General Assembly, 1871 – Chicago, IL
General Assembly of the True Dutch Reformed
Church held in Chicago, 7 and 8 June 1871.
Art. 1
The assembly is opened with the singing of Ps. 119:2,
3, and prayer by Rev. Frieling, president of the
previous assembly.
Art. 2
The letters of mandate are received and present as
delegates are from:
Ridott, P.G. Eekhof, elder
Zeeland, Rev. J. Stad, Jr. R. Brinks, elder
Collendoorn, Rev. J.R. Schepers
Cincinnati, Rev. W. Greve
Niekerk, Rev. S.H. Baron and F. Tibbe, elder
Kalamazoo, H. Vander Velde, elder
South Holland, A. Van Drunen, elder
Lafayette, Rev. J. Schepers and A. Vander Heide,
elder
Pella, Rev. J. Noordewier
Chicago, A. Van Deursen and J. Natelburg, elders
Holland, Rev. F. Hulst and J. De Beer, elder
Muskegon, Rev. L. Rietdijk and J. Tempel, elder
Vriesland, Rev. W.H. Frieling and J. Zwiers, elder
Graafschap, Rev. D.J. Vander Werp and J. H. Vander
Werp, elder
Grand Rapids, Rev. R. Duiker and J. Gelok, elder
Grand Haven, Rev. K. Vanden Bosch and C. Van
Loo, elder
Steamboat Rock, Rev. E.L. Meinders

Algemeene Vergadering der Ware Holl: Geref: Kerk
gehouden te Chicago den 7 en 8 Junij 1871.
Art. 1.
Is de vergadering geopend met te zingen Ps. 199: 2, 3
en het gebed door Ds. Frieling, Praeses der vorige
veregadering.
Art. 2.
Zijn de lastbrieven ingenomen en waren als deputaten
aanwezig: van
Ridott, P.G. Eekhof, Ouderling.
Zeeland, Ds. J. Stad Jr. en R. Brinks Ouderlingen.
Collendoorn, Ds. J.R. Schepers.
Cincinnati, Ds. W. Greeve.
Niekerk, Ds. S.H. Baron en F. Tibbe Ouderling.
Kalamazoo, H. van der Velde Ouderling.
South Holland, A. van Drunen Ouderling.
Lafajette, Ds. J. Schepers en A. van der Heide
Ouderling.
Pella, Ds. J. Noordewier.
Chicago, A. van Deursen en J. Natelborg
Ouderlingen.
Holland, Ds. F. Hulst en J. de Beer Ouderling.
Muskegon, Ds. L. Rietdijk en J. Tempel Ouderling.
Vriesland, Ds. W.H. Frieling en J. Zwiers Ouderling.
Graafschap, Ds. D.J. van der Werp en J.H. van der
Werp Ouderling
Grand Rapids, Ds. R. Duiker en J. Gelok Ouderling.
Grand Haven, Ds. K. van den Bosch en C. van Loo
Ouderling.
Steamboot Rock,Ds. E.L. Meinders.
Art. 3.
De afgevaardigde van Lansing Ill. hadde de lastbrief
vergeten, doch is aan de Ouderling C. de Wit zitting
verleend.
Art. 4.
Ook waren op de vergadering tegenwoordig van de
True Dutch Reformed Church uit het Oosten John
Berden en John R. Cooper als afgevaardigden en J.
Y. de Baun als assistent, welke hunne lastbrief
overgaven, die gelezen en goedgekeurd werd.

Art. 3
The delegate from Lansing, IL had forgotten his letter
of mandate, still elder C. deWit is seated.
Art. 4
Also present at the assembly are delegates from the
True Dutch Reformed Church in the East: John
Berdan and John R. Cooper as delegates and. J.Y. De
Baun as assistant; they present their letter of mandate,
which is read and approved.
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Art. 5
All the letters of mandate are read and approved with
a few comments.
Art. 6
It is asked why some congregations sent only one
delegate, which is explained. The assembly judges
that according to church order there must be two
delegates, but acquiesces in the reasons given

Art. 5.
Zijn alle de lastbrieven voorgelezen en met eenige
opmerkingen goedgekeurd.
Art. 6.
Er wordt onderzocht, waarom sommige gemeenten
maar eene afgevaardigde gezonden hebben, dat
toegelicht wordt. De vergadering oordeelt, dat er twee
afgevaardigden moeten zijn, volgens Kerkeorde, maar
berust in de opgegevene redenen.
Art. 7.
Is tot Praeses benoemd Ds. R. Duiker, tot
VicePraeses Ds. D.J. van der Werp, tot Scribe Ds. F.
Hulst en tot adjunct Scriba Ds. L. Rietdijk.
Art. 8.
Is nog op verzoek van den Praeses, door Ds. van der
Werp opgegeven te zingen Ps. 118:12 en voorgegaan
in het gebed.
Art. 9.
De Gemeenten Paterson, Polkton, Noordeloos, Gibbs
Ville en Ackly hadden geene afgevaardigden
gezonden, dat door sommige broeders wordt
toegelicht. De vergadering oordeelt, dat de Consulent
van ieder dier gemeenten, haar zullen bestraffen en
opwekken in het vervolg getrouw te komen, doch in
geval van volstrekte onmogelijkheid, zullen zij
schriftelijk kennis moeten geven. De bestraffing van
Paterson is aan Ds. van der Werp, als algemeene
Correspondent opgedragen.
Art. 10.
Zijn de notulen der voorgaande vergadering door de
VicePraeses voorgelezen en algemeen goed gekeurd.
Art. 11.
Is de instemming met het formulier, gemaakt in deze
voorgaande vergadering, gevraagd door den Praeses,
en door allen plegtig afgelegd.
Art. 12.
Is terug gekomen op art. 13 der vorige notulen. De
deputaten geven verslag van de Commissie hun
opgedragen en de vergadering keurt hunne
werkzaamheden goed.
Art. 13.
Terug gekomen op art. 14. Ds. Duiker geeft verslag,
dat er geen nader onderzoek was gedaan, maar in de
zaak berust, dat de vergadering ook goed is.

Art. 7
Rev. R. Duiker is named as president, Rev. D.J.
Vander Werp as Vice President, Rev. F. Hulst as
Clerk, and Rev. Rietdijk as assistant clerk.
Art. 8
At the request of the president, Rev. Vander Werp
has Ps. 118:12 sung and leads in prayer.
Art. 9
The congregations of Paterson, Polkton, Noordeloos,
Gibbsville, and Ackley have sent no delegates, which
is explained by some of the brothers. The assembly
judges that the counselor of each of those
congregations should admonish them and remind
them to faithfully come in the future. But if
attendance is absolutely impossible, they must report
this in writing. Admonishing the Paterson
congregation is charged to Rev. Vander Werp, as the
general correspondent.
Art. 10
The vice-president reads the minutes of the previous
assembly which unanimously are approved.
Art. 11
The president asks for agreement with the formulary,
composed at the previous assembly, and all solemnly
consent.
Art. 12
We returned to Art.13 of the previous minutes. The
representatives present a report of their committee’s
mission and the assembly sanctions their effort.
Art. 13
Returning to Art. 14, Rev. Duiker presents a report
that no additional investigation was conducted, but
that the matter was left as it is, which also is
acceptable to the assembly.

282

General Assembly, 1871 – Chicago, IL
Art. 14
Returning to Art. 16, Rev. J.R. Schepers presents a
report concerning this matter, which afterwards is
supplemented by Rev. J. Schepers. From these
[reports] it appears that matters there were exactly
opposite from what was revealed here, and upon
further questioning by the committee, and further
explanation by brother Van Drunen, he is found not
to be guilty of that error. And since he used
expressions at the previous assembly upon which the
judgment was based, he is questioned further and
explains those expressions in such a way that the
assembly can acquiesce and he therefore is
completely justified.
Art. 15
Returning to Art. 25. Rev. Vander Werp presents a
report from the committee, with which the assembly
is pleased.
Art. 16
Returning to Art. 28. Rev. Vander Werp presents a
report of their mission to the East,which shows that
there is unity in everything, except that they do not
baptize children of baptized members,10 that they
have a wider choice of Psalms and more hymns, than
we. The assembly approves the work of the
committee.
Art. 17
Returning to Art. 31. Rev. Baron, who carried out this
task, presents a report that an attempt was made to do
this, but that he11 failed to appear upon invitation.
The church council has dealt with him further and
still is working with him: yet he acknowledges no
guilt, but attends services regularly and it seems he is
becoming more tractable. It is decided that the church
council deal with him further according to the
previous decision.
Art. 18
Returning to articles 32 and 36 concerning primary
school instruction, this is postponed for later action.

Art. 14.
Terug gekomen op art. 16. Ds. J.R. Schepers doet
aangaande die zaak verslag, dat daarna door Ds. J.
Schepers wordt aangevuld, waaruit bleek, dat de
toestand aldaar het tegenover gestelde was, dan hier
was openbaar geworden en broeder van Drunen is op
nader onderzoek door de Commissie en duidelijker
verklaring door hem voor de Commissie, bevonden,
aan die dwalingen niet schuldig te staan. En daar hij
uitdrukkingen op de vorige vergadering gebezigd
heeft, waarop het oordeel beruste, is hij nader
onderzocht en heeft die uitdrukkingen zoo verklaard,
waarin de vergadering berust en hij dus volkomen
geregtvaardigd is.
Art. 15.
Terug gekomen op art. 25. Ds. van der Werp geeft
verslag van die Commissie en de vergadering neemt
er genoegen in.
Art. 16.
Terug gekomen op art. 28. Ds. van der Werp geeft
verslag van hunne zending naar het Oosten, waaruit
bleek, dat er eenheid bestaat in alles, behalve dat zij
geene kinderen doopen van doopleden, dat zij
uitgebreide Psalmen en meer gezangen daar achter
hebben dan wij. De vergadering keurt het werk van
dit Commite goed.
Art. 17.
Terug gekomen op art. 31. Ds. Baron, die dit heeft
uitgevoerd doet verslag, dat het wel is beproefd om
het uit tevoeren, doch dat hij op de uitnodiging niet is
verschenen. De kerkeraad heeft verder met hem
gehandeld en handelt nog met hem, doch hij erkent
zich niet schuldig, maar gaat geregeld ter kerk en
schijnt handelbaarder te worden. Is besloten, dat de
kerkeraad verder met hem zal voorthandelen, volgens
vroeger besluit.
Art. 18.
Terug gekomen op art. 32 en 36 betrekkelijk het lager
school wezen, dat tot nadere behandeling is
uitgesteld.

10

That is, members who have been baptized but have
not made profesison of their faith.
11
Jacob Meijer.
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Art. 19
It being noon, the first session is closed with
thanksgiving and meal time prayer prior by Rev.
Vanden Bosch.
Second Session
Art. 20
This session is opened with the singing of Ps. 134:3,
while Rev. J. Schepers offersm thanks and prayer.
Art. 21
The classis of Michigan proposes to the assembly:
That the church promote the training of school
teachers from its own members. Rev. Vander Werp
explains this matter further. The need for this is
extensively discussed, and it is recognized and
decided that a good instructor should be sought, and
it appears that Hendrikus Baron has particular
aptitude for this and the assembly is looking
specifically at him.
Art. 22
The same classis also proposes: Something should be
done to expand evangelism among the heathens
through mission work. Rev. Vander Werp reads an
article from South Africa concerning this. A
discussion is held about this. It is decided to
recommend this matter further.
Art. 23
Zeeland presents a protest against classis Michigan,
regarding holding to the decision of the general
assembly held in Graafschap on 4 October 1865, Art.
14 regarding fire insurance. They request: Repealing
this decision because they think that not more may be
required of the church council, than of the members.
This is much discussed and it is decided that in the
given circumstances to continue to abide by the
decision [of 1865].
Art. 24
Classis Michigan proposes: Would it be good to send
a delegate to the next synod of the Netherlands.

Art. 19.
Middag zijnde is de eerste sessie gesloten met
dankzegging en gebed voor het eten door Ds. van den
Bosch.
Tweede Sessie.
Art. 20.
Deze sessie is geopend met Ps. 134:3 te zingen terwijl
gedankt en gebeden is door Ds. J. Schepers.
Art. 21.
De Klassis van Michigan stelt de vergadering voor:
Dat de Kerk de opleiding van Schoolmeesters uit
eigen boezem behartige. Deze zaak wordt door Ds.
van der Werp toegelicht. De noodzakelijkheid hier
van wordt breed besproken en erkend en besloten dat
er uitzien zal worden naar eene goede opleider,
waartoe Henderikus Baron bijzondere aanleg schijnt
te hebben en de vergadering op hem bijzonder het
oog heeft.
Art. 22.
Nog stelt dezelfde Klassis voor: Iets te doen ter
verbreiding van het Evangelie onder de Heidenen
door Zendingswerk. Ds. van der Werp leest een
gedrukt stuk uit Zuid Afrika over die zaak. Hierover
zijn eenige gesprekken gevoerd. Is geoordeeld de
zaak verder aan te bevelen.
Art. 23.
Zeeland levert een protest in tegen de Klassis
Michigan, betrekkelijk de Brand Assurantie van te
blijven bij het besluit van de Algemeene Vergadering,
gehouden te Graafschap den 4 Oct. 1865 art. 14. Zij
vraagt: Afschaffing van dit besluit, omdat zij meent,
dat in dezen van de kerkeraad niet meer mag
gevraagd worden, dan van de leden. Hierover is veel
gesproken en besloten in de gegevene
omstandigheden, bij dat besluit te blijven.
Art. 24.
De Klassis Michigan stelt voor: Of het niet goed
zoude zijn om een afgevaardigde naar de
eerstkomende Synode van Nederland
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A discussion is begun on this. The benefit of this is
unanimously acknowledged, but it is decided that
under the present circumstances it is not possible to
send two delegates. Therefore we much desire to send
one delegate, but we find this also is not feasible. It is
decided that if the brothers Gelok and Van Deursen
go to the Netherlands, as is their intention, they will
be given a letter of fraternal greeting and
recommendation to take along, or otherwise it will be
sent. Brothers Rev. Vander Werp and Rev. Baron are
chosen to draft this.

te zenden. Hierover worden de discussien geopend.
De Nuttigheid daarvan wordt algemeen geerkend,
maar geoordeeld, dat het in de gegeven
omstandigheden niet uitvoerbaar is, om twee te
zenden. Daarom wilde men wel gaarne eenen
afgevaardigden, doch dat vond men ook niet
uitvoerbaar. Is besloten, dat indien de broeders Gelok
en van Deursen, gelijk zij voornemens zijn, naar
Nederland gaan, hun een brief van broedergroete en
aanbeveling mede te geven, of anders over te zenden.
Om dien op te maken zijn benoemd de broeders Ds.
van der Werp en Ds. Baron.
Art. 25.
De Klassis van Illinois stelt voor: Of het niet goed
ware, een rondreizende Leeraar te hebben? De
vergadering besluit die zaak aan te houden tot nadere
gelegenheid.
Art. 26.
Dezelfde verzoekt, daar er eene gemeente zou
gevestigd worden te Oranje City, maar de kosten niet
door hen gedragen kunnen worden, dat die kosten
door de geheele Kerk worden gedragen. Is besloten,
om hetgeen er te kort komt aldaar en te Clam Union
uit de algemeene kas te betalen.
Art. 27.
Ds. van dr Werp geeft verslag van Zijne
Correspondentie met de Kerk van Zuid Afrika,
waaruiut bleek, dat er vele toegenegenheid tot onze
kerk bestaat.
Art. 28.
Zijn tot het praeparatoir examen al de Leeraren gelijk
gesteld om bij hetzelve tegenwoordig te zijn.
Art. 29.
Gevraagd: Of er geene Studie jaren zouden bepaald
worden. Deze zaak wordt besproken en besloten dat
de Studenten, die niet in de oude talen leeren, vier en
die mede in de talen onderwezen worden zes jaren
zullen Studeeren. De kortere tijd zal in het oordeel
der Curatoren staan.

Art. 25
The classis of Illinois proposes: Would it be good to
have a circuit riding minister? The assembly decides
to postpone this matter to a later occasion.
Art. 26
The same requests, since a congregation will be
established at Orange City, which is unable to bear
the expense, that this expense be borne by the entire
church. It is decided that the shortage there as well as
in Clam Union12 will be paid from the general
account.
Art. 27
Rev. Vander Werp presents a report on his
correspondence with the church of South Africa,
which shows that there is much goodwill towards our
church.
Art. 28
All the ministers equally are chosen to be present at
the preparatory examinations.
Art. 29
Asked: Whether years of study should be stipulated?
This matter is discusses and is decided that students
who are not taking classes in Classical Languages will
study four years and those taking Classical Languages
will study six years. The shorter period will be left to
the decision of the curators.

12
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Art. 30
It is decided that, since Rev. Duiker has written to the
Netherlands for draft regulations for the school, on
arrival, a set of rules will be formulated by the
curators which will be presented to the next general
assembly.

Art. 30.
Is besloten, daar Ds. Duiker om een concept
reglement voor de school naar Nederland heeft
geschreven, wanneer dit komt er een regelement
vervaardigd zal worden door de Curatoren, die dat op
de volgende algemeene vergadering zullen
voorleggen.
Art. 31.
Zijn tot deputaten naar de Klassen wederzijds
benoemd voor Michigan Ds. R. Duiker en Ds. K. van
den Bosch secundi Ds. D.J. van der Werp en Ds.
W.H. Frieling en voor Illinois Ds. J. Schepers en Ds.
J. Noordewier, secundi Ds. W. Greeve en Ds. E.L.
Meinders.
Art. 32.
Is de tweede Sessie gesloten met te zingen Ps. 68:5 en
dankzegging door Ds. E.L. Meinders.
Derde Sessie.
Art. 33.
De Sessie geopend met zingen van Ps. 119:17 en het
gebed door Ds. F. Hulst.
Art. 34.
Is de vergadering overgegaan om te handelen met
broeders uit het Oosten over de vereeniging. Die
broeders worden gehoord over het verschil in doop,
Psalmen en gezangen en hadden bezwaar daarin
verandering te maken, omdat zulks groote ellende bij
hun zoude veroorzaken. Zij verklaren dat er geen
verschil in de leer, maar alleen in de praktijk des
doops bestaat, welke ouders hunne kinderen mogen
ten doop houden en het formulier mogen
beantwoorden? Zij stellen voor, dat beide kerken, de
vereeniging in wezen en hoofdzaak uitdrukken en dan
beide Kerken een Commite benoemen, waardoor
beide elkander zullen tot raad en bijstand zijn. De
vergadering verklaart per monde van eenige Leeraars
hare geest en praktijk. Vele gesprekken en discussien
zijn er gevoerd, eindelijk is men tot eene vereenigde
verklaring gekomen, dat van beide zijden is
geteekend en als bijlage achter deze notulen zal
volgen.

Art. 31
Chosen as delegates to the mutual classes are, for
Michigan: Rev. R. Duiker and Rev. K. Vanden
Bosch, alternates Rev. D.J. Vander Werp and Rev.
W.H. Frieling; and for Illinois: Rev. J. Schepers and
J. Noordewier, alternates Rev. W. Greve and Rev.
E.L. Meinders.
Art. 32
The second session is closed with the singing of Ps.
68:5 and thanksgiving by Rev. E.L. Meinders.
Third Session
Art. 33
The session is opened with the singing of Ps. 119:17
and prayer by Rev. F. Hulst.
Art. 34
We deal with the brothers from the East concerning
the union [with them]. The brothers are heard
concerning the differences in baptism, psalms and
hymns, and they have concerns about making changes
concerning these, because it would cause much
distress among them. They explain that there is no
difference in doctrine, but only in the administration
of baptism, concerning which parents may present
their children for baptism and answer the questions in
the formulary. They propose that both churches
express their basis and principles of the union, and
then each church can choose a committee to advise
and support each other. The assembly, through a few
ministers, explains its spirit and practice. Much is
said and discussed, finally we come to an acceptable
statement, which is subscribed to by both sides and
will follow these minutes as a supplement.
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Art. 35.
De vergadering oordeelt eenparig, dat de
predikstoelen onzer kerk open zijn voor de broeders
Leeraaars uit het Oosten.
Art. 36.
Volgens besluit deze vergadering zijn er wederzijds
van iedere Klassis twee deputaten benoemd, welke op
kosten van elke Klassis op eene vergadering eens in
het jaar zich zullen vertegenwoordigen, om elkander
te versterken.
Art. 37.
Ook is besloten, dat er twee deputaten benoemd
worden voor iedere tak der Kerk, zoo in het Oosten,
als in het Westen, om op eigen kosten, wederzijds
eens in het jaar elkanderen, op eene der
Kerkvergaderingen van die tak te bezoeken en met de
anderen verder over de vereeniging te spreken,
waartoe benoemd zijn voor ons Ds. R. Duiker en Ds.
J.R. Schepers secundi Ds. W.H. Frieling en Ds. K.
van den Bosch en dat onze afgevaardigden bij die
gelegenheid te Paterson kerkvisitatie zullen doen.
Art. 38.
Er is besloten, dat in het vervolg de lastbrieven aldus
aan het slot zullen luiden, dat er gehandeld moet
worden overeenkomstig Gods Woord, formulieren
van eenigheid en de Dordsche Kerkeorde van 1618
en 1619.
Art. 39.
Is men terug gekomen op art. 32 der vorige notulen,
betrekkelijk de Theologische School. De discussien
daarover worden geopend. En is eindelijk besloten,
dat de veergadering doordrongen van de
noodzakelijkheid van de oprichting dier School en het
ernstig wenscht te behartigen; doch de besliste stap
thans nog te groot zou zijn en men dus dat besluit nog
een jaar zal aanhouden en intusschen te werken om de
gemeente daartoe te bereiden.

Art. 35
The assembly unanimously decides that the pulpits in
our church are open to the brother ministers from the
East.
Art. 36
According to decision, two delegates from this
assembly are named mutually from each classis, who
will attend one assembly per year, at each classis’
expense, in order to support each other.

Middag zijnde is de vergadering gesloten met te
zingen Ps. 133:3 en dankzegging en gebed door Ds.
J.Y. de Baun en na het eten gedankt en gebeden door
Ds. J. Berdan.

It being noon, the assembly is closed with the singing
of Ps. 133:3 and thanksgiving and prayer by Rev.
J.Y. DeBaun, and after the meal thanks and prayer
[are offered] by Rev. J. Berdan.

Art. 37
It is also decided that two delegates be named, for
each division of the Church, in the East and in the
West, to be present once per year, at their own
expense, at one of each others church assemblies to
continue discussing the union. Named to this for us
are Rev. R. Duiker and Rev. J.R. Schepers, alternates
Rev. W.H. Frieling and Rev. K. Vanden Bosch. And
[it is decided] that our delegates on these occasions
will conduct a church visit to Paterson.
Art. 38
It is decided that in the future, letters of mandate in
conclusion will state, that matters shall be carried out
in conformity with God’s Word, the forms of unity,
and the Church Order of Dordt of 1618-19.
Art. 39
We return to Art. 32 of the previous minutes,
concerning the Theological School. A discussion
begins about this and it is finally decided that the
assembly is thoroughly convinced of the need for
establishing that school and earnestly wishes to
promote it; still the specific step at this time is still
too great and we therefore decide to defer this for
another year and meanwhile work to prepare the
congregations for this.
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Art. 40
W. Hellenthal, who up to this time, in consultation
with the church, has studied at Hope College, is
discussed. And since he now can not study further
according to the normal rules, it is asked, if it would
be good that our church send him to the Netherlands,
and help him with the expenses for this [with funds]
from the student support fund, provided that he repay
the amount after he is first examined by the
committee and accepted as a student, if this is
agreeable to him. After the discussion of this is
concluded, it is decided to send him there and Rev. S.
Baron is mandated to write to the Netherlands about
this.
Art. 41
The question is asked of Rev. Vander Werp if his
honor is content in again assuming the instruction of
students. His honor requests that someone else be
named for this, because when instructing the students,
he cannot fully serve his congregation, which causes
distress in his congregation. A discussion is held and
concluded. It is decided that Rev. Vander Werp will
continue with this instruction.

Art. 40.
Is gesproken over W. Hellenthal, die tot hiertoe in
overleg met de Kerk gestudeerd heeft op de Hope
College, doch nu aldaar niet meer in den gewonen
regel kan voort studeren, en gevraagd: Of het niet
goed zou zijn, dat onze Kerk hem naar Nederland
zendt en hem de onkosten daartoe helpe uit de kas der
Studenten ex bonis publicis, onder conditie van
restitutie, na hem vooraf, als hij daartoe gezind is,
door de Commissie te onderzoeken, en als student op
te nemen. De discussien daarover gevoerd zijnde, is
besloten hem er heen te zenden en is aan Ds. S. Baron
opgedragen om hierover naar Nederland te schrijven.
Art. 41.
Is de vraag gedaan aan Ds. van der Werp: Of Zijn
Eerw. genegen is, het onderwijs der Studenten verder
op zich te nemen? Zijn Eerw. verzoekt, dat daarvoor
een ander benoemd wordt, omdat hij door het
onderwijs der Studenten Zijne gemeente niet tn volle
kan bedienen, dat het ellende in Zijne gemeente
verwekt. De discussien geopend en ten einde zijnde.
Is besloten dat Ds. van der Werp met dit onderwijs
voortga.
Art. 42.
De algemeene Correspondent en Penningmeester zijn
herbenoemd.
Art. 43.
Broeder C. Vorst geeft de vergadering te kennen, dat
hij de Wachter in een volgend jaar niet kan uitgeven.
Bij die gelegenheid kwam de uitgeving der preeken
ter sprake. Vele discussien worden gehouden. Is
geoordeeld, dat alle preeken een behoorlijke
approbatie moeten hebben, en tijd genoeg tot de
approbatie moet verleend worden. door den uitgever.
En de Leeraars opgewekt om als zij lust en tijd
daartoe hebben preeken te leveren.

Art. 42
The general correspondent and the treasurer are reelected.
Art. 43
Brother C. Vorst announces to the assembly that he
cannot publish De Wachter next year. At this
development, the publication of sermons is discussed.
Much discussion is conducted. It is decided that all
sermons must have proper approval, and that the
publisher must provide sufficient time for this
approval. And the ministers are urged that if they
have the desire and the time, to contribute sermons.
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Art. 44
An invoice from brother Vorst, for [printing] the
brochures to South Africa, a total of $6.28 is read and
accepted.
Art. 45
Next year, the Lord willing, the general assembly
will meet in Chicago on the first Wednesday in June.
Art. 46
The President thanks the assembly for its faithful help
and co-operation. The assembly thanks his honor for
his indefatigable leadership, and Rev. Greve, who
will preach in Chicago next Sunday, is charged to
thank the congregation for its hospitality and love.
Art. 47
The assembly is closed with Ps. 90:9 and
thanksgiving by the president, Rev. Duiker.
On behalf of the assembly,
D.J. Vander Werp, vice president
F. Hulst, clerk.
Supplement
We, the representatives of the True Holland
Reformed Church in the United States of America,
and the Committee from the True Reformed Dutch
Church, of the Classis Hackensack, NJ, having been
assembled through the providence of God, and having
consulted together regarding the concerns relating to
a union of the two branches of the church, declare:
“That we believe that our doctrine, discipline,
and our service correspond in all essential areas, and
resolve that as far as we know, we constitute one
church, according to the rules formulated by our
fathers at the Synod of Dordt, and in accordance with
scripture.
It is resolved, toward the goal of increasing
unanimity (harmony) in all aspects, and to advance
the needs of our union, that we, from both sides, will
send one or more delegates to each other’s
assemblies, who will be seated as advisory members
for mutual deliberations and profit. And, while we
claim unity in doctrine and belief; in trivial and
significant matters we will practice tolerance, and in
all things [practice] love.
Signed: R. Duiker, president, this is a true copy
F. Hulst, clerk, D.J. Vander Werp
Committee from the General True Reformed
Committee of the assembly: John Berdan,
clerk
John R. Cooper; True Reformed Dutch
Church

Art. 44.
Voorgelezen een rekentje van broeder Vorst voor de
brochures naar Zuid Afrika, zijnde een Som van 6
dollar 28 cent die aangenomen is.
Art. 45.
Aanstaande jaar D.V. de Algemeene Vergadering te
Chicago, den eersten woensdag in Juny.
Art. 46.
De Praeses bedankt de vergadering voor de trouwe
hulp en medewerking. Zijn Eerw. wordt bedankt door
de vergadering voor de onvermoeide leiding en aan
Ds. Greeve die aanstaande zondag te Chicago zal
prediken wordt opgedrgen de Gemeente te bedanken
voor de gastvrijheid en liefde.
Art. 47.
Is de vergadering gesloten met Ps. 90:9 en de
dankzegging door den Praeses Ds. Duiker.
Namens de Vergadering.
D.J. van der Werp Vice Praeses.
F. Hulst Scriba.
Bijlage.
Wij de vertegenwoordigers van de ware Hollandsch
Gereformeerde Kerk, in de Vereenigde Staten van
Amerika, en de Commissie van de True Reformed
Dutch Church van de Klassis Hackensack, N.J., door
de voorzienigheid Gods vergaderd geweest zijnde en
te zamen geraadpleegd hebbende omtrent de
belangen, betrekking hebbende op de vereeniging van
de twee takken der kerk, verklaren:
"Dat wij geloven dat onze leer, tucht en dienst
overeenkomen in alle wezenlijke zaken; en besluiten
dat, zoover wij weten , wij eene kerk uitmaken,
volgens de regelen onzer Vaderen in de Synode van
Dordrecht gemaakt, in overeenstemming met de
schriftuur. Besloten, dat teneinde de ineenstemming
(harmonij) in alle opzigten te vermeerderen en de
belangen onzer vereeniging te bevorderen, wij van
beide zijden jaarlijks een of meer afgevaardigden
zullen zenden naar elkanders vergaderingen, welke
zullen zitten als raadgevende leden voor onderlinge
beraadslagingen en voordeel, en: terwijl wij in leer en
geloof eenheid vorderen in middelmatige of
vormelijke zaken verdraagzaamheid zullen oefenen
en in alle dingen liefde.
get.: R. Duiker, Praeses. Afschrift conform
F. Hulst, Scriba.
D.J. van der Werp
Committee of the Algem: John Berdan )
Correspondent.
John. R. Cooper) T. R. D. Church.
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