General Assembly, 1876 – Chicago, IL
General Assembly of the True Holland Reformed
Church held in Chicago, IL the 2nd of February 1876,
and days following.
The retiring president, Rev. W.H. Frieling opens
the assembly with prayer to the Lord, and after that
requests the letters of mandate from the delegates.
From the mandates received and read, it appears
that named as delegates are, from the congregation:

Algemeene Vergadering der Ware Holl. Gereform.
Kerk. gehouden te Chicago. Ill. den 2den Febr. 1876
en volgende dagen.
De aftredende praeses Ds. W.H. Frielingh opent
de Verg. met Gebed tot den Heere en vraagt daarna
van de Afgev. hunne Lastbrieven.
Uit de ingekomen en voorgelezen lastbrieven
bleek dat als Afgev. waren benoemd van de
Gemeente
Pella
A. Nultenbok Oud.
Ridott E.D. Ammerman "
W.S. Siemens "
SteamBoat Rock Ds. B. Mollema
A. Primes Oud.
Zeeland Ds. W. Coelingh
A. Naaije Oud.
Kalamazoo Ds. E. van der Vries
A. Nieuwland Oud.
South Holland Ds. E.L. Meinderes
A. Kremer Oud.
Ackley D. Zwagerman "
Kellogsville M. Boersma "
Grand Rapids Ds. G.E. Boer
J. Gelok "
Laffayette Ds. J. Schepers
D. Torringa "
Cincinnati Ds. J.R. Schepers
Lansing G. Eenigenburg "

Pella: A. Nultenbok, elder
Ridott: E.D. Ammerman, elder
W.S. Siemems, elder
Steam Boat Rock: Rev. B. Mollema
A. Primes, elder
Zeeland: Rev. W. Coelingh
A. Naaije, elder
Kalamazoo: Rev. E. vander Vries
A. Nieuwland, elder
South Holland: Rev. E.L. Meinders
A. Kremer, elder
Ackley: D. Zwagerman, elder
Kellogsville: M. Boersma, elder
Grand Rapids: Rev. G.E. Boer
J. Gelok, elder
Lafayette: Rev. J. Schepers
D. Torringa, elder
Cincinnati: Rev. J.R. Schepers
Lansing: G. Eenigenburg, elder
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Grand Haven: Rev. K. Vanden Bosch
J. Koster, elder
Muskegon: E. Langeland, elder
M. De Vries, elder
Noordeloos: H. Diepenhorst, elder
A. Verhey, elder
Chicago: Rev. W. Greve
E. Veldman, elder
Niekerk: Rev. S. Baron
J. Mellema, elder
Vriesland: E. Van Dam, elder
P. Karsten, elder
Cleveland: Rev. J. Stad
Graafschap: Rev. W.H. Frieling
H. Strabbing, elder
Collendoorn: Rev. W.H. van Leeuwen
E. Ensing, elder
Paterson: Rev. L. Rietdijk
Holland: Rev. J. Noordewier
K. Jalving, elder
Hohokus did send a letter in which they present a
report on the condition of their congregation but [also
report that they] are not able to send a delegate due
the great distance and costs associated with the trip.
Jennisonville is represented by A. Pleune elder
from Grand Rapids, the reasons for this are presented.

Grand Haven: Ds. K. van den Bosch
J. Koster Oud.
Muskegon: E. Langeland "
M. de Vries "
Noordeloos: H. Diepenhorst "
A. Verheij "
Chicago: Ds. W. Greeve
E. Veldman "
Niekerk: Ds. S. Baron
J. Mellema "
Vriesland: E. van Dam "
P. Karsten "
Cleveland: Ds. J. Stad
Graafschap: Ds. W.H. Frieling
H. Strabbing "
Collendoorn: Ds. W. H. van Leeuwen
E. Ensing Oud.
Paterson: Ds. L. Rietdijk
Holland: Ds. J. Noordewier
K. Jalving "
Hohokus had wel een brief gezonden waarin zij van
hun gemeentelijke toestand verslag geeft maar van de
verre afstand en kosten aan de reis verbonden geen
Afgev. konden zenden.
Jennisonville wordt vertegenwoordigd door A.
Pleune Oud. van Grand Rapids, daarvoor waren de
redenen aangegeven.
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Oostburg and Orange City had one letter of mandate
for the classis and the general assembly supposed that
this was sufficient
Art. 1
After a few comments and explanations the letters of
mandates are approved and the brothers take their
seats.
Art. 2
Rev. L. Rietdijk brings us greetings from brother D.J.
Vander Werp, minister-emeritus.
This is gratefully accepted.
Art. 3
The reasons for advancing the date of this assembly
are discussed and approved.
Art. 4
We proceed to electing a presiding officer and clerk,
etc.
As president is electyed Rev. G.E. Boer and as
vice-president Rev. L. Rietdijk
As clerk Rev. J. Noordewier and assistant clerk
Rev. W.H. Van Leeuwen.
These brothers assume their offices.
Art. 5
The president reads the public declaration of our
church, to which all give their hearty consent. Or
rather, to which all testify to give their hearty consent.

Oostburg en Orange City hadden een lastbrief voor de
Klassis en Algem. Verg. meenende dat dit voldoende
ware.
Art. 1.
Na eenige aanmerkingen en toelichtingen worden de
Lastbrieven goedgekeurd en de br. nemen Zitting.
Art. 2.
Ds. L. Rietdijk brengt ons de groete van Br. D.J. van
der Werp Emeritus predikant.
Dit wordt dankbaar aangenomen.
Art. 3.
De reden voor de vervroeging van deze Verg. worden
besproken en goedgekeurd.
Art. 4.
Is men overgegaan tot het kiezen van voorzitter en
scriba enz.
Tot praeses wordt gekozen Ds. G.E. Boer en tot
vice praeses Ds. L. Rietdijk
Tot scriba Ds. J. Noordewier en
Adjunct scriba W. H. van Leeuwen.
Deze broeders nemen als zoodanig zitting.
Art. 5.
De praeses leest de openlijke verklaring onzer kerk
voor, waaraan allen hun harteljke instemming aan te
kennen geven. Of liever waarmede allen betuigen
hartelijk in te stemmen.
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Art. 6
The vice president, Rev. L. Rietdijk, reads the
minutes of the general assembly of 1875 afterwhich it
is asked whether there are any comments about these.
1st comment: That a change is needed in Art. 20.
2nd comment: It is stated too strongly that the classes
or general assembly will provide for expenses of the
delegates.
3rd comment: That the supplement concerning Pella
must be changed or so be understood that the delegate
book of minutes explain that at that time the elders
were sick, and that they had sent their letters of
mandate with the protest to the assembly.
The assembly also stipulates that the last part of
Art. 15 be removed, viz. the publication of the
confession by C. Vorst.
Herewith the minutes are approved.
Art. 7
This first session is closed with thanksgiving by Rev.
L. Rietdijk.
Second Session.
Art. 8
The afternoon session is opened, after the singing of
Ps. 25:4, with prayer and thanksgiving by Rev. J.
Noordewier.
Art. 9
Art. 5 of the previous minutes (namely 1875) has
been completely carried out.

Art. 6.
De vice praeses Ds. L. Rietdijk leest de Notulen van
de Algem. Verg. van 1875 voor, waarna gevraagd
wordt of er ook aanmerkingen op dezelve zijn
1st.aanm. Dat in art. 20 eenige wijziging noodig is.
2de.aanm. Dat het te sterk uitgedrukt is, dat Klassen
of Algem. Verg. voor de kosten Afgev. zou zorgen.
3de.aanm. Dat de bijlage omtrent Pella moet
gewijzigd of zoo verstaan worden dat de Afgev.
Nultenbok verklaart, dat destijds de Ouderlingen ziek
waren, en zij hunnen Lastbrief tegelijk met het protest
tot de Verg. hadden gezonden.
Ook bepaald de Verg. dat het laatste lid van art.
15 worde ingetrokken, nam. de publicatie van de
schuldbelijdenis van C. Vorst.
Hiermede worden de Notulen goedgekeurd.
Art. 7.
Deze eerste Zitting wordt met Dankz. gesloten door
Ds. L. Rietdijk.
Tweede Sessie.
Art. 8.
De middag Zitting wordt geopend, na het zingen van
Psalm 25:4. met Gebed en Dankz. door Ds. J.
Noordewier.
Art. 9.
Art. 5 der vorige Notulen is geheel uitgevoerd (nam.
van 1874).
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Art. 10
We return to Arts. 7 and 8, of the minutes of 1874
concerning the calling of a Docent from the
Netherlands. Rev. Bavinck having declined, the
calling of the other nominated ministers was charged
to the synodical committee, which explained that it
dared not carry out its mandate because of the
financial condition of the congregations.
And at the last held classical assembly of
Michigan, it was understood from Rev. Boer that he
could not possibly continue all the work (since, due to
the affliction of the honorable Rev. D.J. Vander
Werp, the synodical committee had charged him also
with the instruction of the students). For this reason
we meet today and our assembly soon will return to
this matter, when we deal with matters as published in
the agenda.
Art. 11
Art. 37 of the minutes of 1875 has been carried out in
Orange City in such a way that Rev. B. Mollema has
been there, and the honorable J. de Rooy [was there]
for a period of six weeks.
Art. 12
Regarding Art. 38 of the previous assembly, for
which Rev. L. Rietdijk was responsible who brings
hearty greetings from the True Dutch Reformed
brethren in the East, who looks forward to a complete
union with our churches. On behalf of the assembly,
the President expresses his appreciation to Rev. L.
Rietdijk for this information.

Art. 10.
Komt men terug op art. 7 en 8 der Notulen van 1874
betreffende het roepen van een Docent uit Ned. Ds.
Bavinck bedankt hebbende, was het roepen van de
andere genomineerde Leeraren, opgedragen aan de
Synodale Comm. die verklaarde dat ze hun last niet
had durven uitvoeren om de finantieele toestand der
gemeenten.
En op de laatst gehouden Klassikale Verg. van
Mich. van Ds. G.E. Boer verstaan hebbende dat Zijn
Eerw. al de werkzaamheden (daar ook thans door de
Syn. Comm. wegens het lijden van de Eerw. Ds. D.J.
van der Werp, aan hem het onderwijs der studenten
was opgedragen) onmogelijk langer konde
waarnemen, waarom wij ook heden onze Verg.
hebben, komende straks daarop weer terug, met het
behandelen der zaken in de Agenda uitgedrukt.
Art. 11.
Art. 37 der Notulen van 1875 is door Orange City
zoo uitgevoerd, dat Ds. B. Mollema er is geweest, en
de Eerw. J. de Rooij de tijd van zes weken.
Art. 12.
Aan art. 38 der laatstvorige Verg. heeft Ds. L.
Rietdijk beantwoordt, en brengt de hartelijke groete
van de True Dutch Ref. Broeders uit het Oosten, die
uitzagen na de volledige vereeniging onzer
kerken, voor welke mededeeling de praeses in naam
der Verg. Ds. L. Rietdijk bedankt.
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Art. 13
Art. 34 of the Minutes of 1874 comes to discussion,
concerning the collections for emeritus ministers, etc.
Rev. D.J. Vander Werp was granted retirement in
Classis Michigan, which Classis Illinois approved.
The assembly decides that from now on there will be
two collections per year so that the minimum amount
of $300 be paid from this annually.
Herewith a request from Rev. D.J. Vander Werp
is presented that he might receive the amount of his
salary every other month. This is approved. The
delegates from Pella state that in their judgement not
everyone should receive this, but that this must be
stipulated based on need.
The assembly decides not to express its opinion
on that matter at present.

Art. 13.
Art. 34 der Notulen van 1874 komt aan de orde,
omtrent het collecteren voor Emeritus Predikanten
enz. Ds. D.J. van der Werp was het Emeritaat in de
Klasses [sic] Mich. verleent en de Klasses [sic] Ill.
keurde dit goed. De Verg. besluit dat er in elke
gemeente van nu aan weer tweemaal in het jaar worde
gecollecteerd, opdat het minium [sic] bedrag van 300
Dollar daaruit 's jaarlijks kan worden betaald.
Hierbij wordt een verzoek van Ds. D.J. van der
Werp ingediend om elke twee maanden het bedrag
der salaris te ontvangen. Dit wordt goedgekeurd.
De Afgev. van Pella verklaren dat haar oordeel is, dit
niet aan allen, maar dit bepaald aan behoeftigen moet
worden uitgereikt.
De Verg. oordeelt daarover zich thans niet uit te
laten.
Art. 14.
Ds. J. Schepers als Algem. penningmeester dezer Kas
wordt Ds. J. Noordewier ter zijde gesteld, voor de
Klasses Mich. om de penningen te verzamelen en
Zijn Eerw. te bezorgen.
Art. 15.
Komt een schrijven ter tafel van C. Vorst thans
studeerende, waarin hij toelichting vraagt (omreden
onderscheiden over hem gedacht en gesproken wordt)
omtrent zijne verhouding tot de Kerk in zijn
tegenwoordige toestand.
Hiervan kan de Verg. na hun oordeel niets
zeggen als dat hem toegelaten is te mogen studeeren.

Art. 14
Rev. J. Noordewier is appointed to assist Rev. J.
Schepers as general treasurer of this fund for Classis
Michigan, to collect the monies and to provide for his
honor [Vander Werp].
Art. 15
A letter is presented from C. Vorst, studying at
present, in which he asks for information concerning
his relationship to the Church in his present situation,
since various things have been thought and said about
him.
In its judgement, the assembly can say nothing
other than that he has been admitted to study.
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At this Rev. K. Vanden Bosch asks if it is not
necessary that it be determined in which subjects
missionary students will be trained.
The majority decides in the affirmative, and
assigns the determination of the subjects to the
synodical committee.
Art. 16
Holland asks if we can recognize the baptism
performed by Rev. D. Bakker, (presently pastor in
Gravenpolder, Netherlands) as legal.
Many judge, although Bakker has no lawful
charge, that this was also the case with the first
[Church] Under the Cross in the Netherlands, and
with the reunion with the Christian Reformed Church,
these [baptisms] were approved. Also in America, in
our church circles, many persons baptized by Bakker
have been accepted, and therefore this baptism must
be recognized. Some are of a different opinion, and
still others desire through a legal formulary to leave
this matter to the parents. The assembly says nothing
decisive on this, but judges that we must recognize
them under the condition that the parents have no
objections.
Art. 17
Muskegon asks for advice concerning the female
member Anje Hoeksema, for whom they had already
received advice concerning excommunication. But
since she shows no shame in openly creating tumult
in the church, should she, to avoid disturbance, be
removed from the congregation without the use of the
formulary?

Hierbij vraagt Ds. K. van den Bosch, of het geen
behoefte is, dat er bepaald worde, waarin Zendeling
Kweekelingen onderwezen worden.
De meerderheid oordeelt ja, en draagt de
bepaling der vakken aan de Syn. Comm. op.
Art. 16.
Holland vraagt of de Doop door D. Bakker (thans
Leeraar te 's Gravenpolder Ned.) door ons als wettig
kan erkend worden.
Velen oordeelen, ofschoon Bakker geen wettige
zending heeft, dit met de eersten onder 't kruis in Ned.
ook het geval was, en dit in de Chr. Ger. Kerk door
de hereeniging is goedgekeurd, en ook hier in
Amerika reeds velen in onze kerkgemeenschap, door
Bakker ge doopt, zijn opgenomen, en men daarom die
doop zou moeten erkennen. Sommigen zijn van een
ander oordeel, en weer anderen willen dit bij een
wettige vorm aan de ouders overlaten. De Verg.zegt
niets beslissend, maar oordeelt dat men ze moet
erkennen in deze omstandigheden, als de ouders er
geen bezwaar in hebben.
Art. 17.
Muskegon vraagt raad omtrent het vrouwelijk lidmaat
Anje Hoeksema, waarvoor ze reeds advies tot
afsnijding had ontvangen, maar daar ze haar niet
schaamt in het openbaar opschudding in de Kerk te
veroorzaken, of zij, om stoornis te vermijden, om
zonder het gebruik van het formulier kan weggedaan
worden uit de gemeente.
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The assembly decides that there is no need for
this, but that in such circumstances the civil
authorities can be called in to preserve order and
peace.
Art. 18
We proceed to deal with the agenda, and the first item
is to call a Docent for our church. From Classis
Michigan the agenda was adopted as follows:
The assembly shall provide, by the calling of a
Docent, for the instruction of the students of our
church, who now provisionally are [instructed by]
Rev. G.E. Boer, due to Rev. D.J. Vander Werp’s
suffering with cancer of the mouth.
Cleveland and (Illinois):
That the assembly take all possible steps in providing
for the work of instructing prospective ministers, and
name or call the most experienced or best qualified
person in our church, as docent or instructor, so that
no more time may be lost since the need is very
urgent. At this a motion is made: That first an
apportionment be made of the costs associated with
this.
An assessment is made totaling a sum of about
$1800 to be raised during the first year. This is
unanimously approved.
The judgement is spoken that the costs would be
increased significantly if someone were to be called
from the Netherlands.
This difference ran from $300 to $1000 (The
drawn-up summary can be found in the administration
book.)

De vergadering oordeelt dat daaraan geen
behoefte is, maar dat in zulke gevallen de burgerlijke
overheid kan worden ingeroepen tot het bewaren van
orde en rust.
Art. 18.
Men gaat over tot het behandelen der agenda, en wel
vooreerst het roepen van een Docent voor onze Kerk.
Van de Klass. Mich. was in de agenda opgenomen als
volgt:
De Verg. voorzie, door het roepen van een
Docent, in het onderwijs der studenten onzer Kerk,
die thans provisioneel bij Ds. G.E. Boer zijn,
vanwege het lijden aan de Kanker in de mond van Ds.
D.J. van der Werp.
Cleveland en (Ill.)
Dat de Verg. alle mogelijke middelen in het werk
stelle om de opleiding van toekomstige Leeraren te
bevorderen en benoeme of beroepe de ervarenste of
bekwaamste uit onze kerk tot Docent of onderwijzer,
opdat er geen tijd meer verspild worde, want de
behoefte dringt. Hierbij komt een voorstel: Dat eerst
een omslag der kosten daaraan verbonden worde
opgemaakt.
Een rooster wordt opgemaakt ten bedrage van
ruim 1800 dollars, om het eerste jaar op te brengen.
Deze wordt algemeen goedgekeurd.
En het oordeel werd uitgesproken dat de
vermeerdering van kosten nog al veel zou beteekenen
wanneer een uit Ned. werd geroepen.
Dit onderscheiden liep van 300 1000 Dollar.
(Het Gem. omslag is te vinden in het
administratieboek).
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Art. 19
Rev. W.H. Van Leeuwen. closes this session with
thanksgiving after the singing of Ps. 68:17.
Third Session.
Art. 20
Rev. E.L. Meinders has Ps. 25:6 sung, and opens this
session with prayer.
Art. 21
The President presents four proposals for discussion:
1. To call a docent from the Netherlands, per Art. 7 of
1875,.
2. Or call someone from our number.
3. To call no one, and then
4. To introduce another means of providing
instruction.
After this is discussed for a few minutes. The
question is put whether proposal one is to be
discussed. It is decided that at present this proposal
will not be fulfilled. Now the question is put whether
the second proposal shall be pursued.
The assembly decides to do this and thereby
proposals one, three and four become void.
Art. 22
It is decided to chose a trio from the assembly via
open voting.
Beforehand, Rev. Frieling is charged to ask for
the Lord’s direction in this weighty matter, so that He
may point to the man of His desire. With the opening
of the ballots it appears that Rev. G.E. Boer has 35;
Rev. E.L. Meinders, 2; and Rev. J.R. Schepers, 1; and

Art. 19.
Ds. W.H. van Leeuwen sluit deze zitting met Dankz.
na het zingen van Ps. 68:17.
Derde Sessie.
Art. 20.
Ds. E.L. Meinders laat zingen Ps 25: 6 en opent deze
Zitting met Gebed.
Art. 21.
De praeses brengt vier voorstellen ter tafel.
1. Een Docent uit Ned. te roepen volgens Art. 7 van
1875.
2. Of een uit ons midden.
3. Geen te roepen en dan
4. Een ander weg in te slaan om onderwijs te geven.
Dit een en ander wordt eenige oogenblikken
bediscuseerd. En wordt in rondvraag gebragt of
voorstel een ook in aanmerking komt? Er wordt
geoordeeld dit voorstel thans niet uit te voeren. Nu
wordt in rondvraag gebragt of het tweede voorstel
opgevolgd zal worden.
De Verg. besluit dit in werking te brengen.
Hierdoor vervalt voorstel een, drie en vier.
Art. 22.
Er wordt besloten om door vrije stemmen uit de Verg.
een drietal te benoemen.
Vooraf wordt aan Ds. W.H. Frieling opgedragen
om in deze gewichtige zaak het aangezicht des Heeen
te zoeken opdat Hij de man naar zijn hart aanwijze.
Bij het openen der stembriefjes bleek dat op Ds. G.E.
Boer 35 en op Ds. E.L. Meinders 2, op Ds. J.R.
Schepers 1 en
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Rev. K. Vanden Bosch, 1 vote. Rev. Vanden Bosch
asks to be considered no further. This is approved,
and hereby a trio is constituted.
The three brothers are asked to absent themselves
momentarily, so that the assembly freely can discuss
them. During this Rev. L. Rietdijk presides.
The assembly has nothing, at present, to say
about the trio, but stipulates: To ask Rev. G.E. Boer
if he is in union with our Church, and if he is
convinced that it is a historical continuation of the
Christian Reformed Church of the Netherlands;
That Rev. G.E. Boer state his opinions about an
article in De Wachter. Vol. 8, No. 13, titled, An
Account;
And [to ask him] what he concludes about a
certain article written by Wensemius concerning the
value of Sabbath Schools in No. 12 volume of De
Wachter.
Rev. J.R Schepers is called in first and he also
desires to hear Rev. Boer’s thoughts on the first
matter.
Rev. E.L. Meinders being called in also is
interested in the same matter.
Rev. G.E. Boer also is called in and has nothing
to say or to ask.
These three brothers are now asked if they accept
the nomination.
Rev. G.E. Boer answers yes, if this matter is the
Lord’s will.
Rev. J.R. Schepers answers that he has no
competence nor desire

op Ds. K. van den Bosch 1 stem was uitgebragt. Ds.
K. van den Bosch verzoekt niet verder in aanmerking
te komen. Dit wordt goedgekeurd en heeft men een
drietal in orde.
De drie Br. worden verzocht zich eenige
oogenblikken te verwijderen, opdat de Verg. vrij over
hun kan spreken. Intusschen presideert Ds. L.
Rietdijk.
De Verg. heeft omtrent het drietal juist niet te
zeggen. Maar bepaalt; Ds. G.E. Boer te vragen of
Zijn Eerw.vereenigd is met onze Kerk, en voor zich
zelf overtuigd is, dat ze de historische voortzetting
der Chr. Ger. Kerk van Nederland is.
Dat Ds. G.E. Boer verklare hoe hij denkt over
het stukje in de Wachter No.13, jaargang 8 onder den
titel, Een verhaal.
En wat Zijn Eerw. oordeelt over zeker stuk
geschreven door Wensemius omtrent de waarde der
Sabbathscholen, in No. 12 van jaargang der Wachter.
Ds. J.R. Schepers wordt eerst binnen geroepen en
heeft ook behoefte omtrent de eerste zaak van Ds.
G.E. Boer. Zijn Eerw. gedachte te hooren.
Ds. E.L. Meinders binnen geroepen zijnde, wijst
op dezelfde zaak.
Ds. G.E. Boer wordt ook geroepen en heeft niets
te zeggen of te vragen.
De drie Broeders wordt nu gevraagd of zij zich
de nominatie laten welgevallen.
Ds. G.E. Boer antwoordt ja! om de zaak des
Heeren wil.
Ds. J.R. Schepers antwoordt geen bekwaamheid
noch lust te hebben
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for this work.
Rev. E.L. Meinders leaves it entirely to God’s
providence.
Before the voting, Rev. L. Rietdijk presents the
previously named matters to Rev. G.E. Boer. And to
those [questions] asked, he states and answers the
brothers in a manner satisfactory to the assembly.
After that voting was conducted and upon
opening the ballots it appears that Rev. G.E. Boer
received 33, Rev. E.L. Meinders 6, Rev. J.R.
Schepers, 2 votes.
Rev. G.E. Boer is agreeable to the election and
the assistant clerk is charged to prepare a letter of call
after the necessary stipulations are made.

tot dit werk.
Ds. E.L. Meinders geeft het geheel aan Gods
bestuur over.
Ds. L. Rietdijk stelt straksgenoemde zaken aan
Ds. G.E. Boer voor eer er gestemd wordt, en op het
aan hem voorgestelde antwoordt en verklaard Zich
den Broeder op voldoende wijze voor de Verg.
Daarna tot stemming over gegaan zijnde bleek
bij het openen der briefjes dat op Ds. G.E. Boer 33
op Ds. E.L. Meinders 6 en op Ds. J.R. Schepers 2
stemmen waren uitgebragt.
Ds. G.E. Boer laat zich de benoeming
welgevallen en de Adjunckt Scriba wordt opgedragen
om straks na gemaakte bepalingen de be roepsbrief te
schrijven.
Art. 23.
Ds. S. Baron sluit deze Zitting met Gebed en Dankz.
aan den Heere, na het zingen van Ps. 2:7.
Vierde Sessie.
Art. 24.
Ds. J.R. Schepers opent deze Zitting met Gebed en
Dankzeg.
Art. 25.
Komt ter tafel het inkomen voor de Docent. De
vakken waarin onderwijs moet worden gegeven en Of
de school zooals voor dezen was bepaald in Holland
zal moeten zijn.
Art. 26.
Wat het tweede aangaat wordt besloten, on in
dezelfde vakken onderwijs te geven als in Kampen
(Ned.)

Art. 23
Rev. S. Baron closes this session with prayer and
thanksgiving to the Lord, after the singing of Ps. 2:7.
Fourth Session.
Art. 24
Rev. J.R. Schepers opens this session with prayer and
thanksgiving.
Art. 25
Coming to discussion are: Receipts for the docent,
the subjects in which instruction must be provided,
and whether the school must be located in Holland, as
previously stipulated.
Art. 26
Concerning the second, it is decided to provide
instruction in the same subjects as in Kampen (The
Netherlands)
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as presented in their synodical decisions of 1872.
Regarding the annual salary, this is set at 1000
dollars, that is to say one thousand dollars.
Concerning the location [of the school] there is still
some discussion. Viz. the delegates from the Grand
Rapids congregation would be pleased to have it in
their community, and promise to provide $400
annually for support of the docent, if it [the school]
can remain with them. The theological students also
desire this.
Additionally, the delegates explain their notion
that they could rent their parsonage to the docent, and
J. Gelok could rent his house as a parsonage for a
minister who accepts their call, for $275 per year.
Art. 27
Because of this (namely the action in Art. 26.
concerning the location and salary) it is decided to
leave it in Grand Rapids for now, and should Rev.
G.E. Boer accept the call, the salary will be arranged
in such as way that he pays for his own housing to the
Grand Rapids congregation, and we in this
circumstance will pay his honor $1300 rather than the
$1000.
Art. 28
The delegates from Grand Rapids offer, for $52 per
year, a part of the upper floor of their school as a
place suitable for a lecture hall. This is accepted, if
Rev. G.E. Boer accepts the call.

zooals ze opgegeven worden in hare Syn. Besluiten
van 1872. Wat het 's jaarlijks tractement aangaat, dit
wordt bepaald op 1000 dollar zegge Een duizend
Dollar. Maar met de standplaats komt het een en
ander nog in aanmerking, Nam. De Afgev. van de
Gem. Grand Rapids zagen het gaarne bij hun, en
beloven tot het onderhoud van de Docent 's jaarlijks
400 Dollar te geven, als het bij hun kan blijven. Ook
werd dit door de studenten begeerd.
Nog spreken hierbij de Afgev. hun oordeel uit,
dat ze denken dat hun Pastory te huur zou zijn voor
de Docent en J. Gelok dan zijn huis zou verhuren als
een Pastory voor een predikant die hunne roeping
mogt aannemen voor 275 Dollar per jaar.
Art. 27.
Hierdoor (nam. hetgeen in Art. 26 staat omtrent plaats
en inkomen) wordt besloten om het vooreerst te
Grand Rapids te laten, en met het tractement dan zoo
te maken dat zoo Ds. G.E. Boer de roeping aanneemt
hij voor de woning zelf betale aan de Gem. Grand
Rapids, en wij Zijn Eerw. in deze omstandigheden
1300 Dollar zullen geven in plaats van 1000.
Art. 28.
De Afgev. van Grand Rapids bieden een deel der
bovenste verdieping van hun school aan, geschikt als
Collegiezaal voor 52 Dollar per jaar. Dit wordt
aangenomen als Ds. G.E. Boer de roeping aanneemt.
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Art. 29
A letter is submitted from the students, who
apparently propose to the assembly to request Rev.
G.E. Boer to instruct them until at length the called
docent has decided.
The assembly requests this of his honor, who
willingly accepts.
Art. 30
The matter is raised that we need a curatorium for the
school, to have oversight over the same, and that one
of those named must serve as treasurer.
The total is set at four ministers, two from each
Classis, which (except in extraordinary
circumstances) will meet annually at the time of the
autumn Classis of Michigan to give their attention to
matters pertaining to the school. We proceed
therefore to nominating this curatorium.
For [Classis] Illinois are nominated:
Revs. E.L. Meinders, and Rev. W. Greve, principals,
Rev. J.R. Schepers and Rev. J. Schepers, alternates,
For [Classis] Michigan:
Rev. W.H. Frieling and Rev. S. Baron, principals;
Rev. K. Vanden Bosch and Rev. J. Noordewier,
alternates.
Art. 31
Rev. S. Baron is nominated as treasurer, and Rev.
E.L. Meinders as collector in [Classis] Illinois, who
will transfer the funds from that classis to the
treasurer.

Art. 29.
Komt een brief ter tafel der studenten, die zooals
blijkt de Verg. voorstellen Ds. G.E. Boer te
verzoeken om hun onderwijs te geven tot tijd en wijle
de beroepen Docent beslist heeft.
De Verg. verzoekt Zijn Eerw. daartoe, die dat
ook bereidwillig aanneemt.
Art. 30.
Komt ter spraak dat men voor de school een
Curatorium noodig heeft om opzigt over dezelve te
hebben, en dat een van de benoemden moet dienen
als penningmeester.
Het getal wordt bepaald op vier Leeraren, uit
iedere Klasses twee, die 's jaarlijks (zonder
buitengewoone omstandigheden) gelijktijdig met de
najaars Klasses in Mich. zullen zamen komen om op
de toestand der school acht te geven. Men gaat
daarom om dit Curatorium te benoemen.
Voor Illinois worden benoemd:
Ds. E.L. Meinders en Ds. W. Greve primari.
Ds. J.R. Schepers en Ds. J. Schepers secundi.
Voor Michigan
Ds. W.H. Frieling en Ds. S. Baron primari
Ds. K. van den Bosch en Ds. J. Noordewier secundi.
Art. 31.
Tot penningmeester wordt Ds. S. Baron benoemd en
Ds. E.L. Meinders Collectant in Ill., om het uit die
Klasses aan de penningmeester over te maken.
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Art. 32
We return to drafting an [assessment] list, which the
delegates approve, and if Rev. G.E. Boer accepts the
call, [his salary] will be paid quarterly to the treasurer
in May, August, November, February, etc. The
secretary will write [about this] to the congregations.
This shall also repeatedly be printed in De Wachter.

Art. 32.
Men komt terug op de gemaakte rooster, die de
Afgev. goedkeuren en als Ds. G.E. Boer de roeping
aanneemt bij kwartalen te betalen aan de
penningmeester tegen Mei, Augustus, November en
February enz. De Correspondenten zullen de Gem.
schrijven. Ook zal dit telkens in de Wachter worden
geplaats.
Art. 33.
De Verg. draagt aan Ds. G.E. Boer om ook voor niet
meer dan 100 Dollars boeken voor de school aan te
koopen.
Art. 34.
Wordt voorgesteld en aangenomen dat studenten van
hun eigen geld leerende 's jaarlijks 52 Dollars zullen
betalen ten voordele van de school, elke
vierendeeljaar vooruit te betalen.
En dat ook zij die het Litterarisch Examen
afleggen 5 en het Theologisch 10 Dollar betalen tot
het zelvde doel.
De vacantie tijden worden bepaald op drie weken
in de zomer en twee in de wintertijd.
Ook worden Ds. G.E. Boer, Ds. W.H. Frieling en
Ds. S. Baron opgedragen een reglement voor de
school te ontbieden uit Ned. van de Chr. Ger. Kerk of
er een op te stellen.
Art. 35.
Ds. E.L. Meinders wordt benoemd als lid der Syn.
Comm. in de plaats van Ds. D.J. van der Werp en J.
Schepers secundi. Ds. K. van den Bosch als secundi
voor Ds. S. Baron.

Art. 33
The assembly charges Rev. G.E. Boer also to buy not
more than $100 worth of books for the school.
Art. 34
A motion is made and adopted that students, who
finance their own studies, annually pay $52 to support
the school, which is to be paid quarterly in advance.
And that they also pay toward the same end, $5.00 for
taking the Literary exam and $10 for the Theological
[exam].
The vacation times are set for three weeks during
the summer, and two during the winter.
Also Rev. G.E. Boer, Rev. W.H. Frieling, and
Rev. S. Baron are mandated to request a set of
regulations for the school from the Netherlands from
the Christian Reformed Church, or draft one [set of
rules] themselves.
Art. 35
Rev. E.L. Meinders is named a member of the
synodical committee in the place of Rev. D.J. Vander
Werp, and Rev. J. Schepers as alternate, Rev. K.
Vanden Bosch [is named] as an alternate for Rev. S.
Baron.
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Art. 36
Rev. G.E. Boer renders an account and submits a
report as general treasurer, and this [task or money] is
transferred to Rev. J. Noordewier, with $1.16.
Art. 37
The matter is raised of what shall be given Rev. G.E.
Boer for the temporary instruction of the students. It
is stipulated to be $50 until the time a decision is
made about his honor’s call. And, on behalf of the
assembly, the vice president thanks Rev. G.E. Boer
for the service willingly given to the church.

Art. 36.
Ds. G.E. Boer doet rekening en verantwoording als
algem. penn. en dit wordt overgedragen aan Ds. J.
Noordewier. met 1.16 cent.
Art. 37.
Komt ter spraak wat Ds. G.E. Boer zal worden
toegelegd voor het tijdelijk onderwijzen der
studenten. Er wordt bepaald van 50 Dollar tot de tijd
van beslissing der roeping op Zijn Eerw. uitgebragt.
En uit naam der Verg. bedankt de vice praeses Ds.
G.E. Boer voor de dienst bereidvaardig de Kerk
bewezen.
Art. 38.
Komt ter spraak dat de studenten G.E. Broene en G.
Hoeksema als getrouwde perzonen veel vereischen
voor de kas.
Hierdoor worden twee zaken bepaald.
1 Dat men niet ligt getrouwden opneme voor de
kas.
2 Dat bovengen. Examen zullen doen op de Algem.
Verg. 1877.
Art. 39.
Er wordt gevraagd: In welk een betrekking staat Ds.
J. de Rooij (die ook aanwezig was) tot onze Verg. en
kerk? De broeders van Illinois geven daarvan verslag:
nam. dat Br. J. de Rooij op grond van voorgaande
handelingen op hunne Verg. met de Deputaten van
Mich. als Leeraar onze Kerk was toegelaten en
daarom beroepbaar was gesteld.
Daar er nu onder de Afgev. waren, die nog behoefte
hadden in afwezigheid van Br. de Rooij een enkel
woord te vragen, wordt hij verzocht zich eenige

Art. 38
The matter is raised that students G.E. Broene and G.
Hoeksema, as married people, require much in
financial support.
Regarding this two matters are stipulated:
1. That we not readily accept married people for
financial support.
2. That the above mentioned shall take exams at the
general assembly of 1877.
Art. 39
The question is raised: What is the status of Rev. J.
De Rooij (who is also present) in our assembly and
our church? The brothers from Illinois present a
report about this: viz. that brother J. De Rooij, on the
basis of previous action at their assembly, in
conjunction with the deputies from Michigan, was
accepted as a minister in our church and therefore
declared eligible for call. Since there are among the
delegates, some who still feel it necessary to ask a
few questions in the absence of brother De Rooij; he
is asked
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to absent himself for a few moments, during which
time the above mentioned delegates are satisfaction.
Now brother De Rooij is called back in, and he is
welcomed into our midst by the vice president, and
the right hand of brotherhood is extended to him.
After signing the form of unity, and taking the
oath against simony, his honor is given the requisite
letter of credential.
Art. 40
The issue is raised that the delegate from Orange City
has no money for his return trip home. This matter is
given immediate attention by the assembly with a
collection which provides $22.90.
At this, Rev. De Rooij proposes whether
collections for the Orange City congregation might
not be taken in other congregations.
The assembly approves this, and in some
congregation this previously was already done. It is
noted that the funds should be sent as a money order
to this address: N.N. Lemars, Plymouth Co., Iowa.
Art. 41
The second matter on the agenda, pertaining to De
Wachter, come to consideration. This reads as
follows: The Assembly provides for the Editorship,
publishing and administration of the De Wachter
which currently is being done by Rev. G.E. Boer and
Rev. J. Noordewier. Both brothers speak to this, to
wit that Rev. G.E. Boer would like to be relieved

oogenblikken te verwijderen, in welke tijd boven
bedoelde Afgev. voldoening wordt gegeven.
Nu wordt Br. de Rooij binnen geroepen en bij monde
van de vice praeses hem welkom geheeten in ons
midden en de broederhand toegereikt.
En na onderteekening van het verbindings
formulier en het afleggen van de Eed tegen Simonie,
werd Zijn Ed. als zoodanig de lastbrief gegeven.
Art. 40.
Komt ter spraak dat de afgev. van Orange City geen
geld had om huiswaart te gaan, waarop dadelijk door
de Verg. daarin wordt voorzien door een Collecte die
22 dollar en 90 cent bedroegen.
Hierbij wordt door Ds. de Rooij voorgesteld of
er niet voor de Gem. Orange City in andere Gem.
gecollecteerd mag worden.
De Verg. zegt Ja. en in somm. gemeenten was het
vroeger reeds gedaan. Er wordt opgemerkt de gelden
per money order moeten gezonden worden aan het
adres. N.N. Lemars, Plymouth Co. Iowa.
Art. 41.
Het tweede punt der agenda omtrent de Wachter komt
in behandeling. Welk luidt als volgt:
De Verg. zorge voor de Redactie, uitgaaf en de
Administratie der Wachter, dat thans uitgevoerd
wordt door Ds. G.E. Boer en Ds. J. Noordewier.
Hierover verklaren de beide Broeders zich nader en
wel zoo, dat Ds. G.E. Boer gaarne verschoont
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of the many duties, and for various reasons Rev.
Noordewier also wishes in no respect to be
considered for editor. The assembly wishes to discuss
matters in the absence of both brothers and therefore
they absent themselves. After some discussion about
the matters both are recalled and informed:
That the assembly desires that Rev. G.E. Boer be
the editor, and Rev. J. Noordewier the administrator,
and that in this manner De Wachter be produced by
the church. That the salary for the editor will be $150
per annum, and for the administrator, $75, with
additional monies provided for necessary expenses
for postage etc. And that both may have subscriptions
to periodicals of the Christian reformed Church at the
expense of De Wachter or the church.
This then both brothers accept.
Art. 42
A communication is presented for discussion from
Mr. C.S. Wijnsma, candidate, as we understand, from
the Evangelical Lutheran Church. By submitting to
our church order, he offers himself to us to
immediately begin serving a congregation. In this
letter he mentions Oostburg (WI), since they know
him and wish to have him there.
The delegate from the Oostburg congregation
knows nothing of this. Although he does say, as does
Rev. De Rooij, that there was talk that said Wijnsma
might not be totally in his right mind. After this is
considered, it is accepted and filed as information.

zou zijn van de vele werkzaamheden. en Ds.
Noordewier in geenerlei opzicht als Redactie wenscht
aangemerkt te worden om onderscheiden redenen.
De Verg. wenscht over het een en ander te spreken in
afwezigheid van beide Broeders die zich daarom
verwijderen. Na eenige woordenwisseling over de
zaken worden ze beide weer binnen geroepen en hun
medegedeeld.
Dat de Verg. verlangde dat Ds. G.E. Boer de
Redactie en Ds. J. Noordewier de Administratie en
daardoor de Wachter uitgegeven werd door de Kerk.
Dat het salaris voor de Redactie zou zijn 150 Dollar
per jaar en voor de Administratie 75 en hetgeen de
noodige kosten voor brievenport enz. eischt. En dat
beide voor reken der Wachter of de kerk. de Bladen
der Chr. Ger. Kerk mogen lezen.
Dit nemen dan ook beide Broeders aan.
Art. 42.
Komt een schrijven ter tafel van den Heer C.S.
Wijnsma Candidaat en zoo men meent van de Evang.
Lutersche Kerk. die zich bij ons aandient om dadelijk
een gemeente te dienen, met onderwerping aan onze
Kerkorde. in welke brief hij ook sprak over Oostburg
als daar bekend zijnde en begeerd wordende.
De Afgev. van de Gem Oostburg weet er niets
van. Wel zegt hij en ook Ds. de Rooij dat er spraak
van was, dat bedoelde Wijnsma niet wel bij zijn
verstand zou zijn. Het een en ander overwegende
wordt dit als kennisgeving op zij gelegd.
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Art. 43
We return to a certain missionary student from the
Netherlands, by the name of Reinberg, who had sent a
letter of information to our church via Rev. G.E.
Boer, which was read at the classical assembly of
Michigan. At that time, Rev. G.E. Boer was asked to
write to the docents at Kampen for information about
this person, etc. The following telegram was sent to
Rev. G.E. Boer, “Board recommends Reinberg, letter
follows. S. van Velzen.”
Now it is asked, if the letter arrives, what then
ought to be done?
The assembly states that without being directly
involved with this, it will nonetheless be handled in
consultation with the synodical committee.
Art. 44
Rev. J. Schepers closes this session with thanksgiving
after the singing of Ps. 90:9.
Fifth Session.
Art. 45
The morning session is opened by Rev. W. Coelingh
(after the singing of Ps. 84:3) with prayer to God.

Art. 43.
Komt men terug op zekere Zendeling Kweekeling uit
Ned. met name Reinberg, die een informatie brief aan
onze Kerk Ds. G.E. Boer had gezonden en op onze
Klasses verg. van Mich. was gelezen, waarop Ds.
G.E. Boer was opgedragen aan de Docenten te
Kampen te schrijven ter informatie omtrent zijn
perzoon enz. En het volgende telegram was Ds. G.E.
Boer gezonden “College recommends Reinberg.
letter follows S van Velzen.”
Nu wordt gevraagd, als de brief komt, wat er dan
gedaan moet worden?
De Verg. zegt: Zonder zich er direct mee in te
laten zal hun toch in overleg met de Syn. Comm.
geantw. worden.
Art. 44.
Ds. J. Schepers sluit deze Zitting met Dankz. na het
zingen van Ps. 90:9.
Vijfde Sessie
Art. 45.
De morgenzitting wordt geopend door ds. W.
Coelingh (na het zingen van Ps. 84:3) met Gebed tot
God.
Art. 46.
Er wordt gevraagd als: Ds. G.E. Boer de roeping
aanneemt wie Zijn Eerw. zal installeeren.
Dit wordt opgedragen aan Ds. S. Baron als
oudste der Curatoren en Ds. Frieling als secundi.
Tijd en plaats zal in de Wachter worden
aangekondigd.

Art. 46
It is asked, if Rev. G.E. Boer accepts the call, who
will install his honor?
This is assigned to Rev. S. Baron as the oldest of
the curators, with Rev. Frieling as the alternate.
The time and place will be publicized in De
Wachter.
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Art. 47
We come to item 3 on the agenda, which states: The
assembly take up for consideration the establishment
of a fund for reformed Dutch schools.
After much discussion about this matter, the
following proposal is adopted, that in each
congregation, via a collection box or a collection, a
procedure for gathering money be established.
Also, the last part on the agenda from Cleveland,
regarding the school situation, is taken up. The
assembly approves that the need for Christian
congregational schools in Dutch instruction be
frequently written about in De Wachter.
Many of the delegates promise to use their talents
toward this point in editorials and in public.

Art. 47.
Men komt tot punt 3 der agenda, welk punt luidt: De
Verg. neme in overweging het oprigten van een fonds
van Ger. Holl. schoolen.
Na vele discussien over deze zaak wordt het
volgende voorstel aangenomen Dat in elke gemeente
door een busje in de kerk, of bij wijze van
centenvereenigingen verzameling van gelden in
werking worde gebragt.
Ook wordt het laatste deel omtrent de schoolzaak
van Cleveland in de agenda opgenomen, door de
Verg. goedgekeurd. nam. Dat er gedurig over het
noodzakelijke van Chr. Gem. schoolen en Hollandsch
onderwijs in de Wachter worde geschreven.
Velen der Afgev. beloven hunne talenten op dit
punt de Redactie en het publiek ten dienste te geven.
Art. 48.
Komt aan de orde de betwiste huwelijken.
Agenda van de Klasses Mich. luidt als volgt: De
Verg. spreke uit wat, of welke wij voor betwiste
huwelijken of ook voor ongeoorloofd hebbe te
houden.
Uit de Klasses Ill. was het meer bepaald als
volgt: De Verg. doe uitspraak of perzonen tot de
gemeente mogen behoren, nam. Als de man getrouwd
is met de weduwe van des mans overleden broeder.
Omtrent het voorstel van Mich. wordt vooral
aanbevolen om ernstig onderzoek der waarheid, en
Kerkelijke besluiten en tevens raadplege met
buitenlandsche Kerken.

Art. 48
Contested marriages come to discussion. The agenda
from Classis of Michigan reads as follows: The
assembly speak about what or which should be
regarded as contested marriages, or even illegal ones.
From Classis of Illinois it was stipulated more
specifically as, “The assembly make a statement
whether people may belong to a congregation, if the
man is married to the widow of the man’s brother.
Regarding the motion from Michigan it is
especially recommended to diligently investigate the
truth, and ecclesiastical decisions and at the same
time to consult with churches in other countries.
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Regarding the motion from Illinois, after much
discussion it is adopted that such people are not to be
admitted into the congregation, but if they are already
in the congregation we should deal with them in this
delicate matter and according to the circumstances,
and if offence should arise, they should not be
allowed to participate in Holy Communion and in no
case should they be elected to church offices.
In one area, a concern is raised in this matter, to
wit that under the same circumstances, one must
remain outside the congregation and others being
[already] inside, will not be expelled.
The resolution, however, is that the leaders of the
congregations have need for both options, and these
are not so self-evident.
Art. 49
Rev. L. Rietdijk is re-elected as delegate to the True
Dutch Reformed [Church] in the East. Rev. E.L.
Meinders, as clerk of the synodical committee, will
provide a letter of mandate.
Art. 50
Rev. J. Stad closes this session with thanksgiving.
Sixth Session
Art. 51
Rev. K. Vanden Bosch has Ps. 124:1 sung and opens
this session with prayer and thanksgiving.
Art. 52
The synodical committee is charged with approving
the [financial] books.

Omtrent het voorstel van Illinois wordt na vele
discussien aangenomen. Dat men zulke perzonen niet
toelate tot de gemeente maar zoo er in de gemeenten
zijn, zal men over deze tedere zaak met haar handelen
naar omstandigheden, en zoo er ergernis door mogt
ontstaan ze niet toelaten tot het H. Avondmaal, en in
geen geval zulken tot kerkelijke bedieningen te
verkiezen.
Op een punt wordt omtrent deze zaak bezwaar
geopert; dat namelijk in de zelfde gevallen: De eene
buiten de gemeente moet blijven en anderen binnen
zijnde niet zal uitgeworpen worden.
Het resultaat is echter dit; Dat de opzieners der
gemeenten voor beide gronden noodig hebben, en
deze niet zoo gemakkelijk voor de hand liggen.
Art. 49.
Ds. L. Rietdijk wordt bij vernieuwing benoemd als
Afgev. na de True Dutch Ref. in het Oosten. Ds. E.L.
Meinders als scriba der Syn. Comm. zal voor een
lastbrief zorgen.
Art. 50.
Ds. J. Stad sluit deze Zitting met Dankz.
Zesde Zitting.
Art. 51.
Ds. K. van den Bosch laat zingen Ps. 134:1 en opent
deze Zitting met Gebed en Dankz.
Art. 52.
De Syn. Comm. wordt approbatie van boeken
opgedragen.
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Art. 53
The assembly decides that we will invite delegates
from the Christelijk Gereformeerde Kerk, this [task]
is assigned to the secretary of the synodical
committee.
Art. 54
Rev. W.H. van Leeuwen reads the letter of call to
Rev. G E. Boer, which is approved with a few
changes.
Art. 55
Grand Rapids is selected as the place where the next
assembly will meet, on the first Wednesday in June
1877.
Art. 56
The credential letter for Rev. de Rooij, letter of call
to Rev. G.E. Boer and the chosen committee will be
placed in the supplements, following.
Art. 57
It is stipulated that an agenda be drafted for the next
assembly.
The matters for this must be sent to the synodical
committee before March 1877.
Art. 58
Receipts for the Fund for Retired Ministers, Widows
and Orphans:
Kalamazoo
5.05 Muskegon
9.85
Holland
4.65 Collendoorn 1.05
Zeeland
5.60 Kellogsville 2.95
Grand Rapids 12.30 Noordeloos
3.40
27.30
15.25
27.30
42.55

Art. 53.
De Verg. besluit dat Afgev. van de Chr. Ger. Kerk tot
ons zullen worden uitgenoodigd en
Dit wordt de Scriba der Syn. Comm. opgedragen.
Art. 54.
Ds. W.H. van Leeuwen leest de beroepingsbrief aan
Ds. G.E. Boer, die met eenige wijziging wordt
goedgekeurd.
Art. 55.
Grand Rapids wordt aangewezen als de plaats waar
de eerstvolgende Verg. zal zitting nemen de eerste
woensdag in Juny 1877.
Art. 56.
Lastbrief aan Ds. de Rooij Beroepsbrief aan Ds. G.E.
Boer en de benoemde Comm. in Bijlagen worden
straks geplaatst.
Art. 57.
Wordt bepaald om voor de volgende Verg. een
agenda te vormen.
De zaken daarvoor moeten voor Maart 1877 aan
de Syn Comm. worden opgezonden.
Art. 58.
Ingekomen voor de kas van Emeritus pred. weduwen
en weezen:
Kalamazoo
5.05 Muskegon
7.85
Holland
4.65 Collendoorn 1.05
Zeeland
5.60 Kellogsville 2.95
Grand Rapids 12.00 Noordeloos 3.40
27.30
15.25
27.30
42.55
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De praeses laat zingen van de Morgenzang vers 4 en
sluit de verg. met Dankz. aan den Heere, de
werkzaamheden aan Zijne gunst aanbevelende.

the president has the Morning Song, vs. 4 sung, and
closes the assembly with thanksgiving to the Lord,
commendeding the work to his favor.

Bijlage 1
Ds. J. Noordewier benoemd tot Algem.
Penningmeester.
Bijlage 2
Ds. J. Schepers benoemd tot penningmeester voor de
Kas van Emeritus predikanten, predikants weduwen
en weezen bijgestaan door Ds. J. Noordewier voor de
Klasses Mich.
Bijlage 3
Tot Synodale Commissie benoemd.
Ds. W.H. Frieling, Ds. S. Baron en Ds. E.L. Meinders
pri.
Ds. J. Noordewier, Ds. K. van den Bosch Ds. J.
Schepers secundi
Ds. W.H. Frieling is van deze Comm. praeses.
Ds. E.L. Meinders " " " " scriba.
Bijlage 4.
Tot Visatores Librorum benoemd de boven genoemde
Syn. Commissie.
Bijlage 5.
Tot het Curatorium zijn benoemd.
Ds. W.H. Frieling en Ds. S. Baron primari in Mich.
Ds. K. van den Bosch en Ds. J. Noordewier secundi
" "
Ds. E.L. Meinders en Ds. W. Greve prim. Ill.
Ds. J.R. Schepers en Ds. J. Schepers secundie "
Dit Curatorium zal eens in 't jaar minstens zamen
komen tot onderzoek na de toestand der school.

Supplement 1
Rev. J. Noordewier is nominated as general treasurer.
Supplement 2
Rev. J. Schepers is nominated as treasurer of the fund
for Retired Ministers, Widows and Orphans, assisted
in Classis Michigan by Rev. J. Noordewier.
Supplement 3
To the Synodical Committee are nominated:
Rev. W.H. Frieling, Rev. S. Baron, Rev. E L.
Meinders are principals,
Rev. J. Noordewier, Rev. K. Vanden Bosch, and Rev.
J. Schepers, alternates.
Rev. W.H. Frieling is president of this committee.
Rev. E.L. Meinders is clerk of this committee.
Supplement 4
The above nominated synodical committee is named
to examine books.
Supplement 5
Chosen to the curatorium are:
Rev. W.H. Frieling and Rev. S. Baron principals from
Michigan
Rev. K. Vanden Bosch and Rev. J. Noordewier,
alternates from Michigan.
Rev. E.L. Meinders and Rev. W. Greve, principals
from Illinois.
Rev. J.R. Schepers and Rev. J Schepers, alternates
from Illinois.
This curatorium will meet at least once per year to
review matters pertaining to the school.
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Supplement 6
Certificate for the emeritated minister, Rev. D. J.
Vander Werp, as evidence of honorable completion
of his ministry in the True Dutch Reformed Church in
North America.
Much beloved brother in the Lord Jesus Christ!
May the God of all comfort grant you17 and yours an
all sufficienct portion [of comfrot]. Your request for
emeritation (at our Classical Assembly in Michigan)
we had reluctantly anticipated, since we knew of your
suffering and since we received your written request
at the above named assembly in December 1875,
which grieved us very much. But with all willingness
classis granted (according to Art. 13. of the
subsequent decisions of the national Synod of
Dordtrecht, 1618-19) its approval of this and since
the general assembly of our church on this continent
wasapproached, this matter was presented by our
Classis and sincerely supported.
Your inability to carry on the ministry due to
much suffering from cancer of the mouth, causes us
much sorrow. But we look back on a labor, in our old
fatherland and the years in this land (North America),
during which you with your gifts and talents
attempted to build up God’s Kingdom, and that
neither the fruits of your labors, or the strife, have
been left behind. Oh dear Brother, we most gladly
give you your emeritation (just as we do).

Bijlage 6.
Getuigschrift voor de Emeritus predikant Ds. D.J. van
der Werp als bewijs van eervol ontslag der Evangelie
bediening bij de True Dutch Ref. Church in N.
Amerika.
Veel beminde Boeder in den Heere Jezus
Christus! De God der vertroosting Zij U Eerw. met de
uwen een algenoegzaam deel. U Eerw. aanvraag om
het Emeritaat (op onze Klassikale Verg. van
Michigan) hadden wij reeds eenigen tijd tegemoet
gezien, omreden wij van u lijden wisten; en waar wij
op bovengenoemde Verg. in Dec. 1875 u schriftelijk
verzoek ontvingen, was dit voor ons wel smar telijk,
maar met alle bereidvaardigheid gaf de Klassis (op
grond van art. 13 der postacte van de besluiten der
Nationale Synode van Dordrecht van 1618 19)
daaraan hare goedkeuring, en daar de Al gem. Verg.
onzer Kerk, in dit werelddeeel, aanstaande was, werd
door onze Klasses ook daar deze zaak gebragt, en
daar van harte bevestigd.
Dat U Eerw. onmogelijk de bediening des Evang.
langer kondet uitvoeren, vanwege een zwaar lijden
van de kanker in de mond bedroeft ons zeer. Maar
terugziende op een arbeid in ons oude Vaderland en
de jaren die u in dit land (N. Amerika) met u gaven
en talenten Gods Koningrijk hebt zoeken te bouwen,
en dat evenmin vrucht als strijd is achter gebleven. O
lieve Broeder! dan verleenen wij u gaarne met dezen
het Emeritaat (gelijk wij doen)

17

Throughout, this translation uses forms of the
pronoun “you,” instead of the forms of the formal
“your honor” used in the original.
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as an honorable discharge of your services.
At the same time we promise you and yours an
annual stipend of $300, that is three hundred dollars.
And should the Lord restore you to health so that
you can work again (which however we do not
expect), then you are hereby given complete freedom
to resume your work of preaching the Gospel, and
you will again be declared eligible for call, and
should we hear this, it would fill us sincere joy. But
above all it is our desire and wish that the God, whom
you have served, richly comfort and strengthen you in
your difficult suffering.
May he grant you and yours a view of his holy
sovereign will.
And when the time comes for you to exchange
the temporal for the eternal, may He grant you an
abundant entry to eternal rest.
In the name of the general assembly, held
February 2-5, 1876

als eervol ontslag van de bediening.
Tevens beloven wij U Eerw. met de Uwen 's
jaarlijks te zullen geven ter ondersteuning $300
zegge driehonderd Dollars.
En mogt de Heere u weer in staat stellen om
werkzaam te kunnen zijn (dat wij echter niet
verwachten) dan wordt u door dezen volle vrijheid
gegeven, bij vernieuwing de Bediening weer te
aanvaarden, en u beroepbaar te stellen, en dit zou ons
tot innige blijdschap verstrekken wanneer wij dit
hoorden. Maar vooral zij onze wensch en bede, dat
die God, die gij gediend hebt, u rijkelijk verstrooste
en sterke in u zwaar lijden.
Hij geve u en de uwen het oog op Zijnen heiligen
souvereinen wil te vestigen.
En wanneer de tijd daar is, dat gij het tijdelijke
met het eeuwige zult verwisselen dan verleene Hij u
een ruime ingang in de eeuwige rust.
Namens de Algem. Vergadering van Febr. 2-5,
1876
G.E. Boer praeses
J. Noordewier scriba.

Rev. G. E. Boer, president
Rev. J. Noordewier, clerk
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Bijlage 7
LS
De Algemeene Vergadering der True Dutch Ref.
Church in N. Amerika verklaart hiermede dat de
Eerw. Heer J. de Rooij (als Leeraar onzer Kerk) door
bovengenoemde Verg. beroepbaar is gesteld en
toegelaten tot de Evang. bediening en het bedienen
der H. Sacramenten.
De Algem. Verg. bovengenoemd gezeten Febr.
2-5 1876 wenscht den Eerw. S. de Rooij vruchtbaar te
zijn voor het Sions Gods op aarde en vooral in N.
Amerika om Jezus wil.
Namens de Algem. Verg.
G.E. Boer praeses
J. Noordewier scriba.

Supplement 7
Greetings.
The General Assembly of the True Dutch Reformed
Church in North America declares herewith that the
honorable gentleman, J. De Rooy, as minister of our
church, is declared eligible for a call and admitted to
the ministry and the administration of the sacraments.
The above-named general assembly in session,
February 2-5, 1876, wishes that the honorable J. De
Rooy be fruitful for the Lord’s Zion on this earth and
especially in North America for Christ’s sake.
In the name of the general assembly,
Rev. G. E. Boer, president
Rev. J. Noordewier, clerk.

Bijlage 8
Beroepingsbrief
De Algemeene Vergadering der Ware Hollandsche
Gereformeerde Kerk in N. Amerika heeft in hare
zitting van heden den 3den Febr. 1876 gehouden te
Chicago (Ill) met het oog op de volstrekte
noodzakelijkheid onzer Kerk, om een eigen Docent te
hebben ter opleiding van studenten tot het ambt en de
betrekking van Herder en Leeraar (en het
Zendingswerk) eene nominatie gemaakt bestaande uit
een drietal Leeraren onzer Kerk

Supplement 8
Letter of Call.
The general assembly of the True Holland Reformed
Church in North America at its session, today the 3rd
of February 1876 in Chicago, IL, with an eye on the
absolute need of our church to have its own docent
for training students for the work and office of pastor
and minister (and mission work) has nominated a trio
of ministers from our church,
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named, Rev. G.E. Boer, Rev. J.R. Schepers, and Rev.
E.L. Meinders, chosen with nearly unanimous vote.
They similarly choose from the above, for the
position of docent of our church, (after first earnestly
asking the Lord to reveal His will) Rev. Geert Egbert
Boer, minister and pastor of the True Holland
Reformed congregation in Grand Rapids, Michigan,
with the stipulation that he instruct the students in the
following subjects:
1.a. Dutch Language and Composition
b. Latin, Greek, and Hebrew
c. An overview of General History, and also
Geography, Mythology, as much as is required for
History.
d. Logic and Metaphysics
2.a. Bible History, including relevant Biblical
Geography and Jewish History
b. Church History
c. The Basis of Exegesis
d. Natural Theology
e. Revealed Theology
1. Positive
2. Refutative, particularly pertaining to present day
errant doctrines
3. Practical
f. Pastoral, including Preaching and

met name Ds. G.E. Boer Ds. J. R. Schepers en Ds.
E.L. Meinders, en is met bijne algemeene stemmen
verkozen, gelijk zij verkiest bij dezen tot
bovengemelde betrekking van Docent onzer Kerk (na
vooraf gemeenschappelijk het aangezicht des Heeren
ernstig te hebben gezocht om ons den man Zijns raads
daartoe aan te wijzen) Ds. Geert Egberts Boer Herder
en Leeraar der Ware Holl. Ger. Gemt. te Grand
Rapids (Mich) en wel met bepaling om de studenten
te onderwijzen in de navolgende vakken
1 a. Hollandsche taal en stijl.
b. Latijn, Grieksch en Hebreeuwsch.
c. Overzicht van de Algemeene Geschiedenis en ook
van de Geographie en Mythologie, zoover die tot de
Geschiedenis vereischt worden.
d. Logica en Metaphisica.
2 a. Bijbelsche Geschiedenis. Daaraan verbonden
Bijbelsche Geographie en Joodsche oudheden.
b. Kerkelijke Geschiedenis.
c. De gronden der Bijbelsche Uitlegkunde.
d. Natuurlijke Godgeleerdheid.
e. Geopenbaarde Godgeleerdheid
1 Stellige
2 Wederleggende, voorn. hedendaagsche doolingen
betreffende
3 Beoefende.
f. Pastoraal, inzonderheid Predikkunde
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Catechism and lastly,
g. History and content of the Forms of Unity,
Liturgical Writings, and Church Order. (While the
students are obligated to apply themselves to learn the
English language through private instruction.)
The assembly acknowledges an annual (see
Art.26) salary or stipend for the called docent,
amounting to $1300, that is thirteen hundred dollars,
which it is understood to include rent for his living
quarters, which he must arrange himself, while the
lecture hall, or the location where instruction will be
given to the students, is noted to be above the Dutch
School in Grand Rapids. It is to be understood that
the domicile or residence of the called docent also is
stipulated to be in Grand Rapids, MI. Meanwhile,
annually five weeks of vacation are granted to the
docent and the students.
Further, the docent-elect is obligated upon
accepting the call in question, to sign the oath
formulary now in use by our church, as per the
supplemental Acts of the National Synod of Dordt,
1618-1619, and to stand in submission to the
honorable curators of our church, who have been
chosen as such by the assembly.
Presented to the above named docent-elect to be
duly conducive

Catechetiek, en eindelijk
g. Geschiedenis en inhoud der Formulieren van
Eenigheid, Liturgische Schriften en Kerkregeering.
(Terwijl de studenten onder verpligting liggen om
door privaat onderwijs zich toe te leggen op het
aanleeren der Engelsche taal).
De Vergadering kent aan den beroepen Docent
een (jaarlijksche) (Zie Art. 26) tractement of
bezoldiging toe. De som van $ 1300 zegge Dertien
honderd Dollars, waaronder begrepen is de
jaarlijksche huur voor Zijne woning welke hij zich
zelve moet verschaffen terwijl hem als Collegie zaal
of lokaal voor het geven van het onderwijs aan de
studenten is aangewezen boven de Hollandsche
School te Grand Rapids; weshalve het domicilium of
standplaats van den beroepen Docent ook is bepald te
Grand Rapids (Mich) evengemeld. Terwijl 's jaarlijks
vijf weken vacantie wordt vergund aan Docent en
Studenten.
Meergenoemde Docent zal verpligt zijn, om bij
aanname van bewuste roeping het Eed Formulier
deswege in onze Kerk in gebruik, voorkomende in de
Postacte der Nat. Syn. van Dordrecht 1618-19 te
onder tekenen en te staan onder toezigt van de Wel
Eerw. Heeren Curatoren onzer Kerk welke staande de
Verg. daartoe zijn benoemd.
Afgegeven aan den beroepen Docent
bovengenoemd om te strekken naar behooren.
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Done in our general assembly, today, February 3.
1876.
In the name of the True Dutch Reformed Church
in North America
Signed
L. Rietdijk, vice president
J. Noordewier, clerk
The assembly hereby makes known its strongest
desire that the docent-elect, may accept this call in the
fear of the Lord, and do this within a period of six
weeks, and that the Lord may provide insight, grace,
wisdom, and strength to that important poition, so
that it may be conducive to the honor and glory of His
great name, and the establishing, upbuilding, and
expansion of His church and congregation, also in
these regions.
May this be so.

Gedaan in onze Algem. Verg. van heden
Febr. 3 1876.
Namens Verg. der W. H. G. Kerk in N. Amerika
(was get.)
L. Rietdijk vice praes
J. Noordewier scriba.
De Vergadering drukt bij dezen ten sterksten hare
begeerte uit dat de beroepene Docent, in de vreeze
des Heeren deze roeping moge opvolgen, en dat wil
[sic] binnen den tijd van zes weken en dat des Heeren
licht, genade, wijsheid en kracht tot die gewichtvolle
betrekking moge schenken, opdat het verstrekke tot
Eer en de verheerlijking van Gods grooten Naam en
stigting, opbouw en uitbreiding van Zijn Kerk en
Gemeente, ook in deze gewesten.
Dat Zij Zoo.
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