Classical Assembly – 4 February 1863
Classical Assembly held the 4th of February 1863, at
Graafschap.
Art. 1
The assembly is opened with prayer by brother Dam
and singing of Ps. 119:3.
Art. 2
Delegates are:
Grand Rapids
J. De Jonge and Moerman
Vriesland
Dam
Zeeland
Rev. Vanden Bosch and father
Graafschap
Bouws and G. Van Tubbergen
Also present are the Revs. Smit and Schepers from
the Scottish congregations and they are given an
advisory vote.
Art. 3
Elected are Rev Vanden Bosch as president and G.
Van Tubergen as clerk. The Minutes of the previous
meeting are read but not completed.
Art. 4
A discussion is held regarding what can be done
towards keeping the peace. Since brother Ploeg is too
vehement in his speaking, [he] is instructed to be
quiet, since he uses improper words. A delegate, Jan
Ebels, enters and he is granted a seat.
Art. 5
Brother Dam makes a proposal that Rev. Vanden
Bosch, the church council and congregation shall
confess to each other. Rev. Vanden Bosch replies that
he previously confessed to the congregation, and
requests that those who have slandered him now also
confess to him. Brother Bouws states that Rev.
Vanden Bosch should especially make confession in
the matter of Ploeg. Reverend says that this has to be
proven to him.
Art. 6
At this Rev. Smit is asked and he decides that we
must assume an attitude of leadership and protection
and that the Rev. Vanden Bosch should lead in
confessing his guilt and that the others follow.
Rev. Schepers is also asked, and says that he does not
agree with Rev. Smit in everything. G. van Tubbergen
also makes a proposal, namely, that all confess to
each other to keep the peace and further that the
disputes and questions be plainly stated in order get a
ruling by the Christian Seceding Reformed Church of
the Netherlands, to which each one will yield.

Classis gehouden den 4 February 1863, te
Graafschap.
1.
De vergadering geopend met gebed door br. Dam en
zingen uit Ps. 119:3.
2.
Afgevaardigden zijn:
Grand Rapids
J. de Jonge en Moerman
Vriesland
Dam
Zeeland
Ds. K. van den Bosch en Vader
Graafschap
Bouws en G. van Tubbergen
Ook komen in 't midden de Leeraars Smit en
Schepers van de Schotsche Gemeenten en hun word
gegeven eene raadgevende stem.
3.
Ds. Bosch prezes, en G. van Tubbergen word tot
Scriba verkozen. De notulen de voorige vergadering
worden voorgelezen, maar niet teneinde gebragt.
4.
Nu word er gesproken wat te doen wat tot vrede kan
dienen. Daar br. Ploeg te heftig is in het spreeken,
word bevolen te zwijgen, daar hij onbetamelijke
woorden gebruikt. Er komt een afgevaardigde in het
midden Jan Ebels en hem word zitting gegeven.
5.
Br. Dam doet een voorstel: dat Ds. Bosch,
Kerkenraad en gemeente voor maalkanderen
belijdenis zullen doen. Ds. Bosh antwoord: dat hij
vroeger voor zich voor de Gemeente belijdenis
gedaan heeft; en verzoekt dat degenen die hem
beledigd hebben nu ook voor hem belijdenis doen.
Br. Bows zegt: dat Ds. Bosch voornameljk belijdenis
zal doen in de zaak van Ploeg. Ds. zegt dat men hem
moet bewijzen.
6.
Hierop word Ds. Smit gevraagd, en die oordeeld, dat
wij een leidende en dekkende regering moeten
aannemen en dat Ds. Bosch hierin voor moet gaan en
belijden zijn schuld en dat de anderen volgen. Ds.
Schepers word ook gevraagt en zegt dat ZEW. in
alles niet met Ds. Smit eens is. G. van Tubbergen
doet ook een voorstel, nam. dat men voor maalkander
zal belijdenis doen om den vrede te verkrijgen en
verder dat men de twistzaken duidelijk en vragen
opstellen om ze te doen beslissen van Chr. Afg.
Gerfm. kerk in Nederland, waar elk zich zal
onderwerpen.
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Art. 7
Op verzoek van de Gemeente te Westconsin steld Ds.
van den Bosch voor: om zich met hun aan te sluiten
aan de Oudschool - Prespeterische Kerk. Ds.
Scheepers antwoord hierop, dat die kerk een grooten
bundel van Gezangen heeft, het oordeel der
vergadering is alle van neen. niet aansluiten. Ds. Smit
doet een voorstel; dat wij ons zullen vereenigen met
de Schotsche Kerk, dit word ook afgeslagen. Verder
steld Ds. voor; dat men voor elkanderen belijdenis zal
doen in zaken, maar geen te noemen. het oordeel der
vergadering is: dat zij zulks wenscht en begeerd, als
de zaak er me genezen word. De Kerkeraad van
Graafschap word nu gevraagd, welke eenparig
verklaard hier me eens te zijn. Nu komt men in
behandeling met de gemeente. Br. zegt om
elkanderen goed te verstaan, en of van Anrooij en
Krapshuis weer ouderlingen zullen zijn als vroeger
het-welk bevestigd word.
Daar het middag is zoo word de vergadering
gesloten met dankzegging door Ds. Bosch.
Art. 8
Ds. Schepers opend de namiddag zitting met gebed.
Verder wordt er gesproken over die vereeniging in
Holland in betrekking tot de Classis om elkanderen te
vergeven en te vergeten. en dat Krapshuis en van
Anrooi weer als vroeger ouderlingen zullen zijn.
Velen zeggen van neen terwijl er veel en veel word
over gesproken, de Classis was raadeloos. tusschen
beide word er gezongen uit Ps. 24:4 en gebeden door
G. van Tubbergen, nog veel word er gesproken en
zoo als A. Brink gezegt had dat hij het punt kon
aanwijzen waarover hem gevraagt word, en antwoord
dat Ds. Bosch de man was, welke op die vergadering
in de Stad Holland dat briefje niet wilde voorlezen
waardoor dat de Stad H. gegriefd was, waarop

Art. 7
At the request of the congregation from Wisconsin,
Rev. Vanden Bosch proposes they join the Old
School Presbyterian Church. Rev. Schepers replies to
this that that church uses a large colleciton of hymns.
The decision of the assembly is that all are opposedno union. Rev. Smit proposes that we join with the
Scottish Church. This is also rejected. In addition the
Rev. proposes that all should confess to each other
concerning the pertinent matters, but to specify none.
The decision of the assembly is that it wishes and
desires this if the matter is healed as a result. The
church council of Graafschap now is asked [this], to
with which they unanimously agree. Now the matter
of dealing with the congregation comes up. Brother
states, that each should clearly understand the other,
whether Van Anrooy and Krabshuis again wish to be
elders as previously, which is affirmed.
Since it is noon, the assembly is closed with
thanksgiving by Rev. Vanden Bosch.
Art. 8
Rev. Schepers opens the afternoon session with
prayer. Further discussion is held on the union in
Holland, with respect to the Classis that they forgive
each other and forget, and that Krabshuis and Van
Anrooy, again will be elders, as before. Many reply in
the negative and much, much discussion follows. The
classis is at its “wits end.” In between Ps. 24:4 is
sung, and G. van Tubergen prays. Still much is said
so that A. Brink said that he could point out the
matter, which he is asked to do, and answers that Rev.
Vanden Bosch, is the person who did not wish to read
the note at the meeting in the city of Holland, which
was caused offense in the City of Holland, to which
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Ds. Bosch antwoord dat hij leden der gemeente aldaar
wenschte te spreken of die ook dat bedoelde briefje
mede hadden geschreven en geeft verder verslag van
vele zaken die gebeurd zijn.
9.
Vele van de gemeente weigeren te vereenigen, terwijl
Ds. Bosch heeft beantwoord aan het begeerde der
Classis. Waarop nog eenigen spreken met Ds. Bosch
aangaande de aaneming van Ploeg, Lukas zegt dat
Ds. Bosch te rigterlijk zich gedragen heeft met Ploeg
en te haastig doorgewerkt heeft waardoor zooveel is
ontstaan nu is het punt getroffen daar Ds. Bosch
gulhartig bekendt en schuldbelijdenis doet hierin te
haastig doorgewerkt te hebben. hierop volgde
vereniging met de aanwezigen en word voorgesteld te
zingen uit Ps. 119:83 en met Dankzegging door Ds.
Bosch.

Rev. Vanden Bosch replies that he wished to speak to
members of the congregation there, and if they also
had helped compose said note. [He] provided
additional data on many things that had occurred.
Art. 9
Many from the congregation refuse to agree, until
Rev. Vanden Bosch has replied to the desire of the
classis. At which, again a few speak with the Rev.
Vanden Bosch concerning accepting Ploeg. Lucas
states that Rev. Vanden Bosch has behaved too
judgmentally with Ploeg and proceeded too hastily
which caused so much trouble. Now the point is
reached where Rev. Vanden Bosch heartily
acknowledges and confesses that he has dealt too
hastily in this. At this reconciliation followed with
those present and it is proposed to sing from Ps.
119:83 and a prayer of thanksgiving by Rev. Vanden
Bosch.
Art. 10
Now discussion is held with the congregation on how
to deal with the church council, whether to release
them or not. It is decided that as yet it is not advisable
that brothers Krabshuis and Van Anrooy again are
elders, as before.
Art. 11
Further there is a discussion with the brother, Rev.
Schepers concerning sending reciprocal delegates
from our assembly to theirs.
Art. 12
Our classis is scheduled [to meet] on the 1st
Wednesday of next June, 1863.
Art. 13
The assembly is closed with singing from Ps. 122, the
last verse, and thanksgiving by van Anrooy.
K. Vanden Bosch. president
G. Van Tubbergen, clerk.

10.
Nu word gesproken met de gemeente hoe te handelen
met de Kerkenraad los te leggen of niet. er word
geoordeeld dat het voor al nog nie raadzaam is als
ook dat B. Krapshuis en Anrooij weer ouderlingen
zijn als vroeger.
11.
Verder word er sproken met Br. Ds. Schepers om
steeds afgevaardigden te zenden wederzijds van onze
Classis op de hunne enz.
12.
Onze Classis word bepaald op den 1 Woensdag in
Junij aanstaande 1863.
13.
De vergadering word gesloten met zingen uit Ps. 122:
het laatste vers en dankzegging door van Anrooij.
K. van den Bosch Prezes
G. van Tubbergen Scriba.

57

Classical Assembly – 22 July 1863
Classis held the 22nd of July 1863 at Zeeland.
Art. 1
The assembly is opened with a sermon on Ps. 122:6a,
and prayer by Rev. W. H. Van Leeuwen.
The Delegates are:
Zeeland
Rev. K. Vanden Bosch, minister
and J. Ebels, elder
Graafschap
Bouws, Krabshuis
Vriesland
Dam
Grand Rapids
Rev. W. H. Van Leeuwen, minister,
J. Gelok, elder
Art. 2
[We] proceed to voting for president and clerk and it
appears that Rev. W.H. Van Leeuwen is elected
president and G. Van Tubergen is clerk.
Art. 3
Common concerns are dealt with. Zeeland has none.
Graafschap asks what to do with the funds collected
for mission work. Rev. Vanden Bosch asks to speak
and presents some information, whereupon Rev.
W.H. Van Leeuwen asks if there is any need for
missionaries in our midst. Further a committee is
formed by vote, consisting of Rev. W.H. Van
Leeuwen and Rev. Vanden Bosch, to receive that
money and send it to the Netherlands.
Art. 4
Concerning brother G. Van Tubergen leading
[services], the assembly decides that he was not
accepted as a candidate but as a member, while he is
permitted to say a word of edification. Vriesland
[has] no concerns. Grand Rapids [has] none.
Art. 5
Rev Vanden Bosch makes a proposal, whether we
should not be engaged in training ministers. About
this it is decided that since Rev. W.H. Van Leeuwen
declares himself prepared he shall take it upon
himself to provide for the instruction when there are
such people,. Furthermore, monthly offerings shall be
taken in the congregations for this purpose.

Classis gehouden den 22 July 1863 te Zeeland.
1.
De vergadering is geopend met Predikatie over Ps.
122:6a en gebeden door Ds. W. H. van Leeuwen.
De afgevaardigden zijn:
Zeeland
Ds. Van den Bosch leeraar en J. Ebels
Oud.
Graafschap
Bows en Krapshuis
Vriesland
Dam
Grand Rapids Ds. W.H. van Leeuwen leeraar
Jan Gelock oud.
2.
Word overgegaan tot stemming voor Prezes en Scriba
en blijkt dat Ds. W.H. van Leeuwen Prezes is en G.
van Tubbergen Scriba.
3.
Algemeene zaken worden behandeld, Zeeland heeft
geene. Graafschap brengt in wat te doen met het geld
gecollecteerd voor het Zendings-werkt. Ds. Bosch
vraagt het woord, en geeft eenige toeligting waarop
Ds. W.H. van Leeuwen vraagt of er eenige behoefte
bestaat aan zendelingen onder ons midden. Verder
word er gestemt voor eene Commissie welke zijn Ds.
W.H. van Leeuwen en Ds. van den Bosch om dat geld
te ontvangen en over te maken naar Nederland.
4.
Over het voorgaan van Br. G. van Tubbergen
oordeeld de vergadering dat hij niet als Candidaat is
openomen maar als lid, terwijl hem vergund word om
wel en woordtje van stighting te mogen spreken.
Vriesland gene zaken. Grand Rapids gene.
5.
Ds. van den Bosch doet een voorstel; of wij niet
kunnen werkzaam zijn tot opleiding van leeraars
hierover word geoordeeld, dat Ds. W.H. van
Leeuwen zich ermede zal belasten om gelegenheid te
geven voor het onderwijs wanneer er zulke personen
zijn, terwijl Ds. W H van Leeuwen zich bereid
verklaard. Voorts zal men maandelijks voor dat doel
een collecte doen in de gemeenten.
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En men kiest door stemming Mr. Pleune en Verburg
om die gelden te ontvangen te Grand Rapids.
6.
Hiermede eindigd de morgen zitting met het zingen
uit Ps. 84:3 en dankzegging door Ds. van den Bosch.
7.
De namiddag zitting geopend met gebed door Br. J.
Gelock en zingen uit Ps. 25:7.
Ds. van den Bosch geeft verslag van de aankomst
en bevestiging van Ds. W H van Leeuwen te Grand
Rapids. Ds. W H van Leeuwen geeft zijne Attesten
over aan de Classe worden voorgelezen en
goedgekeurd.
Graafschap verzoekt en hun word toegestaan om
de Preek voor de Classe in dezen morgen op kosten
der Classis in druk uit te geven.
8.
Word besloten dat ds. W H van Leeuwen Ds. van den
Bosch en Jan Gelock Visitatoren zullen zijn, om de
uitgegevene boeken te approberen.
9.
Ds. W H van Leeuwen brengt in het midden of het
niet doelmatig zou zijn dat de Leeraars onder het
Preken het ambsgewaad dragen en word geoordeeld
dat het niet raadzaam is. Verder vraagd Ds. W H van
Leeuwen hoe het gesteld is met de lagere schoolen,
waarover eenige aanmerking word gegeven. Nog
vraagd Ds. W H van Leeuwen, op welk standpunt
zullen wij ons voorts bewegen[?] of ook vereenige
met andere genoodschappen zoeken? Waarover Ds.
van den Bosch verslag geeft nam. dat er vroeger
onderzoek gedaan is naar zekere Afgescheidenen in
het Oosten als na de Schotsche Kerk, verder word er
gezegt dat alles nog niet gedaan is wat gedaan kan
worden. Ook worden er gesprekken gehouden met
Ds. Scheepers en R. Brink [sic] over de vereniging
met de Schotsche Kerk. Ds. Scheeper toont een
briefje van

And by vote, Mr. Pleune and Verburg are chosen to
receive those monies inGrand Rapids.
Art. 6
Herewith the morning session ends with the singing
of Ps. 84:3 and thanksgiving by Rev. Vanden Bosch.
Art. 7
The afternoon session is opened with prayer by
brother J. Gelok and singing of Ps. 25:7.
Rev. Vanden Bosch presents a report about the
arrival and the installation of Rev. W. H. van
Leeuwen at Grand Rapids. Rev. W.H. van Leeuwen
presents his attestations to the Classis, which are read
and approved.
Graafschap asks and is granted permission to
publish and distribute the sermon given to the classis
this morning, at classical expense.
Art. 8
It is decided that Rev. W.H. Van Leeuwen, Rev.
Vanden Bosch, and Jan Gelok will be inspectors to
approve the published books.
Art. 9
Rev. W.H. van Leeuwen raises for discssion whether
it would not be appropriate for ministers to wear the
robes of office while preaching, and it is decided that
this is not advisable. Rev. W.H. van Leeuwen further
asks about the condition of the elementary schools,
about which a few remarks are made. Again Rev.
W.H. van Leeuwen asks on what basis we are to
proceed, whether to seek affiliation with other
fellowships? About which Rev. Vanden Bosch
reports, viz., that earlier investigations had been made
regarding certain seceders in the East and also the
Scottish Church, it is further stated that not
everything that can be done has been done. Also
discussions are being held with Rev. Schepers and R.
Smit13 concerning union with the Scottish Church.
Rev. Schepers presents a letter from

13

Since discussions had been held with J.R. Schepers
and R. Smit, “R. Brink” in the original is an error.
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de Schotsche Synode hetwelk in zich bevat de
beslissing der 2 hollandsche gemeenten in de Coloni
van de Schotsche kerk om zich te mogen regeren door
de Kerkordening van Dortrecht van den jare 1618 en
1619.
Ds. van den Bosch geeft verslag dat wij eene titel
hebben aangenomen Nam- De Ware Hollandsche
Gereformeerde Kerk.
Br. Krapshuis wensht om aangesloten te worden
bij de o.s. Prespeteriaansche Kerk, en leest een stukje
voor uit de Hollander, waarover veel gesproken word.
Br. Groen van Vriesland doet eene rede-voering
dienaangaande over het zuivere van ons standpunt om
niet te hunkeren na de vleeschpotten van Egypte.
Verder vraagt Ds. W H van Leeuwen of het niet goed
zou zijn om verslag te geven van ons standpunt aan
de Synode der Chr. Afg. Gereformeerde Kerk in
Nederland welke eerstdaags zal vergaderen, hetwelk
goedgekeurd word daartoe zal Ds. W H van Leeuwen
een stuk opmaken dat den Prezes en Scriba zal onder
teekenen.
10.
Verder word geoordeeld dat de eerst komende Classis
zal gehouden worden op den eersten Woensdag van
October aanstaande. deze zitting word gesloten met
het zingen uit Ps. 119:17 en Dankzegging door Br.
Krapshuis.
11.
De Avond zitting wordt geopend en gehouden met
gesloten deuren. Er komt een Protest in van de
Graafschap hetwelk luidt als volgt:
Graafschap den 18 July 1863. Protest aan de Classis
der Ware Hollandsche Gereformeerde Kerk der
Afgescheidene gemeenten, welke staat gehouden te
worden te Zeeland op Woensdag den 22 dezer.
Eerwaarde Broeders! Dat de zegen des Heeren uit
zion van boven op u te zamen nederdale is onze
hartelijke wensch en bede. Amen.
De ondergeteekenden leden dezer Gemeente

the Scottish Synod which contains the release of the
two Dutch congregations in the colony from the
Scottish church order to be governed by of the
Church Order of Dordtrecht, of 1618 and 1619.
Rev. Vanden Bosch also reports that we have
taken the name -The True Holland Reformed Church.
Brother Krabshuis wishes to unite with the Old
School Presbyterian Church and reads a piece from
the Hollander, which is much discussed. Brother
Groen from Vriesland presents a speech about the
purity of our position to not crave for the “flesh pots
of Egypt”. Further Rev. W.H. van Leeuwen asks
whether it would not be advisable to report our
position to the Synod of the Christian Reformed
Seceding Church in the Netherlands which will
convene shortly. This is approved. For this Rev. W.H.
van Leeuwen will compose an article which then will
be signed by the president and the clerk.

Art. 10
Further it is decided that the next Classis will be held
on the first Wednesday of October, next. This
session is closed with the singing of Ps. 119:17 and
thanksgiving by brother Krabshuis.
Art. 11
The evening session is opened and held in closed
session. A protest is presented from Graafschap
which reads as follows:
Graafschap, 18 July 1863. Protest to the Classis of the
True Holland Reformed Church of the Seceding
congregations, which will be held at Zeeland on
Wednesday, the 22nd of this month.
Esteemed Brothers: Our heartfelt desire and prayer is
that the blessing of the Lord of Zion descend from
above on you all. Amen.
The undersigned, members of this congregation
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hebben bezwaar in twee Broeders, A. Krapshuis en J.
van Anrooi ouderlingen onzer gemeente.
Aangaande Br. Krapshuis, daar hij vroeger in zijn
dienst geschorst was door de Classis gehouden te
Graafschap op den 4 Juny 1862, om de volgende
zaken: zich verzetten tegen een Classikaal besluit.
Van de hem opgelegde belijdenis die door hem
beloofd was, is ontrouw geweest. Trouweloze
verlating van zijn dienst. En zich schuldig gemaakt
heeft aan Ds. van den Bosch en R. Strabbing hen
uitmakende als beroerders in Israel. En daar
Br.Krapshuis hiervan ge belijdenis gedaan heeft, zoo
is hij nogthans weer door de Classis als ouderling
aangenomen en dat wel zonder bevestiging. Nu
opnieuw heeft zich Br. Krapshuis schuldig gemaakt
niet alleen aan onze gemeente maar aan geheel onze
Kerk, door een stuk in de Hollander te plaatsen om
ons tot de Presbeteriaansche Kerk over te voeren. Het
meerdeel der kerkenraad heeft geweigerd iets hier
over te doen hoewel er geklaagt is, zelf is
Br.Krapshuis op Zondag na die gemeente gegaan en
onze gemeente verlaten en heeft anderen goedgekeurd dat leden van onze gemeente aan het
Avondmaal waren geweest in Presbeteriaansche
Kerk.
Aangaande Br. van Anrooi, die heeft vroeger
bedankt in het openbaar voor de gemeente uit
oorzaak van bezwaar in het houden der Christelijke
Feestdagen waardoor ellenden ontstaan zijn zelfs met
de Classis en nu heeft de laats gehoudene Classis Br.
van Anrooij weer opgenomen als ouderling en dat wel
zonder bevestiging. Daar en boven is van Anrooij
weggegaan onder het houden der Godsdienst op den
dag des Heeren na de Presbeterische Kerk. Wat ons
nog meer smart is dat deze beide Broeders
voorgangers zijn geweest in een gezelschapje onder
het ouden der Godsdienst op den dag des Heeren.
Enwaarde Broeders wij hopen dat nu de tijd gekomen
is, dat er eindelijk regt kan gedaan worden, en wij
wenschen door Gods Genade

have difficulty with two brothers, A. Krabshuis and J.
Van Anrooy, elders of our congregation. Concerning
brother Krabshuis; since he earlier was removed from
his office by classis meeting at Graafschap on June 4,
1862 due to the following concerns: Opposing a
classical decision. The confession imposed on and
promised to be made by him is untrue. Disloyally
deserting his office. And making himself guilty by
describing Rev. Vanden Bosch and R. Strabbing as
“Disturbers of Israel.” And since brother Krabshuis
has confessed these things, he was reinstated as elder
by the classis without being reinstalled. Now, anew,
brother Krabshuis has made himself guilty, not only
in our congregation but in the whole church by
placing a article in the Hollander to lead us to the
Presbyterian Church. The majority of the church
council has hesitated to do anything about this matter,
in spite of the complaints made. Brother Krabshuis,
himself, on Sunday went to that congregation and
deserted our congregation, and also sanctioned that
members of our congregation partook of communion
in the Presbyterian Church.
Concerning brother Van Anrooy, who earlier has
declined [office], openly before the congregation,
because of his objection concerning observation of
the Christian feast days, which has created distress
even with the classis, and now, the last held classis,
again accepted brother Van Anrooy as an elder, and
without installation. Moreover, Van Anrooy left the
holy services on the Lord’s Day for the Presbyterian
Church. What grieves us still more is that both these
brothers have been worship leaders in fellowships of
old, held on the Lord’s Day. Honored Brothers, we
hope the time has now come that finally justice may
be done, and we wish, through the grace of God,
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te staan met Gods woord en onze belijdenis schriften
aangenomen Kerkorde der Synode van Dortrecht
1618- 619.
was geteekend
G. Van Tubbergen
Jan W. Garvelink
H. Strabbing
Johannes Hellenthal
H.Lamping
Hierover word veel gesproken, Br. Krapshuis
houdt het nog vast dat Ds. van den Bosch en R.
Strabbing beroerders Israels zijn. op verzoek kunnen
de Protesterende leden berusten in het vroeger
gebeurde door de Classis, men gaat over tot
behandeling van nieuwe zaken, dat Krapshuis
greschreven had in de Hollander te gaan na Zeeland
naar de Presbeter op Zondag en anderen goed te
keuren die aan tafel waren geweest bij de Presbeteri.
Het oordeel der vergadering is dat Krapshuis dat stuk
in de Hollander moet herroepen alsook dat die genen
die aan het Avondmaal waren geweest bij de
Presbeteri schuldbelijdenis zullen doen. Br.
Krapshuis operd opnieuw, dat er billijk bezwaar tegen
hem bestaat daar hij te kennen geeft dat wij geen
ligchaam der Kerk uitmaken en dus geen gemeenten
des Heeren zijn.
Br. J.W. Garvelink vraagt de Classis of het
bestaan kan met zulk een ouderling in de gemeente
dat onze gemeente moet verwoest worden door zulk
een denkbeeld te koesteren.
Br. Krapshuis word eene maand tijd gegeven om
te herroepen, de Protesterende leden worden gevraagt
of zij Krapshuis nog een maand kunnen dragen
hetwelk toegestemt word.
12.
Een ander protest komt ter tafel hetwelk van de
volgenden inhoudt is: Protest aan de Eerwaarde
Classis der Ware

to be in accord God’s word, and our articles of faith,
[and] accepted church order of the Synod of Dordt,
1618-1619.
signed:
G. Van Tubbergen
Jan W. Garvelink
H. Strabbing
Johannes Hellenthal
H. Lamping
This is discussed extensively, brother Krabshuis
still maintains that Rev. Vanden Bosch and R.
Strabbing are “disturbers of Israel.” Upon request, the
protesting members can accept the former actions of
classis, so we procede to the new matters that
Krabshuis wrote in the Hollander of having gone to
Zeeland to the Presbyterian [Church] on Sunday, and
approving of others who celebrated communion with
the Presbyterians. The decision of the assembly is
that Krabshuis must retract the article which he
placed in the Hollander and those who celebrated
communion in the Presbyterians confess their guilt.
Brother Krabshuis suggests anew that there are
reasonable objections to him since to his thinking we
do not constitute a church body and therefore are not
a congregation of the Lord.
Brother J.W. Garvelink asks the Classis if such
an elder can remain in the congregation, so that our
congregation is to be destroyed by entertaining such a
notion.
Brother Krabshuis is given one month’s time to
retract, and the protesting members are asked if they
can bear Krabshuis for a month which is approved.

Art. 12
Another protest is presented containing the following:
Protest to the esteemed Classis of the True
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Hollandsche Gereformeerde Kerk welke stat
gehouden te worden te Zeeland den 22 July
aanstaande.
Eerwaarde Broeders!
Dat 's Heeren Genade overvloedig over uwe Eerw.
perzoonen en werk uitgestort worde, is mijn hartlijke
wensch en bede. Amen.
Daar Br. J. Van Anrooi ouderling dezer gemeente de
Christelijke Feestdagen met de gemeente niet kan
waarnemen zoo hebben wij daarover ellende gehad.
Daar de ouderlingen beurtelings voorgaan, zoo kwam
juist laast leden Hemelvaartsdag en Pinksteren
maandag zijn beurt in, terwijl een ander moest
voorgaan. Nu meende men dat zijn beurt voorbij was:
maar de volgende Zondag ging Br. Van Anrooi naar
de lessenaar en ging voor. Waardoor onze beurten in
verwarring raakten. Hierover ben ik bezwaart. War
Br. Van Anrooi gemeen lidmaat geweest, ik zoude
gezwegen hebben, of had hij bij een ander zijn brood
moeten verdienen ik had het gemakkelijk kunnen
dragen. Ook begeer ik niet zijn geweten te binden aan
Feestdagen maar als opziender van de Gemeente
Gods was hij verplicht ten duursten de gemeente des
Heeren te dienen en geen ergernis te geven. Op onze
laast gehoudene kerkenraad heeft Van Anrooi nog
uitgedrukt: ik zal het nooit doen. De Classis heeft er
reeds over gehandeld met Br. van Anrooi den 5
Februarij 1862 te Graafschap zie de notulen waar
besloten is nog niet te schorschen; maar te vermanen
om het toch te doen. Indien onze aangenomene
Kerkorde van Dortrecht 1618 - 1619 bindende is, dan
behoord dezelve ook alzoo verklaard en gehandhaafd
te worden anders kan elk doen wat hem belieft,
hiermede eindig ik en ben UWEW. heil biddende
Broeders [sic] in Christus. G. Van Tubbergen.
Graafschap de 21 Julij 1863 Michigan

Holland Reformed Church, which will be held at
Zeeland on July 22, next.
Honored Brothers!
My heartfelt wish and prayer is that the grace of the
Lord pour out and flood over your esteemed members
and [your] work. Amen
Since brother J. Van Anrooy, elder of this
congregation, cannot celebrate the Christian holidays
with the congregation it has caused us much distress;
Since the elders lead us in turn, so that just last
Ascension day and Pentecost Monday his turn came,
another had to lead. Thus we were of the opinion that
his turn had passed. Yet on the following Sunday,
brother Van Anrooy went to the reading desk and led
[the service]. Through which our rotation has been
put into disarray. This causes me difficulty. If brother
Van Anrooy had been an ordinary member, I would
have kept silent or if it were necessary for him to
make his livelihood by working for someone else, I
could easily have accepted it. Neither do I desire to
make him feel guilty about the feast days, but as an
leader of the congregation of God he was obligated to
serve the Lord’s congregation at all cost and not to
give offense. At our last held church council Van
Anrooy again stated, “I shall never do it.” The
classis has already dealt with brother Van Anrooy on
5 February 1862 at Graafschap; see the minutes
where it was decided not to discharge him but to warn
him that it would be done. If the accepted Church
Order of Dordt 1818-1619 is binding, it must be done
as stated and carried out, otherwise each can do as he
pleases. Herewith I close and wish your honors well
as a brother united in Christ.
G. Van Tubbergen,
Graafschap, 21 July 1863, Michigan.
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Het oordeel der vergadering is hem niet te schorsche
maar altijd vermaand te worden, opdat hij eindelijk
bewogen worde om de Gemeente de Heeren te
dienen.
13.
Ds. Van Den Bosch heeft Protest tegen de kerkenraad
van Graafschap. Nam. dat zij stelden, dat Br.
Krapshuis ter goeder trouw had geschreven in de
Hollander en hem aan het Avondmaal te laten gaan en
dat later nog eens weer terug komen om hem te
straffen, waarin de Kerkenraad niet opregt heeft
gehandeld, hetwelk zij belijden en beloven om hier na
beter te zullen handelen.
14.
Voorts word gehandeld over het tractement van Ds.
Van Den Bosch, alsook over de Predikbeurten,
aangaande het tractement van verleden jaar 1862 voor
Ds. Van Den Bosch is een te kort van twee en virtig
Dollar waarvan elke Gemeente moet betalen als
volgt:
Graafschap ---- 15
Grand Rapids --- 15
Vriesland ------ 6
Zeeland ------- 6
Voorts zal de vierhond Dollars door de Gemeenten
worden gedragen als een tractement voor Ds. Van
Den Bosch gelijk als vroegeer terwijl de vacante
gemeenten Graafschap en Vriesland meer
Predikbeurten kunnen krijgen.
15.
De Vergadering word besloten met staande te zingen
uit Ps. 134:3 en dankzegging door Ds. W.H. Van
Leeuwen.
W.H.van Leeuwen. vdm. Praes.
G. Van Tubbergen. Scriba.

The decision of the assembly is not to suspend him,
but to keep him under warning, so that ultimately he
may be moved to serve the congregation of the Lord.
Art. 13
Rev Vanden Bosch has a protest against the church
council of Graafschap, viz. that they claimed that
brother Krabshuis had written in the Hollander in
good faith, and allowed him to take communion, and
later turned around to punish him, in which the
church council did not act properly. They confess and
promis to handle matters better from now on.
Art. 14
Next, the salary of the Rev. Vanden Bosch is dealt
with, as well as the preaching rotation. Regarding the
salary for Rev. Vanden Bosch last year, 1862, there is
a shortage of forty-two dollars, of which each
congregation must pay as follows:
Grand Rapids
15
Graafschap
15
Vriesland
6
Zeeland
6
Further, the four hundred dollars will be accepted by
the congregations as a salary for Rev. Vanden Bosch,
just as before, while the vacant congregations of
Graafschap and Vriesland will be able to have more
turns in the preaching rotation.
Art. 15
The assembly is closed, standing to sing Ps. 134:3,
and thanksgiving by Rev. W.H. Van Leeuwen.
W. H. Van Leeuwen, minister of the word, Pres.
G. Van Tubbergen, Clerk
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Klassikale Vergadering gehouden op Woensdag den
7den October 1863 te Grand Rapids.

Classical assembly held on Wednesday the 7th of
October 1863 at Grand Rapids.

De Vergadering is geopend met eene Predikatie door
Ds. K.J. van den Bosch, naar aanl. van Ps. 2:6.
Na de godsdienstoefening is men gegaan naar het
Schoollocaal teneinde aldaar te vergaderen.
Tot leden Afgevaardigden waren verkozen:
van de gemt. te Grand Rapids:
Ds. W.H. van Leeuwen
J. Gelok. ouderl.
" " "
" Graafschap:
A. Krabshuis. Ouderl.
J. Anrooij idm.
" " "
" Zeeland:
Ds. K.T. van den Bosch.
P. Heijboer. Ouderl.
" " "
" Vriesland:
K. Dam. Ouderl.
J. IJtsma. Diaken.
Art. 1.
Daar de vorige Scriba niet tegenwoordig ware, zoo is
men overgegaan tot het kiezen van eenen nieuwe
Scriba en met meerderheid daartoe verkozen, de Br.
Ouderl. J. Gelok; terwijl Ds. K.T. van den Bosch, als
zijnde dit naar beurte, het praesidium waarneemt.
Art. 2.
De praes. verzoekt den Scriba de Not. der vorige
Verg. voor te lezen en dit geschiedt zijnde, zoo wordt
in rondvraag gebragt of er ook aanmerkingen op
waren. De Verg. oordeelt dat de zinsnede voorkomende in Art. 9: "br. Krabshuis wenscht om
aangesloten te worden bij de Presbyterische kerk en
leest een stukje voor uit de Holl. waarover veel
gesproken wordt"; moet worden vernietigd als behelzende eene onwaarheid; terwijl de beide Protesten,
daarin opgenomen door den Scriba willekeurig zijn
genotuleerd; buiten het besluit der Verg. zoodat ze
mede moeten worden beschouwd als vernietigd en
daarom ook in deze Verg. niet behandeld kunnen
worden, als niet in aanmerking komende.

The assembly is opened with a sermon by the Rev. K.
J. Vanden Bosch, based on Ps. 2:6
After the worship service we moved to the school
rooms for the purpose of meeting there
Chosen as members of the delegates are:
From the congregation at Grand Rapids:
Rev. W. H. Van Leeuwen
J. Gelok, elder
From the congregation at Graafschap:
A. Krabshuis, elders
J. Van Anrooy, ditto
From the congregation at Zeeland:
Rev. K. T. Vanden Bosch
P. Heyboer, elder
From the congregation at Vriesland:
K. Dam, elder
J. Ytsma, deacon
Art. 1
Since the previous clerk is not present, we procede
with the election of a new clerk, for which is chosen,
by a majority, brother elder J. Gelock, while Rev.
K.T. Vanden Bosch, it being his turn, reassumes the
presidency.
Art. 2
The presidents asks the clerk to read the minutes of
the previous assembly, and after this is done, the
question is put whether there are comments. The
assembly judges that the passage presented in Art. 9,
“Brother Krabshuis wishes to join the Presbyterian
Church and reads a piece from the Hollander, which
is discussed extensively.” must be removed for
containing an untruth, while both protests, recorded
by the clerk, were arbitrarily entered into the minutes
without a decision of the assembly so that they must
be considered destroyed, and therefore also cannot be
discussed in this assembly, nor brought up for
comment.
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Daar de tijd reeds is verstreken zoo is deze
morgenzitting gesloten met het zingen van Ps. 134:3
en dakzegging door Ds. W.H. van Leeuwen; en
bepaald dat des nademiddags de Verg. zal aanvangen
om 1 uur en alsdan de Censuurzaken eerst te
behandelen, met gesloten deuren tot 5 uur; terwijl dan
een ieder gelegenheid te geven om de behandeling
van algemeene zaken mede te kunnen bijwonen.

Since time has already lapsed, this morning session is
closed with the singing of Ps. 134:3, and thanksgiving
by Rev. W.H. Van Leeuwen; and it is stipulated that
in the afternoon the assembly will begin at 1 o’clock,
and last until 5 o’clock; first in closed session to deal
with matters of censure, while then the general
session will give every opportunity to attend to
common concerns.

Tweede Zitting

Second session.

De Verg. is opnieuw geopend met het zingen van Ps.
119:83 en gebed door den br. Ouderl. P. Heyboer.
Art. 3.
De praes. vraagt aan br. Krabshuis of hij aan de last
hem door de Klassis opgelegd ingevolge art. 9 der
vorige Not. heeft voldaan, aangaande het schrijven in
de Hollander; om dat binnen eene maand tijds
openlijk te herroepen. br. Krabshuis, leest daarop een
schriftelijk stukje voor ter zijner verdediging; waaruit
onder anderen blijkt, dat hij bezwaar hadt om dat te
doen, zoodat hij daartoe onmogelijk kon besluiten.
De praes. vraagt of br. Krabshuis hierom nog zitting
in de Verg. kan hebben en hoe men zijn niet
gehoorzamen deswege moet opnemen. Er wordt
algemeen geoordeeld, dat de overtreding niet van
dien aard zij, alwaarom br. Krabshuis niet als lid der
Verg, zoude erkend worden en als zoodanig zitting
hebben; en dat in aanmerking nemende het
gemoedsbezwaar van br. Krabshuis, de Verg. zelve
dit zal doen om zich van dien blaam te zuiveren;
weshalve Ds. van Leeuwen verzocht wordt tot dat
einde een kort opstel te vervaardigen en na
goedkeuring der Verg. dan ter plaatsing in te zenden
aan den Redact. van gezegd blad; waarin ook br.
Krabshuis genoegen neemt.

The assembly is opened anew with the singing from
Ps. 119:83, and prayer by brother elder P. Heyboer.
Art. 3
The President asks brother Krabshuis whether he has
carried out the charge given by Classis, as given in
Art. 9 of the previous minutes, concerning the article
in the Hollander, to publicly retract within a month’s
time. Brother Krabshuis thereupon reads a written
piece to defend himself, in which it appears, among
other things, that he had so much difficulty in doing
this, that it was impossible to complete this. Because
of this, the president asks if the brother still can have
a seat in this assembly, and how to deal with his noncompliance in this matter. It is unanimously decided
that the transgression is not of such a nature that
brother Krabshuis cannot be recognized as a members
of this assembly and therefore have a seat. And the
assembly, noting brother Krabshuis’s conscientious
objection, decides to take care of the matter itself to
cleanse this blemish, for which reason Rev. Van
Leeuwen is asked to compose a short article, which
after approval by the assembly, will be sent to the
editor of the said periodical, which brother Krabshuis
also can accept.
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Art. 4.
Een brief ingekomen en der Verg. voorgelezen van A.
Nijssen, lidm. der Gemt. Graafschap, inhoudende
aanklagte tegen de stemming van kerkeraadsleden
dier gemeente van vroegere datum, verklarende
tevens zijn lidmaatschap op te zeggen, wanneer
daaraan niet worde voldaan; zoo oordeelt de verg. dat
dit meer voortvloeit uit onkunde in kerkelijke zaken
en handelingen in zulke gevallen; weshalve hij daarin
nader zal worden toegelicht; opdat dit bezwaar bij
hem moge worden opgeheven. Hetwelk zal
geschieden indien de gelegenheid zulks toelaat door
de beide leeraren Ds. v.d. Bosch en Ds. van Leeuwen.

Art. 4
A letter is received and read to the assembly from A.
Nyssen, member of the Graafschap congregation,
containing a complaint about the election of church
council members of that congregation on a prior date,
stating that he will resign his membership if nothing
is done about this. Therefore the assembly judges that
this results more often out of ignorance of
ecclesiastical matters and procedures in such cases,
for which reason he will be informed about this, so
that he may be able to give up his complaint. Both the
ministers, Rev. Vanden Bosch and Rev. van
Leeuwen will take care of this if circumstances
permit.
Art. 5
The assembly now turns its attention to the monies
collected for the Studying Youth, that according to a
previous decision must be presented to classis, and it
is read that: the congregation Grand Rapids had
collected the sum of 8 dollar 81 cents; the
congregation of Graafschap had collected the sum of
20 dollars and 61 cents; the congregation of
Vriesland had collected the sum of 4 dollars 87 cents;
while the delegates from Zeeland explain they can
give no report since the church council had not given
them one. At this it is decided that these monies will
be given to the committee, to let out at interest as
long as there is no use for it.
Art. 6
The assembly further decides that persons inclined to
be interested to be instructed for service as shepherd
and minister, according to a previous decision, they
are then to present themselves to classis for the
purpose of determining if they may ask for aid from
the treasury, yes or no. Then a further ruling will be
made concerning remuneration that will suffice the
docent for instruction such people.

Art. 5.
De Verg. gaat daarop over om de Som der Collecten
op te nemen voor de Studerende Jeugd, dat volgens
voorgaand besluit telkens voor de Klassis zal moeten
geschieden; en is gelezen dat:
de gemeente Grand Rapids gecoll. had de somma van
f 8 doll. 81 cts.
" " Graafschap "
" " " " " 20 " 61 "
" " Vriesland
"
" " " " " 4 " 87 "
terwijl de Afgev. van Zeeland verklaren geen opgaaf
te kunnen doen, aangezien de kerkeraad hun dit niet
gegeven hadt. Hierop is besloten dat deze gelden
door de Comm.op Intr. zullen zetten, zoolang er geen
gebruik van worde gemaakt.
Art. 6.
Tevens heeft de Verg. besloten dat personen die
genegen waren, om opgeleid te worden tot het ambt
van Herder en leeraar, ingevolge vroeger besluit, zij
zich als zoodanig aan de Klassis moeten voorstellen
om tot dat einde toegelaten te worden en of zij ook
aanspraak kunnen maken op de collecte of de kas, ja
dan neen. Verder zal alsdan ook nadere bepaling
gemaakt worden welke beloning dat de Docent voor
de opleiding dier personen genieten zal.
Art. 7.
Ingevolge Art. 9 der vorige Not. zoo verklaardt Ds.
van Leeuwen dat er tot heden nog geen antwoord was
ingekomen op het adres gerigt aan de Syn. der Chr.
Afg. Gereformeerde Gemt. of Kerk in de Nederl.
waarin de Verg. berust en aangenomen wordt voor
kennisgeving.

Art. 7
Concerning Art. 9 of the previous minutes, Rev. van
Leeuwen explains that to date still no answer to the
petition sent to the Synod of the Christian Reformed
Seceding Church in the Netherlands has arrived, with
which the assembly is satisfied and accepts as
information.
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Art. 8.
Men gaat over tot behandeling der gemeentelijke
zaken. De Gemt. te Grand-Rapids en Vriesland
hebben er geene. Zeeland en Noordeloos, stelt voor
of er geene mogelijkheid bestaat om als afzonderlijke
gemeente te bestaan. Na vele discussien, zoo gaat
men over om eene Commite te benoemen, bestaande
uit twee kerkeraadsleden uit de Gemt. Graafschap,
met name Krabshuis en Anrooij of Bows en van
Vriesl.de br. H. Dam, in tegenwoordigheid van beide
leeraren Ds. v.d. Bosch en Ds. van Leeuwen teneinde
op a.s. dingsd. den 13 Octr. te Zeeland te vergaderen,
om zooveel mogelijk daaraan gevolg te geven.

Art. 8
Congregational matters are dealt with next. The
congregations at Grand Rapids and Vriesland have
none. Zeeland and Noordeloos propose whether there
is not a possibility to become separate congregations.
After much discussion, it therefore is decided to
appoint a committee, consisting of two church council
members from the Graafschap congregation, named
Krabshuis and Van Anrooy or Bouws, and from
Vriesland, brother H. Dam in the presence of both
ministers, Rev. Vanden Bosch and Rev. Van
Leeuwen, for the purpose of meeting on the
forthcoming Tuesday, 13 October, at Zeeland, to do
as much about this request as possible.

Art. 9.
De praes. vraagt hoe te handelen met leden die zich
schuldig maken aan lastering van de hooge Overheid
des lands in deze tegenwoordige rebellie; of men de
zoodanige kan en mag toelaten tot het H. Avondmaal.
De Verg. verwijst tendien aanzien een ieder naar den
inhoud van het Form. des Avondmaals, waarin die
zaak duidelijk wordt aangewezen.
Art. 9 (sic)
Ds. van Leeuwen, brengt ter tafel dat hem door de
leden te Grand-haven, tijdens ZEerw. aldaar geweest
is en gepredikt heeft, is opgedragen, om aan de Verg.
voor te stellen of er geene Commissie derwaarts
konde komen; teneinde de kerkelijke zaken aldaar te
regelen en een paar kinderen te doopen. De Verg.
oordeelt dit noodzakelijk en benoemt daartoe Ds. van
Leeuwen zelven en een paar leden van zijn kerkeraad.
Art. 10.
Is bepaald dat de a.s. Klass. Verg. zal plaats hebben
op den eersten Woensdag in de maand February 1864
en dat dezelve zal geopend worden met eene
predikalie door Ds. van Leeuwen. Welkle Verg. zal
aangekondigd worden in de nieuwsbladen en door
Ds. van Leeuwen kortelijk zal geschieden; namens de
Verg.

Art. 9
The president asks how to deal with people who are
guilty of slander against high government officials of
the country during the present rebellion; if those who
do this can and may be admitted to Holy Communion.
The assembly directs the attention of everyone to the
contents of the form for Communion, in which this
stituation is clearly explained.
Art. 9a
Rev. van Leeuwen raises for consideration, that the
members at Grand Haven, when he was there to
preach, instructed him to request of the assembly if a
committee couldn’t come there for the purpose of
dealing with church affairs there and to baptize a few
children. The assembly decides this to be necessary
and appoints for this, Rev. Van Leeuwen and two
members from his church council.
Art. 10
It is decided that the next Classical Assembly will
occur on the first Wednesday in the month of
February 1864. And that it will be opened with a
sermon by Rev. Van Leeuwen. This assembly will be
publicized in the newspapers, which shortly will be
done by Rev. Van Leeuwen on behalf of the
assembly.
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Art. 11.
Eindelijk is nog besloten, dat in 't vervolg de leden
buiten de Afgevaardigden der Klass. Verg. geen
woord zullen mogen vragen tenzij zij zelve zaken op
de Klassis te brengen hebben; zij zullen mogen
spreken, als de praes. hun daartoe gelegenheid geeft.
Art. 12.
De Afgevaardigden der gemt. Graafschap verzoeken
dat Ds. van Leeuwen a.s. rustdag bij hen in de Gemt.
het H. Avondmaal moge bedienen. Daar er eenig
bezwaar daartegen opkomt, omdat alle zaken aldaar
nog niet zijn vereffend en uit den weg geruimd, zoo
zal aldaar voorloopig kerkeraads verg. gehouden
worden; alwaar ook Ds. van den Bosch en Ds. van
Leeuwen tegenwoordig zullen zijn; welke Verg. zal
plaats hebben op vrijd. den 16den dezer, beginnende
des morg. om 9 uren; waartoe ook de leden die te
Holland woonachtig zijn, zullen worden
uitgenoodigd.
De Verg. is daarop gesloten met te zingen van
Ps. 68:8 en dankzegging door den Scriba.
K. van den Bosch Prezes.

Art. 11
Finally it is decided that in the future the members not
delegated to classical assembly, may not ask any
questions, unless they themselves have matters to
bring before the classis. They will be allowed to
speak if the president gives permission for this.
Art. 12
The delegates from Graafschap congregation request
that next Sunday, Rev. Van Leeuwen serve
Communion among them. Since some objections are
raised against this because all matters there have not
been settled and moved out of the way, therefore a
preliminary meeting of the church council will be
held at which also Rev. Vanden Bosch and Rev. van
Leeuwen will be present. This assembly will take
place on Friday the 16th of this month, beginning in
the morning a 9 o’clock, to which members residing
in Holland, will be invited.
The assembly is thereupon closed with the
singing of Ps. 68:8 and thanksgiving by the clerk.
K. Vanden Bosch, president.
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