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ACTA 
van de zevende synode van 
The Free Reformed Churches of Australia 
gehouden te Albany, 20 - 24 mei 1968. 

====================================== 

A v o n d z i t t i n g 

Artikel 1 
OPENING 

op maandag 20 mei; 1968. 

Namens de roepende Kerk, de Kerk te Albany, opent 
Ds J.D. Wïelenga de vergadering. Hij verzoekt de 
afgevaardigden en aanwezige Kerkleden te zingen 
Psalm 23,leest uit de Schriften Openbaring 3:7-14, 
en gaat voor in gebed. 

In zijn openingswoord wijst hij erop dat de synode 
vergadert in de week waarin de Hemelvaart van onze 
Heere Jezus Christus herdacht wordt. Tussen beide 
feiten ligt het verband van oorzaak en gevolg. On
ze Heiland is ten hemel gevaren om vandaaruit Zijn 
autoriteit uit te oefenen in het vergaderen van 
Zijn Kerk, en in het zenden van de Heilige Geest. 
Deze Geest nam bezit van de apostelen, en toen be
gon het wereldwijde werk. De apostolische procla
matie heeft ook ons bereikt.En zo heeft de levende 
He ere ons tot Zijn Kerken gemaakt ,hier in dit:..lando. 
Maar ook ons sruJenzijn als Kerken in synode is een 
direkt gevolg en een gave van de levende He ere. Hij 
legde het Kerkverband. De Bijbel leert ons dat de 
Kerken bijeenhoren, met elkaar moeten samenleven, 
in Kerkverband. Daarvan is een synode een manifes
tatie. 
Meestal doet het woord 11 synode" denken aan een gro
te vergadering. De onze is maar klein. Het woord 
van de ten-hemel-gevaren Heiland is zeker op ons 
van toepassing: Ik weet, U heeft kleine kracht. 
Maar niet onze kracht, doch de Zijne telt mee. 
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We zijn op onze zevende synode nog slechts als drie 
Kerken bijeen. We ~uuden die cijfers graag willen 
omkeren. Maar laten Vlle dankbaar zijn dat er niet 
minder dan drie gemeenten ZlJn. Want we leven in 
een wereld waarin alles in beweging is, en die snel 
verandert. Onze levende Heere heeft ons bewaard. 
De agenda toont aan dat we gelukkig niet hebben te 
handelen over ernstige moeilijkheden, die ons van 
de fundering van Woord en Belijdenis dreigen af te 
trekken. v·Je weten allen van de moeilijkheden in on
ze zusterkerken in Nederland. E~n ervan is daar 
juist: de betekenis van het Kerkverband en de nood
zakelijkheid van synodes. Er zijn er wel die' er he
lemaal geen waarde aan hechten. Maar vanaf de Re
formatie in de l6é eeuw hebben de Gereformeerde 
Kerken beseft: wij behoren met elkaar in Kerkver
band te leven. In artikel l van de Kerkenordening 
is deze overtuiging· dan ook onder woorden G"ebracht, 
wanneer daar wordt uitgesproken dat het noodzake
lijk is voor de goede orde der Kerk ookdat er 11ver
gaderine;en11 zijn. E~n van die vergaderingen heet 
"E>ynode 11 • Alleen Kerken die 11 in goede orde" zijn 
kunnen het uithouden in deze storl21achtige wereld. 

Zeker, deze synode zal beslist niet in het nieuws 
komen, zoals bijvoorbeeld de Assemblee van de We
reldraad van Kerken, dit jaar te houden in Upssala, 
of de 11Gerefor1:1eerde Oecumenische Synode 11 te Amster
dar:l. Maar al kent de wereld ons niet, de Overste 
der wereld kent ons wel. 
De agenda laat het zien, dat wij als Kerken een 
bepaalde positie in deze wereld innemen. Spreker 
verwees in dit verband naar punt en als 11adoptie 11 , 

"zending", en het vcrzoek om ons aan te sluiten 
bij de 11Australian Council of Reformed Churches". 
Meer dan ooit hebben wij het Kerkverband nodig. En 
daarom aanvaarden we deze synode dankbaar uit des 
Heeren hand. 

Wat moet onze richtlijn zijn? Het woord tot Fila
delfia gesproken: Gij hebt kleine kracht, maar ge
hebt MijnWoord bewaard en Mijn Naa.n niet verloo
chend., Dat Woord is samengevat in onze Belijdenis-
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sen.Wanneer wij daaraan trouw zijn zal deze synode 
een zegen van Christus' wege voor de Kerken zijn. 
Dan zullen wij bewaard worden in het uur van de gro
te verleiding. En misschien wil de Heere anderen 
zich bij ons doen voegen. 
Hij beloofde vanuit de henel met Zijn gemeenten te 
zijn, tot aan het einde der wereld. Zo zal Hij ook 
met deze synode zijn. 

Artikel 2 
CREDENTIEBRIEVEN 

De afgevo:::Lo.rdigden vo.n de Kerk te Launeesten wo~den 
aangewezen om de credentiebrieven te onderzoeken. 
Zij .rapporteren dat alle Kerken wettig vertegen
woordigd zijn. 
Alle prini-afgevaardigden 

van de Kerk te Albany: 

van de Kerk te àrnadale: 

zijn aanwezig, namelijk: 
Rev. J.D. Wielenga en 
ouderling R. Koops. 
Rev. KoBrUning en ou
derling H. Terpstra. 

van de Kerk te Launceston: Rev. G. van Rongen en 
ouderling P.Dingeman-
se. 

Artikel 3 
MODERJ-;.MEN 

In het Moderacen worden gekozen de broeders Rev.K. 
BrUning als praesas; Rev. J. D. ~Jielenga als asses
sor; Rev. G. van Rongen als eerste scriba; en ou
derling R. Koops als tweede scriba. 

Artikel 4 
CONSTITUTIE 

De vergadering wordt geconstitueerd als de zevende 
synode van The Free Reformed Churches te Australia. 

Artikel _2 
AGENDA 

De agenda wordt vastgesteld naar het coilcèp't dat 
door de roepende Kerk was opgesteld. · 
De afgevaardigden van de Kerk te Arn~dal~ hebben 
twee instructies meegekregen. 

Artikel 6 
-INSTEJYII'HNG MET DE DRIE FORMULIEREN Vf.N 

ENIGHEID 
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De afgevaardigden betuigen hun instew~ing met de 
Drie Formulieren van Enigheid door van hun zi tplaat
sen op te staano 

Artikel 7 
WERKWIJZE DER SYNODE 

De werkwijze der synode wordt vastgesteld. Zij zal 
vergaderen: 

van 10. uur v.m. tot 12.30 uur nom. 
van 2 uur n.m. tot 5.30 uur n.o. 
van 7e30 .u.n.m. tot 10.00 uur n.m. 

Indien mogelijk zullen die agendapunten waarvan 
verwacht mag worden dat ze de speciale belangstel
ling van aanwezige Kerkleden hebben tijdens de a
vondzittingen behandeld worden. 

Artikel 8 
GEESTELIJKE VERZORGING V~\.N lYIILITAIREN 

De Kerk te Armadale stelt voor dat de synode over
weegt .in hoeverre en op welke wijze de Korken el
kaar kunnen helpen in de geestelijke verzorging van 
dienstplichtige militaire Kerkledeno De bespreking 
hiervan zal in een latere zitting worden voortge
zet. 

Artikel 9 
SCHORSING 

De vergadering wordt, na het zingen v2n Psalm 84:4 
en gebed bij monde van de praeses, geschorst. 

M o r g e n z i t t i n g op dinsdag 21 mei 

Artikel 10 
HEROPENING 

De vergadering wordt heropendeGezongen wordt Psalm 
84:5. Nadat gebeden is wordt gelezen 1 Johannes l. 

Artikel ll 
GEESTELIJKE VERZORGING VAN MILITAIREN 

De bespreking van het voorstel van de Kerk van Ar
madale inzake de geestelijke verzorging van dienst
plichtige militaire Kerkleden wordt voortgezet. Een 
voorstel over deze aangelegenheid zal nader worden 
geforiiluleerd en in een volgende zitting besproken. 
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Artikel 12 

COHITE-GENER.h.AL 
De synode gaat in comite-generaal ter bespreking van 
de Kerkvisitatierapportene 

A v o n d z i t t i n g op dinsdag 21 mei 

Artikel 13 
HEROPENING 

De zitting wordt heropend met het zingen van Gezang 
5:3. 
Artikel 14 - INGEKOJviEN STUKKEN VAN BUITENLANDSE KERKEN 
Voorlezing wordt gedaan van een schrijven van de 
Rev. H. Scholten te Smithville, Canada, namens de
putaten voor de correspondentie met buitenlandse 
Kerken der Canadian Reformed Churches, waarin de 
ontvangst van de stukken van onze synode wordt be
vestigd, en een en ander wordt verteld van het a
gendun van de aanstaande synode der Canadese Ker
ken. 
Eveneens wordt voorlezing gedaan van een schrijven 
van Ds P. van Gurp te Oldenhove naoens de dito de
putaten der Nederlandse zusterkerken, waarin de 
synode 's Reeren zegen wordt toegewenst,en de toe
zending van een besluit van de Generale Synode van 
ArJ.ersfoort-ïjjest inzake de regels voor corresponden
tie wordt aangekondigd. 
De bespreking van laatstgenoemd punt wordt aange
houden. De overige inhoud van beide brieven wordt 
voor kennisgeving aangenomen. 

Artikel 15 
SCHRIJVEN INZAKE DE "AUSTRALIAN COUNCIL 
OF REFORMED CHURCHES". 

Voorlezing geschiedt van een schrijven van de Rev. 
W. R. McEwen, predikant. van de Reformed Presbyte
rian Church of McKinnon,Victoria, schrijven namens 
The Australian Council of Reformed Churches, ICJ.et 
het verzoek om samenwerking en toe te treden als 
lid van dit orgaan. Als bijlage zijn toegevoegd: 
Minutes of the Annual Meeting of the A.C. of R.Ca 
held in St. George's Church, Castlereagh Street, 
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Sydney, op dinsdag 21 naart 1967. In een volgende 
zitting zal de bespreking worden sanengevat in een 
concept-antwoord op dit schrijven. 

Artikel 16 
INSTRUCTIE KERK TE A~li~DALE INZAKE PRES
BYTERIÁN REFORI~D CHURCHES 

De eerste instructie van de Kerk te ArBadale wordt 
gelezen. Ze bevat een voorstel "te overv1egen of en 
op welke wijze onze kerken geneenschappelijk een 
taak hebben ten opzichte van de mensen, welke om 
de toener:1ende afval door de noderne theoloG;ie in de 
Presbyterian Churches, net deze kerk hebben gebro
ken en nu reeds op sotm.ige plaatsen apart vergade
ren onder de nan.r:J. Presbyterian Reforned Churches". 
De volgende toelichting wordt door de Kerkeraad ge
geven: "We zien dat deze nensen opkonen voor de hei
ligheid en waarheid van Gods Woord. Daarom hebben 
we een taak deze mensen te steunen in hun moeilijke 
strijd. Dit klent te meer omdat we toch pretenderen 
en geloven Kerk van Christus te zijn waarbij een 
ieder gelovige schuldig is zich te voegen. De Kerk 
die Hij nog steeds vergadert, beschernt en onder
houdt, geworteld en gebouwd op het fundanent der 
apostelen en profeten, op Gods heilig Woord, nader 
ontvouwd in de belijdenisgeschriften der Kerk.Daar
on is het, naar het oordeel van onze raad, geboden 
ons aan hen bekend te naken, hen in de gebeden te 
gedenken in hun zware worsteling voor de Vlianrheid. 
Indien we dat niet doen,niets van ons laten horen, 
zullen deze nensen waarschijnlijk opgaan in een an
der,nisschien voor hen meer orthodoxe geneenschap, 
dan wel zich plo.atselijk als aparte Kerk blijven 
handhaven,waardoor het steeds ooeilijker wordt on, 
zo God wil, tot waarachtige geneenschap en eenheid 
te konen als vervulling van Christus' bede or,1 de 
eenheid van allen die Ren in onverderfelijkheid 
liefhebben" a 

De synode is van oordeel dat hier inderdaag een 
taak ligt voor onze Kerken en besluit een brief te 
zenden aan de Presbyterian Reformed Church te Su
therland, NeS.We en eventuele afgescheiden ~roopen 
in Nieuw Zeeland. Afschrift van deze brief zal als 
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bijlage bij de Acta worden opgenomen. 

Artikel 17 
VOORSTEL KEHK AHMAD.ALEOV:g:R LA.b.TSTE ZON
DAG IN OKTOBEH 

De kerkeraad te Armadale stelt voor uit te sprken 
dat de Free Reformed Churches 
a. op de laatste zondag in oktober in de eredienst 

speciale aandacht zullen wijden aan de grote da
den Gods in de historie van Zijn Kerk, mee in 
verband met de felle aanvallen op deze werken 
Gods; 

b. de diverse studieverenigingen ter zelfder tijd 
stil.:mleren in inleiding en bespreking goede· aan
dacht te besteden aan de genoemde werken Gods; 

c. de scholen verzoeken op hun wijze aan deze be-
lansrijke zaak ruime aandacht te schenken. 

Uit de mededelingen van verschillende afgevaardig
den blijkt dat het door de Kerk te .Aroadale gewen~ 
ste ~l in de Kerken geschiedt. Daarom wordt dit 
voorstel verworpen •• 

iJ.rtikel 18 
ARCHIEF DER SYNODES 

De Kerkeraad te Arnadale legt haar rapport over het 
archief van de synodes ter inzage. De Kerkeraad van 
Albany rapporteert over het nazien van het archief, 
en wel dat dit in orde bevonden is. 

Artikel 19 
ACTA 

De Acta van de zittingen van 20 en 21 m~i worden 
vastgesteld • 

... 'l.rtikel 20 
SCHORSING 

De vergadering wordt gesloten na het zingen van 
Psalm 77:8 en dnru~gebed bij monde van de eerste 
scriba. 

M o r g e n 

.A:-tikel 21 

z i t t i n g 

--··-- ---- -~·EEROPENI:.-JG 

op woensdag 22 mei 

De Synode wordt aeropend met het zingen van Psalm 
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84:6, gebed en het lezen van 1 Johannes 2:1-6. 

l>.rtikel 22 
GEESTELIJKE VERZORGING V~~N l'ULIT~~IREN 

De synode neemt het volgende besluit: 
"De synode van The Free Refort:J.ed Churches of .Au
stralia, kennis genenen hebbende van het voorstel 
van de Kerk te Armadale inzake de geestelijke ver
zo:::.'gine; van broeders, die hun nili taire dienstplicht 
hebben te vervullen, heeft overwogen, 
a~ dat bedoelde jonge broeders in militaire dienst 

vanwege hun vaak eenzane positie in een milieu, 
waarin weinig of niet gerekend wordt net het 
I'Joord en de wil des HEEREN, bijzondere geeste
lijke steun nodig hebben, on getrouw en stand
vastig te blijven aan den Heere, Die hen kocht 
net Zijn bloed; 

b. dat het dac.rom dringend noodzal-~:elijk is, dat de
ze~jeugdige broeders zoveel mogelijk hun verlof 
doorbrengen in het raidden van de Kerk des He eren, 
opdat zij door de Woordprediking, sacro.mentsbe
diening en verdere anbtelijke verzorging, en- in 
de gemeenschap der heiligen, versterkt en be
noedigd oogen worden in hun geloefsvertrouwen 
en geloofsgetrouwheid; 

c. dat het de taak is van de. Kerken hen - indien 
nodig - financieel te helpen om zo vaak als het 
mogelijk is een weekend door te brengen in het 
midden van de Kerk te Launceston, welke - ge
zien de ligging van de opvang- en opleidingscen
tra - wel als de meest genabuurde Kerk moet be
schouwd worden; 

de dat het ook de taak van de Kerken is deze mili
tairen zoveel nagelijk te voorzien van tapes met 
preken en van lectuur, waardoor zij de band aan 
de Kerken des te beter kunnen vasthouden en ge
bouwd kunnen worden voor hun dagelijkse.roeping 
in den Heere; 

en spreekt uit: 
1~ dat de verschillende Kerken zelf de eerste ver

ant.woordelijkheid dragen voor broeders die uit 
hun midden in nilitaire dienst gaan; 

2. dat de Kerk te Launeesten gezien de ligging van 
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de opvang- en opleidingscentra een speciale 
taak heeft ten aanzien van Kerkleden in mili tai
re dienst, onder neer eventueel in kontakt met 
de betreffende autoriteiten; 

3. dat de Kerk te Launeesten zal overwegen op wel
ke wijze zij die speciale taak ten uitvoer zal 
brengen, on daarover zo spoedig mogelijk aan de 
zusterkerken te rapporteren; · 

4. dat de Kerken zich verplichten elkander voor de
ze zorg voor de nil:Ltairen financieel te steunen 
zofra dit nodig blijkt te zijn. 

Artikel 23 
b.RTIKEL 70 KERKENORDENING 

De Kerkeraad van de Free Reformed Church te Ar~a

dale, lettende op art. 56 van de Acta der Synode 
1966 stelt voor aan de Synode van Alb.:my 1968, ar
tikel 70 van de D.K.O. zodanig te wijzigen en/of 
aan te vullen, dat in genoemd artikel duidelijk 
uitgedrukt wordt, dat een huwelijksvoltrekking kan 
plaats hebben in een sanenkomst, dewelke niet het 
karakter heeft van een officiele eredienst.Het ar
tikel zou - aldus nog steeds de Kerkeraad te ArL1a
dale - als volgt kunnen luiden: 11Art. 70. De Ker
keraden zullen erop to.ezien, dat niet alleen de 
huwelijksbevesti8ing voor de gemeente van Christus, 
maar dat ook een huwelijksvoltrekking, welke kan 
geschieden door een predikant met marriage-licence 
in een saiJ.enkonst, die niet het karakter heeft van 
een officiele kerkdienst, zullen plaatsvinden vol
gens het formulier daarvnn zijnde, en naar de re
geling door de plaatselijke Kerkeraad goedgekeurd. 
!De synode besluit artikel 70 als volgt te wijzigen: 

11De Kerkeraden zullen toezien, dat de huwelijksbe-
vestiging voor de geneente van Christus, of de hu
welijkssluiting net approbatie van de gemeente van 
Christus, zullen geschieden volgens de respectieve 
formulieren daarvan zijnde". 
De vraag of over deze wijziging 
wordt - eerst overleg dient te 
de buitenlandse zusterkerken, 
worden. 

- eer ze van kracht 
worden gepleegd met 
zal later overwogen 
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Artikel 24 
REGELING KERKVISITi~TIE 

De Kerk te Launceston stelt voor arto 10 der Huis
houdelijke Regeling te wijzigen, zodat het voor
taan luide: 11 Zoland er geen Classes zijn gevormd, 
zal de Synode Kerkvisitatoren benoemen ter uitvoe
ring van artikel 44 der Kerkenordening. De Kerkvi
sitatie zal waar en wanneer mogelijk r1ondeling wor
den gedaan aan de hand van de met gemeen accoord 
aangenonen visitatie regeling. De Kerkvisitatoren 
zullen schriftelijk ter synode rapporteren. In een 
jaar waarin geen synode gehouden wordt, zullen zij 
de Kerken informeren over het feit van de gehouden 
visitaties, en aan de Kerken schriftelijk rapport 
uitbrengen indien en voorzover zij dit nodig achten .. , 
De antwoorden van de Kerken op de visitatie-vragen 
zullen, indien deze schriftelijk zijn vastgelegd, 
in·het synode-archief worden gedeponeerd". 
De afgevaardigden van de Kerk te Arnadale hebben de 
volg-ende instructie meegekregen: "De kerkeraad van 
de ?ree Reformed Church van Armadale stelt aan de 
synode voor on te beslui ten de jaarlijkse kerkvisi
taties te.bouden v6br de maand mei, en dit besluit 
op te nemen in het Huishoudelijk Reglenent", 
Beide voorstellen wotden tegelijkertijd besprokeno 
Een concept-besluit zal in een latere zitting aan 
de synode worden voorgelegd. 

Artikel 25 
.. 1RBEID ONDER DE VERSTROOIDEN 

De Kerken rapporteren over de arbeid onder de ver
strooideno Deze blijkt sterk te zijn gereduceerd. 
Een gedeelte van deze rapporten wordt in comite-ge
neraal aangehoord en besprokene 

Artikel 26 
PERSVERSLAG 

Nadat het comite-generaal is opgeheven wordt een 
gedeelte van het Persverslag vastgesteldo 

Artikel 27 
COMITE-GENERAAL 

De synode gaat in comite-generaal voor het vast
stellen van de Notulen van vorige zittingen in co-
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mite-genera~l. Tijdens dit comite-generaal valt de 
pauze voor de raiddagmaal tijd. 

M i d d a g z i t t i n g op weensdat 22 mei 

Artikel 28 
vVELKOH 

Nadat het comite-generaal is_opgeheven worden ver
schillende leerlingen van de nschool with the Bi
ble11 te .&lbr:my ,die onder leiding van het hoofd der 
School, de heer G. Spijker, een gedeelte van de 
zittingen bijwonen, welkom geheten en van het ka
rakter van een s;y-node op de hoogte gebracht. 

Artikel 29 
ZENDING 

Het ·rapport van de Kerk te Armadale, over de Zending, 
dat - met diverse bijlagen aan de Kerken is toege
stuurd, wordt in bespreking genomen. Een afschrift 
van een eerste rapport over het Zendingswerk te 
Pinjarra, w.;.., wordt aan elk der afgevaardigden 
ter hand gesteld. Br. G. J. Bosveld uit Armadale, 
lid van de plaatselijke Zendingscownissie, wordt, 
verzocht in deze aangelegenheid de synode te die
nen als adviseur. 
De Kerkeraad te Arnadale besluit z~Jn rapport net 
het voorstel dat de synode uitspreekt: 
11a.de Free Reformed Churches of b.ustralia dienen 

zich bewust te blijven van hun zendingsopfl.ra.oht;. 
met name ook ten aanzien van de Natives, die wo
nen in West Australig; 

b. de verkondiging en verklaring van het Evangelie 
dienen voorhands verzorgd te worden door de Ker
ken van Albany en ;trmadale in hun eigen omgeving 
en zover als hun mogelijkheden reiken; 

c. de Kerken van l..lbany en Armadale zullen zich be
raden over het stichten en onderhouden van een 
of meer hostels, omdat ook daarin gezien wordt 
een konkrete oogelijkhei_d tot verbreiding van het 
Woord Gods; 

d. de Free Reformed Churches of imstralia zullen el
kander zoveel mogelijk steunen in de uitoefening 
van de Zendingsopdracht onder de genoemde Natives'.' 
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Na brede bespreking spreekt de synode uit: 
11 a.,The Free Reforned Churches of .àustralia dienen 

zich bewust te blijven van hun zendingsopdracht, 
met nar.1e ook ten aanzien van de Ne,tives ,die wo
nen in West AustraliU; 

b. gezien de reeds gevonden en het onderzoek naar 
andere mogelijkheden nenen zij de uitoefening 
van de zendingsopdracht in blijdschap gezamen
lijk op zich; 

c. de verkondiging en verklaring van het Evancelie 
dienen voorshands verzorgd te worden door de 
Kerken vo.n Albany en Armadale in hun eigen onge
ving en zover als hun cogelijkheden reiken; 

d. de Kerkeraad van l.rwadale zal een "accoord van 
sar..1enwerking 11 opstellen en dit ten spoedicste 
aan Ge andere Kerken toezenden ter goedkeuring; 

e. de Kerken van Albany en Armadale zullen zich 
beraden over het stichten en onderhouden van 
een of meer hostels, omdat ook daarin gezien 
wordt een concrete no0elijkheid tot verbreiding 
van het Woord Godso 11 

J.l.rtikel 30 
R.i-.PFORT V.!~N DE QUAESTOR 

Het rapport van de door de Synode 1966 benoemde 
quaestor,net de bijgevoegde stukken, wordt ter on
derzoek in handen gegeven van de broeders R. Koops 
en H. Terpstra. 

Artikel 31 
SCHORSING 

De vergadering wordt geschorst voor de avondnaal
tijd. 

A v o n d ' z i t t i n g 

Artikel 32 
HEROPENING 

op woensdag 22 mei 

De vergadering wordt heropend.Gezongen wordt PsalD 
103:9 .. 

Artikel 33 
INGEKOHEN STUK V":..N EEI'·J BUITENLb.NDSE KERK 

Voorlezing wordt gedaan van een brief van ds WQ 
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Boessenkool uit Kenpton Park, Zuid-Afrika, waarin 
de goede ontvangst der stukken inzake deze synode 
wordt gemeld, on toezending van de rapporten wordt 
verzocht,en Gods zegen over deze vergadering wordt 
toegewenst, naoens deputaten voor de corresponden
tie net buitenlandse Kerken,benoemd door de synode 
van Die Vrije Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. 
Dit schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Artikel 34 
ADOPTIE 

Het drievoudige rapport van deputaten ter bestude
ring van het il.doptie-vraagstuk, benoemd door de sy
node Armadale 1966, wordt in bespreking genomen. 
De rapporteur, Rev. J. D. Wielenga, vat de inhoud 
en de verschillende standpunten sanen. 
Uit het rapport-ArD.adale blijkt dat de com:Iissiele
den nog achter het voorstel-1964 staan, aldus lui
dende: De synode spreke uit dat: 
a. de adoptiewetgeving in VI' • .B.. in strijd is met de 

Wet des HEEREN; 
b. onze kerkleden er goed aan doen geen gebruik 

te naken van de huidige adoptiewetgeving; 
c. op grond van a. en b. het niet verantwoord zal 

zijn aan geadopteerde kinderen de doop te be
dienen. 

Uit het rapport kan een tweede voorstel worden ge
distilleerd, nanelijk dit dat mocht de synode de 
gronden a. en bo verwerpen en dus de adoptiewetge
ving goedkeuren of de adoptie aan de kerkleden vrij
laten, dat dan de synode toch geen beslissing neoe 
inzru~e het al dan niet dopen van geadopteerde kin
deren.Dit voorstel rust dan op de overwegingen dat 
a. gebleken is .uit diverse rapporten en discussies 
dat de rechtmatigheid van deze doop nog lang niet 
bewezen is; b. ook in de zusterkerken in Nederland 
is nog geen verantwoorde oplossing gevonden. (Al
dus de samenvattinG van de rapporteur, welke de in
stemming vond van het commissie-lid te Armadale, 
Rev. K. BrUning). 
De deputaten uit Launceston stellen ten aanzien van 
het voorstel van de Kerkeraad van Armadale, zoals 
dit geanendeerd werd tijdens de synode 1964, voor: 
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i 1de synode 1968 verwerpe dit voorstel, 

omdat de juistheid van het onder a. gestelde niet 
is gebleken; 
omdat het onder b. gestelde ongegrond is; 
omdat het uit ao en bo onder c. getrokken con
clusie haar fundering verloren heeft; 

en spreke uit: 
dat naar haar oordeel het teken en zegel van de 
heilige Doop niet kan worden onthouden aan kinde
ren der krachtens de in de verschillende Staten 
van het Australische Gemenebest geldende wetten 
zijn geadopteerd door echtparen die leden in volle 
rechten van ~~n onzer gemeenten zijn11 • 

De leden der commissie te lübany stellen voor: 
11 ao de in het voorstel van Armadale gevraagde ver

oordeling van de Lustralische ~doptiewétge
ving niet uit te spreken. Een beoordeling van 
de wetgeving is niet noodzakelijk; 

b. de kerkleden vrij te laten in het gebruikmaken 
van de adoptiewetgeving; 

c. niet te besluiten tot doop van geadopteerde 
kinderen alvorens op grond van onweerspreke
lijk duidelijke Schriftgegevens algehele o
vereenstewfling ten aanzien van deze doop be
reikt is." 

De synode spreekt het volgende uit: 
;'Gezien de grote verschillen in de voorstellen, die 
door de drie groepen der deputaten gedaan zijn, 
welke ook door de bespreking niet konden worden 
weggenomen, constateert de synode dat zij de door 
de Kerk van Arnadale gevraagde uitspra~en niet kan 
doen, en mede overwegende dat dezelfde materie ook 
in buitenlandse zusterkerken aan de orde is,dringt 
zij er bij de Kerken op aan de zaak van de adoptie, 
zoals deze aan de orde gekomen is, te blijven be
studeren." 
De zaak van de doop der geadopteerde kinderen zal 
op een volgende zitting worden afgehandeld • 

.Artikel 35 
ACTA 

De ~cta der zittingen van woensdag 22 mei worden 
vastgesteldo 
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Artikel 36 

SCHORSING 
De versadering wordt geschorst na 
Gezang 5 : 9 en 10 en dankgebed 
H. Terpstra. 

het zingen van 
bij monde van br. 

M o r g e n zitting op donderdag 23 mei 

Artikel 37 
HEROPENING 

De synode wordt heropend 
33:7, gebed en lezing van 

met het zingen van Psalm 
1 Johannes 2:7-14. 

il.rtikel 38 
b.DOPTIE-DOOP 

Over de doop v~n geadopteerde kinderen spreekt de 
synode zich als volgt uit: 
11De synode, constaterende dat over de doop vcm ge
adopteerde kinderen nu niet kan worden gehandeld, 
gezien de uitspraak vermeld in artikel 34 vO..n deze 
Acta, en nede overweeende dat dezelfde materie ook 
in buitenl~ndse Kerken aan de orde is, dringt er 
bij de Kerken op aan deze zaak te blijven bestude
ren, en eventueel op een volgende synode hierover 
voorstellen te doenu. 

Artikel 39 
ART. 10 HUISHOUDEJ.JIJKE REGELING EN VISI
T ... -... TIE REGELING 

Inzake de onder l1rtikel 24 dezer i•cta vermelde voor
stellen brengt de synode enkele wijzigingen aari in 
Artikel 10 van de Huishoudelijke RegP.ling en de 
HAlgemene Bepalingen11 betreffende de Kerkvisitatie. 
Deze zullen van nu voortaan luiden: 

l-1rtikel 10 der Huishoudelijke Regelinc;-: "Zolang 
er nog geen Classes gevormd zijn zullen de door de 
synode benoemde Kerkvisitatoren indien mogelijk 
mondelinc~zo nodig schriftelijk, êênmaal per jaar 
vb6r 1 oei visitatie doen aan de hand van de met 
geneen accoord aangenomen visitatieregeling. De 
visitatoren zullen schriftelijk rapporteren aan 
de synode, en in een jaar waarin geen synode ge
houden wordt aan de Kerken. De rapporten zullen 
in het Synode-archief worden gedeponeerd". 
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De artikelen l en 4 van de ".f:.lp;enene Bepalingen" 
der Visitatie regelin~ vervallen. Artikel 2 komt 
te luiden: 11 De Kerkeraad geeft tenninste een week 
van tevoren aan de gemeente kennis van de te hou
den visitatie". Dit artikel wordt dan genummerd: 
1, en artikel 3 wordt genummerd: 2. 
De visitatie te Launeesten zal in twee etappes ge
schieden, wanneer daar een bezoek door êên der 
predikanten uit Vii.A. wordt gebracht,nanelijk v66r 
l oei schriftelijk en daarna tijdens genoemd be
zoek ElOndeling. 

Artikel L:.() 
ENGELSE BIJBELVERT;.LING 

Deputaten inzake Engelse Bijbelvertaling hebben 
niets te rapporteren.Opnietiw zullen deputaten wor
den benoend, die verzocht worden hun werk voort te 
zetten, en overleg te plegen net de Canadian Re
for!Cled Churches. 

Artikel 41 
BUITEliliANDSE ZUSTEP~ERKEN 

Deputaten voor de correspondentie net de buiten
landse zusterkerken rapporteren over hun arbeid. 
Zij hebben de cebruil<.:elijke werkzaanheden verricht. 
Aan de Presbyterian Church of Korea is een brief 
gezonden, waarop echter geen antwoord is ontvangen .. 
De Nederlandse zusterkerken hebben intussen corres
pondentie met deze Kerk aangegaan~Zij verzoeken en 
beloven kontakt met onze Kerken over deze aai1gele
genheid. Zij berichten verder bepaalde reGels voor 
de correspondentie te hebben aangenomen die nauw
keuric; overeenkonen net die welke onze Kerken aan 
de buitenlands9 zusterke~kcn hadden voorzestcld. 
Do synode sp:;:·cel;:t haar blijdschap uit over de aan
vaarding van deze regels door de Nederlandse zus
terkerken. 

J\rtü:e 'i -'+2 ____ _. ___ _ 
INSTRUC'l'IE DEPUT.L-..TEN CORRESPONDENTIE 
BUITENLANDSE ZUSTERKERKEN 

De instructic voor nieuw te benqenen deputaten voor 
do correspondentie net de buitenlandse zusterkerken 
luidt als volgt: 
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11 l.de blijdschap onzer Kerken kenbaar te maken aan 

de zusterkerken in Nederland, CrJ.nada, Zuid-.. lfri
ka en Monte Llegre, over de aanvaarding van de 
reeels voor de correspondentie met de buiten
landse Kerken door de Generale Synode van .nmers
foort-West, en de correspondentie met deze bui
tenlandse zusterkerken te voeren aan de hand van 
deze regels; 

2. de Canadese deputaten nogffiaals te vragen of zij 
de eerstvolgende synode hunner Kerken namens on
ze synode willen verzoeken een nauwere samenwer
kins tussen de Kerken tot stand te brenge~ in 
die zaken,die van gemeenschappelijk belang zijn; 

3a uit de correspondentie met de buitenlandse zus
terkerken die zQken ter kennis van de Kerken te 
brengen welke voor de gezamenlijke Kerken in 
ilustralHl van belang zijn; 

4. twee exeaplaren van de Acta dezer synode te zen
den aan de buitenlandse zusterkerken; 

5. aan de buitenlandse zusterkerken mededeling te 
doen van plaats en tijd der eerst-volgende sy
node,en uiterlijk zes ~eken voor de aanvang der 
synode het voorlopig agendum toe te zenden. 

6. aan de buitenlandse zusterkerken een vier:(;al 
exemplaren van de Acta hunner synodes te vragen 
ten gunste van het archief der synodes en van 
elk der drie gemeenten; 

7. te onderzoeken of The Free Reformed Churches of 
Australia ook geroepen en in staat zijn de Pres
byterian Church of Korea ts erkennen als bui ten
landse zusterkerk en op grond daarvan correspon
dentie net haar aan te gaan; 

Be aan de buitenlandse zusterkerken mededeling te 
doen van de wijziging van artikel 70 der Ker
kenordening, net een nadere uiteenzetting van 
de gang der zaken; 

9. over hun arbeid te rapporteren aan de Kerken 
uiterlijk zes weken voor de aanvang van de eerst
volgende synode en voorts aan die synodeo" 

Artikel 43 
SCHORSING 

De synode wordt geschorst voor de oidd~gnaàltijd-
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pauzeo 

M i d c1 a g z i t t i n g 

i~rtikel 44 
HEROPENING 

op donderdag 23 mei 

De verfjadering wordt hero:pend.Gezongen wordt Psalm 
118:11. 

Artikel 45 
ENGELS KERKBOEK 

Het rapport van deputaten voor een Kerkboek in de 
Engelse taal benoemd door de vorige synode wordt 
uitgebracht en besproken. 
De synode spreekt uit: 
l. het rapport van de door de synode 1966 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. de wens te delen van de synode 1954, dat 11 er ten 
opzichte van deze zaak zoveel mocelijk unifor
niteit zij bij de Kerken in de Engelssprekende 
landen 11 ; 

3. opnieuw deputaten te benoemen met als opdracht: 
a. het voortzetten en zo nagelijk voltooien van 

de arbeid zoals die omschreven is in .i"J.cta sy
node 1962 artikel 40, waarbij er in het bij
zonder tegen worde gewaakt,dat het liederen
boek ook maar in het minst het k.:trakter van 
een rrhymn-bookn zou kriju;en; 

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

Artikel 46 
OPLEIDING TOT DE DIE.r,JST DES WOORDS 

Het rapport van de door de synode 1966 voor de Op
leiding tot de Dienst des Woords benoende deputa
ten wordt besproken. 
De synode, dit rapport gehoord hebbende, is van 
mening: 
a .. dat het de voorkeur verdient dat de gehele voor

opleiding voor een theologische studie in Au-
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strali~ plaatsvindt; 

b. dat er nu geen keuze gemaakt dient te worden 
tussen de theologische opleiding in Canada en 
die in Nederland. 

en besluit opniem;; deputaten te benoemen, en hun 
op te dragen: 
1. te onderzoeken op welke wijze de eehele voorop

leidinG in aansluiting op de bestaande theolo
gische opleiding in Canada en in Nederland,_ kan 
plaatsvinden in l~us tralig; 

2. te onderzoeken of de mogelijkheid geeregard kan 
worden dat eventuele studenten na het vole;en van 
de verplichte colleges in het buitenland geheel 
kunnen afstuderen in ~ustrali~; 

3. te rapporteren op de volgende synode. 

lirtikel 47 
COMITE-G ENERAi~.L 

De synode gaat in conite-generaal • 

. àrtikel 48 
Rl~.PPORT DEPUT.'\.TEN CORRESPONDEKTIE HOGE 
OVEHHEID 

Het rapport van deputaten voor correspondentie met 
de Hoge Overheid wordt gelezen en besproken • 
.Aan nieuw te benoet1en deputaten vmrdt opgedr.::•gen: 
a. de erkenning der Kerken bij de Overheid aan te 

vragen; 
b. aan de volgende synode rappor~ uit te brengen 

over de erkenning en de betekenis daarvan • 

..:î.rtikel 49 
DEPUT;~.TEN .i-l.D b.RTIKELEN 49 EN 79 K~O. 

De deputaten ad de artikelen 49 en 79 K.O. hebben 
niets te rapporteren. 

A:r;_ll!~ e 1 20 
RL.PPORT QUAESTOR EN NAZIEN BOEKEN QUAESTOR 

De broeders R. Koops en H. Terpstra rapporteren o
ver de boeken van de quaestor. 
De synode besluit de nieuw te benoemen quaestor te 
verzoeken een schriftelijk rapport aan de volgende 
synode uit te brengen, en aan de Kerkeraden een o
verzicht van de inkomsten en uitgaven te verschaf
fen, dit laatste zo spoedig mogelijk. 
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De quaestor wordt ~edechargeerdo De Kerkeraad van 
Launceston zal voortaan ter plaatse controle op de 
boeken van de quaestor uitoefenen en daarover ter 
synode rapporteren~ 

Artikel 51 
- PERCENT...:;.GECIJFERS 
Als percentasecijfers voor de omslag van de synode
kosten worden vastgesteld: 

Albany 25% 
b.rmadalè 50% 
Launceston 25% 

..Artikel 52 
BENO.El'HNG DEPUT.!~TEN 

De volgende deputaten worden benoemd: 
.ll.rchiefbewarende Kerk: de Kerk te ~"-rmadale 
1~rchiefcontrolerende Kerk: de Kerk te Albany 
Synode-quaestor: J. Veltkanp, 53 Victoria Street, 

Young Town (Tasg)7250; sec. J. Kroeze, 22 Po
Bena Raad, Launceston (Tas.) 7250. 

Deputaten ad de artikelen 49 en 79 K.O.; de Diena
ren des Woords,.R. Koops te Albany, H. Terp
stra te llrn.aclale, en P.Dincenanse te Launces
ton. 

Deputaten voor correspondentie met de buitenlandse 
zusterkerken: Rev. K. BrUning, H. Terpstra en 
J. Zuidena te lirnaè.ale. 

Deputaten voor correspondentie . net de Hoge Over
heid: de praeses en scriba van elke Kerk 
(praeses: Rev. Go van Rongen) 

Deputaten inzake Engelse Bijbelvertaling: de Die
naren des Woords(praeses:Rev. J.D. Wielenga). 

Deputaten inzake het Kerkboek in de Engelse taal: 
Rev. G.van Rongen, J. van der Ros te Launces
ton. 

Kerkvisitatoren: de Dienaren è.es Woords; voor elke 
mondelinge visitatie wijst de Kerkeraad waar
toe de visitator welke de mondelinge visitatie 
verricht behoort, een ouderling aan die als 
door de synode benoemd wordt beschouwd; 

Deputaten inzake de Opleiding tot de Dienst des 
Woords: Rev. K.BrUning, Me Dijkstra en Jo Ei-
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kelboom te Armadale. 

Adresvoerende Kerk voor de Zending: de Kerk te Ar-
madale. 

Alle rapporten dienen aan de Kerken te worden toe
gezonden ui terlijk drie maanden voor de eerstkomen
de synode. 

Artikel 53 
VOLGENDE SYNODE" 

De volgende synode zal D.V. in !!lei 1970 te Launees
ten worden bijeengeroepen door de Kerk te Launces
ton. 

Artikel 54 
RONDVR.hAG NL .. i .. R ARTIKEL 41 K.O. 

De rondvraag naar Artikel 41 K.O. levert niets op. 

Artikel 55 
PERSOONLIJKE RONDVRil.ll.G 

Ook de-persoonlijke rondvraag levert niets op~ 

i1rtikel 56 
CENSUUR N"'"AR h.RTIKEL 43 K.O. 

Censuur naar artikel 43 K.O. is niet nodig • 

.drtikel 27 
PERSVERSL.iiG 

Het persverslag zal worden toegezonden aan Una Sanc
ta,het NationaalDagblad (Gereformeerd Gezinsblad), 
Canadian Reformed JYiagazine, Kerk en Woord (Zuid-A
frika), en het blad van de Kerk te Monte Alegre. 

Artikel 58 
SCHORSING 

De synode wordt geschorst voor de avondmaaltijd en 
de Hemelvaartsdag-Kerkdienst belegd door de Kerke
raad te .A.lbany. 

A v 0 n d z i t t i n g 

Artikel 59 
HEROPENING 

op donderdag 23 mei 

De synode wordt heropend met het ~ingen van Psalm 
68:9. 
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L.rtikel 60 
ACTA 

De .b.cta artikelen 36·-60 worden gele zen en vastge
steld. 

t~rtikel 61 
SLOTINOORD v •.• N DE PP..h.ESES 

Aangezien dit de laatste gelegenheid is dat bezoe
kende Kerkleden aanwezig kunnen zijn, spreekt de 
praeses nu al zijn slo.twoord uit. 

riij is dankbaar dat alles vlot verlopen is door een 
christelijke samenwerking~ Dank wordt gebracht aan 
verschillende instanties die op allerlei manieren 
ons het vergaderen hebben Ilogelijk gemctakt. 
Belangrijke en soms moeilijke za..~en zijn actn de or
de geweest,bijvoorbeeld de visitatie-rapporten die 
wel de belangrijkste zijden van het kerkelijke le
ven naar voren hebben gebracht; verder de Zending: 
er is vreugde dat een bescheiden begin in W.~. kon 
worden gemaakt; de contacten naar buiten: het ver
zoek om toe te treden tot de "Lustralian Council 
of Reforned. Churchos 11 , in de reactie waarop volle
dig recht moest worden gedaan aan de VJaarheid, niet 
een eigenwillig isolement gezocht, maar het recht 
des HEEREN; verder was er het noeilijke punt der 
adoptie, waarin te zien was de afgrond waarin men 
zich stort door de HEERE en Zijn liloord te verlaten; 
en ook op het punt van de Opleiding tot de Dienst 
des ·vvoords: het is mooi en verantwoordelijk on jon
gens uit onze Kerken te stimuleren om naar dit anbt 
te staan. 
Nu oaeten wij verder gaan.Hoe zullen we verwachten 
dat al deze dingen vruchten zullen afwerpen? Het 
Evangelie van de Henelvaart is ons vanavond gepre
dikt. De zaak des Reeren is in de volkomen-veilige 
handen van onze Heiland. Hij is onbereikbaar voor 
de vijand. ~ij moeten echter onze opdracht zien en 
voortgaan.Na Hemelvaartsdag zien we uit naar Pink
sterene Het Pinksterevangelie vertelt ons dat de 
Heere het wereldwijde werk liet aanvangen. De teke
nen van "storm" en "vuur" geven ons nu nog belof
ten en garantiese Het was geen echte storm, geen 
echt vuur5 Het was alles heel gewoon. Toch weten 
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assessor. 

M o r g e n zitting op vrijdag 24 mei 

Artikel 64 
HEROPENING 

De synode wordt heropend.Gezongen wordt Psalm 119: 
45, gebeden wordt om Gods zegen, waarna gelezen 
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wordt l Johannes 2:15-27. 

Artikel 65 
BRIEF A;-i.N DE PRESBYTERIAN REFORMED CHURCH 
AT SURTHERL1>.ND, N. S. VV. 

De tekst van de brief van de Presbyterian Reformed 
Church at Sutherland, N.S.W. en eventuele andere 
afgescheiden groepen, bedoeld in artikel 16 dezer 
~cta,-wordt vastcresteld (Zie Bijlage I bij deze 
Acta). 
i.fschrift van ons schrijven aan de 11iJ.Ustralian Coun
cil of Reformed Churches zal worden ingesloten • 

.b.rtikel 66 
1-~.NTVVOORD iLlN DE 11.ii.USTR; ... LI.d'J COUNCIL OF 
REFORMED CHURCHES 11 

De tekst van de antwoord-brief aan de 11.cl.ustralian 
Council of Reforr:wd Churches 11 , bedoeld in artikel 
15 van deze Äcta,wordt vastgesteld. Ook deze brief 
zal als Bijlage bij deze "l.cta worden opgenomen (Zie 
Bijlage II) 

.Artikel 67 
~CT..:'>. 

De Acta artikelen 61 en volgende worden vastgesteld. 

Artikel 68 
PERSVERSL.h.G 

Het Persverslag betreffende de zittin~en op 22, 23 
en 24 mei wordt gelezen en vastgesteld. 

Artikel 69 
SLUITING 

De praeses wenst de afgevaardigden een goede thuis
reis. Gezongen wordt Psalm 138:3~ De HEERE wordt 
gedankt en gebeden voor deze synode en onze Kerken. 
De synode wordt gesloteno 

iüdus getekend te Albany,1iii.A.op vrijdag 24 mei 1968: 

wQga K. BrUning, praeses 
w.g. J.D~ Wielenga, assessor, 
wQg. G. van Rongen, eerste scriba 
w~g. R. Koops, tweede scriba 
w.g. P. Dingemanse, lid 
w.g. H. Terpstra, lid. 
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Zie de ~rtikelen 16 en 65 der Acta) 

mei 1968 
SYNODE i1LB.:~NY 1968 
van The Free Reformed Churches of Australia 

Aan de Presbyterian Reformed Church 
p/a els J.. .... Grahc...ne Kerr 

34 Ewos Pde. ,Cronulla, N.s.w., 2230. 

Geachte Heren! 
De synode van The Free Reformed Churches of Austra

lia, in vergadering bijeen te Albany, ~est LustraliU, 
heeft in een v~n haar zittingen de vraag onder ogen te 
zien gekregen of en op welke wijze onze Kerken een ge
meenschappelijke taak hebben ten aanzien van hen die, 
wegens de toensr.Jende afvalligheid door de moderne theo
logie zich van de Presbyteriaanse Kerk van ~ustraliU 
hebben afgescheiden. 

Na brede discussie over Uw strijd voor de heiligheid 
van de waarheid van Gods Woord is de synode tot de con
clusie gekomen dat onze Kerken inderdaad een gemeen
schappelijke tD.ak hebben,en daarom werd besloten,voors
hands, U deze brief te schrijven. 

Wij wensen Uw aandacht te bepalen bij het feit dat 
elke strijd in de Kerk moet zijn een terugkeren naar 
het Heilige Woord Gods.Slechts wanneer er een volledi
ge terugkeer naar Gods Woord is - dat ons is gegeven 
ter regulering, fundering en bevesticing van ons ge
loof - kunnen we spreken van een reforraatieo .4::-nders zou 
het slechts een protsstatie zijn. 

Aangezien Uw strijd is uitgelopen op Uw afscheiding 
van de Presbyteriaanse Kerk, welke de Heilige Schrift 
niet als het onfeilbare Woord van God aanvaardt, zijn 
wij ervan overtuigd dat U in de weg van de Bijbel bent, 
en dat Uw strijd Gade behagelijk is, en U ~n deze weg 
de zegen des HEEREN ~oogt verwachten. 

Echter, zoals elk schuldig is zich bij de ware Kerk 
te voegen,zo geloven wij ook dat elke Kerk gemeenschap 
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moet zoeken met andere ware Kerken, opdat zij hun ga
ven gewillig en met vreugde ten nutte en ter zalig
heid van elkaar mogen aanwenden. 

ii~ïj vrezen dat hier voor U een verzoeking ligt. "Yïiij 
n ervan overtuigd dat meer dan é~n kerk die zichzelf 

"GereforrJeerd" noemt zich aan U zal presenteren. Wij 
denken aan de "Australirche Raad van Gereforraeerde 
Kerken'', waartegen wij ernstige Schriftuurlijke bezwa
ren hebben-. 

rre Uwer informatie betreffende genoemde bezwaren 
verwijzon wij U naar ingesloten afschrift. 

Daarom willen wij ons aan U voorstellen. 
De Free Reformed Churches of Australia omvatten 

drie geneenten' na1:1elijk êên in I1aunceston Op 'I1&Sr:lanig' 
en die te ~lbany en Armadalo in Wcst-Australitl. 

Zij hebben hun geloof uitgedrukt in de Drie Formu
lieren van Enigheid, te weten de Nederlandse Geloofs
belijdenis, de Heidelbergse Catechismus, en de Dordtse 
Leerregels. 

Zij hé1ndha.ven deze belijdenisschriften en onderhouden 
betrekkingen alleen met die Kerken in andere landen wel
ke de zelfde Belijdenissen bezitten en in overeenstem
ming daarmee leven. 

Wij kunnen hieraan toevoegen dat deze Synode beslo
ten heeft deputaten te benoemend :ie de mogelijkheid die
nen te onderzoeken om tot een dergelijke verhouding van 
correspondentie ~et de Presbyteriaanse Kerk in Korea 
(Pusan) te komen. 

Zij wensen van harte samen te leven met al degenen 
die de HEERE liefhebben en Hem vvillen dienen naar Zijn 
Vioord. 

Tenslotte willen wij het accent leggen op de noodza
kelijkheid onderscheid te maken tussen de kerken, en 
daarom attenderen wij U op .Artikel 29 van onze eerstge
noemde belijdenis,waar wij ons geloof als volgt belij
den: 

"De merktekenen om de ware Kerk te kennen zijn deze: 
zo de Kerk de reine predikatie des Evangelies oe
fent; 
indien zij gebruikt de reine bediening der Sacramen
ten, gelijk Christus ze ingesteld heeft; 
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zo de kerkeli tucht gebruikt wordt om de zonden 
te straffen. 
Kortelijk, zo men zich aanstelt naar het zuivere 
Woord Gods, verwerpende alle dingen, die daar tegen 
zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd. 
Hierdoor kan men zekerlijk de ware Kerk kennen, en 
het komt niemand toe zich daL:trvan te scheiden". 

Weest U er tenslotte van overtuigd dàt U in Uw strijd 
in onze gebeden wordt gedacht. 

Wij zullen blij zijn van U te horen. 
Het correspondentie adres hiervoor is:The Free Reform

ad Church of Armadale, p/a d~ K~BrUning,P.O •. Box 12 1 
Arrnadale, W.~., 6112. 
Moge de Geest des Reeren U leiden. 

Namens de Synode Albany 1968, 
w.g. K. BrUning, praeses 
w.g. G.van Rongen, le scriba. 

Zie de artikelen 15 en 66 der 

Synode Albany 1968 
nei 1968 van 

The Free Reformed Churches of Australia 

b.an de 
".Australian Council of Reforrned Churches" 
p/ a ds SJ. R. JVIcEwen! 

2 Swindon Grove 
McKinnon, Vic., 3204 

Geachte Heren! 

Acta) 

De Synode Albany 1968 van The Free Reformed Chur
ches of Australia heeft kennis genomen van en uitvee

behandeling gegeven aan het schrijven van Uw 
vergadering, dat ZlJ ontving van Uw secretaris,ds W.M. 
MeEwen via ds G. van Rongen te Launceston. 
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De synode is van nening dat zij geen gehoor kan ge

ven aan de uitnodiging in Uw brief gedaan on toe te 
treden tot Uw Raad. 

Ernstige bezwaren belenneren de Free Reforned Chur
ches aan uw wens en uitnodicing te voldoen. 

Een nadere uiteenzetting van deze bezwaren wordt U 
in dit schrijven aangeboden, opdat U kunt kennisnemen 
vnn onze gevoelens~ 

In de eerste plaats constateert de synode voornaend 
een zekere onwaarachtigheid in de gegroeide situatie 
en ook in de ontvangen uitnodicing. 

Uw R,::tc'.d bedoelt niet alleen de Free Reforned Church
es uit te nodic;on tot een zekere vorn van sanenwerking 
en gezauenlijk optrekken, naar heeft ook op het oog, 
zoals we lezen in de Acta v2..11 de Gereforr1eerde Oeoume:ai~ 
sche Synode v::1n Grand Rapids 1963: 0 De synode spreekt 
uit dut de eenheid van haar leden-kerken, die nu tot 
uitdrukking kor.:1t in wederzijels verstar1n en samenwerking 
in verschillende opzichten,tot uiting zou moeten komen 
in eenheid,wCJ.ctr ook maar no_:selijk 11 (.Lrticle 101 I C 2) .. 

Uw Raad en de in Uw Raad vertecenwoordigde kerken 
zullen ongetwijfeld instenmen met deze uitspraken,ge
zien het feit dat Uw Hand zo nauw betrokken is bij het 
werk en de koers vnn geneende Oecumenische Synode, 

Nu, dan moet het ons vnn het hart~ dat de Free Re
formeel Churches bittere ervarincon hebben opgedaan net 
de waarachtigheid van de begeerte om tot wev.->:elijke een
heid te komen tussen ware Christgelovigen. 

De Free Hefarmcel Churches hebben oorrospondentia g~--r 
voerd met de Reformod Churches of Australia; en toen 
is overduidelijk gebleken dat deze kerkegroep zich dan 
ook helemaal niets laat gelegen liggen aan de Free Re
formeel Churches. Men heeft permanent geweigerd in te 
gaan op vragen en ruoeiten,die de FrBe Reformed Church
es duidelijk naar voren hebben gebr3cht, geen enkele 
poging willen doen on ook r:1aar in te k01~1en in deze moei
ten en de gest~lde vragen alleen maar naast zich neer
gelegd., 

Eon dergelijke houding bewijst ons, dat de waarach
tige ernst om te konen tot eenheid ver is te zoeken, 
zodat de synode dan ook zich afvraagt op welke basis 
de invitatie van de Raad moet worden gezien. 
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Een soortgelijke ervaring is opgedaan door de Free 

Reforned Church van Launceston, met een kerkegroep die 
ook tot Uw Raad is uitgenodigd.De Free Reformed Church 
van Launeesten heeft gedurende enige tijd samengesprob· 
ken over eenheid of vereniging met de Reformed Evange
lical of Evangelical Presbyterian Church of Tasnania; 
maar gedurende deze gesprekken is gebleken dat daze ker
kegroep werkelijke vereniging niet wil en deze afwijst 
op gronden die niet in overeenstemming zijn met het 
Woord des HEEREN. 

Uw Raad mag zich wel eens afvragen of de in haar 
vertegenwoordigde kerken ook werkelijk ernst maken met 
de schone doelstellingen die Uw Raad propageert. Inza
ge van correspondentie die wij U kunnen voorleggen,kan 
Uw Raad van het tegendeel overtuigen. 

Een tweede bezwaar door de synode geconstateerd is 
het droeve feit dat de Reformed Churches zich op een 
weg bevinden waarop ZlJ Schriftuurlijke eenheid met 
getrouwe Kerken des Reeren onmogelijk maken. 

Genoemde kerken prBtenderen Gereformeerde kerken te 
zijn, kerken die als getrouwe kerken van de Reformatie 
zich willen houden in leer en leven aan de Schriften en 
de belijdenis,en die daarom dan ook naar de reformato
rische beginselen duidelijk afwijzen en verwerpen wat 
tegen het klare ~oord Gods en de geopenbaarde wil des 
Heeren ingaat. 

Maar juist daarin hebben de Reformed Churches ons 
bitter teleurgesteld. Zij onderhouden gemeenschap met 
en blijven als getrouwe zusterkerken erkennen (en dat 
welbewust ten koste van eenheid bijvoorbeeld met de 
Free Reformed Churches) een kerkegroep in Nederland,de 
zogenaamde Gereformeerde Kerken in Nederland, oftewel 
de Synodale kerken,welke in hèlaas vel~ opzichten ont
stellend afwijken van de waarheid van Gods Woord en in 
openlijke ongehoorzaamheid aan de wil des Reeren leven. 

, deze synodale kerken in Nederland.hebben 
niet alleen gebonden aan leerstellingen en theologische 
construct~es, d~e z~ch niet verdragen met Gods Woord 
en de reformatorische belijdenis, maar zij hebben ook 
vele getrouwe kinderen Gods, waaronder meerdere ge
trouwe ambtsdragers van de Heere Jezus Christus,uitge
worpen en definitief gesteld buiten de gemeenschap der 
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Kerk, onder meer door tuchthandelingen en andere maat
regelen. 

De Reformed Churches of ~ustralia weten deze zaken, 
en desondanks blijven j zulke kerken 
getrouwe en zuivere zusterkerken, daarmede verwerpende 
de Free Reformed Churches, die door Goda genade en wijs
heid al jaren her het kwaad als bovengenoemd hebben ver
worpen en zich hebben vrijgeraaakt van de heilloze koers 
en daden, die voor den HEERE een grote oneer zijn. 

Daar komt bij dat de huidige ontwikkeling in de syno
dale kerken in Nederland op een verschrikkelijke manier 
afbuigt van de Bijbel en de belijdenis der kerken. 

Wij noemen als voorbeelden: 
leervrijheid, die ook in bescherming neemt een aan

tasting van de Bijbel als het Woord van God; 
een principiele uitspraak dat aansluiting bij de 

Wereldraad van Kerken geen dringende bezwaren meer op
levert; 

een aangesloten zijn bij de Internationale Zendings
raad, v.relke een onderdeel is van de ·~;erelclraad van Ker
ken; 

het lid zijn van de Presbyteriaanse Alliantie; be
wijzen dat deze kerken de brede wateren van de zogenaam
de oecumene zijn opgezeild. 

De Heformed Churches of .H.ustralia weten deze zaken, 1 

en desondanks blijven zij deze kerken als ware zuster
kerken erkennen, en welbewust ten koste van de eenheid 
in AustraliM met getrouwe kerken des Heeren. 

De Free Reformed Churches zijn van mening dat deze 
houding van de Heforr.1ed Churches de ware eenheid ernstig 
in de weg staat en voor een effectieve samenwerking in 
Uvv Re .. ad een rel:!le belemmering vorntc. 

Een derde bezwaar is dat Uw Raad een onderdeel is 
van en zich verantwoordelijk stelt voor de Gereformeer
de Oecumenische Synode, in welke organisatie de "syno
dale kerkenH in Nederland een pr01:1inente rol spelen. 

Het is een benauwende gedachte dat Uw Raad, die be
weert te staan voor de grote leerstellingen en 
tijken van het Gereformeerde geloof, en die zegt te 

den tegen afvalligheid, zich netterdaad laat in
schakelen in een beweging en samenwerking waarin juist 
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de aanval op de reformatorische waarde en de doorwer
king van die afval praktisch vrij spel hebben. 

Een en ander overziende noeten wij concluderen, dat 
Uw Raad in haar samenstelling on koers geen voldoende 
waarborg biedt voor een samenwerking die gefundeerd moet 
zijn in de waarheid van en de gehoorzaamheid aan het 
~Noord van God. 

Indien Uw Raad deze en dergelijke ernstige bezwaren 
en bezwarende feiten uit de weg gaat en laat voor wat 
ze zijn, eoeten we concluderen dat zij aan de primaire 
taak, namelijk het zoeken van de ware eenheid der ge
trouwe Christgelovigen,niet kan toekomen, maar dat zij 
die eenheid juist in de weg staat. 

De synode legt U deze dingen voor, omdat zij aan de 
ene kant.verwerpt een streven naar een onheilig en ei
genwillig isolement, maar aan de andere kant afwijst 
een samenwerking die wel eenheid suggereert :waar zon
der voldoende garanties voor haar Schriftuurlijke waar
heid. 

De Synode hoopt dat U deze zaken ernstig wilt over
wegen, en wenst U daarbij de zegen des REEREN toe. 

Namens de synode Albany 1968, 
w.g. K. BrUning, praeses 
w.g. G. van Rongen, le scriba, 

2 Fulford Street, 
Li .. UNCESTON (Tas.) , 7250 

OPHERKING: Alleen de engelse tek.f>t van beide 
brieven die als Bijlage I en bij
lage II hier zijn opgenomen is au
thentiek. Het bovenstaande is een 
vertaling waarvoor alleen de onder
getekende verantwoordelijk is. 

w.g. G. van Rongen, 
le scriba. 
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.áLBl'tNY: 
Instituted 13th Nov.jl4th Dec. 1952. Memhership per 
June lst, 1968: 312, 119 of which are confessing nen
bers. 

Minister:the Rev.J.D.Wielenga,born 2lst July, 1935; 
minister of Veenendaal, Holland, 2lst January 1962, 
Albany, W.~. 13th March 1966~ 

Address: 112 Hare Strect, ~lbany, W.A. phone 835. 

Churchbuilding: North Road corner Beaufort Street, 

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

Secrotary of the Church Council:J.~oDiek,5 Menzies 
Strcet, .t1.lbany. 

Stewarts Co~nittec: secr.M.Vcrneulen,Hillnan Street 
il.lbany. 

Nission Corm.J.h : secr .. Po de Snoo ,Sno' s Tailoring, York 
Street, .Llbanyilll 

EvEtngelization CoLmlo: H. Wieringa, Preiss Street, 
~lbany. -3-.-.-.-.-.-.-.-

School ~ssoc.: H. Plug, Marbellup Raad, Albany. 
Schoolbuilding: Beaufort St.,Headmaster: G.Spijker, 

aft er lst J:t,eb., 1969 i t vtrill be W F'okkema. 
"School with the Bible". 

C.P.S.ri.: M. Vermoulen, Hillman Street, Albany. 

Emigra ti on ü.Ssoc. : i.L • .~;;;.. 1 t Hart, North Roctd, ; ... 1 b::.tny 

Men's ~~ssoc.: B. Verneulen, Beaufort Street, Albany 

Women's Assoc.: Mrs. N.Plug, Melrose Street, Albany 

Youth Club: G. ~n de Wal, Ulster Raad, ~lbany 

J1.dul t's .d.ssoc.: F. v.d. Wal, Ulster Rd" ... lbany .Fron this 
assoc e ,emanates the young boys and girls clubs. 
Leaders :Nr.G4>0lde, Barker Hoad, .(l.lbany frliss 
C.Douw,cnr.Middleton Rd~ and MacKenzie Street, 
.hlbany 

Publica ti on Corami ttee: J. Brouwer, 81 Drew St. ,11-lbany. 

Mesoz Conrr.1ittee:Niss H.v.d .. Wal, Ulr:;ter Road, Il.lbany 
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ARMADALE: 
Instituted 24th June 1951. Memhership per June lst, 
1968: 593, 242 of which are confessing members. 

Minister: Rev. K. BrUning, barn 2nd July 1921; mini
ster of Mildam 23rd ..: .. pril, 1950; Rijnsburg 2lst Sep
tenber 1952, .l;i.rraadale 15th Nay 1960. 

Address: 3216 J:..lbany Highway, Arnadale. 

Postal Address: Post Office Box 12,Armadale ,Ao6ll2 
Telephone: 97 2264 

Secretary of the Church Council: J. Eikelboom, 3160 
Albany Highway, Armadale ••• W.A •• 6112. 

Address deacons: A. Blob, 65 Forest Raad, Armadale, 
~ •• 6112, Telephone: 97 2094 

Church services: Church building, Fifth Rd. Armadale 
April - September 10.00 a.n. & 5.00 p.m. 
October - March · 10.00 a.m. & 6.30 p.m. 

Stewarts Connittee: J. Bosveld, Broekton Highway, 
Kelmscott ••• 6lll 

Bission Corm..: L .. Schoof Jnr., 43 ·)iillia1:1 Street, 
Armadale •••• W.A ••• 6112. 

School .. ~ssoc. : P.. 't Hart, 30a Dale Raad, 1-l.rmadale, 
W.~.o6112. Headmaster: M. Dijkstra, Robinhood 
Ave., ~rmadale •• ~w.~ .. 6112 

Assoc. for Lssist.to Free Ref. Migrants: A. van Lee
uwen, Fifth Raad, Armadale ••• w.rl ••• 6112. 

Cal.Pol.and Soc.Assoc.: J. Bosveld, Broekton Highway 
Kelmscott •• W •. H- ..... 6111 

G.O.N.G. (Geld om nieuw (verenigings) gebouw): P. 
't Hart, 30a Dale Raad, Arnadale •• W.A~.6112. 

0 Iv1esoz .i~ssoc .. ": H., l\1ulder, 155 Craudon Street, Gos
nells .... W.A ••• 6110. 
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Men's ~ssoc.: J. van der Plas, Third Ave. 
W • .~:;. .. ., ... 6ll2. 

Women' s .. i.ssoc.: "Rondom het Woord" (East): 
T. I .Fokker1a, 270 Urch Rd .. , Roleys tone .. o 6111: 

Vvomen' s Assoc .. : "Rondom het Woord" ('West): 
G .. Boersma, 8th Ave .. ,Arnadale .... W.A .... 6112. 

Boys Club: "Serve the Lord u, .H.. Hordijk, 83 
Road, armadale ..... W .. a •• 6ll2 .. 

Fifth 

Boys Club: 11 J(ejoice in the Lord", G. 1 t Hart, 30a 
Dale Road, .... wa~ ... 6112 

Girls Club: "Not by own Powern, T<ll Zuidema, 19 Tuck 
Street, Aruadale ... W.A .... 6112 .. 

Girls Club: "Trust & Obeyn, ~·.~..,}::~.E.Bergsr:la 7 
Avenue, .hrnadale •• W.A •• 6112 

~dults Assoc.: J .. Bijl, Urch Road, Roleystone •• W .. A .. 
From this assoc., emanates the young boys and 

clubs and the library .. 

Choral Soc .. : Conductor: L., Schoof Snr., Beer. Mrs. 
~ .. J.Louw, 40 Wanaping Raad, Kenwick ... W.. .6107 
phone 69 1481., Rep. '.;!ednosdays 8 p.. • in the 
Church Hall. 

Publication Comnittee: -ä. ~'okkena, 270 Urch I~oad, 
Roleystone .... W.,.ü. .. ., .. 6llle 
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L.L.UNCESTO:N: 
Instituted l5th February 1953~ Mombership por June lst 
1968: 306, 118 df which are confessing menbers. 

Minister: the Rev: G., van Rongen, barn 16th May lil8, 
minister of the liGereformeerde Kerk te Waardhuizen c.-a~" 

Holland, 9th July 1944; Zwijndrecht 6th May 1948; Lei
den, 15th June 1952;Launceston(Tas),23rd Oatober, 

Address: 2 Fulford Street, Launeesten (Tas),7250; 
ne 2 3167. 

~ecretary of the Church Council: W. Buist, 26 Delanere 
Crescent, Launeesten ( ), 7250; phone 2 5525. 

Stewards' Connittee: J., Veltkamp, tl Victoria Street, 
Young Town, (Tas), 7250; phone 46 9923. 

Address Deacons: H. van der Velde, 11 Victoria Street, 
Young Town (Tas), 7250; phone 46 9793 

Church services in the John Calvin School, 53 Howick 
Street, every Sunday at 10 a.n. and 4 p.m., alternati
vely in the English and Dutch languages; on the second 
and fourth Sunday of every nonth both services are in 
the English language. 

This Church has been entrusted with the care of the 
"scattered" in Tasr1ania, Victoria, New South vilales and 
New Zealand; and with the extra care of those nembers 
who have been called up into compulsory military ser
vice. 

Free Reformed School Association: secretary: F.J.Veld
huis,54 Pomona Road Riverside (Tas),7250;phone 27 3781 
This Association runs the HJohn Calvin School", 53 Ho
wiek Street,Launceston(Tas) ,7250; phone Ll-4 3794; Head
master:T.rvi.P.van der Ven, 4-9 West Tamar Road, Laun"(}es
ton ( ) , 7250. There are three teachers in six classes. 

Launeesten ilssociation for JJ..ssistance to Reformed Mi
grants' (Innigratievereniging) ;secretary:S .. J. , 

Braadview Crescent, Launeesten (Tas), 7250 



Bible-Study1 Club; seeretary:J~M.van den Brink, 20 Sum-
mit , Launeesten (Tas), 7250. 

"Sister-.Aid", seeretary: Mrs.E.GroEinewold, 17 l~'ranklin 
et, Launeesten (Tas), 7250; ph;ne 24413. 

Wamen' s Assoeiation "Sela Fide", seeretary,; Miss li'• J. 
van Baars, 385 tellington.Street,Launeeston(Tas),7250; 

hone 4-4- 3002 

Y6uth Club "Rehoboth", secretary: J. B. van Rongen, 2 
Fulford Street, Launeesten (Tas), 7250; phone 2 3167; 

Youth Clubs "Kleine Kracht 11 (A and B); lea.ders rirs. F~ 
Streefland, 24 Harrow Street, Young Town (Tas), 7251; 
and Mr. P. van der Burgh, 95 J:!'orest Road, Riverside 7 

(Tas), 7250o 
These Youth Clubs are under supervision of the Pa
rents Assoeiation, seeretary: S. Reitsema, 13 Braad
view Creseent, Launceston (Tas), 7250. 

Publication Organization; seeretary:the Rev .. G.van Ron
gen, 2 fulford Street, Launeesten (Tas.) 7250; phone 
2 3167. 

Choir HJubilate Do.mino", conductor: ~' .. H .. P.van der Ven, 
49 ~Vest 11aJ:Jar Road, Launceston (Tas), 7250. 

The Baroque Recorder Consort; leader: T.M.P. van der 
Ven, 49 ~est Tamar Raad, Launeesten (Tas), 7250. 

Adventure Clubs: J.. .... seeretary: J. f:I"' van den Brink, 20 
Summit Raad, Launeesten (Tas), 7250; 

Bo secretary:Miss Marja Mol, 97 Bain 
Terrace, Launeesten (Tas), 7250, phone 2 3895. · 

Lecture Cormni ttee, chairnan J. Van der Hos, 
Avenue, Launeesten (Tas), 7250 

Riehards 




