General Assembly, 1875 – Chicago, IL
General Assembly held in Chicago the 3rd of June
1874, and days following,

Algemeene Vergadering gehouden te Chicago den 3
Junij 1874. en volgende dagen.
1e Dag. Eerste zitting.

1st day. First Session.

Art. 1.
De vergadering is geopend met te zingen Ps. 68:10 en
het gebed door den afgaanden Praeses Ds. van den
Bosch.
Art. 2.
Dewijl in het afgeloopen jaar Ds. Hulst, Scriba der
vergadering zijnde, overleden is, wordt aan den
adjunct scriba opgedragen, aanteekening te houden
van de werkzaamheden, tot dat de Scriba zal
verkozen zijn.
Art. 3.
De lastbrieven ingediend en gelezen zijnde bleek dat
als wettige leden der Vergadering tegenwoordig zijn :
Van Graafschap. S. Beukema en E. Frederiks
Ouderlingen.
" Vriesland Ds. L. Rietdijk en Oud. J. Zwiers.
" Noordeloos den Ouderling H.D. Diepenhorst.
" Grandhaven Ds. K. van den Bosch en Oud. J.
Timmer.
" Holland Ds. J. Noordewier en Oud. J. de Beer.
" Muskegon Ds. D.J. van der Werp en Oud. J.
Tempel.
" Collendoorn Ds. J.R. Schepers en Oud. E. Broene.
" Zeeland den Ouderling J. Herweijer.
" Niekerk Ds. S. Baron en Oud. S. Pool.
" Cleveland Ds. J. Stad Jr.
" Kalamazoo C. Tieleman en J. Meijer Ouderlingen.
" GrandRapids Ds. G.E. Boer en Oud. A. Pleune.
" Cincinnati Ds. W. Greeve.
" Lansing den Ouderling G. Eenigenburg.
" Pella Ds. W. Coelingh.
" Chicago D. Natelenberg en A. Bruining
Ouderlingen.
" Lafajette Ds. J. Schepers.
" South Holland Ds. E. Meinders en Oud. A. van
Drunen.
" Ridott Ds. W.H. Frieling en Oud. D.
Ammermann.

Art. 1
The assembly is opened with the singing of Ps. 68:10,
and prayer by the outgoing president, Rev. Vanden
Bosch.
Art. 2
Since Rev. F. Hulst, clerk of the assembly, died
during past year, the assistant clerk is asked to assume
the task of recording the minutes until a clerk is
named.
Art. 3
The letters of mandate having been presented and
read, it appears that as lawful members of the
assembly present are:
From Graafschap, S. Beukema and E. Frederiks,
elders
" Vriesland, Rev. L. Rietdijk and elder J. Zwiers.
" Noordeloos, elder H. Diepenhorst
" Grand Haven, Rev. K Vanden. Bosch and elder,
J. Timmer.
" Holland, Rev. J. Noordewier and elder J. de Beer
" Muskegon, Rev. D.J. Vander Werp and elder J.
Tempel
" Collendoorn, Rev. J.R. Schepers and elder E.
Broene
" Zeeland, the elder J. Herweijer
" Niekerk, Rev. S. Baron and elder S. Pool
" Cleveland, Rev. J. Stad, Jr.
" Kalamazoo, C. Tielman and J. Meijer, elders
" Grand Rapids, Rev. G. E. Boer and elder A.
Pleune
" Cincinnati, Rev. W. Greve.
" Lansing, the elder G. Eenigenburg
" Pella , Rev. W. Coelingh
" Chicago, D. Natelenberg and A. Bruining, elders
" Lafayette, Rev. J. Schepers
" South Holland, Rev. E. Meinders and elder A.
van Drunen
" Ridott, Rev. W.H. Frieling and elder D.
Ammermann
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Art. 4
While listening to the contents of the letters of
mandate, it appears that there are certain gaps, as to
the form, as well as regarding the naming and sending
of delegates. The assembly therefore decides: that in
letters of mandate, the selection and sending of
delegates by the church councils from now on will be
done according to the church order. Zeeland, having
no acceptable excuse for sending only one delegate,
receives a light reprimand.

Art. 4.
Onder het hooren van de inhoud der lastbrieven,
bleek dat er leemten in gevonden werden, zoo wat de
vorm, als wel de benoeming en zending der
afgevaardigden betreft; waarom de vergadering
besluit: Dat de kerkeraden voorts de lastbrieven,
benoeming en zending der afgevaardigden zal
uitvoeren naar de orde der kerk. Zeeland geene
wettige verontschuldiging hebbende, ontvangt eene
ligte bestraffing, wegens het zenden van een
afgevaardigde.
Art. 5.
Van Paterson is geene afgevaardigde, maar een brief
geschreven door Ds. de Baun, zijnde eene
kennisgeving dat die gemeente uit kracht van
geldelijke aangelegenheden geen afgevaardigde kan
zenden, welke verontschuldiging door de vergadering
is aangenomen. Van Gibbs Ville, Steamboat Rock,
Orange City, Ackley en Clam Union is noch brief,
noch afgevaardigde; dat aftekeuren en te bestraffen
zij.
Art. 6.
Ds. B. Mollenbeek, behoorende tot de
Congregationalisten is in het midden, begeert bij de
vergadering te mogen zijn, hebbende begeerte om
zich met onze kerk te vereenigen. Na overweging van
deze zaak wordt hem deze vrijheid verleend.
Art. 7.
De vergadering gaat tot het benoemen van Praeses en
Scriba over en uit de stemmen die uitgebragt zijn
blijkt dat benoemd zijn: Ds. D.J. van der Werp tot
Praeses, Ds. W.H. Frieling tot Vice Praeses, Ds. L.
Rietdijk tot Scriba en Ds. J. Noordewier tot
AdjunctScriba.
Art. 8.
Volgens vroeger besluit wordt de openlijke verklaring
van vereeniging met de formulieren van eenheid en
de Dordsche Kerkeorde van 1618 en 1619 als op
grond van Gods woord gevraagd en hartelijk
gegeven.
Art. 9.
Nu leest de Praeses de notulen der vorige
vergadering, die gehoord zijnde, door de vergadering
worden goedgekeurd.

Art. 5
There is no delegate from Paterson but a letter,
written by Rev. De Baun, is present reporting that due
to financial circumstances, the congregation can not
send a delegate, which explanation is accepted by the
assembly. From Gibbsville, Steamboat Rock, Orange
City, Ackley and Clam Union are neither letters nor
delegates, which is denounced and is to be punished.
Art. 6
Rev. B. Mollenbeek, belonging to the
Congregationalists, is present and wishes to remain at
the meeting having expressed a desire to join our
church. After considering this matter, he is granted
this permission.
Art. 7
The assembly proceeds to naming a president and
clerk and from the ballots submitted it appears that
nimnated are: Rev. D.J. Vander Werp, as president,
Rev. W.H. Frieling, as vice president, Rev. L.
Rietberg, as clerk, and Rev. J. Noordewier, as
assistant clerk
Art. 8
According to previous decision the public declaration
of unity using the From of Unity and the Church
Order of Dordt of 1618 and 1619 as being based on
God’s word is requested and heartily given.
Art. 9
Now the president reads the minutes of the previous
assembly, which having been heard are approved by
the assembly.
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Art. 10.
De vergadering komt terug op art. 8 der notulen van
het vorige jaar, wegens de zaak van het lager
Onderwijs in vrije Christelijk scholen, alsmede de
Sabbath scholen. De Praeses doet onderzoek of
daarin door de gemeenten gewerkt is. Na onderzoek
blijkt, dat te Grand Rapids een zoodanige school
bestaat, welke in andere gemeenten nog niet tot stand
zijn gebragt; doch dat des zondags onderwijs in het
algemeen gegeven wordt. De vergadering
overwogende hebbende de noodzakelijkheid van vrije
Gereformeerde Hollandsche scholen, verklaart
eenparig doordrongen te zijn van het noodzakelijke
dier zaak, waar zij ten sterksten aanbeveelt, dat zij in
de gemeenten worden opgerigt en bevorderd; maar
dat in die gemeenten waar men nog geen der
voornoemde scholen heeft noch oprichten kan, het
geoorloofd zal zijn in de zondagscholen in het lezen
onderwijs te geven, doch alleen in gevallen van de
uiterste noodzakelijkheid.
Art. 11.
Wordt terug gekomen op art. 9 en 10 der vorige
vergadering zijnde betrekkelijk Binnen en
Buitenlandsche zending. Na onderzoek blijkt het, dat
het besluit in voornoemde artikelen uitgevoerd wordt.
Art. 12.
Daar het middag is wordt de vergadering gesloten na
het zingen van Ps. 81:12. en dankzegging door Ds.
Frieling.
Tweede Zitting.

Art. 10
We return to Art. 8 of the minutes of last year dealing
with primary instruction in free Christian schools as
well as Sunday Schools. The president inquires if the
congregations have taken any action in this area.
After inquiry, it appears that in Grand Rapids there is
such a school, which has not yet been established
among other congregations, although Sunday [school]
instruction generally is provided everywhere. The
assembly having thoroughly considered the need for
free Reformed Dutch schools, unanimously states that
it is convinced of the need for these which is why it
recommends in the strongest possible way that they
be established and nurtured in the congregations. But
in those congregations where the previously
mentioned schools do not exist nor can they be
established, it is permitted to teach reading in the
Sunday schools, but only in the case of extreme
necessity.

Art. 13.
De namiddagzitting is geopend met te zingen Ps. 25:4
en het gebed door Ds. L. Rietdijk.
Art. 14.
Men komt nog weder terug op de Zending zaak,
dewijl het beroepen van een Zendeling Leeraar wordt
ter tafel gebragt en overwogen. Na discussien besluit
de vergadering, eene oproeping te doen, doormiddel
van de Wachter, teneinde tot dat doel personen te
verkrijgen, en wel op de navolgende wijs: De
Algemeene vergadering van de Ware Hollandsch
Gereformeerde Kerk in Noord Amerika, maakt bij
dezen bekend, dat degene die lust gevoelen om tot
Binnenlandsche Leeraar opgeleid te worden voor
onze Kerk, zich vervoegen

Art. 13
The afternoon session is opened by singing Ps. 25:4,
and prayer by Rev. L. Rietdijk.
Art. 14
We return again to the matter of missions, since the
calling of a missionary pastor is raised and
considered. After the discussion the assembly decides
to issue a call via De Wachter with the intend of
obtaining a person for this purpose, in the following
manner: The General Assembly of the True Holland
Reformed Church in North America, herewith makes
it known, that those who feel a desire to be trained as
a home missionary for our church, apply

Art. 11
Having returned to Art. 9 and 10 of the previous
assembly concerning Home and Foreign Missions.
After inquiring it appears that the decision of the
previously named articles has been carried out.
Art. 12
It being noon, the assembly is closed with the singing
of Ps. 81:12, and thanksgiving by Rev. Frieling.
Second Session
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to the classical assembly of Michigan, which is
scheduled to be held in Holland on the first
Wednesday of next September.
The requirements things that must be fulfilled
are:
a) A recommendation from their church council.
b) A certificate of physical health.
c) The approval of parent or guardian if they are a
minor.
d) Some competence in English.
That Classis Michigan, if it deems it necessary,
and by calling in the delegates from Illinois, is
empowered to examine individuals who present
themselves, according to the requirements stipulated
above and if they are competent to quickly send them
out, [or] they may be instructed with financial
support, then be examined, and sent out. Salary and
other matters tied to this will be stipulated.

op de Klassikale vergadering van Michigan welke
staat gehouden te worden te Holland, de eerste
woensdag in September aanstaande.
De vereischten waaraan men moet
beantwoorden, zijn:
a. Een attest van zijn kerkenraad.
b. Een bewijs van ligchaams gezondheid.
c. Toestemmings bewijs van Ouders of Voogden
indien hij minderjarig is.
d. Eenige bekwaamheid in de Engelsche taal.
Dat de Klassis van Michigan, indien zij het
noodig oordeelt, met inroeping der deputaten van
Illinois, magt heeft, om personen die zich aanbieden,
op de te voren bepaalde wijs te onderzoeken en
indien zij bekwaam zijn om dadelijk uitgezonden te
worden, te laten opleiden voor rekening der kas, en te
examineren en uit te zenden. Ook het traktement en
andere zaken daarmede inverband te bepalen.
Art. 15.
Is men terug gekomen op art. 15 der vorige notulen,
betrekkelijk het beroepen van een Docent. Ds. van
der Werp leest brieven voor van Ds. van Velzen,
waarin Zijn Eerw. Nieuwenhuis afraad als Docent in
de talen; maar Ds. Wielenga en Ds. Vissink
aanbeveelt. Daarbij doet de Praeses verslag, dat op de
vergadering der Klassis van Illinois in vereeniging
met de Klassikale Commissie van Michgan is
besloten: De beroeping van een Docent uit te stellen,
uit kracht van de geldcrises. Nu wordt voorgesteld:
Of men een docent in de talen zal beroepen en na vele
discussien is eindelijk besloten daartoe over te gaan.
De Praeses deelt nog mede dat de Klassis Michigan,
als magt daartoe ontvangen hebbende, door de
Klassis Illinois bepaald heeft Ds. Vissink te beroepen,
wegens aanhoudende geldkrisis, de roeping uitgesteld
heeft tot deze vergadering.

Art. 15
We return to Art. 15 of the previous minutes,
concerning the calling of a docent. Rev. Vander Werp
reads letters from Rev. Van Velzen, wherein his
honor does not recommend Nieuwhuis as a docent of
languages, but recommends Rev. Wielenga and Rev.
Vissing. In addition to this the president reports that
at the assembly of the Classis of Illinois in
conjunction with the classical committee of Michigan,
it was decided: To postpone the calling of a docent
due to the financial crisis. Now [the question] is
posed whether a docent of languages should be
called? After much discussion it is finally decided to
proceed with this. The president also reports that
Classis Michigan, having been empowered to act by
Classis Illinois, has stipulated the calling of Rev.
Vissing, but due to the continuing financial crisis, this
matter was postponed until this assembly.
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In the meantime it is reported to the assembly that the
Grand Rapids congregation definitely is willing to
call someone from the Netherlands who can serve
half-time as docent of languages and half-time as
minister of the congregation. Therefore the question
is: Shall the church call a docent alone, or shall he be
called in conjunction with the Grand Rapids
congregation. The assembly decides to extend a call
in conjunction and cooperation with the Grand
Rapids congregation.
Now the question arises, whether Rev. Vissing,
or someone else, shall be called? It is decided to
propose a trio, consisting of ministers S. Van Velzen,
H. Vissing, and D. Wielenga, to the assembly, and
from these to call a docent of whom the assembly
approves. Before proceeding with voting, at the
request of the president, Rev. Boer prays. After
opening the ballots it appears the large majority of
votes supports Rev. S. van Velzen. The question now
is raised as to how much salary will be offered to the
person who is called. For this it is proposed; a
thousand dollars per year with free housing and free
moving expenses. This proposal is approved and
adopted by the assembly.
The basis of cooperation between the church and
the Grand Rapids congregation in the calling of a
docent are these: The call is extended entirely from
the church, on this condition that the docent will live
in Grand Rapids, will teach the students languages
and will provide half-time preaching service in Grand
Rapids to the congregation, and will engage in
pastoral work as circumstances require, and will assist
the present pastor in Grand Rapids, for which the
Grand Rapids congregation and the church each will
provide half the salary and moving expenses.

Intusschen wordt het in de vergadering kenbaar, dat
de gemeente van Grand Rapids, wel zouden willen
iemand uit Nederland te beroepen, voor de helft als
Docent in de talen en voor de helft aan Leeraar aan
die gemeente. Daarom wordt voorgesteld: Zal de
Kerk een docent alleen beroepen of zal hij in
vereeniging en overleg met de gemeente Grand
Rapids beroepen worden? De vergadering besluit te
roepen in overleg en zamenwerking met de gemeente
van Grand Rapids.
Nu wordt voorgesteld of Ds. Vissink dan of een
ander zal beroepen worden? Er wordt geoordeeld een
drietal bestaande uit de Leeraren S. van Velzen, H.
Vissing en D. Wielenga aan de vergadering voor te
stellen, en daaruit een docent te beroepen, hetwelk de
vergadering goedkeurt. Eer men tot de stemming
overgaat is op verzoek van den Praeses door Ds. Boer
gebeden en bij opening der stembriefjes is gebleeken,
dat groote meerderheid der stemmen zich op Ds. S.
van Velzen hebben vereenigd. De vraag komt nu aan
de orde hoeveel traktement men de beroepene zal
toeleggen, waarop voorgesteld wordt, een duizend
dollars in het jaar met vrije woning en vrije
overkomst. De vergadering keurt dat voorstel goed en
neemt het aan.
De gronden der zamenwerking in overleg
tusschen de kerk en gemeente Grand Rapids in het
beroepen van een docent zijn deze: De roeping gaat
geheel van de kerk uit, onder voorwaarde dat de
docent te Grand Rapids zal wonen, de Studenten in de
taalen onderwijzen en te Grand Rapids in de
gemeente de halve predikdienst zal waarnemen en in
het herderlijk werk naar omstandigheden de
aanwezige predikant te Grand Rapids behulpzaam
zijn, waarvoor Grand Rapids gemeente en de kerk
ieder de helft van het traktement en de overkomst
zullen opbrengen.
Art. 16.
Is door Ds. van der Werp ingediend, het attest van
den kerkenraad te Muskegon, voor de Studenten
Eppe van der Vries en Berend Mollema, die
geexamineerd begeeren te worden. De Praeses vraagt:
Of iemand bezwaar heeft om tot het examen van
voornoemde personen over te gaan. De vergadering
besluit hen toe te laten en over te gaan tot het examen
en vooraf een proef geven van bekwaamheid in

Art. 16
The attestations from the Muskegon church council
for students Eppe De Vries and Berend Mollema,
who wish to be examined, are presented by Rev.
Vander Werp. The president asks if anyone has
objections to proceeding to the examination of the
above named people. The assembly decides to admit
them and proceed with the exams. First evidence is
given of their ability
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in preaching, and after that [they are] examined for
two hours in natural, positive refutation, and practical
theology, one-half hour in Biblical History and
Geography, one-half hour in the Church History, onehalf hour in general history and general geography,
one hour in the Dutch Language and, grammar,
language and rhetorical analysis, and one-half hour in
Rhetoric, Mythology, and Biblical Exegesis.
Art. 17
At the request of the assembly, Rev. Mollenbeek
appears to state whether he wishes to unite with us,
and the grounds upon which this is based. To this
Rev. Mollenbeek give a verbal account explaining his
peregrinations, and confessing to be in hearty
agreement with the Reformed confessions, the Church
Order of Dordt, 1618 and 1619, and that he also feels
ready to sign the form of unity. He then presents and
reads a certificate of his membership in various
church fellowships, as well as the certificates of his
competence and moral behavior from various sacred
and secular people, also letters from ministers from
the Christian Reformed Church in the Netherlands,
and finally his ordination as a minister in the
Congregational Church.

het prediken, daarna 2 uren onderzocht worden in de
natuurlijke stellige wederleggende en praktikale
godgeleerdheid, een half uur in de Bijbelsche
geschiedenis en Geographie, een half uur in de
Kerkgeschiedenis, een half uur in de algemeene
geschiedenis en algemeene Geographie, een uur in de
Hollandsche taal en stijl, taal en redekundig ontleden,
en een half uur in de Rethorica, fabelkunde en
uitlegkunde des Bijbels.
Art.17.
Op verzoek der vergadering verschijnt Ds.
Mollenbeek om te verklaren of hij met ons wenscht te
vereenigen en de gronden waarop zulks is rustende.
Daartoe geeft Ds. Mollenbeek eene mondelijk
verslag, verklarende zijne omzwervingen en betuigd
hartelijk vereenigd te zijn met de Gereformeerde
belijdenisschriften, kerkeorde van Dordrecht 1618 en
1619 en dat hij zich ook genegen gevoelt om de
formulieren van eenheid te onder teekenen. Hierbij
werd door hem ingediend en gelezen een bewijs van
Zijn lidmaatschap in onderscheidene
kerkgenootschappen, alsmede de bewijzen van zijn
bekwaamheden en zedelijk gedrag van
onderscheidene personen, kerkelijke en burgerlijke, ook brieven van Leeraren in de Christelijk
Gereformeerde kerk in Nederland en eindelijk Zijne
ordening als leeraar in het kerkgenootschap der
Congregationalisten.
Art. 18.
De vergadering is gesloten, na het lezen van de
notulen, welke goedgekeurd zijn geworden, met het
zingen van Ps.133:3 en de dankzegging door Ds.
Noordewier.
2e dag Derde Zitting.
Art. 19.
Door te zingen Ps. 25:5 en het gebed door Ds. Baron
is de vergadering geopend.
Art. 20.
Is ter overweging in het midden gebragt, de prediking
der Studenten in den avond van gisteren welke
gedaan is door van der Vries naar aanleiding van
Hand. 5:31 en door Mollema naar aanleiding van 1
Cor. 1:9, waaromtrent geen bezwaar bij de
vergadering wordt gevonden, om tot het examen over
te gaan naar de voorgestelde orde, gelijk daar dan ook
een aanvang mede genomen wordt in de natuurlijken
Stellige wederleggende en praktikale
godgeleerdheid.

Art. 18
After reading the minutes which were approved, the
assembly is closed, with the singing of Ps. 133:3 and
thanksgiving by Rev. Noordewier.
Second Day, Third Session
Art. 19
With the singing of Ps. 25:5 and prayer by Rev.
Baron, the assembly is opened.
Art. 20
The preaching presented by the students last evening
is brought up for consideration. De Vries based his
[sermon]on Acts 5:31, and Mollema on I Cor. 1:9.
Since there are no objections by the assembly we
proceed to the examination according to the preestablished order. Immediately a start is made in
natural positive refutation and practical theology.
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Art. 21
It being noon, this session is closed with the singing
of: Ps. 84:3 and thanksgiving by Rev. J.R. Schepers.
Fourth Session
Art. 22
We begin again with the singing of Ps. 90:9 and
prayer by Rev. J. Schepers
Art. 23
The assembly continues the examination of the
students. Since the exams in theology are completed
we proceed to the examination in Biblical History,
Geography, Antiquities, Church History, General
History, General Geography, Greek and Roman
Antiquities, Mythology, Dutch Language and
Grammar, and Biblical Exegesis. The exams having
been concluded and the students having absented
themselves, the assembly proceeds to judging the
proffered exams. The president asks if any of the
ministers have concerns and then proceeds to ask the
advice of the elders. And since no one has objections;
after being led in prayer by Rev Stad, the assembly
proceeds to a vote by the ministers on whether to
admit them. From this it shows that with unanimous
votes B. Mollema and E. Vander Vries are admitted
to the ministry and declared eligible for call for labor
in the Lord’s vineyard. After they are called back in,
they are informed of the decision by the president on
behalf of the assembly. And after a brief urging to
zeal and diligence, the right hand of fellowship is
extended to them by the president and the other
ministers. At this point, the president reads the oath
against simony to them which they both affirm by
swearing the oath.

Art. 21.
Middag zijnde is deze zitting gesloten met te zingen
Ps. 84:3 en de dankzegging door Ds. J.R. Schepers.
Vierde Zitting.
Art. 22.
Is men weder begonnen met te zingen Ps.90:9 en het
gebed door Ds. J. Schepers.
Art. 23.
De vergadering zet het onderzoek der Studenten
voort. Daar het examen in de Godgeleerdheid
geeindigd is, gaat men over tot het onderzoek in de
Bijbelgeschiedenis, Geographie, Oudheden, Kerkgeschiedenis, algemeene geschiedenis, algemeene
aardrijkskunde, Grieksche en Romeinshe Oudheden,
fabelkunde, Hollandsche taal en stijl en uitlegkunde
des Bijbels. Het examen geeindigd zijnde en de
Studenten zich verwijderd heb bende, gaat de
vergadering over ter beoordeeling van het ingestelde
onderzoek. De Praeses vraagt of iemand der Leeraren
bezwaar heeft en wint den raad der ouderlingen in en
daar niemand bezwaren had gaat de vergadering na
voorafgaand gebed door Ds. Stad, over tot het
stemmen over de toelating door de leeraren, waaruit
gebleken is, dat B. Mollema en E. van der Vries met
eenparige stemmen zijn toegelaten tot de Heilige
bediening om in de wijngaard des Heeren beroepbaar
te worden gesteld, welke uitslag hen, nadat zij weder
binnen geroepen zijn, door den Praeses, in naam der
vergadering wordt medegedeeld en hen na een korte
opwekking tot ijver en naarstigheid, de broederhand
door den Praeses en de overige leeraren is gegeven.
Hierop is hen door den Praeses het formulier van den
eed tegen de Simonie voorgelezen, welke zij met
eedzwering hebben bekrachtigd.
Art. 24.
Op verzoek van den Praeses trad Ds. Mollenbeek op
den kansel, om een kort voorstel te doen, hetwelk
door hem geschied is naar aan leiding van 1 Cor.
3:11.
Art. 25.
Er wordt door den Praeses in het midden gebragt, dat
er protesten zijn van de leden der gemeente Chicago
tegen den kerkeraad en de Klassis, welke ter
ondrzoek worden overgedragen aan de leeraren van
den Bosch, Baron en J. Schepers, teneinde op den dag
van morgen verslag te geven, aangaande deszelfs
inhoud en doel.

Art. 24
At the request of the president, Rev. Mollenbeek goes
to the podium to deliver a short discourse, which he
developed, on I Cor. 3:11.
Art. 25
The president notes that there are protests from
members of the Chicago congregation, against the
church council and the classis. Investigating this is
assigned to ministers Vanden Bosch, Baron and J.
Schepers, for the purpose of reporting on the morrow
about both the content and the intent of these
[protests].
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Art. 26
Now the entire matter, contained in Art. 17 and 24,
concerning Rev. Mollenbeek is taken up, and after
taking all matters relating to the motion are taken into
consideration, the assembly decides first to deal with
his past, for the purpose of a more lucid
understanding of his case, before it can make a sound
decision, [and] this decision the president reports to
him.
Art. 27
This session is closed with the singing of Ps. 72:11,
and thanksgiving by Rev. Coelingh.
Third Day, Fifth Session
Art. 28
The morning session is opened with the singing of Ps.
86:6 and prayer by Rev. J. Schepers.
Art. 29
Rev. Mollenbeek again appears before the assembly
and states that he cannot remain in the Congregational
Church, presents still other private evidence of his
moral behavior and then without concern places
himself in the hands of the assembly for action. After
consideration, it is decided that Rev. Mollenbeek
shall be placed on provisional status, until further
information can be obtained about his person and
circumstance, and also that he himself to his utmost
ability shall give sufficient evidence. And that he
shall move to Muskegon, to be instructed by Rev.
Vander Werp, in theology, and preaching skill and he
will receive financial support from the fund during
this trial period. He is informed of this and accedes to
it. Rev. G.E. Boer and A. Pleune are not present at
this decision and later declare that they have concerns
about this.
Art. 30
Rev Vander Werp presents a report why the decision
of Art. 16 of the previous assembly was not carried
out, namely the publication of the statistics and
minutes. This resulted because of the refusal of the
Pella congregation to complete the retraction of the
matter which was mandated to them by the assembly.
Rev. Coelingh states the reasons. The congregation
would suffer too much harm by doing this, and that it
isn’t a matter of resistance on the part of the church
council. The assembly, taking everything into
account, decides that they will be satisfisfied with
issuing a retraction to the synodical committee in the
Netherlands, and with a severe reprimand to the Pella
congregation. We remain with the former decision
that the statistics with these and the previous minutes
shall

Art. 26.
Nu komt de geheele zaak van Ds. Mollenbeek, zooals
zulks in art. 17 en 24 vervat is in behandeling en na
alle de zaken met het voorstel in overweging
genomen hebben, besluit de vergadering, dat zij voor
eerst over zijne geschiedenis zal handelen tot
meerdere duidelijkheid van zijne zaak eer zij
daarover grondig kan oordelen en beslissen, welk
oordeel hem door den Praeses is aangezegd.
Art. 27.
Deze zitting wordt gesloten met te zingen Ps. 72:11
en de dankzegging door Ds. Coelingh.
3e dag Vijfde Zitting
Art. 28.
De morgen zitting is geopend met te zingen Ps.86:6
en het gebed door Ds. J. Schepers.
Art. 29.
Ds. Mollenbeek komt weder voor de vergadering en
verklaart, dat hij in het Congregationale genootschap
niet kan blijven, levert nog eenige private bewijzen
van zijn zedelijk gedrag en biedt zich
onvoorwaardelijk aan en geeft zich in de handen der
vergadering over. Dit overwogen zijnde wordt
besloten: Ds. Mollenbeek onder beproeving te stellen,
tot nadere informatie van Zijn persoon en toestand,
alsmede dat hij zelve zich zal beijveren, daarvan
genoegzaam getuigenis te leveren, en dat hij zich te
Muskegon zal vervoegen om onderwezen te worden
door Ds. van der Werp in de godgeleerdheid en
Predikkunde en ondersteuning uit de kas ontvangen in
dien proef tijd. Dit hem medegedeeld zijnde, wordt
door hem aangenomen. Ds. G.E. Boer en A. Pleune
niet tegenwoordig zijnde bij dit beslotene, verklaren
van achteren hierover bezwaard te zijn.
Art. 30.
Ds. van der Werp geeft verslag, waarom het besluit
van art. 16 der vorige vergadering niet ten uitvoer is
gebragt, nl. de uitgave van het Statistiek en de
notulen. Dit lag in de weigering van de gemeente
Pella om te voldoen aan de herroeping van de zaak
die hun door de vergadering was opgelegd. Ds.
Coelingh geeft voor reden op, dat de gemeente er
teveel schade bij zoude lijden en hetzelve van de
Kerkeraad geene wederstrevigheid is. De vergadering
alles overwegende, besluit dat zij voldaan zal zijn,
met de herroeping te doen bij de Synodale Commissie
in Nederland en dat onder ernstige bestraffing der
gemeente Pella. Blijven bij haar besluit dat het
statistiek met deze en de vorige notulen zullen
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be published. The retraction by Pella shall be done in
the following way: To the Synodical Committee of
the Christian Reformed Church in the Netherlands.
The church council of the True Holland Reformed
congregation in Pella, which made a public statement
that it wished to be recognized as a Christian
Reformed congregation by the entire world, now
kindly request of you, as [a] committee of that
church, not to forward this statement to your next
synod; because the church council did not seek
approval for sending this statement from its lawful
church government.. Although our church declares,
as does the church council at Pella, to be one with the
Christian Reformed Church in the Netherlands, and
are built on the same foundations, they also are of the
mind that all matters should proceed in a lawful way,
which we in this matter did not take into sufficient
account.

gedrukt worden. De herroeping van Pella zal op de
navolgende wijze plaats hebben: Aan de Synodale
Commissie der Christelijk Gereformeerde Kerk in
Nederland. De Kerkeraad der Ware Hollandsch
Gereformeerde gemeente te Pella, die eene openlijke
verklaring heeft gedaan, dat zij voor de geheele
wereld wenscht geerkend te zijn als eene Christelijk
Gereformeerde gemeente; verzoekt vriendelijk, aan U
als Commissie dier Kerk die verklaring niet over te
leggen aan de eerstkomende Synode, om rede dat de
kerkeraad de goedkeuring tot het opzenden van
genoemde verklaring, aan hunne wettige
Kerkbesturing niet heeft verzocht; want schoon onze
Kerk verklaart, even als de Kerkeraad van Pella een
te zijn met de Christelijk Gereformeerde Kerk in
Nederland en met haar op hetzelfde standpunt staat is
zij tevens van oordeel dat alles geschiede in eenen
wettigen weg, hetwelk in dezen niet genoeg van ons is
in acht genomen.
Art. 31.
Men komt terug op art. 19 de vroegere notulen, zijnde
de zaak der Wachter. Er wordt voorgestelt: 1e Dat
Vorst geen uitgever van de Wachter meer zal zijn. 2e
Dat er geene exemplaren op kosten der Kerk meer
naar Nederland zullen gezonden worden. Deze
voorstellen overwogen zijnde, worden na rijp beraad
door de vergadering aangenomen. Deze besluiten
worden aan C. Vorst medegedeeld en zijn door hem
aangenomen, waarop hij de Kerk het regt geeft om de
Wachter in het vervolg uit te geven, met belofte om
de daarbij behoorende stukken over te dragen. Ds.
Baron en Ds. Noordewier zijn benoemd, om als
Commissie der Kerk met Vorst de overdragt der
Wachter te bewerkstelligen.
Art. 32.
Nu komt de zaak, vermeld in art. 36 der vorige
vergadering en wordt tot algemeen Correspondent
herkozen Ds. D.J. van der Werp en tot algemeene
Penningmeester benoemd Ds. G.E. Boer.
Art. 33.
Komt ter tafel de zaak betreffende het
assurantiebesluit. Volgens instructie van sommige
gemeenten en particuliere brieven, die gelezen
worden, willen dezen dat het besluit blijve, genen dat
het opgeheven en in ieders vrijheid gesteld worde. Dit
alles in overweging genomen en de discussien er over
geeindigd zijnde gaat men tot stemmen over, waaruit
bleek, dat de vergadering door meerderheid van
stemmen besloten heeft, het bestaande besluit op te
heffen.

Art. 31
We return to Art. 19. of the former minutes being the
matter of De Wachter. It is proposed: 1st that Vorst no
longer shall be the publisher of De Wachter. 2nd, That
copies shall no longer be sent to the Netherlands at
the church’s expense. These proposals, having been
considered after thorough discussion, are adopted by
the assembly. C. Vorst is informed of these decisions
and he accepts them, whereupon he gives the church
the right to publish De Wachter in the future, with the
promise to pass along the articles belonging to it.
Rev. Baron and Rev. Noordewier are nominated as a
committee of the church to accomplish the transfer of
De Wachter with Vorst..
Art. 32
Now the matter contained in Art. 36 of the previous
assembly is raised and renominated as general
correspondent is Rev. D.J. Vander Werp and as
general treasurer Rev. G.E. Boer.
Art. 33
The matter of the decision about insurance is raised.
According to instructions from a few congregations
and specific letters, which are read, some wish the
decision to remain, others that it be abandoned and
the matter be left to the discretion of the individual.
This all being taken into consideration and the
discussion of it having concluded we proceed to vote,
from which it appears that with a majority of votes
the assembly has decided to repeal the existing
decision.
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Art. 34
The matter of support for widows and orphans of
ministers and retired ministers is raised. The decision
of Classis Illinois is read to the assembly for
information, whereupon the discussion follows, at the
conclusion of which the assembly decides: A
collection will be held for the support of widows and
orphans of ministers as well as retired ministers, and
for this purpose twice this year offerings will be held
in the congregations. Also that the widow may remain
in the parsonage and be supported by the
congregation until such a vacant congregation calls a
minister, and that called [minister] has arrived to
assume office. Then she will be supported from the
previously named collection. Further, the minimum
amount paid out to each widow and retired minister
shall amount to three hundred dollars. If the specific
person or people declare that this minimum is
insufficient for their support, he of they are obligated
to reveal his or their situations and reveal their
financial situation.
Art. 35
It being noon, this session is closed with the singing
of Ps. 119:1 and thanksgiving by Rev. Meinders.
Sixth Session
Art. 36
This session is opened with the singing of Ps. 81:12
and prayer by Rev. Frieling.
Art. 37
A protest is presented by some members in Grand
Haven against the action of Classis Michigan.
Although objections are raised to the legality of the
protest being at this assembly, after considering this
objection it is decided: that the protest has legally
being presented and must be dealt with, with which
the assembly now proceeds. The president reads the
protests which are signed by the C. Van Loo, R.
Tempel, G. Van Werven, E. Holstein, and D. Oosterheert, members of the church council and members of
the congregation. At the request of some members,
this matter is further explained. Also, Rev. Vanden
Bosch presents a report of the action to which the
protesting members object, which testimony is
supported by elder Timmer. After the discussion, we
come to a decision in the matters. And the assembly
decides: That Rev. Vanden Bosch, as president, did
not exceeded his authority, but in those circumstances
was not careful enough in his action. As requested, a
copy of this is given to the delegates.

Art. 34.
Wordt in het midden gebracht de zaak ter ondersteuning van Leeraars Weduwen en Weezen en
Emeritus predikanten. Het besluit der Klassis Illinois
wordt ter toelichting de vergadering voorgelezen,
waarop de discussien volgen en deze teneinde zijnde,
besluit de vergadering: Eene verzameling in te stellen
ter ondersteuning van Predikantsweduwen en Weezen
benevens emeritus Predikanten en dat men tot dat
einde in dit jaar tweemaal in de gemeente Collectere.
Ook dat de weduwe zoo lang in de gemeentelijke
pastory kan blijven en door de gemeente ondersteund
zal worden, tot dat zulk eene vacante gemeente een
Leeraar beroept en die beroepene dat komt aan te
nemen, dan zal zij uit voornoemde verzameling
bedeeld worden. Alsmede dat het minium bedrag, dat
aan elke weduwe en emeritus Predikant wordt
uitgekeerd, bedraagt drie honderd dollars. Indien de
betrokkene persoon (of personen) verklaart aan dit
minium niet genoeg te hebben om te kunnen bestaan,
is hij of zijn verpligt opening van Zijne of hare zaken
en blootlegging van de finantiele toestand te geven.
Art.35.
Middag zijnde, is de zitting gesloten met te zingen Ps.
119:1 en de dankzegging door Ds. Meinders.
Zesde Zitting.
Art. 36.
Deze zitting is geopend met Ps. 81:12 te zingen en
het gebed door Ds. Frieling.
Art. 37.
Wordt in het midden gebragt, van eenige leden te
Grandhaven, een protest tegen de handeling van de Klassis
Michigan. Ofschoon er bezwaar wordt ingebragt tegen de
wettigheid van het protest op deze vergadering, is na
overweging van dat bezwaar, besloten: dat het protest
wettig ter tafel is en behandeld moet worden, waartoe de
vergadering dan ook overgaat. De Praeses leest de
protesten, welke zijn onderteekend door C. van Loo, R.
Tempel, G. van Werven, E. Holstein en D. Oosterheert,
Kerkeraadsleden en leden der gemeente. Op begeerte van
eenige leden wordt de zaak nader toegelicht. Ook geeft Ds.
van den Bosch verslag van de handelingen, waarop de
protesterende leden doelen in hun protest, welk getuigenis
van de Ouderling Timmer wordt bekrachtigd. Na de
discusien, komt men tot de beoordeeling der zaken. En de
vergadering oordeelt: Dat Ds. van den Bosch als Praeses,
de palen niet is te buiten gegaan, maar echter in de gegeven
omstandigheden niet voorzichtig genoeg heeft gehandeld.
Hiervan is een afschrift op verzoek aan de afgevaardigden
mede gegeven.
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Art. 38
A protest against Classis Illinois from A. Van
Deursen, member of the Chicago congregation, is
presented and read, as well as protests from the
members Meinardi, Wyman, and Bowman to the
same purpose and matter. The assembly feels that the
matter is significant and will take much time to
investigate and since the Sabbath is at hand when the
ministers desire to be in their congregations, decides:
To assign this matter to a committee of Classis
Michigan, consisting of the ministers Vander Werp,
Baron, and Boer, to decide the entire matter, and if
the protesting members cannot acquiesce in their
decision, they have permission to appear at the next
general assembly.

Art. 38.
Wordt ingediend en gelezen een protest van A. van
Deursen, lidmaat der gemeente Chicago, tegen de
klassis van Illinois, benevens protesten van de
lidmaten Meinardi, Wigman en Bouman tot dat zelfde
doel en einde. De vergadering gevoelende, dat de
zaak gewichtig is en veel tijd vereischen zal ter
onderzoeking en de zondag ophanden zijnde, waarop
de leeraars in hunne gemeenten begeren te zijn,
besluit: De zaak over te dragen aan eene Commissie
uit de Klassis Michigan bestaande uit de leeraren van
der Werp, van den Bosch, Baron en Boer, ter
beoordeeling van de geheele zaak en indien de
protesterende leden niet kunnen berusten in hun
oordeel, zich dan op de volgende algemeene
vergadering kunnen vervoegen.
Art. 39.
De Klassis Illinois vraagt: Of het vrij staat aan een
leeraar of kerkeraadslid, om aan leden die uit eene
andere gemeente komen om raad te vragen, van
zoodanigen de beschuldigingen aan te nemen en
dezelve te sterken of in het gelijk te stellen, zonder de
beschuldigde wordene te hebben gehoord? De
vergadering antwoord: Dat dit volstrekt niet mag
geschieden.
Art. 40.
De Kerkeraad van Chicago vraagt: Wanneer leden
eener gemeente vertrekken, naar eene plaats waar
geene gemeente van onze kerk bestaat, of men
dezulken een attest moet mede geven, dan of zij leden
blijven der gemeente uit welks midden zij
veertrokken zijn? De vergadering verklaart: Dat
indien zij kennis van hun vertrek geven op hunne
begeerte het attest zal berusten bij de gemeente
waaruit zij vertrokken zijn, doch zonder kennisgeving
vervalt het lidmaatschap met den tijd van een jaar en
zes weken.
Art. 41.
Wordt in het midden gebracht hoe lang een leeraar
het ontvangen beroep ter overweging mag houden?
De vergadering besluit dat zonder bijzondere
tusschen komende omstandigheden, hij zich met zes
weken moet verklaren.
Art. 42.
Grand Rapids brengt de vraag in het midden: Welk
regt de Klassikale Commissie heeft in het beroepen
van een leeraar? De vergadering de vraag
overwogende hebbende besluit: Dat zij een leidende
en raadgevende magt heeft.

Art. 39
Classis Illinois asks: Is it permissible for a minister or
a church council member, when asked to give advice
to members from another congregation, to accept the
accusations by these [members] and support these
[accusations] or to agree with them, without having
heard from the accused? The assembly answers: That
this absolutely may not happen.
Art. 40
The church council of Chicago asks: When members
of a congregation leave and go to a place where there
is no congregation of our church, should they be
given certificates of membership to take along, or
should they remain members of the congregation
from which they have left? The assembly states: That
if they make known their move, at their request their
membership shall remain in the congregation from
which they left, but if they do not give notice their
membership shall lapse after one year and six weeks.
Art. 41
It is asked: How long may a minister take while
considering a call? The assembly decides that without
specific intervening circumstances, he must given an
answer by six weeks.
Art. 42
Grand Rapids raises the question: What rights does
the classical committee have in calling a minister?
The assembly having considered the question
decides: That it has leadership and advisory authority.
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Art. 43
Grand Rapids raises the matter of a request from
Geert Hoeksema to be accepted as a student in our
church, with aid from the student fund. Also [he
wishes] to be instructed in languages, and remain
living in Grand Rapids in order to complete his
studies and to assist in carrying out some work for
that congregation, thereby obtaining the remainder of
his financial needs. The assembly accedes to this with
the stipulation that the disbursement from the student
fund be the same as that which other unmarried
students receive, being two hundred fifty dollars per
year. Further it stipulates that Classis Michigan will
ascertain proof of his ability and aptitude and after
determining these, will deal with Hoeksema at its next
assembly.

Art. 43.
Wordt door Grand Rapids in het midden gebragt, het
verzoek van Geert Hoeksema, om opgenomen te
worden als Student onzer kerk, tendeele voor
rekening van de Studentenkas, om ook in de talen te
worden onderwezen en te Grand Rapids woonachtig
te mogen zijn om zijne studien uit te oefenen en
behulpzaam te zijn in de verrigting van eenige
werkzaamheden van die gemeente, voor de overige
ondersteuning van zijne behoeften. De vergadering
bewilligt daarin met bepaling, dat de toelage uit de
studentenkas in gelijkheid zal zijn, met hetgene
andere ongehuwde Studenten daaruit krijgen, zijnde
twee honderd en vijftig dollars per jaar. Verder
besluit zij, dat de Klassis Michigan, eene proef zijner
bekwaamheid en aanleg zal nemen en naar bevind
van zaken, op hare aanstaande vergadering met
Hoeksema te handelen.
Art. 44.
Grandhaven verzoekt geld op interest uit de
Zendingkas ten gebruike voor de gemeente. De
vergadering besluit, het begeerde geld aan de
gemeente te Grandhaven tegen 7 percent te leenen,
waarvoor door de gemeente, wettige noten zullen
gegeven worden om te kunnen opeischen en
inzamelen de voornoemde gelden, na voorafgaande
opzegging. Deze zaak wordt in handen van den
Praeses gegeven, om met Grandhaven dit in orde te
brengen.
Art. 45.
De Praeses vraagt: Wie de handelingen dezer en der
vorige vergadering met het statistiek in druk zal
uitgeven en zulks is opgedragen aan Ds. van der
Werp. Op verzoek van Ds. Coelingh besluit de
vergadering, dat de zaak van Pella uit de gedrukte
notulen zullen gelaten worden.
Art. 46.
De Praeses vraagt: Wie voorts de Wachter zal
uitgeven? Wordt voorgesteld en aangenomen, dat de
Wachter voor dit jaar, door de Kerk en op hare kosten
zal uitgegeven worden en dat Ds. van der Werp voor
de redactie en uitgave zal zorgen en indien Zijn Eerw.
niet kan slagen in het vinden van een drukker, enz.
dat hij dan met de Klassikale Commissie van
Michigan zal raadplegen. Dat Ds. van der Werp dan
eene toelage voor dit jaar van twee honderd dollars
zal ontvangen, welk voorstel door Zijn Eerw. wordt
aangenomen.

Art. 44
Grand Haven asks to borrow money at interest from
the Mission fund, for the use in the congregation. The
assembly decides to lend the desired funds to the
Grand Haven congregation at 7%, for which the
congregation will sign legally executed notes,
detailing when the notes can be called and when the
previously mentioned money can be collected,
according to the terms presented. The president is
empowered to resolve this with Grand Haven.
Art. 45
The president asks, who will be in charge of printing
the acts and statistics of this and the former assembly.
This is assigned to Rev. Vander Werp. At a request
from Rev. Coelingh, the assembly decides to omit the
matter of Pella from the printed minutes.
Art. 46
The president asks, who will print De Wachter from
now on? It is moved and adopted that for this year the
church, at its own expense, shall publish De Wachter
and that Rev. Vander Werp will see to the editing
and printing, and if he is unable to find a printer, etc.,
that he then will seek advice from the committee from
[Classis] Michigan. That Rev. Vander Werp then will
receive remuneration of two hundred dollars for this
year, which proposal is accepted by his honor.
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Art. 47.
Komt voor de vergadering een man Schroeder
genaamd, die begeert onder de Duitschers te
Muskegon te mogen arbeiden en om dan tusschentijds
les bij Ds. van der Werp in de godgeleerdheid te
kunnen ontvangen. De vergadering overweegt de
zaak, welke hij begeert en besluit dat zij zich niet
kunnen inlaten op dit oogenblijk, dewijl hij nog
geheel buiten onze kerk is. Dit wordt hem door den
Praeses medegedeeld.
Art. 48.
Om de algemeene kosten te dekken is een omslag
gemaakt en bepaald, dat de gemeenten daartoe
bijdragen als volgt:
Grand Rapids $25.00 Graafschap $19.00
Vriesland
17.00 Zeeland
9.00
Noordeloos
5.00 Niekerk
7.00
Holland
9.00 Collendoorn
5.00
Grandhaven
9.00 Muskegon
13.00
Chicago
10.00 Cincinnati
11.00
Lafajette
9.00 Paterson
9.00
South Holland 9.00 Lansing
5.00
Ridott
11.00 Steamboat Rock 7.00
Cleveland
6.00 Pella
9.00
Kalamazoo
6.00 Zamen
210.00
Welke omslag door de vergadering is aangenomen.
Art. 49.
Wordt in het midden gebragt dat Ds. Coelingh zich
zonder vrijheid heeft verwijderd van de vergadering
en is besloten hem daarover te bestraffen op de
volgende algemeene vergadering.
Art. 50
De eerstkomende algemeene vergadering wordt
bepaald op de eerste woensdag in Juny 1875 te
Chicago.
Art. 51.
De vergadering is gesloten met te zingen Ps. 134:3 en
gebed en dankzegging door den Praeses.
D.J. van der Werp. Praeses.
L. Rietdijk. Scriba

Art. 47
A man named Schroeder, who desires to be able to
work among the Germans in Muskegon, comes before
the assembly and between things to received
theological instruction from Rev. Vander Werp.
The assembly considers what he desires and
decides that they can not admit him at this
time, since he is still entirely outside [the
membership of] our church. The president
informs him of this.
Art. 48
To cover the general costs an apportionment is made
and stipulated that the congregations contribute to
this as follows:
Grand Rapids $25.00 Graafschap
$19.00
Vriesland
17.00 Zeeland
9.00
Noordeloos
5.00 Niekerk
7.00
Holland
9.00 Collendoorn
5.00
Grand Haven
9.00 Muskegon
13.00
Chicago
10.00 Cincinnati
11.00
Lafayette
9.00 Paterson
9.00
South Holland 9.00 Lansing
5.00
Ridott
11.00 Steamboat Rock 7.00
Cleveland
6.00 Pella
9.00
Kalamazoo
6.00 Total:
$210.00
This apportionment is accepted by the assembly.
Art. 49
It is reported that Rev. Coelingh left the
assembly without permission and it is
decided that he will be reprimanded for this
at the next general assembly.
Art. 50
The next general assembly is set for the first
Wednesday in June 1875 in Chicago.
Art. 51
The assembly closes with the singing of Psalm 134:3
and a prayer and thanksgiving by the president.
D.J. Vander Werp, president
L. Rietdijk, clerk
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