Classical Assembly – 20 October 1858
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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Presperteriesie leeraar en zulks hebben de broeders
gedaan.
Ar. 7
De vergadering des morgens gesloten met het zingen
van PS. 137 vers 1 en gebed door br. J. Gelok.
Ar. 8
Des namiddags is de vergadering geopend met het
zingen van P.S. 121 vers 1 en 3 en gebed door br.
Haan.
Ar. 9
bij vernieuwing wordt de zaken van Grand rapids ter
tafel gebracht maar er is met meerderheid van stemme
besloten om dit nu te laten rusten waartegen Ds. vd
Bosch een protest hout.
Ar. 10
Er wordt gevraagd of wij niet moeten handelen met die
Hollanders die zich in het oosten bevinde en zich met
ons hebben willen vereenigen algemeen is deze zaak
aangenomen als Ds. vd Bosch heeft zijn stem
ingehouden. Nu word gevraagd op hoedanige wijs wij
het zouden aanleggen, hetzij met brieven of met
kommissie, er is besloten met brieven en daartoe is
verkozen br. Haan. Er is een brief van Noorloos tot de
Classie gezonden en de Prezis oordeeld deze brief de
Classie niet voor te lezen.
Ar. 11
Er kom een voorstel ter tafel, en wel of Ds. vd Bosch
zich niet meer aan den dienst der kerk zou kunne
overgeven, om in dezelve meer arbeidzaam te kunnen
zijn; Ds. vd bosch Brengt zijn bezwaar in, wegens zijn
inkomen, hierover veel gesproken wegens de
schaarsheit van Geld is tot geen beluit gekomen, als,
dat Grand rappids een maandelijkse Collekte zou doen
en aldaar de Ds. uit te betalen.
Ar. 12
De toestand van Zeeland welke op vorige Klassie in
behandeling is geweest wordt weder voorgesteld

to preach, and this the brothers do.
Art. 7
The morning assembly is closed with the singing of
Ps. 137 verse 1, and prayer by brother J. Gelok.
Art. 8
The afternoon’s asembly is opened with the singing
of Ps. 121 verses 1 and 3 and prayer by brother Haan
Art. 9
The case of Grand Rapids is again placed on the table,
but by majority vote it is decided to let the matter now
rest, against which Rev. Vanden Bosch lodges a
protest.
Art. 10
The question is asked whether we ought not have
dealings with those Hollanders who are in the East
and wish to unite with us. With a unanimous votes
this matter is accepted, except Rev. Vanden Bosch
who abstained. Now the question is raised in what
manner we should proceed, whether by mail or a
committee, it is decided to use corresponence and
brother Haan is chosen for this. There is a letter from
Noordeloos sent to Classis which the president
decides not to read to the Classis.
Art. 11
A motion is made whether Rev. Vanden Bosch
cannot provide more service to the church, so that he
can labor more extensively there. Rev. Vanden
Bosch mentions his concern about his income. This is
discussed extensively. Because of the scarcity of
money, no decision is reached, except that Grand
Rapids will take a monthly collection and from that
will pay the reverend.
Art. 12
The situation of Zeeland, which was dealt with by a
former classis, is again raised,
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uit oorzake dezelve nog niet is vereffend en hierover is
besloten om een kommissie te benoemen, aldaar heen
te gaan tot onderzoek der zaak, en wel, van elke
gemeente een ouderling, om op den 9 dezer des
morgens ten 10 uren bij T. vd Bosch in huis te zijn.
Ar. 13
Er wordt gevraagd welke belijdenis een belijder in de
kerk behoordt af te leggen, dien als lid gerehtigd tot het
Avondmaal des S Heeren aangenomen wordt, tot
antwoordt, zooals de Gereformeerde kerk altijd gedaan
heeft. regtzinnig in leer en onbesproken in wandel.
Ar. 14
Er word voorgesteld zoo er leeden aan de gemeente
wille aansluiten om die 2 a 3 maal des zondaags eerst
voor te stellen of er bezwaren tegen zijn eer men
dezelve aanneemt, dit is met algemeene stemme
aangenomen.
Ar. 15
Daar er op de vorige vergadering gesproken is zoo er
megelijkheid was om tot een vereeniging te komen met
de schotse broeders, offe wij nu niet verpligt zij de
middele te beproeven en hierover is besloten, om tot
hunne vergadering eene kommissie heen te zenden, en
daartoe benoemd uit elke gemeente eene ouderling, met
Ds. vd Bosch als Grandrappids zal hiervan verschoond
blijven wegens de verre afstand.

since the cause for this still is not resolved. About
this it is decided to elect a committee, of one elder
from each congregation, which will go there to
investigate the matter and to be at Rev. Vanden
Bosch’s house at 10 a.m. on the 9th instant.
Art. 13
The question is raised; which confession a confessor
ought to make in our church to be admitted to the
Lord’s Supper as a qualified member. In answer, just
as the reformed church has always done, a person
orthodox in belief and blameless life.
Art. 14.
It is proposed that if there are people wishing to join
the congregations, that this be announced two or three
times on the Sundays preceding, in case there are
concerns that need to be resolved. This is adopted with
a unanimous vote.
Art. 15
Since, at the previous assembly it was discussed
whether there is the possibility of coming to a union
with the Scottish brothers, and whether now we are
not obligated to attempt this, and it is decided to send
a committee there, composed of one elder chosen
from each congregation, and Rev. Vanden Bosch as
Grand Rapids will be excused because of the distance
involved.

De vergadering gesloten met het zingen van P.S. 90 - 9
en gebed door br. Steven Luks.

The assembly is closed with the singing of: Ps. 90:9,
and prayer by brother Steven Lukas.

G. Haan presis
J. Gezon schriba

G. Haan, president
J. Gezon, clerk
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Classiekaale vergadering gehouden den 8 Juny 1859 te
Vriesland Staat Micichan.
Ar. 1
De vergadering geopend met het zingen van P.S. 119 17 en gebed door br. G. Haan.
Ar. 2
de Afgevaardigde zijn
Noorloos
Ds. vd Bosch
P. vd Bosch ouderling
J. v Tongere
"
Vrieland
H. Dam
"
Graafschap
van Anrooi
"
A.K. Strabbing
"
Grand Rapids
G. Haan
"
J. Gezon
"
Ar. 3
de Prezis brengt eenige bezwaren tegen de gemeentens
de ouderlingen hebben zich hierover verdedigd na veel
hierover gehandeld is de vergadering gesloten met het
zingen van P.S. 119 - 17 en gebed door de Prezis.

Classical assembly held 8 June 1859 at Vriesland,
State of Michigan.
Art. 1
The assembly is opened with the singing of Ps.
119:17 and prayer by brother G. Haan.
Art. 2
The delegates are:
Noordeloos
Rev. Vanden Bosch
P. Vanden Bosch elder
J.H. Tongere
"
Vriesland
H. Dam
"
Graafschap
Van Anrooy
"
A.K. Strabbing
"
Grand Rapids
G. Haan
"
J. Gezon
"
Art. 3
The president presents a few concern about the
congregations. The elders explain themselves in these
[matters] after much was discussed in these matters
the assembly is closed with the singing of Ps. 119:17,
and prayer by the president.
Art. 4
The afternoon assembly is opened with the singing of
Ps. 134 and prayer by brother J. Gelock, who is
asked, as is brother Krabshuis, to serve as advisors in
our assembly.
Art. 5
The president presents a concern concerning wood
taken from the church, which the reverend is accused
of doing by Diepenhorst; after hearing this,
Diepenhorst asks to defend himself.
Diepenhorst states that he knows nothing about
the siding mentioned, but speaks4 of boards which the
reverend’s son took. The reverend states that the
boards were needed for seating in his house where
worship services were held, and the reverend states
that he knew nothing of this. Classis reprimanded
Diepenhorst in this

Ar. 4
De vergadering des smiddags geopend met het zingen
van P.S. 134 en gebed door br. J. Gelok welke verzocht
was als mede br. Krabshuis om als raad in onze
vergadering te dienen.
Ar. 5
de Prezis brengd eenige bezwaren in omtrend hout uit
de kerk gehaald waar ZE mee werd betigd door
Diepenhorst na aangehoordt vraagd Diepenhorst zich
hier over te verdedigen.
Wat de zeiding aangaat verklaard Diepenhorst niet
van te weten maar preekt van planke die Ds. zijn zoon
gehaald zou hebben. ZEw verklaard de planke nodig
gehad te hebben tot zitting in zijn huis alwaar de
Godsdienst wierdt uitgeoevend en Z.E.W. verklaard
zelfs daarvan niets geweten te hebben, hierover heeft
de Klassie Diepenhorst bestraft

4

Since “preach” does not logically fit into this
sentence it is assumed that the clerk intended to write
“spreekt” rather than “preekt.”
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waarna hij zich ook schuldig heeft verklaard.
Ar. 6
ZEW brengd een bezwaar in van een noot die
Diepenhorst had afgegeven aan de wed Raterink, de
reden om dat die noot hem zelve bijna vrijwaare, hierin
oordeeld de Klassie heeft Diepenhorst niet rond in
gehandeld.
Ar. 7
Alsmede wordt bovengemelde broeder beschuldigd van
planken uit de kerk te hebben gehaald tot het maken
van doodkisten, ofschoon Diepenhorst verklaard dat dit
op geen wettige wijze is geschied nogtans in de
omstandigheid van zaken daar zij toen in verkerde
meende hij zulks te mogen doen temeer daar een lid der
kerkenraad er kennis van droeg.
Ar. 8
Wat de vensreels aangaat waar Diepenhorst
verwijtingen heeft gedaan aan Anne vd Bosch dit is
laast leden mij een jaar geleden, en deze reels zijn
gebruikt op de lijn van Diepenhorst en Anne vd Bosch
zijn land. deze beschuldiging komt bij de Classie in
geen aanmerking maar moet Diepenhorst bestraffen
omreden dat ZEW. met deze zaak schandelijk betigd is
als hij zulks had gedaan.
Ar. 9
de Presis vraagd het oordeel hoe nu te handele met
Diepenhorst. het oordeel is dat Diepenhors belijdenis
van schuld zou doen wegens zijne onbetamelijke
handelwijze boven vermeld dat ook den Domene met
den oudl. P. vd Bosch te ver in drift zich hebben uit
gelaten ofschoon ZEW. betuigd dat het uit geen
bitterheid is geschied. Hierin hebben beiden parteijen
schuldbelijdenis gedaan en elkander de broederhand
toegereikt.
Ar. 10
Daar P. verduin mede den Ds. beschuldigd heeft als H.
Diepenhorst en ZEW. gelasterd wegens zich uit te laten
dat Ds. het geld van een man die ge-

after which he also admitted his guilt.
Art. 6.
The reverend presents a concern about a note which
Diepenhorst gave to widow Raterink.. The reason for
the note was to protect himself. Classis decides that
Diepenhorst was not frank in this matter.
Art. 7.
Also the above named brother is accused of taking
boards from the church in order to make caskets.
Although Diepenhorst explained that this was not
done in a lawful manner, nevertheless due to
circumstances at that time he thought that he could do
this, particularly since a member of the church
council knew about this.
Art. 8.
Concerning what happened to fence rails,
Diepenhorst blames Anne Vanden Bosch. This
occurred a year ago last month, and these rails were
used along the boundary line between Diephorst’s
and Anne Vanden Bosch’s land. The classis has no
comment on the guilt in this but Diepenhorst must be
reprimanded because the reverend was scandalously
accused in this case, as if he [actually] had done it.
Art. 9.
The president now asked for a decision on how to
deal with Diepenhorst. The decision is that
Diepenhorst must confess his guilt for his unseemly
behavior in the above, that also the reverend and
elder P. Vanden Bosch have allowed their tempers to
flare too far, though the reverend testified that this
was not done out of bitterness. Both parties confessed
their guilt in this and extended the hand of fellowship
to each other.
Art. 10.
Since P. Verduin also accused the reverend, when H.
Diepenhorst and the reverend were slandered, that the
reverend was given the power of attorney to receive
the money from a man who
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storven was daarvoor volmagt kreeg om te ontvangen
ZEW zijn schuld daarmede zou betalen, hetwelk hij
zijde van een ander te hebben gehoord, den Ds. betuigd
onder getuigen hij geen volmagt begeerde te hebben
toen zij hem daartoe wilde benoemen. Hierover heeft
de Classie geoordeeld dat P. ver Duin wegens het
volharden in zijn uitdrukkingen hem de opgelegde
Senzure billijk waardig gemaakt.
Ar. 11
De zaak van Zeeland wordt ter tafel gebragt dat br. J.
Rabbers ouderling en Everd evers Diaken beide
gesensureed en en geschorst in hare bediening zijn
geworden, omreden, de last hun opgelegd aan leeden
die onordelijk handele niet te hebben volbragt alsme
het wijgere om niet op de kerkenraad te verscheine
hierover verklaarde br. J. Rabber zulks wel te willen
doen indien die personen tegenwoordig kwamen welke
beschuldigd wierden en die zij moesten vermanen, na
over deze zaak veel gesproken, valt het moejelijk om
een oordeel uit te brengen hierop is de vergadering
gesloten met het zingen van P.S. 72 - 4 en gebed door
br. van Anrooi.
Ar. 12
De vergadering den 9 des smorgens geopend met het
zingen van P.S. 25 - 4 en gebed door br. Strabbing.

had died, which the reverend was planning to use to
pay his [own] debt, which he said he heard from
others, then the reverend testified under oath that he
did not wish to have this power of attorney when it
was offered him. About this classis decides that since
P. Verduin continued making his accusations, the
imposed censure is reasonable.

Daar de zaak van br. J. Rabbers en Everd evers de
vorigen dag was toegediend en nu wort het oordeel
gevraagd de Classie oordeelt dat beide leden der
kerkenraad schuldig zijn in het overtreden van den last
hun opgelegd als ook eigenwillige handelingen aan den
dag gelegd in haare zending.
Art. 13
Nu vraagt de Prezis of de Sensure op hun uitgeoevend

Since the matter of brothers J. Rabbers and Evert
Evers, was postponed from the previous day, now a
decision is requested. Classis judges that both
members of the church council are guilty of doing
what is charged, as well as dealing selfishly with
mission entrusted to them.
Art. 13.
Now the president asks if the censure imposed on
them

Art. 11
The case of Zeeland is placed on the table, that brother
J. Rabbers, elder, and Evert Evers, deacon, both were
censured and removed from office because they have
not fulfilled their tasks regarding members who have
conducted themselves in an improper manner and
refuse to appear before the church council. To this,
brother Rabbers states that he is willing to do this if the
parties, who are accused and who they had to
admonish, come forward. After lengthy discussion
about this it was difficult to come to a decision.
Hereupon the assembly is closed with the singing of Ps.
72:4 and prayer by brother Van Anrooy.
Art. 12
The assembly is opened at 9:00 a.m. with the singing
of Ps. 25:4 and prayer by brother Strabbing.
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wettig is, hierover is over en weer veel gehandeld de
Classie leden van Noorloos meenen wettig gehandeld
te hebben. De overige leden der Classie meenen dat de
kerkenraad tegen de kerkenorde hebben gehandeld daar
de zaak als moejelijk voor de Classie voorkomt wierd
door meerderheid besloten om hetzelve te laten
berusten tot de volgende Classie tegen dit besluit hout
domene een Protest.
De vergadering gesloten met het zingen van P.S.
84 - 3 en gebed door br. Dam.
Ar. 14
De vergadering geopend met het zingen van P.S. 130 4 en gebed door br. Krabshuis.
De Prezis vraagd hoe nu te handelen met de
broeders van Zeeland en of zij zich zullen onderwerpen
aan de Zenzure hun aangezegd. het oordeel hierover
van de meerderheid der vergadering is, om de broeders
voord te laten arbeiden zooals zij nu werkzaam zijn.
Ar. 15
Bij vernieuwing vraagd de Prezis hoe toch te handele
met br. J. Rabber en Evert Evers hierop vragen de twee
br. hoe zal de Classie nu met ons handele daar wij
schuld willen beleiden daar wij schuldig zijn. Hierop
antwoord een dier broeders dat hij zijn hart eens opregt
wil openleggen en verklaard dat opregtheid wel
ontbroken heeft en betuigd wat de schorsing betreft dat
die tegen de kerkordening is strijdende Art. 79 en wat
de Sensure aangaat dat de kerkenraad hierin wat te
voorbarig is geweest, dit was het algemeen oordeel der
Classie hetwelk vroeger al ter sprake was geweest.
Hierop maakte Ds. vd Bosch br. Rabbers en Evert
Evers bekend dat zij ontslagen waren maar betuigde
niet van ZEW. nu verklaard ZEW dat hij niet meer op
een kerkelijk

discussed. The classical members from Noordeloos
believe they acted lawfully. The other members feel
that the church council acted in opposition to the
church order. Since the problem becomes difficult for
classis, with a majority of votes it was decided to
postpon to the next classis. The reverend lodges a
protest against this decision.
The assembly is closed with the singing of Ps.
84:3 and prayer by brother Dam.
Art. 14
The assembly is opened with the singing of Ps. 130: 4
and prayer by brother Krabshuis.
The president now asks how now to deal with the
brothers from Zeeland and whether they will submit to
the censure imposed on them. The decision about this
from the majority of the assembly is to permit the
brothers to continue their work as they are now doing.
Art. 15
Once more the president asks how to deal with
brothers J. Rabbers and Evert Evers. At this the two
brothers ask what classis will do, since they are
willing to confess their guilt, since they are guilty. To
this one of the brothers replies that he wishes to
sincerely reveal what is in his heart and declares that
righteousness has been violated, and tesifies that the
admonition is in violation of Art. 79 [of the church
order] and that the censure has to do with the fact that
the church council acted a bit prematurely in
censuring. This is the unanimous opinion of the
classis, which had already previously discussed this.
Hereupon Rev. Vanden Bosch informed brothers
Rabbers and Evert Evers that they are exonerated, but
not by him. Now the reverend declares that he can no
longer continue in an ecclesiastical

is lawful. This is extensively and repeatedly
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basis,5 dismisses himself and states he is leaving.
Thereupon the reverend is asked and admonished to
remain seated in his office repeatedly by the brothers
but refuses, leaving, the reverend asks if someone
would close the session, to which is answered that the
session has not ended and wished, therefore to
continue with the matter at hand As a result, the
reverend leaves but still asserts that in so doing he
does not deny that we were not one with the church.

tarijn voort kan gaan, ontslaat zichzelve en zegd heen
te gaan, hierop wordt ZEW verzogt en vermaand op
zijn post te blijven zitten maar wil niet na dat van de
broeders dikmaals verzocht te willen blijven; gaat
ZEW heen vooraf gevraagd te hebben of er een de
vergadering wilde sluiten, waarop geantwoord is dat de
vergadering nog niet is geeindigd en wense dus voort te
gaan met de zaake die nu nog te behandele zijn. ZEW
is vervolgens weggegaan maar betuigde nog dat hij
hierdoor niet ontkende dat wij de kerk niet en zijn.
Ar. 16
Daarop gaat de vergadering over om een andere Prezis
in ons midden te verkiezen en hiertoe verkooren br. H.
Dam.
Ar. 17
Er wordt een brief van br. Ulberg voorgelezen na
gehoord te hebben is geoordeeld om dezelve met de br.
van Grafschap mede te geven en dezelve te
beantwoorden.
Ar. 18
Hierop wordt de zaak van Vriesland in het beroepen
van hun kerkeraadsleden ter tafel gebragt, er wordt
gevraagd of de roeping wettig was toegegaan. br. Dam
verklaard zulks, dat het zonder eenige kuiperij en alzoo
wettig was toegegaan.
Ar. 19
Er wordt gevraagd of br. Haan de opgelegde taak in de
vorige vergadering Ar. 10 aan Ds. beDaan heeft
volbragt br. Haan heeft hieraan beantwoordt een brief
van ZEW ontvangen en leest dien de vergadering voor.
Alsmede een brief van de Rooi uit Patterson welke hij
mede de vergadering voorleest over deze verder te
handele is besloten om dezelve te laten berusten.
Art. 20
Daar br. J. Rabers en Everteverts billijk een bestraffing
hebben verdiend na dit gedaan wordt er gevraagd of zij
schuldbelijdenis kunnen doen van die zaken vroeger
vermeld en zulks hebben zij gedaan.
De vergadering is hiermede gesloten met het zingen
van P.S. 123 - 1 en gebed door br. J. Gezon.
H.W. Dam Prezis
J. Gezon schriba

Art. 16
Thereupon, the asssembly proceeds to elect a new
president from its numbers and chosen for this is
brother H. Dam.
Art. 17
A letter from brother Ulberg is read. After having
listened it is decided to give this to the brother from
Graafschap who is to reply to same.
Art. 18
Hereupon the matter of Vriesland and their calling of
church council members is placed on the table. It is
asked whether the calling was done legally, brother
Dam declares that it was, since it is without a bit of
intrigue and therefore was done legally.
Art. 19
The question is raised whether brother Haan has
accomplished the assignment with Rev. Berdan,
assigned to him by the previous assembly Article 10.
Brother Haan, in answer to this, received a letter from
the reverend which he reads to the assembly. Also a
letter from de Rooi in Paterson which he reads to the
assembly. The decision in this matter is to let it rest.
Art. 20
Since brothers J. Rabbers and Evert Evers have
earned a just punishment, after this was meted out the
question is raised if they can confess their guilt in the
matters previous mentioned, which they do.
The assembly is herewith closed with the singing of
Ps. 123:1 and prayer by brother J. Gezon
H.W. Dam, president
J. Gezon, clerk

5
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Presumably the word is terrein.
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Classiekale vergadring gehouden den 5 Octobeer 1859
te Graafschap Staat Micichan.
Ar. 1
De vergadering geopend met het zingen van P.S. 84 - 3
en gebed door Ds. vd Bosch.
Ar. 2
De afgevaardigde zijn
Ds. vd Bosch
Noorloos
J. van Tongere
Vriesland
J. Rabbers
H. Dam
Graafschap
Krabshuis
Stevenlukas
Grand Rapids
J. Gelok
J. Gelok (sic)
Ar. 3.
Daar er eenige omstamndigheden hadden plaats gehad
tussen br. J. Rabbers en Evert Evers en de kerkenraad
van Noorloos dit ter tafel komende wordt door Ds.
Smit een voorstel gedaan die in ons midden was
opgekomen dat die broeders vergeten moeten hetgeen
wat achter is en uitstrekken naar hetgeen voor is. dit
voorstel is door Ds. vd Bosch en br. J. van Tongere
ouderling alsmede door br. J. Rabbers en Evert Evers
aangenomen en met betuiging van bleidschap elkander
de broederhand toegereikt. hierop word verzogt br. J.
Gezon een gebed te doen en vooraf gezongen P.S.
133.
Ar. 4
Hierop zijn de brieven door br. Haan van Ds. Berdaan
voorgelezen, den 1e van 23 Mei 1859 den 2e van 22
Augustus 1859 alsmede de brieven die br. Haan terug
aan Ds. Berdaan heeft geschreven ook is er een
herdelijke brief voorgelezen die ZEW heeft gezonden
van die schein bekering daarvan zooveel sprake is in
Amerika over deze laatste brief is besloten om dezelve
in druk te brengen, en mede belast br. Haan die dit op
hem genomen heeft. Hierop is de vergadering gesloetn
met gebed door Ds. Smit.

Classical assembly held 5 October 1859, at
Graafschap, State of Michigan
Art. 1.
The meeting is opened with the singing of Ps. 84:3
and prayer by Rev. Vanden Bosch.
Art. 2.
The delegates are:
Rev.Vanden Bosch
Noordeloos
J. Van Tongere
Vriesland
J. Rabbers,
H. Dam
Graafschap
Krabshuis
Stevenlukas
Grand Rapids
J. Gelok
J. Gezon6
Art 3
Since some matters have taken place between
brothers J. Rabbers and Evert Evers and the church
council of Noordeloos and this comes to discussion,
the Rev. Smit,7 who had joined the meeting, proposes
that the brothers must leave behind what is past and
reach out to the future. This proposal is accepted by
Rev. Vanden Bosch and brother J. van Tongere,
elder, as well as by brothers J. Rabbers and Evert
Evers and with expressions of joy they offer each
other the hand of fellowship. Hereupon brother
Gelok is asked to pray after the singing of Ps. 133.
Art. 4
Hereupon brother Haan reads the letters from Rev.
Berdan, the 1st from 23 May 1859, the 2nd from 22
August 1859, as well as the letter that brother Haan
wrote in response to Rev. Berdan. Also a pastoral
letter is read which the reverend sent about that
seeming conversion, concerning which there is much
discussion in America. It is decided to print this latter
letter and it is assigned to brother Haan who accept
this [assignment]. Hereupon the assembly is closed
with prayer by Rev. Smit.

6

The original repeats Gelock, but internal evidence
indicates that it should have been Gezon.
7
Roelof Smit, the minister of the Scots Presbyterian
church in Drenthe, MI.
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Ar. 5
De vergadering des middags geopend met het zingen
van P.S. 119 - 3 en gebed door br. H. Dam.
Ar. 6
Daar Ds. Smit met eenige kerkeraadsleden
tegenwoordig waren werdt er moeitje aangewend tot
vereeniging, de Prezis vraagt aan Ds. Smit of hij nu in
dat voorstel ook kan bewilligen in betrekking tot
vereeniging, welke zijn EW ons in Ar. 3 had
voorgesteld, hierin kan ZEW niet toestemme, en
hierover gehandeld is er geen doel kunnen treffen maar
is besloten zoo er vergadering bij ons of bij hun mogt
zijn het elkander te laten weten en zoodoende moeite
aan te wenden was het mogeljk tot vereeniging te
komen; hierop zijn de broeders vertrokken.
Ar. 7
br. Dam vraagt hoe nu te handele met die verkiezing
van kerkeraadsleden die bij hun had plaats gehad. de
vergadering heeft besloten om dit te laten rusten daar
de gemeente ook klein is.
Ar. 8
De Prezis brengt een vraag in 't midden of ZEW
aangemerkt moet worden als leeraar van Noorloos of
van alle gemeentens. en is besloten dat ZEW Leeraar
was van Noorloos en Consulent van alle gemeentens.
Ar. 9
Er wordt voorgesteld of de gemeentens geen Collecten
zouden doen tot de Bijbel en Zendelings genootschap,
hieertoe zijn de gemeentens opgewekt en nogtans vrij
gelaten.
Ar. 10
br. Wagemaker vraagd indien een kerkeraad op een
wettige wijze werkzaam is in de roeping van een
leeraar en zulks is geschiet, of dit door een kleinigheid
kan verbroken worden. hierop is toeligting gegeven en
de toedragt der zaken geheel ter tafel gelegd. hier zijn
ook gevraagd de andere broeders van Grand rapids die
hier tegenwoordig waren, na aangehoord betuigde de
Classie hierover geen besluit te kunen geven, uit
oorzaak de gemeente zelfs de roeping

Art. 5
The afternoon assembly is opened with the singing of
Ps. 119:3, and prayer by brother H. Dam
Art. 6.
Since Rev. Smit, with a few church council members
are present, an effort is made toward union.8 The
president asks Rev. Smit if he, at this time, can
consent to the proposal toward union, which the
reverend had proposed in article 3. This the reverend
can not agree to, and no resolution could be achieved,
but it is decided that if we have an assembly or they
have an assembly, we will notify each other by
making an effort to achieve [some] association. After
this, the brothers left the meeting.
Art. 7
Brother Dam inquires how to proceed in regard to
election of church council members which they had
held. Since the congregation there also is small it is
decided to let the matter rest.
Art. 8
The president presents a question whether his honor
is to be considered the minister of Noordeloos or of
all congregations. It is decided that he is the minister
of Noordeloos and counselor of all congregations.
Art. 9
A motion is made whether the congregations ought
not collect for the Bible and Mission Society. The
congregations are challenged to do this but still given
their freedom [how to respond].
Art. 10
Brother Wagemaker asks, in the case of a church
council that lawfully proceeded in calling a minister,
whether this can be negated due to a triviality. Some
explanation is provided and the entire matter is
placed on the table. Also the other brothers from
Grand Rapids, who are present, are questioned about
this. After listening, the classis is not able to provide
a decision, because the congregation itself canceled
the call

8

Union between Smit’s Presbyterian congregation in
Drenthe and the denomination.
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heeft verbroken door de overstemming die de gemeente
heeft begeerd.
Ar. 11
Er wordt gevraagd of wij de kerk in Nederland alleen
binne de afscheiding moeten zoeken, in betrekking tot
het roepen van een leeraar. hierop is besloten met
meerderheid van stemme P. van Dijke een wettige
zending heeft maar de broeders onder het kruis een
ligte exsamenatie moeten ondergaan.
Ar. 12
Hierop is een brief van br. B. de Graaf aan de Classie
gezonde voorgelezen. na aangehoord is besloten dat de
broeders hem zouden toeligten dat er vele zaken
alreeds ter tafel waren geweest, ook dat de broeder zich
hart heeft uitgelaten in uit drukkingen en indien de br.
weer iets opzend tot de Classie zijne zaak kort en
bondig neer te stellen.
De vergadering gesloten met het zingen van P.S. 134 3 en gebed door br. J. Rabbers

as the result of a re-vote that the congregation wished
to have.
Art. 11
The question is raised if when seeking a minister, we
are limited to those within the secession. In regard to
this, with a majority vote it is decided that P. Van
Dyke received a legal call, but that the brothers from
[the Churches] Under the Cross must undergo a brief
examination.
Art. 12
Next a letter from a Mr. B. De Graaf, sent to classis,
is read. After listening, it is decided that the brothers
will inform him that many matters have already come
up for consideration by the assembly, that the brother
has expressed himself harshly, and in case the brother
again sends something to classis, his case should be
presented briefly and concisely.
The assembly is closed with the singing of Ps.
134:3, and prayer by brother J. Rabbers

K. van den Bosch Prezis

K. Vanden Bosch, president

J. Gezon schriba

J. Gezon, clerk
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