Classical Assembly – 20 October 1858
Classiekale vergadering gehouden den 20 October
1858 in de Graafschap Staat Micichaan.
Art. 1
De vegadering geopend met het zingen van PS. 105 - 5
en gebeds door Ds. van den Bosch
Art. 2
De afgevaardigde zijn
van Noorloos
Ds. vd Bosch
P. vd Bosch ouderling
J. Spijkerman
"
Graafschap
A. Krabshuis
"
H. K. Strabbing
"
Vriesland
H. Dam
"
Y. Ulberg
"
Grand rappids
J. Gezon
"
J. Gelok
"
Art. 3
Met algemeene stemme wordt gekozen broeder J.
Gezon als schriba.
Art. 4
De Presis vraagt rond of er gemeente bezwaare zijn in
te dienen, Grand rappids geene, Vriesland geene.
Noorloos brengt zijn bezwaar in, omtrent de
willekeurige handelinge van de ouderling J. Rabbers
om een predikant te willen laten Prediken van de
Presperterische gemeente, Daarna heeft
bovengenoemde broeder door geschrifte aan de
kerkeraad bekend gemaakt als volgt,
Eerwaarde broeders in den Heere Leeraar,
ouderlinge en Diakenen door deze u bekend
dat ik ondergeteekende de boodschap aan de
leeden van Zeeland heb bekend gemaakt, het
besluit was eenpaarig, daarin niet te
bewilligen maar begeven ons van nu aan los te
maken van de gemeentelijke verbintenis met
Noorloos, en blijven als gemeente op
Zeeland. was geteekend
J. Rabbers ouderling
G. Kuipes Diaken

Classical assembly held on 20 October 1858 in
Graafschap, State of Michigan.
Art. 1
The assembly is opened with the singing of Ps. 105
verse 5 and prayer by Rev. K. Vanden Bosch.
Art. 2
The delegates are:
from Noordeloos Rev. K. Vanden Bosch,
P. Vanden Bosch elder
J. Spykerman
"
Graafschaap A. Krabshuis
"
H. K. Strabbing
"
Vriesland
H. Dam
"
Y. Ulberg
"
Grand Rapids J. Gezon
"
J. Gelok
"
Art. 3
With a unanimous vote brother J. Gezon is chosen as
clerk.
Art. 4
The president puts the question whether there are any
congregational difficulties to be presented. Grand
Rapids none, Vriesland none, Noordeloos presents its
concern, because of wilful action by elder J. Rabbers
for wanting to permit a minister to preach from the
Presbyterian church, then the above named brother
informed the church council in writing as follows:
Revered brothers in the Lord, minister,
elders and deacons: Through this I inform
you that I, the undersigned, have conveyed
the message to the members of Zeeland, the
decision was unanimous, not to concede but
now to proceed to losen congregational ties
with Noordeloos and to remain as the
congregation at Zeeland was signed
J. Rabbers, elder
G. Kuipers, deacon.
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Daarna heeft Ds. vd Bosch de broeder J.
Rabbers opgeschort in zijnne dienst volgens
Art. 79 em 80 van onze kerkordening,
ofschoon de ingeroepene broeders van de
gemeente Vriesland wenste de zaak te laten
berusten tot de klassie die aanstaande was.
over deze zaak veel gesproken te hebben is
de vergadering des morgens gesloten met 't
zingen van P.S. 119 - 67 en gebed door br.
Strabbing.
Art. 5
De vergadering des namiddags geopend met het zingen
van P.S. 72 vers 4 en gebed door br. J. Gezon.
Art. 6
Broeder J. Rabbers wordt verzocht zoo hij bezwaaren
heeft tegen de beschuldiging welke tegen hem zijn
ingebragt dat hij dezelve zou indienen. broeder J.
Rabbers betuigd niets in 't oog te hebben gehad met
voornoemde Predikant te willen laten prediken als
omdat hij hem vroeger in Nederland te hebben gekend
als een regtzinnig man en dus uit oude betrekking. En
wat het boven gemelde ingezondene briefje aan de
kerkeraad, zegt hij niet zoo bedoeld te hebben als er in
stond. dit laatste word hem ontnomen omdat hij zich
duidelijk had verklaard in zijn geschrift, na hier over
wederzijds gesproken te hebben, is de zaak in
rondvraag gebragt, of br. Rabbers hierin schuldig is, ja
dan neen, is met algemeene stemme besloten, dat br.
Rabbers in bijde zaken heeft gezondigd. Daarna is
gevraagd inligting hoe nu te handelen, er wordt
gevraagd of br. Rabbers hierin schuld kan bekenne, met
belofte zulks voortaan niet meer te doen, en dit heeft hij
gedaan. Daarna vraagt Ds. vd Bosch aan br. J. Rabbers
of hij de Sensuren had moeten aannemen en zich
onderwerpen aan de opgelegde straf, zulks heeft hij
bekend dat hij zich hat moeten onderwerpen. Daarna
vraagd ds. vd Bosch of hij ook schuld kan belijden
over die gezegdens welke hij had versprijd van ds. vd
Bosch als dat ZEW had uitgedrukt

Whereupon Rev. Vanden Bosch suspended the Elder
Rabbers from his office according to Articles 79 and 80
of our church order; although the brothers called from
Vriesland wished to allow the matter to rest until the
next classis. This matter is much discussed and the
morning assembly is closed with the singing of Ps. 119:
67 and prayer by brother Strabbing.

Art. 5
The afternoon assembly is opened with the singing of
Ps. 72 verse 4 and prayer by brother J. Gezon
Art. 6
Brother J. Rabbers is asked if he has objections to the
charges brought against him, that he now present them.
Brother J. Rabbers testifies that he had no ulterior
motive in permitting the previously mentioned minister
to preach since he knew him in the Netherlands as a
orthodox person and therefore from the old
background. Nor did he wish to convey to the church
council what is said in the delivered letter. This last
[item] is not allowed him since he had expressed
himself clearly in his communication. After much
discussion of this, the question is put whether brother
Rabbers is guilty in this, yes or no. With unanimous
vote it is decided that brother Rabbers has sinned in
both matters. After this, enlightenment is asked on how
to deal with this matter. Brother Rabbers is asked if he
can admit guilt in this matter, with the promise not to
do this in the future, and this he did. Then Rev.
Vanden Bosch asks brother Rabbers whether he is
willing to accept censure and submit to the resulting
punishment, he acknowledges that he must submit to
this. After this Rev. Vanden Bosch asks if he also can
confess guilt in what he had disseminated about Rev.
Vanden Bosch, that his honor had stated
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dat hij Zeeland zou afbreeken waar hij kon. Hierbij
doet Z.Ew. een verklaring dat hij zulks nooit gezegd
heeft, br. J. Rabbers doet hierover schuldbelijdenis, en
zegt dat hij woorden opgenomen heeft van Ds. vd
Bosch en die verkeert heeft toegepast. Ds. vd Bosch
stelt voor daar hij de belijdenis van br. Rabbers
beschouwd als een afgeperste belijdenis of het niet
nodig is dat br. Rabbers de opgelegde straf tot een
volgende Classie zal dragen, met meerderheid van
stemme is beslote, om br. Rabbers op zijn belijdenis te
geloven, en hem voorts in zijn amt daar hij in geroepen
is te laten dienen, daarop heeft Z.Ew. en br. Rabbers
elkander de broederhand toegereikt.

he would tear down Zeeland wherever he could. To
this the reverend explains that he had never said such.
Brother Rabbers confesses his guilt in this and
explains that the words he understood from Rev.
Vanden Bosch, he interpreted incorrectly. Rev.
Vanden Bosch suggests, since he considers the
confession of brother Rabbers to be a forced
confession, that brother Rabbers might not have to
bear the punishment meted out until the next classis.
With a majority of the vote, it is decided to believe
brother Rabbers in his confession, and to permit to
serve in the office to which he is called. As a result,
the reverend and brother Rabbers extend to each
other the hand of fellowship.
Art. 7
The assembly requests brother Krabshuis to send a
letter to the brothers in Zeeland to admonish them for
their actions. This he agrees to do.

Art. 7
br. Krabhuis is door de vrgadering opgelegd een brief
aan de broeders in Zeeland te schrijven om hun te
vermanen wegens hunne handelingen en heeft dit
aangenomen.
Art. 8
Daar er te Grand haven kinderen te dopen waren, en de
ouderling als van daar was vertrokke, is er besloten dat
Ds. vd Bosch met br. Steevenluks [sic] daar zouden
heenengaan alsmede naar Polleton en dat de onkoste
weder aan br. Steevenluks weder zou ter hand gesteld
alsmede voor den Leeraar zoo hem de koste niet wordt
gegeven.
Art. 9
De Classikale vergadering zal gehouden worden den
eersten woensdag in February te Grand rappids
beginnende des morgens te 9 uren met een Classie
Preikatie
De vergadering gesloten met het zingen van P.S.
134 en gebed door br. J. Gelok.
N.B. Daar er spraken kwam over de handelingen
van Grand Rapids, is besloten om de handelinge aldaar
geschiet, betrekkelijk het roepen van een Leeraar, als
mede het laten predicken van een Presperteerische
Leeraar te laten

Art. 8
Since there are children in Grand Haven in need of
Baptism and the elder has left there, it is decided that
Rev. Vanden Bosch, and brother Steven Lukas3 go
there as well as to Polkton and that brother Steven
lukas be reimbursed for the travel costs as well as the
minister if his meals are not provided.
Art. 9
The classical assembly will be held on the first
Wednesday of February, at Grand Rapids, at 9:00
a.m. with a Classical Sermon.
The assembly is closed with the singing of Ps.
134 and prayer by brother J. Gelock.
PS. Since talk resulted concerning the actions by
Grand Rapids, it is decided regarding the actions that
occurred there, with respect to calling a minister as
well as allowing a Presbyterian minister to preach,

3

Based on later usages, it is assumed the name is
Steven Lukas.
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berusten tot op een volgende Klassie.
K. van den Bosch Prezis
J. Gezon Schriba

to table the matter until the next Classis.
K. Vanden Bosch, president
J. Gezon, clerk

***********
Classiekale vergadering gehouden den 2 Februari 59 te
Grand Rappids staat Micichan.
De vergadering is geopend met een korte
predikatie uit 1 Corente 3 vers 11.
Ar. 1
de afgevaardigde zijn
van Noorloos
Ds. vd Bosch.
Graafschap
van Anrooi ouderling
Stevenluk
"
Vriesland
Dam
"
Ulberg
"
Grand rapids Haan
"
Gelok
"
Ar. 2
Daar Ds. van den Bosch verzoek om heden van het
preses ampt ontslagen te zijn is broeder Haan met
meerderheid van stemmen tot Presis verkozen.
Ar. 3
Er wordt rond gevraagd of er gemeente bezwaren zijn,
Grand rappids geene Graafschap geene Vriesland
geene, Noorloos heeft een brief en over den inhoud is
gehandeld.
Ar. 4
Er wordt gevraagd welke naam de kerk nu zal
aannemen met algemeene stemme is de naam van
Holland reformd churs aangenomen.
Ar. 5
Er wordt ter tafel gebragt de handelwijze van
Grandrappids in het beroepen van een leeraar en over
deze handelwijze gesproken te hebben heeft de Classie
besloten dat Ds. vd Bosh aldaar de bond zegelen zou
bedienen.
Ar. 6
Aan de broeders van Grand Rapids wordt gevraagd of
zij schuld kan belijden in het overtreden van het Classie
besluit en het laten prediken van een

***********
Classical assembly held 2 February 1859, at Grand
Rapids, State of Michigan.
The assembly is opened with a brief sermon from
1 Corinthians 3, verse 11
Art. 1
The delegates are:
From Noordeloos
Rev. K. Vanden Bosch
Graafschap
Van Anrooi elder
Stevenlucas
"
Vriesland
Dam
"
Ulberg
"
Grand Rapids
Haan
"
Gelok
"
Art. 2
Since today Rev. Vanden Bosch asks to be relieved of
the office of president, brother Haan is elected
president with a majority of the votes.
Art. 3
The question is put whether there are congregational
difficulties. Grand Rapids – none, Graafschap – none,
Vriesland – none, Noordeloos has a letter whose
contents are dealt with.
Art. 4
The question is asked what name the church will
adopt, with a unanimous vote the name Holland
Reformed Church is adopted.
Art. 5
Placed on the table is the action by Grand Rapids in
calling a minister. Having discussed this action, the
Classis decides that Rev. Vanden Bosch will administer
the sacraments there.
Art. 6
The brothers from Grand Rapids are asked if they are
willing to confess their guilt in violation of the
Classical decision by permitting a Presbyterian
minister
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