ACTA

van de ACHTSTE SYNODE van
The Free Reformed ~Churches of Australia
gehouden in de John Calvin School te Launeeston, Tasnania. 18 - 22 mei, 1970
==========================================
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Artikel 1
OPENING
NarJ.ens de roelJende Kerk, de Kerk te Launeeston, opent
Rev. G.van Rongen de vergadering. Dit geschiedt, naar
besluit van de Kerkeraad van Launeeston, in de Engelse
taal. Hij leest uit Gods Woord Epheze 4:1-16. Gezongen wordt Psalm 133. Gebeden wordt het "Gebed voor de
Handeling der Kerkelijke Bijeenkomsten".
In zijn openingswoord wijst Rev. G. van Rongen op het
feit dat ons Gebedenboek vele schone dingen zegt over
de Kerk des Heeren.
Deze wordt daarin allereerst duidelijk getekend als opkomende uit Gods genade, die velen verkiest tot ~et
eeuwige leven uit het menselijke geslacht dat verloren
is in de zonde. Wanneer we Kerkewerk doen, zullen we
ons hiervan welbewust moeten zijn. Ook als we allerlei zaken te behandelen hebben zal dit niet te zakelijk
moeten gebeuren, rJ.aar dient de vreugde over Gods verkiezend welbehagen in ons hart te leven.
Ook spreekt ons Gebedenboek over de eenheid der Kerk,
die de "enigheid des waren geloofs" is. Dat ware geloof valt te omschrijven, zoals dan ook in onze Catechismus gebeurt. En dus nemen onze belijdenisschriften een belangrijke plaats in ons samenleven als Kerken"
in. Onze Kerken zijn, Gode zij dank, nog niet zo beschud door moeiten rondom de Belijdenis der Kerk als
anderen. Het is belangrijk wanneer in· de credentiebrieven onze Kerkeraden verklaren de enigheid des waren geloofs te willen onderhouden door trouw te zijn aan de
gemeenschappelijke Belijdenis, en dat ook de afgevaar-
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digden dit bewijzen door hun inste~~ing met de Drie
Formulieren van Enigheid te betuigen.
Verder laat ons Kerkboek ook zien dat de HE ERE Zich een
rechte of ware Kerk vergadert, door de dienst der mensen. Het noemt dan ook de IImerktekenen der ware Kerk"
en laat so zien waar de HEERE bezig is dit te doen,
alsmede waarin en waaraan anbtsdragers en synodeleden
trouw dienen te zijn. Het is in dit grote verband hoevrel dat ook betekent: een klein getal - dat we als
Synode ons werk zullen doen.
Daarin sterke Hij ons!
Artikel 2
CREDfl~TIEBRIEVEN

De diakenen van de Kerk te Launceston .assisteren in
het onderzoeken van de credentiebrieven en vergelijking
wet de presentielijst.
Alle Kerken blijken wettig vertegenwoordigd te zijn.
De primi-afgevaardigden zijn aanwezig, namelijk:
van de Kerk te Albany:
Rev. J.D. VJielenga
en ouderling J. Brouwer
van de Kerk te Arl::ladale:
Rev. K. BrUning
en ouderling A. Swarts
van de Kerk te Launeeston: Rev. G. van Ro~gen
en ouderling F.J.Veldhuis.
Artikel 3
MODERANEN
In het Noderawen worden gekozen:
Rèv. J .D. 'iVielenga als praeses
Rev. K. Brüning als assessor
Rev. G. van Rongen als eerste scriba
ouderling J. Brouwer als tweede scriba.
Artikel

4

INGEKOMEN STUKKEN
Mededeling wordt gedaan van het binnenkomen van nog enkele stukken, die aan het concept-agendum dat door de
roepende Kerk is opgesteld dienen te worden toegevoegd.
Artikel 5
CONSTITUTIE

- 43 de vergadering wordt geconstitueerd als de achtste Synode van The Free Reformed Churches of Australia.
Het Moderarjen neemt zitting.
Artikel

6

INSTEIVil'UNG MET DE DRIE FORMULIEREN V.hN ENIGHEID
De afgevaardigden betuigen hun instemming met de Drie
Formulieren van Enigheid door van hun zitplaatsen op te
staan.

Artikel

7
. .~GEND1:;'

De ~genda worden vastgesteld naar het concert dat door
de roepende Kerk was opgesteld en is aangevuld door de
in Artikel 4 bedoelde stukken:
Het luidt als volgt:
6. Vaststelling van de werkwijze der Synode.
7. Behandeling van de ingekomen stukl~en:
a. de Kerk te Armadale stelt voor dat de Synode een
regeling treffe voor het beroepbaarstellen in onze Kerken van kandidaten in de Theologie.
ho de Kerk te .il.rmadale stelt voor in het Huishoudelijk Reglement van de Synode te bepalen dat de Synode ~cta uitvoeriger worden opgesteld, in dien
zin dat zij een weergave bieden van de argumentatie die geleid heeft tot de besluitvorming.
Toelichting: ;üs toelichting diene de tekst van
.ártikel 17 van de ":~cta van 1968. Het laatste deel
daarvan luidt: "uit de mededelingen van verschillende afgevaardigden blijkt dat het door de kerk
van il.rmadale gewenste al in de Kerken geschiedt".
Bij de besrreking van deze Acta in onze vergadering van 8 juli 1968 is door ~nze afgevaardigden
verklaard dat de tekst van dit artikel onvolledig
weergeeft wat uit de mededelingen der afgevaardigden is gebleken".
c., een beroepschrift tegen de uitspraken van een Kerkeraad inzake het appèl dat de schrijver gedaan
heeft op die Raad ten aanzien van op hem door een
andere Kerkeraad toegepaste censuur.

- 44 d. een schrijven van ds P. van Gurp te BunschotenSpakenburg namens de deputaten voor correspondentie met de buitenlandse Kerken benoemd door de Generale Synode van Hoogeveen van De Gereformeerde
Kerken in Nederland, waarin aan onze Synode Gods
zegen wordt toegewenst.
e. een aantal stukken van Die Vrye Gereformeerde Kerk
te Pretoria, prae-se-s J)r. C. van der Waal, waarin
informatie harerzijds wordt gegeven inzake de moeilijkheden die zich in het verband der zuidafrikaanse Kerken en in de Kerk te Pretoria hebben voorgedaan, en aan de Nederlandse Kerken verzocht wordt
de uitspraken van de Generale Synode van Hoogeveen
dienaangaande niet te ratificeren.
f. een telegram van br. J.B.van Rongen en de familie
BrUning te i;.rmadale, luidende: ItProverbs 3 verses
5 and 6".
8. Behandeling van de instructies.
9. Rapporten:
a. Kerkvisitatie.
b. van de Kerk te .Armadale inzake het archief der Synodes.
c. van de Kerk te l ...lbany inzake het nacien van het
archief der Synodes.
d. van de Kerken over de arbeid onder de verstrooiden.
e. van de Kerk te Armadale inzake correspondentie met
de "Presbyterian Reformed Churches".
f. van de Kerken te Albany en Arnadale inzake 'de Zendingsarbeid in W.à.
g. van de Kerk te Launeeston inzake de geestelijke
verzorging van militaire Kerkleden.
h. van deputaten voor de correspondentie met de buitenlandse zusterkerken.
~. van deputaten voor de correspondentie met de Hoge
Overheid .•
j. van deputaten inzake een Engelse Bijbelvertaling.
k. van deputaten inzake een Kerkboek in de Engelse
taal.
1. van deputaten inzake de Opleiding tot de Dienst
des VJoords.
m. van deputaten ad de artikelen 49 en 79 K.O.

- 45 10. Controle. van de boeken en bescheiden van de Synode
quaestor.
11. Vaststelling van de percentage cijfers voor de omslag van de Synodekosten over de Kerken.
12. Benoeming van deputaten.
'
13. Aanwijzing van de roepende Kerk, en bepaling van
plaats en tijd voor de eerstkomende Synode.
14. Rondvraag naar Artikel 41 K.O.
15. Persoonlijke rondvraag.
16. Vaststelling van de Acta.
17. Vaststelling van het kort persverslag.
18. Censuur naar ~rtikel 43 K.O.
'
19. Sluiting.
Artikel 8
~·JERKWIJZE DER SYNODE
De werkwijze der Synode wordt vastgesteld.
Zij zal vergaderen van 10 uur v.m. tot 12.30 n.m.
van 2 uur n.m. tot 5.30 n.m.
van 7.30 u.n.m. tot 10.00 n.ID.
Indien mogelijk zullen die agendapunten waarvan verwacht mag worden dat ztj de speciale belangstelling van
aanwezige Kerklelen hebben tijdens de avondzittingen
behandeld worden.

Artikel 9
VOORSTEL J...RM:kDALE INZAKE DE i~CTA
Het voorstel van de Kerk te Armadale betreffende de Ac'ta der Synode komt in behandeling (zie Agendà onder 7b).
De kerk te Armadale stelt voor in het Huishoudelijk Reglement van de Synodes te be~alen dat de Synode-Acta
uitvoeriger worden opgesteld, in dien zin dat zij een
weergave bieden van de argumentatie die geieid heeft
·tot de besluitvorming ..
Toelichting: Als toelichting diene de tekst van artikel
17 van de Acta van 1968. Het laatste deel daarvan
luidt: "uit de mededelingen van verschillende afge·vaardigden blijkt dat het door de Kerk van Armadale
gewenste al in de Kerken geschiedt". Bij de bespreking van deze Acta in onze vergadering van 8 juli
1968 is door onze afgevaardigden verklaard dat de tekst

- 46 van dit artikel onvolledig weergeeft wat uit de mededelingen der afgevaardigden is geblekenlt.
De Synode neemt dit voorstel van de Kerk te Armadale
niet aan, aangezien reeds een dergelijk besluit genomen
is ter Synode 1966 (il.cta Synode 1966 artikel 14 onder 2).
l:'rtikel 10
VOORSTEL ARJVL:~D.hLE INZÁKE BEROEPB.hl'.RSTELLING
V.I:'N Kil.}Jl)lDATEN IN DE THEOLOGIE
Vervolgens komt in behandeling het voorstel van de Kerk
te J..rmadale, vermeld onder 7a van de Agenda.
Het luidt: "De Kerk van Armadale stelt voor dat de Synode een regeling treffe voor het beroepbaarstellen in
onze Kerken van kandidaten in de Theologie".
De bespreking daarvan wordt opgeschort (zie ve rder deze
iJ.cta onder de . ."-rtikelen 17, 45 en 46).
Artikel 11
ARCHIEF DER SYNODES
De Kerk te Armadale brengt rapport uit over het archief
der Synodes.
De Kerk te Albany, aangewezen tot het nazien van het
archief der Synodes, brengt eveneens rapport uit.
il.an beide deputaat-Kerken wordt dankgezegd door de verrichte arbeid en d~charge verleend •
.Artikel 12
GEESTELIJKE VERZORGING V,hN IHLIT.-l.IRE KERKLEDEN
De Kerk te Launceston brengt rapport uit van haar werkzaamheden inzake de geestelijke verzorging van Kerkleden die in militaire dienst zijn.
De Synode besluit aan de opnieuw te benoemen deputaatKerk op te dragen contact op te nemen met de Overheid
om gedaan te krijgen dat de militaire Kerkleden na hun
basisopleiding dicht bij een van de Kerken worden gestationeerd.
De afgevaardigden van de Kerk te Armadale spreken hun
blijdschap uit over de ontvangst van de militaire Kerkleden in de gemeente te Launceston.
Zij verzoeken in den vervolge iets meer te willen rapporteren over de contacten die de Kerk te Launceston

- 47 heeft gehad met militaire Kerkleden die uit de andere
gemeenten afkomstig zijn, bijvoorbeeld, over de aan hen
gebrachte huisbezoeken.
De Synode instrueert de Kerk te Launceston vaker te
ralJporteren aan de thuiskerk van diegenen dle aan haar
zorgen zijn toevertrouwd.
.
De gedeputeerde Kerk, de Kerk te Launceston,wordt dankgezegd en gedéchargeerd •
.iirtikel 13
rrpRESBYTERI;.N REFORMED CHURCHES"
Het rapport van de Kerk te Armadale inzake correspondentie met de "Presbyterian Reformed Churches" wordt
gelezen.
De bespreking hiervan zal worden voortgezet tijdens een
latere zitting der Synode.
(Zie ~rtikel 36 van deze Acta).
J~rtikel

14

SCHORSING
Psalm ll~ : 9 wordt gezongen. De praeses gaat voor in
dankgebed, en de Synode wordt geschorst.
Mor gen z i t t i n g

op dinsdag

19 mei

i.:...rtikel 15
HEROPENING
De Synode wordt heropend. De praeses leest Psalm
Gezongen wordt Psalm 46:1, waarna wordt gebeden.
i-l.rtikel

46.

16

C01'UTE-GENERil..i-l.L
De Synode gaat in comit~-generaal ter voorbereiding van
een appèlzaak en voor het uitbrengen en bespreken van
de Kerkvisitatie-rapporten.
A v

0
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Artikel

op dinsdag

19 mei

17

MEDEDELINGEN
De Synode wordt heropend met het zingen van Psaln 72:80
De praeses deelt mee dat de Synode in comitè-generaal

- 48 heeft besloten het oneler 7c van de .L.genda vermelde npp!lschrift in comite-generaal te behandelen, en voorts
om een conmissie te benoemen die de Synode zal adviseren over de verdere aanpak van het zendingswerk ,met name ten aanzien van de eventuele benoeming van een zendingsarbeider-in-vaste-dienst.
i~rtikel

18

VOORSTEL i:..m-LiD;'LE INZil.KE BEROEPBiu'i.RSTELLING
V.hN KANDID.... TEN IN DE THEOLOGIE
De bespreking van het voorstel van de Kerk te i.rmadale,
genoemd onder àgenda 70. (zie ook de ~rtikelen 10 en 46
en 47 van deze "... cta) wordt voortgezet.
Een commissie wordt benoemd om de Synode in deze zaak
te adviseren. Daarin worden aangewezen de predikanten
BrUning en Van Rongen).
19'
SCHORSING
De avondzitting wordt vroegtijdig besloten net het oog
dp een te houden gemeentevergndering, waarin de gemeente te Launeeston wordt voorgelicht over het Zehdingswerk te .I~lbany en in de omgeving van ArmadaIe.

i~rtikel

Mor gen z i t t i n g

op woensdag 20 mei

'.Artikel 20
HEROPENING
De Synode wordt herOl)end. Gezongen wordt Psalm 75:1.
Gelezen Efeze 3:14-21, waarna om Gods zegen wordt gebeden.
Artikel 21
COHITE-GENERid-.. L
De Synode gaat in cooit!-generaal ter be~indiging van
de bes~rekinG van de Kerkvisitatierapporten.
Artikel 22
Nadat

BUITENL.d.NDSE ,ZUSTERKERKEN : ZUID-;~FRIKJI.
het comit!-generaal is opgeheven wordt het rap-
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port van deputaten voor de correspondent~e met de bu~
tenlandse zusterkerken ~n besprek~ng genomen. Enkele
aanvullingen worden gegeven en een -onjuistheid gecorrigeerd.
Allereerst wordt gesproken over da correspondent~e met
Die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, mede -in
verband met de stuJr..ken die onder iigenda 7e zijn genoemd.
Een commiss~e vvordt ,benoemd om een beslu~ t ~nzake Zu~d
i>.fr~ka voor-te bere~clen, waarin
de brs. J. Brouwer en
Rev. K~ BrUn~ng worden benoemd.
(z~e verder Art~kel 24 dezer Acta) •
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.Art~kel

23
SCHORSING
wordt

De

vergader~ng

gesdhorst voor de lunch-pauze en

comm~ssiewerk.

M

~

d dag z i t t i n g

op woensdag 20 mei

..lrtikel 24
ZUID-il.FRIKA
Na de heropening van de z~tting ral_Iorteert de in artikel 22 cenoemde cOl~lissie.
De Synode besluit:
"Gehoord het raFPort van deputaten ad hoc betreffende
de moe~ten en scheur~ng ~n de bu~tenlandse zusterkerk
te Pretoria, Zu~d-~fr~ka,
spreekt de Synode u~t, dat de Australische Kerken, met
het oog op de regels der correspondent~e, d~enen te komen tot een u~tspraak welke der be~de tegenover elkaar
staande Kerkeraden te Pretor~a moet worden erkend als
de wettige Raad der Kerk ter plaatse.
De Synode ~s van mening, dat - gedurende de vergadering - het niet mogel~jk ~s te komen tot een rechte en
definitieve beoordeling van de scheuring in de Kerk
van Pretoria, vanwege het n~et op t~jd aanwez~g z~jn
en het ontbreken van off~ciele documenten, die mede in
reken~ng gebracht zullen moeten worden;
en beslu~ t daarom een comm~ssie te benoemen, die binnen
zes maanden aan de Kerken moet rapporteren en adviseren
~n de zaak van het conflict te Pretoria;
Voorts ~s de Synode van mening, dat de .Australische

- 50 kerken er goed aan doen geen attestaties af te geven
voor of te verzenden geadresseerd aan een der Kerkelijke groepen te Pretoria in voorkomende gevallen, zolang
niet duidelijk is gemaakt aan de Kerken in rl.ustralHI,
welke van beide Kerkeraden te Pretoria als de wettige
dient te worden erkend.
Het aan de Kerken uit te brengen rapport, als genoemd
onder bovenstaand besluit, zal, indien nodig, op de
volgende Synode afgehandeld kunnen worden.
Artikel 25
NEDERLAND
Het gedeelte van het rapIJOrt van deputaten voor de correspondentie met de buitenlandse zusterkerken, dat over
Nederland handeld, komt nu in bespreking.
Deze bespreking duurt tot aan de pauze vo~r de avondmaaltijd, voor welke de vergadering wordt geschorst.
eZie verder Artikel 26 van deze li.cta).
i'I. V
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op woensdag 20 mei

.àrtikel 26
NEDERL.hND
Na de heropening wordt de besprelcLng in ~rtikel 25 genoemd voortgezet.
De Synode van The Free Reformed Churches of "~ustralia,
in haar zitting van woensdag 20 mei 1970,
constateert met dankbaarheid dat de correspondentie met
De Gereformeerde Kerken in Nederland voortgezet kan
worden op grond van het feit dat onder meer uit de gang
van zaken rondom de "Open Brief" gebleken is dat deze
Kerken willen waken voor de trouw aan de Gereformeerde
Belijdenis en Kerkenordening;
en spreekt uit dat naar de kerkelijke regel geen ande~
re attestaties als wettig kunnen worden aanvaard dan
die zijn afgegeven door de Kerken, waarmede The Free
Reforned Churches of kustralia officieel correspondentie voeren;
en spreekt voorts uit dat, zolang de kerkelijke procedures nog niet als definitief afgehandeld kunnen worden
beschouwd, leden die met attestatie van buiten het ver-

- 51 band staande Kerken tot haar overkomen niet aanvaard
kunnen worden dan na een gesprek over de Gereformeerde
leer en Kerkregering en over hun kerkelijke positie,
op grond van de constatering dat uit de kringen van de
buiten het verband staande Kerken geluiden worden vernomen die kennelijk afwijken van de Gereformeerde leer
en Kerkregering."
De Synode besluit verder om de regels der correspondentie met de buitenlandse zusterkerken in de Acta op te
nemen als Bijlage.
Artikel 27
CANADA
Het gedeelte van het rapport der deputaten voor de correspondentie net de buitenlandse zusterkerken dat over
Canada handelt wordt in bespreking genomen.
Besloten wordt om, op verzoek van The Canadian Reformed Churches, de door deze Kerken aanvaarde Formulieren
voor Tucht over Doopleden, e~eneens te aanvaarden en
aan te bevelen voor gebruik in onze Kerken.
Artikel

28

KOREA
In het rapport van dezelfde deputaten wordt. ook een gedeelte besteed aan de pogingen om in contact te treden
Det "The Presbyterian Church in Korea" en de mogelijkheid te onderzoeken on met deze Kerken een correspondentie-relatie aan te gaan.
Na het opstellen van het rapport is een schrijven van
de door genoemde Kerf aangewezen deputaat bi.:nnengekomen. Dit schrijven wordt gelezen en opgenomen in de be.spreking.
.
Deze bespreking kan heden nog niet worden be~indigd.
(Zie verder d~ze Acta de Artikelen 33 en 35).
Artikel

29

ACTA EN PERSVERSLAG
Acta en het Persverslag van de tot nu toe gehouden
zittingen, worden vastgesteld.

D~

Artikel 30
SCHORSING

- 52 De Synode wordt geschorst na het zingen van PsalTJ. 105:
6 en dankgebed waarin voorgaat br. A. Swarts.
Mor gen z i t t i n g
i ... rtikel

op donderdag 21 mei

31

HEROPENING
De Synode wordt heropend. Gelezen wordt Psalm 3, gezongen Psalm 119:3, waarna wordt gebeden.
Artikel 32
COMITE-GENER.àAL
De Synode gaat in comit~-generaal ter bespreking van
het onder 7c van de il.genda genoemde apI)~lschrift.
A.rtikel 33

KOREA
De besfreking van het rapport van deputaten voor de correspondentie met de buitenlandse zusterkerken ten aanzien van "The Presbyterian Church in Korea" en over de
sindsdien uit Korea ontvangen brief,wordt voortgezet~.
'(Zie verder de Artikelen 28 en 35 van deze .Acta).
Artikel 34
SCHORSING
Deze bespreking wordt onderbroken door de middagpauze.
M i d dag z i t t i n g

op donderdag 21 mei

Artikel 35
CORRESPONDENTIE HET BUITENkNDSE ZUSTERKERKEN
De bespreking van het rapport van deputaten voor de correslJondentie .met de buitenlandse zusterkerken wordt vervolgd.
Het wordt wenselijk geacht dat nieuw te benoemen deputaten de Kerken van tijd tot tijd informeren.
Verder wordt de noodzaak gezien van een geregelder en
uitvoeriger informatie over de contacten die de buitenlandse zusterkerken leggen .en onderhouden met derden.
Het komt immers voor dat laatstgenoemden weer mat anderen correspondentie voeren, die niet worden erkend

- 53 bijvoorbeeld door onze eigen Kerken, wat allerlei moeilijkheden kan veroorzaken ten aanzien van attestaties en
dergelijke.
De Synode spreekt uit dat het gewenst is dat buitenlandse zusterkerken ,als deze nieuwe' correspondentie aangaan met andere Kerken, er op aandringen dat laatstge~·
noemden als consequentie der nieuwe correspondentie contact zullen zoeken met die zusterkerken in de wereld ,die
Det eerstgenoemde Ker-ken reeds in correspondentie staan.
De Synode besluit nieuw te benoemen de~utaten opdracht
te geven 0121 de pogingen om te komen tot correspondentie
met de "Presbyterian Church in Korea" voort te zetten.
Aan de deputaten zal worden opgedragen diliGent te zijn
in het zoeken van contact met Schriftgetrouwe Kerken
OD te onderzoeken of ook hiermee correspo~dentie kan
worden aangegaan.
Deputaten vlorden onder dankzegging gedE!lchargeerd.
Artikel 36
"PRESBYTERIi..lif REFORMED CHURCHES"
De bespreking over het rapport van de Kerk te Armadale
inzake contact net de "Presbyterian Reformed Churches 1l
wordt voortgezet.
(zie Artikel 13 dezer Acta).
De Synode neerJt kennis van het schrijven van de "Presbytery of the Presbyterian Reformed Churches", waarin
mededeling wor~t gedaan dat de Presbytery dier Kerken
in augustus 1970 het schrijven van de Synode .A.lbany 1968
zal behandelen.
De nieuw te benoemen deputaat-Kerk zal worden opgedragen om het contact met deze Kerken voort te zetten en
de eigen Kerken op de hoogte te houden.
De deputaat-Kerk van Armadale wordt met dank ged~char
geerde
.A.rtikel 37
ZENDING
De in Artikel 17 genoemde commissie rapporteert over
haar arbeid.
De Synode neemt de rapporten van de Kerken te Albany
en ~rmadale inzake haar zendingsarbeid in verdere bespreking.

54 De Synode ~s van mening dat het Zend~ngswerk ~n Western ~ustral~a voortgezet dient te worden en dat voor
de goede voortgang van het werk de aanstelling van een
vaste Zendingsarbo~der noodzakelijk ~s.
De Kerk te ~rmadale wordt aangewezen als beroepende of
benoemende Kerk, ~n overeenstemm~ng met het "A.ccoord
van SaL1enwerk~ngVl, en wordt verzocht een nadere regeling aan de Kerken voor te stellen als in dat Accoord
bedoeld.
De Synode gaat ~n con~t~-generaalo
Na opheff~ng h~ervan wordt meegedeeld dat ~n cor.1itt:!:generaal aan de Kerk te ~rmadale adv~es gegeven ~s ~nzake het benoen~ngsbeleid.
De Synode beslu~t de Kerk te Armadale op te dragen om
zo snel mogel~jk
de kerkrechtel~jke posi t~e van zulk
een zend~ngsarbeider te onderzoeken, en hierover te
raiPorteren aan de Kerken.
J. . rt~kel

38

ZENDINGSlliI.PPORTEN, HOSTELS e.d.
Op voorstel van de Kerk te Armadale wordt besloten dat
de Kerken te . àlbany en .il.rLmdale z~ch verder zullen beraden over het st~chten en onderhouden van èèn of neer
foster-homes voor State Ward kinderen, omdat ook daar~n gezien wordt een konkrete mogel~jkhe~d tot verbre~
ding van het Woord Gods.
Art~kel

39
SCHORSING

De
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wordt
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avondmaalt~jd.

0

n d z

Jlrt~kel

~

t t

~

11 g

op donderdag 21
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40
KERKBOEK IN DE ENGELSE Tii.hL

Het rapport van deputaten voor een Kerkboek ~n de Engelse taal wordt besproken. Br. J. van der Ros neemt
als deputaat mede aan de besprek~ng deel.
De Synode draagt aan nieuw te benoemen deputaten op aan
de Canadese deputaten te verzoeken ~nzage te geven van
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de "hymn-section H aleer tot definitieve publicatie
wordt overgegaan.
Dèzelfde deputaten zullen de opdracht krij~en zich met
de daarvoor in Canada aangewezen commissie te verstaan
om inzage te verkrijgen van de Engèlse tekst der Kerkenordening eer tot opnarne ervan in "Book of Praise"
wordt overgegaan.
Breedvoerig wordt gesproken over een eventuele morele
verplichting om financieel bij te dragen in het bestrij den van de verwachte hoge kosten die het completeren van
ons Engelse Kerkboek met zich meebrengt. Uit de verstrekte gegevens blijkt dat door de Canadese Kerken
aanzienlijke SOL~en gelds zlJn bijeengebracht, waarvan
onze Kerken mogen profiteren. Deze bespreking resulteert in het verlenen van het recht aan opnieuw te benoemen deputaten on een collecte veor dit doel van de
Kerken te vragen.
De deputaten worden onder dank gedechargeerd.
Artikel

41

OPLEIDING TOT DE DIENST DES WOORDS
In bespreking komt nu het rapport van deputaten voor
de Opleiding tot de Dienst des Woords.
In deze bespreking komt naar voren dat het gew~nst is
dat een jongeman die zich voorbereidt voor de theologische studie zich ook in de Nederlandse taal bekwaamt
behalve in de in het rapport vermelde talen.
In verband met een zinsnede aan het einde van het rapport over financiele steun aan de theologische opleiding in Canada komt de vraag naar voren of het niet
goed zal zijn een fonds te vormen om studenten uit onze Kerken die een theologische opleiding in Canada dan
wel in Nederland volgen te kunnen onderhouden naar ~r
tikel 19 K.O.
Een voorstel hieromtrent zal echter uit de Kerken moeten opkomen. Vandaar dat nieuw te benoemen deputaten
de opdracht krijgen zich hierover met de Kerk van hrmadale te verstaan.
Deze deputaten zullen ook hebben te overwegèn,of de
tijd thans niet gekomen is om een keus te maken uit
beide beschikbare opleidingen in de Theologie.
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De vrees wordt ter Synode geuit dat alles bijeen de opleiding van zulke personen erg -lang zal gaan duren.
Nieuwe deputaten zullen ook deze zaak te onderzoeken
hebben.
Deputaten worden onder dankzegging gedèchargeerd.
l~rtikel

42

SCHORSING
Gezongen wordt Psalm 138:l, 4. Br. F.J. Velclhuis gaat
voor in dankzegging en gebed. De praeses sluit de Synoclea
Mor gen z i t t i n g
Artikel

op vrijdag 22 mei

43

HEROPENING
De ver~adering wordt heropend. Gelezen wordt Psalm 5.
Gezongen wordt Psalm 115 : 1, wanrna gebeden wordt om
Gods zegen over het werk van deze dag.
hrtikel 44
COMITE-GENERà.-iL
De Synode gaat in comit~-generaal.
Artikel 45
IvJEDEDELING
Mededeling wordt gedaan van het feit dat de in Artikel
17 dezer Acta bedoelde co~~issie deels niet in openbare zitting gerapporteerd heeft gezien vertrouwelijke
aspecten aan de zaak die zij voor te bereiden had.
Artikel 46
BEROEPBA./:"RSTELLING VAN MNDIDATEN IN DE THEOLOGIE
Rev. J. D. Vv'ielenga - die de plaats van Rev. G. van
Rongen innam - rapporteert over de arbeid van de commi~sie in Artikel 18 van deze Acta vermeld (zie Agenda
7a) •
Een concept voor een regeling wordt besproken. Deze
bespreking wordt onderbroken door de middagpauze.
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d daG z i t t i n g

op vrijdag 22 mei

Artikel 47
-BEROEP&'.l:l.RSTELLING V_':;'N Ki..NDIDi,TEN IN DE THEOLOGIE
De bespreking wordt voortgezet.
De volgende regeling voor het beroepbaarstellen van
kandidaten in de Theologie wordt vastgesteld:
I. Betreffende kandidaten die hun opleiding ontvingen
aan de Theologische Hogeschool te Kampen of the 'Theological College at Harál ton, Canada, zal de regel gelden dat zij door een kerkelijke vergadering onzer Kerken praeparatoir zullen geUxamineerd worden. Indien de
regIe Dogelijkheid bestaat dat de kandidaat zal worden
beroepen in een onzer eigen Kerken zal di t examen tevens
als peremptoir gelden. Het praeparatoir examen zal in
dit g~val wat betreft de te examineren vakken die van
het peremptoir examen omvatten. Het examen zal afgenoDen worden door de examinatoren in een vergadering
waarin twee Kerken net evenredige afvaardiging van tenl'jinste vier anbtsdragers vertegenwoordigd zijn, terwijl
de derde Kerkeraad na schriftelijk rapport approbatie
Doet verlenen.
11. Ten aanzien van kandidaten in de Tehologie die niet
aan de Theologische Hogescholen der corresponderende
zusterkerken gestudeerd hebben zullen de volgende regels gelden:
a. de waarde van hun theologische opleiding en wetenschappelijke bekwaamheid in de Theologie zal onderworpen worden aan een onderzoek door de Senaat
van een der Hogescholen van de zusterkerken;
b. de kandidaat richt zich tot de Kerkeraad waar hij
zijn domicilie heeft, welke Kerkeraad zich wendt
tot deputaten-exruainatoren die met genoemde Senaat
in Canada of Nederland een regeling treffen voor de
examina tie.
c. na gunstig rapport der examinatoren wordt de kandidaat beroepbaar gesteld naar de bovengenoemde regels.
111. Voor kandidaten die door de zusterkerken in het
buitenland beroepbaar gesteld zijn na praeparatoir ex-
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nog peremptoir ge!hamineerd wo~~en door de Australische
Kerken.
Artikel

48

QUAESTUUR
De Kerk van Launceston deelt mee dat de boeken van de
Quaestor der Synode zijn nagezien en in orde bevonden.
Een rapport is ter tafel. De boeken van de Quaestor
worden ter inzage gelegd. De Quaestor wordt onder dankzegging gedèchargeerd.
Artikel

49

PERCENTAGECIJFERS
De percentagecijfers voor de omslag van deSynodekosten over de Kerken worden als volgt vastgesteld:
iil bany :
25%
.Armadale:
50%
Launceston: 25%
Artikel 50
ENGELSE BIJBELVERTALING
Het rapport inzake een Engelse Bijbelvertaling kan niet
besproken 1iiTOrden omdat dit niet in de Kerken heeft kunnen dienen.
De Synode besluit opnieuw deputaten te benoemen met
dezelfde o:pdracht als deputaten die door de Synode 1968
benoemd waren.
Artikel 51
DEPUTATEN b.D ARTT. 49 EN 79 K.O.
Del:Jutaten ad de Ärtikelen 49 en 79 K •.O. hebben
te ra.r:fporteren.

niats

Artikel 52
CORRESPONDENTIE MET DE HOGE OVEPBEID
Er is geen rapport van deputaten voor de correspondentie met de Hoge Overheid. Nieuwe deputaten zullen worden benoemd die ten spoedigste aan de Kerken zullen
rapporteren over de erkenning der Kerken door de Overheid en de betekenis ervan.
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INSTRUCTIES
Er waren geen instructies der Kerken aan de credentiebrieven toegevoegd.
Artikel 54
BENOEMINGEN VA.N DEPUTATEN
De volgende deputaten worden benoemd:
1. Archiefbewarende Kerk: de Kerk te ArmadaIe.
2. Archiefcontrolerende Kerk: de Kerk te Albany.
3. Synode-quaestor: J. Kroeze, 22 Pomona Road, Riverside, Tas., 7250; secundus F. Streefland, 24 Harrow
Street, Young Town, Tas., 7250.
4. DeTJutaten ad de Artikelen 49 en 79 K.O.: de Dienaren
des Woords, J. Brouwer te Albany; A. Swarts te Arm adale en D.J. Veldhuis te Launceston.
5. Deputaten voor de correspondentie met de bui tenlandse zusterkerken: Revo K. Brtining, praeses, H. Terpstra en J.Zuidema te J..rmadale.
6. Deputaten voor de correspondentie met de Hoge Over~
heid: de praeses en scriba van elke Kerk, praeses:
Rev. G. van Rongen.
7. Deputaten voor een Engelse Bijbelvertaling: de Dienaren des Vvoords, praes es Rev. J $De Wielenga.
8. Deputaten voor een Kerkboek inde Engelse taal: Rev.
G. van Rongen, praeses, J. VanderRos te Launceston.
9. Deputaten voor de Opleiding tot de Dienst des 'Noords:
Rev. K. BrUning, praeses; M. Dijkstra en J. Eikelboom te ArmadaIe.
Ie. Deputaten-exaLlinatoren: de Dienaren des Woords; Rev.
K. BrUning, praeses.
voor het praeparatoir examen:
O.T.:
Rev. G. van Rongen
N.T .. :
Rev. J.D. Wielenga
Dogmatiek:
Rev. K. BrUning
Preekvoorstel:
Rev. G. van Rongen
voor het peremptoir examen:
dezelfde vakken en dezelfde examinatoren:
Ethiek:
Rev. K. BrUning.
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Kerkgeschiedenis:
Rev. J.D. Wielenga
Kerkrecht:
Reve J .D. VVielenga
Symboliek:
Rev. G. van Rongen
.."mbtelijke vakken:
Rev. G. van Rongen
11. Kerkvisitatoren: De Dienaren des Vloords: voor elke
mondelinge visitatie wijst de Kerke~aad waartoe de
visitator welke de mondelinge visitatie verricht
behoort, een ouderling aan, die als door de Synode
benoemd wordt beschouwd.
12. Geestelijke verzorging van militaire Kerkleden: de
Kerk te Launeeston.
13. Correspondentie net de "Presbyterian Reforoed Chur!oi
ches: de Kerk te Armad~le.
14. Beroepende en benoemende Kerk voor de Zending: de
Kerk te Arnadale.
15. Deputaten voor uitvoering van het in Artikel 24 van
deze ...:lcta bepaalde (inzake Zuid-Afrika): Rev. J .D.
Wïelenga, praeses, J.Brouwer en J. Plug te Albany.
Alle rapr;orten dienen aan de Kerken te worden toegezonden in veelvoud in de Engelse en de Nederlandse taal
uiterlijk drie maanden voor de eerstkomende Synode, tenzij anders bepaald is in de betreffende besluiten of
instructies •
.tl.rtikel 55
~~WWIJZING ROEPENDE KERK ENZ.
De Kerk te Arr:J.adale wordt aangewezen als roepende Kerk
voor de volgende Synode, te houden te Armadale in de
·maand mei van het jaar 1972.

Artikel

56

RONDVRf._liG N.:l..H.R 1.RTIKEL 41 K.O.
De rondvraag naar artikel 41 K.O. levert niets op ..
Artikel

57

PERSOONLIJKE ROl\T])VR.L:"l:..G
Van de persoonlijke rondvraag wordt
maakt.
Artikel

58
PERS VERSLAG

geen gebruik ge-
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Artikel 59
INSTRUCTIES DEPUTII.TEN
de diverse deputaten worden de volgende instructies verstrekt:
G e est eli j k e
ver z 0 r gin g
van
m i l i t a i r e K e r k I e den:
a. Contact op te nemen met de Overheid om gedaan te
krijgen dat de militaire Kerkleden na hun busisopleiding dicht bij ê~n van de Kerken worden gestationeerd.
b. Vaker te rapporteren aan de thuiskerk van diegenen
die aan haar zorgen zijn toevertrouwd. (Art.12).
VIp r
e s b y ter i a n
R e f 0 r m e d
C h u r c hes: het contact met deze Kerken voort te zetten
en de eigen Kerken op de hoogte te houden (Art.36).
Eng e l s
K e r k boe k:
a o het voortzetten en zo mogelijk voltooien van de arbeid zoals die omschreven is in Acta Synode 1962,
artikel 40, waarbij er in het bijzonder tegen warde
gewaakt, dat het liederenboek ook maar in het minst
het karakter van een "hymn-book" zou krijgen;
b. aan de Canadese deputaten te verzoeken inzage te geven van de "hyr.:m-section" van het te cor:1pleteren
"Book of Praise" aleer tot definitieve publicatie
wordt overgegaan.
c. zich Det de daarvoor in Canada aangewezen commissie
te verstaan om inzicht te verkrijgen van de Engelse
tekst der Kerkenordening eer tot opname ervan in
"Book of Praise" wordt overgegaan.
d. de Kerken van tijd tot tijd voor te lichten over de
verdere ontwikkeling en betekenis van het aan deputaten opgedragen werk.
Deputaten hebben het recht om een collecte van de Kerken te vragen voor het bestrijden van de kosten die het
completeren van "Book of Praise" met. zich meebrengto
(i-l.rtikel 45 .icta Synode 1968, en artikel 40 van deze
Acta).
~an

- 62 o

p 1 e i din G
Die n s t
des
W o o r d s:
a. te onderzoeken of de mogelijkheid 8BcreUrd kan worden dat eventuele studenten na het volgen van de
verplichte colleges in het buitenland geheel kunnen
afstuderen in LustraliU.
b. zich te verstaan met de Kerk te Arwadale over het
eventueel voorstellen om een fonds te vornen om studenten uit onze Kerken die een Theologische opleiding in Canada dan wel Nederland volgen te kunnen
onderhouden nuar Artikel 19 K.O.
c. te overweGen of thans niet de tijd gekonen is om een
keus te nuken uit beide beschikbare opleidingen in
de Theologie.
d. onderzoek te doen naar eventuele vrijstelling van
het admissie-examen te Kampen.
e. de vraag te onderzoeken of de Opleiding tot de Dienst
des Woords alles bijeen niet te lang zal Gaan duren.,
(.;:"rtikel 46 Acta Synode 1968, en artikel 41 van deze
acta) •.
Zen d i n g: de Kerk te Armadale:
a. op te treden als beroepende of benoenende Kerk voor
de Zendingsarbeid;
b. op te treden als adresvoerende Kerk voor de Zending
van The Free Reforned Churches of hustralia.
c. een nadere regeling inzake het beroepen van missionaire predikanten en benoeoen van vaste zendingsarbeiders te ontwerpen in overeenster:u:.1ing met het
"üccoord van Sanenwerking lf •
d. zo snel mogelijk de kerkrechtelijke positie van een
vaste zendingsarbeider te onderzoeken en hierover
te rapporteren aan de Kerken.
e. zich verder te beraden over het stichten en onderhouden van één of neer foster-hones voor State Ward
kinderen. (Artikelen 29 en 52 Acta Synode- 1968, en
Artikelen 37 en 38 van deze keta).
Zen d i n g: de Kerk te Llbany:
zich verder te beraden over het stichten en onderhouden vaD &én of neer fosterhones voor StateWard
kinderen (Artikel 38).
S Y n 0 d e - q u a e s t 0 r:
a. een schriftelijk rapport aan de volgende Synode uit
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b. aan de Kerkeraden zo spoedig ~ogelijk een overzicht
van de i:nkoLlsten en uitgaven te verschaffen.
c. zijn boeken en bescheiden te laten controleren door
de Kerk te Launceston, welke laatste op de volgende
Synode zal noeten rapporteren.
(~rtikel 50 Acta Synode 1968).
B u i ten 1 a n d s e
K e r ken:
a. uit de correspondentie net de buitenlandse zusterkerken die zaken ter kennis van de Kerken te brengen
well\:e voor de gezamenlijke Kerken in .i1ustralil:! van
belang zijn;
b. twee exemplaren van de ~cta dezer Synode te zenden
aan de buitenlandse zusterkerken.
c. aan de buitenlandse zusterkerken nededeling te doen
van plaats en tijd der eerstvolgende Synode, en uiterlijk zes weken voor de aanvang der Synode het
voorlopig agendum haar toe te zenden.
d. aan de Nederlandse zusterkerken mededeling te doen
van de uitspraak der Synode genoemd in ~rtikel 26
dezer ':l.cta:
"De Synode van The Free Reforned Churches of rlustralia, in haar zitting van woensdag 20 mei, 1970,
constateert met da~kbaarheid dat de correspondentie
Bet De Gereforneerde Kerken in Nederland voortgezet
kan worden op grond van het feit dat onder meer uit
de gang van zaken rondom de "Open Brie fll gebleken is
dat deze Kerken willen waken voor de trouw aan de
Gereformeerde Belijdenis en Kerkenordening;
en spreekt uit dat naar de kerkelijke· regel geen andere attestaties als wettig kunnen worden aanvaard
dan die zijn afgegeven door de Kerken, waarmede The
Free Reformed Churches of àustralia officieel correspondentie voeren;
en spreekt uoorts uit dat,zoland de kerkelijke procedures nog niet als definitief afgehandeld kunnen
worden beschouwd, leden die !:let attestaties van buiten het verband staande Kerken tot haar overkomen
niet aanvaard kunnen worden dan na een gesprek over
de Gereformeerde leer en Kerkregering en over hun
kerkelijke positie,
op grond van de constatering dat uit de kringen van de

_

6r~

_

buiten het verband staande Kerken geluiden worden
vernomen die kennelijk afwijken van de Gereformeerde leer en Kerkregering".
e. aan de Canadian Reformed Churches Bededeling te doen
van het besluit der Synode om de door deze Kerken
aanvaarde Formulieren voor Tucht over Doopleden eveneenste aanvaarden en aan te bevelen voor gebruik
in onze Kerken.
f. de pogingen om te komen tot correspondentie met de
HPresbyterian Church in Korea" voort te zetten.
g. diligent te zlJn in het zoeken van contact met
Schriftgetrouwe Kerken om te onderzoeken of ook
hiermee correspondentie kan worden aangegaan.
h. l21ededeling te doen aan de buitenlandse zusterkerken
van het besluit, onder Artikel 35 van deze Acta genoerad, "dat het gewenst is dat buitenlandse zusterkerken, als deze nieuwe correspondentie aangaan net
andere Kerken, er op aandringen dat laatstgenoemden
als consequentie der nieuwe correspondentie contact
zullen zoeken met die zusterkerken in de wereld, die
Bet eerstgenoemde Kerken reeds in correspondentie
staan.
i. van tijd tot tijd de Kerken te informeren.
j. over hun arbeid te rapporteren aan de Kerken uiterlijk zes weken voor de aanvang van de eerstvolgende
Synode en voorts aan die Synode.
H 0 g e
0 v e r h e i d:
ten spoedigste aan de Kerken te rapporteren over de
erkenning der Kerk door de Overheid en de betekenis
daarvan (Artikel 52).
Artikel

60

SCHORSING
De ",.liddagzitting wordt gesloten.
A v

0

n d zit tin g

op vrijdag 22 mei

Artikel 61
HEROPENING
De zitting wordt heropend met het zingen van Psalm
1.

33:
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62

II.CTA EN PERSVERSLil.G
De aètaen het Persverslag worden vastgesteld.
Artikel 63
ilRTIKEL 43 K.O.
Er behoeft geen censuur naar Artikel 43 K.O. te worden
geoefend.
l~rtikel

64

SLOTWOORD PRAESES
De praeses spreekt een slotwoord. Daarin dankt hij zlJn
eede-afgevaardigden, de roepende en ontvangende Kerk te
Launceston voor voorbereiding en verzorging ,in het bijzonder de helpsters.
Maar het bedanken noet uitaonden in danken. Rev. Wielenlja wij st op het "Gebed na de Handeling der Kerkelijke Bijeenkonsten". Daarin wordt gedankt voor de Heilige Geest, Die in het nidden der vergadering geweest is.
Dat kan zelfs in druk in een Kerkboek worden vastgelegd.
We nogen ervan ui tIjaan dat de Heilige -Geest in ons nidden is Ijeweest, want God heeft dienaangaande beloften
gegeven, en die maakt Hij waar.
Wij zijn Geconfronteerd met moeilijkheden in de zusterkerken in Nederland en Zuid-Afrika. We hebben besluiten dienaangaande genonen. Ook over andere dingen zijn
beslissingen gevallen. Wat een troost dat de Heilige
Geest in ons nidden was! Hij heeft ons spreken en besluiten naar Zijn (verborgen) wil bestuurd en gebruikt
ze dus naar Zijn raadsplan voor Zijn werk in dit land.
Voor ons blijft over te bidden dat God het schadelijke
en verkeerde krachteloos maakt en het goede met Zijn
zegen bekronen wil.
Het genoende Gebed spreekt ook over eendracht. Nu, die
hebben we als een gave van de HEERE ervaren. We weten
waarin die eenheid en vrede haar grond heeft. -vie hebben elkaar herkend in de trouw aan de HEERE en ook aan
de Belijdenis der Kerken.
In deze sfeer hebben we over allerlei dingen mogen spreken. Ook bij de visitatie-rapporten die med-e handelden
over het staan van onze Kerken in de wereld.
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jeugd in onze Kerken, we hebben veel doopleden. De
zuigkracht van de wereld is groot. Onze opzieners he bben een zware taak te vervullen. vVe zijn zwak van
kracht, en hebben de hulp van de HEERE nodig.
Ook dat mogen we doen naar het Gebed, zostraks genoemd.
De HEERE doet Zijn werk door nensendienst. Maar we
Dogen ons rustig in Zijn handen leggen. Hij voegt toe
wat ons ontbreekt. Hij vergadert irJ.1mers!
Dat is onze rust ook als wij denken aan het Zendingswerk. Dat gaat verder. Maar we Doeten de weg nog
veelszins zoeken. ~och we kunnen bidden: leid Gij
ons!
Het is gewoonte aan het einde een Synode te typeren.
Wat kan van de Synode van Launceston worden gezegd?
Dat is Doeilijk onder woorden te brengen. Misnchien
kan het zo worden gezegd: Er zijn hier Kerken des
HEEREN, die het hard nodig hebben om dicht bij Zijn
Woord te leven. Zo'n tijd is misschien de beste voor
de Kerken. Later danken we er onze God voor.
Artikel §.5.
JJANKViOORD ASSESSOR
De assessor, Rev. K. BrUning
zijn goede leiding.

dankt

de praeses voor

SLUITING
Gebeden wordt het "Gebed na de Handeling der Kerkelijke Bijeenkomsten"; gezongen Psalm 121 uit "Baak of
Praise", waarna de praeses de Synode sluit.
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REGELS VOOR CORRESPONDENTIE MET DE BUITENLANDSE ZUSTER
KER...T{EN •
a. het op elkander acht geven, dat in de leer, de dienst,
de kerkregering en de tucht, niet worde afgeweken
van de gereformeerde belijdenis;
b. het toezenden aan elkander van de agenda en de besluiten (Acta) der meeste vergaderingen en het ontvang~n op die vergaderingen van elkanders eventuele
afgevaardigden als adviseurs;
c. het plegen van voorafgaand overleg inzake eventuele
wijziGingen of aanvullingen van belijdenisgeschriften, kerkenordening en liturgische formulieren;
do het aanvaarden van elkanders attestaties en het toelaten van elkanders dienaren des Woords tot de bediening des Woord,s en der sacramenten, met inachtneming van hetgeen op de synode van Dordrecht '1893. in .
art. 165 bepaald en op de synode van Groningen 1927
in art.161 (inclusief de nadere bep~ling in Amsterdam 1936, art. 122, besluit I, 4) uitgewerkt is;
e. het doen van verantwoording aan elkander van corresponden tie I:let derden;,
Dordrecht 1893, art. 165
Predikers uit Gereformeerde Kerken buiten Nederland
hebben bewijs over te leggen aangaande hun beroeping
tot den Dienst, belijdenis en wandel. Zij hebben voorts
zich te onderwerpen aan een colloquium aangaande leer
en wetenschap, dat eenzelfden graad van ontwikkeling
vereischt als het praepara toir en peremptoir examen der
door de Gereformeerde Kerken in Nederland toegelatenen.
Indien zij echter reeds voorheen door deze Kerken waren toegelaten, zal men eenvoudig een onderzoek instellen, of zij, wat de leer aangaat,dezelfden zijn gebleven.
Groningen 1927, art. 161
overwoog
dat van predikanten en candidaten tot den heiligen dienst
uit buitenlandsche kerken, met welke de gereformeerde
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eigen predikanten en candidaten,
en besloot te bepalen
1 • .:predikanten en candidaten tot de heiligen dienst uit
bui tenlandsche kerken, die- net de onze in corresl-,ondentie staan, nogen niet in eene der gereformeerde kerken
in Nederland voorgaan, zonder daartoe uitdrukkelijk
toestecrming gevraagd-en verkregen te hebben, - en wel
Ol:) deze wij ze:
a. kerkeraden die predikanten wenschen te laten optreden, die slechts enkele weken in ons land vertoeven,
hebben hiervoor vooraf het advies in te winnen van
deputaten voor de correspondentie met buitenlandsche
kerken;
b. zij, die voor langeren tijd hier verblijven, hebben
zich te wenden tot de classis, waaronder zij tijdelijk ressorteeren, die na ingesteld onderzoek hierover beslist;
2. het colloquium aango.ande leer en wetenschap, waarvan gesproken wordt in artikel 165 der acta van de synode van Dordrecht 1893, zal vil'Orden- gehouden door de
classis, bijgestaan door de deputaten naar art. XLIX
K.O. der particuliere synode, en zql inzonderheid gaan
over de kennis der gerefort.leerde leer en kerkregeering;
en
3. kerken kunnen aan hunne leden, die naar buitenlandsche kerken vertrekken,ten allen tijde attestati~n afgeven, welke behooren ingediend te worden bij die kepken, die in belijdenis en kerkregeering aan de gereforneerde kerken in Nederland het naast verwant zijn. Het
aanvaarden van attestatign door buitenlandsche kerken
afgegeven staat ter beoordeeling van de kerkeraden, die
naar bevind van zaken zullen handelen.
Ár:1sterdan 1936, art. 122, besluit I, 4
De synode besluit
4. net het oog op het gevaar van qogelijke dwaling bij
buitenlandsche kerken dienen de bepalingen der generale synode van Groningen 1927 (art.161 der .i.cta) inzake
het voorgaan van pred~kanten en candidaten uit buiten-

- 69 landsche kerken nauwgezet te worden nageleefd, waarbij
de classes, die volgens art. 161 sub lb dier kcta een
verzoek tot toesteQning ontvangen, het advies zullen
vragen van deputaten voor correspondentie met buitenlandsche kerken;
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I N HOU D
Acta, uitvoeriger
Beroepbaarheid kandidaten
Canada
Correspondentie buitenl.Kerken
Correspondentie Hoge Overheid
Engelse Bijbelvertaling
Engels Kerkboek
Examina
Exar.J.ina toren
Geestel.verzorging nilitairen
Hostels, etc.
Kandidaten, beroepbaarheid
Kerkboek Engelse taal
Korea
Nederland
Opleiding Dienst des Woords
Presbyt. Reformed Churches
Synode quaestor
Tucht over doopleden
Zending
Zuid-Afrika

9
10,18,46,47
27,59
21,24-28,35,59
52,59
50,59
40,59
47
54
12,59
38
-'
10,18,46,47
40,59
28,35,59
25,26,59
41,59
13,36,59
48,59
27,59
17,37,38,59
21,24,54

Art.

