Classical Assembly – 5 February 1862
Art. 3
Een br. Lidm. Sjerda, vraagt of het in de zaak van
nalatigheid van Ds. v.d. Bosch betrekkelijk Grand
haven niet kon verandert worden. Ds. v.d. Bosch
verontschuldigt zich met vele redenen, onder anderen
ook dat ZEerw. verwondert dat er niet eene letter kwam
waarin de begeerte geuit wordt om ZEerw te ontvangen
waarop ZEerw. wachtte. Sjerda zegt geschreven te zijn
van Grand haven, doch geen antwoord weer ontvangen.
Ds. v.d. Bosch zegt ook dat als ZEerw. er pas geweest
is, het aldaar weer aanstonds in duigen valt. Br. Sjerda
dringt aan te volharden ten einde toe. Het eindbesluit is
dat Ds. bereid is te komen al was het aanstaande week.
Br. Sjerda verzoekt dat er een Opziener medekomt. Br.
Lucas, Ouderling te Graafschap neemt aan met Ds. v.d.
Bosch mede te gaan, aanstaande week.

Art. 3
A brother, member, Sjerda asks if the matter of Rev.
Vanden Bosch’s negligence with respect to Grand
Haven cannot be changed. Rev. Vanden Bosch
excuses himslef with many reasons, among others that
the reverend wonders why a letter did not arrive to
invite the reverend to come and for which the
reverend was waiting. Sjerda says that [it] was written
by Grand Haven, still no reply was received. Rev.
Vanden Bosch also states that he was just there, and
already again things seem to be falling apart. Brother
Sjerda persists until a conclusion is achieved. The
end result is that the reverend is prepared to come,
even if it is the next week. Brother Sjerda asks that an
elder come along. Brother Lucas, elder from
Graafschap, agrees to accompany Rev. Vanden
Bosch, during the forthcoming week.

Art. 4
Br. Krabshuis verzoekt ontslagen te worden als lid van
Visatoorschap wegens zijne huiselijke
omstandigheden; 't welk wordt uitgesteld of met dat
werk niet zou gewacht worden tot er Leeraars komen.
Andere br. oordeelen dat het eer zal met begonnen
worden opdat de leemten die aanwezig zijn, voor dien
tijd mogten worden hersteld. Wordt geoordeelt om tot
een nieuwe stemming over te gaan. Dit wordt
afgekeurd. Een nieuw voorstel, om een Ouderl. te
kiezen te Grand Rapids en een te Grandhaven. Na over
en weer gesproken is met algemeene stemming br.
Dam verkozen, 't welk is aangenomen.
Art. 5
Br. Lukas brengt een klagte in wegens nalatigheid in
het ondersteunen van het Bijbel en Zendingswezen.
Daar den tijd meer dan verstreken is, zoo wordt de
morgen-zitting gesloten, met het zingen van Ps. 119:5,
en dankz. door den br. Ouderl. Moerman.

Art. 4
Brother Krabshuis asks to be relieved from his
membership on the visitors committee due to family
circumstances. It is proposed whether it would not be
better to postpone this work until ministers come.
Other brothers contend that this work should begin so
that gaps that are present can be closed before that
time. It is decided to conduct another election. This
is rejected. A new proposal [is] to choose an elder
from Grand Rapids and from Gr. Haven. After
extensive discussion, brother Dam is chosen with
unanimous votes, which is accepted.
Art. 5
Brother Lucas brings a complaint about the neglect of
support for the Bible and mission causes.
Since the time has more than passed, the morning
session is closed with the singing of Ps. 119:5, and
thanksgiving by Elder Moerman.
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Achterm. Zitting.

Afternoon Session

De namidd. zitting wordt geopend met te zingen uit Ps.
119: en gebed door den br. Ouderl. de Jonge.
Art. 6
De klagte van br. Lukas wordt weder voortgezet. Er
wordt gevraagd of er wegen op zijn waarin wij met
vrijen gemoede daarin kunnen werkzaam zijn. Br.
Vorst geeft hier eenig verslag; waaruit blijkt dat er
thans een weg open is, voor het zendingswerk; dat er
twee Candidaten opgeleid worden in Nederl. met het
doel onder de Heidenen te arbeiden. Na over en weer
gediscuseerd te hebben is besloten om het biduur
geregeld te houden en Collecte te doen voor de
Zendings zaak.
Art. 7
Br. Naaije heeft bezwaar omtrent het besluit der laatste
Verg. daar br. Ploeg gezegd wordt geen lid te kunnen
zijn en nogthans wordt hij in de Not. erkend lidmaat te
wezen. Na vele woorden-wisselingen tegen elkander is
met meerderheid van stemmen besloten dat br. Ploeg
geen lidmaat der Gemt. is. Br. Krabshuis houd er
Protest tegen.
Art. 8
De praes. vraagt hoe te handelen met den kerkeraad te
Graafschap, die tegen het Klassikaal besluit gehandeld
heeft. Men vordert dat de Kerkeraad belijdenis doet
van hunne handelwijze in dezen. De kerkeraad doet
belijdenis van hunne zonde; doch br. Anrooi, Krabshuis en Naaije kunnen hier niet toe komen.
Art. 9
De praes. verklaardt verder belasterd te zijn vanwege
dat briefje in naam der leden in de Stad en verzoekt dat
die leden onderzocht worden of zij daarvan weten en
schuldig hieraan zijnde het openbaar te belijden.

The afternoon session is opened with the singing of
Ps. 119, and prayer by the brother, elder De Jonge
Art. 6
The complaint of brother Lucas is taken up again. It
is asked if there are means with which we can do this
freely. Brother Vorst presents a report from which it
appears that a way is open for mission work, that two
candidates are trained in the Netherlands for the
purpose of working among the heathen. After much
discussion it is decided to hold regular prayer
services at which collections for mission matters will
be taken.
Art. 7
Brother Naaije has a concern regarding the decision
of a previous assembly when brother Ploeg was told
he could not be a member yet in the minutes he is
recognized as a member. After many words are
exchanged in opposition to each other, with a
majority of the votes it is decided that brother Ploeg
is not a member of the congregation. Brother
Krabshuis protests this.
Art. 8
The president asks how to proceed with the church
council of Graafschap which acted contrary to
Classical decision. The resolution is that the church
council confess guilt for its action in the matter. The
church council confesses its guilt, still brothers
Anrooi, Krabshuis, and Naaije are unable to do so.
Art. 9
The president further claims to be slandered via that
note on behalf of the members from the city and asks
that these members be questioned whether they know
about this and if guilty in this, to publicly confess.
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Art. 10.
Verder wordt br. Naaije beschuldigd vanwege zijn
aantijgingen tegen Ds. v.d. Bosch in de Stad. Br.
Naaije verklaardt en verdedigd zich, waartegen de
Praes. zich weer hevig verzet.
Art. 11.
De praes. gaat over omtrent de feestdagen, daar br.
Naaije beweerde dat Ds. v.d. Bosch ook censureerde
die tegen de feestdagen zijn, dat Ds. v.d. Bosch
ontkent; maar wel omtrent de ergernis te geven op die
dagen. Hieromtrent ontboezemt zich br. Anrooi en
verklaardt zich in dezen, dat Ds. hem om de
feestdagen het Avondmaal ontzegde en schorste in
zijne dienst. De praes. spreekt dit tegen. Hierover is
over en weer veel gesproken. Het einde is geweest,
dat die zaken reeds opgeruimd worden en praes. blijft
er bij dat ZEerw. om de feestdagen geen lid zou
censureeren en nooit gedaan heeft. De Klassis
bevrijdt Domine van dien laster, dat het niet omtrent
de feestdagen, maar over het ergernis gegeven was.
Na veel redeneren komt het hierop uit, dat de eene
partij des Kerkeraads de bezwaarden wil vermanen en
niet heerschen over hunne Concience, de andere partij
wil degene die openlijk werken op die dagen
censureeren, en het besluit is, die werken op die
dagen met alle lankmoedigheid te vermanen en bij
volstandige volharding te censureren. Hierop vraagt
de praesis aan br. Anrooi of hij zich kan onderwerpen
om niet openbaar te werken. Br. Anrooi verklaardt bij
zijn gezegde te blijven om te werken op die dagen
naar tijd en omstandigheden. De praes. brengt in
omvraag of br. Anrooi als zoodanig zal blijven
dienen. Sommigen waren hiervoor en anderen tegen.
Het voorstel is, om br. Anrooi voor ditmaal niet te
schorsen, maar vooreerst te blijven vermanen. Dit
wordt aangenomen en br. Naaije verklaardt onder 't
volk in de Stad te getuigen dat Ds. van den Bosch
met de Classis niet zal Censuren omtrent de
feestdagen.
Art. 12.
Wordt besloten, dat de volgende Class. Verg. zal
gehouden worden te Grand Rapids enwel den eersten
woensdag in de maand Juny a.s.

Art. 10
Further brother Naaije is accused for his charges
against Rev. Vanden Bosch in the city. Naaije
explains and defends himself which the president
again sternly opposes.
Art. 11
The president moves on to the feast days, since
brother Naaije alleged that the Rev. Vanden Bosch
also censured those who oppose the feast days. This
Rev. Vanden Bosch denies; but does [admit]
expressing annoyance concerning those days.
Concerning this brother Anrooy unburdens his heart
and explains that the reverend refused him
communion and discharged him from his office due
to the feast days issue. The president denies this.
This is again much discussed. The conclusion is that
matters already have been resolved and the president
maintains that he would censure no member because
of the feast days, and never has. The classis absolves
the reverend from that slander, because it was not
about the feast days, but about the offense given.
After much discussion, the result is that one part of
the church council wishes to warn the concerned
members without ruling over their conscience; the
other group wishes to censure those who publicly
work on those days, and the decision is to warn in all
meekness those who labor on those days, and if they
continue to disregard the warning to censure them.
At this the president asks brother Anrooy if he can
submitt to not publicly working. Brother Anrooy
states that he remains by his decision to work on
those days according to time and circumstances. The
president therefore asks if brother Anrooy should
continue to serve. Some support this, others oppose.
The motion is that for now, brother Anrooy will not
be removed from office, but will remain admonished.
This is adopted and brother Naaije will inform the
people in the city, that Rev. Vanden Bosch and
classis will not censure because of the feast days.
Art. 12
It is decided that the following Classical Assembly
will be held in Grand Rapids on the first Wednesday
in the month of June, forthcoming.
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Art. 13.
De Klassis neemt aan, om br. Vorst in zijn drukwerk
van school boekjes voor kinderen te ondersteunen en
worden vier broeders verkoren om gezegde boekjes
(4 stukjes) te onderzoeken of er ook wat in kan
verbeterd worden.
De Verg. wordt gesloten met met het zingen uit
Ps. 119:15 en dankzegging door br. Strabbing.

Art. 13
The Classis adopts supporting the printing of
children's school booklets by brother Vorst and four
brothers are chosen to examine the approved booklets
(four articles) to see whether anything can be
improved.
The assembly is closed with the singing of Ps.
119:15 and thanksgiving by brother Strabbing.

K. van den Bosch Prezes.

K. Vanden Bosch, president

********
Klassikale Vergadering ; gehouden den 4 Juny 1862
te Graafschap (sic).

********
Classical Assembly, held 4 June 1862 at Graafschap.

De Verg. wordt geopend met te zingen van Ps. 134:1,
2 en gebed door Ds. K. van den Bosch.

The assembly is opened with the singing of Ps.
134:1,2 and prayer by Rev. K. Vanden Bosch.

De Not. der vorige Verg. zijn voorgelezen en
volgende aanmerkingen gemaakt:
Vooreerst, dat er niet in de Not. voorkomt de
handeling aangaande br. Ploeg, uit de Stad Holland,
die in de vorige Not. voorkwam als lidmaat; waar de
Klass. aanmerking op maakt en boven genoemde niet
opgenomen had als lidmaat.
ten anderen, dat de woorden zoo zij in voorgelezen
Not. voorkomen, waar tegen zich de praes. weerhevig
heeft verzet, behoorden uit gedrukt te zijn "dit heeft
de praes. tegengesproken".
ten derden, komt voor in voorgelezene Not. "br.
Naaije verklaardt onder 't volk in de Stad getuigen dat
Domine met de Klassis niet zal Censureren omtrent
feestdagen; maar het ergerenis geven op die dagen",
behoorde uitgedrukt te zijn, "br. Naaije zal de leden
in de Stad aanzeggen dat Domine niet had en ook niet
wilde Censureren omtrent feestdagen".
De Afgevaardigden zijn:
Zeeland en Noordeloos Ds. K. van den Bosch
T. van den Bosch ouderl.
J. Ebels
ditto

The minutes of the previous assembly are read and
approved after the following comments are made.
First, there is no mention in the minutes concerning
action regarding brother Ploeg from the City of
Holland who appeared in the previous minutes as a
member, while the classis noted the above-named was
not accepted as a member.
Next, that the words in the minutes read, against
which the reverend presents a stern resistance should
read as, “this the president spoke in opposition to.”
Third, it states in the minutes read, “brother Naaije
declares to have said among the people in the city that
the reverend and the classis will not censure because
of the feast days, but will express anoyance those
days,” should read as: “brother Naaije shall report to
the residents in the city that the Reverend has not nor
does he wish to censure anyone concerning the feast
days.”
The Delegates are:
Noordeloos-Zeeland Rev. Vanden Bosch
T. Vanden Bosch, elder
J. Ebels
ditto
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Vriesland
Graafschap
Grand Rapids

H. Dam
J. van Maren
W. Strabbing
P. Boven
J. de Jonge
J. Gelok

ouderl.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.

Vriesland
Graafschap
Grand Rapids

H. Dam,
G. Van Maren
W. Strabbing
P. Boven
J. De Jonge
J. Gelok.

elder
ditto
ditto
ditto
ditto
ditto

Art. 1
Er wordt een brief overgegeven van den Kerkeraad
Grand Rapids, gerigt aan de Klass. en wordt door den
praes. voorgelezen. Deze brief is een Lastbrief voor
de afgevaardigden te Grand Rapids. Er worden in
gezegden brief drie voorstellen aan de Klassis
gedaan:
1e, om de Klassis te verzoeken, de leeraars onder het
Kruis in Nederland te erkennen op dezelfde wijze als
de Christelijke Afgescheidenen, en wel met name Ds.
Tuch en Holsted. Hierover, heen en weer gesproken
is besloten, dat deze zaak aangaande de leeraars
onder 't Kruis de Klass. zich houdt aan hun vorig
besluit hieromtrent gemaakt.
Deze zitting is daarop gesloten met te zingen uit
Ps. 130:4 en dankz. door den br. Ouderl. H. Dam.

Art. 1.
A letter is presented from the church council of Grand
Rapids addressed to the classis, which is read [out
loud] by the president. The letter is a one of charge to
the delegates from Grand Rapids. And in said letter
three proposals are made to classis.
1st, to request of Classis to recognize the ministers in
the Churches ‘Under the Cross’ in the Netherlands in
the same manner as those of the Christian Seceders,
specifically Rev. Tuch and Holsted. This is discussed
back and forth, and it is decided that in the case of
ministers from Churches Under the Cross, classis will
abide by the former decision made in this matter.
Hereupon, this session is closed with the singing
of Ps. 130:4 and thanksgiving by brother, elder H.
Dam.

Namid. Zitting is geopend met te zingen van Ps.
86:6 en gebed door den br. Ouderl. J. Gelok.
Art. 2
Het 2e lid van den voornoemden brief komt in
behandeling, waarin de Klass. wordt verzocht op het
besluit aangaande openbaar tot ergernis te werken op
feestdagen zoude worden opgeheven. De Class.
bepaald zich voortaan te zullen houden aan 't Artikel
vasatgesteld in onze aangenomen Kerkorde.
Het 3de lid dat men besluit aangaande het aannemen
en bevestigen der aankomende leden die goed
getuigen hebben zoude opgeheven worden en aan het
oordeel van den kerkeraad overgelaten hoe te
handelen. Deze zaak over en weer overwogen, zoo
besluit de Klassis bij haar vorig besluit te blijven.

Afternoon session is opened with the singing of
Ps. 86:6 and prayer by brother, elder J. Gelok
Art. 2
The 2nd part of the previously named letter comes up
for action, in which classis is petitioned to lift the
objection to publicly working on feast days. Classis
stipulates it will continue to adhere to the article
regulating this in our adopted church order.
The 3rd part; to repeal the decision on the acceptance
and incorporation of people with proper attestations
and leave it to the judgment of the church council.
This matter is discussed extensively and classis
decides to abide by its previous decision.
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Art. 3
De Afgev. vragen vrijheid om de leden n.l. Jan en
Bartel de Vlieger verder te behandelen aan den
Kerkeraad over te geven tot het laatste remedie de
afsnijding toe; 't welk hun wordt toegestaan.
Art. 4
De br. van Graafschap vraagt hoe men handelen zal
om huwelijken te bevestigen in de week of op den
Zondag; het besluit der Klass. is om dit aan het
oordeel van den kerkeraad over te geven hoe met het
profijt best overeenkomt.
Art. 5
De br. Strabbing doet verslag der Not. eener
gehouden Kerkeraads verg. De praes. vraagt naar
aanmerkingen; dewijl er geen aanm. zijn, zoo heeft de
praes. zelve aanmerking; dat de belijdenis die br.
Krabshuis onder getuige of Commissie had moeten
doen, voorkwam als of br. Krabshuis het alleen moest
doen. Voornoemde Commissie wordt verzocht
verslag te geven van hun opgelegde werk; 't welk die
broeders bekennen door vele omstandigheden die
tusschen beide gekomen waren te zwak te zijn
geweest, waarover de Commissie ligtelijk is bestraft.

Art. 3
The delegates ask permission to refer members,
namely, Jan and Bartel De Vlieger, to the church
couincil for the final step of censure. Which is
approved.
Art. 4
The brothers from Graafschap ask whether marriages
ought to be performed on weekdays or on Sundays.
The decision of the Classis is to leave this to the
judgment of the church council as to how this can
best be achieved.
Art. 5
Brother Strabbing reports about the minutes from a
church council meeting. The president asks for
remarks, since there are no comments, the president
himself has a comment: Brother Krabshuis should
have made his confession in the presence of the
committee but since it was negligent it appeared that
he had to do it by himself. The named committee is
asked to report on its assigned work, which as the
brothers acknowledge was less than satisfactory
because of many interveing circumstances that
developed between the two. For this the committee is
mildly rebuked.
Art. 6
The matter of how to deal further with brother
Krabshuis is taken up because he has been negligent
in his confession in the city as was imposed upon
him. A committee is chosen to again admonish
brother Krabshuis. This committee contains
delegates from the Grand Rapids congregation. The
decision of the majority of the Classis is that if
brother Krabshuis does not publicly confess, then said
brother is to be discharged from his office. The sins,
which he must confess, are:
1st. His opposition to the classical decision.
2nd. The confession required of him, which he
promised to make has been untrustworthy
3rd. Faithless neglect of his duty, and making himself
guilty by calling brother Strabbing and the Rev.
Vanden Bosch “disturbers of Israel”.

Art. 6
Verder wordt gehandeld hoe verder met br. Krabshuis
te handelen, terwijl hij nalatig is geweest, in zijne
opgelegde belijdenis in de Stad. Er wordt eene
Commissie benoemd om br. Krabshuis nogmaals te
vermanen. De Comm. zijnde afgev. van de Gemt. te
Grand Rapids. Het besluit is van de meerderheid der
Klass. br. Krabshuis zoo hij niet moge tot belijdenis
te komen in 't openbaar, dan voornoemden broeder te
schorsen in zijne dienst.
De zonden waarvan hij belijdenis moet doen zijn:
1e. Zijn verzet tegen het beluit der Klassis;
2e. Aan de hem opgelegde belijdenis, die door hem
beloofd was, ontrouw is geweest.
3e. Trouweloose verlating van zijne dienst en zich
schuldig gemaakt heeft door br. Strabbing en Ds. v.d.
Bosch beroerders Israels te noemen.

49

Classical Assembly – 4 June 1862
Art. 7.
Br. Naaije misgaat zich aan uitdrukkingen tegen Ds.
v.d.Bosch aangaande woorden verdraaijing in de
zaken te doen en daardoor 't volk kwade indrukkingen
krijgt. Deze br. wordt drie weken tijd van beraad
gegeven om belijdenis daarvan te doen, anderzins zal
hij geschorst worden in zijne bediening.
Art. 8.
De aanstaande Klass. Verg. wordt bepaald op den
eersten woensdag in de maand October en wel te
Grand Rapids.
Deze Verg. is daarop gesloten met te zingen van
Ps. 79:4 en dankzegging door den br. Ouderl. de
Jong.

Art. 7
Brother Naaije goes amiss in expressions against Rev.
Vanden Bosch with respect to changing statements in
matters at hand and thereby the people receive
malicious impressions. This brother is given three
weeks time in which to confess or he will be removed
from his office.
Art. 8
The forthcoming Classical Assembly is set for the
first Wednesday in the month of October in Grand
Rapids.
The assembly thereupon is closed with the
singing of Ps. 79:4 and thanksgiving by brother, elder
de Jong.

K. van den Bosch Prezes.

Rev. K. Vanden Bosch, president

********
Klasikale Vergadering, gehouden te Grand Rapids,
op heden den 1 Oct. 1862.

********
Classical Assembly held at Grand Rapids, Michigan,
today 1 October 1862.

De Verg. is geopend met het zingen van Ps. 84:3 en
gebed door Ds. K. van den Bosch.
De Notulen der vorige Verg, zijn voorgelezen en
daarop geene aanmerkingen gemaakt.
Art. 1.
De Verg. gaat over tot het kiezen van eenen Scriba
voor den Verg. en is met meerderheid van Stemmen
daartoe verkozen den br. Ouderl. J. Gelok.
De Afgev. bleken te zijn:
Zeeland en Noordeloos Ds. K. van den Bosch.
T. van den Bosch Ouderl.
Jan Ebels
idm.
Graafschap
G. van Tubbergen idm.
H. Bouws
dm.
Vriesland
H. Dam
idm.
Grand Rapids
H. Moerman
idm.
J. Gelok
idm.

The assembly is opened with the singing of Ps. 84:3
and prayer by Rev. K. Vanden Bosch.
The minutes of the former assembly are read and
there are no comments about them.
Art. 1
The assembly proceeds with the election of a clerk for
the assembly, and with a majority of votes, brother,
elder J. Gelok is chosen.
It appears the delegates are:
Zeeland-Noordeloos
Rev. K. Vanden Bosch
T. Vanden Bosch elder
J. Ebels
ditto
Graafschap
G. Van Tubergen ditto
H. Bouws
ditto
Vriesland
H. Dam
ditto
Grand Rapids
H. Moerman
ditto
J. Gelok
ditto
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Art. 2.
De Praes. vraagt of de Gemt. te Grand Rapids ook
zaken heeft ter behandeling; waarop geantwoord
wordt van geene bijzondere; maar wilde raad vragen,
hoe voorts te handelen om Leeraren te beroepen, daar
tot heden alles wordt afgesneden. De Klass. oordeelt
en raadt den kerkeraad aan om Ds. Aalting, Ds.
Frieling en Ds. K. van Goor der Gemt. voor te stellen
en mogt een van die leeraren beroepen worden geeft
de Klassis vrijheid om in den beroepsbrief te laten
vloeijen dat ook hare gegeerte vurig zij, dat die
Leeraar tot ons moge overkomen.
Art. 3.
De gemt. Zeeland en Noordeloos, alsmede die van
Vriesland heeft geene zaken te behandelen.
Art. 4.
De gemt. Graafschap heeft vooreerst eene zaak
aangaande de ellenden die er bestaan bij hunne door
middel van een lid opgenomen te hebben met name
B. Ploeg, die door den Kerkeraad gepubliceerd was
als tot de gemeente te behooren, welk lid naderhand
door tusschenkomst der Klassis vernietigd is
geworden. De Klass. besluit opnieuw, dat de zaak
aangaande het lidmaatschap van br. Ploeg geheel
overgegeven wordt aan den Kerkeraad der Gemeente,
met deze conditie, dat de Kerkeraad dier Gemeente
belijdenis doet in 't openbaar voor de gemeente in 't
opmerken van br. Ploeg gezondigd te hebben tegen
vroeger besluit der Klassis 't welk hadt vaastgesteld,
dat alle leden die inkomen met belijdenis of uit
andere gemeenschappen openbaar zullen bevestigd
worden. Tenanderen vraagt de Kerkeraad van
Graafschap opnieuw vrijheid om eenen Leeraar te
beroepen; 't welk door de Klass. met genoegen wordt
toegestaan. Eindelijk vraagt die Kerkeraad hoe naar
gelang van omstandigheden te moeten handelen in 't
bevestigen van leden die overkomen, bevestigen of
niet bevestigen.

Art 2
The president asks whether the Grand Rapids
congregation has matters for action. The reply is
nothing in particular, but the congregation wishes to
ask advice in proceeding in calling a minister, when
to date it seems that all means for this have been cut
off. Classis advises the church council to propose
Rev. Aalting, Rev. Frieling, and Rev. K. Van Goor.
Should one of these be called, the classis gives
permission to include in the call letter that classis also
earnestly desires that the minister might come to us.
Art. 3
The Zeeland and Noordeloos congregation, as well as
that from Vriesland, have no matters for action.
Art. 4
The congregation at Graafschap firstly has a matter
causing distress in its midst resulting from having
accepted a member with the name of B. Ploeg, whom
the church council announced to belong to the
congregation and whose membership afterward was
nullified through interjection by classis. Classis
decides again that the matter of the membership of
brother Ploeg is left totally to the church council of
the congregation, with this condition, that the church
council of that congregation publicly confesses to the
congregation by noting that brother Ploeg had sinned
against a previous decision of classis, which had
decided that all members joining through confession
or from other congregation, must be admitted in
public. Also the church council of Graafschap asks
anew for permission to call a minister, which classis
approves with pleasure. Finally the church council
asks, considering the circumstance, how to deal with
admitting transferring members. Should they be
admitted or not?
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Art. 5.
De Klassis besluit opnieuw bij vorige besluiten te
blijven.
Deze zitting wordt gesloten met te zingen uit Ps.
102:7 en dankzegging door den br. Ouderl. J. Gelok.

Art. 5
The classis decides again to continue with the former
decisions.
This session is closed with the singing of Ps.
102:7, and thanksgiving by brother, elder J. Gelok

De namiddag zitting wordt geopend door den br.
Ouderl. G. van Tubbergen en het zingen van Ps. 25:2.
Art. 6
De praes. vraagt hoe te handelen met leden uit de
Stad Holland. De Klassis oordeelt, dat die leden nog
voor rekening van den Kerkeraad der Gemt.
Graafschap liggen.
Art. 7
Verder vraagt de praes. of de zaak aangaande br.
Naaije behandeld was. De Kerkeraad meende, dewijl
voornoemde br. van woonplaats veranderd was, zij nu
voor rekening van dien Kerkeraad lag; doch terewijl
er geene Attestatie was afgegeven, oordeelde de
Klassis dat br. Naaije nog voor rekening der Gemt.
Graafschap lag.

The afternoon session is opened by brother elder G.
Van Tubbergen and singing of Ps. 25:2.
Art. 6
The president asks how to deal with the members
from the City of Holland. The classis decides that
these members are under the jurisdiction of church
council of the Graafschap congregation.
Art. 7
Further, the president asks if the matter concerning
brother Naaije is resolved. The church council
assumed, since the previously named brother has
moved, that he is now under the jurisdiction of that
church council, but since no membership paper was
transferred, the Classis decides that brother Naaije
still is under the jurisdiction of the Graafschap
congregation.
Art. 8
Further, brother Krabshuis is dealt with, he was
removed from his office as elder, and since that
brother also withdrew his membership, and it now
seems that brother has remorse over this, what must
now be done.
The Classis advises to deal with the previously
named brother in love and in a Christian manner
according to God’s Word and the accepted church
order.
Art. 9
Since it is decided by the president to

Art. 8
Verder is gehandeld over br. Krabshuis, die geschorst
is geworden in zijne bediening als Ouderl. en daar die
br. ook zijn lidmaatschap had ingetrokken en het
scheen of die br. daar berouw over had, hoe nu met
hem te handelen.
De Klassis raadt, om met voornoemden broeder
in liefde te handelen en hem op eene Christelijke
wijze volgens Gods Woord en aangenomen Kerkorde
te handelen.
Art. 9.
Daar er door den praes. geoordeeld wordt om nader
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met Ds. Scheper en ds. Smit, die kerkelijk vereenigd
zijn met de Schotsche Kerk, om voornoemde leeraren
aan te schrijven, hetwelk geschied zijnde, zoo
verschijnt op de Verg. Ds. Scheper, doch Ds. Smit
wordt verhinderd door ongesteldheid.
De praes. vraagt aan Ds. Scheper of ZEerw. niet
oordeelt om zich met de afgescheidenen alhier te
vereenigen, terwijl die zich bevinden op ons
voorvaderlijk standpunt. Ds. Scheper verklaardt ook
bij die kerk te behooren; doch de praes verklaardt dat
niet te kunnen beoordeelen; doch daar de spraak
onbekend is en Ds. Scheper en zijne Gemt.
voortgesproten zijn uit de Holl. Kerk, of het geene
roeping is om te zamen als broeders te zamen te
handelen. Ds. Scheper verklaardt wel zich los te
kunnen maken van de Schotschen, als de Kerk in
Nederland ons wilde erkennen; doch zoo lang dat niet
kan geschieden zich niet kan losmaken. Ds. Scheper
vraagt, om Verslag te geven van de Schotsche Kerk, 't
welk de Klassis toestaat. Ds. Scheper verklaard dat de
Schotsche Kerk leert, gelijk onze vaderen, alleen
heeft zij andere huishoudelijke gewoontens. De praes.
vraagt of zij ook censuren uitoefenen, 't welk Ds.
Scheper erkent daarvan bewust te zijn.
Er wordt gevraagd of die Schotsche Kerk oude of
nieuwe Presbyterianen genoemd wordt; 't welk Ds.
Scheper beantwoord van geen van beide te zijn; ook
niet een lichaam met de Afgescheidene Kerk in
Nederland en ook geene Correspondentie bestaat met
dezelve.
Br. Scheper vraagt of men hem niet zoude
kunnen toestaan, om eenige correspondentie te
houden met de Schotsschen, 't welk de Classis niet
afkeurt; daar zij dit zelve vroeger had gedaan.

approach Rev. Schepers and Rev. Smit, who are
ecclesiastically affiliated with the Scottish
[Presbyterian] Church, by corresponding with the
previously named ministers, which has occurred;
therefore Rev. Schepers is present at the assembly,
while Rev. Smit is prevented because of illness.
The president asks Rev. Schepers if his honor
would not consider joining the seceders united here,
since they share an ancestral background. Rev.
Schepers explains also to belong to that church, still
the president says he can express no opinion
concerning that, since the language is foreign, and
Rev. Schepers and his congregation sprang out of the
Holland Church, should there not be a call to act
together, united as brothers. Rev. Schepers explains
that he can disassociate from the Scots people if the
church in the Netherlands would recognize us, but as
long as this does not occur, he cannot disassociate.
Rev. Schepers asks if he may report on the Scottish
Church, which the classis permits. Rev. Schepers
explains that the Scottish Church doctrine is the same
as our fathers, only having a different polity. The
president asks if they also carry out censure, Rev.
Schepers acknowledges being aware [they do].
The question is asked whether the Scottish
Church is called the Old or New Presbyterian, which
Rev. Schepers answers that they are part of neither,
and also not of one body with the Seceding Church of
the Netherlands and that there is no correspondence
with them.
Brother Schepers asks if he would be allowed to
carry on some correspondence with the Scottish
members, which the Classis does not reject, since
they had done this earlier.
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Verder vraagt ds. Scheper, daar zij zelve Class. Verg.
hebben op den 15den Octo. e.k. of wij ook geene
Afgev. zouden sturen, 't welk de Klass. goedkeurt. Zij
gaat over om Afgev. te verkiezen; waartoe met
meederheid van stemmen benoemd zijn Ds. van den
Bosch en vader en de drie Ouderl. van de Graafschap,
en wel de br. Bouws, Strabbing en P. Boven. Ds.
Scheper verklaardt nog verder redene te hebben
waarom hij zich niet dadelijk zou kunnen losmaken,
die zijn deze, als de Nederlandsche Kerk ons niet
wilde aannemen, om dan onze jongelingen die God
ons mogt geven, daar te kunnen laten onderwijzen in
talen en dan bij onze leeraren de Godgeleerdheid
onderwijzen.
Art. 10
Er wordt in 't midden gebragt, daar Ds. v.d. Bosch
door de drukte hier niet kon blijven en de Kerkeraad
der Gemt. van Grand Rapids hadt bekend gemaakt,
dat zij donderdag avond prediking zoude hebben, of
br. Ds. Scheper bij ons niet zoude mogen prediken.
Er wordt algemeen geoordeelt dat Ds. Scheper bij ons
zou bljven en prediken, doch geene Sacramentn
bedienen; 't welk ZEerw. op zich neemt.
Art. 11
De praes. doet verslag, dat ZEerw. op een verzoek
van eenige personen uit Milwauke derwaarts is
gegaan en daar eene Gemt. gesticht heeft.
Art. 12
Verder wordt voorgesteld, om op den eersten
Woensdag in de maand february, Class. Verg. te
houden, en wel te Vriesland.
Deze Verg. is gesloten met te zingen uit Ps.
130:4 en dankzegging door den br. Ouderl. H.
Bouws.

Further Rev. Schepers asks since they will have a
classical assembly on the 15th of October, whether
we would not send delegates, which the classis
approves. We proceed to choose delegates; chosen
with a majority of votes, are. Rev. Vanden Bosch and
his father, and the three elders from Graafschap viz.
brothers Bouws, Strabbing, and P. Boven. Rev.
Schepers explains still more reasons why he can not
immediately disassociate, to wit, if the Dutch Church
does not want to recognize us, in order to teach young
people, whom God may give us, in the languages
there, and then to provide theological training by our
teachers.12
Art. 10
The issue is raised that since Rev. Vanden Bosch,
because of the busyness here can not remain, and the
church council of the Grand Rapids congregation has
made it know that they will hold services Thursday
evening, It is unanimously decided that brother Rev.
Schepers may remain and preach to us, but not
administer sacraments, which his honor agrees to do.
Art. 11
The president presents a report that he, at the
invitation of a few people from Milwaukee, went
there and established a congregation there.
Art. 12
Further it is proposed to hold a Classical Assembly
on the first Wednesday in the month of February, at
Vriesland.
This assembly is closed with the singing of Ps.
130:4 and thanksgiving by brother, elder H. Bouws.

K. Vanden Bosch, president

K. van den Bosch Prezes

12

Schepers seems to be proposing a joint educational
effort with introductory training at his church and
final training with the Christian Reformed Church.
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