Classical Assembly – 3 February 1858
Classical assembly held the 3rd of February 1858 at
Grand Rapids, State of Michigan.
Art. 1
Since Rev. Vanden Bosch is prevented [from
attending] due to illness of his wife, brother J. Gezon,
the clerk of the previous assembly, is asked to open
the assembly, and this is done with the singing of Ps.
133 verses 1 and 3 after first reading I Peter 5 and
prayer.
Art. 2
The delegates are
Grand Rapids
G. Haan
elder
J. Gelock
"
Zeeland and Noordeloos
J. Rabbers
"
J. Van Tongere deacon
Vriesland
H. Dam
elder
Y. Ulberg
"
Graafschap
J.F. Van Anrooy "
A. Krabshuis
"
Polkton
J. van der Werp
"
Art. 3
The assembly proceedes to election of a president, for
which is chosen brother G. Haan, elder, [who]
assumes his office, had Ps. 122: 1-3 sung and prayed.
Art. 4
The minutes are read, a comment deals with the use
of the money collected during the hour of prayer. It
is decided to allow the minutes to stand as read.

Classiekale vergadering gehouden den 3 February 1858
te Grand Rappids Staat Micichan.
Art. 1
Daar Ds. van den Bosch verhinderd is geworden
wegens ziekte van zijn vrouw is broeder J. Gezon als
Schriba van de vorige vergadering verzogt om de
vergadering te opene en zulks gedaan met het zingen
van P.S. 133. vers 1 en 3 na vooraf gelezen 1 Petrie 5
en gebed.
Art. 2
De afgevaardigde zijn
Grand Rappids G. Haan
ouderling
J. Gelok
"
Zeeland en Noorloos
J. Rabbes
"
J. van Tongere Diaken
Vriesland
H. Dam
ouderling
Y. Ulberg
"
Graafschap
J.F. van Anrooy
"
A. Krabshuis
"
Polleton
J. vd Werp
"
Art. 3
Er word overgegaan tot het Kiezen van een Presis en
daartoe is verkoren br. G. Haan ouderling het ampt
ontvangen heeft laten zingen PS 122 - 1-3 en gebed.
Art. 4
De Notulen voorgelezen een aanmerking over de
gelden die gecollecteerd worden op het bid uur waartoe
hetzelve gebezigd zal worden. Is besloten om het alzoo
te laten als het in de notule staat.
Art. 5
Er is rond gevraagd welke de bezwaren zijn die de
gemeentes hebben. Polleton steld een man voor welke
een diefstal heeft gepleegd nu in de gevangenis is hoe
men met die man zoude handele hetzelve is in
rondvraag gebragd en met algemeene stemmen
besloten dat die man moet afgesneden worden daar er
meer bezwaren opdeden in Nederland zijnde

Art. 5
The question is out whether difficulties exist in the
congregations. Polkton reports that a man who
committed theft, now is in jail, [and] asks how they
should deal with this man. The question is called and
with a unanimous vote it is stipulated that this man
must be excommunicated since there are more
difficulties which took place in the Netherlands,
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uit de gevangenis is uit gebroeken hier in Amerika
zijnde heeft hij zijn naam vranderd met dien van Jan
Smit daarna Jan Muller en volgens getuigen is zijn
naam Jan Bus.
Daarna is de vergadering gesloten met het zingen van
PS 84 - 3 en gebed door broeder van Anrooy.
Des namiddags is de vergadering geopend met het
zingen van P.S. 119 vers 3 en gebed door broeder vd
Werp.
Art. 6
Er wordt voorgesteld de zaak van Cornelia Wagemaker
door de broeders van Grand Rappids die wederom
gehuwd is daar haar man nog leefd dog naar Nederland
is vertrokken de reden daarvan worden opgegeven daar
deze vrouw in Nederland zijnde zijn ze van elkander af
geweest door zijn gedrag doch naar Noord Amerika
willende gaan zijn ze verzoend te zamen vertrokken
alhier komende door sterfgeval van zijn vader wilde hij
weder met zijn moeder naar Nederland trekke waarop
hij zijn vrouw dit voorslaande zulks wijgerde de reden
daarvan opgevende, herdenke de ellende en
droevenisse vroeger met hem gehad, ook als dat haar
ouders komende na Amerika zij dan grooter ellende te
gemoet zag, omdat de vrouw in Nederland zijnde daar
haar toevlugt kon nemen dat als nu zou afgebroeken
wezen. Waarop van regerings wegen de man opgelegd
wierd voor haar en kind vijf honderd dollars uit te
keren tot hun bijde verzorging en daar na de vrouw
overeenkomst der burgelijke wet weder gehuwde in
kinder geteeld. Na aan gehoord te hebben heeft de
vergadering besloten om ze te vermanen elkander te
verlaten, en zoo ze blijven volharden van de gemeente
af te snijden. Daarna is gehandeld over de twee
kindere hoe daarmede te handele.

he escaped from jail, here in America he changed his
name to that of Jan Smit, after that Jan Mulder and
according to testimony his name is Jan Bus.
After this, the assembly is closed with the singing of
Ps. 84 vs. 3 and prayer by brother Van Anrooy. In
the afternoon the assembly is opened with the singing
of Ps. 119 verse 3 and prayer by brother Vander
Werp.
Art. 6
The brothers from Grand Rapids present the case of
Cornelia Wagemaker, who married again after her
husband, still living, left for the Netherlands. The
reasons for this are presented; while this woman was
in the Netherlands, they separated from each other
because of his conduct, since they still wished to go
to North America, they were reconciled, in order to
leave together, after arriving here, due to the death of
his father, he wished to travel back to the Netherlands
with his mother, to which, when he presented this
proposal, his wife did not agree, the reason given for
this: the misery and grief they previously had, and if
her parents would come to America, there would be
more misery to bear, because if this woman were in
the Netherlands it would not be possible anymore to
seek refuge with them. As a result this man was
required by the government to provide five hundred
dollars for the support of wife and child; having
complied with the civil law, as a result, this woman
remarried and bore children. After having listened
the assembly resolved to require them to separate,
and if they remain together, to excommunicate them
from the congregation. After this how to deal with
the two children is handled.
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Is besloten de kinder te dopen en daartoe als
doopgetuigen verkooren de Grootvader welke oud
ouderling is. deze zaak is behandeld met gesloten deure
maar daartoe in geroepe de oud ouderlingen.
Art. 7
Er wordt verslag gevraagd aan afgevaardigde van
Polleton. Daar Ds. van den Bosch niet tegewoordig
was heeft broder J. Gezon zulks gedaan en alzoo
bevonde dat de ouderling L. Elbers en C. Dijkema als
lid dien avond zich openbaarde tot de Duts reformde
kerk te zijn weder gekeerd en de oudeling vd Werp en
de Diaken Vinkemulder vast op hun standpunt bleven
staan met de overige leden.
Art. 8
Er wordt voorgesteld hoe nu te handele met de naam
van onze kerk daar de gemeente van Grand rappids
behoefte aan heeft omdat het lot op de naam van een
broeder de gemeente staat. Is besloten dat wij als nog
met de naam zullen ruste.
Art. 9
De Gemeente Graafschap stelt voor, om de eerste en
niet de tweede feestdag te vieren, daar bij hun leeden
zijn die bezwaar hebben omtrend de zelve. Is besloten,
indien de eerste Kersdag valt op vrijdag of maandag zal
de tweede dag niet gevierd worden.

It is resolved to baptize the children and as witness to
the baptism is chosen the grandfather, who is a former
elder.This matter was dealt with in closed session but
the former elders were called in.
Art. 7.
The delegates from Polkton are asked to report. Since
the Rev. Vanden Bosch is absent, brother J. Gezon
did this and thus learned that elder L. Elbers and C.
Dykema, as their members that evening publicly
returned to the Dutch Reformed Church and elder
Vander Werp and deacon Vinkemulder remained in
their positions along with the remaining members.
Art. 8.
It is asked what to name our church, especially since
the Grand Rapids congregation has a need for this since
its property is in the name of a brother of the
congregation. It was resolved that for now, we will
table the matter of the name.
Art. 9.
The congregation from Graafschap proposes to
celebrate the first and not the second feast day, since
they have members who have difficulties with this. It
is resolved that if the first day of Christmas falls on a
Friday or a Monday, the second holiday shall not be
celebrated.
Art. 10.
Brother Van Tongeren asks if the attestations of a
member belonging to an fellowship outside of the
church can be accepted. It is resolved that they must
make a truthful confession.2
Art. 11.
It is resolved to hold the classical assembly on the
first Wednesday in June 1858 at Noordeloos. The
assembly is closed with the singing of Ps. 119 verse
83 and prayer by brothers Rabbers.

Art. 10
Broeder van Tongeren vraagd of een adtestatie van een
lid, komende van een genootschap buiten de kerk kan
aangenomen worden. Is besloten dat zij belijdenis der
waarheid zullen afleggen.
Art. 11
Er is besloten om de eerste woensdag in Juny 1858 de
Classiekale vergadering te houden in Noorloos.
De vergadering gesloten met het zingen va PS 119 vers
83 en gebed door broeder Rabbers.

G. Haan.
J. Gezon

G. Haan
J. Gezon
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Probably profession of faith.

