General Assembly, 1870 – Chicago, IL
Alegemeene Vergadering gehouden den 15 en 16
Juny 1870 te Chicago in Illinois.

General Assembly held 15 and 16 June 1870 in
Chicago, Illinois.

Art. 1.
De vergadering is geopend met te zingen Ps. 84:6 en
het gebed door den Praeses der vorige vergadering
Ds. van den Bosch.
Art. 2.
Zijn de lastbrieven ingenomen en voorgelezen,
waaruiut bleek, dat als afgevaardigden aanwezig
waren, als van:
Grand Haven, Ds. K, van den Bosch en de Oud. C.
van Loo.
Muskegon, Ds. L. Rietdijk en de Oud. J. Tempel.
Grand Rapids, Ds. R. Duiker en de Oud. A.Pleune.
Vriesland, Ds. W.H. Frieling en de Oud. J. Zwiers.
Zeeland, Ds. J. Stad Jr. en de Oud. W. van Loo.
Niekerk, Ds. S.H. Baron en de Oud. A. Hazekamp.
Holland, Ds. F. Hulst en de Oud. C. Pik.
Graafschap, Ds. D.J. van der Werp en de Oud. E.
Fredericks
Collendoorn, de Ouderling J.A. Siebeling.
Kalamazoo, de Ouderling H. van der Velde.
Chicago, Ds. J. Schepers en de Oud. K.Rol.
Lafajette, Ds. J.R. Schepers.
Cincinnati, Ds. W. Greeve.
Pella, Ds. J. Noordewier.
Ridott, De Oud: W.D. Ammerman en T. Niewald.
South Holland, De Oud: A. van Drunen en T. de
Jonge.

Art. 1
The assembly is opened with the singing of Ps. 86:4
and the prayer, by the president of the previous
assembly, Rev. Vanden Bosch.
Art. 2
The letter of mandate are received and read, from
which it appears that as delegates present are from:
Grand Haven - Rev. K. Van den Bosch and elder C.
Van Loo.
Muskegon - Rev. L. Rietdijk and elder J. Tempel.
Grand Rapids - Rev. R. Duiker and elder A. Pleune.
Vriesland - Rev. W. Frieling and elder J. Zwiers.
Zeeland - Rev. J. Stad. Jr. and elder W. Van Loo.
Niekerk - Rev. S. H. Baron and elder A. Hazekamp.
Holland - Rev. F. Hulst and elder C. Pik.
Graafschap - Rev. D.J. Vander Werp and elder E.
Frederiks.
Collendoorn - elder J. A. Siebeling.
Kalamazoo - elder H. vander Velde .
Chicago - Rev. J. Schepers and elder K. Rol.
Lafayette - Rev. J. R. Schepers.
Cincinnati - Rev. W. Greve.
Pella - Rev. J. Noordewier.
Ridott - elders W. D. Ammerman and F. Niewald.
South Holland - elders A. van Drunen and T. de
Jonge.
Art. 3
The letters of mandate are evaluated and a few
remarks are made. The congregations that have sent
only one delegate state the reasons for this, which the
assembly accepts, except [for] the Lafayette
congregation, who by this is admonished, to send two
delegates in the future. The Paterson congregation has
sent no delegates, but a letter containing

Art. 3.
De lastbrieven werden beoordeeld en eenige
aanmerkingen gemaakt. De gemeenten die maar een
afgevaardigde hebben gezonden, geven daarvan de
redenen op, waarin de vergadering berust, behalve de
gemeente Lafajette, die bij dezen vermaand wordt, in
het vervolg twee afgevaardigden te zenden. De
gemeente Paterson heeft geene afgevaardigde, maar
een brief waarin
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the reason [for this], which, however, the assembly
decides is not sufficient and it is decided that they
will be reprimanded and admonished for this. Also
the congregations of Polkton, Noordeloos, Ackley,
Steamboat Rock, and Gibbsville have sent no
delegates; not even any communication, and therefore
the clerk is charged to reprimand and admonish them
for this.
Art. 4
With a majority of votes chosen as president is Rev.
W.H. Frieling, and as clerk Rev. F. Hulst who both
assume their respective offices.
Art. 5
The president reads the Public Declaration of
Agreement with the Creeds of the Reformed Church,
according to the practice of the Netherlands
Reformed Church; and each member is solemnly
asked to consent to this declaration, of which they
testify in the presence of the Lord. This statement
contains the following:
Public Declaration.
“Of all the characteristics by which the true church
distinguishes itself from all human organizations, the
confession of the truth is cited first. The Savior spoke
therefore, “If you abide in my word, then are you
truly my disciples,” John 8:31. And again “Everyone
then who shall confess me before men, him will I
confess before my Father who is in Heaven,”
Matthew 10: 32. In obedience to the Lord, and for the
instruction of all, the assembly of the leaders,
delegates, from the True Holland Reformed Church
in North America, deem it appropriate publicly to
declare the confession of the above mentioned
congregations.
All these congregations acknowledge the creeds
of the Reformed Churches of the Netherlands, the
catechism and the

de redenen worden opgegeven, die de vergadering
echter niet voldoende oordeelt, en is besloten, dat zij
hierover vermaand en bestraft zal worden. Ook de
gemeenten Polkton, Noordeloos, Ackley, Steamboat
Rock en Gibbs Ville hadden geene afgevaardigden, ja
zelfs geen berigt, waarom het aan de Scriba is
opgedragen dezelve hierover te bestraffen en te
vermanen.
Art. 4.
Zijn bij meerderheid van stemmen verkozen, tot
Praeses Ds. W.H. Frieling en tot Scriba Ds. F. Hulst,
die beide als zoodanig zitting hebben genomen.
Art. 5.
Overeenkomstig het gebruik der Ned: Geref. Kerk is
de Openlijke Verklaring van instemming met de
belijdenisschriften der Geref. Kerk door den Praeses
voorgelezen en aan ieder lid plegtig die verklaring
afgevraagd, die dezelve in tegenwoordigheid des
Heeren betuigden, welke verklaring is van de
volgende inhoud:
Openlijke Verklaring.
"Van alle kenmerken, waardoor de ware kerk zich
van de menschelijke genootschappen onderscheidt,
mag de belijdenis der waarheid in de eerste plaats
genoemd worden. De zaligmaker zeide daarom:
"Indien gij en Mijn woord blijft, zijt gij waarlijk
Mijne discipelen". Joh. 8:31. En wederom: Een
iegelijk dan, die Mij belijden zal voor de menschen,
dien zal ik ook belijden voor Mijnen Vader, die in de
hemelen is. Matt. 10:32. In gehoorzaamheid aan den
Heere, en tot onderrichting van een ieder, acht de
vergadering van Opzieners, afgevaardigd, uit de ware
Hollandsch Geref: Kerk in Noord Amerika het
betamelijk, dat openlijk worde verklaard, welke de
belijdenis der genoemde gemeenten is.
Alle deze gemeenten erkennen de Belijdenis des
geloofs der Gereformeerde Kerken in Nederland, de
Catechismus en de
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and the Canons of the Synod of Dordt, held in the
years 1618 and 1619, as the complete expression of
their faith. In agreement with these congregations,
and as their general assembly we wish to affirm, that
from our hearts we feel and believe that all articles
and expressions of doctrine, contained in the three
forms of unity, fully agree with the Word of the Lord,
for which reasons we cast aside every contrary
teaching, and wish all our actions to be in accord with
these as is evident in our adopted Church Order of
Dordt of 1618 and 1619, and wish to accept into our
ecclesiastical fellowship everyone who agrees with
this confession.
May the King of the Church work and increase
this faith in the hearts of many, and may those who
with us have received this precious faith, manifest in
communal worship, the grace shown to them, to the
glory of Him who has prayed that all will be one.”
In name of the assembly,
Rev. W. F. Frieling, President
Rev. F. Hulst, Clerk.

de Leerregels der Synode van Dordrecht, gehouden in
de jaren 1618 en 1619, als de volledige uitdrukking
van haar geloof. In overeenstemming met deze
gemeenten en als haar algemeene Kerkvergadering
betuigen wij gaarne, dat wij van harte gevoelen en
gelooven dat alle artikelen en stukken der leer,
begrepen in de gemelde drie formulieren van
Eenigheid, in alles met Gods woord overeenkomen;
waarom wij elke leering, daar tegen strijdende
verwerpen; alle onze handelingen daarmede in
overeenstemming wenschen te brengen, blijkens de
onder ons aangenomene Kerkeordening van
Dordrecht van 1618 en 1619 en ieder in onze
kerkelijke gemeenschap wenschen op te nemen, die
met deze belijdenis instemt.
Moge de Koning der Kerk dit geloof in veler
harten werken en vermeerderen, en zij, die even
dierbaar geloof met ons verkregen hebben, de genade
hun bewezen, in gemeenschaps oefening betoonen,
tot verheerlijking van Hem, die gebeden heeft, dat al
de zijnen zullen een zijn".
In naam der vergadering:
W.H. Frieling Preses
F. Hulst vdm. scriba
De Algemeene Vergadering drukt hierbij hare
begeerte uit om met alle kerken in dit werelddeel en
in de andere landen, die hetzelfde met haar belijden
en beoefenen, de innigste broederlijke gemeenschap
en Correspondentie aan te knoopen en te
onderhouden.
Art. 6.
Zijn de notulen der vorige algemeene Vergadering
Voorgelezen en algemeen geapprobeerd.
Art. 7.
Is men ovegegaan tot de behandeling der notulen der
vorige vergadering, en terug gekomen op art. 12-14,
betrekkelijk de vereeniging van Ds. W.C. Wust met
onze kerk.

The General Assembly, herewith expresses its desire
to engage all churches in this continent as well as in
other lands, who confess and practice the same
principles, in earnest fraternal communion and
correspondence.
Art. 6
The minutes of the previous General Assembly are
read and unanimously approved.
Art. 7
We proceed to deal with matters in the minutes of the
previous assembly, and return to Art. 12-14 dealing
with the union of Rev. Wust with our church.
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Our general correspondent, Rev. Vander Werp, reads
a letter from his honor regarding this, stating that his
honor with his congregation cannot take this step.
This is received as information.
Art. 8
Concerning Art. 15 dealing with the union of Rev.
J.R. Schepers and the congregation at Lafayette, in
Indiana, a report is presented from Classis Illinois and
the general correspondent, which shows that his
honor and his congregation have united with our
church in a lawful manner, and since his honor is
present at the assembly, he is welcomed with cordial
words by the president, to which his honor also
responds with cordial words.

Hierover leest de algemeene Correspondent , Ds. van
der Werp, eenen brief van ZEW. voor, inhoudende,
dat ZEW. met Zijne gemeente niet konde toetreden,
dat voor kennisgeving wordt aangenomen.
Art. 8.
Betrekkelijk art. 15, handelende over de vereeniging
van Ds. J.R. Schepers en de gemeente van Lafajette
in Indiana, daarvan wordt verslag uitgebragt door de
Klassis Illinois en de algemeene Correspondent,
waaruit bleek, dat ZEW. zich met zijne gemeente in
den wettigen weg met onze kerk vereenigd heeft: en
daar ZEW. hier op de Vergadering aanwezig was, is
die vereeniging door eene hartelijke toespraak, per
monde van den Praeses bekrachtigd, dat ook door
ZEW. met een hartelijk woord is beantwoord.
Art. 9.
Aangaande art. 16, betrekkelijk Ds. Brouwer, is van
geen gevolg geweest, gelijk men ook wel verwacht
had.
Art. 10.
Is verslag gedaan door de deputaten naar de Klassis
over en weer vermeld in art. 23. Ds. van den Bosch,
deputaat van Michigan, brengt raport uit van de
werkzaamheden der Commissie op de Klassis te
Pella, waaruit bleek, dat Ds. H.R. Koopman de
gemeenschap met onze kerk had verbroken de
kwestien waren opgeruimd en men toen hoopte,
zooals de gevolgen bevestigd hebben, dat de
gemeente behouden was. Ds. J. Schepers, deputaat
van Illinois, geeft ook verslag van Zijne
werkzaamheden. En dit alles wordt goedgekeurd en
voor kennisgeving aangenomen.
Art. 11.
Daar de tafel gereed was, om het middagmaal te
gebruiken is de morgenzitting afgebroken en na
gegeten en een oogenblik gerust te hebben, is men
weder begonnen.

Art. 9
Concerning Art. 16, regarding Rev. Brouwer, there is
nothing further, as also had been expected.
Art. 10
A report is presented by the delegates to the classis,
mentioned several times in Art. 23. Rev. Vanden
Bosch, delegate from Michigan, reports on the work
accomplished by the committee at the classis held in
Pella, which shows that Rev. H.R. Koopman has
severed relations with our church, that the issues were
resolved, and then it was hoped that the congregation
would remain intact, which subsequent events
confirmed. Rev. J. Schepers, delegate from Illinois,
also presents a report of his work. All this is approved
and received as information.
Art. 11
Since the table is prepared for eating the noon meal,
the morning session is adjourned and after the meal
and a short rest, we resumed.
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Second Session
Art. 12
Classis Illinois complains about the delegates from
Michigan, that they were present at only one of their
assemblies, in spite of the fact that they were invited
twice. Rev. Hulst elucidates this seeming neglect by
stating that on the first occasion it was absolutely
impossible [to attend] due to bad weather which was
such that travel was well nigh impossible, since not
even a steamboat was able to enter [the harbor], and
the last time he received the information so late from
his fellow delegate, who could not go, that he was
unable to get word to the alternate and he did not feel
obligated to go there alone. The assembly acquiesces
in this explanation.
Art. 13
Concerning the delegates, Rev. Vander Werp makes
the following proposal, “That at this assembly,
delegates be named from both classes, and that those
delegates must go once each year, but in the case of
need and invitation must go more often.” This motion
is accepted unanimously. Rev. Duiker and Rev.
Vanden Bosch are named delegates from the classis
Michigan, with Rev. Frieling and Rev. Hulst as
alternates. As delegates from classis Illinois are
named Rev. J.R. Schepers and Rev. J. Schepers and
as alternates Rev. W. Greve and Rev. J. Noordewier.
They will need a letter of mandate every year.

Tweede Sessie.
Art. 12.
De Klassis van Illinois klaagt over de deputaten van
Michigan, dat die maar eenmaal op hunne
vergadering geweest waren, niet tegenstaande zij
tweemaal waren uitgenoodigd. Ds. Hulst licht deze
schijnbare nalatigheid toe, daar het de eerste keer
volstrekt onmogelijk was geweest, wegens de
ruwheid van het weder, dewijl er zelfs geen
Stoomboot was ingekomen en de laatste keer was
hem zoo laat het bericht van zijn mede deputaat, dat
die niet kon geworden, dat hij de Secundus niet meer
had kunnen berigten, en om alleen te gaan daartoe
had hij zich niet verpligt gevoeld. In deze toelichting
berust nu de vergadering.
Art. 13.
Ds. van der Werp brengt betrekkelijk de deputaten,
het volgende voorstel ter tafel: "Dat er op deze
vergadering deputaten voor beide Klassis worden
benoemd en dat die deputaten eens in het jaar moeten
gaan, maar ingeval van behoefte op uitnoodiging ook
meermaal gaan moeten. Dit voorstel is algemeen
aangenomen. Tot deputaten van de Klassis Michigan
zijn benoemd Ds. Duiker en Ds. van den Bosch en tot
secundi Ds. Frieling en Ds. Hulst. Tot deputaten van
de Klassis Illinois zijn benoemd Ds. J.R. Schepers en
Ds. J. Schepers en tot secundi Ds. W. Greeve en Ds.
J. Noordewier, die een jaarlijkschen lastbrief moeten
hebben.
Art. 14.
Ds. Duiker komt terug op art. 34 en 35 der vorige
vergadering omtrent de moeite met Ds. van Leeuwen,
en geeft verslag van hetgeen hij vernomen heeft en
dat er omgegaan is, waaruit vermoeden is ontstaan,
dat ZEW. werkelijk schuldig was geweest aan
datgeen, waarvan hij zich plegtig voor God had
gezuiverd. de vergadering oordeelt dat, het de pligt
van de kerkeraad

Art. 14
Rev. Duiker returns to Art. 34 and 35 of the previous
assembly concerning the difficulty with Rev. Van
Leeuwen, and presents a report on what he has
discovered to have happened. From this suspicions
has arisen that his honor truly had been guilty of that
which he had cleared himself with an oath before
God. The assembly decides that it is the duty of the
church council
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of Grand Rapids to investigate first this matter
further.
Art. 15
We return to Art. 48 concerning the organization of
the congregation in Kalamazoo, which had occurred
contrary to the decision of the assembly. Rev. Hulst
presents the reasons for this, to wit that his honor,
with Elder Hoogesteger, understood the discussion at
the assembly as advice rather than a decision and that
when they returned to Kalamazoo, the people there
were so insistent on establishing a congregation, that
they were overwhelmed by their demand. Moreover
Mr. van Appeldoorn was pointedly questioned
concerning ,and was as strongly as possible
constrained to the reformed doctrine and rule, but that
now, in retrospect it became evident that he had
deceived both them and the church. Having heard this
report which is confirmed by the delegates from
Kalamazoo, the assembly acquiesces in this matter
and now decides to recognize the congregation there
as a legally established congregation of our church,
but that no further congregational organization is
allowed to take place without formal instruction.

van Grand Rapids te zijn, dit eerst nader te
onderzoeken.
Art. 15.
Is men terug gekomen op art. 48, betrekkelijk de
Stichting der gemeente te Kalamazoo, hetwelk
geschied was tegen het besluit der vergadering.
Hiervan geeft Ds. Hulst voor redenen op, dat Zijn
Eerw. met de Ouderling Hoogesteger, dat besprokene
op de vergadering niet als een besluit maar als eene
raadgeving haden begrepen, en dat toe zij weder in
Kalamazoo waren gekomen, de menschen aldaar zoo
sterk op de stichting der gemeente hadden
aangedrongen, dat zij door dien drang waren
overweldigd. En dat Mr. van Appeldoorn scherp
gevraagd omtrent en zoo sterk mogelijk gebonden
was aan de Gereformeerde leer en regeering, maar dat
het nu van achteren bleek, dat hij hen en de kerk
opzettelijk bedroogen had. De vergadering dit verslag
gehoord hebbende, hetwelk door de afgevaardigde
van Kalamazoo wordt bevestigd berust hierin en
besluit nu, de Gemeente aldaar, als wettig gestichte
gemeente onzer kerk te erkennen, maar dat er geene
stichting van eene gemeente weder mag plaats
hebben, zonder vormelijk advies.
Art. 16.
De notulen afgehandeld zijnde, gaat men tot de
behandeling der algemeene zaken over.
De Klassis Illinois brengt in het midden, eene kwestie
tusschen de beide Ouderlingen van South Holland, A.
van Drunen en T. de Jong. Van Drunen beschuldigd
de Jong: Dat hij onrechtzinnig is Dat hij in het
voorgaan van de gemeente, die in plaats van te
stichten komt te ontstichten Dat hij bestendig
voortgaat met de gemeente en inzonderheid van
Drunen te lasteren. Beide, van Drunen en de Jong zijn
zeer langmoedig gehoord, alsmede de Klassis, waar
die zaak reeds behandeld was, per monde van de
Leeraren J. Schepers, Greeve en Noordewier. Waarop
de vergadering met beide verschil hebbende broeders
in een onderzoekend gesprek trad. Uit dit alles bleek
het duidelijk dat van Drunen de beschuldigingen
tegen de Jong niet konde bewijzen, maar integendeel

Art. 16
The minutes having been completed, we proceed to
deal with general matters. Classis Illinois presents an
issue between two elders from South Holland, A. Van
Drunen and T. De Jong. Van Drunen accuses De Jong
of being unorthodox and in leading the congregation
is tearing it down rather than building it up. That he is
continually persisting in slandering the congregation
and in particular Van Drunen. Both Van Drunen and
De Jong are very patiently heard as well as the Revs.
J. Schepers, Greve and Noordewier, speaking for the
classis where this matter was already dealt with. After
this the assembly conducts an investigatory
discussion with both brothers, who have the
difference. From all this, it all seems evident that Van
Drunen could not prove the accusations against De
Jong, but to the contrary
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it appears that acquiesces an Drunen and the
congregation lean toward Antinomianism. The
assembly judges that therefore acquiesces Van
Drunen can not remain an elder, and since De Jong
has resigned, and completely unlawfully another has
been chosen in his place, a committee is named,
consisting of ministers J.R. Schepers and J. Schepers
with elder Vastenhouw, to deal with matters there as
they find them.
Art. 17
Classis Illinois also asks, “Which children may be
baptized?” The assembly directs them to the
synodical decision in connections with the Church
Order of Dordt of 1618 and 1619.
Art. 18
They again seek support to defray the expenses of
[traveling] to the assemblies from Classis Michigan,
but it is decided to continue with the existing practice.
Art. 19
The Steamboat Rock congregation asks for fraternal
advice regarding how to deal with J. Neus, who
desires to released from his membership, [and]
whether this request may be granted. After some
additional information, advice is given that if he
resigns his membership in writing, it is to be
accepted, but otherwise to deal with him
ecclesiastically.
Art. 20
The Ridott congregation requests from the general
assembly a written copy of the decision, concerning
how long a minister called from Europe and having
arrived, must continue working in that congregation
before he can leave, without being obligated to return
part of the expense of his passage. This will be done.

bleek het , dat van Drunen en de gemeente tot het
Antinomianisme overhelden. De vergadering
oordeelde, dat daarom van Drunen geen ouderling
mogt blijven en dewijl de Jong was afgetreden en een
andere in zijne plaats verkozen, geheel onwettig, is er
eene Commissie benoemd, bestaande uit de Leeraren
J.R. Schepers en J. Schepers met de ouderling
Vastenhouw, om in die gemeente naar bevind van
zaken te te handelen.
Art. 17.
De Klassis Illinois vraagt nog: Welke kinderen men
mag doopen? De vergadering verwijst haar naar de
Synodale besluiten in verband met de Dordsche
Kerkeorde van 1618 en 1619.
Art. 18.
Nog verzoekt zij Ondersteuning van de Klassis
Michigan in de kosten naar de vergaderingen; doch is
besloten bij het oude gebruik te blijven.
Art. 19.
De gemeente Steamboat Rock vraagt eenen
broederlijken raad, en wel: Hoe te handelen met
J.Neus, die van zijn lidmaatschap begeert ontslagen te
worden, of men dat verzoek zal inwilligen? Na eenige
toelichting is de raad gegeven: Dat als hij zijn
lidmaatschap schriftelijk opzegt, het aan te nemen,
maar anders hem kerkelijk te behandelen.
Art. 20.
De gemeente Ridott verzoekt van de algemeene
vergadering een afschrift van het besluit, hoelang een
Leeraar uit Europa beroepen en hier gekomen zijnde,
in zulk eene gemeente moet gearbeid hebben, eer hij
kan vertrekken, zonder te zorgen dat er een gedeelte
van de overtogts kosten, worde terug gegeven,
waaraan zal voldaan worden.
Art. 21.
Door de Klassis Illinois, wordt gevraagd: Of het niet
mogelijk is, om een rondreizende Leeraar in de kerk
te beroepen? Er is geoordeeld, hiervan af te zien.

Art. 21
Classis Illinois asks, “If it it possible to call a circuit
riding minister in the church.” It is decided to
abandon this proposal.
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Art. 22
Rev. Vanden Bosch and Rev. Frieling, and fellow
protestors, present their protest against Classis
Michigan, who at its last assembly of April 6 and 7,
acknowledged the membership of H. Diepenhorst of
Noordeloos, and seated him as an elder. Rev. Vanden
Bosch protests against both of these actions, and the
others protest against him being an elder and being
seated at classis. Rev. Vanden Bosch and Rev.
Frieling present the reasons for their protest. Rev.
Baron, as counselor to the congregation and Rev.
Hulst as his honor’s requested assistant, in defense of
Diepenhorst, present the other side of the account.
There is much discussion concerning this, during
which, Rev. Hulst recalls his contribution, as far as it
went, to have Diepenhorst removed from the church,
to thus unburden his troubled conscience.

Art. 22.
Ds. van den Bosch en Ds. Frieling en mede
protesterenden brengen ter tafel hun protest tegen de
Klassis Michigan, die op haar laatste vergadering van
den 6 en 7 April, het lidmaatschap van H.
Diepenhorst van Noordeloos heeft erkent en hem als
Ouderling zitting verleend. Tegen beide die zaken
protesteert Ds. van den Bosch en tegen Zijn
Ouderlingschap en zitting op de Klassis protesteren
de anderen. Ds. van den Bosch en Ds. Frieling lichten
de gronden van hun protest toe. Ds. Baron als
Consulent der gemeente en Ds. Hulst als geroepen
adsistent van ZEW. in de opname van Diepenhorst
geven van de andere zijde verslag. Hierop hadden er
vele discusen plaats, waarbij Ds. Hulst bij dezen
herriep zijne medewerking, zoo ver die had gestrekt
om Diepenhorst buiten de kerk te zetten, om alzoo
zijn bezwaard geweten te ontlasten.
Art. 23.
Daar het tijd was om te eindigen, wegens de
godsdienst, die in het avonduur gehouden zoude
worden, is de vergadering gesloten met te zingen Ps.
133:3 en de dankzegging door Ds. J.R. Schepers.
Derde Sessie.
Tweede dag.
Art. 24.
Ds. Baron opent deze Zitting met het gebed, na het
zingen van den Morgenzang vs 8.
Art. 25.
De Discussien over de protesten vermeld in art. 22,
worden voortgezet en na nog een en ander gehoord te
hebben afgebroken. Waarna eene Commissie
benoemd is, daar men van oordeel was, het hier niet
te kunnen beeindigen, en wel van de Leeraren
Frieling, van der Werp en Duiker, secundie Baron en
Hulst en de Ouderlingen Boven en Hogesteger
secundie Zwiers en Pleune, om die zaak grondig te
onderzoeken en te behandelen.

Art. 23
Since it is time to close due to the worship service to
be held during the evening, the assembly is closed
with the singing of Ps. 133:3, and thanksgiving by
Rev. J. R. Schepers.
Third Session
Second Day
Art. 24
Rev. Baron opens this session with prayer , after the
singing of the Morning Song verse eight.
Art. 25
The discussion of the protests presented in Art. 22
proceeds, and after hearing a few, is discontinued.
After this a committee is named, since we are of the
opinion that this cannot be resolved here, to
investigate this matter thoroughly and deal with it.
[The committee consists of] Reverends Frieling,
Vander Werp, and Duiker, alternates Baron and
Hulst, and elders Boven and Hogesteger, with
alternates Zwier and Pleune.

277

General Assembly, 1870 – Chicago, IL
Art. 26
Article 29 of the classical assembly of Michigan, held
September 29 and 30, 1869 in Grand Rapids, is read
to the assembly; containing a communication from
Docent S.Van Velzen, who thanks the church for the
brochure and the accompanying letter, an expression
of his view of the Dutch Reformed Church of
America, and the decision of the Synod of
Middelburg concerning our curch. This is accepted as
information.
Art. 27
Classis Michigan presents a difference of 30 dollars,
which is still owed to Mr. Roost for a sermon by Rev.
Van Leeuwen that he printed. This amount was given
to a Mr. G. Ham and Rev. Van Leeuwen claims C.
Vorst is responsible for this debt, and Vorst on the
other hand, claims Rev. Van Leeuwen is responsible.
After some further information, it is decided that this
case does not belong here, but must be resolved by a
civil judge.
Art. 28
The articles concerning the correspondence with the
True Dutch Reformed Church in the East are read and
a report is given by the general clerk, Rev. Vander
Werp. The assembly is pleased with these and
decides to proceed with ecclesiastical relations and
send two ministers as delegates there, as a committee
of inquiry, to which are chosen Rev. D.J. Vander
Werp and Rev. R. Duiker, with Rev. J R. Schepers as
alternate for the first and Rev. L. Rietdijk for the last.
Rev. Vander Werp is charged to conduct further
correspondence.

Art. 26.
Is aan de vergadering voorgelezen art. 29 van de
Klassikale vergadering van Michigan gehouden te
Grand Rapids den 29 en 30 Sept. 1869, inhoudende
eene Missive van den Docent S. van Velzen, die de
Kerk bedankt voor de Brochure en de begeleidende
brief, zijn oordeel over de Dutch Reform. Church van
Amerika en het besluit der Synode van Middelburg
betrekkelijk onze Kerk. Dit is voor kennisgeving
aangenomen.
Art. 27.
De Klassis Michigan bragt ter tafel een verschil van
30 dollars, die Mr. Roost nog moet hebben van eene
preek van Ds. van Leeuwen door hem gedruk, maar
die gelden aan G. Ham ten geschenke gegeven, het
betalen daarvan schuift Ds. van Leeuwen af op C.
Vorst en Vorst weder op Ds. van Leeuwen. Na eenige
toelichting werd geoordeeld, dat die zaak hier niet
behoort, maar door eenen Justus moet uitgemaakt
worden.
Art. 28.
Zijn de stukken betrekkelijk de Correspondentie met
de True Reform. Dutch Church in het Oosten
voorgelezen en verslag gedaan van de Algemeene
Correspondent Ds. van der Werp, waarin de
vergadering genoegen neemt en is besloten die verder
kerkelijk voort te zetten en twee Leeraars als
delegaten daar heen te zenden, als een Commite van
onderzoek, waartoe benoemd zijn Ds. D.J. van der
Werp en Ds. R. Duiker en tot secundi Ds. J.R.
Schepers voor de eerste en Ds. L. Rietdijk voor de
laatste. De verdere Correspondentie wordt
opgedragen aan Ds. van der Werp.
Art. 30.
Is een brief voorgelezen van C. Vorst, uitgever van de
Wachter, die verzocht eenige Wachters voor rekening
van de kerk naar Nederland en Zuid Afrika, dat
afgewezen is.

Art. 30
A letter is read from C. Vorst, publisher of De
Wachter who requests a few copies of De Wachter for
the Netherlands and South Africa, at the church’s
expense. This is rejected.
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Art. 31
The leader from Kalamazoo asks for advice and
assistance in the case of a Jacob Meijer, a former
elder of the congregation who completely supports
the actions of his son, who left his wife without just
reasons, by sheltering him in his own home, and by
secretly supporting the separation, and who now after
he was admonished for this, has resigned from his
office of elder. After some more information is
provided, the assembly decides that this brother
indeed may not be an elder, but that his resignation
may not be accepted; that according to the church
order, he must be suspended and removed and
censured as a member. Rev. Duiker, who will preach
there the next Sabbath, will take an elder along, and is
charged to carry our this action; and if his honor is
lawfully prevented, he must write to Rev. Baron who
then will take an elder along the following Sunday,
when he goes there to conduct services, to resolve
this situation.

Art. 31.
De Opziener van Kalamazoo vraagt raad en
adsistentie in de behandeling van Jacob Meijer,
vroeger Ouderling der gemeente.die blijft volharden
in zijnen zoon, die zonder gegronde redenen zijne
vrouw heeft verlaten, bij zich in huis te houden en de
echtbreuk heimelijk te stijven en nu hij daarover
vermaand is geworden voor zijn ouderlingschap heeft
bedankt. Na nog eenige toelichting oordeelt de
vergadering, dat die broeder ook geen ouderling mag
zijn, maar dat men zijne bedanking niet mag
aannemen, dat hij volgens de kerkeorde moet
geschorst en afgezet en als lidmaat gesensureed moet
worden en is opgedragen aan Ds. Duiker, die
eerstkomende zondag aldaar moet prediken om een
ouderling mede te nemen en die behandeling uit te
voeren; doch indien ZEW. eens wettelijk verhinderd
werd, te moeten schrijven aan Ds. Baron, die dan de
volgende zondag een ouderling moet mede brengen,
als hij daar komt, om de dienst waar te nemen,
teneind die zaak te behandelen.
Art. 32.
Ds. van der Werp stelt voor: Of het niet goed zoude
zijn een Theologische School op te richten, ter
opleiding van Studenten tot de H. Bediening? Na
eenige wooordenwisseling daarover oordeelde de
vergadering, dat onze kerk daartoe nog niet in staat is
en dus de opleiding nog een jaar op den ouden voet te
laten. Bij die gelegenheid kwam de vraag in het
midden: Of Ds. van der Werp ook eenige gratificatie
zal hebben, als blijk van erkentelijkheid voor de
diensten in dezen aan de kerk bewezen? De Praeses
verzoekt ZEW. zich een oogenblik te verwijderen,
waarna de vergadering met eenparige stemmen
besloot ZEW. een gift te geven van 50 dollars. Dit te
verdeelen over de gemeenten is opgedragen aan de
Leeraren R. Duiker en J. Schepers, die dat ook
onmiddelijk uitvoerden.

Art. 32
Rev. Vander Werp proposes, whether it would be
good to establish a theological school for training
students for the ministry? After various exchanges of
ideas about this, the assembly decides that our church
is not yet ready for this, and therefore to continue the
training for another year on the existing basis. In this
circumstance, the question is raised whether Rev.
Vander Werp should receive a gift in recognition for
his service in this to the church. The president asks
Rev. Vander Werp to excuse himself briefly, after
which the assembly with a unanimous vote decides to
give his honor a gift of $50. Dividing this among the
congregations is assigned to ministers R. Duiker and
J. Schepers, who indeed immediately do this.
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Art. 33
From classis Michigan the comment is made that the
committee responsible for students and for the
preparation for examinations up to now consists only
of [members] from Michigan, and therefore needs to
be changed. After some information and Classis
Illinois are heard about this, it is unanimously decided
to chose a committee of six people; four from
Michigan, and two from Illinois. From Michigan are
chosen reverends Duiker, Frieling, Baron, and Hulst,
with Vanden Bosch and Stadt as alternates, and from
Illinois reverends Rev. J.R. Schepers and J. Schepers,
with Noordewier and Greve as alternates.
Art. 34
Meanwhile it is the noon hour, still during the meal,
the following questions are discussed. Whether we
could reduce the total number of delegates to the
general assembly. And whether the minutes of that
assembly should be printed. Both are rejected.

Art. 33.
Van de zijde der Klassis Michigan wordt opgemerkt,
dat het commite over de Studenten en om
voorbereiding te examineren, tot nu toe alleen uit
Michigan is; en dus behoord veranderd te worden. Na
eenige toelichting en de Klassis Illinois hierover
gehoord te hebben, wordt eenparig besloten een
Comite van 6 peersonen te benoemen, 4 uit Michigan
en 2 uit Illinois. Uit Michigan zijn benoemd de
Leeraren Duiker, Frieling, Baron en Hulst en tot
secundi van den Bosch en Stad en uit Illinois de
leeraren J.R. Schepers en J. Schepers, secundie
Noordewier en Greeve.
Art. 34.
Intusschen heeft men middag gehouden, doch onder
het eten zijn nog de volgende vragen besproken: Of
men het getal afgevaardigden naar de algemeene
vergadering niet zou kunnen verminderen? En of
men de notulen van die vergadering zou laten
drukken? Beide werd afgekeurd.
Vierde Sessie.
Art. 35.
Is besloten de algemeene vergadering het volgende
jaar te houden, zoo de Heere wil, den 7 Juny te
Chicago.
Art. 36.
Is nog gesproken over het lager Schoolonderwijs en
de geheele vergadering was doordrongen, dat de
School de kweekplaats van en voor de kerk is, en dat
het dus de roeping van elke gemeente moet zijn, te
zorgen, dat zij eene vrije school krijgen, doch indien
dit niet kan, zooveel mogelijk te zorgen voor
Hollandsch en Gereformeerd Onderwijs. Dit beveelt
de vergadering ten streksten ieder kerkeraad en
gemeente aan.
Art. 37.
De werkzaamheden geeindigd zijnde sluit de Praeses
de vergadering met gebed en dankzegging, na
gezongen te hebben Ps. 133: 1, 3.
Namens de vergadering W.H. Frieling praeses
F. Hulst vdm. scriba.

Fourth Session
Art. 35
It is decided to hold the general assembly next year,
the Lord willing, on 7 June in Chicago.
Art. 36
Primary education is discussed again and the entire
assembly is permeated with the conviction that the
school is the place for cultivation of and support of
the church and that therefore it must be the obligation
of each congregation to see to it that they acquire free
schools;9 and if this be not possible, to provide as
much as possible for Dutch and Reformed instruction.
This the assembly recommends most emphatically to
each church council and congregation.
Art. 37
The work being done, the president closes the
assembly with prayer and thanksgiving, after having
sung Psalm 133:1, 3.
On behalf of the assembly: W.H. Frieling, president
F. Hulst, minister of the word, clerk.

9
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Publically funded school.

