General Assembly, 1869 – Chicago, IL
The General Assembly held 7 and 8 April 1869 in
Chicago.
Art. 1
The assembly is opened with the singing of Ps.
119:17, and prayer by Rev. Duiker, the previous
president.
Art. 2
According to the letters of mandate from the
congregations, which were read and approved,
present as delegate are:
Rev. W.H. van Leeuwen from Paterson, N.J.
" K. Vanden Bosch from Noordeloos, Mich.
" R. Duiker from Grand Rapids, Mich.
Eld. A. Pleune "
"
"
"
Rev. D. J. Vander Werp from Graafschap, Mich.
Eld. P. Boven
"
"
"
Rev. W.H. Frieling from Vriesland, Mich
Eld. H. Schepers
"
""
Rev. J. Schepers from Chicago, Ill.
Eld. G. Vastenhouw "
"
"
Rev. F. Hulst from Holland, Mich.
Eld. J. Hogesteger " " "
Art. 3
There is a comment about the letter of mandate that
came from Pella, Iowa, whether the delegates could
be seated. The minutes of classis Illinois, in as much
as they pertain to the question pending in the Pella
congregation, having been read; the elders from there.
J. Vanden Berge and A. Nultenbok are admitted as
members.
Art. 4
Elder E. Van Bale, the delegate from Muskegon,
arrives, submits his letter of mandate and therefore is
seated.

De Algemeene Vergadering, gehouden
den 7 en 8 April 1869 te Chicago.
Art. 1.
De vergadering is geopend met het zingen van Ps.
119:17 en het gebed door Ds. Duiker, voorgaanden
Praeses.
Art. 2.
Volgens de lastbrieven der gemeenten, die gelezen en
goedgekeurd werden waren als afgevaardigden
tegenwoordig:
Ds. W.H. van Leeuwen van Paterson N.J.
" K. van den Bosch " Noordeloos Mich.
" R. Duiker " Grand Rapids "
Oudl. A. Pleune
""
Ds. D.J. van der Werp " Graafschap "
Oudl. P. Boven " " "
Ds. W. H. Frieling " Vriesland "
Oudl. H. Schepers " " "
Ds. J. Schepers " Chicago Illinois
Oudl. G. Vastenhouw " " "
Ds. F. Hulst " Holland Mich.
Oudl. J. Hogesteger " " "
Art. 3.
Over de lastbief van Pella (Iowa) kwam in
aanmerking, of de afgevaardigden zitting kunnen
hebben. De notulen van de Klassis Illinois, in zoo ver
die betrekking hebben op de kwestie in de gemeente
Pella aanhangig, gelezen zijnde, worden de
Ouderlingen vandaar J. van den Berge en A.
Nultenbok als leden der vergadering toegelaten.
Art. 4.
Kwam in het midden, de afgevaardigde Ouderling E.
van Balen te Muskegon, met de overgave van Zijn
lastbrief en heeft als zoodanig zitting genomen.
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Art. 5.
De Afgevaardigden van de Lage Prairie, A. van
Drunen en T. de Jong komen binnen, uit onkunde
geen lastbrief hebbende, worden echter als wettige
leden erkend.
Art. 6.
De gemeenten Grandhaven, Niekerk en Collendoorn
hebben geen afgevaardigden gezonden, maar brieven
en wordt na rondvraag geoordeeld, dat zij voor deze
keer verschoond kunnen worden. Van de gemeenten
Noordeloos en Zeeland ieder maar een afgevaardigde,
dat na opgave van de redenen, aangenomen wordt.
Art. 7.
Als Praeses aan de beurt zijnde Ds. K. van den Bosch
die zijn werk aanvaart met te laten zingen Ps. 84:3 en
het gebed en tot Scriba wordt verkozen Ds. D.J. van
der Werp, die zulks opneemt.
Art. 8.
Is onderzoek gedaan of personen die geen leden der
vergadering zijn, kunnen in het midden toegelaten
worden en geoordeeld bij het vroeger besluit te
blijven.

Art. 5
The delegates from Low Prairie, A. van Drunen and
T. de Jong, enter, due to ignorance ,without letters of
mandate, but are however recognized as legal
members.
Art. 6
The Grand Haven, Niekerk, and Collendoorn
congregations have sent no delegates but [sent]
letters. And after the question is put, it is decided that
on this occasion they are excused. From both the
Noordeloos and Zeeland congregations there is only
one delegate, and after the reasons for this are
presented, they are accepted.
Art. 7
It being his turn, Rev. K. Vanden Bosch assumes the
work of president and begins by having Ps. 84:3 sung
and with prayer, and chosen as clerk is Rev. D.J.
Vander Werp who accepts this [office].
Art. 8
The matter of whether people, who are not members
of the assembly, can be admitted is considered and it
is decided to adhere to the previous decision.

Art. 9.
Ging de Praeses over, de Predikanten W.C. Wust,
J.R. Schepers en Brouwer, die aanwezig waren, om
als het kon zich met ons te vereenigen, te vragen: Hoe
ver zich hun last uitstrekte? Zij verklaren dat hun
komst was, onderzoek te doen en met de broeders te
handelen, of zij met hunne gemeenten in onze kerk
later konden overgaan en opgenomen worden;
waarop besloten is hun tot de vergadering toe te laten
om met ons te handelen over die vereeniging.

Art. 9
The president proceeds to ask the ministers W.C.
Wust, J.R. Schepers, and Brouwer, who are present,
to determine if they can unite with us, how expansive
their mandates are? They state that they have come to
investigate and deliberate with the brothers to
determine whether they, with their congregations,
later could transfer to and be accepted by us. As a
result it is decided to admit them to the assembly so
that they can consider this union with us.

Art. 10.
Kwam in de vergadering de ouderling A. Rietdijk als
afgevaardigde van Cincinnati met lastbrief, en is als
wettig lid zitting verleend in ons midden.

Art. 10
Elder A. Rietdijk enters the assembly as a delegate
from Cincinnati with a letter of mandate and he is
seated as a legal delegate.

261

General Assembly, 1869 – Chicago, IL
Art. 11
The reasons why this assembly is meeting earlier
[than scheduled] are requested. These are: a) to
approve the article, defending our secession, for the
Netherlands;
b) to name deputies for administering the final
exams; and c) to end the prolonged and destructive
differences in Pella.
Art. 12
We begin by discussing the union of Rev. Wust and
his congregation. His honor submits a letter from his
church council and congregation about this, which is
read. After this is a discussion is held with Rev. Wust
to obtain more information. In reply, the decisions of
the members are presented, they wish Rev. Wust to
present the points that the congregation of Lodi
wishes to have removed. With this his honor complies
by stating: a) that the secession and the request for
freedom is sin; b) that the word True be deleted; c)
that the secession here in America also is a sin.
Art. 13
In the mean while we ate. The assembly is closed by
Rev. Vander Werp with prayer and reopened with Ps.
133:1 and thanksgiving by Rev. Frieling.

Art. 11.
Worden de redenen gevraagd naar de vervroeging
van deze vergadering, welke waren a. ter approbatie
van het stuk ter verdediging van onze afscheiding
naar Nederland, b. om deputaten te stellen tot het
bijwonen van het eindexamen en c. om de lang
aanhoudende ver woestende verschillen van Pella te
beeindigen.
Art. 12.
Is men begonnen om de vereeniging van Ds. Wust en
Zijne gemeente te bespreken, Waartoe Zijn Eerw. een
brief van Zijn kerkeraad en gemeente overgaf, welke
gelezen is geworden en daarna ter nadere toelichting
met Ds. Wust gesproken, waarover het oordeel der
leden is ingewonnen, die wenschten dat Ds. Wust de
punten opgaf, die de gemeente van Lodi wenschte
weggenomen te hebben, waaraan Zijn Eerw. heeft
voldaan, door te zeggen: a. Dat de afscheiding en
vrijheid aanvragen zonde is. b Dat de naam Ware
weggelaten wordt en c. Dat de afscheiding hier in
Amerika ook zonde is.
Art. 13.
Heeft men intusschen geeten en is de vergadering
gesloten door Ds. van der Werp met het gebed en
weder geopend met Ps. 133:1 en de dankzegging door
Ds. Frieling.
Art. 14.
Is verder besloten dat er een stukje door Ds. Hulst zal
opgemaakt en Ds. Wust medegegeven worden, om
verslag uit te brengen, dat de vergadering van een
tegenovergesteld gevoelen is, maar de gemeente Lodi
in haar oordeel vrijlaat; doch zich op gronden onzer
Vaderen kan vereenigen met onze kerk en daarvan
verslag geven of zich verklaren op de eerstvolgende
klassis te Michigan.

Art. 14
It is further decided that Rev. Hulst will compose an
article to report that the assembly is of an opposite
opinion, which will be given to Rev. Wust to take
along. The Lodi congregation is left free to judge for
itself, whether it can join with our church on the basis
of our fathers, and can report or explain themselves at
the next classis in Michigan.
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Art. 15
We proceed to deal with Rev. J.R. Schepers, who
states that his honor and his congregation6 are
prepared to unite with us, though not yet, because
next week the assembly of the church to which they
belong will meet, and they first properly wish to
report their intentions. At this,it is decided that Rev.
Schepers and the congregation at Lafayette can
further explain themselves to the general
correspondent, when they become incorporated into
Classis Illinois. Toward this end, his honor’s
credentials of preparatory and peremptory
examinations are examined and approved.

Art. 15.
Is men overgegaan om te handelen met Ds. J.R.
Schepers die verklaarde dat Zijn Eerw. en zijne
gemeente gereed waren om met ons te vereeenigen,
doch zulks nog niet wel konde, omdat in de andere
week de vergadering eerst zitting had van de kerk
waartoe zij behoorden, die zij ordelijk eerst hiervan
kennis wenscht te geven. Hierop is besloten: Dat Ds.
Schepers en de gemeente van Lafajette zich nader
konden verklaren aan de Algemeene Correspondent,
wanneer zij in de Klassis van Illinois zullen worden
ingelijfd, waartoe Zijn Eerw. lastbrieven van het
praeparatoir en peremtoir examen zijn onderzocht en
goedgekeurd geworden.
Art. 16.
Heeft zich de Praeses gewend tot Ds. J. H. Brouwer,
die een brief van de leden, waaronder hij werkzaam
was overgaf. Daarbij Zijne aanstelling om Zijne
gaven te laten hooren, zeggende dat het andere attest
overgegeven was aan de Synode der kerk waartoe hij
behoorde, die in de andere week zitting had, om
vernieuwd te worden en nog onderscheidene
getuigschriften van Zijn Eerws. wandel. Hierover is
het oordeel der vergadering: Dat Ds. Brouwer eerst
zijn aanstelling tot Leeraar zoeke te krijgen en op de
volgende Klassis van Illinois daarmede moet komen
om ge examineerd te worden, als alles zoo bevonden
als door Zijn Eerw. verklaard is.
Art. 17.
De notulen der vorige veergadering zijn gelezen en
met enkele aanmerkingen goedgekeurd.
Art. 18.
Aan art. 6 der vorige vergadering is voldaan, het stuk
is voorgelezen, goedgekeurd en geteekend, reeds ter
persen kan op tijd naar Nederland opgezonden
worden.

Art. 16
The president now calls on Rev. J.H. Brouwer, who
presents a letter from the members among whom he is
working. With him, he presents his commission, to
preach, stating that his other attestation was presented
to the Synod of the church to which he belongs,
which will meet next week, to renew his attestation;
and [he also presents] distinguished testimonials
about his honor’s life. In this matter the decision of
the assembly is that Rev. Brouwer first seek to get his
appointment as a minister, and with that to come to
the next Classis Illinois for examination to verify that
everything is as his honor states.
Art. 17
The minutes of the previous assembly are read and
approved with a few comments.
Art. 18
The matter in Art. 6. of the previous assembly, is
completed, the article is read, approved, and signed,
and already at the press, so that it can be sent to the
Netherlands on time.

6
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Art. 19
The matter of the periodical, De Wachter and whether
any changes are to be made comes to discussion.
During this, the article, in the Banner of Freedom by
Rev. W.H. van Leeuwen, against our church, De
Wachter and in particular an editor and publisher, are
considered by the assembly. The assembly judges that
his honor is obligated to recall the article with a
confession of guilt, and to retract the accusations.
Art. 20
The assembly is closed the first day with Ps. 134:3.
and thanksgiving by Rev. Frieling.
Art. 21
The morning session of the second day is opened with
Ps. 86:6 and prayer by Rev. W.H. Van Leeuwen.
Art. 22
A name change for our church is discussed, per Art.
9. of the previous assembly. After this was
extensively deliberated, it is decided to leave it as it is
for now, but each congregation is permitted to take
the name of Holland Reformed.
Art. 23
It is proposed that delegates from each classis be
chosen for the purpose of attending the other classis,
to help administer final exams to prospective
ministers. In response to this, it is decided that this
assembly choses the delegates from Classis Michigan;
but under the present circumstances, the members of
the delegation from Classis Illinois will be chosen at
the next classis of the church, although, normally this
should happen here. They must be chosen to meet
twice a year, after all are mutually notified. Rev.
Vanden Bosch and Rev. Hulst are chosen from
Classis Michigan, alternates are Rev. Duiker and Rev.
Frieling.

Art. 19.
Kwam ter tafel, de behandeling van het blad "De
Wachter", of daarin ook verandering zoude komen,
waarbij het stuk van Ds. W.H. van Leeuwen in de
Vrijheids Banier tegen onze kerk, de Wachter en in
zonderheid de Redacteur en uitgever, waarover de
vergadering oordeelt, dat Zijn Eerw. verpligt is, zulks
met schuldbelijdenis te herroepen en de
beschuldiging terug te nemen.
Art. 20.
De vergadering is de eerste dag gesloten met Ps.
134:3 en de dank zegging door Ds. Frieling.
Art. 21.
De morgen zitting van den tweeden dag is geopend
met Ps. 86:6 en het gebed door Ds. W.H. van
Leeuwen.
Art. 22.
Gesproken over de naamsverandering onzer kerk
volgens art. 9 der vorige vergadering, waarover na
lang daarover beraadslaagd was, besloten is: Het
vooreerst zoo te laten, maar iedere gemeente vrij te
laten, de titel van Hollandsch Geref: aan te nemen.
Art. 23.
Is voorgesteld deputaten te benoemen uit iedere
Klassis, teneinde de andere Klassis bij te wonen en
het eind examen van aankomende Leraren te helpen
bevorderen. Daarop is geoordeeld, dat deze
vergadering de deputaten benoeme uit de Klassis
Michigan, maar dat in degegeven omstandigheden de
leden van de deputatie voor de Klassis Illinois op die
eerstkomende Klassis van de kerk zullen be noemd
worden, ofschoon zulks hier anders behoort te
geschieden. Deze moeten benoenmd worden, om
twee maal in het jaar wederzijds te worden
aangeschreven en te compareren. Daartoe zijn voor
Michigan benoemd: Ds. van den Bosch en Ds. Hulst
Secundi Ds. Duiker en Ds. Frieling.
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Art. 24
Since De Hope asks if the slanderers of Rev. De Beij
shouldn’t be investigated and dealt with. It is decided
that if the names of those people who are summoned
are released, their local church council will deal with
them.
Art. 25
The question is asked whether some means can be
taken for acquiring good English schoolbooks for
reading. And it is decided that Rev J.R. Schepers will
investigate this and present a report on this to the
general correspondent.

Art. 24.
Daar de Hope vraagt of de lasteraars van Ds. de Beij
niet kunnen nagespeurd en behandeld worden? Is
besloten: Als de namen van zulke personen na de
oproeping opgegeven worden, zal de kerkeraad daar
ze wonen dezelve behandelen.
Art. 25.
Wordt gevraagd: Of er geene middelen in het werk
kunnen gesteld worden, om goede Engelsche
Schoolboeken voor het lezen te verkrijgen? En
geoordeeld, dat Ds. J.R. Schepers er onderzoek naar
zal doen en zulks aan de Algemeene Correspondent
op te geven.
Art. 26.
Voorgesteld: Of het niet goed was te besluiten, eene
korte Bijbelschegeshiedenis voor onze kerk uit te
geven om tusschen Bortius en Kort Begrip te
gebruiken. De vergadering vereenigd zich met de
Klassis van Michigan om op de Catechisatien te
gebruiken: Borstius, Kort Begrip, Hellenbroek, Bijb.
geschiedenis van Ds. L.J. Hulst en F. Kok en onze
Catechismus. Alle geapprobeerd door de visitatoren
van boeken.

Art. 26
Proposed: Would it be a good idea to distribute a
short Bible History that our church could use in
addition to the Borstius [Catechism] and The
Compendium. The assembly joins with Classis
Michigan in sanctioning for catechizing: Borstius,
The Compendium, Hellenbroek, a Bible History by
L.J. Hulst and F. Kok, and our Catechism. All are
approved by our Examiners on Books.7
Art. 27
It is proposed to print letters of transfer, for departing
members. This is passed. [They will be] patterned
after those used in the Netherlands, with change of
name, if the cost doesn’t exceed one cent each.
Art. 28
The matter of the support of ministers’ widows and
orphans, and also of the ministers who because of age
or weakness are no longer able to work is discussed.
And it is decided that each congregation will collect
for this when the need arises.

Art. 27.
Is voorgesteld, attestatien te laten drukken, voor
vertrekkende leden, dat aangenomen is, naar die van
Nederland, met verandering van titel, als ze de prijs
van een Cent per stuk niet te boven gaan.
Art. 28.
Gesproken over het onderhoud van Predikants
Weduwen en Weezen benevens voor Predikanten, die
door ouderdom of zwakheid onbekwaam tot de dienst
worden. En besloten, dat daarvoor in iedere gemeente
zal gecollecteerd worden, als de zaak aanwezig is.
Art. 29.
De morgen zitting gesloten met dankzegging door Ds.
J. Schepers en na den eten weder geopend met te
zingen Ps. 89:7 en het gebed door broeder J.
Hogesteger.

Art. 29
The morning session is closed with thanksgiving by
Rev. J. Schepers; and after the meal, again opened
with the singing of Ps. 89:7 and the prayer by elder J.
Hogesteger.

7

The implication of a visitors is ones who came to
inspect for rectitude.
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Art. 30
The question is asked if correspondence should be
carried on with the Scottish Church, since it is said
they are pure. The decision is to wait with this for a
time.
Art. 31
The protests of the Revs. Koopman, Meinders, and
Wieland, are considered and it is decided with a
gentle reprimand to point out to them the improper
manner of this action, in changing on their own
authority the time and place, since classis had
established these in conference with the
congregations. And [to reprimand them for]
protesting without coming to the assembly, and {to
point out that] each one acting individually amounts
to nothing. This task is assigned to Rev. Hulst.
Art. 32
At the request of the elders from the Pella, it is
decided to give them a scriptural explanation of how
they are seated and recognized here.
Art. 33
Rev. Van Leeuwen presents an article for
consideration as his honor had promised to present
according to Art. 19, having to do with a confession
and a retraction in the Banner of Freedom. The
assembly, however, is not satisfied, therefore his
honor must draft a new article.
Art. 34
Received from Hoegee of Grand Rapids a complaint
against his church council and the Classis of
Michigan, in which he presents old and new
accusations against Rev. Duiker. This is judged as
not belonging here, since it is not a protest, rather
new accusations which have not been brought to the
church council or Classis. In addition to this, he has
not, at all, submitted to the advice and charge given
him by the classis. The assembly has heard that the
classis had judged Hoegee, based on his own
statements, as unorthodox and in conflict

Art. 30.
Is gevraagd: Of men geene Correspondentie kon
houden met de Schotsche Kerk, dewijl men zegt, dat
die zuiver is en geoordeeld, daar mede nog wat te
wachten.
Art. 31.
Het protest van de Leeraren Koopman, Meinders en
Weiland overwogen en besloten Hun met
zachtmoedige bestraffing het verkeerde van deze
handelwijs onder het oog te brengen en tevens te
wijzen op hun eigen doen, daar de Klassis met
toestemming der gemeenten aangeschreven was, dat
eigen magtig te veranderen, zelfs de plaats zoowel als
de tijd. En dat te protesteren zonder op de
vergadering te komen, en dat ieder afzonderlijk niets
beteekent. Dat opgedragen is aan Ds. Hulst.
Art. 32.
Is besloten op verzoek van de Ouderlingen van Pella,
hun een schriftelijke verklaring te geven, hoe zij hier
gezeten en geërkend zijn.
Art. 33.
Ds. van Leeuwen, geeft zijn stukje ter beoordeeling
over, dat Zijn Eerw. beloofd heeft volgens art. 19 op
te stellen, tot het doen van belijdenis en herroeping in
de Vrijheids Banier, dat aan de vergadering niet
voldeed, waarom Zijn Eerw. een nieuw stuk moest op
stellen.
Art. 34.
Ingekomen van Hoegee te Grand Rapids een beklag
tegen zijn kerkeraad en de Klassis van Michigan,
waarin hij oude en nieuwe beschuldigingen tegen Ds.
Duiker inbrengt, waaroveer het oordeel is, hier niet te
behooren, daar het geen protest is, maar nieuwe
beschuldigingen, welke op geen kerkeraad noch
Klassis geweest zijn en hij zich in het geheel niet
heeft onderworpen aan hetgene de Klassis hem
geraden en opgelegd heeft. De vergadering gehoord
hebbende, dat de Klassis Hoegee veroordeeld heeft
op Zijne eigene verklaring, als onrechtzinnig en in
strijd
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with Reformed Doctrine, and thus [this] does not at
all belong in this venue, since there is not in the least
a doubt about the orthodoxy of Rev. Duiker.
Art. 35
Since from everything brought to light in the case of
Hoegee and an accompanying letter to Rev. Van
Leeuwen, a suspicion has arisen that his honor also is
guilty of infidelity to the church, and is in league with
Hoegee, as he opposes the church, and makes it so
difficult for Rev. Duiker, therefore it is proposed to
investigate. If there is evidence that Rev. Van
Leeuwen has made himself guilty of betraying the
church, or if his honor, after being dutifully
questioned, cannot state that he is innocent in this, [he
must] confess his guilt in front of the assembly. In
addition to this Rev. van Leeuwen must say to and
impress on the enemies of Rev. Duiker, that he
considers Rev. Duiker reformed in doctrine and life.
The last article is adopted. Beforehand, Rev. J.R.
Schepers offers a prayer that his honor acts uprightly
in this matter. In response to this, Rev. Van Leeuwen
declares himself innocent in this matter [stating that
he] will affirm Rev. Duiker as upright in doctrine and
church life, to which the assembly gradually
acquiesces.
Art. 36
Rev. Van Leeuwen presents the following statement,
he composed, in regard to article in the Banner of
Freedom which shocked the church, for the purpose
of placing it in the said publication as well as in De
Wachter. The undersigned declares herewith that he
retracts the article published in the Banner of
Freedom no. 29, and the imputations against the
church, the editor and the publisher of De Wachter
since he was convinced by the General Assembly,
held April 7 and 8 in Chicago, that this has unjustly
caused anguish to our soul. He hopes and wishes that
the

met de Geref. leer, en dus in het geheel hier niet
behoord, daar zij in het minste niet twijfelt aan de
rechtzinnigheid van Ds. Duiker.
Art. 35.
Daar uit alles wat openbaar geworden is in de zaak
van Hoegee en bijgaand briefje aan Ds. van Leeuwen,
is er vermoeden ontstaan, dat Zijn Eerw. ook schuldig
zoude zijn aan ontrouw omtrent de kerk en in
vereeniging met Hoegee en als die tegen de kerk
overstaan en het Ds. Duiker zoo moeijelijk maken,
daarom is voorgesteld te onderzoeken. Of er bewijzen
zijn, dat Ds. van Leeuwen zich aan verraad van de
kerk heeft schuldig gemaakt, of dat ZEw. plegtig zal
opgevraagd worden, onschuldig in de zaak te zijn en
dit niet kunnende verklaren, schuld te belijden voor
de vergadering. Ds. van Leeuwen moet daarenboven
aan de vijanden van Ds. Duiker zeggen en den indruk
geven, dat Ds. Duiker van hem voor Gereformeerd
gehouden wordt in leer en leven, waarvan het laatste
aangenomen is. Vooraf wordt er gebeden door Ds.
J.R. Schepers om oprechtheid voor ZEw. in deze
zaak. Waarop Ds. van Leeuwen de verklaring doet,
vrij van die zaak te zijn, Ds. Duiker te zullen
regtvaardigen in leer en kerkregering, waarin de
vergadering komt te berusten.
Art. 36.
Wordt door Ds. van Leeuwen over het stuk in de
Vrijheids Banier de navolgende verklaring afgelegd,
teneinde dat in genoemd blad, als mede in de Wachter
te plaatsen, dewijl de kerk er door geschokt is:
Ondergeteekende verklaard bij dezen, dat hij het stuk
geplaatst in het blad, de Vrijheids Banier no. 29
intrekt en de aantijging tegen onze kerk, den
Redacteur en uitgever van de Wachter herroept, daar
hij overtuigd is geworden door de algem: vergadering
gehouden den 7 en 8 April te Chicago, dit ten onregte
tot onze eigene zielesmart is geschiedt. Hij hoopt en
wenscht dat de
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the minds of those who may have been shocked by
this may be quieted and be put at ease. Chicago, 8
April 1869. (is signed) W.H. Van Leeuwen, preacher.

gemoederen, welke daardoor geschokt mogten zijn,
tot geruststelling en bedaren gebragt worden.
Chicago den 8 April 1869. (was get.) W.H. van
Leeuwen Predkt.
Art. 37.
Is men overgegaan tot de behandeling van de zaak
tusschen Ds. van den Bosch en de gemeente Zeeland.
Na lange discussien is besloten, dat deze vergadering
niet anders kan zien of zij moet het naar de Klassis
terug wijzen, die met Zeeland moet handelen en alle
middelen in het werk stellen, dat Ds. van den Bosch
weder Leeraar te Zeeland wordt.
Art. 38.
Wordt het stuk opgesteld ter verdediging onzer
afscheiding van de Dutch Reformed Church in zijn
geheel voorgelezen, aangenomen en geteekend, door
de Commissie.
Art. 39.
Deze zitting gesloten met het zingen van Ps. 133:3 en
de dankzegging door Ds. D.J. van der Werp.
Art. 40.
De zitting van Vrijdagmorgen geopend met te zingen
van Ps. 119:17 en het gebed door Ds. Duiker.
Art. 41.
Is het overgeblevene van de appologie onzer kerk
gelezen, waarvoor de vorige avond geen tijd was,
bestaande meest uit bijlagen, en met eenige
aanmerkingen werd alles goedgekeurd.
Art. 42.
Bijlage drie, zijnde een stuk van de True Dutch
Reform Church in het Oosten is nog voorgelezen, om
te oordeelen of men dat ook in zijn geheel zal
plaatsen en is besloten het letterlijk op te nemen, daar
men het voor rekening van die kerk laat, als het te
streng is.
Art. 43.
De broeders uit Lage Prairie, zeggen Ds. Koopman te
hebben beroepen en vragen: Of dit de regte weg is,
waarop alles naauwkeurig is onderzocht en besloten:
Dat ZEw. in de gegeven omstandigheden niet kan of
mag beroepen worden, en die roeping niet kan
aannemen en al daar Leeraar worden

Art. 37
We proceed to deal with the matter between Rev.
Vanden Bosch and the Zeeland congregation. After
lengthy discussion it is decided that this assembly can
see no alternative other than sending it back to
classis, which must work with Zeeland and make
every attempt to mediate that Rev. Vanden Bosch
again becomes minister in Zeeland.
Art. 38
The entire article drafted to defend our secession
from the Dutch Reformed Church [RCA], is read,
accepted, and signed by the Committee.8
Art. 39
This session is closed with the singing of Ps. 133:3
and thanksgiving by Rev. D.J. Vander Werp.
Art. 40
The session of Friday morning is opened with the
singing of Ps. 119:7 and prayer by Rev. Duiker.
Art. 41
Since there was no time for this the previous evening,
the final section of our apology for our church is read,
consisted mostly of supplements, and after a few
remarks, everything is approved.
Art. 42
Supplement III, being an article from the True Dutch
Reformed Church in the East, is read again, to decide
whether it should be included in its entirety. It is
decided to accept it verbatim, leaving it to that church
to determine if it is too severe.
Art. 43
The brothers from the Low Prairie announcing that
they have called Rev. Koopman, ask if this was the
correct procedure. This matter is examined in detail
and is decided that his honor, under the existing
circumstances, cannot and may not be called at this
time; and cannot accept that call, and if he wished to
become the minister there

8

“Brochure op Kerkelijk Gebied,” C. Vorst:
Holland, MI, 1869, translation, not including the
appendices, into English by Gerrit Dragt available in
Heritage Hall, Calvin College, Grand Rapids, MI
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all his issues in Pella, first all must be rectified.

of zijne zaken moeten te Pella eerst in alles hersteld
zijn.
Art. 44.
Gesproken over het achterstallige tractement van Ds.
K. van den Bosch, die van sommige gemeenten heeft
ontvangen, van anderen gedeeltelijk en van eenigen in
het geheel niet, daarom is besloten, om die gemeenten
welke nog schuldig zijn op te wekken om Zijn.
Eerwaarde te betalen.
Art. 45.
Tot algemeene Penningmeester is benoemd Ds. F.
Hulst en de rekening voor de kas van de geheele kerk
werd daarna in orde gebragt.
Art. 46.
De tijd en plaats der zitting van de Algemeene
vergadering wordt opgedragen aan de Algemeene
Correspondent Ds. van der Werp in overleg met de
Klassikale Commissie van Michigan.
Art. 47.
De notulen zijn gelezen goedgekeurd en aangenomen.
Art. 48.
Is nog gevraagd, naar het oordeel om te Kalamazoo
eene gemeente te stichten? Dat verwezen wordt naar
de eerst volgende klassikale vergadering van
Michigan, alwaar zulks behoort.
Art. 49.
Wordt nog goed gevonden, dat iedere gemeente aan
C. Vorst, zoo vele exempelen van de Brochure moet
opgeven en bestellen, als er begeert worden en
noodig zijn.
Art. 50.
De vergadering is in liefde en vrede met broeder
groeten en zegen wenschen gescheiden, nadat de
Praeses had laten zingen Ps. 90:9 en gesloten had met
dankzegging.
K. van den Bosch Praeses
D.J. van der Werp. Scriba.

Art. 44
The arrearage in the salary of Rev. Vanden Bosch is
discussed, which has been fully received from some
congregations, from others a portion, and from a few
nothing at all. Therefore it is decided to prod those
congregations, who still owe, to pay his honor.
Art. 45
Rev. Hulst is named General Treasurer, and thereafter
the financial affairs of the entire church are put in
order.
Art. 46
{Setting] the time and place of the next general
assembly is assigned to the general correspondent,
Rev. Vander Werp, in consultation with the classical
committee of the Michigan.
Art. 47
The minutes are read, approved and accepted.
Art. 48
The question is again asked about the decision of
organizing a congregation in Kalamazoo. This is
referred to next classical assembly of Michigan where
such a discussion belongs.
Art. 49
Still, it is found acceptable that each congregation
order as many copies of the brochure from C. Vorst,
as they desire and need
Art. 50
The assembly is dismissed in love and peace with
fraternal greetings and blessings, after the president
had Ps. 90:9 sung and closed with thanksgiving.
K. Vanden Bosch, president
D.J. Vander Werp, clerk.
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