General Assembly, 1878 – Chicago, IL
Minutes of the general assembly held in Chicago, IL,
session commencing June 5, 1878.
The retiring president, Rev. W.H. Frieling, asks
that Ps. 133 be sung, and his honor further opens the
assembly with prayer.
The letters of mandate are requested and read,
from which it appears that chosen as delegates for and
present are, from:
1. Grand Rapids, Rev. J. Kremer and elder J. Gelok
2. Steamboat Rock, Rev. B. Mollema alone
3. Zeeland, Rev. G. Hoeksema and elder J. De Jong
4. Oostburg, Rev. J. De Rooy, alone
5. Orange City, Rev. J. Stad, alone
6. Lafayette, Rev. J. Noordewier and elder G.
Aardappel
7. Chicago, Rev. W Greve and elder D. Natelburg
8. Paterson, Rev. L. Rietdijk, alone
9. North Township, elder G. Eenigenburg, alone
10. Ridott, Rev. W. Coelingh, and elder elder S.
Langeland
11. Grand Haven, Rev. K. Vanden Bosch and elder
G. Bakker
12. Graafschap, elders P. Boven and J. de Frel
13. Collendoorn, Rev. W.H. van Leeuwen and elder
A. Postma
14. Roseland, elders H. Tien and Wm. Prins

Notulen der Algem. Verg. gehouden te Chicago Ill.
zitting nemende Juny 5 1878.
De afredende praeses Ds. W.H. Frieling verzoekt
dat Ps. 133 wordt gezongen en Zijn Eerw. opent
verder de Verg. met gebed.
De lastbrieven worden opgevraagt en gelezen,
waaruit blijkt, dat als Afgev. waren benoemd, voor en
aanwezig van:
1. Grand Rapids Ds. Kremer en Oud. J. Gelok
2. SteamBoat Rock Ds. B. Mollema alleen
3. Zeeland Ds. G. Hoeksema en Oud. J. de Jong
4. Oostburrg Ds. J. de Rooi alleen
5. Orange City Ds. J. Stad alleen
6. La Faijette Ds. J. Noordewier en Oud. G.
Aardappel
7. Chicago Ds. W. Greve en Oud. G. Natelburg
8. Paterson Ds. L. Rietdijk alleen
9. North Township, Oud. G. Eenigenburg alleen
10. Ridott Ds. W. Coelingh en Oud. S. Langeland
11. Grand Haven Ds. K. van den Bosch en Oud. G.
Bakker
12. Graafschap Oud. P. Boven en j. de Frel
13. Collendoorn Ds. W.H. van Leeuwen en Oud. A.
Postma
14. Roseland Oud. H. Tien en Wm. Prins
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15. South Holland, Rev. E.L. Meinders and elder L.
Vander Aa
16. Kelloggsville, elder M. Boersema, alone
17. Muskegon, Rev. W.H. Frieling and elder A.
Goudberg, alternate.
18. Noordeloos, Rev. G. Broene and elder W.
Verhey, alternate.
19. Vriesland, Rev. G. Hemkes and elder P. Karsten
20. Ackley, Rev. J. Schepers, alone
21. Kalamazoo, Rev. E. vander Vries and elder A.
Nieuwland
22. Niekerk, elders. J. Mellema and E. Vander Linde
23. Holland, elder J. De Beer, H. Meijer (deacon)
24. Jennisonville, elder M. Alberda, alone
25. Cincinnati, elder M. Bouwens, alone
The congregations of Hohokus, Sayville, and
Rochester are only represented by letter and from
Clam Union, Cleveland, and Hastings, there is
nothing.
32. As representative of the True Reformed
Protestant Dutch Church is Rev. J.Y. De Baun.
33. Pella, Rev. S. Baron explains that his letter of
mandate was written and signed, but remains at home,
he having forgotten it, but that he was promised that it
will be sent. For that reason his honor asks that he
may be seated in spite of this.
The assembly answers, Yes.

15. South Holland Ds. E.L. Meinders en Oud. L. van
der Aa
16. Kellogsville Oud. A. Boersema alleen
17. Muskegon
Ds. W.H. Frieling en Oud. A.
Goudberg. sec.
18. Noordeloos, Ds. G. Broene en Oud. W. Verheij
sec.
19. Vriesland, Ds. H. Hemkes en Oud. P. Karsten
20. Ackley, Ds. J. Schepers alleen
21. Kalamazoo, Ds. E. van der Vries en Oud. A.
Nieuwland
22. Niekerk, Oud. J. Mellema en E. van der Linde
23. Holland, " J. de Beer en H. Meijer Dia.
24. Jennisonville Oud. M. Alberda alleen.
25. Cincinnati
" M. Bouwens "
De Gem. Hohokus Sayville en Rochester waren
alleen per brief vertegenwoordigd en van
Clam Union Cleveland en Hasting was niets.
32. Als Deputaat voor de True Ref. Protestans Dutch
Church was Ds. J.Y. De Baun.
33. Pella Ds. S. Baron verklaart dat Zijn Eerw.
Lastbrief wel geschre ven en geteekend, maar te huis
was gebleven, door ze te vergeten maar dat hem was
beloofd, dat ze het zouden nazenden, waarom Zijn
Eerw. vraagt om hem evenwel zitting kan worden
verleend.
De Verg. antw. Ja.

415

General Assembly, 1878 – Chicago, IL
Since Rev. J. Kremer was not yet able to attend our
general assembly of last summerhe is properly
installed by Docent G.E. Boer, on behalf of the
assembly.
Art. 2
The question is asked whether there are comments on
the letters of mandate, and the review of them leads to
the conclusion that it is moved that after this assembly
attestations and also the letters of mandate should be
printed, and a discussion be held to develop one form.
This is adopted.
Art. 3
Election of president and clerk.
As president is elected Rev. J. Kremer and as vice
president Rev. K. Vanden Bosch.
As clerk Rev. J. Noordewier and as assistant
clerk Rev. L. Rietdijk
These brothers assume their offices.
Art. 4
Rev. Matske
Rev. Matske, pastor of the Evangelical Church in
Silesia, being present, is introduced to the assembly
by the president. After which Rev. Matske brings
fraternal greetings from his church, and a letter of
recommendation is read which shows that his honor is
in this country, traveling to solicit funds for his
congregation and therefore also asks for our
beneficence; and at the same time they gladly would
like to have one of us visit them.

Daar Ds. J. Kremer verleden zomer nog niet op
onze Algem. Verg. kon zijn, wordt Zijn Eerw.
namens de Verg. bij monde van onzen docent G.E.
Boer behoorlijk geinstalleerd.
Art. 2.
Er wordt gevraagd of er ook aanmerkingen op de
laastbrieven zijn, en de beoordeeling daarvan geeft
aanleiding dat er bepaald wordt, om staande deze
Verg. over Attesten en ook Lastbrieven ta laten
drukken zal worden gesproken tot het bekomen van
eene vorm. Dit wordt aangenomen.
Art. 3.
Benoeming van Praeses en Scriba.
Tot praeses wordt benoemd Ds. J. Kremer en tot vice
praeses Ds. K. van den Bosch.
Tot Scriba Ds. J. Noordewier en tot adjunct
scriba Ds. L. Rietijk.
Deze broeders nemen als zoodanig zitting.
Art. 4.
Ds. Matske.
Ds. Matske, Leeraar bij de Evangelische Kerk in
Selizien in ons midden zijnde, wordt door de praeses
aan de Verg. voorgesteld. Waarna Ds. Matske de
broeder groete van hun Kerk overbrengt en een brief
van aanbeveling voorleest waaruit blijkt dat Zijn
Eerw. bij vernieuwing een collecte reis in dit land,
doet, voor zijn gemeente, en daartoe ook onze
liefdadigheid vraagt en tevens zouden zij gaarne zien
dat een onzer hun eens kon bezoeken.
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Art. 5
The public declaration is read by the president which
is subscribed to with a unanimous agreement.

Art. 5.
De openlijke verklaring wordt door de praeses
voorgelezen, waarmede een algemeene instemming
wordt betuigd.
Art. 6.
Notulen.
De notulen der voorgaande Verg. worden
voorgelezen en met een enkele opmerking
goedgekeurd.
Art. 7.
Rochester
Ds. L. Rietdijk geeft, omtrent art. 33 der vorige Verg.
verslag van het stichten eener gemeente te Rochester
(N.Y.) Dit wordt goedgekeurd.
Door een schrijven vraagt die gemeente een
Consulent, waarvoor Ds. L. Rietdijk wordt
aangewezen.
En de vraag om handopening tot het roepen van
een Leeraar wordt in handen der Klassikale Comm.
van Mich. gesteld.
Art. 8.
Onderzoek der studenten.
Volgens vroeger bepaling waren de studenten
aanwezig om een proev van hunne vorderingen te
leveren.
Hunne getuigschriften van den Docent en de
Kerkeraad worden gelezen en goedgekeurd en na de
middag zullen ze ieder een opstel voordragen over
een opgegeven onderwerp en onderzocht worden in
de:
Hollandsche taal door Ds. J. Kremer
Latijnsche taal door Docent G.E. Boer
Grieksche taal door Ds. G. Hemkes

Art. 6
Minutes
The minutes of the previous assembly are read, and
approved with a few comments.
Art. 7
Rochester
Per Art. 33 of the previous assembly, Rev L. Rietdijk
presents a report on the organization of a
congregation at Rochester, N.Y. This is approved.
Via a letter, this congregations requests a
counselor, Rev. Rietdijk is named as such.
And the request for assistance in calling a castor
is placed in the hands of the classical committee of
Michigan.
Art. 8
Examination of Students
According to a previous decisions, the students are
present to present evidence of their progress.
Their attestations from the docent and church
council are read and approved, and after the noon
hour, each will present an essay on a given subject
and be examined in the:
Dutch language by Rev. J. Kremer
Latin language by Docent G.E. Boer
Greek language by Rev. G. Hemkes
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Geography by Rev. W.H. van Leeuwen
History of Fatherland by Rev. W. Coelingh
General History by Rev. W.H. Frieling
Logic by Rev. E.L. Meinders
Church History by Rev. K Vanden Bosch
Biblical History by Rev. E. vander Vries
Art. 9
This session is closed by Rev. K Vanden Bosch with
thanksgiving to the Lord.
Second Session
Art. 10
Rev. S. Baron has Ps. 25:5 sung and opens this
session with prayer.
Art. 11
Essays
T. Vanden Bosch delivers an essay on the Greeks; C.
Bode on the Romans; H. Douwstra on The
Difficulties of Life; P. Schut on Prosperity; and
Tempel on Patience. After which the examination in
the above named subjects begins.
Art. 12
Since it is evening, this session is closed by Rev.
E.L. Meinders after the singing of Ps. 25:6.
Third Session
Art. 13
Rev. L Rietdijk has Ps. 84:3 sung and opens this
morning session with prayer.
Art. 14
The examination proceeds and is completed after
which, upon request, the students and those who are
not delegates absent themselves.

Aardrijkskunde door Ds. W.H. van Leeuwen
Vaderlandsche Gesch. door Ds. W. Coelingh
Algem. Gesch. " Ds. W.H. Frieling
Logica " Ds. E.L. Meinders
Kerkgeschiedenis " Ds. K. van den Bosch en
Bijbelsche Gesch.
" Ds. E. v d Vries.
Art. 9.
Door Ds. K. van den Bosch wordt deze Zitting met
dankzegging aan den Heere gesloten.
Tweede Sessie
Art. 10.
Ds. S. Baron laat zingen Ps. 25:5 en opent deze
Zitting met Gebed.
Art. 11.
Opstellen
T. van den Bosch draagt een opstel voor over de
Grieken C. Bode over de Romeinen H. Douwstra
over de moeiten des levens P. Schut over voorspoed
en Tempel over Lijdzaamheid. Waarna een aanvang
wordt gemaakt in bovengen. vakken.
Art. 12.
Daar het avond is wordt deze Zitting gesloten door
Ds. E.L. Meinders na het zingen van Ps. 25:6.
Derde Sessie
Art. 13.
Ds. L. Rietdijk laat zingen Ps. 84:3 en opent deze
morgen Zitting met Gebed.
Art. 14.
Het onderzoek wordt voorgezet en beeindigd, waarna
op verzoek de studenten en die geen afgev. zijn zich
verwijderen.
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Art. 15
The president asks for an evaluation of what Docent
G.E. Boer had put forth and further the judgements of
the other ministers present, who judge favorably on
the progress and the following is adopted.
Students Douwstra, Schut, and Tempel are to be
congratulated with the tests they completed, and they
have the privilege of being allowed to study for one
more year. And then if all is in order, they may take
the final Literary exams.
Student T. Vanden Bosch is admitted to the
theological studies with a diploma Cum Laude (with
praise) and student C. Bode with a regular diploma.
The students having been called in, are informed
of this and the last named that their diplomas will be
issued.

Art. 15.
De praeses vraagt het adviseerend oordeel, omtrent
het geleverde van Docent G.E. Boer en voorts het
oordeel der overige Leeraren, die over de vorderingen
gunstig oordeelen, en het volgende wordt
aangenomen
De studenten Douwstra, Schut en Tempel zullen
worden gefelyciteerd met de proeve door hen
geleverd en hebben het voorregt nog een jaar te
mogen studeren, om dan bij welzijn voorgoed een
litterarisch examen af te leggen.
De student T. van den Bosch wordt met een
diploma Cum laude (met lof) tot de theologische
studien toegelaten. Student C. Bode met een gewoon
diploma.
Dit wordt hun binnen geroepen zijnde
medegedeeld en laatst genoemden dat hen diploma
zal worden verstrekt.
Art. 16.
Pieter Exter.
Bovengen. Br. was bij vernieuwing in ons midden,
om zijne begeerte, opgeleid te worden tot het
Leeraarsambt, te kennen te geven. De praeses spreekt
met hem en laat hem lezen Matth. 21. daarna wordt
de Leeraars gelegenheid gegeven met hem te spreken.
Waarna de broeder verzocht zich eenige
oogenblikken te verwijderen. Het getuigenis der
Afgev. van Kalamazoo en dat van student v d Bosch
waar hij nog les heeft genomen wordt ingewonnen en
na een woord van docent G.E.Boer besluit de Verg.
den Br. voor rekening der Kas op te nemen. (Zijn
vader zou 's jaarlijksch $ 50 bijdragen) en deze
uitslag wordt hem medegedeelt dat hij in blijdschap
aanneemt.

Art. 16
Peter Ekster
The above named brother again presents himself to
the assembly to assert his desire to be trained for the
office of minister. The president speaks with him and
asks him to read Matthew 21. After this the ministers
are given an opportunity to speak with him and then
the brother is asked to absent himself momentarily.
The testimony from the delegate from Kalamazoo,
and from the student Vanden Bosch, with whom he
has studied is taken into account and after a word
from docent G.E. Boer, the assembly decides to
accept this brother, and provide financial aid. (His
father would contribute $50 annually) He is informed
of this decision which he receives with joy.
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Art. 17
After a ten-minute pause, a protest is presented from
Rev. Coelingh, on the basis of Art. 16 of the previous
minutes. Upon request, his honor reads this, and after
this has been heard and considered the following is
adopted as a decision:
The General Assembly (June 6, 1878), hereby
declares that the differences that have arisen between
the General Assembly of 1877 and the Rev W.
Coelingh; as well as an article read in the Zeeland
congregation, in connection with this matter, are
considered, in its entirety, not to have taken place.
Rev. Hoeksema promises that the retraction of
the said article will be made known to the
congregation.
Rev. Coelingh states that with this all is forgiven
and forgotten, and at this the president, on behalf of
the assembly, extends the right hand of fellowship to
Rev. Coelingh.
In the name of today’s General Assembly
Art. 18
Correspondence
Concerning Art. 30 of the previous minutes, Rev. G.
Hemkes, as clerk of the general committee, reports
that the correspondence shall be read at the next
Synod.
Art. 19
Hastings, Nebraska
Per Art. 34 of the previous minutes, Rev. J. Schepers
presents a report that his honor has not carried out
this charge and the reasons for this. This
announcement is approved.
A letter from Hastings is read, in which they
write that they regularly gather together for worship
services,

Art. 17.
Na 10 min. pauze wordt ter tafel gelegd, op grond van
art. 16 der vorige notulen, een protest van Ds. W.
Coelingh. Zijn Eerw. leest op verzoek het zelf voor
en dit gehoord en beoordeeld zijnde wordt als besluit
het volgende aangenomen
De Alg. Verg. (Juny 6 1878) verklaart hierdoor
dat het verschil gerezen tusschen de Algem. Verg.
van 1877 en Ds. W. Coelingh, als ook de voorlezing
van een stuk, in de gem. Zeeland, daartoe betrekking
hebbende, beschouwt als in het geheel niet geschied
te zijn.
Ds. Hoekzema belooft de terugname van bedoeld
stuk aan de gem. bekend te maken.
Ds. Coelingh zegt hiermede alles te vergeven en
vergeten en hierop reikt de praeses namens de Verg.
aan Ds. Coelingh de broederhand.
Namens de Algem. Verg. van heden.

Art. 18.
Correspondentie.
Omtrent art. 30 der vorige notulen deelt Ds. G.
Hemkes als scriba der Algem. Comm. mee, dat ons
schrijven op de eerstvolgende Synode zou voorgelegd
worden.
Art. 19.
Hasting, Nebraska
Omtrent art. 34 der vorige notulen, geeft Ds. J.
Schepers verslag Zijn Eerw. had daaraan niet voldaan
en geeft daarvan reden. Deze mededeeling wordt
goedgekeurd.
Een brief van Hasting wordt voorgelezen, waarin
ze schrijven, dat zij geregeld ter godsdienst zamen
komen
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and they request that a minister come to them to
provide religious services. This is assigned to Classis
Iowa.
Art. 20
It being noon, this session is closed with thanksgiving
by Rev. De Rooy after the singing of Ps. 25:4.
Art. 21
Fourth Session
The afternoon session is opened with prayer by ……

en verzoeken dat er een Leeraar kome om hun in 't
Evang. te dienen. Dit wordt aan de Klasses Iowa
opgedragen.
Art. 20.
Middag zijnde wordt deze Zitting met dankzegging
gesloten door Ds. J. de Rooij na het zingen van Ps.
25:4.
Art. 21.
Vierde Zitting.
De namiddag zitting wordt met gebed geopend door
......
Art. 22.
Pasaic.
Er komt een brief ter tafel van de gem. Pasaic waarin
ze hun oordeel over de punten in de agenda geven en
berigt omtrent de welstand der gemeente, benevens
$8 voor de School en $5 voor het Emeritus fonds.

Art. 22
Passaic
A letter is received from the Passaic congregation, in
which they present their judgement on the points in
the agenda, and report on the wellbeing of the
congregation and also includes $8 for the school and
$5 for the emeritus funds.
Art. 23
Protest
A protest is presented from some members of the
Grand Rapids congregation against their minister
Rev. J. Kremer. From the contents of the protests, it
appears that they base their protest on: first, that the
reverend is too familiar in his relations with the
Reformed Church; and that secondly from this results
a harmful evil, which appeared in their young
people’s society, via the presentation of an essay
which they considered a provocation to God. Thirdly,
that the reverend permits the children to attend a
Methodist Church for catechism and fourthly, that in
his preaching he uses expressions that seem to them
to be dangerous and not practical enough.

Art. 23.
Protest
Komt ter tafel, van eenige litmaten der Gem. Gr.
Rapids een protest, tegen hunne Leeraar J. Kremer.
Uit de inhoud van het protest bleek dat zij hun protest
gronden Vooreerst: Dat Ds. J. Kremer te familiar met
de Ref. Church omging, en dat ten tweeden daaruit
een schadelijk kwaad vloeije, 't welk gebleken was
onder hun in de jongelings vereeniging, door de
voordragt van een stuk dat zij God tergend noemen.
Ten derden dat de Leeraar de kinderen naar een
Methodisten Kerk ter Catechisatie laat gaan en ten
vierden: In de prediking uitdrukkingen gebruikt die
hun gevaarlijk voorkwamen en niet praktikaal genoeg
was.
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After the reading of the protest, Rev. Kremer
provides information on this, the delegate, elder J.
Gelok states what they, as the church council, have
done in this matter, and Rev. Hemkes reads the
decision of Classis Michigan. Having heard and
evaluated all of this, the classical decision of
Michigan is approved.
Art. 24
Consecration of marriage
Muskegon asks if members of the congregation are
obligated to have an ecclesiastical consecration of
marriage? The assembly totally adopts the statement
of Christelijk Gerformeerde Kerk in the Netherlands
at its Synod of 1875. This decision is as follows:
The ecclesiastical consecration of marriage is to
be desired as a privilege. The church councils must
work to arouse and strengthen this conviction, and
further do all in their power, earnestly and with
solemnity to carry out the ecclesiastical consecration
of marriage.
Art. 25
Classis Illinois asks:
First, whether would it be better for our general
assembly to become a synod, and that a certain
number of delegates be sent from each Classis.
The assembly judges that this is not a matter for a
vote.
Secondly: If a member of the congregation, who
is under censure and resigns his membership, thereby
is outside the reach of further action.

Na lezing van het protest wordt het een en ander
door Ds. J. Kremer toegelicht, de Afgev. Oud. J.
Gelok deelt mede wat zij als Kerkeraad hadden
gedaan in dezen en Ds. Hemkes leest het besluit der
Klasses Mich. voor. Na dit een en ander gehoord en
beoordeeld hebbende wordt het Klassikaal besluit van
Mich. goedgekeurd.
Art. 24.
Huwelijks Inzegening.
Muskegon vraagt: Of het verpligtend is, voor leden
der gemeente, het huwelijk kerkelijk te laten
inzegenen? De Verg. vereenigd zich geheel der Chr.
Ger. Kerk in Ned. op hare Synode 1875 uitgesproken.
Dit oordeel is als volgt
De Kerkelijke inzegening des huwelijks behoort
als een voorregt begeerd te worden. De Kerkeraden
moeten er aan arbeiden om die overtuiging algemeen
te wekken en te versterken, en voorts te doen wat in
hun vermogen is, om de Kerkelijke inzegening des
huwelijks ernstig en plechtig te verrichten.
Art. 25.
De Klasses Illinois vraagt
Vooreerst of het niet beter ware dat onze Algem.
Verg. een Synodale werd en uit iedere Klasses een
zeker tal afgev. werd gezonden.
De Verg. oordeelt dit niet als verkiezelijk.
ten tweeden: Of een lid der Gem. onder sencuur
zijnde, zijn lidmaatschap opzeggende, daardoor
buiten het bereik der verdere behandeling geraakt.
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The assembly decides that the church no longer
can take action against such people, since they are are
outside the church.
Thirdly. What does the assembly think of the
association of young people’s societies with
delegations of various church organizations, and how
far can and may such fellowship go according to our
confession?
The Assembly decides that it can make no
specific decision in this matter, but expresses its
conviction that the church councils have a major
obligation to guard against everything unedifying, and
also have to pay strict attention to the spirit and
purport of essays that are presented in normal
gatherings of the youth and at their annual
celebrations.
Art. 26
Administering examinations
A motion is adopted that in the future examinations
will no longer occur at the general assembly, since
this takes too much time. But will be done by the
curators who will hold a specific meeting for this at a
place which they determine convenient. And they are
given permission to call in not only the alternates, but
if judged necessary, also to invite other ministers for
help and advice.
Art. 27
The Emeritus Fund
The next item on the agenda under letter a from
Classis Michigan and letter b from Classis Iowa, [is]
the reconsideration of the decision concerning the
stipend for emeritus ministers, or widows and
orphans.

De Verg. oordeelt: Dat de Kerk aan zulke
perzonen niets meer kan doen als buiten de Kerk
zijnde.
ten derden: Wat de Verg. oordeelt van de
gemeenschap der jongelings vereenigingen en afgev.
van verschillende Kerkgenootschappen en hoever die
gemeenschap zich volgens onze belijdenis kan en
mag uitstrekken.
De Verg. oordeelt dat ze daarvoor niets
beslissend kan bepalen, maar spreekt als overtuiging
uit, dat de Kerkeraden daarin een groote plicht
hebben, om voor alle onstichtelijkheid te waken,
streng acht te geven op de geest en strekking der
stukken die voor gedragen worden in gewone verg.
van jongelingen en op jaarfeesten.
Art. 26.
Examen afnemen.
Op voorstel wordt aangenomen, dat voortaan het
Examen niet meer op de Algem. Verg. zal plaats
hebben daar dit te veel tijd neemt, maar door de
curatoren waartoe zij eene bijzondere vergadering
zullen houden, ter plaatse waar zij het geschikt
oordeelen, en hun wordt de vrijheid gegeven om niet
alleen de secundi maar als zij het noodig oordeelen
ook andere Leeraars tot hulp en raad uit te noodigen.
Art. 27.
Het Emeritusfonds.
Komt aan de orde, de agenda, onder letter a van de
Klasses Mich. en letter b van de Klasses Iowa de
herziening van het besluit omtrent de bezoldiging van
Emeritus predikanten of weduwen en weezen.
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After a discussion of this, it is decided to remain
with Art. 34 of 1874, with an addition to that article,
unless it appears that there is no need for this.
Each classical committee is charged to examin
this [need]..

Na discussien hieromtrent komt men tot het
besluit om bij art. 34 van 1874 te blijven met
bijvoeging aan dat art. Tenzij het mogt blijken dat
daaraan geen behoefte bestond.
Aan ieder Klassikale Comm. wordt dit onderzoek
opgedragen.
Art. 28.
Theologische School
Onder letter b van de Klasses Mich. komt volgens de
agenda ter tafel de Incorporatie der theologische
school. Docent G.E. Boer deelt mede van bevoegde
perzonen te hebben vernomen, dat daartoe minstens 5
perzonen moeten worden benoemd als trustees en
zulk een trustees 2000 Dollars moet verzekeren als
eigendom der incorporatie. Er wordt besloten de zaak
tot stand te brengen en tot trustees worden benoemd
Ds. W.H. Frieling thans Leeraar te Muskegon
Ds. K. van den Bosch " " " Grand Haven
Jan Gelok van Gr. Rapids A. Riddering van Vriesland
en J. Garveling van Graafschap.
Volgens letter d komt nu ter spraak, waar zal de
standplaats der school zijn.
Holland biedt de verg. als de school bij hun
geplaatst wordt, twee loten met een college gebouw,
aan.
Zeeland wil tot dat doel hun oude Kerk en lot
geven.
Grand Rapids geeft 's jaarlijks 180 dollars min
10 percent boven hunne schatting voor de school.
De studenten leggen een geschrift ter tafel waarin
ze op onder scheidene gronden Gr. Rapids als
doelmatig rekenen.

Art. 28
Theological School
Under letter b from Classis Michigan, according to
the agenda, the incorporation of the theological
school is brought up for discussion. Docent G.E. Boer
reports having heard from qualified people, that at a
minimum five people must be named as trustees and
such trustees must ensure a balance of $2000 which is
the real property of the incorporation. It is decided to
bring this into being and named as trustees are:
Rev. W.H. Frieling, now minister in Muskegon
Rev. K. Vanden Bosch, now minister in Grand Haven
Jan Gelok from Grand Rapids; A. Riddering from
Vriesland and J. Garveling from Graafschap.
According to letter d, for discussion now comes,
where the school will be located.
Holland offers the assembly two lots with a
college building on it, if the school is located there.
Zeeland offers their old church building and lot
for this purpose.
Grand Rapids annually contributes $180, less 10
percent, above their assessment for the school.
The students present a document in which for
various reasons they consider Grand Rapids as the
suitable location.
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and adopted to determine this by vote. And when the
ballots are opened it appears that Grand Rapids has
22 votes, Holland, 14 and Zeeland 3.
Because of this result, Grand Rapids remains the
location until the church decides otherwise.
Art. 29
De Wachter
According to letter c on the agenda from Michigan,
Docent G.E. Boer proposes to the assembly to be
released from the editorship of De Wachter since
teaching requires much time from his honor.
The assembly responds to this request and
appoints Rev. G Hemkes who will assume this duty
with volume 11, number 10.
Concerning the administration, it is brought up
that elder H. Diepenhorst of Noordeloos has
proposed to Classis Michigan that he was willing to
do this, in order to provide Rev. G Broene with the
stipend, to be used as payment of the debt he owes to
the student support fund. Another motion, however,
is made, that if a change must be made, Rev. Broene
must assume this obligation himslef.
This being voted on, with a view to the above,
Rev. G. Broene is named. At the same time as the
change in editorship, Rev. Broene will take over the
administration from Rev. Noordewier.

Na deliberatien over deze zaak wordt voorgesteld
en aangenomen door stemmen dit uit te wijzen en bij
het openen der briefjes bleek dat Gr. Rapids 22
Holland 14 en Zeeland 3 stemmen had.
Grand Rapids blijft door deze uitslag de
standplaats tot dat de Kerk anders verkiest.
Art. 29.
De Wachter
Volgens letter c der agenda van Mich. stelt Docent
G.E. Boer aan de Verg. voor; of hij niet kan ontslagen
worden van de Redactie der Wachter, omreden het
doceeren Zijn Eerw. veel werk verschaft.
De Verg. geeft gehoor aan dit verzoek en
benoemd daartoe Ds. G. Hemkes die dit aanneemt om
met No. 10 jaarg. 11 te aanvaarden.
Omtrent de adm. wordt ter tafel gebragt, dat Oud.
H. Diepenhorst van Noordeloos op de Klasses Mich.
had voorgesteld dit te willen doen, om het geen er van
betaald werd, aan Ds. G. Broene af te staan tot
afbetaling zijner schuld bij de Kas Ex bonis publicus.
Er wordt echter een ander voorstel ter tafel gebragt
dat, indien er verandering moet komen Ds. Broene
het zelf moet waarnemen.
Hierover stemmende wordt, met het oog op de
bovengemelde voorwaarde Ds. G. Broene verkozen.
Ook zal Ds. B. gelijktijdig met de over gang der
Redactie, de Adm. van Ds. N. overnemen.

After deliberating about this matter it is proposed
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This session is closed by Rev. Rietdijk with prayer.

Door Ds. L. Rietdijk wordt deze Zitting met Dankz.
gesloten.
Art. 30.
Vijfde Sessie
Deze Zitting wordt door Ds. J. Stad geopend met
gebed.
Art. 31.
Tot het nazien der verschillende administratien wordt
een Comm. be staande uit Ds. W.H. van Leeuwen P.
Karsten en M. Boersema.
Art. 32
Schuldbelijdenis
De Klasses Illenois [sic] vraagt, waneer een lit der
gemeente in openbare zonde gevallen is, of zulk een
verpligt is, zijne zonde openlijk voor de gem. te
belijden, dan of het voldoende is dit voor de
Kerkeraad te doen, en dat dit dan ook aan de Gem.
wordt bekend gemaakt.
De Verg. oordeelt dit aan de bevoegde
Kerkeraden te moeten overlaten, om te doen zooals
het meest sticht.
Art. 33.
Buitenlandsche Zending
Onder het rubriek afzonderlijke gemeenten werd
volgens de agenda ter tafel gebragt: Of er niet iets
gedaan kan worden aan de buiten landsche Zending.
Dat er aan gearbeid moest worden dit werd algemeen
geoordeelt. Ook waren er uit de Gem. Grand Rapids
nu en dan gelden opgezonden voor de Zending van de
Chr. Ger. Kerk.
Er waren er, die oordeelden dit voorbeeld te
moeten volgen. Anderen hadden liever dat wij een
eigen Zending tot stand

Art. 30
Fifth Session
This session is opened by Rev. J. Stad with prayer.
Art. 31
A committee, consisting of Rev. W.H. Van Leeuwen,
P. Karsten, and M. Boersema, is named for attending
to various business matters.
Art. 32
Confession of Guilt
Classis Illinois asks, when a member of the
congregation publicly has fallen into sin, is such a
person is required to confess his sin publicly before
the congregation, or is it sufficient to do this before
the church council, and then to report this to the
congregation.
The assembly decides this must be left to the
authorized church councils, to do as seems most
edifying.
Art. 33
Foreign Missions
Under the rubric: various congregations; [the
following is] brought up according to the agenda.
Whether something cannot be done in regard to
foreign missions. It is unanimously decided that work
must be accomplished on this matter. Also, now and
again, money from the Grand Rapids congregation
has been sent for the missions of the Christelijk
Gereformeerde Kerk.
There are those, who are of the idea that this
example should be followed. Others prefer that we
bring our own missions into being
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and thus, for the time being, the funds remain with us.
After a discussion it is stipulated that at least
once a year a collection be held in each congregation
for this purpose, and that Pentecost Sunday is a most
appropriate day for this. And according to another
stipulation the monies will be deposited into a fund
even though we do not yet know how spend it. The
collected funds will be sent to Rev. Noordewier who
is named treasurer for this purpose.

zochten te brengen en de gelden dus vooreerst onder
ons bleven.
Na discussien werd bepaald: Dat er in iedere
gem. tenminste eenmaal in het jaar zou worden
gecollecteerd voor dit doel en dan Pinkster een zeer
geschikte dag daarvoor is, en tot eene nadere bepaling
zullen de gelden hier in een kas worden gestort,
zonder dat men nog weet hoe ze te besteden. Het
gecollecteerde zal gezonden worden aan Ds. J.
Noordewier die tot penningm. voor dit doel wordt
benoemd.
Art. 34.
Afzonderlijke Klasses in 't Oosten
Komt aan de orde, of er in het Oosten van dit land
geen afz. classes kan en moet worden georganiseerd.
De gem. aldaar zijn Paterson Pasaic Hohokus
Sayville en Rochester. Met het oog op de afstand van
ons hier in het Westen en de eenheid met de True
Ref. Prot. D. Church in het Oosten wordt geoordeeld
van Ja.
Als naam wordt aangenomen Hudson Klasses en
Ds. Rietdijk wordt dit besluit schriftelijk, tot de
organisatie, medegegeven namens de Verg. van
heden.
Art. 35.
Protest van Ds. S. Baron.
Volgens de agenda kwam aan de orde protest of
aanklagt van Ds. S. Baron tegen de Klasses Mich.
over nalatigheid in het verstrekken van een goed
Attest voor Zijn Eerw.
De verschillende attesten door Zijn Eerw. reeds
ontvangen, worden opgevraagd, om de Verg. te
kunnen worden voorgelezen maar dezen niet
aanwezig zijnde, wordt na discusien een attest
geschreven. Dit wordt door de Verg. en Ds. S. Baron

Art. 34
Separate Classis in the East.
Brought up for discussion is whether, in the East of
this country, a separate classis can and ought to be
organized. The congregations included are Paterson,
Passaic, Hohokus, Sayville and Rochester.
Considering the distance from us here in the West and
the unity with the True Reformed Protestant Dutch
Church in the East it is decided in the affirmative.
The name Classis Hudson is adopted, and Rev.
Rietdijk is given this decision to organize in writing,
in name of today’s assembly.
Art. 35
Protest from Rev. S. Baron
According to the agenda the protest or a complaint by
Rev. S. Baron against Classis Michigan for the
neglecting in presenting his honor with a favorable
attestation is brought up.
The various attestations already received by his
honor, are requested so that they can be read to the
assembly. Since they are not present, an attestation is
written after a discussion. This is acceptable to the
assembly and to Rev. S. Baron
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and is signed by the delegates from Niekerk.
Herewith this matter is concluded and resolved.

goedgekeurd en door de afgev. van Niekerk
geteekend.
Hiermede is deze zaak afgedaan en bevredigd.
Art. 36.
Betwiste huwelijken
In de stad Rochester N.Y. een geval zijnde dat een
man getrouwd zijnde met de zuster zijner eerste
vrouw die bij de gemeente wenschen te behooren,
vraagt de Kerkeraad hoe in dezen te handelen.
De Verg. oordeelt, dit na bevind van zaken aan
hun over te laten.
En dit heeft betrekking op iedere gemeente in
zulke gevallen.
Somm. hebben hiertegen echter bezwaren.

Art. 36
Contested marriages
In the city of Rochester, NY there is a case of a man
married to the sister of his first wife, who wish to join
the congregation. The church council asks how to
deal with them.
The assembly decides to leave this to their own
judgement.
This has application to each congregation in such
circumstances.
Some, however, have significant objections to
this.
Art. 37
Vacation periods for the theological school
Docent G.E. Boer asks whether the vacation period
can be lengthened during the summer. This is decided
in the affirmative.
Decided that the months of July and August, in
the summer, and the last week of the year, in the
winter, will be set aside for vacation. Also hereby his
honor himself and others remark that thus far he has
had to preach too much, and as a result, the assembly
states its decision that this [preaching] be done as
little as possible during the period of instruction.
This the docent sanctions and hopes that vacant
congregations will take note of this.
Art. 38
New Congregation
Rev. E.L. Meinders and Rev. W. Greve present a
report on the organization of a congregation in
Roseland, IL. This report is approved and the
congregation is considered organized.

Art. 37.
Vacantie tijden voor de theol. school.
Docent G.E. Boer vraagt of de vacantie tijd niet kan
verlengd worden in de zomer. Er wordt geoordeeld
van Ja.
Besloten dat de maanden July en Augustus des
zomers en de laatste week des jaars in de winter voor
de vacantie worden bestemd. Ook wordt hierbij door
Zijn Eerw. zelf en anderen opgemerkt dat hij tot
dusver te veel had moeten prediken, waardoor de
Verg. als haar oordeel uitspreekt dat tijdens de cursus
dit zoo weinig mogelijk geschiedt.
Dit keurt onze docent goed en wenscht dat
vacante gemeenten dit oordeel in acht nemen.
Art. 38.
N. Gemeente
Ds. E.L. Meinders en Ds. W. Greve geven verslag
van het stichten eener gemeente te Roseland Ill.
Dit verslag wordt goedgekeurd en de gem. als
georganiseerd beschouwd.
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The delegates from Roseland ask, through Classis
Illinois if the general assembly since it’s also their
particular concern, a petition could be drafted against
the abuse of the Sabbath Day in general, and by
railroads in particular so that such a petition can be
sent to the authorities.
Rev. J.Y. De Baun and Rev. L. Rietdijk are
charged to write a petition. This being done, it is read
and approved to give copies of it to congregations
that wish to have one.
Art. 39.
Boundary lines of churches
Ridott returns to Art. 36 of the previous assembly and
asks whether they can be included in [Classis] Illinois
due to distance and cost. The president proposes to
admonish the delegates from Ridott for neglecting to
attend their classis, and if the delegates complain over
the expenses involved in sending delegates, to Classis
Iowa it is suggested to divide the costs evenly, just as
Classis Illinois has decided.
The assembly decides to abide by Art. 36 of the
assembly of 1878. The delegates from Ridott present
a protest against this.
Art. 40
Steamboat Pock
From Classis Iowa information is presented about the
sad condition of the Steam Boat Rock congregation,
in spiritual and material areas, and asks whether the
assembly can do something with respect to Brother
Mollema, who is no longer sufficiently provided for.
The assembly suggests that Brother Mollema preach
in vacant congregations, and in this manner relieve
this burden.

Roselands afgev. vragen doormiddel der Klasses
Illimois of de Algem. Verg. ook in hun bijz. belang,
geen petitie zouden willen opstellen tegen
Sabbatschending in 't gemeen en bijz. door spoor
treinen, om zulk een petitie aan overheids perzonen te
kunnen worden verzonden.
Ds. J.Y. de Baun en Ds. L. Rietdijk wordt
opgedragen een petitie te schrijven. Dit gedaan zijnde
wordt ze voorgelezen en goedgekeurd om daarvan
afschrift te geven aan gemeenten die dit verlangen.
Art. 39.
Grenslijnen der Kerken.
Ridott komt terug op art. 36 der vorige Verg. en
vraagt of zij niet bij Ill. kan worden ingelijfd om
afstand en kosten. De praeses stelt voor, de afgev. van
Ridott te bestraffen over nalatigheid in zich op hunne
Klasses te vertegenwoordigen en waar de afgev.
klagen over de afvaardiging kosten wordt aan de
Klasses Iowa geraden, die kosten gelijkelijk te
verdeelen gelijk Ill. heeft besloten.
De Verg. oordeelt te blijven bij art. 36 der vorige
Verg. van 1878. De afgev. van Ridott leggen
daartegen een protest ter tafel.
Art. 40.
SteamBoat Rock.
Van de Klasses Iowa wordt ter kennis gebragt, de
treurige toestand der gemeente SteamBoat Rock op
zedelijk en stoffelijk gebied en vraagt of de Verg. ook
iets kan doen in het belang van Br. Mollema die niet
meer toereikend wordt onderhouden. De Verg. raadt
dat Br. Mollema in vacante gemeenten predike, om
langs die weg uit deze druk te komen.
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Also the delegates of vacant congregations are called
upon to issue calls to Rev. Mollema, and the clerk is
charged to write about this to congregations not
present.
Art. 41
It is decided to have the letters of mandate and
attestations printed at the church’s expense.
Art. 42
Synodical Committee
The re-election of the synodical committee comes to
discussion. It is stipulated that not all the members
shall retire each year, but rather one per year.
Through voting it is decided that today Rev. K.
Vanden Bosch will retire, next Rev. W.H. Frieling,
and then Rev. G. Hemkes.
This also applies to the alternates.
Rev. K. Vanden Bosch is reelected.
Art. 43
Curators
Likewise, the same matter is raised regarding the
curatorium and it is stipulated that two retire each
year, one from Michigan and one outside of
Michigan, and this [also] applies to the alternates.
It is decided that today Rev. K. Vanden Bosch
and Rev. W. Greve retire, next year Rev. W.H.
Frieling and Rev. E.L. Meinders.
Rev. K. Vanden Bosch and Rev. W. Greve are
reelected and their alternates remain in office.

Ook wekt ze de afgev. van vacante gemeenten op Ds.
Mollema te beroepen en draagt de scriba op om de
niet aanwezige gemeenten daar over te schrijven.
Art. 41.
Er wordt besloten Lastbrieven en Attesten voor reken
der Kerk te laten drukken.
Art. 42.
Syn. Comm.
De herkiezing van de Syn Comm. komt ter sprake. Er
wordt bepaald dat ze niet ieder jaar allen zullen
aftreden, maar jaarlijks een hunner.
Door stemming wordt uitgemaakt dat heden zal
aftreden Ds. K. van den Bosch. Het volgende Ds.
W.H. Frieling en daarna Ds. G. Hemkes.
Dit is ook de regel voor de secundi.
Ds. K. van den Bosch wordt herkozen.
Art. 43.
Curatoren
Insgelijks komt ter sprake hetzelfde omtrent het
Curatorium en wordt bepaald dat ieder jaar twee, een
uit Mich. en een buiten Mich. zal aftreden, hetgeen
mede van toepassing is op de secundi.
Er wordt uitgewezen dat heden aftreden Ds. K.
van den Bosch en Ds. W. Greve. Het volgend jaar
Ds. W.H. Frieling en Ds. E.L. Meinders.
Ds. K. van den Bosch en Ds. W. Greve worden
herkozen en hunne secundie blijven mede in werking.
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Art. 44
Rev. E. vander Vries is asked to close this session.

Art. 44.
Aan Ds. E. van der Vries wordt opgedragen om deze
Zitting te sluiten.
Art. 45.
Zesde Sessie.
Ds. J.Y. DeBaun opent deze zitting met Gebed.
Art. 46.
Ds. J. Noordewier wordt in plaats van Ds. J. Schepers
tot penn. voor het Emeritus fonds benoemd en
ontvangt het boek met $ 111.25.
Art. 47.
De Syn. Comm. geeft schriftelijk verslag van hunne
correspondentie en voorkomende werkzaamheden.
Dit verslag wordt goedgekeurd.
Art. 48.
Finantien.
Tot. penn. voor de school Ds. G. Hemkes benoemd.
Ds. K. van den Bosch besloten Algem. penningm. te
blijven.
Het dollarfonds in orde bevonden met een
inkomst van $ 525.25.
Het studenten fonds in orde met $ 1506.75 an
kas.
Uit de Adm. van de Theologische School bleek
aan kas te zijn $ 517.73.
De Wachter adm. werd in orde bevonden en uit
hetgeen aan kas was, werden de kosten der Algem.
Verg. ($ 40.) betaald.
De eerstkomende Verg. wordt bepaald op de
eerste woensdag in Juny, en de praeses laat zingen Ps.
90:9 en sluit de Verg. met Dankz. aan den Heere en
smeekt des Heeren Zegen over de werkzaamheden
enz. af.
J. Kremer Praes.
J. Noordewier scriba.

Sixth Session.
Art. 45
Rev. J.Y. De Baun opens this session with prayer.
Art. 46
Rev. J. Noordewier is named as treasurer of the
emeritus fund in place of Rev. J. Scheper and
receives the account book with $111.25.
Art. 47
The synodical committee presents a written report of
its correspondence and the future activities . This
report is approved.
Art. 48
Financial
Rev. G. Hemkes is named treasurer for the school.
Decided that Rev. K. Vanden Bosch remains as
general treasurer.
The dollar fund is found to be in order with
income of $525.25.
The student fund is in order with $1506.75 on
deposit.
From the administration of the theological school
it appears there is on deposit $517.73.
The administration of De Wachter is found to be
in order, and from that account the expenses of the
general assembly ($40) are paid.
The next assembly is stipulated for the first
Wednesday in June, and the president has Psalm 90:9
sung, and closes the assembly with thanksgiving to
the Lord and beseeches the Lord’s blessing on the
labor, etc.
J. Kremer, president
J. Noordewier, clerk
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