Classical Assembly – 7 October 1857
Classiekale vergadering gehouden den 7 October 1857
te Vriesland Staat Micichan.

Classical assembly held 7 October 1857 at Vriesland,
State of Michigan.

De vergadering wordt geopen met het zingen uit Ps.
134 en het gebed door Ds. vd Bosch waarna Zew een
aanspraak doet met betrekking tot het werk waartoe wij
zamen gekomen zijn uit boven gemelde Ps.
De afgevaardigde van de gemeentens zijn
Grand Rappids G. Haan
ouderling
J. Gezon
"
Vriesland
H. Dam
"
Y. Ulberg
"
Noordeloos
vd Bosch
predikant
J. Spijkerman ouderling
P. vd Bosch
"
Graafschap
J.F. van Anrooi
"
A. Krabshuis
"
Grand haven
A. Nijsse
"
De vergadering gaat over tot het kiezen van een Presis
en Scriba en daartoe is verkooren Ds. vd Bosch tot
Presis en de ouderling Gezon als scriba.
Daar er verhandeld is over de naam welke men zal
aannemen is besloten om alsnog te laten rusten.
Daar er geen afgevaardigde van de gemeente Polleton
tegenwoordig waaren en wij ghoord hadden dat
gemelde gemeente alle Hollandsche Predikante aldaar
toe te laten om te Predeken is besloten twee
afgevaardigde daar heen te zenden met die last zoo de
gemeente blijft volharden in haar besluit en haar niet te
vertegenwoordigen op onze Classe is de last der
afgevaardigde hun te Sensuren of met belijdenis van
schuld dezelve weder aan te nemen daartoe is
verkooren Ds. van Bosch en J. Gezon.
de vergadering des smorgens gesloten met gebed
door br. Haan.

The assembly is opened with singing from Ps. 134
and prayer by Rev. Vanden Bosch, after which the
reverend makes an address about the work we are
gathered to do, based on the above mentioned Psalm.
The delegates from the congregations are:
Grand Rapids
G. Haan
elder
J. Gezon
"
Vriesland
H. Dam
"
Y. Ulberg
"
Noordeloos
Vanden Bosch minister
J. Spijkerman
elder
P. Vanden Bosch "
Graafschap
J.F. Van Anrooy "
A. Krabshuis
"
Grand Haven
A. Nijsse
"
The assembly proceeds to the selection of a
president and clerk, for which are chosen, Rev.
Vanden Bosch as president, and the elder Gezon as
clerk.
Since we dealt with the name we would adopt, it
is decided to allow this to rest for a time.
Since there are no delegates from the Polkton
congregation present, and we have heard that the
mentioned congregation has permitted every Dutch
minister to preach, it is resolved to send two delegates
there with the charge that if the congregation
continues in this decision and does not wish to be
represented in our fellowship, to censure them, or in
the case of confession of guilt to re-accept them. For
this are chosen, Rev. Vanden Bosch and J. Gezon.
The morning assembly is closed with prayer by
brother Haan.
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De vergadering des middags geopend met het zingen
uit Ps. 25 vers 4 en gebed door broeder Krabhuis.
Is gehandeld over de gemeente van Noorloos en
Zeeland of deze op eene plaats zullen vergaderen of op
bijde plaatse is besloten om op bijde plaatse de
Godsdienst te houden en dat de bediening van het
avondmaal des Heeren om de beurd op beide plaatse
zou gehouden worden.
Er wordt voorgesteld om een Biduur te houden tot
uitbreiding van Gods Koningrijk en daartoe is besloten
om de Eerste maandag in de maand de zelve te houden,
en de Collekte welke op dat uur gehouden wordt zal
tot de Bijbel versprijding gegeven worden.
Is besloten dat de Classie de Eerste woensdag in
February zal gehouden worden te Grand rappids. de
Afgevaardigde van de Graafschap hebben advies
gevraagd tot het beroepen van een leeraart.
De vergadering gesloten met het zingen van Ps. 133
vers 1 en 3 en dankzegging door broeder Nijsse.
Vooraf heeft Ds van den Bosch de vergadering
medegedeeld dat ZEw met J. Gezon en J. Golok
ouderlinge van Grand rappids Ds. Klijn hebben
vermaand van zijn begaane, dat van wederkering tot de
duts reformde kerk en hem ernstig aangedrongen zijne
zaak te herroepen en tot schuld belijdnis te komen doch
Ds. Klijn volharde in de zelve.

The afternoon assembly is opened by singing from
Ps. 25 verse 4 and prayer by brother Krabshuis.
Concerning the congregation from Noordeloos
and Zeeland and whether they will meet at one
location or in both locations, it is decided to hold
worship services in both places and that the Lord’s
Supper will be held in both places, in turn.
It is suggested to hold a hour of prayer for the
expansion of God’s Kingdom and toward this end it is
decided to hold the same on the first Monday of the
months, and the collections taken at those hours will
be given to Bible distribution.
It is decided that classis will be held the first
Wednesday in February in Grand Rapids.
The delagates from Graafschap asked for advice
in calling a minister.
The assembly is closed with the singing of Ps.
133 verses 1 and 3 and [prayer of] thanksgiving by
brother Nijsse.
Previously, Rev. Vanden Bosch informed the
assembly that he1 with J. Gezon and J. Gelock, elders
from Grand Rapids, have admonished Rev. Klijn for
his initiation of a return to the Dutch Reformed
Church and earnestly insisted that he retract this and
come to a confession of guilt. Still, Rev. Klijn
remained unchanged in this.
K. Vanden Bosch, president
J. Gezon, clerk

K. van den Bosch Prezes.
J. Gezon Schriba.
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Literally, “his reverence.”

