Armadale aan
genomen regeling niet als onschriftuurlijk aange~ 
merkt kan worden; 
spreekt uit, dat de kerk van Armadale dient vrijge
laten te worden deze regeling te blijven toepassen, 
maar tevens, dat van haar verwacht wordt, dat zij 
ter volgende synode met een voorstel tot wijziging 
of facultatief stellen van art. 70 K.O. komt. 

Artikel 57 
RAPPORTENDER DEPUTATEN 

T.a.v. uit te brengen rapporten op een volgende sy
node, besluit de synode bij elk te benoemen depu
taatschap dit punt apart te regelen. (zie art. 68) 

Artikel 58 
VASTSTELLING BIJh~GE ACTA 

Vastgesteld wordt, welke bescheiden als bijlage in 
de Acta zullen worden opgenomen. Besloten wordt al
leen op te nemen de laatste correspondentie met de 
Reformed Churches of Australia. 

Artikel 59 
BRIEF AAN DE REFORMED Ch~RCHES OF AUSTRA
LIA EN AAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN 1"E
DERLAND 

De brief aan de Reformed Churches of Australia wordt 
definitief vastgesteld. Dit schrijven zal aan al 
hun plaatselijke kerken toegezonden worden met toe
gevoegde engelse vertaling. Eveneens wordt de tekst 
vastgesteld van het schrijven dat verzonden zal wor
den aan de nederlandse deputaten voor corresponden
tie met buitenlandse kerkeno 

Artikel 60 
ACTA EN PERSVERSLAG 

Deel van de Acta en van het Persverslag worden vast
gesteld. 

Artikel 61 1 

COMITE-GENERAAL 
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De synode gaat in comitê-generaal voor afhandeling 
o.a. van de notulen der zittingen in coriitê-gene
raal, de rondvraag naar art. 41 en art. 43 K.O. en 
voor de persoonlijke rondvraag, voorzover deze aan 
de orde moeten komen in comit~-generaal. 

Artikel 62 
SCHORSING 

De vergadering wordt geschorst voor de middagpauze. 

M i d d a g z i t t i n g op vrijdag 20 mei 

Artikel 63 
HEROPENING 

De vergadering wordt heropend met het zingen van 
Psalm 106:2 en de voorlezing van Openbaring 5. 
Het comit~-generaal wordt opgeheven en de praeses 
deelt enige der daarin verhandelde punten mede. 

Artikel 64 
INSTRUCTIE CORRESPONDENTIE MET BUITENLlcND
SE KERKEN 

De richtlijnen voor de deputaten voor corresponden
tie met buitenlandse kerken worden opgesteld. 
De synode draagt deputaten op: 
1. De correspondentie met de zusterkerken in Neder

land, Canada, Zuid-Afrika, en Monte-i-~.legre, te 
voeren naar de door de synode van Bunscheten-Spa
kenburg 1958 - 1959 vastgestelde regels, onder 
toezending van een copie van het aan de neder
landse deputaten te zenden schrijven, genoemd in 
art. 18d en art.59 dezer Acta, aan de kerken van 
Canada, Zuid-Afrika en Monte-Alegre. 

2. Er bij de Canadese deputaten op aan te dringen, 
dat zij regelmatig de Acta hunner synodes toe
zenden. 

3. De Canadese deputaten te vragen, of zij de eerst 
volgende synode hunner kerken namens on-ze synode 
willen verzoekenleen nauwere samenwerking tussen 
de kerken tot stand te brengen in die zaken, die 
van geneenschappelijk belang zijn. 

4. Uit de correspondentie met de buitenlandse ker
ken die zaken ter kennis van de kerken te bren
gen,welke voor de gezamenlijke kerken in Austra-

j 
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li~ van belang ZlJn• 

5· Twee exemplaren van de Acta te zenden aan de bui
tenlandse kerken. 

6. ·Aan de buitenlandse kerken nededeling te doen van 
plants en tijd der eerstvolgende synodef en ui ... 
terlijk zes weken voor de aanvang van de synode 
het voorlopig agendun toe te zenden. 

7. Te onderzoeken of the Free Reformed Churches ook 
geroepen en in staat zijn de Koreaanse Presbyte
riaanse Kerken te erkennen als buitenlandse zus
terkerken en op grond daarvan correspondentie met 
haar aan te gaan;en voorts, bij een gunstig rap
port, dit z~sp.n. aan de kerken toe te zenden, 
vergezeld van voorstellen betreffende de.wijze 
van correspondentie. 

8. De Nederlandse deputaten tot samenspreking met 
de Christelijk GereforrJeerde Kerken te herinneren 
aan de zaak genoend in art. l8b dezer Acta. 

9. Over hun arbeid te rapporteren aan de kerken ui~ 
terlijk zes weken voor de aanvang van de eerst~ 
volgende synode en voorts aan die synode. 

Artikel 65 
TUCHT DOOPLEDEN 

De deputaten terzake de richtlijnen voor de tucht 
over doopleden brengen rapport uit. 
De synode besluit de kerkeraden te adviseren in voor
konende gevallen de in het rapport gegeven richt
lijnen te raadplegen en de volgende in het rapport 
voorgestelde formulieren te aanvaarden: 
Formulieren van openbare bekendmakingen met betrek
king tot doopleden der gemeente, die in ongehoorzaam
heid leven. 

a. Openbare vermaning t.a.v. afkerige volwassenen. 
De kerkeraad deelt met droefheid mede, dat N.N., 
door de doop der Christelijke Kerk ingelijfd,on
danks voortdurend ernstig vermaan hardnekkig blijft 
voortgaan in de zonde van •••••••••• 
Indien hij/zij niet onverhoopt binnen •••• met betoon 
van berouw betering des levens bewijst, zal de ker
keraad genoodzaakt ZlJn dit dooplid om zijn moed~ 
willige ongehoorzaamheid aan den God des Verbands 
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The churches report about their work amongst the 
11 scattered 11 bröthers and sisters. The church of 
Albany has nothing to report. The church of Arma
dale wishes to report in a closed session. The re
port of the church of Launeesten is read .and dis
cussed. 

Artiele 41 
TRAINING TO THE MINISTRY OF THE WORD 

The deputies for the training to the ministry of 
the Word (Acts 1964 art .13) submi t a report on their 
activities. As a result of the discussion it is 
concluded, that the churches have the task to care 
for the training of brothers, who desire to work in 
the office of ninister of the Word (art. 19 Church 
Order) and that the motive for this care must not 
be to supply the needs for ministers in the own Au
stralian churches, but the possible desire of bra
thers to werk in this ~ffice. The Synod considers 
in this regard, that in this way the Australian 
churches may also expect the supply in their own 
needs. The finalization of the report of deputies 
is adjourned till a next session. 

Artiele 42 
ADJOURNMENT 

The meeting is adjourned after the singing of psalm 
93:1 and 4, and thank.sgiving. 

M o r n i n g s e s s i o n on Thursday 19th May 

Artiele 43 
RE-OPENING 

The meeting is reopened, Hymn 5:3 and 9 are sung, 
Ravelation 3:7-13 is read. 

Artiele 44 
CLOSED SESSION 

The synod goes into closed session for the discus
sion of the report coneerning the work amongst the 
11 scattered11 from the church of Armadale. 

Artiele 45 
E1~ OF CLOSED SESSION 
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b. Public Excommunication. 
The consistory is confronted with the sad duty of 
informing the congregation, that N •••• , denies ob
stinately the coL1l:lunion with Christ and His church, 
which was signified and sealed urito hiu/her in Holy 
Baptism, in spite of many earnest admonitions. 
Therefore the consistory now has to proceed.in the 
NarJe of the Lord to exco!:'.municate N ••••• frou the 
Church of God, and to deelare that he/she has no 
part in the Kingdom of Christ as long as he/she be 
not converted. 
The congregation is exhorted to pray for the sinner 
unceasingly,and to admonish him/her with affection, 
thnt he/she may confess and hate his/her sin. 
Let us tru~e heed,lest there be in any of us an evil 
h8art of unbelief, in departing of the living God. 

Maatregelen worden getroffen tot vermenigvuldiging 
en verspreiding dezer formulieren onder de kerkera
den. 

Artikel 66 
SCHORSING 

De vergadering wordt geschorst. 

A v o n d z i t t i n g op vrijdag 20 mei 

Artikel 67 
HEROPENING 

De vergadering wordt heropend. Gezongen wordt Ps. 
124~ gelezen wordt Openbaring 22:6-21 • 

.Artikel 68 
RAPPORTEN DEPUTATEN 

Vastgesteld wordt welke van de op de volgende syno
de uit te brengen rapporten aan de kerken dienen te 
worden toegezonden en de termijn, waarbinnen dit 
geschieden zal. 
Aldus: 
1. Deputaten voor correspondentie net de buitenland

se kerken zullen hun rapport de kerken toezenden 
zes weken voor de e.k. synode; 

2. Deputaten voor correspondentie met de Hoge Over
heid: eveneens zes weken; 

3. Deputaten Engelse Bijbelvertaling: zes maanden; 
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4. Deputaten Opleiding dienst des Woords: zes maan

den; 
5. Rapport inzake Zendingswerkzan.mheden: zes weken; 
6. Commissie ter bestudering vn.n het Adoptie-vraag

stuk: zes maanden. 
7. Deputaten Kerkboek voor.Diensten in de Engelse 

taal: zes maanden. 

Artikel 69 
VASTSTELLING VAN DE PERCENTAGE CIJFERS 
VOOR DE Ol'-fBLAG DER SYNODEKOSTEN OVER DE 
KERKEN. 

De percentage cijfers worden als volgt vastgesteld: 
Albany: 23% 
Armadale: 54% 
Launceston: 23%. 

Artikel 70 
BENODUNG DEPUT.b.TEN 

De volgende deputaten worden benoemd: 
Archiefbewarende Kerk: de kerk te Armadale; 
Archiefcontrolerende Kerk: de kerk te Albany; 
Synode-quaestor: br. J.Vcltkamp; sec. br.J. Kroeze; 
Deputaten ad artto49 en 79 K.O. :dienaren des Woords, 

brs. G. Olde, J. Eikelboom, W. Buist; 
Deputaten voor correspondentie met buitenlandse ker

ken: ds. K. Brtlning, brs. H. Terpstra en J. Zui
deD.a; 

Deputaten voor correspondentie met de Hoge OveJ;'heid: 
de praesas en scriba van elke kerk (praeses: ds. 
G. van Rongen); 

Deputaten inzake Engelse Bijbelvertaling: dienaren 
des Woords; 

Deputaten inzake Kerkboek in de Engelse taal: ds.G. 
van Rongen, br. J. van der Ros; 

Kerkvisitatoren: dienaren des Woords.· Voor elke 
mondelinge visitatie wijst de kerkeraad wan.rtoe 
de visitator, welke de mondelinge visitatie ver
richt, behoort, een ouderling aan, die als door 
de synode benoemd wordt beschouwd; 

Deputaten inzake de · Opleiding tot de Dienst des 
Woords: ds. K. Brtining, brs. M. Dijkstra en J.Ei
kelboom. 



- 63 -
Adresvoerende Kerk voor de Zending: de kerk te Arma

dale; 
Commissie ter bestudering van het Adoptie-vraagstuk: 

dienaren des Woords, brs. G. Olde, M. Eikelboom, 
A. Swarts, A. Slob, W. Buist, H. van der Velde. 
Voorzitter: de. K. BrUning; rapporteur: ds. J. D. 
Wielenga_. 

Artikel 71 
VOLGENDE SYNODE 

De kerk van A~bany wordt aangewezen als roepende 
kerk voor de volgende. synode, die D.V. zal bijeen 
komen in mei 1968 te Albany. 

Artikel 72 
RONDVRAAG NAAR ART. 41 K.O. EN PERSOON
LIJKE RONDVRAAG 

In de rondvraag naar art. 41 K.O. heeft geen der 
kerken iets ter sprake te brengen. Ook de persoon
lijke rondvraag levert niets op. 

Artikel 73 
ACTA EN PERSVERSLAG 

De Acta en het Persverslag worden vastgesteld. 

Artikel 74 
CENSUUR NAAR ART. 43 K.O. 

Censuur naar arto 43 K.O. behoeft niet te worden 
geoefend. 

Artikel 75 
SLUITING 

De praeses dankt de beide zusters van de gemeente 
van Armadale voor de voortreffelijke wijze waarop 
zij de synode gediend hebben in de verzorging der 
maaltijden. Hij overhandigt hen een blijk van waar
dering. Vervolgens spreekt hij zijn mede-synodele
den toe, waarna de assessor de praeses dankt voor 
zijn rustige en zakelijke leiding en hem en zijn 
mede-afgevaardigde Gods zegen toewenst bij hen ver
trek naar het verre Launcèston. 
De praeses leest tenslotte Psalm 90 en spreekt een 
slotwoord. Hij wijst op de gegroeide traditie, om 
aan het einde van de synodes een samenvattende ty
pering te geven van het verhandelde. Werden door 
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de vor~ge praeses de respect~eve synodes getypeerd 
als staande ~n het teken van de opbouw (1954 en 
1956), van de consol~dat~e (1959), van de bel~~~ng 
van het kerkverband (1962) en van het wereldw~jde 
werk van het Woord Gods (1964), deze synode 1966 ~s 
te karakter~zeren als gestaan hebbend ~n het t.eken 
van het behoud van het gereformeerd karakter van 
onze m~n of meer 'gevest~gde' kerken. Gereformeerd 
Z1Jn ~s samen te vatten als: getu~gen~s geven aan 
het kon~ngschap van de Here Jezus Chr~stus. Z~jn 
kon~ngschap ~s een un~verseel kon~ngschap en w~l 
z~ch doen gelden ~n heel het leven, ·ook ~nhet 'pu
bl~eke leven en samenleven. · Het geopenbaarde Woord 
van de Kon~ng moet worden gehoorzaamd, gepred~kt en 
u~tgedragen tot de e~nden der aarde. Aatl het be
houd van het aldus omschreven gereformeerde karak
ter der kerken mocht de synode d~enstbaar z~jn, ~n 
het behandelen b~jv.van zaken betreffende de Ople~
d~ng tot de d~enst des Woords en de Zending. Maar 
eveneens waar zij handelde ter bescherm~ng van de 
oudere en jongere leden der gemeente tegen de zu~g
kracht van de levensst~jl der ons omr~ngende onge
lovige wereld. In dit verband mag met dankbaarheid 
vermeld worden, dat de Here in Zijn gunst alle drie 
de gemeenten de beschikking heeft gegeven over een 
eigen inrichting voor gereformeerd onderwijs der 
kerkjeugd. 
Voorts zijn te noemen agendum punten als het Kerk
boek in de Engelse taal en het verstrooiden werk. 
In dit alles was de synode er op uit het gerefor
meerde karakter der kerken te bewaren. Daarom dur
ven we Gods zegen af te smeken over ons werk met de 
woorden van Psalm 90:16 en 17. 
Wat nu de ingaande periode van·:het leven·der· kerken 
betreft:d~ kerken moeten in het gere~ormeerde spoor 
blijven gaan. Want de Kon~ng w~et onze werken. En 
Hij komt, telkens weer, en straks definitief, om te 
oordelen en te zegenen dan wel te 'straffen, à.l naar 
de werken van gehoorzaamheid aan Zijn universeel 
Ko~ngschap. Vol goede moed kunnen we de toekomst 
ingaan, een tijd, die krachtens de belofte een tijd 
kan worden van heil en geluk voor de kerken. 
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De praeses laat tenslotte Psalm 98:4 zingen, gaat 
voor in dankzegging en gebed en verklaart de sy:no_de 
voor gesloten. 

Vastgesteld -te Armadale, 20 mei 1966. 

w.g. G. ván Rongen, praeses 

K. Brtining, assessor 

J"D.· Wielenga, eerste scriba 

J. Eikelboom, tweede scriba 

G. Olde, lid 

W. Buist, lid. 

. ':... 
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BIJLAGE I 
(Zie Acta artt. 39, 58 en 59) 

BRIEFWISSELING MET DE 'REFORMED CHURCHES OF AUSTRA
LIA11. 

15 february, 1965. 
The Free Reformed Churches of Australia, 
C/- Rev. K. BrUning, 
3216 Albany Highway, 
ARMADALE, W.A. 

Esteemed Brethren, 

The Synod of the Reformed Churches of Austra
lia, in session from February 10, 1965 having heard 
the Committee's report regarding your letter of Fe
bruary 21, 1964 regretfully decided to discontinue 
under the present circumstances the correspondence 
with your Churches until such a time that you change 
your attitude for which we pray. 

With fraternal greetings, 

on behalf of Synod, 

Was signed: J.B. van den Bom, President 

P.G. Geertsema, 2nd clerk. 

Synode van The Free Reformed 
Churches of Australia-Armadale W.A. 1966. 

Armadale, W.A. 
juni 1966. 

Aan de Synode der Reformed 
Churches of Australia. 

Weleerwaarde en eerwaarde Heren, . 
In antwoord op uw brief gedateerd 15 feb. 

1965, inhoudende de mededeling dat u, gehoord het 
rapport uwer commissie over onze brief van februari 
1964, niet verder wilt corresponderen met onze ker
ken, totdat er verandering komt in onze houding,be
richten wij u dat de synode van Armadale 1966 be
sloot u nogmaals de volgende vraag voor te leggen: 
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Indien het waar is dat u zegt,: 
eenheid te zoeken, 
saQen te willen aanzitten aan ~~n Avondmaalstafel, 
samen te willen optrekken in de Naam des Heeren, 

waarom dan bent u nog nooit serieus ingegaan op de 
zaken die we u steeds weer hebben voorgelegd en die 
voor onze conscientie om een oplossing vragen alvo
rens we die begeerde schriftuurlijke eenheid kunnen 
bereiken. 

Zolang u een ernstige beantwoording van deze dingen 
blijft ontwijken, moeten wij blijven concluderen dat 
uw eenheidsstreven niet schriftuurlijk en waarachtig 
is en dat u daarom schuldig zijt aan het blokkeren 
van de weg die naar de schriftuurlijke eenheid kan 
leiden. 

Voor de synode: 

w.g. G. van Rongen, praeses 

J. Eikelboom, scriba 2 

Afschrift van deze brief is verzonden aan alle Ré
formed Churches. 
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0 V E R Z I C H T 

A v o n d z i t t i n g op maandag 16 mei 

Art. l 
2 
3 
4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 
ll 
12 

.: 

Opening 
Credentiebrieven 
Maderaoen 
Constituering 
Ondertekening van het formulier voor predi
kanten 
Welkomstwoorden 
Telegram aan de synode van Die Vrije Gere
formeerde Kerke in Suid-Africa. 
Ag endurn 
Werkwijze 
Felicitatie 
Correspondentie Buitenlandse Kerken 
Schorsing 

M o r g e n z i t t i n g op dinsdag 17 mei 

Art.l3 
. 14. 

15 
16 

Heropening 
Uitgave der Acta 
Quaestuur synode 1964 
Comit~-generaal 

A v o n d z i t t i n g op dinsdag 17 mei 

Art.l7 
18 
19 
20 
.'~l 

Heropening 
Correspondentie Buitenlandse Kerken 
Koreaanse Presbyteriaanse Kerken 

: Zending 
Schorsing 

M o r g e n z i t t i n g op woensdag 18 mei 

Art.22 Heropening 
23 Acta, Persverslag 
24 Correspondentie met de Hoge Overheid 
25 Archief 
26 Deputaten ad artt. 49 en 79 K.O. 
27 Visitatie-regeling 
28 Quaestuur 
29 : Visitatie 
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Art.30 : Besluiten-boekjes 
31 : Schorsing 

M i d d a g z i t t i n g op woensdag 18 mei 

Art.32 Heropening 
33 Approbatie Beroep ds. J.D. Wielenga 
34 Kerkboek in de Engelse taal 
35 Acta en Persverslag 
36 Schorsing 

A v o n d z i t t i n g op woensdag 18 mei 

Art.37 
38 
39 

Heropening 
Adoptie van kinderen 
Schrijven van The Reformed Churches of Au
stralia 

40 Arbeid onder de verstrooiden 
41 Opleiding Dienst des Woords 
42 Schorsing 

M o r g e n z i t t i n g op donderdag 19 mei 

Heropening 
Comit~-generaal 

Sluiting Comit~-generaal 
Kerkboek Engelse taal 
Opleiding Dienst des Woords 

Art.43 
44 
45 
46 
47 
48 :· Schorsing 

M i d d a g z i t t i n g op donderdag 19 mei 

Art.49 Heropening 
50 Engelse bijbelvertaling 
51 Wijze van Huwelijks-voltrekking 
52 Schorsing 

M o r g e n z i t t i n g op vrijdag 20 mei 

Art.53 
54 
55 : 
56 
57 
58 
59 

Heropening 
Comit~-generaal 

Sluiting Comit~-generaal 
Wijze van huwelijks-voltrekking 
Rapporten der deputaten 
Vaststelling Bijlage Acta 
Brief aan de Reformed Churches of Austra
lia en aan de Gereformeerde Kerken in Ne
derland. 



Art.60 
61 
62 
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Acta en Persverslag 
Comit~-generaal 

Schorsing 

M i d d a g z i t t i n g op vrijdag 20 mei 

Art.63 : Heropening 
64 Instructie correspondentie met buitenland

se Kerken 
65 Tucht doopleden 
66 Schorsing 

A v o n d z i t t i n g op vrijdag 20 mei 

Art.67 
68 
69 

70 
71 
72 

73 
74 
75 . . 

Heropening 
Rapporten deputaten 
Vaststelling van de percentage cijfers voor 
de omslag der synodekosten over de kerken. 
Benoeming deputaten 
Volgende synode 
Rondvraag naar art. 41 K.O. en persoonlij
ke rondvraag 
Acta en Persverslag 
Censuur naar art. 43 K.O. 
Sluiting. 
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I N D E X 

J .D. ·~·Jielenga 

art. 
art. 
.art. 

Acta - Uitgave van 
Adoptie van kinderen 
Approbatie beroep ds. 
Besluiten-boekjes 
Buitenlandse kerken -

art. 
correspondentie met 

14 
38,70 

33 
30 

art.ll,l8,64,70 
Canadian Reformed Churches art.ll,~6,64 
Christelijk Geref. Kereken in Nederland art. 18,64 
Deputaten benoemingen art. 70 
Deputaten rapporten art. 68 
Engelse Bijbelvertalingen art. 50,70 
Geref. Kerken in Nederland art. 18,59 
Geref. Kerke in Suid-Africa art. 7 
Hoge Overheid_- correspondentie met art. 24,70 
Huwelijksvoltrekking - wijze van art. 51,56 
Kerkboek Engelse taal art.34,46,70 
Kerkvisitatie-regeling art. 27,29 
Koreaanse Presbyteriaanse Kerken art. 19,64 
Ondertekeninga formulier voor predikanten 

Opleiding tot de Dienst des Woords 
Reformed Churches of Australia 

art. 5 
art.41,47,70 
art.39,46,58 

59,Bijlage 
Reformed Churches of New Zealand art~ 18 
Synode kosten - omslag percentage cijfer 

Synode quaestuur 
Tucht over doopleden 
Verstrooidenwerk 
Zending 

art. 69 
art.15,28,70 
art. 65 
art. 40,44 
art. 20,70 
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FREE REFORMED CHURCHES OF AUSTRALIA 

ALBANY: 
Instituted l3th Nov./14th Dec. 1952. Menhership per 
July lst, 1966: 255, 99 of which are confessing mem
hers. 

Minister: Rev. J.D.Wielenga, born 2lst June, 1935; 
minister Of Veenendaal,-HolJ..and, 2lst January 1962, 
Albany, vV';A. 13th March 1966. - -

Address: 112 Hare Street, Albany; phone 835. 

Churchbuilding: North Road cörner Beaufort Street. 

Church Services: 9.30 a.m. and 4.15 p.m. 

Secretary of the Church Council: C. Plug, 6 Melrose 
Street. 

Stewarts Committee: secr. 1N. Wagenaar, Cockburn Rd. 

Mission Comm.: secr.Heerke v.d.Schaaf,Albany H'way. 

Evangelization Comm.: W. Dekker, 54 King Road. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-
School Assoc.: secr. J. Plug, ll Camfield St. phone 

1525. 

Schoolbuilding: Beaufort Str.Headmaster: G.Spijker. 
"School with the Bible 11 • 

C.P.S . .b..: secr. W.L. Dekker, Simros Street. 

Emigration Assoc.: A.il... 't Hart, N0 rth Road. 

Men's Assoc.: secr. G. Spijker, 3 Townsend Street. 

Women's Assoc.: secr. Mrs. G. Spijker, 3 Townsend 
Street. 

Youth Club: secr. Miss Henny v.d.Wa1, Ulster Road. 

Adult's Assoc.: secr. W.L. Dekker, Simros Street. 

Choral Soc.: Conductor: G. Spijker, secr. Mrs. G. 
Olde, Yakamiah Dairy, Barker Road. 

Publication Committee: secr. M. Vermeulen, 
Street. 

David 
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ARMADALE: 
Instituted 24th June 1951. Merobership per July lst, 
1966: 556, 222 of which are confessing members~ 

Minister! Rev. K. BrUning, born 2nd July 1921; mini
ster of Mildam 23rd April, 1950; Rijnsburg 2lst Sep-
tember 1952, Armadale 15th May 1960. ·. 

Address: 3216 Albany Highway, P.O. B9x 12,-Armadale, 
phone 97.2264. . _ 

Secretary of the Church Council: J.van:Leeuwen,Third 
Avenue, Kelmscott. 

Church Services: temporary in the Town Hall,Jull St. 
Armadale. 
lst Apr.-30th Sept., 10.00 a.m. & 5.00 ~~ 
lst Oct.-3lst March, 10.00 a.m. & 6.30 ~.m. 

Stewarts Committee: secr. J. Bijl, Chevin Road, Ro
leystone. 

Mission Comm.: secr. S. van der Laan, Thomas Road, 
Byford, phone 93.4209. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
School Assoc.: secr. G.J. Bosveld, Braakton Highway, 

Kelmscott, phone 97.5209. Headmaster: M. 
Dijkstra, Robinhood Ave., Armadale. 

Assoc. for Assist.to Free Ref. Migrants: secr. A.van 
Leeuwen, cnr. Fifth Road and Railway Avenue 
Armadale. 

Cal.Pol. and Soc.Assoc.: secr. G.J. Bosveld,Brooktou 
Highway, Kelmscott, phone 97.5209. 

"Mesoz Assoc.": secr. J. Mulder, 155 Craudon Street, 
Gosnells. 

Men's Assoc.: secr. G.Wieske, Locksley Ave.Armadale. 

Women's Assoc.: "Rondom het Woord", secr. Mrs.R.Mul
der, 155 Craudon Street, Gosnells. 

Boys Club: "Serve the Lord", secr. s. Pleiter, Fifth 
Raad, Armadale. 

Boys Club: "Rejoice in the Lord 11 ,secr.R.van Leeuwen" 
42 William Street, Armadale. 
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Girls Club: "Niet in eigen Krachtrr, secr. Thea Zui

dema, 19 Tuck Street, Armadale. 

Girls Club: "Trust and Obey", secr.Hendriria Swarts, 
36 Riverton Raad, Wilson. 

Adults Assoc.: secr. L. Schoof Snr., Locksley Ave. 
Armadale. From this assoc., emanates the 

,young boys and girls clubs and the library. 

Choral Soc.: Conductor: L. Séhoof Snr., Secr. Mrs. 
A.J. Louw, 40 Wanaping Raad, Kenwick. 

Publication Committee: secr. W. Fokkema, Urch Raad, 
Roleystone. 
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LAUNCESTON: 
Instituted 15th February 1953. Merobership per July 
lst, 1966: 292, 96 of which are confessing members. 

Minister: Rev. G. van Rongen, barn 16th May 1918, 
minister of the "gereformeerde Kerk te Waardhuizen 
c.a.", Holland, 9th July,l944; Zwijndrecht, 6th May 
1948; Leidon,l5th June 1952; Launeesten (Tas.) 23rd 
October, 1955· 

Address: 2 Fulford Street, Launeesten (Tas.); phone 
2.3167. 

Secretary of the Church Council:J.Kroeze, 22 Pomona 
Road, Riverside (Tas.); phone 27.3438. 

Stewarts Committee: J.Veltkamp, 61 Victoria Street 1 

Young Town, phone 4~9923. 

Address Deacons: H. van der Veldet 11 Victoria St. 
Young Town, phone 4r9793. 

Church services on Sunday in the John Calvin School 
at 10 a.m. and 4 p.m., alternatively in 
the English and Dutch languages. 

This Church cares for the brathers and sisters Hscat
tered11 in Tasmania, Victoria, New South 
Wales and New Zealand. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-
The Free Reformed School Association runs the John 
Calvin School, 53 Howick Street,phone 4.3794; there 
are 3 teachers in 6 classes. Secr. F.J. Veldhuis,54 
Pomona Raad, Riverside. Headmaster: T.M.P. van der 
Ven, 49 West Tamar Raad, Launceston. 

Launeesten Assoc.for Assist. to Ref. Migrants, (Im
migratievereniging): secr. J. 1. Jansen, 338 West 

Tamar Highway, Riverside. 

Bible-study club: secr. T.M.P. van der Ven, 49 West 
Tamar Raad, Launceston. 

"Sister-Aid", secr. Mrs. E. Groenewold, 17 Franklin 
Street, Launceston, phone 2.4413. 

Women's Assoc.: 11 Sola Fide", secr. Nrs. B.Th.Schenk, 
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17 Morley Road, Riverside. 
Youth Club: 11 Rehoboth11 , secr. Janet van der Lecq, 7 

Bavaria Street .j.{ings Meadows ,phone 4.3398. 

Youth Club: "Kleine Kracht", A and B.; leaders Mr. 
and Mrs. A.van Dongen, 385 Wellington St~ 
Launceston, phone 4.3002. · 

Publication Organization: secr. Rev. G. van Rongen, 
2 Fulford Street,Launceston,phone 2.3167. 

Choir: 11Jubilate Domino", chairman: î1I.van der Lecq, 
7 Bavaria Street, Kings Meadows,~hcne 4~ 
3398 •. 

Table-tennis Club_: e.o. H.Hidding, 99 Bain Terrace, 
Launcesto;n, phone 7.3579. 

West Tamar Recprder Consort: leader T.M.P. van der 
Ven, 49 \~st Tamar Raad, Launceston. 

1 
1 
11 

~: 

i 




