Classical Assembly – 2 June 1858
Classiekale vergadring gehouden den 2 Juny 1858 te
Noorloos Staat Micichan.
Art. 1
de vergadering wordt geopend met het zinge van P.S.
84 vers 3 en gebed door Ds. vd. Bosch.
Art. 2
de afgevaardigde zijn
van Noorloos vd Bosch predikant
P. vd Bosch ouderling
J. Rabbers
"
Graafschap
A. Krabshuis
"
van Anrooi
"
Grand Rappids G. Haan
"
J. Gezon
"
Vriesland
H. Dam
"
Y. Ulberg
"
Art. 3
Is met algemeene stemme broeder Gezon tot Schriba
verkozen.
Art. 4
Ds. vd Bosch vraagt of de gelden die gecollecteerd
worden op het biduur, of dit niet in de vrijheid gelaten
zal worden tot dat einde te gebruiken waar wij het best
toe nodig hebben en dit is met meerderheid van stemme
besloten.
Art. 5
Ds. vd Bosch stelt zijn bezwaar voor omtrend het
dopen van de kindere van Kornelia Wagemaker alhier
over gehandeld te hebben vraagt broed. J. Gelok of hij
eenige inligting in deze zaak mag indienen en zegd van
oordeel te zijn dat bovengemelde vrouw zich nooit
aangediend heeft om bij de gemeente zich aan te sluiten
en alzoo niet bij onze kerk behoordt, waardooor het
gemakkelijk viel voor de vergadering en ze dus buiten
ons beschouwde.
Art. 6
Er wordt ter tafel gebragt hoe men met die kerk
goederen zouden handelen van Zeeland hier veel over
gesproken, is eindelijk op de zaak gekomen daar
zommige broeders van oordeel waren dat Zeeland een
gemeente op

Classical assembly held June 2, 1858 in Noordeloos,
State of Michigan
Art. 1.
The assembly is opened with the singing of Ps. 84
verse 3, and prayer by Rev. K. Vanden Bosch.
Art. 2.
The delegates are:
from Noordeloos,
Vanden Bosch
minister
P. Vanden Bosch
elder
J. Rabbers
"
Graafschap
A. Krabshuis
"
Van Anrooi
"
Grand Rapids
J. Haan
"
G. Gezon
"
Vriesland
J. Dam
"
Y. Ulberg
"
Art. 3.
With a unanimous vote brother Gezon is chosen
clerk.
Art. 4.
Rev. Vanden Bosch asks if the money collected
during the prayer hour might not be released toward
the end of using them where the most need seems to
be and this is stipulated by majority vote.
Art. 5.
The Rev. Vanden Bosch raises his difficulty with the
baptism of the children of Cornelia Wagemaker and
since he has previously dealt with this, brother J.
Gelok asks if he can provide some information on this
situation and says he is of the opinion that the woman
previously dealt with, never said that she wished to
join our church and thus does not belong to our
church, whereby it was easy for the assembly to
consider her outside our jurisdiction.
Art. 6.
The matter of how to deal with the church property
from Zeeland is raised for discussion. After much
discussion, since of the delegates were of the opinion
that Zeeland was a congregation on
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haar zelven was, en Noorloos een gemeente op zich
zelven deze zaak is in rondvraag gebragt en met
meerderheid van stemme is besloten dat het wel een
plaats van zamenkomst zou zijn wegens de verrre
afstand maar geen gemeente.
Art. 7
De broeders van Grand rappids brengen een vraag in
midden om door de broders te laten oordeelen, daar er
leden zijn in ons midden die bij de gemeente onder het
kruis behoord hebben of wij bij het maken van de
nummenatie als dan een predikant uit hun midden op
de nummenatie kunne plaatse, tot het beroepen van een
leeraar, hier veel over gesproken is men niet tot een
besluit gekomen, en daar de tijd des morgens
verscheenen is, is de vergadering gesloten met het
zingen van P.S. 25 vers 2 en gebed door broedere G.
Haan.
Art. 8
De vergadering des middags geopend met het zingen
van P.S. 25 vers 6 en gebed door broeder J. Gezon. Het
vorige artikel wordt weder in behandeling genomen en
is met meerderheid van stemme besloten, om buiten de
kerk geen leeraars te beroepen, als toen wierd gevraagd
of er mogelijkheid is of wij een leeraar buiten de kerk
kunnen beroepen, door ds. vd Bosch wierdt gezegd dat
de gemeente volgens de kerkordening zou handele.
Art. 9
De broeders van Graafschap vragen of er in onze
omstandigheid geen drie ouderlingen tot de Classie
zouden gaan zulks is afgekeurd en ons bij de
kerkordening te houden.
Art. 10
Art. 9 van de vorige notulen wordt weer ingetrokken.
Art. 11
Er is besloten om de Classis te houden in Graafschap
de eerste woensdag in October 1858.
De vergadering gesloten met het zingen van P.S. 2
vers 7 en gebed door broeder Krabshuis.

its own and Noordeloos a congregation of its own, the
matter is put to question, and with a majority vote it is
decided that it would be a place of gathering, due to
the great distance, but not a congregation.
Art. 7.
The brothers from Grand Rapids bring a question to
be decided in the midst of the brothers. There are
members in our midst who have belonged to the
“Church under the Cross,” and the question is
whether we, when making nominations for calling a
minister can select from their midst. This is much
discussed but no resolution is reached, and since the
time for the morning assembly has expired, the
assembly is closed with the singing of Ps. 25 verse 2
and prayer by brother G. Haan.
Art. 8.
The afternoon assembly is opened with the singing of
Ps. 25 verse 6 and prayer by brother J. Gezon. The
previous article is taken up again, and by majority vote
it is decided to call no ministers from outside of the
church, thereupon it is asked if there is a possibility of
us calling a minister from outside the church, Rev.
Vanden Bosch states that the congregation should deal
with this according to the church order
Art. 9.
The brothers from Graafschap ask whether in our
circumstances three delegates ought not go to Classis.
This is rejected, we will adhere to the church order.
Art. 10.
Article 9 of the previous minutes is rescinded.
Art. 11
It is resolved to hold Classis in Graafschap, the first
Wednesday in October 1858.
The assembly is closed with the singing of Ps. 2
verse 7 and prayer by brother Krabshuis.

K. van den Bosch Prezes
J. Gezon Schriba

K Vanden Bosch, president
J. Gezon, clerk
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