General Assembly, 1867 – Grand Rapids, MI
Notulen der Algemeene Kerkvergadering, gehouden
den 19 Junij 1867 te Grand Rapids.

Minutes of the General Church Assembly, held 19
June 1867 in Grand Rapids.

Art. 1.
Als Afgevaardigden waren tegenwoordig van
Graafschap: Ds. van der Werp en de Ouderlingen P.
Boven, Hk. Strabbing en E. Frederiks.
Grandhaven: de Ouderlingen H.W. Bartels en
C.Noordhuis en de diaken A. Vittermark.
Zeeland: de Ouderlingen T. van den Bosch en R.
Brinks en de diak. K. Schoenmaker en J. Ebels.
Vriesland: Ds. W. Frieling en de Ouderlingen H.
Scheepers, J. Roek en P. Karsten.
Holland: Ds. de Beer en de Ouderlingen A.
Krabshuis en C. Pik.
Niekerk: de Ouderlingen F. Tibbe diak: J. Helder.
Noordeloos: Ds. van den Bosch, de Oud. H.
Diepenhorst de diak: A. v.d. Bosch en J. Vogel.
Patterson: Ds. W.H. van Leeuwen.
Ridott: de Ouderling W.D. Ammerman.
Art. 2.
De vergadering is geopend door Ds. de Beer met te
zingen Ps. 119:17 en het gebed.
Art. 3.
Tot Praeses is verkozen Ds. D.J. van der Werp en tot
Scriba A. Pleune.
Art. 4.
De Praeses leest de Notulen van de groote
vergadering, gehouden te Grand Rapids op den 5
en 6 Sept: 1866.

Art. 1
Present as delegates are from:
Graafschap: Rev. Vander Werp and elders P. Boven,
Hk. Strabbing and E. Frederiks.1
Grand Haven: elders H.W. Bartels and C. Noordhuis
and deacon A. Vittermark.
Zeeland: elders T. Vanden Bosch and R. Brinks and
deacons K. Schoenmaker and J. Ebels.
Vriesland: Rev. W. Frieling, and elders H. Schepers,
J. Roek and P. Karsten
Holland: Rev. De Beer and elders A. Krabshuis and
C. Pik.
Niekerk: elder F. Tibbe, deacon J. Helder.
Noordeloos: Rev. Vanden Bosch, elder H. Diepenhorst and deacons A. Vanden Bosch and J. Vogel
Patterson: Rev. W.H. Van Leeuwen
Ridott: elder W.D. Ammerman
Art. 2
The assembly is opened by Rev. De Beer with the
singing of Ps. 119:17 and prayer.
Art. 3
Chosen as president is Rev. D.J. Vander Werp and as
Clerk, A. Pleune.
Art. 4
The president reads the minutes of the large assembly
held in Grand Rapids on 5 and 6 September 1866.

1

In this translation, the definite article “the” is not
included before officer’s title.
247

General Assembly, 1867 – Grand Rapids, MI
It is judged unnecessary to review every article, but
only those that relate to this assembly.

Het is onnoodig geoordeeld, alle artikelen na te
gaan, maar alleen, die betrekking hebben tot deze
vergadering.
Art. 4.
Ds. R. Duiker komt in het midden en geeft Zijne
attesten over, die gelezen zijnde, wordt door den
Praeses rondgevraagd: Of er ook aanmerkingen
waren en die er niet zijnde, is Zijn Eerw. zonder eenig
bezwaar geinstalleerd en heeft tot blijdschap en
genoegen van de geheele vergadering, zitting
genomen. Ook wordt door de Klassikale Commissie
verslag uitgebragt, omtrent de attesten van Ds. de
Beer, die daarna ook geinstalleerd is.
Art. 5.
Volgens art. 5 van 12 Dec. 1866 is er lang en breed
gehandeld over de zaak van Zeeland, met betrekking
tot Ds. van den Bosch als Leeraar. De vergadering
oordeelt dat Ds. van den Bosch in de zaak moet
berusten; Zijn Eerw. verklaart dit niet te kunnen doen,
maar te blijven protesteren.
Art. 6.
De voormiddag zitting geeindigd met het gebed door
Ds. Duiker.
Art. 7.
De nademiddag zitting begonnen met Ps. 84:3 te
zingen en het gebed door Ds. van den Bosch.
Art. 8.
De Praeses leest een brief voor van eene Commissie
van de Noord Hollandsche Kerkvergadering met een
begeleidend schrijven van Ds. J. Nentjes, met
verzoek, om de gronden van onze afscheiding van de
D.R. Church, hen te willen opgeven. Ds. van der
Werp zal antwoorden, dat wij er aan zullen voldoen,
als

Art. 4
Rev. R. Duiker enters and presents his attestations,
which are read. The president puts the question if
there are any comments, and there being none, his
honor is installed without a single objection and is
seated with the joy and satisfaction of the entire
assembly. Also, the classical committee reports about
the attestations for Rev. De Beer, who afterward also
is installed.
Art. 5
According to Art. 5 of 12 December 1866, the case of
Zeeland with respect to Rev. Vanden Bosch as the
minister [there] is dealt with at length. The assembly
decides that Rev. Vanden Bosch must accept the
situation [asit is], which his honor states he cannot do
but will continue to protest.
Art. 6
The morning session is closed with prayer by Rev.
Duiker.
Art. 7
The afternoon session begins with the singing of Ps.
84:3 and prayer by Rev. Vanden Bosch.
Art. 8
The president reads a letter from a committee from
the Noord Holland church assembly2 with an
accompanying document from Rev. J. Nentjes, with
the request to provide the basis for our secession from
the Dutch Reformed Church [RCA]. Rev. Vander
Werp will reply that we will do this when

2
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we have the necessary items prepared, prior to the
next synod of the Church in the Netherlands.

wij de daartoe benoodigde stukken en gereedheid
hebben tegen de volgende Synode der Kerk in
Nederland.
Art. 9.
Een brief ontvangen, van de vereeniging tot
bevordering en hulp der landverhuizers te New York,
met verzoek om ondersteuning van die zaak. En is
besloten, dat ieder gemeente, daarvoor eene Collecte
zal doen, en de gelden zal de Ouderling aan de
vereeniging met een begeleidende brief van de
kerkeraad van Grand Rapids, om de vereeniging te
bedanken voor de hulp aan de landverhuizers
bewezen.
Art. 10.
Is weder gesproken over een kerkelijk blad en
besloten, als Ds. van der Werp de Redactie op zich
wil nemen, dan een proefblad uit te geven. Ds. van
der Werp neemt het op zich, als hij daartoe de
noodige hulp krijgen kan.
Art. 11.
Op een brief van G. Haan is geoordeeld, dat hij zich
als ieder ander op de kerkeraad mag vervoegen.
Art. 12.
De gemeente te Gibbs Ville geeft kennis van de
droevige verbrokkeling door zekere Ds. de Rooij,
vragende onderricht wat de overige moeten doen?
Hun zal door den Correspondent aangeschreven
worden, dat zij niet naar de Prespeterianen moeten
gaan, maar vast houden aan hun beginsel, daar zij
onderrigt zullen worden wie de Prespeterische zijn.
Art. 13.
De gemeente Friesland vraagt naar onze Simbolische
schriften, waarop wordt geantwoord, dat behalve
Gods Woord als hoogste wet, de Ned:
Geloofsbelijdenis, Heidelb. Catechismus, Canones en
Dord

Art. 9
A letter is received from the association for the
benefit and help of immigrants in New York with the
request for support in this effort. It is decided that
each congregation will have a collection for this, and
the elder will [send] the money with an accompanying
letter from the church council of Grand Rapids,
thanking the association for the help provided to the
immigrants.
Art. 10
A church periodical is again discussed and it is
decided that if Rev. Vander Werp will assume the
editorship, then a trial copy will be produced. Rev.
Vander Werp accepts this [task], provided he is able
to receive the help needed.
Art. 11
In response to a letter from G. Haan it is decided that
he may join the church council just as anyone else.
Art. 12
The congregation at Gibbsville reports about the sad
disintegration [caused] by a certain Rev. De Rooij,
asking advice what the remaaining [members] should
do. The correspondent will write them that they
should not join the Presbyterians but should hold fast
to their origins, since they will be instructed who the
Presbyterians are.
Art. 13
The Vriesland congregation asks about our articles of
faith, to which is answered that other than God’s
Word as the highest law, the Belgic Confession,3
Heidelberg Catechism, Canons and

3

The Belgic Connfession was also known as the
Dutch Confession.
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Church Order of Dordt, are tied to the liturgy. After
this it is mentioned that the congregations therefore
also must adhere to them and celebrate the feast days.
Art. 14
The afternoon session is concluded with prayer and
thanksgiving by Rev. D. Vander Werp.
Art. 15
The morning session of the following day is opened
with Ps. 118:12 and prayer by Rev. Van Leeuwen.

sche Kerkordening met de Liturgie verbindend zijn;
waarna opgemerkt wordt dat de gemeenten dan ook
zich daaraan te hebben houden en de feestdagen ook
moet vieren.
Art. 14.
De nademiddag zitting is geeindigd met het gebed en
de dankzegging door Ds. D. van der Werp.
Art. 15.
De voorde middag zitting van den volgenden dag is
geopend met Ps. 118:12 en gebed door Ds. van
Leeuwen.
Art. 16.
De Praeses leest een brief van een jongeling Vlier uit
Doornspeek, Gelderland, die lust heeft om tot Leeraar
opgeleid te worden en na het een en ander onderzoek
doet. Is geoordeeld: dat Ds. van Leeuwen hem een
raadgevend antwoord zal zenden.
Art. 17.
Is in het midden gebragt: Of men met de Studenten
goed handelt, zoo stoffelijk als anders en is besloten:
dezen avond een onderzoek in te stellen en hun eens
voor het publiek laten spreken.
Art. 18.
De gemeente Nijkerk vraagt: hoe te handelen met het
lid Jaks.Vinke, gesensureerd om ergerlijk gedrag en
is geraden met de Sensuur voort tegaan aks hij
hardnekkig blijft.
Art. 19.
Is gevraagd: Of men geen tweederlei leden zal
aannemen, t.w. door doop en op belijdenis, dewijl er
altijd geene doopsgetuigen te bekomen zijn. En is
geoordeeld: dat men zulke gedoopte leden zal
aannemen en hunne kinderen doopen; op voorwaarde
van te leeren.

Art. 16
The president reads a letter from Vlier, a young man
from Doornspijk, Gelderland, who has a desire to be
trained as a minister, and asks about various things.
It is decided that Rev. Van Leeuwen will send him an
advisory answer.
Art. 17
The issue is raised whether the students are being
properly dealt with materially or otherwise and it is
decided to conduct an investigation this evening and
give them an opportunity to speak publicly.
Art. 18
The Niekerk congregation asks how to deal with the
member, Jaks. Vinke, who was censured for offensive
behavior. It is suggested to continue with censure if
he remains resolute.
Art. 19
It is asked if we should accept members via two
means, that is through baptism and confession, since
there is often no possibility of obtaining a baptismal
certificate. It is decided that we will accept such
baptized members and baptize their children, with the
condition that they take [catechistic]instruction.
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Art. 20
The question is asked whether W. Van Leeuwen may
marry in the church, since he is a free mason and has
left the congregation. It is judged that he must first
resign from the lodge and make public confession in
the congregation. His bride also must first join the
congregation, and submit to discipline.

Art. 20.
Is gevraagd: Of W. van Leeuwen in de kerk mag
trouwen, daar hij vrijmetselaar is en zich
afgescheiden heeft van de gemeente en geoordeeld:
dat hij zich eerst van de Loge moet losmaken en
openbaar in de gemeente belijdenis doen; ook moet
zijne bruid zich eerst aan de gemeente verbinden en
zich de tucht onderwerpen.
Art. 21.
De gemeente van Patterson verlangt: dat de kosten
naar de Klassis algemeen worden gedragen, anders
verlangt zij de vergadering ook op de beurt bij haar,
dat de vergadering niet onbillijk acht, doch denkt daar
nu niet in te kunnen treden.
Art. 22.
Dat de titel der kerk veranderd worde in Holl.
Gereformeerd, dit wordt tot een volgende vergadering
uitgesteld.
Art. 23.
De instructie van Zeeland bevat eene rij van artikelen,
waarover veel is gesproken. Het blijkt dat het te
Zeeland niet naar wensch gaat. Op verzoek van de
vergadering zijn de partijen verzoend. De kerkeraad
wordt vermaand met alle bedachtzaamheid en
omzichtigheid zachtmoedig te handelen, omdat de
Sensure door hen uitgeoefend niet zeer zuiver en wat
voorbarig, naar men zegt is toegegaan, is deze raad
hen voor het vervolg gegeven.

Art. 21
The congregation at Paterson desires to have the
expense of the classis borne in common, or they wish
to have the assembly meet there, in turn. This the
assembly thinks that at the moment, it cannot go
further into this matter, but considers it fair.
Art. 22
Having the name of the church changed to Holland
Reformed is postponed until a later assembly.
Art. 23
The instructions from Zeeland include a list of items
over which there is much discussion. It appears that
things in Zeeland are not going as hoped. At the
request of the assembly the parties are reconciled.
The church council is admonished to proceed with all
circumspect care and deliberation in its work, since
the censure administered by them does not [seem]
very pure and somewhat premature, according to
what is said to have happened. This advice is given to
them for the future.
Art. 24
The morning session is closed with the singing of Ps.
134:3 and prayer by brother J. Gelok.
Art. 25
The afternoon session is opened with the singing of
Ps. 72:1 and prayer by brother J. De Jonge.

Art. 24.
De morgenzitting geeindigd met te zingen van Ps.
134:3 en het gebed door broeder J. Gelok.
Art. 25.
De middag zitting wordt geopend met het zingen van
Ps. 72:1 en het gebed door broeder J. de Jonge.
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Art. 26
Rev. Frieling returns to [the matter of] student
Schepers, concerning his discourse this evening, and
expresses concern whether too much is expected of
him. The assembly concurs with this, since such an
examination avails nothing because Schepers has not
asked for financial support. Nevertheless it is decided
that he4 prepare a short essay.
Art. 27
A young man named Greeve, who also desires to be
trained as a minister, is present and requests that a
committee accompany him to Cincinnati for the
purpose of establishing a congregation there. Revs.
Vander Werp and Vanden Bosch are chosen.
Art. 28
The church council of Zeeland asks if the assembly
will continue to permit Zeeland, to call a minister, as
classis has granted. And since the word
“handopening” is found [used] nowhere, the assembly
rejects not only that word but also what that word
implies, and will adhere to Art. 4 of the church order.
At this point the question is, can Zeeland call a
minister, about which there is much discussion.
During this Rev. de Beer and Ammermann, with two
brothers from Grand Haven ask to be excused, which
is granted. It is decided that Rev. Frieling, as a
temporary counselor to Zeeland, will work toward the
calling of a minister, so that that congregation is
granted [permission].

Art. 26.
Ds. Frieling komt terug op de student Scheepers,
omtrent zijn spreken in dezen avond en oppert zijn
bezwaar of het niet te veel van hem gevergd is,
waarmede de vergadering instemt, daar nu zulk een
examinatie niets beteekent, dewijl Scheepers om
geene ondersteuning uit de kas gevraagd heeft; echter
is er besloten, dat ze een kort voorstel zullen doen.
Art. 27.
Een jongeling genaamd Greeve, die ook lust heeft om
tot Leeraar opgeleid te worden is in het midden en
verzoekt eene Commissie mede te hebben, teneinde te
Cincinnati eene gemeente te stichten, waartoe Ds. van
der Werp en Ds. van den Bosch benoemd zijn.
Art. 28.
De kerkeraad van Zeelend vraagd: Of de Vergadering
staande houdt de handopening aan Zeeland door de
Klassis verleend. En daar het woord handopening
nergens wordt gevonden, zoo verwerpt de
vergadering niet allen dat woord, maar ook de zaak
die dat woord te kennen geeft, en zal zich eenvoudig
houden aan art. 4 der Kerkordening; wanneer de
vraag is: Kan Zeeland eenen Leeraar roepen,
waarover vele discussien plaats hebben. Intusschen
verzoek Ds. de Beer en Ammermann met twee
broeders van de Grandhaven te vertrekken, dat
toegestaan wordt. Is besloten dat Ds. Frieling, als
tijdelijk Consulent te Zeeland zal werkzam in
betrekking tot het beroepen van een Leeraar, dat die
gemeente toegestaan wordt.
Art. 29.
Is gehandeld over het stoffelijk onderhoud van Ds. K.
van den Bosch. Ds. Frieling vraagt: Of Ds. van den
Bosch

Art. 29
The material support for Rev. K. Vanden Bosch is
taken up. Rev. Frieling asks if Rev. Vanden Bosch

4

The original says they, rather then he, presumably
refering to Schepers and future students.
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cannot be transferred, which is discussed. During this,
elder Diepenhorst introduces a proposal, that the
Noordeloos congregation annualy contribute $200
towards his salary, that Rev. Vanden Bosch must earn
$100 by supplying vacant congregations and the
congregations of the church also provide $200, then
Rev. Vanden Bosch would have a salary $500. The
assembly readily accepts this, and Rev. Vanden
Bosch also accedes but with sadness that his salary
must be obtained in this manner, since it is decided
that every three months the congregations will collect
toward the $200 under the name of: collection for
one of our needy congregations. As a result, Rev.
Vanden Bosch entirely abandons [the claim of] being
minister of Zeeland.

niet kan verplaatst worden, waarover gehandeld
wordt. Intusschen komt een voorstel van de ouderling
Diepenhorst ter tafel, inhoudende: Dat de gemeente
Noordeloos in het jaar 200 dollar zal geven, dat Ds.
van den Bosch door het bedienen van vakante
gemeenten 100 dollar moet verdienen en de
gemeenten der kerk dan ook 200 dollar geven, dan
heeft Ds. van den Bosch 500 dollar traktement. Dit is
door de vergadering gulhartig aangenomen, en door
Ds. van den Bosch ook vrij, doch met droefheid van
zoo zijn traktement moeten bekomen, daar besloten is
om de 3 maanden in de gemeenten voor die 200
dollar te Collecteren, onder bewoording: Collecte
voor eene behoeftige gemeente in ons midden. Ds.
van den Bosch ziet dan als Leeraar van Zeeland
geheel af.
Art. 30.
De kerkeraad van Graafschap verzoekt terug te
komen op art. 8 der vorige Klassis? Nadat hierover
veel gesproken is, werd besloten: Het Kortbegrip als
leidraad te hebben in den geest onzer Vaderen om
ledematen tot de gemeente aan te nemen.
Art. 31.
Deze middag zitting geeindigd met dankzegging door
Ds. Frieling.
Art. 32.
De avond zitting met gebed begonnen door den
Praeses.
Art. 33.
De kerkeraad van Graafschap, vraagt voldoening over
het ongelijk hun en hunnen Leeraar aangedaan, door
eene beschuldiging van Ds. van den Bosch, alsof Ds.
van der Werp niet zuiver was in het wezen en
welwezen des geloofs op de laatste Klassis te Holland
ingebragt. De vergadering oordeelt de de zaak niet
regt op de Klassis gekomen is en Ds. van den Bosch
geen verdenking in de leer tegen Ds. van der Werp te
hebben, waardoor die

Art. 30
The church council of Graafschap requests returning
to Art. 8 of the previous classis. After much
discussion about this, it is decided to use the short
catechism as a guide for accepting members into the
congregation, as our forebears did.
Art. 31
This afternoon session is closed with thanksgiving by
Rev. Frieling.
Art. 32
The evening session is begun with prayer by the
president.
Art. 33
The church council of Graafschap asks redress over
the injustice done to them and their minister through
the accusations of Rev. Vanden Bosch, that Rev.
Vander Werp was not pure in action and intent of
faith at the last classis in Holland. The assembly
judges that this matter was not presented properly at
the classis and that Rev. Vanden Bosch has no doubts
concerning Rev. Vander Werp’s doctrine. Through
this the
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brothers are reconciled and the matter is resolved.

broeders verzoend zijn en de zaak uit den weg
geruimd.
Art. 34.
Wordt in het midden gebragt: Ingeval Ds. Koopman
het beroep naar Pella aanneemt, hoe te doen? Daar
men verneemt dat Ds. Koopman Michigan wil
bezoeken, dan door de Leeraars met Zijn Eerw. kan
gehandeld worden.
Art. 35.
Het te kort van Ds. van den Bosch is 61 dollars,
waartoe men in de gemeenten een Collecte zal doen
om dat aan te vullen en opzenden aan de diaken J.
Vogel te Noordeloos.
Art. 36.
De volgende Klassis zal te Noordeloos gehouden
worden den 1e Woensdag in October 1867.
Art. 37.
De student Scheepers heeft gesproken naar aanleiding
van Efez. 2;1. De vergadering hem bijzonder
onvrijmoedig bevonden hebbende, oordeelt, dat het
noodig dat hij aangezet worde, om veel in het
openbaar te spreken.
Art. 38.
Is verslag gegeven van de staat der kas voor
behoeftige Studenten en de Collecten ontvangen.
Art. 39.
Werd geoordeeld wat gelden bij een te brengen voor
de uitgaven der Kerk.
Art. 40.
De vergadering is gesloten met het zingen van Ps.
133:3 en de dankzegging door den Praeses.
D.J. van der Werp Praeses.
W.H. van Leeuwen Scrib, in loco.

Art. 34
The question is raised what to do in case Rev.
Koopman accepts the call to Pella. Since it is
understood that Rev. Koopman wishes to visit
Michigan, the ministers then can deal with his honor.
Art. 35
The [salary] shortage for Rev. Vanden Bosch is $61.
The congregations will hold a collection to satisfy
this, which will be sent to deacon J. Vogel in
Noordeloos.
Art. 36
The following classis will be held in Noordeloos on
the 1st Wednesday in October 1867.
Art. 37
Student Schepers delivered a discourse on Ephesians
2:1. The assembly found him to be very timid, and
deems it necessary that he be urged to speak in public
often.
Art. 38
A report is presented on the status of the account for
needy students and the collections received [for this
purpose].
Art. 39
It is determined how much money to collect for the
expenses of the church.
Art. 40
The assembly is closed with the singing of Ps. 133:3,
and thanksgiving by the president.
Rev. D.J. Vander Werp, president
Rev. W.H. Van Leeuwen, clerk, pro tem.
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