Classical Assembly – 1 February 1860
Classicale vergadering gehouden den 1 February te
Grandrapids

Classical Assembly held 1February 1860 in
Grand Rapids.

Ar. 1
de vergadering is geopend met een Prediekatie uit
Hand. 9 vers 31 door Ds. vd Bosch
Ar. 2
de Afgevaardigde zijn
Noorloos
Ds. vd Bos
Grand rapids G. Haan ouderling
J. Gelok
"
Graafschap
van Anrooi
"
Krabshuis
"
Vriesland
H. Dam
"
Ar. 3
De Notule wordt voorgelezen geen aanmerkingen
Ar. 4
Hierop is de vergadering gesloten met het zingen van
P.S, 119 vers 3 en gebed door br. Dam.
Ar. 5
De vergadering des namiddags geopend met het zingen
van P.S. 84 - 4 en gebed door br. Anrooi.
Ar. 6
De Prezis doet een voorstel of het niet nodig was om
twee maal int jaar rond te gaan met huisbezoek en dit is
met algemeene stemme goed gevonden.
Ar. 7
De Prezis vraagt verder of de katekesatie school en
sensuur alles behoorlijk wordt uitgeoefend en hierop is
naar omstandigheid geantwoordt.
Ar. 8
Ds. vd Bosch oppert een bezwaar tegen Evert Evers en
wel daar hij zijn belijdenis op de vorige klassie gedaan
alleen niet na komt, maar onze kerk begind te lasteren.
hoe met hem te handele. de vergadering oordeeld zoo
voortgaande hem te vermanen en langmoedig met hem
gehandeld te hebben, en nogtans voortgaande in zijn
verkeerde weg hem aan te zeggen niet meer tot ons te
behoren.

Art. 1
The assembly is opened with a sermon by the Rev. K.
Vanden Bosch from Acts 9:31.
Art. 2
The delegates are:
Noordeloos
Rev. K. Vanden Bosch
Grand Rapids
G. Haan
elder
J. Gelok
"
Graafschap
Van Anrooy
"
Krabshuis
"
Vriesland
H. Dam
"
Art. 3
The minutes are read; [there are] no comments.
Art. 4
Hereupon, the assembly is closed with the singing of
Ps. 119:3, and prayer by brother Dam.
Art. 5
The afternoon meeting is opened with the singing of
Ps. 84:4, and prayer by brother Van Anrooy
Art. 6
The president proposes, whether it isn’t necessary to
conduct house visitation twice a year and this is
approved with a unanimous vote.
Art. 7
The president further asks whether catechism classes
and censure are being properly administered. This is
answered according to the circumstances.
Art. 8
Rev. Vanden Bosch presents a concern about Evert
Evers, who not only has not lived up to his confession
at the previous classis but now begins to slander our
church. How should we deal with him? The assembly
decides to proceed thus: to admonish him, and
having dealt with him in a long suffering manner, and
since he persists in his error, to tell him that he no
longer belongs among us.
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hierop is de vergadering gesloten met het zingen van
P.S. 106 vers 3 en gebed door br. Gelok.
K. van den Bosch Prezis
J. Gezon schriba

At this the assembly is closed with the singing of Ps.
106:3 and prayer by brother Gelok.
K. Vanden Bosch, president
J. Gezon, clerk

********

********

Classikale gehouden den 5 Juny te Vriesland Staat
Micichan
Ar. 1
De vergadering geopend met het zingen van P.S. 86 - 6
en gebed door Ds. vd Bosch.
Ar. 2
De afgevaardigde zijn
Noorloos
Ds. vd Boscch
J. van Tongere ouderling
Vriesland
H. Dam
"
Graafschap
A.K. Strabbing
"
A. Krabshuis
"
Grand Rapids
G. Haan
"
J. Gezon
"
Ar. 3
De Notule voorgezen en goed bevonden.
Ar. 4
De Prezis vraagd vriesland of er gemeente bezwaren
zijn
Vriesland
antwoord geene
Grand Rapids
"
geene
Graafschap
"
geene
Noorloos – Zeeland
"
geene.
Ar. 5
Er wordt voorgesteld hoe te handelen met leden die uit
andere kerkgenoot schappen tot ons overkomen en er is
besloten dat de zelve beleidenis der waarheid zoude
afleggen, en daarna bevestigd worden voor de
gemeente.
Ar. 6
Nu wordt gevraagd na de Korespondentie met het
oosten. Hierop leest br. Haan een brief aan de
Afgescheidene in het Ooste gezonde als mede, een
brief van hun ont-

Classical [assembly] held 5 June [1860] in
Vriesland, State of Michigan
Art. 1
The assembly is opened with the singing of Ps. 86:6
and prayer by Rev. Vanden Bosch.
Art. 2
The Delegates are:
Noordeloos,
Rev. Vanden Bosch
J. Van Tongeren, elder
Vriesland
H. Dam
"
Graafschap
A. Strabbing
"
A. Krabshuis
"
Grand Rapids
G. Haan
"
J. Gezon
"
Art. 3.
The minutes are read and found to be in order.
Art. 4.
The president asks Vriesland if there are any
difficulties
Vriesland
answers none
Grand Rapids
"
none
Graafschap
"
none
Noordeloos-Zeeland
"
none
Art. 5
The question is asked how to deal with the people
who come to us from other church fellowships. It is
decided that the same must make confession of truth
and after that be accepted in the presence of of the
congregation.
Art. 6
Now inquiry is made about the correspondence with
the East. To this, brother Haan reads a letter sent to
the separatists in the East, as well as a letter received
from them,
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vangen, gedagteekend den 14 Mei 1860 en ook het
antwoord op de brief aan hun gezonde.
Ar. 7
Er wordt gevraagd of wij geen werk zoude maken
nader met hun te handele daartoe twee afgevaardigde
tot hun te zenden, daar er bezwaren zijn wegens de
gelde is er besloten om eenmaal in de Maand een
Collekte te doen om zoo doende eenige Gelde tot dat
einde te verzamelen.
De vergadering des smorgens hiermede geeindigd en
gesloten met gebed door br. Haan.
Ar. 8
De vergadering des namiddags geopend met het zingen
van P.S. 84 - 3 en gebed door br. Dam.
Ar. 9
Daar er spraken komt over het traktement van den
Leeraar Z.E.W. zegt geen genoegzaam inkomen te
hebben om met zijn huisgezin er van te leven alsmede
het versleiten van klederen door het menigvuldig
rijzen. hierop wordt geantwoord daar de beloofde som
door de gemeentens aan zijn EW. bijna vier honderd
Dollars bedraagd, dat, zoo het aan de $ 400.-- kwam of
dan Z.E.W. zich aan de kerk geheel zal overgeven en
niet meer op de kliering zal werken, dit voorstel neemt
ZEW niet aan wegens zijn omstandigheid daar hij in
verkeerd. Ds. zegd ook om zich niet bepaald te
verbinde als de winter aankomt om de vier weken te
Grand Rapids te komen Preken. hierop is aan Z.E.W.
geantwoord dat er een

dated 14 May 1860., and also the answer sent to them
in response to the letter
Art. 7
The question is raised whether we should not do more
in dealing with them by sending two delegates to
them. Since there are concerns due to finances, it is
decided to hold a monthly offering to collect money
for this purpose.
With this, the morning meeting ends and is
closed with prayer by brother Haan.
Art. 8
The afternoon session is opened with the singing of
Ps. 84:3 and prayer by brother Dam
Art. 9
Since there is a discussion about the salary of the
minister, the reverend says that he does not have
sufficient income to support him and his family as
well as to replace clothing worn out by the frequent
travel. To this is replied since the sum promised to
the reverend by the congregations, amounting to
almost $400, that if this is raised to $400, whether
then the reverend will work entirely for the church
and no longer work in clearing [the land]. This
proposal is not acceptable to the reverend due to
circumstances, in which he is. The reverend also says
that he cannot commit himself to come to Grand
Rapids to preach once every four weeks when winter
begins. To this, in reply, the reverend is told that
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indruk in de gemeenten is om voor het traktement te
collecteeren als Ds. komt Predeke en zoo zijn EW door
ziektens niet verhinderd wordt het dan mogelijk voor
Grand Rapids zal wezen om aan het traktement bij te
dragen, hierover en weer gesproken is besloten om Ds.
vd Bosch 400, Dollars in het jaar toe te kennen met die
voor-waarde dat zijn E.W. in de kerk meer werkzaam
zal zijn en niet zooveel op zijn land.
Er is besloten om de eerste woensdag in October
Classiekale vergadering te houden in de Graafschap.
Hierop is de vergadering gesloten met het zingen van
P.S. 90 - 9 en gebed door br. A.K. Strabbing.

a special effort is made to collect for the salary when
the reverend preaches, and if his honor is not
prevented by illness it will then be possible for Grand
Rapids to augment his salary. This is again
extensively discussed and it is stipulated to award
Rev. Vanden Bosch $400 per year with the condition
that the reverend do more work in the church and not
as much on his land.
It is decided to hold the classical assembly on the
first Wednesday in October at Graafschap.
With this the assembly is closed with the singing of
Ps. 90:9 and prayer by brother A. Strabbing.

K. van den Bosch Prezes

K. Vanden Bosch, president

J. Gezon Schriba

J. Gezon, clerk

********
Classicale Vergadering, gehouden te Graafschap den 3
October 1860. Staat Mich.
Art. 1.
De vergadering geopend met het zingen uit Ps. 119:53
en gebed door den Presis Ds. vd Bosch.

********
Classical Assembly held at Graafschap 3 October
1860, State of Michigan.
Art. 1
The assembly is opened with the singing from Ps.
119:53, and prayer: by the president, Rev. Vanden
Bosch.
Art. 2
The Delegates are:
Noordeloos-Zeeland
Rev. K Vanden Bosch
T. Vanden Bosch elder
J. Kuipers
elder
Vriesland
H. Dam,
elder
Graafschap
H. K. Strabbing
elder
J.F. Van Anrooy elder
Grand Rapids
G. Haan
elder
J. Gelok
elder
Art. 3
The president proposes that since the usual clerk,
brother Gezon,

Art. 2.
De afgevaardigden zijn
Noorloos Zeland
Ds. van den Bosch
T. van den Bosch oud
J. Kuipers
oud
Vriesland
Dam
oud
Graafschap
H.K. Strabbing oud
J.F. van Anrooi oud
Grandrapids
G. Haan
oud
J. Gelok
oud.
Art. 3.
De Prezis stelt voor, de gewone Scriba Br. Ge-
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zon, door smartelijke omstandigheden zich van deeze
roeping onttrekkende, en alzoo niet tegenwoordig
zijnde, in des zelven plaats voor te stellen br. A.
Krabshuis, hetgeen met algemeene stemmen werd
goedgekeurd.
Art. 4.
De Notulen voor gelezen, word gevraagd of er
Aanmerkingen tegen zijn . Geene.
Art. 5.
Word gevraagd of er ook gemeentelijke bezwaren zijn.
Noorloos Zeeland
geene
Vriesland
geene
Graafschap
geene
Grandrapids
geene.
Art. 6.
De Prezis vraagt of er ook algemeene bezwaren zijn,
waarop Graafschap vraagt, hoe te handelen, in
betrekking tot het Huwelijk, hoelang een Weduwnaar
of Weduwe, behoort te wagten, na de dood des
overledenen om op nieuw zich aan een ander Perzoon
weer te verbinden. Deze zaak over en weer besproken
zijnde, was het eindbesluit, geen nadere bepalingen
aangaande den tijd te durven maken, omdat het Gods
woord niet doed, maar dezulke te vermanen, om de
Eerbaarheid en Orde te bewaren, en zich te wagten van
aanstoot voor de wereld.
Art. 7.
Komt er ter sprake hoe te handelen, met leerende
leeden die zich onttrekken van de Categizatie, in
weerwil van alle vermaningen, en opwekkingen, Wordt
aanbevolen aan de ouders te arbeiden, dit op den duur
vrugteloos zijnde, ten laatste tot afsnijding over te gaan
en de Kinderen tot hare Jaren gekomen zijnde, tegen
alle vermaningen zich verzettende, met hun den zelfden
weg in te slaan.

due to painful circumstances has withdrawn from this
office and also therefore is not present, that brother
A. Krabshuis assume this place. This is approved
with a unanimous vote
Art. 4
The Minutes are read, it is asked if there are
comments in opposition to these. [There are] none.
Art. 5
It is also asked if there are any congregational
concerns.
Noordeloos-Zeeland
none
Vriesland
none
Graafschap
none
Grand Rapids
none
Art. 6
The president also asks if there are common
concerns, whereupon Graafschap asks how to deal
with marriage; viz. How long should a widow or a
widower wait after the death of the deceased before
marrying again? After much discussion, it is decided
that is it not prudent to give further regulations
concerning the waiting period, since Scripture says
nothing concerning this. But the parties involved
should be instructed to maintain virtue and decorum,
and to be on guard for offending any of this world.
Art. 7
The issue of how to deal with people taking
instruction who neglect Catechetical instruction in
spite of repeated admonitions and reminders? It is
recommended to work with the parents, and if this if
ultimately fruitless, finally to proceed with
excommunication [of the parents], and when the
children reach the age of discretion, and oppose all
admonitions, to proceed in the same manner with
them.
Art. 8
The brothers from Grand Rapids report that it has
come to their attention that the Graafschap
congregation, without consulting with other
congregations has united with the Christian Seceding
Reformed Church of the Netherlands, and this is
contrary to classical decision, the brothers from
Graafschap reply that because of the insistent
demands of the congregation,

Art. 8.
De br van Grandrapids brengen ter tafel, dat tot hare
kennis is gekomen, dat gemeente Graafschap buiten
haar gewerkt hadde, tot aansluiting aan de Christ. Afg
Geref Kerk in Nederland, en dat tegen het besluit der
Classie, De br. van Graafschap brengen in, dat zij den
sterken aandrang der Gemeente
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niet hadden kunnen wederstaan, en dat zij geen Protest
tot de naastvolgende Classie hadden kunnen houden,
om reeden, dan de zitting der Synode voorbij was, dat
de Classie ook niet zoo zeer hadde afgestemd maar
meest hadde aangedrongen op het nuttelooze en
vrugtelooze van dat werk, 't welk de br. Graafschap,
nog Vriesland niet konden beaamen, en Graafschap
betuigde, nu van achteren noch blijde te zijn, van
weegen den gezegenden uitslag hunner pogingen. De
Prezis en andere leeden betuigden wegens den goeden
uitslag meede verblijd te zijn, doch dit nam niet weg,
dat de wijze van haar handelen onwettig, ja de Censure
weerdig was, de br. Graafschap zijn er met eene
broederlijke bestraffing afgekomen.
Art. 9.
Hierop leest de Prezis een brief, ontvangen van de
Synodale Commissie der Christ: Afg: Geref: kerk van
Nederland, van den volgenden inhoud

they had not been able to oppose this, and that they
could not bring a protest to the next Classis, since the
session of Synod had passed, that Classis had not too
strongly opposed this, but at most pointed to the
uselessness and fruitlesness of the effort, to which the
brothers from Graafschap, as well as Vriesland, could
not assent. Graafschap now, in retrospect, confesses
happiness at the blessed outcome of their attempts.
The president and other members admit to being
happy with the positive outcome, still this does not
diminish the unlawfulness of their action, which is
worthy of censure. The brothers from Graafschap
received a brotherly reprimand as a result.
Art. 9
After this, the president reads a letter received from
the Synodical Committee of the Christian Seceding
Reformed Church of the Netherlands, which contains
the following:
Hoogeveen, 18 June 1860
Most honored Sir, K. Vanden Bosch, Minister
Esteemed brother!
The Synodical Assembly wishes the brothers in
foreign [lands] all greetings and blessings.
[We] present for your information, the synod’s
decision as follows: The Synod recognizes all
churches who adhere to reformed doctrine and church
government and abide by it. We hope with this to
provide a sufficient reply to your complaint that you
have been treated as a step-sister.
In the name of said assembly,
N.H. Dosker, president
E.F. Smit, clerk

Hogeveen, 18 Junij 1860
Den Wel Eerw Heer K v d Bosch Pred.
Geachte Broeder!
De Synodale Verg. wenst den Broederen in den
vreemde, alle heil en zegen.
Brengt ter Uwer informatie, haar besluit als volgt
De Synode Erkent alle Kerken, die de Gereformeerde
leer, en Kerkregeering hebben, en daarbij blijven. Wij
vermeenen hierdoor een voldoend antwoord te geven
op uwe klagte, alsof gij door ons stiefzusterlijk waard
behandelt.
Namens de Verg. voornoemd
N.H. Dosker. Pres.
E F Smit Schriba
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Art. 10
Des morgens de verg: gesloten met dankzegging door
br. Haan.
Art. 11
De namiddag vergadering geopent met het zingen uit
Ps. 68:10, en gebed door br. van Anrooi.
Art. 12
Prezis vraagt, hoe het staat met de correspondensie in
het Oosten, waarop br. Haan antwoorde dat dit geenen
voortgang hadde gehad, de vereeniging was niet nader
gekomen, de Kerk in het oosten kon met ons in 't
aannemen van ledematen en het bedienen des doops tot
ons niet overstappen diensvolgens oordeelde men, met
het Collecteeren in betrekking tot deze zaak (vroeger
bepaald) op te houden, en dat ieder gemeente, de
verzamelde gelden gebruike, daar zij het dienstig
oordeelt.
Art. 13
De vergadering, na bepaalt te hebben dat de naast
volgende Classie zou gehouden worden den eersten
Woensdag in Februarij te Grandrapids, is gesloten met
het zingen uit Ps. 79:4 en gebet, en dankzegging door
br. A. Krabshuis.

Art. 10
The morning meeting is closed with thanksgiving by
brother Haan
Art. 11
The afternoon meeting is opened with the singing
from Ps. 68: 10 and prayer by brother Van Anrooy.
Art. 12
The president inquires about the status of the
correspondence with the East, to which brother Haan
answered that there had been no progress, the union is
no closer. The church in the East is unable to agree
with us in accepting members and administration of
baptism. As a result, it is decided that offerings for
this purpose (previously stipulated) be discontinued.
and that each congregation use the money gathered as
they deem necessary.
Art. 13
The Assembly after stipulating that the next Classis
will be held the first Wednesday in February in Grand
Rapids, is closed with singing from Ps. 79:4 and
prayer and thanksgiving by brother A. Krabshuis.

K. van den Bosch Prezes
Schriba: A. Krabshuis.

K Vanden Bosch, president
Clerk: A. Krabshuis

********
Classicale Vergadering gehouden te Grandrapids
den 6 Februarij 1861

********
Classical Assembly held at Grand Rapids on 6
February 1861

Art. 1
De vergadering geopent met Calssicale Prediking door
Ds.K. van den Bosch, tot tekst 1 Cor. 3:12 en eerste
gedeelte van vers 13.
Art. 2
De afgevaardigden zijn
Grandr.
G. Haan
oud.
J. Gelok
oud.
Vriesland
H. Dam
oud.
Noorloos Zeeland
G. Kuipers
oud.
T. vd Bosch
oud.
Graafschap
A. Krabshuis
oud.
J.F. van Anrooi oud.

Art. 1
The assembly is opened with a classical sermon by
the Rev. K. Vanden Bosch, using as the text I Cor. 3;
12 and the first part of verse 13
Art. 2
The delegates are:
Grand Rapids
G. Haan, elder
J. Gelok, elder
Vriesland
H. Dam, elder
Noordeloos-Zeeland G. Kuipers, elder
T. Vanden Bosch, elder
Graafschap
A. Krabshuis, elder
J. F. Van Anrooy, elder
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