General Assembly, 1873 – Chicago, IL
Algemeene Vergadering gehouden te Chicago,
(Illinois) den 11 Juny 1873 en volgende dagen.

General Assembly held in Chicago (Illinois) on 11
June 1873 and days following.

Art. 1.
De vergadering is geopend met te zingen Ps. 122:5.
en gebed door den Praeses der vorige vergadering Ds.
D.J. van der Werp en het lezen van Ps. 122.
Art. 2.
Zijn de lastbrieven ingenomen, voorgelezen en
goedgekeurd.
Art. 3.
Als afgevaardigden waren aanwezig van:
Chicago. Ds. F. Hulst en A. van Deursen Ouderling.
Cincinnati Ds. W. Greeve
Lafajette Ds. J. Schepers en W.J. Aardappel Oud:
Pella Ds. W. Coelingh
Ridott Ds. W.H. Frieling en W.D. Ammerman Oud:
Steamboat Rock Ds. E.L. Meinders
Muskegon Ds. D.J. van der Werp en J. Medema Oud:
Grandhaven Ds. K. van den Bosch en C. van Loo
Oud.
Niekerk Ds. S. Baron en Johs. Hellenthal Oud:
Holland Ds. J. Noordewier en C. Vorst Oud:
Vriesland Ds. L. Rietdijk en J. Zwiers Oud:
Collendoorn Ds. J.R. Schepers en G. Broene Oud:
Paterson Ds. F. Rederus.
Cleveland Ds. J. Stad Jr.
Grand Rapids J. Gelok en J. Gouw Ouderelingen
Zeeland J. Herweijer Oud: en J. de Graaf diak.
Kalamazoo C. Tieleman en D. Plating Oudl:
Graafsschap P. Boven en J. de Frel Oudl:
South Holland A. van Drunen en K. Kremer Oudl:
Lansing G. Eenigenburg Ouderling
Noordeloos, Oranje City, Gibbs Ville en Clam Union
geene.

Art. 1
The assembly is opened with the singing of Ps. 122:5,
and prayer by the president of the previous assembly
Rev. D.J. Vander Werp, and the reading of Ps. 122.
Art. 2
Letters of mandates are received, read, and approved.
Art. 3
As delegate present are from:
Chicago: Rev. F. Hulst and A. Van Deursen, elder
Cincinnati: Rev. W. Greve
Lafayette: Rev. J. Schepers and W.J. Aardappel,
elder
Pella: Rev. W. Coelingh
Ridott: Rev. W.H. Frieling and W.D. Ammermann,
elder
Steamboat Rock: Rev. E.L. Meinders
Muskegon: Rev. D.J. Vander Werp and J. Medema,
elder
Grand Haven: Rev. K Vanden Bosch and C. Van
Loo, elder
Niekerk: Rev. S. Baron and Johannes Hellenthal,
elder
Holland: Rev. J. Noordewier and C. Vorst, elder
Vriesland: Rev. L. Rietdijk and J. Zwiers, elder
Collendoorn: Rev. J. R. Schepers and G. Broene,
elder
Paterson: Rev. F. Rederus
Cleveland: Rev. J. Stad, Jr.
Grand Rapids: J. Gelok and J. Gouw, elders
Zeeland: J. Herweijer, elder and J. De Graaf, deacon
Kalamazoo: C. Tieleman and D. Plating, elders
Graafschap: P. Boven and J. de Frel, elders
South Holland: A. Van Drunen and K. Kremer,
elders
Lansing: G. Eenigenburg, elder
Noordeloos, Orange City, Gibbsville, Clam Union,
none.
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Ackley none, but [sends] a letter.
Also present at the assembly is Rev. John Y. De
Baun as a delegate from the True Dutch Reformed
Church.
Art. 3
Paterson, Pella, Cincinnati, Steamboat Rock, and
Lansing each have only one delegate, and Zeeland,
one elder and one deacon. After having heard the
reasons for this, the assembly can acquiesce in this,
but admonishes those congregations to faithfully
attend in the future.
Art. 4
Rev. Rederus, who is present here for the first time,
and also has not been to the classis, is installed as a
minister of our church.
Art. 5
Chosen as president is Rev. Vanden Bosch, and as
vice president Rev. Baron, and as clerk F. Hulst, and
as assistant clerk Rev. L. Rietdijk.
Art. 6
According to previous decision, all are asked and
give hearty assent to the public declaration of the
Forms of Unity and the Church Order of Dordt, of
1618 and 1619 as being grounded in God’s Word.

Acklei geene, maar eenen brief.
Ook was op de vergadering aanwezig John Y. de
Baun als afgevaardigde van de True Dutch Reform
Church.
Art. 3.
Paterson, Pella, Cincinnati, Steamboat Rock hadden
ieder maar een afgevaardigde en Zeeland met een
Ouderling eene diaken. De vergadering kan hierin nu
in berusten, na de redenen daarvan gehoord te
hebben, maar vermaant die gemeenten in het vervolg
getrouw op te komen.
Art. 4.
Ds. Rederus, welke hier voor het eerst aanwezig was
en ook nog niet op de Klassis geweest is, wordt
geinstalleerd, als Leeraar onzer Kerk.
Art. 5.
Zijn tot Praeses benoemd Ds. van den Bosch en tot
Vice Praeses Ds. Baron en tot Scriba Ds. F. Hulst en
tot adjunct Scriba Ds. L. Rietdijk.
Art. 6.
Volgens vroeger besluit wordt de openlijke verklaring
van instemming met de Formulieren van Eenigheid en
de Dordsche Kerkeorde van 1618 en 1619 als op
grond van Gods woord gevraagd en hartelijk
gegeven.
Art. 7.
Werden de Notulen van de vorige Vergadering
voorgelezen en algemeen goedgekeurd.
Behandeling der Notulen.
Art. 8.
Is men terug gekomen op art. 10 der vorige
vergadering, betrekkelijk het lager Onderwijs.
Hierover worden de discussien geopend. De
vergadering is doordrongen van de noodzakelijkheid,
van vrije Christelijk

Art. 7
The minutes of the previous assembly are read and
unanimously approved.
Action on the Minutes.
Art. 8
Returning to Art. 10 of the previous assembly,
concerning primary education. A discussion is begun
about this. The assembly is thoroughly convinced of
the need for free Christian
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Reformed Schools in the congregations, and it is
strongly recommended to the church councils to bring
this into being, and they are obliged to report to the
next general assembly what they have done [toward
this end]. It is also strongly recommended that
Sunday Schools be conducted in each congregation.
Art. 9
We return to Art. 11 of the previous assembly,
concerning Home and Foreign Missions. This matter
is discussed and the congregations are urged
faithfully to bring this work into being.

Gereformeerde Scholen in de gemeente te hebben en
de kerkeraden wordt sterk aanbevolen, deze zaak in
werking te brengen, en zij worden verpligt op de
volgende Algemeene Vergadering te raporteren wat
zij gedaan hebben. Ook is sterk aangedrongen dat er
Sabbath Scholen in elke gemeente zullen gehouden
worden.
Art. 9.
Is men terug gekomen op art. 11. der vorige
vergadering, betrekkelijk de Binnen en
Buitenlandsche zending. Deze zaak wordt
bediscusieerd en de gemeenten opgewekt om deze
zaak getrouw uit te voeren.
Art. 10.
Is besloten, dat de gelden der Binnen en
Buitenlandsche zending, tegen 7 procent op interest
zullen gedaan worden, bij honderd dollars. Dat dit de
Penningmeesters zullen uitvoeren, welke er
verantwoordelijk voor zullen blijven, doch zoo dat
het ten allen tijde invorderbaar is.
Art. 11.
Daar het middag is, werd de vergadering gesloten met
dankzegging en gebed door Ds. Baron.
Tweede Sessie.
Art. 12.
Is gedankt voor het eten en de vergadering weer
geopend met gebed door Ds. Frieling, na het zingen
van Ps. 25:6.
Art. 13.
Terug gekomen op art. 12 betrekkelijk het zenden van
afgevaardigden naar Nederland. Broeder J. Gelok als
afgevaardigde, doet verslag van Zijne Commissie, en
brengt de groete van de Christelijk Gereformeerde
Kerk in Nederland over, dat voor notificatie is
aangenomen.
Art. 14.
Terug gekomen op art. 13 wegens het stichten van de
gemeente te Clam Union, dat uitgevoerd is.

Art. 10
It is decided that the money for Home and Foreign
Missions be let out at 7 percent interest, in increments
of $100. The treasurers will arrange this, who will
remain accountable for these [funds} in such a
manner that it can redeemed at any time.14
Art. 11
It being noon, the assembly is closed with
thanksgiving and prayer by Rev. Baron.
Second Session.
Art. 12
Thanks are offered for the meal and the assembly is
opened again, with prayer by Rev. Frieling after the
singing of Ps. 25:6.
Art. 13
Returning to Art. 12 concerning the sending of
delegates to the Netherlands. Brother Gelok, as
delegate, presents a report on his commission, and
brings the greetings from the Christian Reformed
Church of the Netherlands, which is accepted as
information.
Art. 14
Returning to Art. 13. concerning the establishment of
a congregation at Clam Union, which was done.

14

These notes were to be issued as redeemable on
demand, rather than after a specific period of time.
The typical lending practice of the time was notes
redeemable after three of six months.
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Art. 15
Returning to Art. 17, concerning the Theological
School. The discussion about this is conducted and it
is decided:
That Rev. D.J. Vander Werp will be given a gift
of $75 for the training of the students in the past; and
from now he will receive $100 per year.
That Rev. Vander Werp will inquire of the Prof.
Van Velzen at Kampen about student Nieuwenhuis as
a professor of languages and the preparatory fields.
Should he be called, he will receive an annual salary
of $500. The task of calling him is assigned to the
classical committees of Michigan and Illinois.

Art. 15.
Terug gekomen op art. 17 betrekkelijk de
Theologische School. De discussien zijn hierover
gevoerd en is besloten: Dat. Ds. D.J. van der Werp
een cadeau zal gegeven worden voor de opleiding der
Studenten van de verleden tijd groot 75 dollars en
voor de volgende tijd honderd dollars in het jaar.
Dat ds. van der Werp informatie zal doen bij
Prof. van Velzen te Kampen over de Student
Nieuwenhuis voor Docent in de talen en
voorbereidenden wetenschappen. Indien hij beroepen
wordt, zal hij een jaarlijksch traktement genieten van
500 dollars. De uitvoering om hem te beroepen is
opgedragen aan de Klassikale Commissien van
Michigan en Illinois.
Art. 16.
Terug gekomen op art. 19. wegens de uitgaaf van een
Kerkelijk Jaarboekje onzer Kerk. Dit besluit was nog
niet uitgevoeerd. Er is besloten, dat het nu niet zal
geschieden, maar in plaats daarvan een uitgave in
druk zal bezorgd worden, van de notulen dezer
Algemeene Vergadering met de Statistiek der
gemeenten in een afzonderlijk boekje bij elkanderen.
De kosten zullen naar de bestaande rooster
opgemaakt worden en de gemeenten daarvoor
exemplaren zullen ontvangen.
Art. 17.
Terug gekomen op art. 27-29 betrekkelijk den
gewezen Leeraar W.H. van Leeuwen. Ds. van der
Werp doet verslag van de bevinding dier zaak, nl. dat
hij op de Klassis Michigan afgezet is, en hij door zijn
gedrag zich zelven buiten de kerk heeft gesteld en de
Klassis heeft besloten hem nu in het vervolg als
zoodanig te beschouwen. Na deze toelichting wordt
dit alles door de vergadering geapprobeerd.

Art. 16
Returning to Art. 19 concerning the publication of an
ecclesiastical yearbook by our church. This decision
has not yet been carried out. It is decided that this will
not be done now, but in place of this a published copy
of the minutes of this general assembly with statistics
from the congregations, gathered into a separate
booklet will be distributed. The expenses will be
divided according to the current roster, and the
congregations will receive copies of it in return.
Art. 17
Returning to Arts. 27-29 concerning the former
Reverend W.H. Van Leeuwen. Rev. Vander Werp
presents a report of his findings in this matter, namely
that he was deposed at Classis Michigan, and by his
conduct has removed himself from the church. And
the Classis has decided to regard him as such from
now on. After this information is provided, the
assembly approves all of this.
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Art. 18
We return to Art. 32 dealing with a committee
delegated to the East. Regarding this, it appears that
this was never done due to the significant cost
attached to this.

Art. 18.
Is men terug gekomen op art. 32 wegens eene
deputatie naar het Oosten. en daarop is gebleken dat
dit niet uitgevoerd is, wegens de groote kosten
daaraan verbonden.
Art. 19.
Terug gekomen op art. 36. de uitgave van de Wachter
en besloten, dat het zoo als aldaar bepaald nog een
jaar zal voortduren.
Art. 20.
Is deze zitting gesloten, met te zingen Ps. 95:2 en
dankzegging door Ds. Coelingh.
Tweede dag.
Derde Sessie.
Art. 21.
Deze zitting is geopend met te zingen Ps. 83:3 en
gebed door Ds. Stad.
Art. 22.
Is men terug gekomen op het beroepen van een
Docent volgens art. 15 en is nog deswege besloten:
Dat de kosten van Overkomst, traktement enz.
vooreerst door vrije Collekten zullen gezocht worden
te dekken, doch dat de Zendingskassen de eerste
onkosten zullen voorschieten.
Art. 23.
Terug gekomen op art. 18 dezer vergadering,
betrekkelijk de deputaten naar het Oosten. Hiertoe is
Ds. Rederus benoemd.
Art. 24.
Kwam ter spraak: De geheime genootschappen:
Waarover de vergadering bij vernieuwing uitspreekt:
Dat geene leden van geheime genootschappen, hoe
ook genoemd, in de kerk zullen geduld worden.

Art. 19
Returning to Art. 36 [concerning] the publication of
De Wachter. It is decided to continue another year as
had been stipulated.
Art. 20
This Session is closed with the singing of Ps. 95:2
and thanksgiving by Rev. Coelingh.
Second Day
Third Session
Art. 21
This session is opened with the singing of Ps. 83:3
and prayer by Rev. Stad.
Art. 22
We return to the calling of a professor per Art. 15,
and on this account it is yet decided to seek to cover
the costs for transportation, salary, etc. primarily via
freewill offerings; although the Mission account will
bear the initial expenses.
Art. 23
Returning to Art. 18 of this assembly: concerning
delegates to the East. Rev. Rederus is named for this.
Art. 24
Secret societies are discussed. About this the
assembly reiterates that no member of secret
societies, whatever their name, will be tolerated in the
church.
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Art. 25
Returning again to Art. 19 of this assembly, regarding
De Wachter. It is decided that Art. 36. of the previous
assembly will be changed so that also the articles
from ministers, regarding doctrine, must be sent to
the editor for approval.

Art. 25.
Nog terug gekomen op art. 19 van deze vergadering,
over de Wachter. En is besloten dat art. 36 der vorige
vergadering, alzoo zal gewijzigd worden, dat ook de
stukken van Predikanten, betreffende de leer eerst aan
de Redacteur ter goedkeuring moeten worden
opgezonden.
Algemeene Zaken.
Art. 26.
De Klassis Michigan brengt ter tafel: Om een
vraagboekje over de Bijbelsche geschiedenis in het
licht te geven, ten gebruike der Catechisatien. De
discussien hierover geopend zijnde, wordt er een
boekje overgelegd van Gosuinus van Kessel, en er
worde een commite benoemd om dat hedenavond ter
approbatie te onderzoeken, bestaande uit de Leeraren
Frieling, Hulst, Greeve en de Baun. Verder wordt
gehandeld over Bortius en besloten: Dat het weder zal
herdrukt worden, naar de uitgave van wijlen H. de
Cock en gewijzigd, alwaar het noodig is, dat
opgedragen wordt aan de Leeraren van der Werp en
van den Bosch. Vorst zal het vraagboekje drukken en
de gemeenten zullen geene andere meer mogen
gebruiken.
Art. 27.
De Klassis Illinois brengt ter tafel, de Resolutie
betrekkelijk den titel onzer Kerk, en wel om dien titel
te veranderen. Deze Resolutie luidt als volgt: Dat het
woord True (ware) uit den titel onzer Kerk wegvalle
en de titel onzer Kerk voortaan zij: "The Dutch
Reformed Church of Hollandsch Gereformeerde
Kerk, doch dat die gemeenten, welke nog
geincorporeerd zijn be den Staat onder den Titel The
True Dutch Reformd Church in de vrijheid gelaten
worde, om dien titel bij den Staat te behouden,

General Matters
Art. 26
Classis Michigan proposes that a booklet of questions
about Biblical history be produced for use in
catechizing. The discussion of this being opened, a
booklet by Gosuinus van Kessel is presented and a
committee, consisting of Revs. Frieling, Hulst, Greve,
and De Baun, is named to review this booklet for
approval this evening. The assembly also deals with
Bortius and it is decided that it will be reprinted
according to the edition of the late H. de Cock and
changed where necessary. This task is assigned to
Reverends Vander Werp and Vanden Bosch. Vorst
will print the catechism booklet and the congregations
may no longer use anything else.

Art. 27
Classis Illinois presents the resolution concerning the
name of our church, for the purpose of changing the
name. This resolution states as follows, “That the
word True (Ware) be deleted and the name of our
church from now on be ‘The Dutch Reformed Church
or Hollandsch Gereformeerde Kerk’ but that those
congregations who are still incorporated with the
State under the name The True Dutch Reformed
Church, are given permission to retain that name with
the state,
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as long as this is necessary for compelling reasons,
however, that in the ecclesiastical sphere this name is
no longer used. The discussion having been
concluded, it is decided to still retain the old name
and that no new congregations may be incorporated
under any other name.
Art. 28
The church council of the Pella protests against the
decision of Classis Illinois, which necessitated their
retraction of their public declaration, in De Wachter
No. 16. This protest is read as well as the letter from
the classis. The general assembly sanctions the
decision of the classis of Illinois. The text of the
retraction shall be composed here and sent along with
the delegates.

tot zoolang dit om gewigtige redenen noodig is, doch
dat op kerke lijk gebied dien titel niet meer gebruikt
worde. De Discussie geeindigd zijne, is besloten: Nog
de oude titel te behouden en dat er geene nieuwe
gemeenten mogen geincorporeed worden onder eenen
anderen titel.
Art. 28.
De kerkeraad van Pella protesteert tegen het besluit
der Klassis Illinois, welke hun oplegd om hunne
openlijke verklaring gedaan in de Wachter No. 16
weder te herroepen. Dit protest wordt voorgelezen.
Ook de brief van de Klassis. De algemeene
Vergadering bekrachtigd het beluit van de Klasses
van Illinois. De formule van herroeping zal hier
opgemaakt en de afgevaardigde medegegeven
worden.
Art. 29.
Middag zijnde, wordt deze zitting gesloten door ds.
Rederus met dankzegging en gebed voor het eten.
Vierde Sessie.
Art. 30.
Is gedankt na het eten en de vergadering weder
geopend met te zingen Ps. 119:83 en dankzegging
door Ds. Noordewier.
Art. 31.
De Klassis Illinois vraagt het ooordeel der
Vergadering over de werken van noodzakelijkheid,
en is gewezen op de besluiten vervat in de 164ste
Sessie der Post acte van de Synode te Dordrecht
1618, 1619 en het besluit der Synode van Nederland
1836 pag. 30.
Art. 32.
Illinois vraagt: Of er een besluit bestaat, waardoor de
gemeente toegestaan is, de Oude Psalmberijming te
laten zingen, dat het dan heden gewijzigd worde? Dit
is toegelicht, waaruit blijkt, dat het geen besluit, maar
eene tijdelijke vergunning is.

Art. 29
It being noon, this session is closed by Rev. Rederus
with thanksgiving and prayer prior to the meal.
Fourth Session
Art. 30
After the meal thanks are offered and the assembly is
opened again with the singing of Ps. 119:83 and
thanksgiving by Rev. Noordewier.
Art. 31
Classis Illinois asks the assembly’s ruling on works of
necessity and the classis is directed to the decisions
contained in the 164th session of the supplement to
the Synod of Dordrecht, 1618-19 and the decision of
the Synod of the Netherlands, 1836, page 30.
Art. 32
Illinois asks if there is a resolution by which a
congregation is permitted to use the old rhyming of
the Psalms, which currently is not allowed. This is
explained and it appears that it is not a resolution, but
a temporary permission.
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Art. 33
The Orange City congregation requests if it might
receive support by means of offerings among the
various congregations for building a small church. It
is decided that they have permission to collect for that
purpose but it is not made mandatory [to contribute].
Art. 34
A protest is presented from B. De Graaf from Grand
Rapids and the Zeeland church council against the
ruling on fire insurance. This is discussed at length
and finally the assembly decides to remain with the
existing decision regarding insurance.

Art. 33.
De gemeente Oranje City verzoekt, dat zij mogten
ondersteund worden door collecten in de
onderscheidene gemeenten tot het bouwen van een
kerkje. Is geoordeeld: Dat zij vrijheid heeft de
gemeente te verzoeken om voor haar tot dat einde te
Collecteren, maar dat het niet wordt opgelegd.
Art. 34.
Een protest wordt er ingediend van B. de Graaf te
Grand Rapids en de kerkeraad te Zeeland, tegen het
besluit over de BrandAssurantie, dat lang
bediscuseerd wordt en eindelijk wordt door de
vergadering besloten, bij het bestaande besluit
omtrent de Assurantie te blijven.
Art. 35.
Is gevraagd: Of een man mag trouwen met de zuster
van zijne overledene vrouw, waarover besloten is bij
het bestaande besluit daaromtrent te blijven.
Art. 36.
Is besloten: Dat de algemeene Correspondent,
algemeene Penningmeester en de deputaten der
Classis dezelfde blijven; doch dat de deputaten alleen
moeten gaan, als ze aangeschreven worden.
Art. 37.
De herroeping van de gemeente Pella, is volgens art.
28 opgemaakt en goedgekeurd, en luidt aldus:
Openlijke Verklaring.
Wij, de ondergeteekende Kerkeraad der Ware
Hollandsche Gereformeerde gemeente te Pella (Iowa)
verklaren door deze: Dat daar wij eene openlijke
verklaring hebben gedaan in de Wachter No. 16
Jaarg. 5. met verzoek, dat het in de Bazuin en
Wekstem over genomen worde: "Dat wij begeeren in
Nederland en Amerika

Art. 35
It is asked whether a man may marry the sister of his
deceased wife, about which it is decided to remain
with the existing decision.
Art. 36
It is decided that the general correspondent, general
treasurer, and the delegates to the classes will remain
the same, but that delegates only need go if they are
requested to so do in writing.
Art. 37
The retraction by the Pella congregation, per Art. 28,
is drafted and approved and reads thus:
Public Declaration.
We, the undersigned church council of the True
Holland Reformed congregation in Pella, Iowa, state
the following: that since we have made a public
statement in De Wachter No. 16, 5th volume, with the
request that it be reprinted in De Bazuin and De
Wekstem. That we desire to be known in the
Netherlands, and America,
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and throughout the world as a congregation belonging
to the Christian Reformed Church of the Netherlands,
etc., etc.,[˜] this statement we now retract because
although without deneying the fact that the entire
True Holland Christian Reformed Church in America
feels united with the Christian Reformed Church in
the Netherlands, this was premature [on our part],
because in doing this we did not follow ecclesiastical
procedure. We still maintain that we, like the entire
True Holland Reformed Church in America, do not
separate ourselves from the church in the Netherlands
nor from the True Dutch Reformed Church in
America, since we consider that as a church we are
one, although living in various countries. We request
that De Bazuin and Wekstem reprint this.
The church council of the True Holland
Reformed Church at Pella (Iowa).
Art. 38
We proceed to read and discuss the credentials of the
students, Eppe Vander Vries, and Berent Mollema.

en door de geheele wereld bekend te zijn, als eene
gemeente, behoorende tot de Christelijk
Gereformeerde Kerk in Nederland, enz. enz. dezelve
wederom te herroepen, omdat niet tegenstaande de
geheele Ware Hollandsch Gereformeerde Kerk in
Amerika zich vereenigd gevoeld met de Christelijk
Gereformeerde Kerk in Nederland, dezelve voorbarig
is geweest, omdat in deze niet den kerkelijken weg is
bewandelt. Nog verklaren wij, dat wij, gelijk ook de
geheele ware Hollandsch Gereformeerde Kerk, ons
niet afscheiden van de Kerk in Nederland, noch van
de ware Hollandsch Gereformeerde Kerk in Amerika,
dewijl wij beschouwen, dat wij als Kerk een zijn,
schoon in verschillende landen wonende. Wij
verzoeken dat de Bazuin en Wekstem deze
overnemen.
De kerkeraad van de ware Hollandsche
Gereformeerde Gemeente te Pella (Iowa)
Art. 38.
Is men overgegaan, de attestatien van de Studen Eppe
van der Vries en Berent Mollema te lezen en
bediscusieren.
Art. 39.
Is deze zitting gesloten met te zingen Ps. 133:1. en de
dankzegging door Ds. de Baun.
Derde dag.
Vijfde Sessie.
Art. 40.
Deze zitting is geopend met te zingen Ps. 119 vs. 3 en
gebed door Ds. Hulst.
Art. 41.
Is men terug gekomen op de attesten der Studenten,
waarover de discussien zijn voortgezet, en eindelijk
besloten: Dat zij nog een jaar zullen Studeren en dat
het oordeel en besluit rust op de volgende

Art. 39
This session is closed with the singing of Ps. 133:1,
and thanksgiving by Rev. de Baun.
Third Day
Fifth Session
Art. 40
This session is opened with the singing of Ps. 119:3,
and prayer by Rev. Hulst.
Art. 41
We return to the credentials of the students, about
whom the discussion is continued and finally it is
decided that they will study for one more year and
that the evaluation and decision are based on the
following
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reasons: There were some deficiencies that showed
in the sermons they gave, and particularly that there
are still some concerns which first must be
investigated. Rev. Baron, the vice president, informs
them of this, and they are encouraged, while praying
to Lord for his blessing, to apply themselves in
particualrly in the art of preaching.
Art. 42
This session is closed with the singing of Ps. 81:12,
and thanksgiving by Rev. J.R. Schepers.
Sixth Session
Art. 43
The afternoon session is opened with the singing of
Ps. 119:17 and the prayer by Rev. L. Rietdijk.
Art. 44
Geert Broene and. Jan Koning enter the assembly to
be accepted as students. They are examined and
accepted.
Art. 45
The Committee named in Art. 27 presents a report on
its examination of the booklet by G. van Kessel. It is
exceptional, although a few words could have been
expressed somewhat more clearly. It is decided to
order 830 of them from the Netherlands, and to ask
Rev. G.E. Boer to take them along, this [task] is
assigned to the church council of Grand Rapids.
Art. 46
The next general assembly will be held, the Lord
willing, on the 1st Wednesday in June 1874, in
Chicago.
Art. 47
The assembly is closed with the singing of Ps. 90:9
and thanksgiving by the president.
K. Vanden Bosch, president
L. Rietdijk, assistant clerk.

redenen: Dat zich enige leemten opdeden in de
predikaties die zij gedaan hadden en bijzonder dat er
nog eenige andere bezwaren waren, die eerst moesten
onderzocht worden. Zijnde hun dit door de Vice
Praeses Ds. Baron medegedeeld en tevens zijn zij
opgewekt om zich inzonderheid, onder biddend
opzien tot den Heere, op de predikkunde toeteleggen.
Art. 42.
Is deze zitting gesloten met te zingen Ps. 81:12 en
dankzegging door Ds. J.R. Schepers.
Zesde Sessie.
Art. 43.
Is de middag zitting geopend met te zingen Ps.
119:17 en het gebed door Ds. L. Rietdijk.
Art. 44.
Kwamen in de vergadering Geert Broene en Jan
Koning, om als Studenten opgenomen te worden,
welke personen onderzocht en opgenomen zijn.
Art. 45.
Het Commite benoemd in art. 27 doet verslag van
hun onderzoek omtrent het boekje van G. van Kessel,
als uitnemend, maar dat er eenige woorden wat
duidelijker konden uitgedrukt zijn geworden. Er is
besloten 830 er van uit Nederland te ontbieden en Ds.
G.E. Boer te verzoeken, dezelve mede te nemen, dat
aan de kerkeraad van Grand Rapids opgedragen is.
Art. 46.
De volgende algemeene vergadering zal D.V.
gehouden den 1 Woensdag in Juny 1874 te Chicago.
Art. 47.
De vergadering is gesloten met te zingen Ps. 90:9 en
dankzegging door den Praeses.
K. van den Bosch, Praeses.
L. Rietdijk Adjunct Scriba.
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