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Thursday, 21 April 1859

Holland, Michigan

Rev. Pieter J. Oggel placed two items in this issue of De Hollander. The first was a call
for a Prayer Day for Crops for Thursday, 28 April. The second was a report of the
meeting of the Holland Classis on 6 and 7 April. Oggel and Rev. A. C. van Raalte were
appointed minister delegates to the upcoming meeting of the Particular Synod of
Chicago. Rev. Cornelius van der Meulen was released as a member of the classis to go to
a Chicago congregation (First Reformed Church). Van Raalte along with two elders were
appointed to establish a congregation in North Holland. The classis was pleased to hear
that Rev. Philip Phelps had accepted the call to replace Rev. John Van Vleck as
headmaster of the Holland Academy.

In Dutch; translation by Dr. Henry ten Hoor.
Original in the Joint Archives of Holland.
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The Hollander, April 21, 1859
ANNOUNCEMENT
Prayer Day for crops will be held, D.V., Thursday, April
28. May the Lord provide the Spirit of grace and the prayers
so that His face may earnestly be sought. That also the
spiritual needs are felt and brought before Him Who is the Hearer
of prayers.
P.J.Oggel

The Classis meeting held in Zeeland on April 6 and 7 has
appointed as representatives to the Particular Synod of Chicago
the ministers A.C. van Raalte, D.D., and P.J.Oggel and Elders
G. Wakker and J. Mieras; and for the General Synod both the
named ministers and Elder H. Ijntema. Rev, van der Meulen, called
to Chicago, was released from his relation to the Zeeland
congregation and this Classis, although the assembly, feeling
grief over the loss of the Reverend for this part of God's Zion,
felt obliged to approve his decision. In place of the Reverend,
Rev. Oggel was appointed Church Visitor; Rev. Zwemer was
appointed Quaestor of the Widow Fund; and as member of the
Committee on matters rising between meetings of Classis Rev.
Nijkerk. Reverends van der Meulen and Zwemer are appointed
to establish a congregation in Grandville and Dr. van Raalte
0

. Heyboer to establish
is appointed with Elders J. van Hees and 11'
a congregation in North Holland.

The assembly decided to assign Brother J. van
de Luyster Jr. to South Africa as religion teacher.

The assembly received with joy that news that in place
of Rev. J. van Vleck who retired from his position as Headmaster

because of ill health, Rev. P. Phelps has been appointed and
the Reverend has accepted.
Since so little has been reported about the Monday prayer
meetings for the spread of God's kingdom, the assembly decided
that by means of The Hollander consistories should be advised
to read our church monthly, The Sower, and encourage it as much
as possible so that members of the church may be well informed
about the news of God's kingdom.
P.J.Oggel
Secretary
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