Classical Assembly – 3 October 1860
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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Art. 3
Notulen voorgelezen. Aanmerkingen, Geene. Word
algemeen gesproken omtrent de uitoefening der
Censure, en geklaagt en beleeden, dat er veele slofheid
en nalatigheid in deze bestont, de Presis vermaant en
wekt op tot getrouwheid, dat het opzien tot het werk, en
luiheid en traagheid, dodigheid verwekt in opzieners en
gemeenten. over de verzorging der armen was geen
klagte, het Schoolonderwijs in de Hollandsche taal ging
geregeld, de Huisbezoeking was, (op een kleine
uitzondering na) 2 maal in 't jaar uitgeofend.

Art. 3
Minutes are read. Comments: none. A general
discussion is held concerning the administration of
censure and complaints and admissions that there is
much negligence and slackness in this area. The
president admonishes and urges [the delegates] to
faithfulness and [warns] that shying away from the
work, and sloth and indolence bring ruin to the
leaders and congregations. About the care of the poor
there are no complaints. School instruction in the
Dutch language is proceeding as planned. House
visitation (with few exceptions) is done twice during
the year.
Art. 4
Noordeloos-Zeeland has a question. Zeeland is
growing, Noordeloos is declining, the log church at
Zeeland is becoming too small, it is desired to move
the church9 at Noordeloos to Zeeland, to which three
people in Noordeloos object. After discussing this
extensively, it is decided, that anyone in Noordeloos,
who wishes a return of money given for building the
church, will have the money returned, and since
Zeeland has the prospect of expanding, it is decided
by unanimous vote to move the church [building]
from Noordeloos congregation to Zeeland.
Art. 5
The morning meeting is closed with the singing of Ps.
86:6, and thanksgiving by brother Gelok
Art. 6.
The afternoon meeting is opened with the singing
from Ps. 90:8 and prayer by brother Haan
Art. 7.
Graafschap inquires, in general, about the cries of
distress from Syria, whether we should not extend a
helping hand. A discussion also follows whether
classis should join in efforts to distributing Bibles and
sending missionaries. Brother Haan reports that from
the financial report, there appears to be a surplus in
the accounts, and that since among us there seem to
be more needy matters than those more distant from
us, and Syria therefore remains part of those
Christians who belong to the Roman Babel, and if the
Lord wishes Babel’s downfall, should we then build it
up.
Art. 8
The issue is raised that since it is difficult to obtain
ministers from the Netherlands, whether we ought not
begin to

Art. 4
Noorloos Zeeland heeft eene vraag Zeeland breid uit,
Noorloos verzwakt, de Blokkerk werd te klein, op
Zeeland, de kerk te Noorloos word gewenst op Zeeland
gebracht te worden, hier waren 3 perzonen te Noorloos
tegen, hierover en weer gesproken te hebben, is
besloten zoo iemend te Noorloos teruggave verlangde
van hetgeen hij tot het bouwen der kerk aldaar had
bijgebragt, tot hem terug gegeven zou worden, en daar
op Zeeland uitzigt van uitbreiding bestaat, is met
algemeene stemmen besloten, de Kerk van Noorloos
op Zeeland over te brengen.
Art. 5
De morgen vergadering geeindigt met zingen uit Ps. 86
vs 6, en dankzegging door br. J. Gelok.
Art. 6
De namiddag vergadering geopent met het zingen van
Ps. 90 vs 8 en gebed door br. Haan.
Art. 7
Graafschap vraagt in het algemeen omtrent de
Nootkreten uit Sijrie, of wij de behulzame hand niet
hebben te bieden, er word nog bijgevoegd, of de
Classie niet heeft zamen te werken in betrekking tot
Bijbel verspreiding en zendingswezen, er word
besproken door br. Haan, dat uit het verslag blijkt in de
Boekzalen, dat er meer dan overvloed is in de Kas, en
daar er onder ons noodzakelijker behoeften zijn, daar
van af te zien, Sijrie is blijv-en liggen op de grond dat
die Christenen tot het Roomsche Babel behooren, en
wil de Heere Babel doen vallen of wij het dan zullen
ophouden.
Art. 8
Word ter tafel gebragt, of daar het moeilijk is Leeraars
uit uit Nederland te krijgen, of wij niet kunnen
beginnen met

9

It is possible that in this minute kerk means
congregation, rather than church.
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Jongelingen tot de Predikdienst op te leiden, en daartoe
den weg te openen, is besloten de opzieners in de
gemeenten zullen agt geven op gaven en aanleg in
Perzonen tot Leeraars en Schoolmeesters, en zullen
daarvan op volg. Classie meededeeling doen.
Art. 9
Komt er sprake over het Constitueren van onze Kerk in
taal caracter en geest onzer Formulieren enz. br. Haan
betuigt dat hunne Gemeente geconstitueerd is bij de
Burgerlijke wet op goede en echte gronden,
bestaanbaar voor ons, en volgende geslagten. De
Classie beaamt de opwekking van br. Ploeg en wenst
gezamentlijk te werken om op die hoogte te komen, en
de naam van Free Dutch Reform aan te nemen, doch
Graafschap heeft nog bezwaren, en wenst de tijd af te
wagten, tot haare bezwaren opgeheeven zijn, de Classie
heeft besloten dit besluit uit te voeren, behalve
Graafschap.
Art. 10
Word gesproklen over de Hollandsche taal in School
en Prediking, om die vast te houden voor ons, en onze
nageslagten, de broeders agten het ten hoogsten
noodzakelijk de Hollandsche taal in geslagten te
bewaren, en worden de gemeenten sterk aangedrongen,
om voor het onderwijs in de Hollansche taal te zorgen.
Art. 11
De br. Graafschap stellen voor, of een Diacen zijn tijd
niet hebbende uitgedient, kan op Numinacie gesteld
worden als ouderling. Besluit is, Ja. en in gevalle de
Diacen tot opziener verkoren word, zal men tot een
nieuwe Numinacie van Diacen overgaan, en niet
verkooren, blijft hij in zijn dienst als voren.
Art. 12
Word gevraagd aan br. Haan, na de Correspondencie in
het Oosten, met de oostersche kerk had zij
opgehouden, met Ds. de Rooy duurde zij nog voort. br.
Haan leest en brief van Ds. Rooy. ZEW had begeerte
om tot ons over te komen op Classie, doch 2 zaken
haden ZEW terug gehoudemn, welke door br. Haan
zijn beantwoord, voor het overige werd de
Correspondencie door de Classie beaamd.

interest young men in instruction for the ministry and
to open the means to this, it is decided that the leaders
in the congregations should watch for aptitude in
people to become ministers and school teachers and
report about this at the next classis.
Art. 9
A discussion is held concerning the constitution of
our church, in terms of the language, character, and
spirit of our formularies, etc. Brother Haan reports
that their congregation is constituted by secular law
on solid and true grounds for both us and our
descendants. The classis assents to the exhortation of
brother Ploeg and wishes to work together to achieve
this goal and take the name “Free Dutch Reformed,”
but Graafschap still has concerns and wishes to wait
until her concerns are resolved. Then Classis, with
the exception of Graafschap, decided to implement
this decision.
Art. 10
A discussion is held about the Dutch language in
school and preaching, to retain this both for ourselves
and our descendants. The brothers consider it of the
greatest importance to maintain Dutch through
generations, and the congregations are strongly urged
to provide for instruction in Dutch.
Art. 11
The brothers from Graafschap raise the matter
whether a deacon can be nominated for elder before
his term as deacon expires. The decision is
affirmative, and in case the deacons is chosen ruling
elder a new nomination for deacon shall be made, but
if he is not chosen he is to remain in his office as
previously.
Art. 12
Brother Haan is asked about the correspondence with
the East: correspondence with the eastern church has
ceased, but continues with the Rev. De Rooy. Brother
Haan reads a letter from Rev De Rooy, who had
desired to joins us at classis but two concerns still
prevent him. These are answered by brother Haan, the
rest of the correspondence is approved by classis.

Art. 13
Een lid uit de gemeente Grandrapids breng bezwaar in
tegen br. Haan die weigerde zich aan eene herkiezing te
onderwerpen, maar zoo te blijven dienen, en dat
lidmaat hadde bezwaar br. Haan als ouderling te
erkennen. Prezis vraagt, of het grootste deel der
gemeente dit bezwaar heeft, het bleek van meer
Perzonen. de bezwaarde

Art. 13
A member from the Grand Rapids congregation
brings a grievance against brother Haan who refused
to accept the results of a reelection and so continues
in office, and this member has difficulty in
acknowledging brother Haan as elder. The president
asks if the majority of the congregation shares this
objection, it appears there are more people. The
concerned
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perzonen beweerden dit bezwaar op goede gronden te
opperen, volgens Kerkenorde, die zegt, moeten afgaan.
Prezis beweert dat hierin door de Kerkeraad te
Grandrapids naar het profijt der Kerke is gehandelt,
men vraagt het oordeel der Classie, of men door br.
Haan te laten blijven als ouderling tegen Gods woord
en de Kerkenorde heeft gehandelt, Er word gelezen
Art. de woorden moeten afgaan, ten waare het Profijt
der gemeente het anders vorderde, bezwaarde
perzonen betoogen dat de Kerkeraad niet genoeg door
gedagt heeft, maar dat zij er geen Profijt in zagen, en
dat de geest der Kerkeorde anders ligt, na over en wier
gesproken te hebben, word bij algemeene stemming
geoordeelt, (daar de Keerkeraad verklaarde naar het
Profijt der Kerke gehandelt te hebben), dat er noch
tegen Gods woord, nog Kerkenorde was gehandelt,
daar de bezwaarde nog hun bezwaar behouden, heeft
br. Haan verslag gegeeven van zijne niet onderwerping
aan eene herkiezing, (namejlijk) eene kwade Praktijk
van een deel der Gemeente, om br. Haan er uit te
krijgen, ook heeft de Kerekeraad verslag gegeeven wat
Profijt zij er in gezien hadden, br. Haan niet te kunnen
loslaten, zoekende de beste gaven, hiermeede zijn de
bezwaren wat gezakt.

indiviudals maintain that this grievance has a solid
basis since according to the church order he should
have retired.
The president claims that the church council of
Grand Rapids acted in the best interests of the church.
Classis is asked for a decision whether the action of
allowing brother Haan to remain as elder is contrary
to God’s word and the church order. Art __ is read
which states that the elder must retire, unless the
congregation is better served not to do this. The
protesting parties believe the church council has not
given this problem enough thought, but that they see
no profit in doing this, and that it is contrary to the
spirit of the church order. After much discussion with
an unanimous vote it is decided (since the church
council explained that it was done for the benefit of
the church) that it was done neither contrary to
Scripture nor the church order. Since those with
grievances still have these concerns, brother Haan
explains why he refuses to accept reelection, based on
an evil action from a part of the congregation, in
order to oust brother Haan, also the church council
has given an account of why, in seeking the best gifts,
it is beneficial not to release brother Haan from his
work. With this the grievances seems to be somewhat
diminished.
Art. 14
The assembly is closed with singing from Ps. 122:3
and thanksgiving by brother Dam, it is decided to
hold the next classis at Vriesland, the first Wednesday
in June.

Art. 14
De vergadering geeindigt met zingen uit Ps. 122:3 en
dankzegging door br Dam, besloten de eerst volgende
Classie te houden op Vriesland, den eertsten Woensdag
in Junij.
K. van den Bosch Prezes
A. Krabshuis Schriba

K. Vanden Bosch, president
A. Krabshuis, clerk

********
Extra Classie Vergadertbden 5 April 1861 te
Grandrapids
___________
Redenen die tot deeze Exstra Classie aanleiding
gegeven hebben zijn de bezwaren die gereezen waren
door middel van de Gemeente, dewelke br. Haan
Ouderling wiens dienstjaren 1861. 1 Janu verlopen
waren zonder overstemming in zijne bediening voor
een jaar

********
Special Classical Assembly, 5 April 1861 at Grand
Rapids.
The reasons given for this special classis are the
objections in the congregation that brother Haan,
whose term of service expired 1 January 1861, was
allowed to remain [in office] for one year without a
new election.
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liet blijven, zoodat de praesis met den kerkeraad
vergadert om op deze zaak te letten, besloot den 18
Maart 1861 eene extra Classis te Grand Rapids te
beleggen op den 5 April daaraan volgende.
De verg. wordt geopend door Ds. K. van den
Bosch met te zingen uit Ps. 84:3 en gebed.
De br. afgevaardigden zijn:
Van de Gemt. Grand Rapids
G. Haan
ouderl.
J. Gelok
idm.
" " " Graafschap
J.F. van Anrooi
idm.
P. Boven
idm.
" " " Noorloos en Zeeland
K. van den Bosh
Leeraar
T. van den Bosch
ouderl.
G. Kuipers
idm.
" " " Vriesland
H. Dam
idm.
J. Heitsm
diaken.
Art. 1
Dewijl de vroegere Scriba niet tegenwoordig was,
wordt A. Pleine tot vervulling van deszelf plaats
gekozen. De Notulen der vorige verg. worden
voorgelezen en op weinige aanmerkingen na,
goedgekeurd.
Art. 2
De praes.vraagt of een diaken als afgevaardigde tot de
Classis mag zitting nemen? algemeen aangenomen.
Art. 3
Het Protest der protesterenden tegen de manier of wijze
opwelke br. G. de Haan in de bediening gebleven is,
wordt de verg. voorgelezen inhoudende als volgt.
Aan de geeerden Kerkeraad der ware
Gereformeerde Gemeente te Grand Rapids.
Geliefde Broeders in den Heere!
Wij ondergeteekenden, niet overtuigd zijnde dat het
profijtelijk is voor de Gemeente dat broeder G. de
Haan alzoo in zijnen dienst blijve, verzoeken
vriendelijk dat uw geeerd ligchaam uwe besluiten
dienaangande moge intrekken, daar wij toch niet den
Kerkeraad noch een lid der zelve mogen vergelijken bij
die onbarmhartige moeder die voor

As a result, the president met with the church council
to deal with this matter and decided on 18 March
1861 to call a special session of classis in Grand
Rapids on 5 April, following.
The assembly is opened by Rev. Vanden Bosch
opens with singing from Ps. 84:3 and prayer.
The brother delegates are:
From the Grand Rapids congregation
G. Haan
elder
J Gelok
ditto
From Graafschap
J. Van Anrooy
ditto
P. Boven
ditto
From Noordeloos-Zeeland
K. Vanden Bosch
minister
T. Vanden Bosch
elder
G. Kuipers
ditto
From Vriesland
H. Dam
ditto
T. Haitsma
deacon
Art. 1
Since the previous clerk is absent, A. Pleune is
chosen to this position. The minutes of the previous
assembly are read and approved after a few comments
Art. 2
The president asks if a deacon can be seated as a
delegate to Classis. Approved unanimously.
Art. 3
The protest from those protesting about the manner in
which brother G. Haan has remained in office is read
to the assembly and states as follows:
To the honorable church council of the true
Reformed congregation in Grand Rapids,
Brothers loved in the Lord!
We, the undersigned, being convinced that it is not
profitable for the congregation that brother G. Haan
remain in his office in this manner, kindly ask that
your respected body rescind your decision in this
matter, so that we nor the church council may be
compared with those who like the merciless mother
who stood in the presence,
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Salomon stond en zeide: "doorsnijdt het kind",
ofschoon de ware moeder het overgaf; zoo wenschen
wij dat br. de Haan met een tegenover hem gesteld
persoon aam de Gemeente wordt voorgesteld om die
twee een te kiezen en alzoo te zien wat de wille des
Heeren zij; want 's menschen wil zal niet gelden; maar
's Heeren raad zal bestaan; laat ons dan in vereeniging
werkzaam zijn , opdat er geene scheuring kome en
alzoo Gods Kerk verwoest worde. Dat gij dit verzoek
in liefde moge ontvangen is onze hartlijke wensch.
(was get.)
A. Jansen
M. Schram
L. Timmermna
O. Bliek
W. Spanjer
A. Stander
John Sink
D. Kuiper
J. Geson jr.
C. Schram
John Slotenmaker, enz.
te zamen 31 Leden.
De Praes. vraagt, of men dit Protest als zoodanig kan
aannemen em of het billijk is. Het eerste wordt
bevestigend beantwoord.
Art. 4
Nadat het als een protest is aangemerkt, zoo wordt
nogthans de manier in welke het gedaan is, afgekeurd.
Br. J. Gelok verzoekt de Praesis de zaak van het begin
te ontwikkelen. De praes. verzoekt Gelok een weinig te
wachten en eerst de broeders te hooren aangaande de
straf welke hun die op zulke wijze geprotesteerd
hebben zal toegevoegd worden.
Art. 5
Br. Van Anrooi acht het goed die broedes af tevragen
of zij bekennen willen dat zij in de wijze van
protesteeren gezondigd hebben of niet, hetwelk de
praesident de protesteerenden voorstelt. A. Jansen
bekent indien hij gezondigd heeft, hij het gedaan heeft
uit onkunde; maar toch in het einde keurt verre de
meerderheid die wijze van protesteren af.
Art. 6
J. Gelok wordt door den Praes. gelegenheid ge

of King Solomon and said, “Cut the child in two,” in
spite of the entreaty of the real mother. Thus we wish
brother Haan and an other nominee be presented to
the congregation so that one of the two can be elected
and thereby to see the Lord’s will, for the will of
people will not last but the will of the Lord will
persevere. Let us then work in unity, so that no
division occurs which also would destroy God’s
church. That this petition may be received in love is
our heartfelt wish.
(signed)
A. Jansen
M. Schram
L. Timmerman
A. Bliek
W. Spanjer
A. Stander
John Sink
D. Kuiper
J. Gezon
C. Schram
John Slotenmaker etc.
together, 31 members.
The President asks if this protest can be accepted as
such and if the procedure is just. The first is answered
in the affirmative.
Art. 4
Although it is accepted as a protest , nevertheless the
manner in which this was done is denounced. Brother
J. Gelok requests permission of the president to
present the matter from the beginning. The president
asks Gelok to wait a bit, and first listen to the brothers
concerning the punishment that they will mete out to
those who have protested in this manner.
Art. 5
Brother Van Anrooy favors the idea that the brothers
be asked if they will acknowledge having sinned in
protesting in this manner, which the president poses
to the protestors. A. Jansen confesses that if he has
sinned he has done so in ignorance. In the end
nevertheless, the greater majority disapproves of the
manner of protest.
Art. 6
J. Gelok receives permission from the president
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geven te spreken, om de grondbeginselen te openen
voor de Klassis, die oorzaak gegeven hebben tot het
houden van deze Extra Classis, hetwelk door br. Gelok
wordt gehoorzaamd. Hij zegt de manier opwelke br.
Haan in zijne bediening is, is geschied zonder nominatie en dus zonder overstemming. De kerkeraad
vergadert tot het maken eener nominatie, vraagt ook br.
Haan tot een van de genomineerde voor ouderling,
hetwelk gansch van hem wordt afgewezen, met te
zeggen, dat hij niet wilde genomineert wezen en gaf
tevens ook niet onduidelijk te kennen, dat hij niet
verkoos langer in de dienst als Ouderling te dienen.
Ook wilde br. Haan in het minste niet helpen tot het
maken eener nominatie. Wij over eenige zaken
gesproken hebbende, om personen op de nominatie te
plaatsen, maar niet best naar wensch kunnende eens
geraken, wordt br. Haan weer eens gevraagd; doch te
veergeefs. Hij zegt, kiest naar uw genoegen; gij hebt de
geheele gemeente voor u, als ik maar niet moet
protesteeren. Na dezen nog eens aangaande het
nomineeren van br. Haan bij elkander geweest te zijn,
is besloten br. Haan voor een jaar in de bediening voor
Ouderling voort te houden, en niet los te maken. Hier is
veel ginds en weer over gesproken. J.Gelok en H.
Moerman bekennen gezondigd te hebben met br. Haan
niet los te maken, daar zij voorzagen het onprofijtelijke
hoewel men dit feit zelfs door een Art. hadden trachten
te dekken. Menigvuldig wordt gesproken over het niet
en al belijden van de zonde van J. Gelok en H.
Moerman. De zaak komt de Verg. zeer moeijelijk voor
te bahandelen.
De tijd nu verloopen zijnde, verzoekt de praes. aan
de Ouderl. P. Boven de Verg. te sluiten, welke met het
zingen van Ps. 72:4 en dankzegging dan ook gesloten
heeft.

to speak in order to present root causes to Classis, this
being the reason for the special session of Classis,
which brother Gelok dutifully [does]. He says that
the manner by which Brother Haan is in office
occurred without being nominated and thus without a
new election. The church council, meeting to make
nominations, also asked brother Haan to be
nominated as elder, which was totally rejected by
him, with the comments that he did not wish to be
renominated and he made it very clear, that he choose
not to serve longer in the office of elder. Nor would
brother Haan assist, at all, in helping to form a
nomination. Having discussed the matter of people to
place in nomination, but not being able to reach a
consensus, brother Haan is asked again; but to no
avail. He said, choose whomever you wish, you have
the whole congregation at your disposal, as long as I
am not forced to protest. After this, having discussed
among each other the nomination of brother Haan
once again, it is decided to continue brother Haan in
office for one year and not release him. This was
much discussed and rediscussed. J. Gelok and H.
Moerman confess that they sinned, by not releasing
brother Haan, since they presumed it as unprofitable,
although they tried to justify this by an article [in the
Church Order]. Whether it was a full confession of
sin by J. Gelock and H Moerman, is thoroughly
discussed. The assembly finds the matter very
difficult to resolve.
The time now having expired, the president asks
elder P. Boven to close the assembly, which he then
also does with the singing of Ps. 72:4 and
thanksgiving.

Namidd. Zitting

Afternoon Session
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Namidd. Zitting

Afternoon Session

Joh. van Anrooi opent de Verg. met te zingen uit Ps.
25:2 en gebed.
Art. 7
Op verzoek van de praes. verklaardt br. B. de Graaf en
A. Pleine, diakens, hoe zij in de manier van
handelingen omtrent br. G. Haan in de bediening te
houden tegen hun wil gehandeld hebben.
Art. 8
De praes. vraagt welke straf J. Gelok, H. Moerman,
Ouderl en B. de Graaf en A. Pleune, diakens, over
hunne onopregtheid hiervoor zullen toegevoegd
worden. De meenderheid antwoord hun te bestraffen en
te vermanen tegen zulke handelingen, en zich daarvoor
voortaan te wachten.
Art. 9
Br. Anrooi stelt de Verg. voor indien zulks kon zijn,
dat br. Haan vooreerst niet zoude voorgaan in het lezen
voor de gemeente des Zondags; 't welke in rondvraag
gebragt zijnde, antwoord de Haan zulks niet te kunnen
doen, nadat hij zulks vroeger eens gedaan hadt. J. de
Jonge zegt, bekleed met reden, dat br. Haan eigenzinnig gehandelt heeft, met zich niet te laten nomineren en
zonder stemming in de bediening te blijven. br. de
Jonge wordt door br. Haan in verhevenheid
tegengesproken.
Art. 10
Een ander voorstel of er vereeniging moge getroffen
worden is, kan de Kerkeraad van Grand rapids er in
berusten, indien Br. Haan in deze weg voortgaat; zij
antwoord ja, indien de gemeente zulks kan. Veel
rumoer en ongenoegen.
De praes. verzoekt br. Dam te bidden en dan
nieuwe plannen te beramen, hetwelk door dien broeder
wordt gehoorzaamd.

Johannes Van Anrooy opens the assembly with the
singing of Ps.25:2, and prayer.
Art. 7
At the request of the president, brothers B. De Graaf
and A. Pleune, deacons, explain their actions
regarding the matter of how brother Haan was kept in
office against their will.
Art. 8
The President asks what punishment shall be meted
out to J. Gelok, H. Moerman, elders and B. De Graaf,
A. Pleune, deacons, for their insincerity in this. The
majority answers that they be reorimanded and
admonished for such actions, and that they be vigilant
against this from now on.
Art. 9
Brother [Van] Anrooy proposes to the assembly that
if possible, brother Haan should not proceed to read10
in front of the congregation on Sundays, to which
when put to question, Haan replies that he is not able
to comply, since he has previously already done this.
J. De Jonge states, with supporting reasons, that
brother Haan has acted obstinately in refusing the
nomination as elder, and then continuing in office
without being elected. Brother Haan contradicts
brother de Jonge in a superior manner.
Art. 10
Another proposition: If an understanding is reached,
can the church council of Grand Rapids be content if
brother Haan continues in this manner? The reply is
in the affirmative if the congregation can do so. Much
uproar and dissatisfaction.
The President requests brother Dam to pray and
then devise new plans, which is dutifully done by that
brother.

10
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Waarop de praes. voorstelt hoewel bezwaard, te loten
of de Kerkeraad geheel ontbonden dan of zij blijven
zal? Welk voorstel wordt vervorpen.
De protesterende leden gevraagd zijnde of zij hun
protest kunnen opgeven; hetwelk door briefjes wordt
ingewonnen en met neen beantwoord.
Art. 11
De praes. stelt de Klassis voor, wat zij denkt, omtrent
de ontbinding van den Kerkeraad. Vooraf den
Kerkeraad gevraagd te hebben, verklaren zij daartoe
bereid te zijn. De br. afgev. verklaren dat als het
eenigste behoedmiddel te kunnen zijn en rondgevraagd
zijnde is het besloten. Br Dam is tegen de ontbinding
en br. Haan stelt zich met protest hiertegen, als strijdig
met Gods Woors en kerkorde gehandelt te zijn. Ds. v.d.
Bosch doet eene ernstige toesprak aan de Gemeente,
die nu zonder opzieners en dus als eene verlatene
kudde zij.
Art. 12
De praes. brengt advijs op de Klassis aangaande den
pers. van Jan van Tongeren en vrouw, beschuldigd van
laster, achterklap, enz. welke om dergelijke
overtredingen is geschorst in zijne betrekking als
Ouderl. Dat niet helpende is het tot erger voortgegaan
en zelfs getracht heeft een boekje in het licht te geven
tot verwoesting strekkende. Zoo vraagt de praes. of
men tot de afsnijding zou kunnen voortgaan. Het advijs
is, tot het uiterste remedie te moeten ovrgaan.
Art. 13
De praes. stelt de Klassis voor, dat Leeraren,
Ouderlingen, diakenen, Schoolmeesters,
onvoorwaardelijk de Formulieren zullen onderteekenen. Dit wordt algemeen beaamt.
Art. 14
De afgev. van Graafschap brengen eenen brief ter tafel,
inhoudende beschuldiging van Ds. v.d. Bosch

To this the president proposes, though with a heavy
heart, to cast lots if the church council then should be
released or remain. This proposal is voted down.
The protesting members are asked if they can
withdraw their protest and by secret ballot this is
answered in the negative.
Art. 11
The president then asks what the assembly thinks
about releasing of the church council. Having first
asked the church council this, they are prepared to do
this. The brother delegates declare this to be the only
resolution, and after putting the questions this is
stipulated. Brother Dam opposes the discharge, and
brother Haan opposes this with a protest that this is
being done contrary to God’s Word and the church
order. Rev. Vanden Bosch now earnestly addresses
the congregation, which is now without ruling elders
and therefore is like a deserted flock.
Art. 12
The president advises the assembly about Jan Van
Tongeren and wife, accused of slander, backbiting,
etc. who for similar offenses was discharged as elder.
This did not help, and continuing to make matter
worse he even tried producing a booklet to wreak
havoc. Thus the president asks if we can proceed with
excommunication. The opinion is that we must
proceed with this ultimate remedy.
Art. 13
The president proposes to classis that ministers,
elders, deacons, and schoolteachers shall
unconditionally sign the Formulary. This is
unanimously accepted.
Art. 14
The delegates from Graafschap present a letter which
contains accusations of Rev. K. Vanden Bosch
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tegen de br. Kerkeraad van Graafschap en wederzijds
de kerkeraad tegen Ds. van den Bosch, sprekende
aangaande het aannemen van Ledematen door den
Kerkeraad van Graafschap in de stad Holland,
waartegen ZEerw. protest geeft. Hij zegt het is onwettig
en zal weigeren de opgenomen leden te bevestigen en
hunne kinderen te doopen. Graafschap vraagt inlichting
aangaande het aannemen van ledematen door
opzieners. Is besloten dat Ds. van den Bosch met den
Kerkeraad van Graafschap naar de Stad Holland zal
gaan en dat volkje aldaar zal bezoeken en te zamen te
roepen en op zachten toon hen onderzoeken en naar
regt bevonden te hebben zal Ds. v.d. Bosch hen
bevestigen en hunne kinderen doopen.
Deze zitting wordt gesloten door T. van den Bosch
en het zingen van Ps. 133:3.

against the brothers, church council of Graafschap,
and in reciprocation, the church council against Rev.
Vanden Bosch, noting that the church council of
Graafschap is accepting congregational members
from the city of Holland, against which the reverend
protests. He says this is unlawful and he hesitates to
install these members and baptize their children.
Graafschap asks for enlightenment concerning the
accepting members by ruling elders. It is decided that
Rev. Vanden Bosch and the church council of
Graafschap, shall go to Holland and together visit the
small flock there, gather them and gently question
them and after having found them acceptable Rev.
Vanden Bosch will install them and baptize their
children.
This session is closed by T. Vanden Bosch and
the singing of Ps. 133:3.

Avond Zitting
Evening Session

Br. P. Boven opent de verg. met te zingen van Ps.
119:3 en gebed.
Art. 15
Een br. van Grandhaven met name D. Groeneveld
komt in de verg. en wordt toegelaten zijn belang
aangaande het volkje van Grandhaven mede te deelen.
Hij klaagt dat Ds. van den Bosch nu al den tijd van 33
weken bij hen niet is geweest. Daarop Ds. v.d.Bosch
zich verontschuldigt door menigvuldige
omstandigheden gedurig in ongelegenheid geraakt is.
Daar deze gemeente te Noordeloos en Zeeland prov.
behoort besluit Ds. v.d. Bosch met dezen br. mede te
gaan naar Grandhaven.
Art. 16
Een protest komt in geteekent door br. Dam en br,
Haan. De Klass. vindt goed op dit Protest terug te
komen, de eerst volgende Klass. Verg.

Brother P. Boven opens the assembly with the singing
of Ps. 119:3 and prayer.
Art. 15
A brother, from Grand Haven, named D. Groeneveld,
enters the Assembly and is given permission to report
his concern about the small flock at Grand Haven. He
complains that the Rev. Vanden Bosch has not visited
them for a period of 33 weeks. Rev. Vanden Bosch
excuses himself on the basis of many circumstances
which continually hinder him. Since this congregation
belongs to Noordeloos and Zeeland Rev. Vanden
Bosch decides to accompany these brothers to Grand
Haven.
Art. 16
A protest is accepted from brother Dam and brother
Haan. Classis finds it advisable to table this protest
until the next classical assembly.
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Art. 17
Dewijl nu de kerkeraad te Grand Rapids nu ontbonden
is, wordt gehandelt om eene nominatie te maken, en
wel als volgt:
Voor Ouderl.
G. Haan.
J. Gelok.
H. Moerman.
A. Pleune. C. Schram.
J. de Jonge.
Voor diakens.
C. Verburg. B. de Graaf.
Berghuis.
Grootveld. M. Cornelisse. C. Borrendamme.
Ds. v.d. Bosch zal aanstaanden Rustdag met br. Dam
en Anrooi hier blijven en de Gemeente met de
nominatie bekend maken en de volgende dingsdag de
stemming geschieden.
De zaken zoover afgeloopen zijnde en
afgehandeld, zoo is deze buitengewone Klass. Verg.
gesloten door br. Kuiper en te zingen Ps. 119:83 en
dankz.

Art. 17
Since the church council at the Grand Rapids church
has been released, a new nomination is made as
follows:
For Elders:
G. Haan,
J. Gelok
H. Moerman
A. Pleune
C. Schram
J. De Jonge
For Deacons
C. Verburg
B. De Graff
Berghuis
Grooteveld
M. Cornelisse
C. Boorendamme
Rev. Vanden Bosch, with brothers Dam and Van
Anrooy, will remain here until the next Sabbath and
inform the congregation of the nomination and the
election will occur the next Tuesday.
The matters to date having been concluded and
resolved, this extraordinary Classical Assembly is
closed by brother Kuiper and the singing of Ps. 119:
83 and prayer.

K. van den Bosch Prezes

K Vanden Bosch, president

********
Klassikale Vergadering, gehouden te Vriesland, den 5
Juny 1861.

********
Classical Assembly held at Vriesland 5 June 1861.

De Verg. wordt geopend met te zingen uit Ps. 119:9 en
gebed door Ds. van den Bosch.
De Afgev. zijn:
Noordeloos en Zeeland Ds. K. vd. Bosch. Leeraar
Kuipers.
Ouderl.
F. v.d. Bosch. idm.
Grand Rapids
J. Gelok.
idm.
H. Moerman.
idm.
Graafschap
H. Strabbing.
idm.
A. Krabshuis. idm.
Vriesland
H. Dam.
idm.
F. van Maren. idm.

The assembly is opened with the singing of Ps. 119:9
and prayer by Rev. Vanden Bosch.
The delegates are:
Noordeloos-Zeeland Rev. K. Vanden Bosch, minister
Kuipers
elder
F. Vanden Bosch ditto
Grand Rapids
J. Gelok
ditto
H. Moerman
ditto
Graafschap
H. Strabbing
ditto
A. Krabshuis
ditto
Vriesland
H. Dam
ditto
F. Van Maren
ditto
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Art. 1
Het protest van br. Haan tegen de laatste buitengewone
Klass. Verg. wordt behandelt, waaronder ook was br.
Dam en br. Verburg. Dit protest is weer ingetrokken,
om eerlijk en ordenlijk te handelen; en is in rondvraag
gebragt of de wijze van Protest eerlijk en ordenlijk is;
wordt afgekeurd de wijze van doen. De praes. vraagt
wat of een Ouderl. moet de straf eenen ander opgelegd
in zulk een doen hij die straf zelf ook niet waardig is.
Br. Dam wordt belijdenis afgevraagd en Ds. v.d. Bosch
geregtvaardigd in br. Dam het Avondmaal te
ontzeggen. De Verg. oordeelt dat br. Dam schuldig is.
Deze zitting is geeindigd met te zingen van Ps.
25:5; en dankz. door br. Krabshuis.

Art. 1
The protest from brother Haan against the previous
extraordinary classis is dealt with, including the
[protest] by brother Dam and brother Verburg. This
protest is withdrawn so that it may be dealt with fairly
and orderly; the question is put whether the manner of
the protest is fair and orderly, the handeling of this
[protest] is censured. The president asks if an elder
metes out punishment to another, if that elder does
the same, is he also worthy of the same punishment.
Brother Dam is asked to confess and Rev. Vanden
Bosch is justified in denying him the right to
communion. The assembly judges brother Dam is
guilty.
This session is closed with the singing of Ps. 25:5
and thanksgiving by brother Krabshuis

Nademidd. Zitting.
Geopend door br. Dam en het zingen van Ps. 86:6.
Art. 2
De praes vraagt aan Ds. Smit en de zijnen naar hun
belangen, waartoe zij op de Klassis verschenen zijn.
Ds. Smit stelt voor, daar wij een drukpers in ons
midden hadden en zij niet, en er een groote behoefte
voor de jeugd bestond, om het Vraagb. van Borstius te
laten herdrukken en daarin zamen te werken. Dit werd
algemeen aangenomen; de kosten te hoog zijnde wordt
het herdrukken nog uitgesteld.
Art. 3
Verder stelt Ds. Smit nog eene zaak voor. Zeerw. hadt
twee brieven ontvangen, waarin zij begeerden
inlichting aangaande het onderscheid tusschen ons en
de broeders welke tot de Schotsche Kerk zijn overgedaan. Zeerw. stelt voor een opstel te maken en van
weerszijden te onderteekenen, wat het verschil zij. Ds.
v.d. Bosch wil zich onbepaald aan de Syn. van Nederl.
overgeven;

Afternoon session
Opened by brother Dam and singing from Ps. 86:6.
Art. 2
The president asks Rev. Smit and those with him why
they are present at this assembly. Rev. Smit proposes
that since we have a printing press in our possession
which they lack, and since there is a pressing need for
the youth, to have reprinted the Borstius Catechism,
to work cooperatively toward that end.11 This
generally agreed to; the cost being too high; the
printing is postponed.
Art. 3
Further, Rev. Smit presents another matter. The
reverend has received two letters, which ask for
information concerning the differences between us
and the brothers who went to the Scottish
[Presbyterian] Church. The reverend proposes
making a draft setting forth the differences to be
signed by both sides. Rev. Vanden Bosch wishes,
without restriction, to adhere to Synod of the
Netherlands;

11

Smit was the pastor of the Scots Presbyterian
Church in Drenthe, MI, which had close ecclesiastical
and ethnic ties to the Christian Reformed Church.
The booklet mentioned is Korte Vragen voor Kleine
Kinderen by Jacobus Borstius.
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doch Ds. Smit wil zich bedienen van het getuigenis der
Schotsche Kerk in Englan, welde met onze Kerk
gemeenschap heeft in Nederl. dat die zullen getuigen
van onze broeders of zij bij de ware Kerk zijn of niet.
Na over en weer gesproken te hebben, gevoeld de Ver.
zich bezwaard zich hieraan over te geven; maar te
blijven bij hare volle overtuiging te blijven in het
kerkelijk Standpunt; en zoo zijn de broeders in
hartelijke verkleefdheid in de Waarheid tot dien tijd dat
de broeders tot andere overtuiging mogten komen vertrokken; opdat zij met ons het zekere voor het onzekere
mogten verkiezen en met ons kerkelijk een ligchaam
worden.
Art. 4
Dezaak in Art. 1 neffens het protest van br. Haan en br.
Dam en Verburg wordt verder voortgezet. Br. Dam
doet schuldbelijdenis van het protest; maar beweert dat
de protesterende leden behandelt worden niet hun
protest. Na br. Dam wat ingelicht te hebben komt hij zo
ver dit aanhangig Protest te laten varen; doch wil een
ander Protest inleveren, dat hij blijft behouden.

still Rev. Smit wishes to follow the testimony of the
Scottish Church of England, which has fellowship
with our church in the Netherlands, viz. that they will
give testimony about our brothers whether they
belong to the true church, or not. After discussing this
extensively, the assembly feels that it has difficulty
acceding to this, but that it stands by the firm
conviction in its ecclesiastical point of view and thus
the brothers are sincerely devoted to the Truth, until
such a time when they might be able to accede to
other testimony, so that with us they may choose
what is certain above the uncertain and with us
become one church and body.
Art. 4
The matter in Art. 1, concerning the protest by
brother Haan and brothers Dam and Verburg, again is
raised. Brother Dam confesses guilt for the protest,
but contends that the protesting parties be dealt with,
not their protest. After providing brother Dam some
information, he comes to the point to release this
pending protest, but he wishes to present another
protest, which he retains.
Art. 5
The Assembly, mindful of the work of the former
extraordinary Classical Assembly, asks the president
how to proceed with brother Haan. It is decided to
admonish him and work with him, which Reverend
Vanden Bosch and the brother members of the church
council agree to do.
Art. 6
The question is asked if there are any congregational
matters. Grand Rapids asks how to deal with some
people who do not attend services and a
congregational member who sells intoxicants to
people who are drunk. It is decided to admonish
those members who recognize the church council and
further to eradicate barkeeping whereever it is found.

Art. 5
De Klassis blijvende bij hetgene vroegere in de
buitengewone Class. Verg. behandeld is, vraagt de
praes. hoe met br. Haan te handelen. Wordt besloten
hem te vermanen en aan hem te arbeiden; hetwelk Ds.
v.d. Bosch met de br. leden des Kerkeraads op zich
nemen.
Art. 6
Wordt gevraagd of er ook gemeentelijke zaken zijn.
Grand Rapids vraagt, hoe te handelen met Sommige
personen die niet ter kerk komen en met een lid der
Gemt. die drank verkoopt aan menschen die dronken
zijn; wordt besloten, die leden welke den Kerkeraad
erkennen te vermanen en verder dat kroeghouden
naardien het bevonden werdt, uit te roeijen.

41

Classical Assembly – 5 June 1861
Art. 7
Br. Dam levert een ander protest in, waarin na
voorlezing een ieder der Verg. kon berusten.
Art. 8
De Praes. stelt voor, dat door de leden der Klassis, hier
tegenwoordig zullen onderteekenen de
Geloofsbelijdenis, Katechismus en Formulieren van
eenigheid en dat dit gemeentelijk door de gansche
Kerkeraad zal plaats hebben op de volgende Klassis.
Art. 9
De Praes oordeelt, daar wij klein zijn en tegen een
grooten vloed van dwalingen overstaan, dat wij acht
geven, dat geene Godsdienstige bladen of boekwerken
zullen gedrukt worden, of uitgregeven, daar dwalingen
of liberalisme in voorkomen en dat zulke leden onder
ons moeten vermaand worden. In de gemeente
Graafschap zich zooiets openbarende en in de stad
Holland, wordt den Kerkeraad opgedragen hier aan te
arbeiden en dat boeken die gedrukt worden van godsdienstigen aard van de approbatie der klassis moet
voorzien zijn, eer zij zullen erkend worden.
Art. 10
Tot Visitatoren van boeken enz. zijn met alemeene
stemmen verkozen Ds. vanden Bosch en br. Krabshuis.

Art. 7
Brother Dam submits another protest, to which, after
hearing, each person in the assembly could accede.
Art. 8
The president proposes that all the delegates of
Classis here present sign the Confession of Faith,
catechism and Forms of unity and that this be done
throughout the fellowship by all the church councils
by the next Classis.
Art. 9
The president judges, since we are small and standing
in opposition to a flood of errors that we take care
that no religious periodicals or books shall be printed,
or distributed, which contain errors or liberalism and
that such members among us must be admonished.
Since in the Graafschap congregation such have
appeared and in the city of Holland, the church
council is charged to work on this and that books to
be printed of a religious nature have to be sanctioned
by classis before they are recognized as worthy.
Art. 10
For the inspection of books, etc, with unanimous
votes are chosen Rev. Vanden Bosch and brother
Krabshuis.
Art. 11
The salary of the reverend is calculated, as set by a
previous classis at Vriesland in 1860, to be $400. A
shortage of $42 is found which is approved to be paid
by assessments of the four congregations - Graafschap $15, Grand Rapids $15, Vriesland $6 and
Zeeland $6.00.
Art. 12
A brief discussion is held concerning brother Ploeg,
who feels troubled by retiring and [who asks] of he
can serve as elder in the city without this requirement
if it benefits the church.

Art. 11
Wordt het tratement van den leeraar verrekend, op
vroeger besluit der Klass. te Vriesland in 1860, gesteld
op 400 doll. Er werdt een te kort van 42 doll.
bevonden; dit werdt omgeslagen over de 4 gemeenten
en werd aangenomen: Graafschap 15; Grand Rapids
15; Vrieland 6 en Zeeland 6 doll. te voldoen.
Art. 12
Wordt nog met een enkel woord gehandeld over br.
Ploeg welke zich bezwaard gevoeld om met 2 jaren af
te gaan of hij als Oudel. in de stad dienen kan zonder
die conditie als het profijt der kerk dit vordert.

42

Classical Assembly – 5 June 1861
Wordt besloten daar br. Ploeg niet onvoorwaardelijk de
Formulieren kan onderteekenen, hij niet als Oudrling
kan opgenomen worden.
Art. 13
De volgende Klass. Verg. zal gehouden worden te
Zeeland op den eersten Woensd. in October.
De vergadering is gesloten met te zingen uit Ps.
119:83 en dankzegging door F. van Maren.

It is decided is that since brother Ploeg cannot
unconditionally sign the formularies he cannot be
accepted as an elder.
Art. 13
The following Classical Assembly will be held in
Zeeland on the first Wednesday of October.
The assembly is closed with the singing of Ps.
119:83, and thanksgiving by F. van Maren

K. van den Bosch Prezes.

K. Vanden Bosch, President

********
Klassikale Vergaderig, gehouden den 5 Febr. 1862 te
Graafschap.

*********
Classical Assembly held 5 February 1862 at
Graafschap, Michigan

De Verg. wordt geopend door Ds. van den Bosch en
het zingen van Ps. 25:5.
De afgev. zijn:
Noordeloos en Zeeland Ds. K. v.d. Bosch, Leeraar.
F. v.d. Bosch ouderl.
H. Marling
Idm.
Van Vriesland
H. Dam
idm.
F. van Marlen
idm.
Van Grand Rapids
J. de Jonge
idm.
H. Moerman
idm.
Van Graafschap
H. Strabbing
idm.
A. Krabshuis
idm.
Art. 1
De Notulen der vorige Verg. werden voorgelezen en na
goedgekeurd te zijn, onderteekend.
Art. 2
Gevraagd of er gemeentelijke zaken te behandelen
waren, zoo leest de Afgev. van Grand Rapids een brief
voor van Ds. van Leeuwen op begeerte van vele leden
der Verg.

The assembly is opened by Rev. Vanden Bosch and
the singing of Ps. 25:6.
The delegates are:
Noordeloos-Zeeland Rev. K. Vanden Bosch
T. Vanden Bosch, elder
H. Marling
ditto
Vriesland
H. Dam
ditto
F. Van Marlen
ditto
Grand Rapids
J. De Jonge
ditto
H. Moerman
ditto
Graafschap
H. Strabbing
ditto
A. Krabshuis
ditto
Art. 1
The minutes of the previous assembly are read and
after being approved, [are] signed.
Art. 2
It is asked if there are congregational matters with
which to deal, and thus the delegate from Grand
Rapids reads a letter from Rev. Van Leeuwen, at the
request of many members of the assembly.
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