General Assembly, 1872 – Chicago, IL
General Assembly of the True Holland Reformed
Church held 5 June [1872] and days following
in Chicago, Illinois.
Art. 1
The Assembly is opened with the singing of Ps. 43:3,
4, and prayer by the vice president of the previous
assembly, Rev. D.J. Vander Werp, since the
president, Rev. R. Duiker, so shamefully and
faithlessly left our church and joined the so-called
Reformed Church of America.
Art. 2
Since Rev. W. Coelingh arrived too late to be
installed by classis, therefore this occurs here at the
general assembly.
Art. 3
The letters of mandate are gathered and as delegates
to the assembly present [are] from:
Ridott: Rev. W.H. Frieling and elder W. Siemens.
Holland: elders C. Vorst and J. Dijkhuis.
Grand Haven: Rev. K. Vanden Bosch and elder C.
van Loo.
Paterson: elder A. Vermeulen.
Grand Rapids: elders A. Pleune and J. Gouw.
South Holland: elder A. van Drunen.
Collendoorn: Rev. J.R. Schepers.
Muskegon: elders E. Langeland and J. Tempel.
Cincinnati: Rev. W. Greve,
Chicago: Rev. F. Hulst and elder G. Vastenhouw.
Lafayette: Rev. J. Schepers and elder W. Aardappel.
Zeeland: Rev. J. Stadt and elder J. Harweijer.
Graafschap: Rev. D.J. Vander Werp and elder J. de
Frel
Lansing: elders T. Smit and C. Witte
Vriesland: Rev. L. Rietdijk and elder J. Zwiers.

Algemeene vergadering der ware Hollandsch
Gereformeerde Kerk, gehouden den 5 Juny en
volgende dagen te Chicago Illinois.
Art. 1.
Is de Vergadering geopend met te zingen Ps. 43:3, 4
en gebed door den Vice Praeses der vorige
Vergadering Ds. D.J. van der Werp, dewijl de Praeses
Ds. R. Duiker zoo schandelijk en trouweloos onze
Kerk heeft verlaten en tot de zoogenaamde
Gereformeerde Kerk van Amerika is over gegaan.
Art. 2.
Daar Ds. W. Coelingh te laat was gekomen om op de
Klassis geinstalleerd te worden, zoo is datzelve alhier
op de algemeene vergadering geschied.
Art. 3.
Zijn de lastbrieven ingenomen en waren als deputaten
der vergadering aanwezig, van:
Ridott Ds. W.H. Frieling en de Ouderling W.
Siemens.
Holland de Ouderlingen: C. Vorst en J. Dijkhuis.
GrandHaven Ds. K. van den Bosch en de Ouderl: C.
van Loo.
Paterson de Ouderling A. Vermeulen.
GrandRapids de Ouderlingen A. Pleune en J. Gouw.
SouthHolland de Ouderling A. van Drunen.
Collendoorn Ds. J.R. Schepers.
Muskegon de Ouderlingen E. Langeland en J.
Tempel.
Cincinnati Ds. W. Greeve.
Chicago Ds. F. Hulst en de Ouderl: G. Vastenhouw.
Lafajette Ds. J. Schepers en de Ouderl: W.
Aardappel.
Zeeland Ds. J. Stad en de Ouderl: J. Harweijer.
Graafschap Ds. D.J. van der Werp en de Ouderl. J. de
Frel.
Lansing de Ouderlingen T. Smit en C. Witte.
Vriesland Ds. L. Rietdijk en de ouderl: J. Zwiers.
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Steamboat Rock: Rev. E.L. Meinders
Noordeloos: elder P. Heyboer.
Niekerk: Rev. S. Baron and elder A. Hazekamp
Pella: Rev. W. Coelingh
Ackley, no delegates, but a letter of explanation –
because of financial inability.
Art. 4
The letters of mandates are read and approved with a
few comments. Those congregations, who have sent
only one delegate, present a report of the reasons.
which are financial inability. The assembly
acquiesces in this on this occasion, although earnestly
stresses sending two in the future.
Art. 5
A letter from Cleveland gives reasons for it absence.
Kalamazoo, Gibbsville, and Orange City, have sent
no delegates nor any report, for which reason it is
decided to admonish and reprimand those
congregations. The general correspondent is charged
to do this.
Art. 6
Rev. D. J. Vander Werp is named president and Rev.
W.H. Frieling as vice president and Rev. F. Hulst as
clerk and as assistant clerk, Rev. L. Rietdijk.
Art. 7
The minutes of the previous assembly are read and
approved with the comment that the matters
previously dewscribed, which require further
substantial action be highlighted in the future
minutes.
Art. 8
Since reverends A. van Houten and G. Haring are
present in the assembly, as delegates from the True
Dutch Reformed Church in the East with a letter of
mandate

Steamboat Rock Ds. E.L. Meinders.
Noordeloos den Ouderling P. Heijboer.
Niekerk Ds. S. Baron en Ouderl, A. Hazekamp.
Pella Ds. W. Coelingh.
Ackleij geen afgevaardigde, doch een brief van
verschooning, wegens finantieele zwakheid.
Art. 4.
De lastbrieven zijn gelezen en met eenige
aanmerkingen goedgekeurd. De gemeenten, die maar
een afgevaardigde hebben, geven verslag van de
redenen, zijnde finantieele zwakheid. De vergadering
berust daarin voor deze keer,doch wekt ernstig op om
in het vervolg twee te zenden.
Art. 5.
Een brief van Cleveland, gevende redenen voor hare
nalatigheid. Kalamazoo, Gibbs Ville en Oranje City
hebben geen deputaten noch geen bericht, waarom is
besloten die gemeenten te bestraffen en te vermanen,
hetwelk opgedragen is aan de Algemeene
Correspondent.
Art. 6.
Zijn tot Praeses benoemd Ds. D.J. van der Werp en
tot Secunde Praeses Ds. W.H. Frieling, tot scriba Ds.
F. Hulst en tot adjunct Scriba Ds. L. Rietdijk.
Art. 7.
Zijn de notulen der vorige vergadering voorgelezen
en goedgekeurd, onder die opmerking, dat de zaken
te voren omschreven en daar men weer op terug komt
in hoofdzaak in het vervolg uitgedrukt worden in de
notulen.
Art. 8.
Daar op de vergadering aanwezig waren van de True
Dutch Reformed Church uit het Oosten de Leeraren
H. van Houten en G. Haring, als deputaten dier kerk,
met een lastbrief

291

General Assembly, 1872 – Chicago, IL
provided by their church, therefore they are seated as
advisory members.
Art. 9
In conformity with the practice of the Reformed
Church, the delegates openly state their agreement
with the written confessions of the Reformed Church
in the presence of God. Also the brothers from the
East willingly join in doing this.

van hunne Kerk voorzien, zoo is hen zitting verleend
als adviserende leden.
Art. 9.
Overeenkomstig het gebruik der Gereformeerde Kerk
is door de deputaten de openlijke verklaring van
instemming met de belijdenis schriften der
Gereformeerde Kerk in de tegenwoordigheid Gods
betuigd. Ook de broeders uit het Oosten hebben
hieraan bereidwillig voldaan.
Art. 10.
Is men terug gekomen op art. 21. der vorige
vergadering over de opleiding van Schoolmeesters uit
eigen boezem. Hierover is de discussie geopend en
daarna geoordeeld: Dat deze zaak aan de gemeenten
wordt aanbevolen en ernstig daartoe opgewekt,
waartoe Mr. F. Winterberg van Ridott wordt
aanbevolen.
Art. 11.
Terug gekomen op art. 22. over de zending zaak; en
na in discussie te zijn geweest zijnde, is besloten: Dat
elke gemeente eenmaal in het vierendeeljaars
Collectere voor deze zaak en dat op te zenden aan de
penningmeester. Elke Klassis zal hare eigene
administratie hebben en zoo zij te kort kome, kunnen
zij de andere Klassis te hulp roepen. Voor Illinois is
tot penningmeester benoemd Ds. Ds. F. Hulst van
Chicago en Ds. Noordewier van Kalamazoo was voor
Michi gan benoemd.
Art. 12.
Terug komende op art. 24. over het zenden van een
afgevaardigde naar de Synode van Nederland in
1872. De Praeses geeft verslag, dat broeder J. Gelok
en J. de Jonge, Ouderling en OudOuderling van
Grand Rapids er zijn heengegaan met een lastbrief
voorzien, waarvan het afschrift wordt gelezen en
geapprobeerd.

Art. 10
We return to Art. 21. of the previous assembly
dealing with the training of school teachers from our
midst. The discussion about this begins and
afterwards it is decided that this matter be
recommended to the congregations and [they]
earnestly be urged to do this, for which [task] Mr. F.
Winterberg of Ridott is recommended.
Art. 11
Returning to Art. 22 concerning the matters of
missions. After this is discussed it is decided that
each congregation will collect quarterly for this
purpose and will send this to the treasurer. Each
classis will exercise its own administration [of this],
and should there be a shortage, help can be requested
from the other classis. Rev. F. Hulst from Chicago is
named as treasurer of Illinois and Rev. J. Noordewier
from Kalamazoo is named for Michigan.
Art. 12
Returning to Art. 24 regarding sending a delegate to
the Synod of the Netherlands in 1872. The president
presents a report that brothers J. Gelok and J. De
Jong elder and former elder from Grand Rapids, went
there provided with a letter of mandate, of which a
copy is read and approved.
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Art. 13
A report is given concerning Art. 26. that a
congregation has been established in Orange City in
Iowa and one in Cleveland, Ohio, and that the one in
Clam Union has yet to be established.
Art. 14
Art. 34 and 35 are discussed, concerning the
delegates to the East to wit that because of the
circumstance of fire and [events] in Paterson, in place
of the named committee, Rev. D.J. Vander Werp and
Rev. K. Vanden Bosch went there, which was
sanctioned by this assembly. They report on their
mission and what they learned of matters in the True
Dutch Reformed Church in the East, and of the
condition of the congregation in Paterson and the
action with regard to Rev. W.H. Van Leeuwen, who
is accused of sinning against the seventh commandment, unorthodox statements while preaching,
abusive utterances against the congregation, and
mistreatment of his wife. The result of the action was
that he was suspended as a minister in our church for
six weeks, until a decision could be made by the
classis. This suspension is extended for an
unspecified time by the classis of Michigan and he is
released from his congregation in Paterson.
Art. 15
During this Rev. J. Noordewier enters the assembly
giving the reason for his late arrival, presents the
letter of mandate from his congregation, which is
approved, and he takes a seat as a member of the
assembly.
Art. 16
It being noon, the assembly is closed with
thanksgiving and prayer by Rev. Hulst prior to the
meal. After the meal, Rev. Frieling offers thanks and
a prayer, after Ps. 25:4 is sung.
Art. 17
Returning to Art 39 and 40 concerning the
Theological School and W. Hellenthal, who died.
After the discussion it is decided to continue with this
effort.

Art. 13.
Is verslag gedaan, overeenkomstig art. 26. dat er eene
gemeente te Oranje City in Iowa en eene te
Cleeveland Ohio gesticht is en dat die te Clam Union
nog gesticht moet worden.
Art. 14.
Gesproken over art. 34 en 35, betrekkelijk de
deputaten naar het Oosten, dat wegens de
omstandigheden van brand en van Paterson in plaats
van de benoemde Commisssie, Ds. D.J. van der Werp
en Ds. K. van den Bosch er heen geweest zijn, dat
door deze vergadering is goedgekeurd, welke verslag
van hunne zending en bevind van zaken bij de True
Dutch Reform. Church in het Ooosten en van de
toestand der gemeente te Paterson, benevens de
behandeling van Ds. W.H. van Leeuwen, die
beschuldigd werd van zonde tegen het zevende
gebod, ongereformeerde uitdrukkingen in de
Prediking, scheldwoorden op de gemeente en
mishandeling van zijne vrouw. de uitslag der
behandeling was, dat hij voor zes weken geschorscht
is als Leeraar onzer kerk, tot de uitspraak der Klassis,
welke schorsing door de Klassis van Michigan tot
eene onbepaalde tijd is verlengd en hij losgemakt van
zijne gemeente te Paterson.
Art. 15.
Intusschen kwam Ds. J. Noordewier in de
Vergadering rede gevende van zijn laat komen, gaf de
lastbrief zijner gemeente over, die goedgekeurd werd
en nam als lid der vergadering zitting.
Art. 16.
Daar het middag is, wordt de vergadering gesloten
met dankzegging en gebed voor het eten door Ds.
Hulst. Na het eten is gedankt en gebeden door Ds.
Frieling na gezongen te hebben Ps. 25:4.
Art. 17.
Terug gekomen op art. 39 en 40 betrekkelijk de
Theologische School en W. Hellenthal, die overleden
is. Na de discussie is besloten, deze zaak aan te
houden.

293

General Assembly, 1872 – Chicago, IL
General Matters
Art. 18
Classis Illinois requests that the name of our church
be changed to the Christian Reformed Church. After
discussion of this, it is decided to remain with the
present name for the time being.

Algemeene Zaken.
Art. 18.
De Klassis Illinois verzoekt, dat de Titel onzer Kerk
worde veranderd in Chistelijke Gereformeerde
Gemeente. De Discussie daarover plaats gehad
hebbende is besloten, vooreerst te blijven bij de
tegenwoordige naam.
Art. 19.
Wordt voorgesteld: de redactie van het kerkelijke
jaarboekje onzer kerk in Nederland te verzoeken, dat
de Leeraren onzer Kerk en het getal der gemeente
leden van elke bijzondere gemeente in dit land in het
jaarboekje worde opgenomen. De discussie gevoerd
zijnde, is besloten: dat onze kerk zelve een jaarboekje
uitgeve voor oud en jong, en die zoeke te verspreiden,
waarin dit opgenomen worde, en dat men het ook
opzende aan de redactie der jaarboekjes in
Nederland. Is eene Commissie tot opstelling van dat
jaarboekje benoemd, bestaande uit de Leeraren van
der Werp, van den Bosch en Baron en de gemeenten
worden opgewekt om de Statistiek en stukjes voor
hetzelve in te leveren.
Art. 20.
Dat de Synodale besluiten onzer Kerk in Nederland
als ze gedrukt zijn, aan alle gemeenten worde
toegezonden en besloten voor iedere gemeente een te
ontbieden.
Art. 21.
Dat alle drie jaren eene afgevaardigde naar de Synode
van Nederland ga, om onze Kerk te
vertegenwoordigen en besloten dit aan te houden.
Art. 22.
Dat elke Leeraar, die onze Kerk verlaat, aan de
Synode van Nederland worde aangeklaagd, om over
hem te oordeelen en hierop is na rijp beraad en
overleg besloten: hierop niet te kunnen letten.

Art. 19
It is proposed: To request of the editorial staff of the
yearbook of our churche in the Netherlands that the
ministers of our church and the total number of
members of each individual congregation in this
country be included in the yearbook. After the
discussion, it is decided that our church publish its
own yearbook for both old and young, and attempt to
distribute this. Also [decided] that this be sent to the
editorial staff of yearbooks in the Netherlands. A
committee is named for composing this yearbook,
consisting of the ministers Vander Werp, Vanden
Bosch and Baron, and the congregations are urged to
provide the necessary statistics and articles for this
Art. 20
[It is proposed: ]that the synodical decisions of our
church in the Netherlands, be printed and sent to all
the congregations and it is decided to order one for
each congregation.
Art. 21
[It is proposed: ]that every third year, a delegate go
to the Synod in the Netherlands, to represent our
church, and it is decided that we will continue this.
Art. 22
[It is proposed: ]To bring complaint to the Synod of
the Netherlands about each minister who leaves our
church, so that he may be judged and after full
recommendation and consideration it is decided we
cannot attend to this.
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Art. 23
Classis Michigan protests against the calling of
ministers from other church fellowships, and
particularly against the calling of Rev. Koopman. The
discussion is opened and it is decided that from now
on, no ministers may be called from other churches,
including those in the Netherlands, without receiving
advice from the classis or the classical committees
from both classes. And concerning Rev. Koopman,
the call is declared illegal..
Art. 24
The assembly’s first day is closed with the singing of
Ps. 90:9, and thanksgiving by Rev. Baron.
Second Day
Art. 25
The assembly is opened with the singing of Ps. 84:3,
and prayer by Rev. Vanden Bosch.
Art. 26
Michigan asks that the decision concerning fire
insurance be changed. After discussion of this having
been heard, it is decided to remain with the former
decision.
Art. 27
A protest from Rev. W.H. Van Leeuwen of Paterson
is presented against his suspension and his release
from the congregation. Two letters and the protest are
read and the discussion about this begins. The
question is raised whether he has lost his right to
protest. It is remarked that he has attempted to
destroy the Paterson congregation by trying to bring
legal action against them. The delegates explain this
situation. Another letter is read from the church
council of Paterson. All of this is extensively
discussed and it is finally decided, that he has lost the
right of protest, since by his action he has subverted
his submission [of the protest].

Art. 23.
De Klassis Michigan protesteert tegen het beroepen
van Leeraren uit andere Kerkgenootschappen en
bijzonder tegen het beroepen van Ds. Koopman. De
discussie geopend en besloten: dat voortaan geen
Leeraar mag beroepen worden uit andere kerken, ook
niet uit Nederland, tenzij het advies van de Klassis of
Klassikale Commissien van beide Klassen verkregen
zij. En wat Ds. Koopman aangaat, is de roeping
onwettig verklaard.
Art. 24.
Is de vergadering de eerste dag gesloten met te zingen
Ps. 90:9 en de dankzegging door Ds. Baron.
Tweede dag.
Art. 25.
Is de vergadering geopend met te zingen Ps. 84:3 en
het gebed door Ds. van den Bosch.
Art. 26.
Michigan verzoekt, dat het besluit betrekkelijk de
Brand Assurantie gewijzigd worde. De discussie
hierover gehoord zijnde, is besloten: bij het vroegere
besluit te blijven.
Art. 27.
Komt ter tafel een Protest van Ds. W,H. van Leeuwen
te Paterson tegen zijne verlengde schorsing en
losmaking der gemeente. Twee brieven en het Protest
worden gelezen en de discussien hierover geopend.
De vraag kwam ter sprake: Of hij het regt van Protest
niet verloren heeft? Er wordt opgemerkt, dat hij de
gemeente van Paterson heeft zoeken te verwoesten,
door haar regterlijk te willen vervolgen. Deze zaak
wordt door de afgevaardigde toegelicht. Nog is er een
brief gelezen van de Kerkeraad van Paterson. Over
dit alles is lang en breed gesproken en eindelijk
besloten: dat hij het regt van protest heeft verloren;
dewijl hij zijne onderwerping door zijn gedrag heeft
omver gestoten.
Art. 28.
Tot verdere behandeling van zijne zaak is
voorgelezen een memorie van toelichting door hem
aan de vergadering toegezonden en nu komt in nadere
overweging:

Art. 28
For further dealing with his case, an account of
[his]explanation sent by him to the assembly is read
and now comes under further consideration:

295

General Assembly, 1872 – Chicago, IL
Whether the lengthy suspension and release from his
congregation is sanctioned by the Classis Michigan?
The president first further explains the suspension and
release, which is afterward discussed and finally there
is proposed, that even if there are flaws in the action
of the church council, in regard to him, dealing with
the efficacy of his doctrine and conduct, and the
demonstration of impenitence, the assembly
nevertheless sanctions and supports the suspension
and releases from his congregation. This is adopted
with a unanimous vote.

Of de verlengde schorsing en losmaking van zijne
gemeente door de Klassis Michigan wordt
goedgekeurd? Die schorsing en losmaking wordt door
den Praeses eerst nader toegelicht, daarna
bediscussieerd en eindelijk voorgesteld: dat, ofschoon
er wel leemten zijn in de behandeling des kerkeraads,
betrekkelijk zijn persoon, uit kracht van zijn leer en
gedrag en blijken van zijne onboetvaardigheid, de
vergadering evenwel de verlenging der schorsing en
de losmaking van Zijne gemeente bekrachtige. Dit is
met algemeene stemmen aangenomen.
Art. 29.
Nu wordt gevraagd: Wat men nu met zijn persoon
moet? Voorgesteld: dat de vergadering besluite, dat
hij vooraf ridderlijk schuldbelijdenis moet doen van
de zaken of zonden, die ten zijne laste liggen, waartoe
hij op de eerstkomende Klassikale vergadering van
Michigan in persoon moet komen, daarna onder
beproeving gesteld worde, of hij zijne belijdenis met
Zijn leven en gedrag bevestige, en indien dit
bevonden wordt, hem dan weder beroepbaar te stellen
als Leeraar, maar anders af te zetten. Tot de kosten
van de reis naar de Klassis zal de Kerk tegemoet
komen en in de tijd van beproeving in Zijne behoefte
voorzien.
Art. 30.
Daar het middag is, wordt er gedankt en gebeden
door Ds. Rietdijk en na het eten gebeden en gedankt
door Ds. J.R. Schepers, na het zingen van Ps. 81:12.
Art. 31.
Wordt voorgesteld, dat Ds. van Leeuwen worde
verstrekt eene toelage van $ 100.00 in het vierendeel
jaars, te dragen de helft door de gemeente Paterson
tot zoolang zij weder een Leeraar heeft en de helft
door de Kerk: en als Paterson weer een Leeraar heeft
dan de Kerk 75 en Paterson 25 dollar. Dit voorstel is
aangenomen.
Art. 32.
Daar het Committe naar het Oosten, van verleden jaar
niet is uitgevoerd, blijft dat; wordt voor Ds. Duiker
benoemd

Art. 29
Now the question is asked, What must be done with
him? Proposed: that the assembly stipulate that he
first courageously confess the guilt for the matters or
sins ascribed to him, for which he must come, in
person, to the next classical meeting of Michigan.
After that, if it is concluded that with demonstration
of proof that he has brought his faith into line with his
confession, he will again be declared eligible for call
as a minister, but if otherwise, he will be
excommunicated. The church will reimburse him for
the expenses incurred in travelling to the classis, and
provide for his needs during the trial period.
Art. 30
It being noon, Rev. Rietdijk offers thanks and a
prayer. And after the meal, Rev. J.R. Schepers offers
a prayer and thanks after the singing of Ps. 81:12.
Art. 31
It is proposed that Rev. Van Leeuwen be provided an
allowance of $100.00 quarterly, one half to be paid
by the Paterson congregation until they have another
minister, and the other half by the church. And when
Paterson again has a new minister, then the Church
will [pay] 75 and Paterson 25 dollars. This proposal
is adopted.
Art. 32
Since last year’s Committee for the East did not
execute its task, it remains, in the place of Rev.
Duiker is named
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Rev. Frieling, with Rev. Baron as alternate, and Rev.
Rietdijk is alternate for Rev. J.R. Schepers.
Art. 33
Named as delegates of Classis Michigan to Classis
Illinois are ministers, Vanden Bosch, as alternate
Vander Werp, and Baron, as alternate Rietdijk; and
from Classis Illinois to Classis Michigan ministers:
Hulst, as alternate J. Schepers and Frieling, as
alternate Coelingh.
Art. 34
A letter is received from Rev. J.H. Brouwer, of
Franklin Grove, (Illinois), requesting acceptance into
our classis. This request is not adopted but rejected.

Ds. Frieling, secundus Ds. S. Baron en voor Ds. J.R.
Schepers secundus Ds. Rietdijk.
Art. 33.
Zijn tot deputaten der Klassis Michigan, naar de
Klassis Illinois benoemd de Leeraren: van den Bosch,
secundus van der Werp, en Baron, secundus:
Rietdijk; en van de Klassis Illinois naar de Klassis
Michigan de Leeraren: Hulst, secundus J. Schepers en
Frieling, secundus: Coelingh.
Art. 34.
Is ingekomen een brief van Ds. John H. Brouwer van
Franklin Grove, (Illinois) verzoekende bij onze
Klassis opgenomen te worden. Welk verzoek niet is
aangenomen, maar afgewezen.
Art. 35.
Collendoorn verzoekt ondersteuning tot een nieuwe
kerk en Pastory, waarover eenigen tijd is gesproken
en ten laatsten besloten dat aan alle Kerekeraden
worde opgedragen, om te zien gelden bij elkaar te
brengen voor Collendoorn, dat opgezonden kan
worden aan de Klassikale Penningmeester.
Art. 36.
Is gehandeld over de Wachter en besloten: dat de
Wachter zal blijven bestaan op deze wijze, dat het
vrij zij, er een los blad bij te voegen voor advertenties
en dat voor rekening van de Kerk voor honderd
dollars aan Wachters naar Nederland, Oost Friesland
en Graafschap worden gezonden, welke honderd
dollars aan Ds. van der Werp zal gegeven worden,
beginnende met No. 1 van deze jaargang en wanneer
het goed werkt, zal de Klassis Michigan gemachtigd
zijn, hem te doen voortbestaan. De stukken der
Leeraars kunnen zonder aan Ds. van der Werp
opgezonden, geplaatst worden, maar van partikuliere
personen moeten door de Redakteur geapprobeerd
worden.
Art. 37.
Besloten de volgende Algemeene vergadering te
houden, den eersten woensdag in Juny 1873 te
Chicago.
Art. 38.
Geoordeeld, dat als het den Consulent blijkt bij
roeping van een Leeraar, dat door een van hen of
door anderen onbetamelijken invloed is uitgeoefend,
zulk een Leeraar van het drietal te schrappen.
Art. 39.
Is de vergadering gesloten met te zingen Ps. 134:2, 3
en de dankzegging door den Praeses.
D.J. van der Werp. Praeses.
F. Hulst v.d.m. Scriba.

Art. 35
Collendoorn requests aid for a new church and a
parsonage, which is discussed for a time and
ultimately it is decided that all the church councils
will be asked to try to collect funds for Collendoorn,
which can be sent to the classical treasurer.
Art. 36
De Wachter is discussed and it is decided; that De
Wachter will remain in existence on this basis, that it
shall be free of charge and contain a separate sheet
for advertising and that at the church’s expense, $100
worth of copies will be sent to the Netherlands, Oost
Friesland and Graafschap, which $100 will be given
to Rev. Vander Werp. This shall begin with the No. 1
issue of this year and if this works out satisfactorily,
Classis Michigan is empowered to let it13 continue to
exist. Articles by our ministers can be sent to Rev.
Vander Werp without [approval] but [those] from
individual people must be approved by the editor.
Art. 37
It is decided to hold the next General Assembly on
the first Wednesday in June 1873 in Chicago.
Art. 38
It is decided that if it seems to the counselor that
undue influence by one or the other have been used
in the calling of a specific minister, that that minister
name be removed from the trio.
At. 39
The assembly is closed with the singing of Ps. 134:2,
3 and thanksgiving by the president.
D.J. Vander. Werp, president
F. Hulst, minister of the word, clerk.

13
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De Wachter.

