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The Hollander
Wednesday, 24 June, 1857
Meeting of the General Synod of the Protestant Dutch
Reformed Church.
On Wednesday, the 3rd of this month, at 10 o'clock in the
motning, the above-mentioned meeting was opened in Ithaca.
rj
The Rev. F.M.Ki; president of the previous Synod, opened the
meeting with prayer. The list of delegates was read. Among
the delegates we find, recorded in the Christian Intelligencer
of the 11th of this month, from Classis Illinois the Rev. Mr.
Cornelius D. Eltinge; from Classis Michigan the Rev. Mr. Joseph
H. Kershaw; from Classis Holland the Rev. Mr. A.C.van Raalte;
and from Classis Wisconsin The Revs. S. Bolks, John Mason Ferris
and Elder M. Mensing.
A sufficient number of members being present, nominations
were made for a President, an Assesssor and two Secretaries.
Thereafter the minutes of the previous meeting were read and
approved and it was decided that the Synod would open at 9 a.m.,
close at 12 m. and open again at 1:30 p.m. The meeting was closed
by the Rev. Dr. C.Van Santvoord.
Wednesday afternoon the regular religious services began
which were led by the President. Prayers were said by the Revs.
James Scott, J.T.C.Hoes and A.C.van Raalte. The Rev.
W.J.R.Taylor and Mr. Rogers made speeches which in short came
to this: Let our motto be that of the early Christians: Lift
our hearts on high, and the subject of the second was: The truth
of God, the instrument by which the service must be carried

on.
Wednesday evening the Rev. Mr. Francis M. Kip preached
on Ephesians III:10.
Thursday morning at 10 o'clock the Synod was again opened
with prayer. The Standing Committees were announced by the
President. The various reports were read. The meeting was
again closed with prayer. In the evening the Rev. Dr. Gordon
was to preach on domestic missions.
Thursday afternoon Holy Communion was celebrated which
was served by the Rev. Ferris of Chicago.
Thursday evening Dr. Gordon preached on Rev. 1:1-5.
Although he had a severe cold, he addressed the meeting for
an entire hour.
Friday the Rev. Mr. Parker opened the Synod with prayer.
Board secretaries were given an opportunity to speak on their
activity. Then other men spoke. Among these was our beloved
minister A.C.van Raalte, who, as we are told, spoke in a very
detailed way with a full heart, his burning words and fiery
manner stirred the heart deeply. Dr. Scott concluded with a
word about the education of the youth in the schools. The Rev.
Schenck, minister of the Dutch Reformed Church, invited the
members of the Synod to a pleasure trip on the Lake the nextday,
sponsored by the citizens of Ithaca. After this was accepted,
the meeting was closed with prayer.
Friday evening the meeting was again opened with prayer.
In this meeting there were speeches about the systematic charity.
Various members spoke on this.

Saturday morning delegates again met. The Rev. W.W.Scudder
offered prayer. The minutes were read and approved. Many
proposals -- too amny to mention -- were presented and many
decisions were made. The proposal of Rev. Hoes, which was
approved, was, to collect for the benefit of the American
Colonization Society on the first Sunday after July 4.
The next meeting of the Synod will be held in Newark, in
the First Dutch Reformed Church. Dr. W.W.Scudder, the Assessor,
closed the Synod with prayer.
We hope that this very brief account of the essence of
the acts of the above-mentioned meeting will be sufficient for
our readers.

Tr.: H. ten Hoor
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24 June 1857

Holland, Michigan

A lengthy news item appeared in De Hollander on this date reporting on the meeting of
the General Synod of the Reformed Protestant Dutch Church held in the town of Ithaca,
[New York?]. Rev. Albertus C. Van Raalte was the delegate from the Classis of Holland.
In the report on the activities of synod, it was noted that VR offered one of the prayers
and gave one of the speeches.

In Dutch; translated by Dr. Henry ten Hoor.
Original in the collection of the Holland Historical Trust at the Joint Archives of Holland
at Hope College.
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worden gelegd, dan zullen onze vri,milen, ii:. ah/m,•,,it Free />teYs.
, — '',.Grae,h/..,,,,,. 9.
tiers in gVeii een opzigt aelderlijk zijn, daardoor
' 1:••sidesuirtiltid. eer,t
. I...dit et.II IA ip...
. <i.telling
Otto wa Count y 'Fetal oonstening.
niet weinig vintrded en ni:breiding eintlen.
( ii) I
hi t. WorilF I:12- en Dondvritag. 22, need rent. vrt; seine
VC mad e r i big dq.r Geiterafr Syuode van :23 vii .
2 ,1 s,,,,ti.,,,ii,,,,. „inst ,,,,,Hie zal le Ea4.. 4,0 .11 .1;1,ker We. k
de Prot est a ntsehe I lollandsela
nutuvilie ile Tweede Jitarlijksche Tent otinstenitte
, ,tio.•rwi'vi:t. I),i,
Cie re to rzsree rde herb..
door de LindLotot ktintlige' weAdig ....r rk Stat
gelioutlen WI III
Op Woensdag, den :: dezer, des voormiddngs ....
; ran OttalWa Count v. Vuur tatke. soori : oreneen.im, Lug liu
b. .-A r:
itt'a;
e %an dat p1.1,1
i voren
g
en „:"..
Lett 10 tire, werd bovengenotentle vergadering van ruedt.rs 1„,
, ,, rd,e, schaiwnzw iinci,
1,, ,;,„ crocke. v"'\-ri''.:244:hgrì:1":it
te Ithaca geopend. 1)e eerw. heer F. 11._ Kip,„.t.' ite, weik e d,„,t. J. n. 1)„,..„„„
ri i
President der vorige •'''.Vinitie, °Pende de verg'"' '
rv, Wm. M Ferry, .1 r., van FerrOarg, eit E. et'.).:1:i
tag,- tneithie it
deriug met gebed. De lijst der a!'g•evaardigden (''.. Morgan, van Wright, zullen be.uordeeld wou" i' •t,t,ri IZ..,e vw: I:reil.
werd afgelezeu. Onder de afgev:Lardigden vile d,.,, wo.rdrii premi,...; nit ,,bord. uer,,.&:,-hap "in !'ii i''' nig.'1.!"."'
den wij, in de Christie n lidellip•IbTr van 11 dezer, v
; kitup,uw,r, 111,1k ell widen; I,ro,lukt* .n
"1 ". 741";I
•i ..--ra..,Ciier, g'ezer .e.i
opgegeven, van de klassis Maims, den eerw. intabt• I•c antler werk tut sierra:el, vr.;enten,. it. tei tie al gets 1.”11r.
heer Cornelius 1). Elting..'; vast de Klassis V.1.01.nt en, if ikrlei knit:4 PrOliiik t$41. MOM; I -I''` fi ll 17 ":::::1!": 1
Michigan, de eerw. heer Joseph II. Kershaw; allerlei vei,ivrtielti.:n enz. enZ. Woriten dear door; 1:1-'"Ied bq
van de Klassis Holland, iie eerw. heer A. C. linVoe'..rde k011111&:iivii twoordeeN en aan lee " 1"1?"'uhle 1.';':
gen."
van Raalte; ett van de Kr;77.71rts" effiintr,,Itr Ilitliffilitellike ik. ptemie to,,,:ek.1,(1,
3
o;i1V"."Ti7.7%
liolks, John Mason Ferris en
rio•ntle kilt
ineti..w,
letter, die, lets nit nu ii
hijzo:ider> uruet, ,
ouderling M. Meusing.
Van net aard oul:, heg,...rt in l e widen, nitet i witarlit'd in Li''hit•
Een vOldOend getal leden tegettwoordig zijn- zicht eerst bij den setTetaris, Win. N. A nevi late • ;11,...,:a;;,1‘
i.,,,:.,\
1,;;r u
tic, ging men over tot het benoemen vau een' die ultelan de noodige inlichtile • traar ne zal ge-! le 2,e
va. en dal zij
r.7., ;-,
President, een Assessor en twee Secreturissen. veil.
. (Jul.' Inlet, etrize,g
I him tf.iiisehrift milt!
Hierna werden de minuten der vorige zitting
.
Men komt in d
gelezen en bepaald, dat de Synode ties voormid-I': I T li, ( ) sir-) 11. S ( ! pr.: 1* Eerlosterett li
dags ten 9 ure zoutle geopead, ten 12 ure gesloi ne, in tegenwiicirdi
N1E 13 \VSTI.T 1)ING EN.
ten, en des moniddags van half 2 ure tot 5 ure
!en mevronw t'ehim
I nit de stud en de vr
zoude gehouden worden. De zitting werd door
1 wijding !dam, gebet
NEDERLA ND.
den President, deu eerw. heer dr. C. Van Sant,
voord, gesloten.
.
--- 's Urarenbage, 1:i Mei. lien verneetnt,! je,.iir (‘‘•ktira). i itlitk"
Woensdag namiddag lie.vointeir de gewone dat de Eerste Kamer der Staten-Generaal, die: s'e-tedrke.rvta-41t.-rettic'. i.s t
godsdienstoefeningen, welkei'door deli President sedert December il. gonna vergadering heeft ge--: —Grededgete 25
geleid werden. Gebeden werden gedaan door beindon, in de maand Junijz.al bijeenkomen, tot !Ilred'in7 It
!'"'k'ts1
de eerw. heeren James Scott, J. C. T. lic.,,s en hehandeling der versehillende wetsool werpen, ! alij;',41",.x,„er-keje
nr
idel-d.,..r
A. C. Van Raalte. De eerw. heereu W..1.
die reeds door tie ifweede*Kamer zijn aaugeno-;sluis heeft andetnn
Taylor en Mr. Rogers hielden toespraken, welke, Men Or tegen dien tijd zidlen zijn a fgeim hdeld. I 1,08g(nt teliervimill
van den eerste, in't kort, hierop nederkwani:
— Melt kuis het phin tot oprigting van eenei
I st9t.„ ..ispb.
t:n
otts motto zij dat der eerste ehristenen: • De kindIBMWSC11001 te Stratum, bij Eindhoven,
harten weir boven; en het ouderwerp des twee- als gevestigd beschutiwete zijnde, mull- men ons i vrejeceel.;
,,edr(
i
tkeuet
t,
hit
° is b""v"
den was: De waarheid Gods, liet instrument, :veldt; door lid, lid der provinuiale Staten van te Nlidwoldewaarmede de bediening moet voortgezet ~- 'Noord-Brabant!, den beer Buysman, notaris te — Mensehriift or
hot.. onder de godsdienst,
den.
Eindhoven, tot dat doel enne aanzienlijke
te een geducht onm
IVoensdag avoid deed (12 eerw. heer Francis stede in gebruik 4.;estaam, terwijl het daartoe vele vtechten verkw
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Kip de synodale predikatie over Efeze 111: benoodigde kap
deel voorhandei
Donderdag voormiddag ten 10 me, werd de
— De bigge
DOESBURG, Itedaktottr.
Synode weder geopend met gebed. De vaste thans buitenges
hunmittees werden door den President opgege- nabijheid van 'I
:1K—.11111EICID. 3W-4 .32C—a —4921-2ULT Dt.12) goo
ven. De onderscheidene verslagen werden voor- een zestiental,
WOENSDAG, 24 JUNIJ, 1857.
gelezen. Doze vergadering werd weder met som van bij de
gebed gesloten. In den avond zon do eerw. en toch wilde di
beer dr. Gordon de predikatio doen over de bin- sommige jaren
nenlandsehe zendingen.
biggen voor 50
Donderdag namiddag hield inca het II. Avoud- gel), ja het is n
\reduardag der Auterikannsehe
nmal, hetwelk door den eerw. heer Ferris van ze voor niet ko
Onalltatiikel Mate lui!
de onkosten vu
Aldegenen, die belangstellen in het doelmatig- Chicago bediend werd.
Donderdag aVelld pri•dikte dr. Got•don over
LID! legl'a
vieren Van den geboortedag van ons romnrijk
A Ilmeivel zwaar verkonden, sehe opgaven
Vaderland, Warden verzocht inn non de Store boeide de dok ter de verisadering een mir long.
reneu algetneet
van Mr. U. I). Post Vrijdag, don 26sten Junij,
Vrijdag °petal° de eerw. heer Parker de sy- ke dan van 't v
node met gebed. Den seeretarissen der 10 girds mente Ten
des avonds ten 7 ure zinnen te komen.
werd gelegenheid mewl! tun van haremwee:0 rende het afgel
I We Burgers.
te spreken. Nog andere 'went beldam ton ge- ilers, en wordt
kV- De eerw. heer P. J. Oonta., herder en sproken. Outlet item' behoorde onze gelietile waardig geoid]
leeraar bij de Dollandselt U ereformeerde ge- leernar AC. van Ito alle, die zoo melt Mlle- ambtenaren va
kelt, zeer uttvocrig indt een vol hart sprak, 'tu- genuenale gain
meent e te Grand Haven, heeft, mutt uien ons
ne brundendende woorden en vurig hemp run- 18 . jeagons en
mededeelde, voor de beroeping van dezehile ge- leti de harten din. Dr. Scott sloot met nog de 26 laatn at
meente te Grand Rapids bedankt.
een wian•d Over (le opleiding der jeugd in er 5 jongens en
_
scholen. De eerw. beer Sclwnek, leent In der
rit
—
tar Door underscheidette personen hoorden Hollandseh lierefornwerde _emecnte noodigde is de heer tiro
wij in deze dagen le opmerking maken, dat het de leden der Svuoile van wege de Intrgers LIII als curator (
rundvee door den overvloed van gras, hi korten I HMI% tegen den volgenden dag uit tot een plei- moot de regal
tijd, zoovhel is gegroeid, dat wij eerlattg vette ziertogtje op de bake. Na 11111111e ming hiervan, ongezind zijn,
sloot inen'met gebed.
op te dragon.
runders in overvloed kninten hebben voor de
Vrijdag avond ()penile Men de vergadering
— Gronietg
slagtbank. Eenigen willen, dat er dit jaar, wel- weder met ;plied. Vrije. gesprekken werden ii t zal op woonsdt
ligt, kans komt. om het gras tweemaal te maid- deze vergat lering gehouden over de systematisehe
eno buck
jen. Gebrek aan voeder voor den reeds sterk weldadigheid. thalersieheitleit iii ten hebben bier- zeLldingszaak,
De leden van
aangegroeiden veestupel, in den afgeloopen win- over gesproken.
%Attuning voormiddag k wain tnen weder lin- nootschap en
ter, zal velen, ongetwijfeld, drijven tot liet benuten De eerw. lwer W. W. Scudder deed het zullen worden
tigen van ieder' gunstig' cogenblik, zoo voor het gellCd. De mininen werdellgelezen en pledge- te wititeil.tel
menial als bet wieden.
keen'. Onderseheiden voorstellett, te veel tan Rutgers, Eo
te vernielden werden gedann (.11 verschillende man.
Zaturdag Malden wij het genoegen van besh6tell gnomish Ilet. voorstel Valk dell eerw.
— In den
en bezoek te krijgen van onzen vriend Mr. C. heer de Hoes, dat nougenoinen we 'ti, was, om op dingsdag z
STERETEE, van Grand Rapids. In zeven par op den eersten sabbat, na 4 Jinn, ten behoove Lettustra, te
niet in dit deel onzer Nederzetting geweest zijn- van de A merikaansche K thai t insti tie Societeit te zeer vermoed
kollekteren.
dere markt t
de, kan men ligt begrijpen, dat de vooruitgang
vidgende vergndering ik r Synotle rain he igelllerkt met
en nit breiding, zoo binnen als !adieu deze Pintas, gehouden wiirden le Newark, in de caste I 101- der ander me
door hem beter werden opgenterkt en geschat landrieh Citireferletairde Kerk. Dr. 1V. \V. ccli greallWal
Scudder, de Assessor, sloot de Synode niet ge- rig onderzoek
dan door hen, (lie dezelve dagelijks gadeshian.
— Men le
Moge hij nog menigmaal de toenemende welDit, aanmerkelijk verkort nittreksel van de
liet getal
vaart onzer Nederzet [lug komen nanschonwen! tandelhigen der bovengenoenale vergadering zij
delaarskoioni
ver hand toe
Verscheiden dagen achtereen hebben wij onzen lezers, hopen wij, genoeg.
personen, (iv
hier, verleden week, regen gehad; sointijds zeIrs
Schoolgelden.
ven vooral Ii
zwaren, waardoor de waterstand in de rivier en
'De Lansing Male Republica; van 9 Junij, held dragen,
liet meer eenige voelen rees, en de lage Emden deelt het volgende ointrent de schoolgelden Ill met vloeken
dras stonden.
Gelukkig intigten er spoedig dezen Staat (Michigan) mede:
door het pri)1.
"Do verdeeling der schoolgelden is door den
drooge en zonnige dagen opvolgen, waardoor de den Superintendent van Openbaar Onderwijs tunthuisstra
aanmerkelijk verllainiwde hoop. van vele landlie- juist ten einde gebragt. Het getal kinderen strolling sein
de bedeluarsI
den weder herleeft.
(van 13 contitiesd die geld trekken, bedraagt I het schrijve
201,163. Het te verdeelen bedrag is $ 106,Kr In cuing° kringen is bier sprnke, dat de 616 30, zijnde dus voor ieder scholier 53 cents, 1Vensehelijk
Hoag° Rog
stoomboot Fanatic, vroeger Impend° op de even als in het vorige Mar. Het getal kindedoor den din(
Grand River, tuaar titans dinir eene compagnie ren, in 1856, was 186,052 en de te verdeelen danige gestic,
uitgekocht, eerstdaags, met still° zee, naar Black soni gelds bedroeg teeti $ 00,610 12."
die nit de ko'
Do Detroit Free Press van den 15 dezer deelt tot nu toe mo
Lake zal komen, oin de schepen, welke van Chihet bedrog der schoolgelden van iedere county commissien
cago hier voor den mend aankomen, spoediger mede. Ottawa comity, voor 3,113 leerlingen,
gevangenisse
den last te geven en ook de ,,elionwen, welke de is toegedeeld $ 1610 80; en Allegan county,
yell, deur
nit te voeten stof derwaarts mouten brengen, op voor 3,531 leerlingen, $ 1013 02,
Hierdoor tot
•
-en neder te slepen. Dat dergelijke maatregelen,
Rijk bospaari
lets van belong voor banknoot-
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