Classical Assembly – 20 February 1867
Klassikale vergadering gehouden te Holland op den
20 February 1867.
Art. 1.
De vergadering is geopend met te zingen Ps. 133:1 en
het gebed door Ds. W.H. Frieling als Praeses.
Art. 2.
De lastbrieven zijn gelezen, inhoudende de
nevensgaande afgevaardigden: van
Grandhaven, de ouderl: H.W. Bartels en C.
Noordhuis.
Graafschap, Ds. D.J. van der Werp en de Oud. Hk.
Strabbing
Holland, de Ouderl. A. Krabshuis en C. Pik.
Zeeland, de Ouderl. T. van den Bosch en R. Brinks
Noordeloos, Ds. K. van den Bosch en Oud. P.
Heiboer
Niekerk, de Ouderl. F. Tibbe en T. Warners
GrandRapis, de Ouder. A. Pleune en J. Gouw.
Art. 3.
Met algemeene stemmen is de Oud: A. Pleune tot
scriba der vergadering verkoren.
Art. 4.
Nadat Ds. van der Werp de notulen der vorige
vergadering voorgelezen had, vraagt de Praeses of er
ook aanmerkingen waren, waarop door Ds. van den
Bosch eene kleine aanmerking wordt gemaakt en Ds.
van der Werp vindt hier en daar leemte.
Art. 5.
Is besloten dat nevens de afgevaardigden ook andere
zullen tegenwoordig zijn, onder conditie van niet uit
de vergadering te praten.
Art. 6.
Men komt terug op Art. 5. belangende de Commissie
naar Zeeland, welke zaak tot namiddag wordt
uitgesteld; zoodat overgegaan wordt tot art. 8 over de
Lage Prairie en als rede waarom daar geen
Godsdienst wordt gehouden is omdat de gemeente
aldaar door omstandigden geen plaats had.
Art. 7.
Terug op art. 16. daar wegens gebrek aan stukken nog
niet mede gevorderd was, Pleune zoude wat vertalen,

Classical Assembly held at Holland on 20 February
1867.
Art. 1
The Assembly is opened with the singing of Ps. 133:1
and prayer by W.H. Frieling, as president.
Art. 2
The letters of mandate are read, containing the
following delegates from:
Grand Haven., the elders: H. W. Bartels, C.
Noordhuis
Graafschap: Rev. D.J. Vander Werp and elder Hank
Strabbing
Holland, the elders: A. Krabshuis and C. Pik
Zeeland, the elders: T. Vanden Bosch and R. Brinks
Noordeloos. Rev. K. Vanden Bosch and elder P.
Heyboer
Niekerk. the elders: F. Tibbe and T. Warners
Grand Rapids, the elders: A. Pleune and J. Gouw
Art. 3
With unanimous vote, elder A. Pleune is chosen as
clerk of the assembly.
Art. 4
After Rev. Vander Werp had read the minutes of the
previous assembly, the president asks if there are
comments. Whereupon Rev. Vanden Bosch makes a
few small comments and Rev. Vander Werp finds
gaps here and there.
Art. 5
It is decided that in addition to the delegates others
may remain present under the condition that nothing
will be discussed outside the assembly.
Art. 6
We returned to Article 5 concerning the committee
for Zeeland, which matter is postponed until the
afternoon, so that we procede to Art. 8 dealing with
Low Prairie, and the reason why no worship services
are held there is because the congregation there, due
to circumstances, has no place [for worship].
Art. 7
Returning to Art. 16, which due to lack of material
has not progressed, Pleune will translate something,
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en dan zoude met de zaak voortgang gemaakt
worden.
Art. 8.
Art. 17 en art. 23 zijn uitgevoerd, maar nog geene
antwoorden terug onvangen en dat van art.24 tot na
de middag uitgesteld, behorende bij de zaak van
Zeeland.
Art. 9.
Art. 30 waarin de gemeente Patterson verzoekt de
verandering dan de titel onzer kerk, waarover het
oordeel is, dat men het alsnog niet raadzaam acht.
Art. 10.
Belangende de zaken in Cincinnatie van Ds, Raidt
met de andere party, zal men eene Commissie van
twee Leeraren door briefjes benoemen om er naar toe
te gaan, om die zaken te behandelen, waartoe
verkoren zijn Ds. van der Werp en Ds. van den
Bosch.
Art. 11.
Zal men onderzoek doen of het Kort Begrip de regel
moet zijn tot aanneming van ledematen, op bezwaar
van Ds. van den Bosch en of men dat letterlijk of
Practikaal zal doen? Ds. van den Bosch wil let terlijk,
de geest der Klassis is dat leer en leven zal de
grondslag zijn. Dit is met bezwaar van sommigen
besproken.
Art. 12.
Op verzoek der Praeses geeft Ds. van den Bosch
inlichting, dat hij door handopening verstaat omtrent
het stoffelijke van eene gemeente, die een Leeraar zal
roepen, onderzoek te doen.
Art. 13.
De morgenzitting teneinde zijnde heeft Ds. van der
Werp een zegen afgevraagd voor het eten.
Art. 14.
Is gezongen Ps. 86:6 en gedankt na het eten en een
zegen gevraagd door Ds. van den Bosch.
Art. 15.
GrandRapids stelt een verschil voor omtrent het
Trustees der Kerk. De Klassis wil tot gerust-

and then will proceed with the matter.
Art. 8
Art. 17 and Art. 23 have been carried out, but no
replies have been received in return, and that [matter]
of Art. 24, concerning the Zeeland situation, is
deferred until the afternoon.
Art. 9
Art. 30, in which the Paterson congregation seeks a
change in the name of our church, about which the
decision is that is does not seem advisable yet.
Art. 10
Concerning the situation in Cincinnati of Rev. Raidt
and the other party, a committee of two ministers is
chosen by ballot to go there and deal with these
matters. Rev. Vanden Bosch and Rev. Vander Werp
are chosen for this.
Art. 11
With the objection of Rev. Vanden Bosch and
[questioninging] whether it chould literally or
practically be done, the assembly investigates whether
the Short Compendium must be used as the standard
when accepting members. Rev. Vanden Bosch desires
it to be literal, the feeling of classis is that doctrine
and conduct be the basis. This is discussed with
objection from some.
Art. 12
At the request of the president, Rev. Vanden Bosch
provides enlightenment about what he understands by
permission with regard to the resources of a
congregation, which is about to call a minister.
Art. 13.
The morning session having come to an close, Rev.
Vander Werp asks for a blessing before the meal.
Art. 14
Ps. 86:6 is sung and thanks [given] after the meal and
a blessing is requested by Rev. Vanden Bosch.
Art. 15
Grand Rapids presents a dispute regarding the
trustees of church. The classis wishes to quiet
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stelling der ongerusten, bij dezen vaststellen dat
indien de leden van de kerkeraad, de magt als
Trustees misbruikt om te heerschen over het erfdeel
des Heeren, zij onder de vermaning, bestraffing en
Sensure komen. Ook wat de Vrijmetselarij aangaat, is
besloten, dat na alle aangewende en vruchtelooze
pogingen, die daar leden van worden, uit de kerk te
werpen.
Art. 16.
De vereeniging te Zeeland is door de Klass.
Commissie daar gesteld als volgt. Op de vergadering
te Zeeland 21 Dec. 1866 is gehandeld en beproeft of
de kwestie tusschen Ds. van den Bosch en de
gemeente Zeeland kon opgeruimd worden. Men
oordeelde, dat de regte weg was, alles te vergeten wat
achter was en als van voren te beginnen en dat Ds.
van den Bosch die gemeente zoude bedienen, als de
andere gemeenten. Ds. van den Bosch begeerde in
Zijne eer hersteld te worden en dat de leeden
betuigden in Zijn Eerw. miskenning als Leeraar te
Zeeland gezondigd te hebben. Na vele discussien
wordt voorgesteld door broeder Verweijen, dat als hij
gezondigd had, het in onwetendheid geschied was,
dat de andere leden ook konden betuigen, behalve
broeder Everts, welke daartoe nog niet konde komen,
al de andere aanwezige leden, konden zich hiermede
vereenigen. Ook was Ds. van den Bosch hiermede
tevreden en zoo nam Ds. van den Bosch aan de
gemeente te bedienen als de andere gemeenten en de
gemeente van Zeeland verbind zich om van Zijn Ew.
dienst getrouw gebruikt te zullen maken.
was get. namens de Commissie A. Krabshuis.
Nu besluit de Klassis verder, dat als Ds. van den
Bosch Leeraar van Zeeland zal zijn, wettig beroepen
moet worden. Ds. Frieling en Ds. van den Bosch
zullen naar Zeeland gaan om de zaken daar te
regelen, ook met de diaken de Groot.
Art. 17.
Is besloten dat Ds. Frieling met eene geleide naar
Ridott zal gaan en dat de gemeente GibsVille zal
gewaarschuwd worden voor een rondreizende
Prediker met name de Rooij, de beide andere zaken
Brand assurantie en meinedigheid had Ds. van der
Werp al op geantwoord.

those troubled, by the determination that in case the
members of a church council misuse their powers as
trustees to gain control of what belongs to the Lord,
they shall be subjected to warning, punishment and
censure. Also concerning the Free Masonry, it is
decided that after all possible and fruitless efforts,
those who are members of this [mevement] ar to be
cast out of the church.
Art. 16
The unification at Zeeland is accomplished by the
Classical Committee there as follows. At the meeting
at Zeeland, on Dec. 21, 1866, the matter of the issue
between Rev. Vanden Bosch and the Zeeland
congregation is dealt with and an effort made to
resolve the issue. It is decided that the right way is to
forget all that has happened and to begin anew, and
that Rev. Vanden Bosch would serve this
congregation as the other congregations. Rev. Vanden
Bosch wished to have his honor restored and that the
members confess to have sinned in not
acknowledging him as the Minister of Zeeland. After
much discussion, brother Verweyen states that if he
sinned, it was done out of ignorance, which the other
members also could admit, except brother Everts who
yet could not bring himself to this point. All the other
members present could agree to this. Rev. Vanden
Bosch also was satisfied with this and so Rev.
Vanden Bosch agreed to serve the congregation as the
other congregations, and the congregation of Zeeland
promises to make faithful use of his honor’s services.
was signed on behalf of the committee, A.
Krabshuis.
Now Classis further stipulates that if Rev.
Vanden Bosch is to be the minister of Zeeland, he
must be legally called. Rev. Frieling, Rev. Vanden
Bosch, and deacon de Groot will go to Zeeland to
oversee this process.
Art. 17
It is decided that Rev. Frieling and another will go to
Ridott and that Gibbsville congregation shall be
warned about an itinerant preacher, by name of De
Rooy. The Rev. Vander Werp has already replied [to
them] concerning both fire insurance and perjury.
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Art. 18.
De gemeente Patterson, vraagt de bevestiging van Ds.
van Leeuwen door een Leeraar van de Klassis,
waarover besloten dat indien Ds. de Beer komen zal,
hij verzocht worde over Patterson te gaan en Ds. van
Leeuwen te bevestigen.
Art. 19.
De Praeses vraagt de afgev. van Noordeloos, of men
zich in alles aanstelt naar den woorde Gods en de
orde der kerk, dat bevestigend wordt beantwoord. Zij
doen verzoek aan de Klassis, om onderstand door de
gemeenten in brand van J. Vogel en Co. te
Noordeloos. Verder vragen zij voorziening omtrent
het te kort in het traktement van Ds. van den Bosch,
hierover is veel gesproken en eindelijk Ds. van den
Bosch gevraagd wat traktement hij moet hebben en
geantwoord te vreden te zijn, met wat de minste heeft,
dat $ 500 dollar is, dat is goedgekeurd en door de
meerderheid aangenomen dat hij het zal hebben en
dat het tekort door de Klassis zal bijgelegd worden en
Ds. van den Bosch heeft beloofd niet meer te werken
op het land. Nu hadden zij nog eene vraag over het
wezen en welwezen des geloofs met betrekking tot de
7de Zondag, ingebragt door Ds. van den Bosch, dat
onafgehandeld is gebleven.
Art. 20.
Is besloten dat de afgevaardigden van iedere
gemeente in het vervolg zullen voorzien zijn, zoowel
van instructie als lastbrieven naar de Klassis.
Art. 21.
Holland verzocht als Ds. de Beer komt, ondersteunig
tot een nieuw kerkgebouw, dat als voorbarig
beschouwd wordt.
Art. 22.
Patterson verzocht dat de groote vergadering te
Grand Rapids worde gehouden en dat de reiskosten
gezamentlijk gedragen worden. In het eerste is
toegestemd en wel de eerste woensdag in de maand
Juny 1867; maar ieder gemeente moet de reiskosten
van Zijne afgevaardigden blijven dragen.
Art. 23.
De vergadering is gesloten met te zingen Ps. 134:3 en
de dankzegging door den Praeses.

Art. 18
The Paterson congregation asks about the installation
of Rev. Van Leeuwen by a minister from the Classis.
About this it is decided that if the Rev. de Beer comes
[from the Netherlands], he will be asked to go to
Paterson and install Rev. van Leeuwen.
Art. 19
The president asks the delegates from Noordeloos if
everything is done there according to God’s word and
the church order, this is answered in the affirmative.
They ask of Classis relief by the congregations
following the fire of J. Vogel and Co. at Noordeloos.
They further ask that they receive support in the
shortage in the salary of the Rev. Vanden Bosch.
There is much discussion and finally Rev. Vanden
Bosch is asked what salary he requires, and answers
to be satisfied to have what the lowest paid have,
which is $500. This is approved and the majority
adopt that he shall have this and the shortage will be
supplied by the Classis and Rev. Vanden Bosch
promises no longer work on the [farm] land. They
still have one question about the nature and basis of
belief concerning the Lords Day VII [of the
Heidelberg Catechism],28 which had been introduced
by the Rev. Vanden Bosch, but it remains
undiscussed.
Art. 20
It is decided that in the future, the delegates from
each congregation will be provided with instructions
as well as a letter of mandate for the Classis.
Art. 21
Holland asks for support for a new church building
should the Rev. de Beer come, which is considered
somewhat premature.
Art. 22
Paterson requests that the large assembly be held at
Grand Rapids and that the [total] travel expenses be
borne by all. The first part is approved and that it will
be the first Wednesday in the month of June 1867,
but each congregation must bear the travel costs of its
delegates.
Art. 23
The assembly is closed with the singing of Ps. 134:3,
and thanksgiving by the president.

28
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Literally 7th Sunday.

Classical Assembly – 2-3 October 1867
Klassikale vergadering gehouden te Noordeloos den
2 en 3 Ovtober 1867.

Classical Assembly held at Noordeloos the 2nd and 3rd
of October 1867

Art. 1.
De vergadering is geopend met het zingen van Ps.
199:3 en gebed door Ds.K. van den Bosch.
Art. 2.
De lastbrieven zijn gelezen en met eenige
teregtwijzigingen goedgekeurd, waaruit blijk dat
afgevaardigd zijn, van:
Grand Rapids Ds. R. Duiker en de Ouderling J.
Gelok.
Graafschap Ds. D.J. van der Werp en de Oud. H.
Strabbing.
Noordeloos Ds. K. van den Bosch en de Oud.
Diepenhorst.
Zeeland de Ouderlingen T. van den Bosch en R.
Brinks.
Vriesland Ds. W.H. Frieling en de Oud. H.
Scheepers.
Holland Ds. J. de Beer en de Oud. Hogesteege.
Niekerk de Ouderlingen F. Tibbe en J. Warners.
Ridott de diakenen E. Ammermann en H. Bode.
Grandhaven de Oud; H.W. Bartels en de diak:
Uittermark.
Art. 3.
Daar Ds. K. van den Bosch naar beurt het Presidium
waarneemt is de Oud. Gelok verkozen tot Scriba.
Art. 4.
Er is besloten de Studenten in de vergadering toe te
laten, uitgezonderd bij sommige zaken, dat in oordeel
der vergadering zal staan. Ook op dezelfde wijs de
Kandidaat Zeebuit, die de vergadering wenscht bij te
wonen en als kandidaat in de kerk beschouwd te
worden, waarop later zal worden terug gekomen.
Art. 5.
De notulen der vorige Klassis worden gelezen en met
eenige aanmerkingen goedgekeurd.
Art. 6.
Ds. van der Werp met Ds. van den Bosch, doen
verslag van hun uitgevoerde Commissie te Cincinnati
en verklaren dat allen vereenigd zijn, behalve Ds.
Raidt, waaruit zij eene gemeente in vereeniging met
onze kerk gesticht hebben en de beide bondzegels,
doop en Avondmaal bediend, zoo dat nu die
gemeente thans onder onze kerk behoord.

Art. 1
The assembly is opened with the singing of Ps. 119:3,
and prayer by Rev. K. Vanden Bosch.
Art. 2
The letters of mandate are read and found
satisfactory, with a few corrections, from which it
appears that the delegates are, from:
Grand Rapids, Rev. R. Duiker and elder J. Gelok
Graafschap, Rev. D.J. Vander Werp, and elder H.
Strabbing
Noordeloos, Rev. K. Vanden Bosch, and elder
Diepenhorst
Zeeland, the elders T. Vanden Bosch and R. Brinks
Vriesland, Rev. W.H. Frieling and elder H. Schepers
Holland, Rev. J. de Beer, and elder Hogesteege
Niekerk, the elders F. Tibbe and T. Warners
Ridott, the deacons E. Ammermann and H. Bode
Grand Haven, elder H.W. Bartels, and deacon
Uittermark

Art. 3
Since it’s Rev. Vanden Bosch turn in the presidency,
elder J. Gelok is chosen clerk.
Art. 4
It is decided to admit the students [for the ministry] to
the meeting, and dismiss them during some matters as
decided by the assembly. Also, on the same basis
Candidate Zeebuit, who desires to attend as a
candidate in the church, which [matter] will be
discussed again later.
Art. 5
The minutes of the former classis are read and
approved with a few comments.
Art. 6
Rev. Vander Werp with Rev. Vanden Bosch present a
report on the work accomplished by the committee in
Cincinnati, and explain that all are reunited, except
Rev. Raidt. They organized one congregation united
with our church and administered both sacraments,
baptism and the Lord’s Supper, so that now the
congregation is part of our church.
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Art. 7.
Art. 11 en 12 der vorige Klassis vervallen, dewijl de
algemeene vergadering, omtrent art. 11 besloten
heeft, om in het aannemen van ledematen bij de regel
van het kortbegrip te blijven en omtrent art. 12. dat
handopening in onze kerkorde niet voorkomt, maar
alleen advies geven.
Art. 8.
De last aan Ds. Frieling opgedragen, heeft Ds. de
Beer op de Groote vergadering over genomen en het
bevestigen van Ds. van Leeuwen voorkomende in art.
18 der vorige vergadering heeft Ds. de Beer verrigt,
en art. 19 omtrent het traktement van Ds. van den
Bosch is op de algemeene vergadering gewijzigd.

Art. 7
Articles 11 and 12 of the previous Classis are voided,
since the general assembly decided relative to Art. 11,
to continue accepting members according to the rule
of the compendium; and relative to Art. 12 that
permission to call [a minister] it is not stipulated in
our church order but only advised.
Art. 8
The charge assigned to the Rev. Frieling was assumed
by the Rev. de Beer at the large session, and Rev de
Beer also carried out the installation of Rev. Van
Leeuwen, contained in Art. 18 of the previous
assembly; and Art. 19, concerning the salary of the
Rev. Vanden Bosch , is directed to the general
assembly.
Art. 9
According to a instructional letter29 from Grand
Rapids, the question is asked how to deal with
member D. Kuiper, who is under church discipline
because of some unfounded objections against some
matters in the congregation, unproved accusations
against the church council, and neglect of public
worship services. Rev. Vander Werp, Rev. Duiker,
and Elder Gelok explain the matter further. The
assembly decides that after repeated warnings, ,
simply to send a written notification to [his] house,
according to the stipulation of the Christian Seceding
Church in the Netherlands that he no longer belongs
to the congregation, not because he is guilty of a
particular sin in doctrine or life, but because he gives
the church council no opportunity to speak to him or
deal with him. After investigating the situation of the
congregation, it seems that this is favorable.
Art. 10
Vriesland has nothing for action at classis, and the
condition of the congregation is satisfactory.
Art. 11
Zeeland asks how to deal with H. Marling, since he
will not recognize the church council until the Classis
repeals a previous decision concerning the Rev.
Vanden Bosch and Zeeland. This session is closed
with Ps. 143:10 and thanksgiving by Rev. Vander
Werp.

Art. 9
Volgens de constructie brief van Grand Rapids, wordt
gevraagd: Hoe te handelen met het lidmaat D. Kuiper
die onder kerkelijke behandeling is, ter oorzaak van
ongegronde bezwaren tegen sommige dingen in de
gemeente, onbewezen beschuldigingen tegen de
kerkeraad en verwaarloozing van de openbare
Godsdienst. Dat door Ds. van der Werp Ds. Duiker
en de Oud: Gelok wordt toegelicht. De vergadering
oordeelt hem eenvoudig, na voorafgaande vermaning
een besluit van de Chr. Afgescheiden kerk in
Nederland schriftelijk te huis te zenden, dat hij niet
meer tot de gemeente behoord, omdat hij niet
schuldig aan bijzondere zonde in leer of leven en aan
de kerkeraad de gelegenheid beneemt om met hem te
spreken en te handelen. Na onderzoek der toestand
der gemeente, blijkt dat zulks gunstig is.
Art. 10.
Vriesland heeft niets ter behandeling op de Klassis en
de toestand der gemeente is ook wenschelijk.
Art. 11.
Zeeland vraagt hoe te handelen, met H, Marling,
dewijl hij de kerkeraad niet erkennen wil, totdat de
Klassis een vroeger besluit omtrent Ds. van den
Bosch en Zeeland intrekt. De zitting wordt gesloten
met Ps. 143:10 en dankzegging door Ds. v.d. Werp.

29

It is assumed that the clerk wrote constructie
intending to write instructie.
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Middag zitting.
Art. 12.
De vergadering wordt geopend met het zingen van Ps.
119:17 en gebed door Ds. de Beer.
Art. 13.
De onderhavige zaak komt in behandeling. Marling
komt zelf in de vergadering. De praeses rigt het
woord tot hem en daar hij in hoofdzaak hetzelfde
verklaard, dat de afgevaardigden van Zeeland gezegd
hebben wordt Marling vermaand tot onderwerping, al
is het dan met protest, dat door hem wordt
aangenomen. Nu vraagt Zeeland nog een vaste
Consulent, daar Ds. Frieling toe benoemd is, die dat
ook heeft aangenomen.
Art. 14.
Noordeloos heeft niets om op de Klassis behandeld te
worden en verklaard dat alles in de gemeente in
goede orde is.
Art. 15.
Holland en Niekerk vragen, dat de vergadering, de
combinatie van beide gemeenten moge ontbinden.
Nadat hierover de noodige inlichting is ingewonnen
heeft de Klasses dat verzoek voldaan, met de
toelichting, dat ieder gemeente nu een beroep op Ds.
de Beer uitbrenge en dan Zijn Eerw. vrijheid geven
om te kiezen en de gemeente die vacant wordt een
andere Leeraar beroepe.
Art. 16.
Voorts wordt gevraagd, om regeling in het bedienen
der vacante gemeenten. De vergadering oordeelt om
bij het oude te moeten blijven, de kerkeraden
opwekkende om hunne Leeraars op eene billijke
wijze aftestaan, en dat ieder vier maal in het jaar
avondmaals bediening krijge, en daar Niekerk vraagt
wat belooning de gemeente een Leeraar, die komt te
prediken, daarvoor moet geven, waarop de
vergadering oordeelt, hierover geene bepaling te
kunnen maken, maar dat ieder gemeente naar
vermogen moet handelen. Ook vraagt Niekerk
bepaling te maken, omtrent de overkomst van een
Leeraar uit Nederland en besloten, dat zoo hij
vertrekt met een jaar drie vierde, met twee jaar de
helft en met drie jaar een vierde daarvan moet terug
geven, maar met vier jaar zal hij daarvan vrij zijn.

Afternoon Session.
Art. 12
The assembly is opened with the singing of Ps. 119:
17 and prayer by Rev. De Beer.
Art. 13
The matter in question, concerning H. Marling,
comes up. Marling himself comes into the assembly.
The president gives him the floor, and since he
primarily says the same as the delegates from Zeeland
had said, Marling is admonished to submit even if he
accepts this under protest, which he accepts. Now
Zeeland asks for a permanent counselor, and since
Rev. Frieling is appointed as such, he accepts,.
Art. 14
Noordeloos has nothing for classical action and states
that everything in the congregation is in good order.
Art. 15
Holland and Niekerk ask that the assembly dissolve
the union of the two congregations. After the
necessary information is collected, classis separates
the two, with the explanation that each congregation
now issue a call to Rev. De Beer, and that his honor is
given the freedom to choose, and the congregation
that becomes vacant call another pastor.
Art. 16
Moreover, rules in serving vacant congregations are
requested. The assembly decides that the old [rules]
must be retained, that the church councils be
reminded to make their minister available in a timely
fashion, and that once every quarter communion be
served to each congregation. And since Niekerk asks
what the remuneration should be for a minister who
comes to preach, the assembly decides it can make no
specific stipulation about this, but that each
congregation must act according to its means.
Niekerk also asks for a stipulation concerning
transportation expenses for a minister from the
Netherlands. And it is decided that if he leaves after
one year he must give back three-fourths, after two
years one-half, after three years one-fourth half of the
cost. But after four years, he is free from such
obligation.
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Art. 17.
Niekerk vraagt of leden die naast bij eene gemeente
wonen daar niet te huis behooren. De vergadering
oordeelt, dat wanneer dit te veel in het oog loopt, die
leden op te wekken, om hunne attesten daar te
brengen, waar zij naast bij wonen doch dat men om
de vrede te behouden voorzichtig moet handelen.
Niekerk vraagt verder eene wettige grensscheiding
opdat de leden die naast aan eene gemeente wonen
vermaant worden om zich daarbij te voegen. De
vergadering oordeelt hierin niet te kunnen treden
omdat leden die alrede bij eene gemeente zijn, doch
met nieuwe leden zal men zoo veel mogelijk zonder
aanstoot handelen; doch als leden eene attestatie
vragen om naar eene andere gemeente te gaan,
moeten zij eerst hunne schuld aanzuiveren.
Art. 18.
Niekerk vraagt of leden van eene gemeente bij eene
andere gemeente mogen ten avondmaal gaan. De
vergadering oordeelt hen niet zonder attest van hun
kerkeraad toe te laten.

Art. 17
Niekerk asks if members living next door to a
congregation do not belong in that congregation. The
assembly decides that when this is too apparent, such
members be reminded to present their attestations to
[the congregation] closest to where they live, but to
maintain the peace, this must be handeled carefully.
Niekerk further asks that legal boundary be set so that
those closest to a congregation can be admonished to
join that [congregation]. The assembly decides not
being able to take this step with people already
belonging to a congregation, but with new people this
can be done to the point of not giving offence, but
should people ask their attestations in order to join
another congregation, they must first settle all
obligations.
Art. 18
Niekerk again asks if members from one congregation
may celebrate Communion with another
congregation. The assembly decides that this can not
be done without consent of their church council.
Art. 19
Niekerk asks how to deal with J. Vinke, who is under
ecclesiastical censure, and has come under civil
action for beating his wife. It is decided to make
known his name and sin, and if this proves fruitless,
to proceed to excommunication.

Art. 19.
Niekerk vraagt: Hoe te handelen met J. Vinke, die
onder kerkelijke Sensure is en in het wereldlijk regt is
vervallen, omdat hij zijn vrouw geslagen heeft. Is
geoordeeld hem met naam en zonde bekend te maken
en zoo dit vruchteloos is, tot de afsnijding over te
gaan.
Art. 20.
Niekerk vraagt of men de notulen der Klassis niet zal
laten drukken. Is verwezen tot de groote vergadering.
Art. 21.
Graafschap vraagt, of eene gemeente, in eene andere
gemeente mag rondgaan te Collecteren. De
vergadering oordeelt, niet anders als met toestemming
van die kerkeraad.
Art. 22.
Graafschap vraagt, wie men onder ons mag laten
prediken. De vergadering antwoord: Niemand buiten
onze kerk en die van Nederland uit de Chr.
Afgescheiden kerk, als zij van de noodige attesten
zullen voorzien zijn, zullen ook toegelaten worden.

Art. 20
Niekerk asks if the classical minutes should not be
printed. This is directed to the large assembly.
Art. 21
Graafschap asks if one congregation may solicit funds
in another congregation. The assembly decides this
can only be done with the approval of the church
council.
Art. 22
Graafschap asks who may be allowed to preach
among us. The assembly answers, no one from
outside our church; and those from the Netherlands
from the Christian Seceded Church, provided they
have the necessary documentation, can also be
permitted [to preach].
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Algemeene zaken.
Art. 23.
Er komt een vraag ter tafel: Of onze kerk ook
oefenaren erkent? Is geoordeeld dit vooreerst nog uit
te stellen.
Art. 24.
Een persoon, Nikolaas Smit, onlangs uit Nederland
gekomen, laat vragen of hij opgeleid of onderzocht
kan worden tot Leeraar. De vergadering oordeelt dat
genoemde persoon eerst een jaar en zes weken
lidmaat onzer kerk moet zijn, voor men daartoe zoude
kunnen besluiten.
Art. 25.
Ds. Duiker stelt een persoon Jacob Noordewier en
Ds. van der Werp een ander Willem Greeve voor, om
tot het Leeraarsambt opgeleid te worden uit de kas
voor behoeftige Studenten. Na genoegzame
toelichting en onderzoek is daartoe besloten, met
bepaling dat de Leeraars der Klassis als Commissie,
op zich nemen hen te onderzoeken als het noodig is,
toezicht over hen te hebben, oordeelen wat hun
toegelegd zal worden, dat zij op zich nemen, met die
bepaling dat geen Leeraar oordeele over zijne eigene
Studenten.
Art. 26.
Ds. de Beer moest wegens zenuw ongesteldheid de
vergadering verlaten en daar het reeds laat is, word de
vergadering verdaagd tot de volgende morgen en
gesloten met het zingen van Ps. 134:3 en gebed en
dankzegging door Ds. Duiker.
Art. 27.
De vergadering is de volgende morgen geopend met
het zingen van Ps. 122:3 en gebed door Ds. Frieling.
Art. 28.
Komen twee brieven ter tafel, een van A. Donker en
een van S. Dijkstra te Grandhaven, de eerste om zich
tegen de kerkeraad te verdedigen, de andere met
beschuldiging tegen de kerkeraad. De ouderling
Bartels geeft inlichting; waarop besloten dat die
zaken te Grandhaven behandeld zullen worden, door
eene Commissie, de Consulent die er komt te
prediken met een Ouderling zijner gemeente, wanneer
de eerste persoon zijne beschuldigingen moet
bewijzen of intrekken en de zaak van de laatste
persoon onderzocht worden.

General Matters
Art. 23
A question is raised whether our church recognizes
lay exhorters? It is decided to postpone this, for now.
Art. 24
A person, Nikolaas Smit, recently arrived from the
Netherlands, has asked whether he can be trained or
examined as a minister. The assembly decides that
said person first must be a member of our church for
one year and six weeks, before a decision can be
made about this.
Art. 25
Rev. Duiker proposes a person, Jacob Noordewier,
and Rev. Vander Werp another, Willem Greve, to be
trained for ministry work with support from the fund
for needy students. After sufficient explanation and
investigation this is agreed to, with the stipulation that
the ministers of the classis, as a committee will
examine them if necessary, have supervision over
them, [and] decide what will be their course of study,
with the understanding that no minister will decide
about his own students.
Art. 26
Because of a nervous illness, Rev. de Beer must leave
the assembly and since it is already late, the assembly
is adjourned until the next morning and closed with
the singing of Ps. 134:3 and prayer and thanksgiving
by Rev. Duiker.
Art. 27
The assembly is opened the next morning with the
singing of Ps. 122:3 and prayer by Rev. Frieling.
Art. 28
Two letters are introduced, one from A. Donker, and
one from S. Dykstra at Grand Haven. The first
defends himself against the church council, and the
other with an accusation against the church council.
Elder Bartels provides enlightenment, whereupon it is
decided that the matters at Grand Haven will be
handled by a committee, the counselor who comes
there to preach and an elder from his congregation.
At which time the first person must prove his
allegations or withdraw them, and the matter of the
last person must be investigated.
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Art. 29.
Een brief ingekomen van G. Haan van Grand Rapids,
die de vergadering niet kan behandelen, dewijl de
inhoud daarvan op de laatste algemeene vergadering
behandeld is en zij moet blijven bij hetgene toen
daarover is besloten.
Art. 30.
Een brief van G. Ham uit Zeeland, zich beklagende
over de harde behandeling der kerkeraad omdat hij te
Noordeloos avondmaal had gehouden. De kerkeraad
ontkent zulks waarop de vergadering oordeelt, dat dit
wel in orde zal komen, dewijl het met andere zaken in
verband staat.
Art. 31.
De Ouderling A. Krabshuis van Holland in de
vergadering zijnde, wordt eene adviserende stem
gegeven.
Art. 32.
Een brief gelezen van de kerkeraad van Pella over
een diaken P. Gaas, die trouweloos zijne bediening
heeft verlaten, openbare scheurmaking zoekt, zich
aan lastere schuldig maakt, heeft zijn lidmaatschap
opgezegd en de kerkeraad verboden in zijn huis te
komen, waarin zijn vrouw die ook lidmaat is hem
volgt. De vergadering oordeelt met alle omzichtigheid
de kerkelijke tucht op hem toe de passen.
Art. 33.
Nog geeft Pella kennis, dat er groote hoop bestaat,
dat hun geroepen Leeraar Ds. Koopman zal komen.
De vergadering benoemt Ds. Duiker en Ds. Frieling
als Commissie, dan Ds. Koopman te onderzoeken en
te bevestigen.
Art. 34.
Een brief van Cincinnati, waarin de kerkeraad vraagt
hoe te handelen, daar kerkvoogden bij hun het werk
van diakens doen. De vergadering oordeelt, dat dit
werk aan de diakens moet over gedragen worden.
Art. 35.
Een schriftelijk verzoek van leden uit Cincinnati, om
de student W. Greeve nooit voor hunne gemeente te
beroepbaar stellen. De vergadering oordeelt dit
verzoek niet te mogen inwillegen.

Art. 29
A letter is received from G. Haan, of Grand Rapids,
which the assembly cannot deal with, since this
matter was dealt with at the last general assembly,
and this assembly must abide by what was decided
then about this.
Art. 30
A letter from G. Ham, from Zeeland, [is received] in
which he complains over the severe action by the
church council, because he had taken communion at
Noordeloos. The church council denies this,
whereupon the assembly judges that this certainly will
turnout alright, since it is tied to other matters.
Art. 31
Elder A. Krabshuis of Holland being present in the
assembly, is granted an advisory vote.
Art. 32
A letter is read from the church council of Pella
concerning a deacon, P. Gaas, who faithlessly has left
his office, openly seeks schism, is guilty of slander,
has renounced his membership, and has forbidden the
church council to come into his house. His wife, who
is also a member, follows him in this. The assembly
decides that with all caution, church discipline be
exercised on him.
Art. 33
Pella also reports, that there is tremendous hope that
the minister they called, Rev. Koopman, will come.
The assembly appoints Rev. Frieling and Rev.
Duiker, as a committee to examine Rev. Koopman
and install him at that time.
Art. 34
A letter from Cincinnati: in which the church council
asks how to proceed, since their church wardens do
the work of deacons.30 The assembly decides that this
work must be turned over to the deacons.
Art. 35
A written request: from members in Cincinnati that
student W. Greve never be declared eligible for call
to their congregation. The assembly decides that it
may not comply with this request.

30

The Cincinnati congregation had been part of the
Presbyterian Church.
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Art. 36.
Een brief uit de Lage Prairie, waarin verklaard wordt
de toestand van hunne kleine gemeente en dat zij om
wettige redenen nog geen Leeraar kunnen verzoeken.
Art. 37.
Een verzoek van N. van Balen, uit naam van vele
anderen om een Leeraar te Muskegon te zenden en
daar eene gemeente te stichten, waartoe Ds. D.J. van
der Werp benoemd is.
Art. 38.
Een brief van Patterson verzoekende a. om de naam
onzer kerk in Holl. Gereformeerd te veranderen b om
de kerk in meer Klassen te verdeelen. Beide verwezen
naar de Algemeene vergadering.
Art. 39.
Ds. van Leeuwen vraagt autorisatie om te Rochester
als het kan eene gemeente te stichten. De vergadering
oordeelt dit toe te staan en in het vervolg ieder
Leeraar als hij daartoe uitgenoodig wordt en de
Klassis niet zit, met de Klassikale Commissie te
raadplegen, anders de Klassis advijs te vragen.
Art. 40.
Ds. Frieling geeft verslag eene gemeente te hebben
gesticht en verklaart niet geweten te hebben, dat daar
een Klassikaal besluit van was, daar de nood het
vorderde. De vergardeing oordeelt in zulke gegevene
omstandigheden, de Leeraars die vrijheid toe te staan.
Art. 41.
De kerkeraad van Patterson verklaart niet meer te
Collecteren voor de gemeente Noordeloos, omdat Ds.
K. van den Bosch voor het beroep naar Cincinnati
bedankt heeft. De vergadering oordeelt dit te moeten
afkeuren, omdat het niet in de regte orde voorkomt,
geen vraag maar eene verklaring zijnde behoorende
tot de groote vergadering.
Patterson verklaart verder te protesteren tegen
het beroep van Pella op Ds. Koopman en dit voor de
derde maal op Zijn Eerw. uitge bragt. De Klassis
oordeelt dat dit protest onregtvaardig is, daar dit
beroep op vroegere vergadering door de Klassis is
goedgekeurd geworden, waar Zijn Eerw. Ds. van
Leeuwen tegenwoordig was.

Art. 36
A letter from Low Prairie: in which is stated the
situation of their small congregation and that they for
lawful reasons can not yet seek a minister.
Art. 37
A request form N. Van Balen: on behalf of many
others that a minister be sent to Muskegon, and that a
congregation be established there. Rev. Vander Werp
is appointed for this.
Art. 38
A request from Paterson requesting: a) to change the
name of our Church to the Holland Reformed, b) to
divide the churches into more classes. Both are
directed to the General Assembly.
Art. 39
Rev. Van Leeuwen asks authority to go to Rochester,
and, if possible, establish a congregation. The
assembly decides to allow this, and in the future any
minister who is invited to do this while classis is not
in session, seek the advice of the classical committee,
otherwise classical advice should be sought.
Art. 40
Rev. Frieling reports that he has established a
congregation since the need required it, stating not to
have known that there was a classical decision about
this. The assembly decides in circumstances such as
are presented, to allow the minister this license.
Art. 41
The church council of Paterson states that it no longer
collects for Noordeloos because the Rev. Vanden
Bosch declined the call to Cincinnati. The assembly
decides that this must be denied, since it was not
presented in the proper manner, not as a question but
a statement which belong in the general assembly.
Paterson states further that they protest against
the call of Pella to Rev. Koopman, and [that] this was
the third call extended to his honor. The classis
decides that this protest is unjust, since this call was
approved by classis at a previous assembly, where his
honor, Rev. Van Leeuwen was present.31

31

At the time, van Leeuwen was the minister at
Paterson.
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Art. 42.
Ridott verzoekt met hunne afgevaardigden een
Leeraar uit de Klassis, om twee zondagen bij hen te
blijven; teneinde doop en avondmaal te bedienen,
waartoe Ds. van den Bosch verkoren is.
Art. 43.
Daar het middag wordt deze zitting gesloten met
Ps.133:1 en de dankzegging door broeder
Diepenhorst.
Art. 44.
Des namiddags wordt de vergadering geopend met
Ps.86:6 en gebed door broeder Hoogesteeger.
Art.45.
De broeders van Ridott vragen hoe te handelen met
de Ouderling Denekas en het lidmaat Berent Arends
en daar de zaak van Ds. de Beer daarmede in
betrekking stond, wilde hij dat hier niet ter tafel
hebben, maar afgevaardigden naar Ridott te hebben
op kosten dier gemeente, waar overlange voor het
eten gesproken was. De broeders uit Ridott
verzoeken, dat Ds. de Beer schuld belijdt, dat hij
tegen zijne zending bij hun gehandeld heeft door
tegen hun bij de Duitsch Hervormden en niet bij hen
te prediken. Ds. de Beer gelooft niet hierin gezondigd
te hebben doch om de vrede en die gemeente wil doet
hij het, bekend schuld, waarop hij die broeders de
hand geeft.
Art. 46.
Een brief van Steamboot Rock in Iowa, inhoudende
een verzoek om daar eene gemeente onzer kerk te
stichten, en de voorganger E. Meinders, die bij de
Prespeterische kerk gestudeerd heeft, als het kan, tot
Leeraar te bevorderen. Besloten eene Commissie
derwaarts te zenden de gemeente te stichten en
Meinders voorloopig te onderzoeken, waartoe
benoemd zijn Ds. Duiker en Ds. Frieling.

Art. 42
Ridott, through their delegates, requests a minister
from classis to spend two Sundays with them, for the
purpose of [administering ] Baptism and Communion.
Rev. Vanden Bosch is chosen for this.
Art. 43
Since it is almost noon, this session is closed with Ps.
133:1 and thanksgiving by brother Diepenhorst.
Art. 44
In the afternoon, the meeting is opened with Ps. 86:6
and prayer by brother Hoogesteeger.
Art. 45
The brothers from Ridott ask how to deal with Elder
Denekas and member Berent Arends. And since the
case of Rev. De Beer is involved in this, he does not
want this consiered here, but prefers delegates be sent
to Ridott at that congregation’s expense, which was
discussed at length before the [noon] meal. The
brothers from Ridott request that Rev. de Beer
confess his guilt in that he betrayed his mission by
preaching against them among the German Reformed
and not preaching among them. Rev. De Beer does
not believe that he sinned in doing this, but for peace
and for the congregation, he does acknowledge guilt,
whereupon he extends the hand [of fellowship] to
those brothers.
Art. 46
A letter from Steamboat Rock,32 Iowa, contains a
request that a congregation of our church be
established there, and that the lay reader E. Meinders
who has studied in the Presbyterian Church, be
promoted to minister, if this is possible. It is decided
to send a committee there to establish the
congregation and to preliminarily examine Meinders,
to which Rev. Duiker and Rev. Frieling are
appointed.
Art. 47
Rev. Vander Werp presents a report on his
correspondence with South Africa, reads to the
assembly the replies from the Rev. Postma and
Beijer, who separately sent letters, which ask his
honor to present this correspondence to the brothers
and report their intend, which is that rather than
bibles they wish that have money for bible
distribution be sent.

Art. 47.
Ds. van der Werp doet verslag van zijne
Correspondentie naar Zuid Afrika, leest de
antwoorden van Ds. Postma en Beijer, die ieder een
afzonderlijke brief hadden gezonden, de vergadering
voor, die Zijn Eerw. opdragen om die
correspondentie voort te zetten met die broeders en
het doel bekend maken, dat men geen bijbels, maar
geld tot bijbel verspreiding aan hen wilde toezenden.

32
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Art. 48.
De kerkvisitatoren doen verslag van hunne
werkzaamheden en verklaren alles in eene goede orde
bevonden te hebben.
Art. 49.
De ouderling Diepenhorst doet verslag van de gelden,
die voor hunne gemeente ingekomen zijn, ter
aanvulling van het traktement van hun Leeraar. Door
nalatigheid of misverstand van sommige gemeenten
was er 13 doll. 26 ct. te kort tot den 1 July 1867, en
nu weder 50 doll. verscheenen.
Art. 50.
De Collecte voor de Studentenkas was van
Graafschap
$ 16.90
Grandhaven
5.02
Vriesland niet aanwezig.
Art. 51.
Aan Ds. van der Werp wordt uitbetaald $ 20.29
Correspondentie kosten en reiskosten van de
visitatoren.
Art. 52.
Ds. R. Duiker wordt benoemd tot Klassikale
Penningmeester.
Art. 53.
J. Gelok wordt op zijn verzoek ontslagen, als lid van
de Klassikale Commissie en Ds. Duiker in zijne
plaats daartoe benoemd.
Art. 54.
De volgende Klassis zal gehouden worden te Niekerk
de tweede woensdag in January 1868.
Art. 55.
Deze vergadering wordt gesloten met het zingen van
Ps. 134:3 en de dankzegging door Ds. van den Bosch.
K. van den Bosch, Praeses.

Art. 48
The church visitors report on their work and state that
they found everything to be in good order.
Art. 49
Elder Diepenhorst reports on the money, which has
been received for their congregation, to supplement
[for the shortage of] the salary of their minister.
Through neglect or misunderstanding by some
congregations, there was a shortage of $13.26 as of 1
July 1867, and now again $50.00 has been received.
Art. 50
The collection for the Student Fund is from:
Graafschap
$16.90
Grand Haven
5.02
Vriesland, not present.
Art. 51
Rev. Vander Werp is paid $20.39 for correspondence
costs and for travelling expenses for the visitors.
Art. 52
Rev. R. Duiker is appointed as classical treasurer.
Art. 53
At his request, elder J. Gelok is excused as a member
of the classical committee, Rev. Duiker is named to
succeed him.
Art. 54
The next Classis will be held at Niekerk on the
second Wednesday in January 1868.
Art. 55
The assembly is closed with the singing of Ps. 134:3.
and the thanksgiving [is] by Rev. Vanden Bosch
K. Vanden Bosch, president
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