Classical Assembly – 3 February 1864
Klassikale Vergadering gehouden op Woensdag den
3 Februarij 1864 te Graafschap

Classical Assembly held on Wednesday, 3 February
1864 at Graafschap.

De Vergadering word geopend met een Predikatie
door Ds. W.H. van Leeuwen naar aanleiding van
Ps.46: 3 tot 6a.
Als Afgevaardigden waren tegenwoordig de leden:
Van Grand Rapids Ds. W.H. van Leeuwen.
A. Pleune. Ouderl.
" Graafschap
J.F. van Anrooii. Ouderl.
A. Krabshuis
idm.
" Vriesland
H.van Dam Ouderl.
J. Hoijtzema Diaken.
" Zeeland
Ds. K. van den Bosch.
T. van den Bosch Ouderl.
" Noordeloos
P. Heiboer Ouderl.
H. Wassching idm.
Art. 1.
Is men overgegaan tot het kiezen van eenen Scriba;
en is met meerderheid van stemmen daartoe
verkozen, de br. Ouderl. A. Pleune terwijl Ds. W.H.
van Leeuwen, als zijnde aan de beurt het praessidium
waarneemt.
Art. 2.
Daar ook de beide broeders J. Smit en J.R. Schepers,
leeraren van de Schotsche Kerk (O.S.) tegenwoordig
zijn, zoo worden deze verzocht, als Consulerende
leden mede zitting te nemen in de Vergadering,
waaraan zij met bereidwilligheid voldoen.
Art. 3.
Word voorgesteld en aangenomen te wachten

The assembly is opened with a sermon by the Rev.
W.H. van Leeuwen, based on Ps. 46: 3-6a.
As delegates, present are the members:
From Grand Rapids Rev. W. H. van Leeuwen
A. Pleune, elder
From Graafschap
J. Van Anrooy, elder
A. Krabshuis, ditto
From Vriesland
H. van Dam, elder
J. Hoytzema, deacon
From Zeeland
Rev. K. Vanden Bosch
T. Vanden Bosch, elder
From Noordeloos
P. Heiboer, elder
H. Wassching, ditto
Art. 1.
We proceed to the selection of a clerk and with a
majority of votes brother, elder A. Pleune is chosen,
while Rev W.H. Van Leeuwen assumes the
presidency, it being his turn.
Art. 2
Since also both brothers R. Smit and J.R. Scheper s 14
ministers of the Scottish Church (Old Style) are
present, they are seated in the Assembly in consulting
capacities, to which they willingly consent.
Art. 3
It is proposed and accepted to wait
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met het voorlezen der Notulen van de vorige
vergadering temeer omdat gezegde broeders te
kennen geven, dat zij spoedig weder moeten
vertrekken en zij verzoeken dat hunne zaak die alhier
staat behandeld te worden, bevordert worde.
Art. 4.
De Praeses vraagt hen derhalve, wat zij ter tafel
hebben te brengen, waarop zij het voorstel doen, of er
bij vernieuwing geene pogingen kunnen worden
aangewend worden tot vereeniging; waartoe zij ook
zijdelings waren opgewekt. Ds. Schepers verklaarde
dat hij van zijnen Kerkeraad in last had, om niet
verder te gaan tot gezegde vereeniging toe te treden,
dan om kerkelijke gemeenschap en correspondientie
te oefenen en dat zij die leden welke begeerte hadden
om tot onze Gemeente over te gaan eene kerkelijke
Attestatie zouden verstrekken. Ds. Smit zegt dat zij
wel willen toetreden tot vereeniging, ja de Schotsche
Kerk hen daartoe vroeger reeds ruimte had gegeven;
doch zij wilden echter als leden van gezegde Kerk
erkend blijven. De Praeses dringt er op aan, om met
ons algeheel tot het kerkelijk standpunt terug te
keeren, waarop zij en wij in Nederland stonden; n.l.
tot de leertucht en dienst onzer vaderen, zooals die is
vastgesteld op de Nat. Syn. te Dordrecht ten jare
1618 en 19, en alzoo dat zij zich algeheel moesten
losmaken van bovengenoemd Kergenootschap; te
meer daar ze toch weinig of geene gemeenschap
daarmede konden oefenen, wijl alles onder hen on de
Engelsche taal werdt behandeld. De praese gaf teven
zijnen schrupel te kennen of het niet daarom ware dat
zij zich niet onbepaald aan ons konden overgeven en
verbinden, dewijl zij eenige geldelijke ondersteuning
van dat kerkgenootschap erlangden.

with the reading of the minutes of the previous
assembly since the mentioned brothers report that
they must quickly leave, and ask that their case to be
dealt with here, be given preference.
Art. 4
The president asks them15 therefore what business
they have, to which they present a proposal, that in
the event of a renewal efforts would be made towards
a union, to which they also indirectly were called.
Rev. Schepers explains that he has instructions from
his church council not to proceed further towards the
mentioned union than to exercise ecclesiastical
fellowship and correspondence, and that those
members that desire to join our fellowship, will be
provided with ecclesiastical attestations. Rev. Smit
states that they do wish to move toward uniting; that
the Scottish church previously already had provided
room to do this, yet they wish to remain recognized as
members of the mentioned church. The president
urges that we all return to the ecclesiastical basis
upon which they and we stood in the Netherlands,
viz. the defined doctrine and worship of our fathers,
as established at the National Synod of Dordt, in the
years 1618-19. Therefore they must separate
themselves completely from the above mentioned
church fellowship, the more so as they couldn’t have
much fellowship with them, since they conduct all
their business in English. The president voices his
concern if it isn’t the case that they cannot come to
and unite with us without stipulations, since they wish
some financial support from that church affiliation.
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Ds. Smit verklaarde echter voor zijn persoon en
gemeente niets; maar dar dit wel het geval ware met
Ds. Schepers, hoewel weinig; doch dat daar de
hapering niet schuilde. ZEerw. stelde eindelijk voor,
na lange en brede discussien, vooral tuschen hem en
br. Ds. van den Bosch, naar aanleiding van vroegere
grieven, dat er eene Commissie mogte benoemd
worden uit onzer midden teneinde met hen te gaan
naar hunne e.k. Klassikale Vergadering, welke stond
gehouden te worden in het begin der maand April, te
Burnette Creek in den Staat Indiana, ten einde aldaar
pogingen mogten worden aangewend, dat die
Schotsche broeders hen van hunne kerkelijke
gemeenschap mogten ontslaan en loslaten en alzoo
algeheel met ons te vereenigen; except, om echter met
hen op kerkelijk gebied correspondentie te houden.
Dit voorstel is algemeen aangenomen en zijn als
Afgevaardigden van onze Klassis daartoe benoemd
de beide leeraren Ds. K. van den Bosch en Ds. W.H.
van Leeuwen. De reiskosten, ten
bedrage van plms. 40 doll. zullen bestreden worden
door de gemeenten, hetzij bij wijze van Collecte of
uit de kerkelijke kas, en voor de reis aan de
benoemde Commissie ter hand worden gesteld;
doch in geval onverhoopt gezegde Committe niet
verwezenlijkt wierde, zullen die gelden op eene
andere wijze tot andere einden worden besteed.
Art. 5.
Men is overgegaan tot behandeling van algemeene
zaken. Ds. van den Bosch brengt twee zaken in het
midden. Vooreerst, een voorstel om de predikatien
voor de Klass. Verg. te beperken, uit aanmerking van
tijdverlies en wegens het doel der predikatien.

The Rev. Smit declares that this is not the case
with neither him personally nor the congregation, but,
however small, that this is the case with the Rev.
Schepers, yet this was not the reason for hesitation.
After a time, his honor proposes, after a long and
expansive discussion, particularly between him and
brother Rev. Vanden Bosch, on account of former
grievances, that a committee might be named from
our midst, for the purpose of attending their next
Classical Assembly, which is set to meet in the month
of April at Burnette Creek, in the State of Indiana.
The goal being that there efforts might be put forth
for the Scottish brothers to be dismissed and released
from their church affiliation, and thus fully unite with
us, except that in religious matters, correspondence
can continue with them [the Scottish brothers]. This
proposal is unanimously accepted by all, and named
as delegates for this, from our Classis are both
ministers, Rev. K. Vanden Bosch and Rev. W.H. Van
Leeuwen. The travel expenses, amounting to
approximately $40.00 will be spread among the
congregations (either from a collection or church
treasury) and will be given to the named committee
for the trip. In the not preferred case that this
committee does not become a reality, the monies
collected will be used in another manner toward
another purpose.
Art. 5
We move to dealing with common matters. Rev.
Vanden Bosch presents two matters for consideration.
First, a proposal to limit preaching at classis,
considering the time being lost, and because of the
purpose of the preaching.

72

Classical Assembly – 3 February 1864
Ten anderen, om voortaan twee Ouderlingen met
eenen Leeraar als Afgevaardigden naar de Klass.
Verg. te zenden. Dit in rondvraag gebragt zijnde, zoo
is het eerste Voorstel aangenomen en zullen de
Klassikale Predikatien niet langer mogen duren dan
een uur; wil de gemeente na afloop der Verg. nog
gaarne eene prediking hebben, dan kan ze daartoe een
leeraar verzoeken. Aangaande het tweede voorstel is
besloten zich te houden aan Art. 41 van onze
aangenomene Dordsche Kerkenordening.
Art. 6.
Worden de redenen en oorzaak onderzocht en
gevraagd, waarom de Klass. Verg. is verzet geworden
van Vriesland naar Graafschap daar ze anders
volgens besluit der vorige Verg. te Vriesland moeste
zijn, en opgelost, dat dit geschied ware uit
aanmerking van het wintersaisoen; daarom zal nu de
volgende keer de Verg. te Vriesland zijn.
Art. 7.
Er word ter sprake gebragt of er geene mogelijkheid
bestond om op onze district Scholen, regtzinnige
boeken in te voeren in de Engelsche taal. Daar er
alhier tot dusverre geene voorhanden zijn; zoo zal de
Correspondent Ds. W.H. van Leeuwen tot dat einde
naar het O. schrijven, teneinde te onderzoeken of ze
daar bij de True Dutch Reformed Church gebruikt
worden en alzoo verzoeken om eenige over te
zenden; anderzins zal men trachten hier Hollandssche
in de Engelsche taal over te zetten en te laten
drukken.
Art. 8.
De Kerkvisitatoren Ds. K. van den Bossch en Ds.
W.H. van Leeuwen, welke ingevolge vroeger besluit,
daartoe verkozen zijn, worden opgewekt, om dit
zomer de Gemeenten te bezoeken en daarvan verslag
uit te brengen op de Klass. Verg. daaraan volgende.

The other [proposal], from this point forward to send
two elders with one minister as delegates to the
classical assembly. These questions are put and thus
the first proposal is accepted that the classical
sermons may not last longer than one hour; if the
congregation, after the close of the assembly, still
wishes to have a sermon, then they can select a
minister for that. Regarding the second proposal, it is
decided to abide by Article 41 of our accepted
Church Order of Dordt.
Art. 6
It is asked for what reasons and circumstances the
classical assembly was transferred from Vriesland to
Graafschap, since the previous classis stipulated it
was to be in Vriesland. In explanation, this was done
in consideration of the winter season. For this reason,
the next time the assembly will be at Vriesland.
Art. 7
A discussion is held whether there isn’t a possibility
of providing orthodox books in English for our
district schools. Since for now, there are none on
hand, the correspondent, Rev. W.H. Van Leeuwen,
will write to the East for the purpose of investigating
if the True Dutch Reformed Church uses such
[books] there, and also will ask that some be sent.
Otherwise, we will try here to translate the Dutch
ones into English and have these printed.

Art. 8
The church visitors, Rev. K. Vanden Bosch and Rev.
W.H. van Leeuwen, chosen for this by previous
decision, are reminded to visit the congregations this
summer, and to present a report about this to the next
classical assembly.
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Art. 9
De Praes. deedt een kort verslag van de
Correspondentie die ZEerw. gehouden hadt met de
broeders van de True Dutch Reformed Church in het
O. waaruit is gebleken dat zij een paar gedrukte Not.
van hunne gehoudene Klass. Verg. aldaar hebben
over gezonden; waarin de Kerkelijke handelingen
onder hen zijn uitgedrukt en onder anderen eenen
Pastoralen of Herderlijke Brief gevonden wordt, die
uit het Eng. in de Holl. taal is overgezet en geplaatst
geworden door den praes. in het Weekblad De
Grondwet. Genoemde gedrukte Not. zullen bij dit
Not. Boek worden gedeponeerd. De praes. is namens
de Verg. als Correspondent der Klassis verzocht, om
verder met voorschrevene Kerk in Correspondentie te
treden, om de Kerkelijke gemeenschap met elkander
te onderhouden.
Art. 10.
Ingevolge Art. 9 der Not. der Klass. Verg. gehouden
d.d. 22 July 1863, gehouden te Zeeland, in
overeenstemming met Art. 7 der Not. d.d. 7 Octo.
daaraanvolgende te Grand Rapids zoo is het besluit
der Syn. der Christl. Afgesch. Gereform. Kerk in
Nederl. ingevolge het Verslag van gezegde Syn. in
antwoord op ons Adres aan Haar gerigt, om
erkenning van ons Kerkgenootschap, dat Zij zich
houdt aan Haar vorig besluit opgenomen in de Not.
der Klass. Verg. gehouden te Graafschap d.d. 3 Octo.
1860, onder Art. 9.
Art. 11.
Werdt ter tafel gebragt, of het niet noodzakelijk ware,
zich te verantwoorden, tegen de aanvallen en de aan
tijgingen voorkomende in het pamphlet of vliegend
blaadje uitgegeven door de Klass. van Holl. van de
Dutch Reformed Church

Art. 9
The President gives a short report concerning his
correspondence conducted with the brothers of True
Dutch Reformed Church in the East, from which it
appears that they sent a pair of printed minutes from
their previous Classical Assemblies. In these their
resolution of ecclesiastical matters are printed, and
among other things, also is found a pastoral16 letter,
translated from English into Dutch which their
president had placed in the weekly De Grondwet. The
aforementioned printed minutes shall be deposited
with this minute book. The president, on behalf of the
assembly, as correspondent of classis, is asked to
carry on further correspondence with the above cited
church for the purpose of maintaining ecclesiastical
fellowship with each other.
Art. 10
Regarding Art. 9 of the minutes of the Classical
Assembly held on the date [of] 22 July 1863, at
Zeeland, and in conjunction with Art. 7 of the
minutes of the date [of] 7 October at Grand Rapids
there is the decision of the Synod of the Christian
Seceding Reformed Church in the Netherlands, in
answer to our communication to them to recognize
our church fellowship; they maintain their previous
decision recorded in the minutes of the Classical
Assembly, held at Graafschap, the date [of] 3 Oct.
1860 under Article 9.
Art. 11
The question is raised whether it isn’t necessary to
answer the attacks and allegations presented in the
pamphlet or flyer distributed by the Classis Holland
of the Dutch Reformed Church

16

Both “Pastoralen” and “Herderlijke” translate as
pastoral.
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d.d. 14 Octo. 1863, en onderget. door Ds. J. van der
Meulen, praes. en Ds. A. Zweemer scriba. En is
besloten om eene Commissie te benoemen en zijn
benoemd bij dezen, bestaande uit de leden Ds. K. van
den Bosch, Ds. W.H. van Leeuwen, en den br.
Ouderl. P. Heiboer, teneinde eene Apologie of
Verdediging op te stellen en te doen plaatsen in de
Nieuwspapieren.
Art. 12.
Een voorstel in de Verg. gebragt, om eene Commissie
te benoemen, die de zaken behandelt tusschen de
eene Klass. Verg. en de andere, doch van hare
handelingen verpligt is, om verslag te doen op de
Klass. Verg., is bij acclamatie aangenomen en zijn
daartoe benoemd de leeraren Ds. K. van den Bosch
en Ds. W.H van Leeuwen, en de br. Ouderl. J. Gelok.
Art. 13.
Hierop zijn de Not. der vorige Verg. voorgelezen en
daaraan gevolg gegeven. De praes. brengt in omvraag
of er aanmerkingen op de Not. zijn.
Ds. van den Bosch wil gaarne, dat het woord
willekeurig voorkomende in Art. 2 gewijzigd worde,
hetwelk algemeen is aangenomen. Het stukje van den
br. Ouderl. Krabshuis in de Hollander, tevens
voorkomende in dat Art. wordt nu ook beschouwd als
vernietigd, door het plaatsen van een ander, ingevolge
Art. 3 van de Not. der Klass. Verg. gehouden te
Grand Rapids d.d. 7 Octo. 1863.
Besloten, dat de Commissie voor de gelden ter
opleiding van personen tot de H. Dienst, naar haar
goedvinden op de meest voordeelige wijze die
gecollecteerde gelden uit te zetten; blijvende de
Klassis altoos waarborg en voor denzelve
verantwoordelijk.

of the date of 14 October 1863, and signed by the
Rev. J. Vander Meulen, president and Rev. A.
Zwemer, clerk. And it is decided to name a
committee, composed of the members Rev. K.
Vanden Bosch , Rev. W.H. Van Leeuwen and brother
elder P. Heyboer, to formulate an apology or defense
and place this in the newspapers.
Art. 12
A proposal is made to the assembly to appoint a
committee to deal with matters between one classical
assembly and the next, but who is [also] obligated to
report its actions to the classical assembly. This is
approved by acclamation and appointed thereto: Rev.
K Vanden Bosch and Rev. W.H. Van Leeuwen, and
brother elder J. Gelok.
Art. 13
At this point the minutes of the previous assembly are
read and this is completed. The president asks if there
are comments about the minutes. Rev. Vanden Bosch
would like to have the word “arbitrarily” appearing in
Art. 2, p. 29 changed; which is unanimously accepted.
The article by brother, elder Krabshuis in De
Hollander, also appearing in that article, is now also
considered nullified, with the insertion of an other, in
accordance with Art. 3, of the minutes of the
Classical Assembly held at Grand Rapids the date
[of] 7 Oct. 1863. It is decided that the Committee for
the funds for the education of people for the sacred
service, may at its discretion approve the most
advantageous way, to lend the money out, with the
classis always remaining as surety and being
responsible for said funds.
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De Praes doet verslag als lid der Commissie van hare
werkzaamheid in betrekking dere Gemeente
Noordeloos en Graafschap ingevolge Art. 8;
benevens de leden te Grandhaven woonachtig,
ingevolge Art. 10 en is gebleken, wat eerst gemelde
zaak betreft, dat alles naar genoegen is afgeloopen
zoodat als nu de gemeenten Zeeland en Noordeloos
afzonderlijke gemeenten zijn en belangende het
tweede, is besloten dat de leden te Grandhaven onder
kerkelijke vermaning en behandeling staan van de
gemeente Noordeloos als daar onder resorterende.

As a member of the committee, the president reports
on its effort in connection with the congregation
Noordeloos and Zeeland,17 according to Art. 8, as
well as among the members living in Grand Haven,
according to Art. 10. And it appears that with respect
to the first mentioned matter, that everything is
resolved satisfactorily so that now the congregations
of Zeeland and Noordeloos are separate
congregations. And with respect to the second
[matter], it is decided that the members at Grand
Haven are under the ecclesiastical admonition and
care of the Noordeloos congregation as consituted
there.

Art. 14.
Is besloten en aangenomen, dat de gemeente
Vriesland om de 4 weken; Zeeland om de 3 weken,
Graafschap om de 4 weken en Noordeloos om de 5
weken eene predikbeurt zal hebben, welke
waargenomen zal worden door Ds. K. van den Bosch.
Art. 15.
Eindelijk is men overgegaan tot de behandeling van
gemeentelijke zaken en is gebleken, dat er geene
waren.
Art. 16.
Besloten, dat de volgende Klass. Verg. zal gehouden
worden in de gemeente Vriesland op den eerste
woensdag in de maand Juny en geopend met eene
korte predikatie door Ds. K. van den Bosch.
Art.17.
De Praes. stelt aan de Verg. voor, om de predikatie
door ZEerw. gehouden te Zeeland, d.d. 14 Oct. 1863
voor eene buitengewone Verg. in druk zal worden
gegeven voor rekening der Klassis; en is besloten,
dezelve indien mogelijk bij wijze van Inteekening uit
te geven, wanneer er een genoegzaam getal
Inteekenaren gevonde worde, waartoe de kerkeraden
zoo veel mogelijk zullen medewerken.

Art. 14
It is decided and accepted that every 4 weeks the
Vriesland congregation; Zeeland every 3 weeks;
Graafschap every 4 weeks and Noordeloos every 5
weeks will have a turn in the preaching rotation.
Which will be taken care of by Rev. K. Vanden
Bosch.
Art. 15.
Finally we moved to congregational matters and it
appears that there are none.
Art. 16
It is decided that the next classical assembly shall be
held in Vriesland congregation, on the first
Wednesday in the month of June and will be opened
with a short sermon by Rev. K. Vanden Bosch.
Art. 17
The president proposes to the assembly that the
sermon by his honor delivered at Zeeland on Oct. 14,
1863 for an extraordinary assembly, will be printed at
classical expense. And it is decided to distribute the
same by subscription, if possible once there are a
sufficient number of subscribers, the church councils
shall work toward this end, as much as possible.

17

The people at Noordeloos and Zeeland were
organized into a single congregation. The reference
to Graafschap seems to be an error by the clerk.
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Art. 18.
De Afgevaardigden der Gemeente te Grand Rapids
stellen aan de Verg. voor, om den persoon van
Leendert Benjamins op te leiden tot de H. Dienst en
is besloten, dat hij zich ten dien einde in persoon zal
hebben te vervoegen en voor te stellen op de
volgende Klass. Verg.
De Verg. is daarop gesloten met het zingen van
Ps. 25:7 en dankzegging door den br. Ouderl. P.
Heijboer.
W.H. van Leeuwen vdm. praes.
P.Heijboer, scriba

Art. 18.
The delegates from the congregation at Grand Rapids
propose to the assembly the person of Leendert
Benjamins, for instruction in the ministry.18 And it is
decided that for this goal, he is to apply in person and
to appear before the next Classical Assembly.
With this, the Assembly is closed with the
singing of Ps. 25:7 and thanksgiving by the brother,
elder P. Heyboer.
W. H. Van Leeuwen, minister of the word,
president
P. Heyboer, clerk

Klassikale Vergadering, gehouden op woensdag den
1 Juny 1864 te Vriesland.

Classical Assembly, held on Wednesday 1 June 1864
at Vriesland.

De Vergadering werd geopend met eene korte
Predikatie door Ds. K. van den Bosch naar aanleiding
van Jud. vs. 3b
Als Afgevaardigden waren tegenwoordig; de leden:
Van Grand Rapids
Ds. W.H. van Leeuwen
"
"
"
J. de Jonge. Ouderl.
" Graafschap
A. Krabshuis. idm.
"
"
J.F. van Anrooij. idm.
" Zeeland
T. van de Bosch. idm.
"
"
R. Brinks.
idm.
" Noordeloos
Ds. K. van den Bosch.
"
"
P. Heijboer. Ouderl.
" Vriesland
H. Dam.
idm.
"
"
F. van Maren. idm.
Art. 1.
Is men overgegaan tot het kiezen van eenen Scriba;
en is met meerderheid van Stemmen daartoe verkozen
de br. Ouderl. P. Heijboer;

The Assembly is opened with a short sermon
referring to Jude vs. 3b by Rev. K. Vanden Bosch.
As delegates, present are:
From Grand Rapids Rev. W. H. Van Leeuwen
"
"
"
J. de Jonge, elder
From Graafschap
A. Krabshuis, ditto
"
"
J. Van Anrooy, ditto
From Zeeland
T. Vanden Bosch, ditto
"
"
R. Brinks, ditto
From Noordeloos
Rev. K. Vanden Bosch
"
"
P. Heyboer, elder
From Vriesland
H. Dam, ditto
"
"
F. Van Maren, ditto
Art. 1
We proceeded with election of a clerk, and with a
majority of votes for this is chosen brother, elder P.
Heyboer;

18
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dewijl Ds. K. van den Bosch, als zijnde daartoe aan
de beurt, het praesidium waarneemt.
Art. 2.
De Notulen der vorige Vergadering werden
voorgelezen en door den praesis in rondvraag gebragt
of er ook aanmerkingen op waren, zoo is bevonden
dat er geene waren; waarop ze zijn geapprobeerd en
daarna ondergeteekend.
Art. 3.
Tevens door den praesis in rondbraag gebragt zijnde
of er ook aanmerkingen op de Predikatie door ZEerw.
ter opening der Vergadering gehouden, zoo is mede
bevonden er geene te zijn.
Art. 4
Is verslag gegeven door de Commissie, welke
verkozen werd, met de broeders van de Schotsche
kerk te handelen tot vereeniging en is gebleken, dat
het besluit om naar hare Klassikale Vergadering te
gaan ingevolge Art. 4 der vorige Notulen, door de
Schotsche broeders zelve is verbroken.

while Rev. K. Vanden Bosch, it being his turn,
assumes the presidency.
Art. 2
The minutes of the former assembly are read and the
president puts the question if there were any
comments and thus it is determined that there are
none, whereupon they are approved and after that
signed.
Art. 3
Then the president also asks if there are any
comments about the sermon delivered by his honor at
the opening of the assembly. And thus it is found that
there are none.
Art. 4
A report is presented by the committee, which was
chosen to meet with the brothers of the Scottish
Church, concerning effecting a union. And it appears
that the decision [to go] to their Classical Assembly,
according to Art. 4 of the previous minutes, was
cancelled by the Scottish brothers themselves.
Art. 5
A letter, written by the Rev. Schepers, concerning the
previous article, is read to the assembly stating that:
his congregation wishes not to unite with our Church,
unless we would be rebaptized, that is to say to
change the church name, in place of True Dutch
Reformed Church, to assume the name Christian
Seceding, just as in the Netherlands. This, the
committee could not do on its own authority, so they
raised the matter at their assembly, and since the
classis was unable to move to this [position], it
appears that the proposed union, for our part, cannot
occur. Therefore the matter has been left to the
Scottish brothers for further [action], since from our
side, we have done all that we can.

Art. 5.
Een brief aan de vergadering voorgelezen van Ds.
Schepers, betrekkelijk het vorig Artikel, inhoudende,
dat zijne Gemeente niet wilde vereenigen of wij
moesten ons laten herdoopen, dat is te zeggen van
kerkelijken titel veranderen, om in plaats van True
Dutch Reformed Church, den naam aan te nemen
Christelijk Afgescheidenen, gelijk in Nederland. Daar
het Comite dit op zich zelve niet konde doen, zoo
heeft zij dit op deze Vergadering gebragt; en terwjl de
Klassis daartoe niet konde treden, zoo is gebleken,
dat van gezegde vereeniging voor 's hands niets
konde worden; weshalve de zaak verder aan de
Schotsche broeders is overgelaten, daar wij aan onze
zijde hebben gedaan, al wat wij konden doen.
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Art. 6.
Er is gehandeld over de Apologie of Wederlegging
van het stuk vermeld in Art. 11 van de Notulen der
vorige Klass. Verg. en is gebleken, dat er geen gevolg
daaraan is gegeven door het Comite daartoe benoemd
en de redenen daarvoor aangegeven; vooral daarin
bestaande, dat de tijd daartoe te verre verstreken was.
De Verg. besluit om, indien de Heere wil en wij
leven, dat stuk in orde te brengen tegen de volgende
Syn. Verg. der Christl. Gereform. Kerk in Nederl.en
het dus derwaarts op te zenden.
Art. 7.
Op Art. 13 der vorige Not. betrekkelijk de leden te
Grandhaven, verklaarde Ds. van den Bosch, dat ze
niet meerder voor rekening van den Kerkeraad te
Noordeloos liggen, dan van al de andere gemeenten;
dewijl zij vroeger als eene Gemeente zijn
georganiseerd geweest.
Art. 8.
Is men overgegaan tot behandeling der gemeentelijke
zaken. De praes. vraagt aan de Afgevaardigden der
Gemeente te Grand Rapids of zij iets te brengen
hebben op de Verg. Ds. W.H. van Leeuwen brengt in
't midden dat er eene vrouw van een gedoopt lid der
Gemt. zij, welke nog ongedoopt is en gaarne wil
opgenomen zijn als lid der Gemt. maar bezwaar heeft
om haar te doopen met het Formulier des Doops voor
bejaarden en stelt voor haar te doopen met eenige
wijziging in 't formulier. Is besloten op eigen voorstel
van Ds. van Leeuwen om den Doop nog wat uit te
stellen en haar nog wat eerst te onderwijzen en daarna
te doopen.
Art. 9.
Nog wordt door Ds. van Leeuwen voorgesteld, hoe te
handelen, met kinderen te doopen, welker

Art. 6
In the matter of the apology or refutation of the piece
mentioned in Article 11, of the minutes of the
previous session Classical Assembly, it appears that
no progress has been made by the committee
appointed for this. The reasons offered for this,
primarily have to do with the fact that too much time
has passed. The assembly decides, if the Lord wills
and we live, to complete that piece before the next
synodical assembly of Christian Seceding Reformed
Church of the Netherlands, and then to send it there.
Art. 7
Concerning Article 13 of the former minutes,
regarding the members at Grand Haven, Rev. Vanden
Bosch states that they are no more accountable to the
church council of Noordeloos than to all the other
congregations, since they were formerly organized as
a congregation.
Art. 8
We procede to consider congregational matters. The
president asks the delegates of the Grand Rapids
congregation if they have anything to bring to the
Assembly. Rev. W.H. Van Leeuwen states that there
is a wife of a baptized member of the congregation,
who is still unbaptized and gladly wishes to become a
member of the congregation. But [she] has concerns
about being baptized with the form for adult baptism,
and proposes to be baptized with a few changes in the
form. At the motion of Rev. van Leeuwen it is
decided to postpone the baptism a bit and give her
some more instruction and to baptize after that.
Art. 9
Rev. Van Leeuwen next asks how to proceed with the
baptism of children whose
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ouders geen leden der gemeente zijn en ook weigeren,
dat de Groot Ouders het kind ten Doop presenteren.
Is besloten op Doopgetuigen te Doopen en anders te
weigeren; terwijl deswege zulke gedoopte leden
kerkelijk moeten vermaand en behandelt worden.
Deze morgen Zitting is gesloten met te zingen
van Ps. 25:7 en dankzegging door den br. Ouderl. J.
de Jonge.

parents are not and refuse to become members of the
congregation, but whose grand parents present the
child for baptism. It is decided to baptize if there are
baptismal witnesses, and otherwise to delay, in this
way such baptized members have to be warned and
dealt with an ecclesiastical way.
This morning session is closed with the singing
of Ps. 25:7, and thanksgiving by the brother, elder J.
de Jonge.

Tweede Zitting.
Second session.
De vergadering is geopend met te zingen van Ps.
68:14 en gebed en dankzegging door den br. Ouderl.
A. Krabshuis.

The assembly is opened with the singing of Ps.
68:14, and prayer and thanksgiving by the brother,
elder A. Krabshuis.
Art. 10
Two people from Grand Haven appear, one a member
of the congregation, the other not, who explain that as
Art. 7. reads there was never a congregation there,
and that Rev. Vanden Bosch has this wrong. Rev.
Vanden Bosch after having received further
explanation and enlightenment in this matter,
acknowledges to have understood the matter
incorrectly. It is now stipulated that the few members
living there are under the jurisdiction of the
congregation at Grand Rapids, considering that
people from there can more regularly and
conveniently come to visit those members. Therefore
the above mentioned people request that a committee
from this assembly be named to regulate matters
among them as much as possible. This is approved
and to this [committee] is named Rev. W.H. van
Leeuwen and a pair of members of the Grand Rapids
congregation church council.
Art. 11
Rev. Van Leeuwen proposes, whether it isn’t
necessary for us to call a general day of prayer due to
the misery in which this nation and people

Art. 10.
In de Verg. zijn verschenen twee personen van
Grandhaven, de eene een lidm. der Gemt. en de
andere niet, welke verklaren, dat naar luidt van Art. 7,
er geene Gemt. aldaar ooit bestaan heeft en dat Ds.
van den Bosch daarin mis heeft. Ds. van den Bosch,
na eenige nadere verklaring en toelichting in deze
zaak bekomen hebbende, erkent, dit abulsivelijk
alzoo te hebben begrepen. Er wordt nu bepaald, dat
die weinige leden welke aldaar woonachtig zijn voor
rekening en behandeling liggen van de Gemt. te
Grand Rapids, uit aanmerking dat men van daar
geregelder en geschikter kan komen om die leden te
bezoeken. Daarbij verzoeken gemelde personen, dat
er eene Commissie uit deze Verg. worde benoemd,
om de zaken bij hun zooveel mogelijk te regelen. Dit
wordt toegestemd en daartoe benoemd Ds. W.H. van
Leeuwen en een paar leden des Kerkeraads der
Gemeente van Grand Rapids.
Art. 11.
Er wordt door Ds. W.H. van Leeuwen voorgesteld, of
het niet noodzakelijk ware, eenen algemeenen Biddag
onder ons uit te roepen; wegens den nood en ellende,
waarin land en Volk
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en Kerk zich alhier bevinden. Dit wordt algemeen
toegestemd en aangenomen en bepaald die te houden
op maandag den 4 July a.s. in geval de President niet
vroeger zoodanigen Biddag onder ons uitvaardigd.
Dit zal ook in de Nieuwsbladen worden
aangekondigd en andere kerkgenootschappen onder
ons Hollandsch Volk daartoe opgewekt.
Art. 12.
De br. Afgevaardigden van de Gemt. te Graafschap
brengen in 't midden, of de leden die wel het
vermogen hebben, maar onwillig zijn, tot bijdraging
van de kerk en armen, niet waardig zijn om te
sensureren. De Klassis oordeelt, dat ze ernstig daartoe
moeten worden opgewekt en vermaand en bij
volstandige weigering naar bevind van zaken
kerkelijk te behandelen, ingevolge het Formulier des
H. Avondmaals.
Art. 13.
Een brief ingekomen en aan de Verg. voorgelezen
van eenige mansledematen der Gemt. Graafschap,
woonachtig in de Stad Holland, makende een zijdtak
uit van Graafschap; inhoudende een verzoek om als
eene georganiseerde gemeente door de Klassis
geerkend te worden. Na eenige informatien te hebben
ingewonnen, en de toestemming van de br.
Afgevaardigden der Gemeente Graafschap verkregen,
zoo is besloten, dat dit zal worden bewerkstelligd,
indien mogelijk, doch met dien verstande, dat
zoolang het getal dier leden zoo klein blijve, zij met
den Kerkeraad der Gemt. Graafschap telkens zullen
vergaderen en handelen. Tot dat einde is er eene
Commissie benoemd, bestaande uit de leden Ds.
W.H. van Leeuwen en een paar br. Ouderlingen van
Graafschap, om dit uit te werken.
Art. 14.
De gemeenten Zeeland en Noordeloos hebben geene
zaken op de vergadering te brengen.

and church here find themselves. This is unanimously
accepted and approved and it is stipulated to hold this
on Monday, next July 4, if the president does not call
for such a prayer day amoung us earlier. This also
will be announced in the newspapers and other church
denominations to call attention to this among our
Dutch people.
Art. 12
The brother delegates from the congregation at
Graafschap present a matter, if those people who have
means but are unwilling to contribute to the church
and the poor, are not worthy of being censured. The
Classis judges that they must earnestly be made aware
and admonished of this, and if they continue to
refuse, to deal with them according to the
circumstances and by church procedure, according to
the Form for Holy Communion.
Art. 13
A letter to the assembly is read from some male
members of the Graafschap congregation who live in
the city of Holland, comprising an offshoot of
Graafschap. It contains a request to be recognized by
classis as an organized congregation. After receiving
some information and the consent of the brother
delegates from the Graafschap congregation, it is
decided that this shall be done, if possible, yet with
this understanding that as long as the membership
there remains so small, they will meet and work with
the church council of the Graafschap congregation.
To this end a committee is appointed to work this out,
consisting of the members Rev. W.H. van Leeuwen
and a pair of brother elders from Graafschap.
Art. 14
The congregations of Zeeland and Noordeloos have
no matters for the assembly.
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Art. 15.
De br. afgevaardigden van de Gemt. Vriesland,
brengen in de eerste plaats ter tafel, of niet leden der
Gemt. of buiten dezelve, niet kerkelijk behooren te
trouwen en hetzij voor het burgerlijk geregt gehud,
ook niet tevens in de Kerk of Gemt. openlijk moeten
worden bevestigd en ingezegend. Is besloten dat de
kerkeraden opgewekt worden om zooveel mogelijk te
zorgen dat dit plaats hebbe; echter niet op den Dag
des HEEREN; maar in de week. Tevens stellen de
broeders voor, of het niet noodzakelijk ware, uit
aanmerking van de duurte der levensmiddelen. dat het
Traktement, van Ds. van den Bosch, tijdelijk met
Honderd Dollars worde verhoogd. Hierop is
verdeeling gemaakt, wat elke Gemt. daartoe zal
moeten bijdragen; terwijl het aan de kerkeraden is
overgelaten, om dit aan hunne respective gemeenten
voor te stellen.
Art. 16.
Er is door den br. Ouderl. Heijboer voorgesteld, om
eene geregelde predikbeurt in de Gemt. Noordeloos
te erlangen en is hij verwezen naar Art. 14 der vorige
Notulen.
Art. 17.
Is men overgegaan tot behandelen van algemeene
zaken. Er is een brief ingekomen van den Rev. John
Berdan uit het Oosten, inhoudende antwoord op de
onze ingevolge Art. 7 der vorige Not. waarin tevens
eene Commissie verzocht wordt uit onzer midden,
teneinde met hen te Compareren op hunne e.k. Syn.
Verg. welke staat gehouden te worden, te Owasco, St.
N.Y. op dingsdag den 7 dezer; doch dewijl de tijd
kort is en de reis te kostbaar, zoo is besloten, dat de
Class. Correspondt. Ds. W.H. van Leeuwen een brief
derwaarts zal zenden, teneinde daarvoor vriendelijk te
bedanken.

Art. 15
The brother delegates from the Vriesland
congregation firstly raise a matter, whether members
of the congregation or those outside membership,
ought not to be married in the church and if married
in a civil ceremony, should not at the same time
publicly be confirmed and blessed in the church or
congregation. It is decided that the church councils be
urged to see to it that this occurs as much as is
possible; but not on the Lord’s Day, but during the
week. At the same time the brothers propose whether
it isn’t necessary, considering the cost of living, that
the salary of Rev. Vanden Bosch temporarily be
increased by a hundred dollars. For this an
apportionment is made as to what each congregation
shall contribute toward this, while it is left to the
church councils to present this to their respective
congregations.
Art. 16
Brother elder Heyboer proposes setting a regular turn
in preaching for the Noordeloos congregation; he is
referred to Art. 14 of the previous minutes.
Art. 17
Dealing with common concerns is next. A letter is
received from Rev. John Berdan, from the East,
containing an answer to ours based on the contents of
Art. 7, of the previous minutes in which also a
committee from among us is requested for the
purpose of appearing with them at their next
Synodical Assembly which is set to meet at Owosso,
N.Y state, on Tuesday, the 7th instant. Still, because
the time is short and the trip too expensive, it is
decided that the classical correspondent, Rev. W.H.
Van Leeuwen will send them a letter, kindly thanking
them for the invitation.
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Art. 18.
De br. afgev. Heijboer stelt aan de verg. voor. 't welk
ondersteund wordt door een lid der Gemeente
Paterson, St. N. Jersey, dat er briefwisseling
gehouden en in onderhandeling getreden met gezegde
gemeente teneinde zij met ons moge vereenigen;
waartoe ze wel behoefte en begeerte zoude hebben.
De Klassiis oordeelt der er eene Commissie derwaart
gezonden worde, om in persoon met haar daarover te
handelen; en zijn daartoe benoemd Ds. K. van den
Bosch en Ds. W.H. van Leeuwen.
Art. 19.
Door Ds. W.H. van Leeuwen is ter tafel gebragt, en
Afschrift van de Kerkeorde der Nat. Syn. van Dordr.
1618 en 19, met de noodige aanteekeningen en
aanmerkingen op elk Art. ter nadere toelichting; met
oogmerk om ze voor rekening der Klassis in 't licht te
geven en dat de kerkeraden zorgen dat ze in handen
kome van al de leden der gemeenten. Er is eene
Commissie benoemd, bestaande uit de leden : Ds. K.
van den Bosch en de br. Ouderl. Bouws. Heijboer, J.
Gelok, T. van den Bosch en Schepers, welke op
woensd. den 15den dezer zal vergaderen ten huize
van C. Vorst te Holland, teneinde gemeld afschrift te
onderzoeken en bij wel bevinding te approberen, om
daarna in 't licht te doen verschijnen.
Art. 20.
Is bepaald, de volgende Klass. Verg. zal gehouden
worden op den eersten Woensd. in de maand October
en wel te Noordeloos en geopend met eene korte
prediking door Ds. W.H. van Leeuwen, als daartoe
aan de beurt.

Brother delegate Heyboer proposes to the assembly,
which is supported by a member of the Paterson, state
of New Jersey, congregation, that we exchange
correspondence with and conduct discussion with
said congregation so that they may unite with us, for
which they seem to have need and desire. The Classis
decides that a committee be sent there, to discuss this
with them in person, and appointed to this are Rev. K.
Vanden Bosch and Rev. W.H. van Leeuwen.

Art. 19
Rev. Van Leeuwen places on the table a copy of the
Church Order of the National Synod of Dordt of
1618-1619, with the pertinent comments and
notations of each article providing further
enlightenment, with the purpose publishing them at
Classis expense and that the church councils see to it
that they are distributed to each member of the
congregations. A committee is apointed, composed of
the members: Rev. K. Vanden Bosch, brother elders;
Bouws, Heyboer, J. Gelok, T. Vanden Bosch, and
Schepers, which will meet at the home of C. Vorst in
Holland on Wednesday the 15th instant to review the
above-mentioned copy and if found appropriate to
determine if it should be published.
Art. 20
It is stipulated that the next classical assembly shall
be held on the first Wednesday in the month of
October and specifically at Noordeloos, and be
opened with a short sermon by Rev. W.H. van
Leeuwen, whose turn it is to do this.
With this the Assembly is closed with the singing of
Ps. 68:11 and thanksgiving by Rev. W.H. van
Leeuwen.
K. Vanden Bosch, president
P. Heyboer, clerk

De Verg. is daarop gesloten met te zingen van Ps.
68:11; en dankzegging door Ds. W.H. van Leeuwen.
K. van den Bosch Prezes
P. Heijboer scriba

Art. 18
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Buitengewone Klassikale vergadering,
gehouden te Noordeloos, de 10 Augustus 1864

Extraordinary Classical Assembly, held at
Noordeloos the 10th of August 1864.

De Vergadering wordt geopend met eene korte
Predikatie, door Ds. W.H. van Leeuwen; naar
aanleiding van de worden uit Ps. 127:1.
Als Afgevaardigden waren tegenwoordig de Leden:
Van Grand Rapids Ds. W.H. van Leeuwen
" Graafschap
A. Krabshuis, Ouderl.
J.F. van Anrooij, idem.
" Zeeland
Ds. K. van den Bosch.
" Noordeloos P. Heijboer, Ouderl.
H. Wassen, idem.
" Vriesland
H. Dam, Ouder.
H. Schepers, idem.
Art. 1.
De vergadering is overgegaan tot het kiezen van
eenen Scriba voor deze Vergadering en is met
meerdeheid van Stemmen daartoe verkozen, de br.
Ouderling P. Heijboer; terwijl Ds. W.H. van
Leeuewen , als zijnde daartoe aan de beurt het
praesidium waarneemt.
Art. 2.
De Notulen der vorige Vergadering zijn voorgelezen,
maar daaraan wegens tijdgebrek geen beslag gegeven,
't welk is verschoven tot eene volgende Klass. Verg.
Art. 3.
De praes. vraagt, of er ook aanmerkingen zijn op de
Predikatie door ZEerw. gehouden bij de opening van
de Verg. en is gebleken van geene.
Art. 4.
De praes. brengt in rondvraag, hoe of deze Verg.

The Assembly is opened with a short sermon by Rev.
W. H. van Leeuwen based on the words from Psalm
127: 1.
As delegates present are the members:
From Grand Rapids Rev. W. H. van Leeuwen
"
Graafschap
A. Krabshuis, elder
J. van Anrooy, ditto
"
Zeeland
Rev. K. Vanden Bosch
"
Noordeloos
P. Heyboer, elder
H. Wassen, ditto
"
Vriesland
H. Dam, elder
H. Schepers, ditto
Art. 1
The assembly proceeded with the selection of a clerk
for this assembly and with a majority of votes chosen
for this is brother, elder P. Heyboer, while Rev. W.
H. van Leeuwen, it being his turn, assumes the
presidency.
Art. 2
The minutes of the previous assembly are read, but
there is no discussion due to a lack of time, so this is
postponed until a future classical assembly.
Art. 3
The President asks if there are any comments on the
sermon by his honor, held at the opening of the
assembly, and it appears there are none.
Art. 4
The president puts the question, how this assembly
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moet worden beschouwd, terwijl ze een paar maanden
vervroegd is, uit aanmerking van de aanhangende
kwestie te Zeeland en is besloten, als eene
Buitengewone.
Art. 5.
Daar er geen broeder Ouderling van Grand Rapids als
afgevaardigde op deze Verg. tegenwoordig zij, zoo is
den praes. gevraagd naar de redenen, welke
hoofdzakelijk bestonden van wege de buitengewone
drukke omstandigheden; 't welk de Verg. niet kan
aannemen als wettige verhindering; weshalve de
kerkeraad dier Gemeente, daarover zal worden
vermaand en bestraft.
Art. 6.
De Klassikale Commissie doet ingevolge hare
opgelegde taak verslag van haare handelingen in zake
de kwestie der Gemeente Zeeland; ten dien einden
worden de Notulen voorgelezen van de handelingen
aldaar, gehouden den 20 July, ll, welke hierbij zijn
gedeponeerd of overgelegd en waaruit ten slotte
blijkt; dat men met die zake weinig of niets gevorded
is en dat ze uit dien hoofde is verschoven op deze
Verg. ter nadere behandeling.
Art. 7.
Van de Gemt. Zeeland zijn geene Afgevaardigden
tegenwoordig, maar is door den Kerkeraad een Stuk,
bij wijze van protest, alhier ter tafel gebragt, alhier bij
gedeponeerd of overgelegd ondergeteekend door de
meerderheid des kerkeraads en eenige leden der
gemeente; waarin onder anderen de redenen worden
opgegeven, waarom men geen Afgevaardigden konde
zenden; welke echter bevonden zijn niet voldoende te
wezen; alsmede het hoofdzakelijk punt van kwestie,
dat men Ds. K. van den Bosch niet als hunne wettige
Leeraar van die Gemeente konde noch wilde
erkennen.

must be viewed, since it is advanced a few months on
account of the pending issue at Zeeland, it is decided
[this assembly] is an extraordinary one.
Art. 5
Since no brother, eldersfrom Grand Rapids are
present as delegate at this assembly, the president
therefore is asked for the reasons, these primarily
being extraordinarily busy circumstances. This, the
assembly cannot accept as a valid impediment, and
therefore the church council of that congregation will
be admonished and rebuked for this.

Art. 6
The classical committee now presents a report of its
assigned task concerning their handling of the issue of
the Zeeland congregation. Toward this end, the
minutes pertaining to this of July 20,19 just past, are
read, which herewith are produced or presented, and
at the conclusion of which it appears that very little or
nothing was accomplished and that for this reason it
was postponed until this assembly for further action.
Art. 7
There are no delegates from the Zeeland congregation
present, but the church council presents an document,
by way of protest, herewith produced or presented,
signed by the majority of the church council and a
few members of the congregation, in which, among
other reasons, is indicated why no delegates could be
sent, which [reasons] however were not found to be
sufficient, as was the principle point of the issue, that
they still can not and will not acknowledge Rev. K.
Vanden Bosch as their lawful congregational
minister.

19
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Art. 8.
De Praes. verzoekt daarop aan ZEerw. Ds. van den
Bosch, dit stuk nader te willen toelichten en zich
daaromtrent verklaren.
Inmiddels zal het middagmaal gehouden worden
en is de morgen zitting gesloten met het zingen van
Ps. 119:14 en gebed door den br. Ouderl. P. Heijboer.
Tweede Zitting

Art. 8
The president thereupon requests his honor, Rev.
Vanden Bosch, to further explain this document and
explain himself at the same time.
Meanwhile, the noon meals is to be served and
the morning session is closed with the singing of Ps.
119:14 and prayer by brother, elder P. Heyboer.
Second session

Deze Zitting is geopend met het zingen van Ps. 130:4
en gebed door den br. Ouderl. A. Krabshuis.
Art. 9.
Ds. K. van den Bosch deelt kortelijk mede, de
geschiedenis nan de aanhangende kwestie, Art. 7
vermeldt en betoogt de wettigheid van ZEerw. als
Leeraar der Gemt. te Zeeland; gevende zijne
verwondering te kennen, dat men nu juist daarop
aanmerking maakt, daar vroeger daaromtrent
hoegenaamd geene sprake is van geweest, in tegen
deel hem altoos als wettige leeraar heeft erkend en
niet wilde dat hij alleen leeraar van Noordeloos ware
en maakt eene andere presumtien, op vermoedens,
waaruit dit zoude zijn ontstaan.
Art. 10.
In rondvraag gebragt, wat het oordeel der Verg.
omtrent deze zaak ware, is gebleken, dat men niet
anders of beter wist en heeft geweten, of Ds. van den
Bosch is wettig leeraar van Zeeland.
Art. 11.
De praes. echter leest eenige Art. voor uit het Not.
Boek der Klass. Verg. onder anderen Art. 8 der Not.
van den 5 Oct. 1859; dus luidende: "Praes. brengt
eene vraag in 't midden of ZEerw. aangemerkt moet
worden als leeraar van Noordeloos of van alle

This session is opened with the singing of Ps. 130:4
and prayer by brother, elder A. Krabshuis
Art. 9
Rev. K. Vanden Bosch briefly deals with the history
of the lingering issue, Art. 7 states and affirms the
lawfulness of his honor as minister of congregation at
Zeeland. [He] further expresses puzzlement that
comments about this are just now being made, since
formerly there wasn’t any discussion about this, in
fact, they always have recognized him as the lawful
minister, and did not wish him to be the minister of
Noordeloos only, and he makes some presumptions,
based on conjecture, why this has arisen.
Art. 10
The question is put what the decision of the assembly
concerning this case is, and it appears that no one
knew anything other than that Rev. Vanden Bosch
was the lawful minister of Zeeland.
Art. 11
The president however reads some articles from the
Minute Book of the classical assembly, among others
Art. 8 of the minutes from 5 October 1859 which
states, “president presents a question, whether his
honor ought to be recognized as the minister of
Noordeloos or of all
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Gemeentens, en is besloten dat ZEerw. leeraar was
van Noordeloos en Consulent van alle gemeentens",
in overeenstemming van Art. 9 der Not. van den 5
Juny 1860, Art. 4 der Not. van den 6 Febr. 1861 en
Art. 13 der Not. van den 3 Febr. 1864; merkt tevens
aan, dat daaruit blijkt, dat de Gemt. van Noordeloos
alwaar ingevolge Art. 8 der Not. van den 5 Octr.
1859, Ds. K. van den Bosch leeraar was tijdelijk was
vervallen en deswege ZEerw. natuurlijker wijze met
die leden overging tot de Gemt. Zeeland. Dan, daar
ingevolge laatst gemeld Art. 13 der Not. van den 3
Febr. 1864, de Gemt. Noordeloos weder als een
afzondrlijke Gemt. is erkend; zoo ging van zelve Ds.
van den Bosch als hare voormalige leeraar gelijktijdig
met haar over en was ZEerw. weer leeraar te
Noordeloos.

the congregations, and it is decided that his honor is
minister of Noordeloos and consultant to all the
congregations,” in concurrence, Art. 9, of the minutes
of 5 June 1860, Art. 4 of the minutes from 6 Feb.
1861, and Art. 13 of the minutes from 3 Feb.1864;
indicate the same, as it appears that the congregation
of Noordeloos, according to the contents of Art. 8 of
the minutes from 5 Oct. 1859 where Rev. Vanden
Bosch the temporarily lapsed minister and therefore
his honor and those members naturally transferred to
the Zeeland congregation. Then, since according to
the above-mentioned Art. 13 of the minutes from 3
Feb. 1864, the Noordeloos congregation again is
recognized as a separate congregation. Then Rev.
Vanden Bosch, as their previous minister,
simultaneously has returned with them, and his honor
again was the minister at Noordeloos.
Art. 12
The question is put and it appears that the opinion of
the brothers had changed, and that we unanimously
had to agree that Rev. Vanden Bosch is minister at
Noordeloos and not at Zeeland.
Art. 13
During this, the minutes of the congregational
meeting held 14 Oct. 1863 at Zeeland are introduced,
from which it appears that in Art. 13 of the minutes of
the classical assembly of 3 February 1864, mentioned
above, a gap existed; that it did include that
Noordeloos was recognized again as a separate
congregation; but not according to Art. 6 of the
previous written minutes which reads thus, “The
members of Zeeland ask whether Rev. Vanden Bosch
was not stipulated as the minister of Zeeland and it is
decided [that he is the minister of] Zeeland and
Noordeloos.” Since this article decisevly states this,
the classis, therefore, can decide nothing other than
that Rev. Vanden Bosch is minister of the combined
congregations of Noordeloos and Zeeland.

Art. 12.
Dit in rondvraag gebragt zijnde, zoo bleek het, dat het
oordeel der broeders gewijzigd ware en dat men
algemeen moest toestemmen, dat Ds. van den Bosch
leeraar te Noordeloos en niet te Zeeland ware.
Art. 13.
Intusschen komen de Not. ter tafel van de Gemeente
Verg., gehouden den 14 Octr. 1863, te Zeeland,
waaruit het bleek, dat er in Art. 13, van de Not. der
Klass. Verg. van den 3 Febr. 1864 boven gemeld,
eene leemte bestond; dat daarin wel was opgenomen,
dat Noordeloos weder als eene afzonderlijke Gemt.
was erkend; maar niet Art. 6, van voorschrevene Not.
't welk aldus luidt: "Gevraagd door de leden van
Zeeland of Ds.van den Bosch geen leeraar van
Zeeland was en besloten, leeraar van Zeeland en
Noordeloos". Daar nu dit Art. beslissend spreekt, zoo
konde de Klassis niet anders dan oordeelen of Ds.
van den Bosch is leeraar van de beide
Gecombineerde Gemt. Noordeloos en Zeeland.
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Art. 14.
Ds. van den Bosch verklaardt bereid te zijn om nu
alles te vergeten en te vergeven en schuld te belijden;
waar hij schuld heeft en langs dien weg met de
broeders te Zeeland even als vroeger in vrede en
liefde te verkeren en als Herder en Leeraar onder hen
werkzaam te zijn, mits, dat men dit van weerszijde
ook doe; opdat er alzoo een einde aan die netelege
twist mogte gemaakt worden.
Art. 15.
Hierop is eene Commissie benoemd, bestaande uit de
leden Ds. W.H. van Leeuwen en de br. Ouderl. P.
Heijboer, H. Dam en H. Bouws, om op a.s. vrijdag
den 12 dezes, des achtermid. te gaan naar Zeeland;
ten einde daar Verg. te beleggen en den Kerkeraad en
de Gemt. met dit Oordeel der Klasssis bekend te
maken en hen op te wekken om daarin te berusten en
schuld te belijden van hunne verkeerde handelingen
en zich met Ds. van den Bosch te verzoenen en te
erkennen als hun wettigen Leeraar.

Art. 14
Rev. Vanden Bosch states that he is prepared to
forgive and forget, and to confess his guilt where he
has guilt, and in that manner, as was formerly the
case, to associate with the brethren in Zeeland in
peace and love and to work among them as shepherd
and minister, provided that those of the opposite side
do the same, so that an end can be made to the
vexatious dispute.
Art. 15
At this a committee is appointed, consisting of the
members Rev. W.H. van Leeuwen and brothers,
elders P. Heyboer, H. Dam, H. Bouws, to go to
Zeeland next Friday, the 12th instant, in the afternoon
to conduct an assembly there with the church council
and the congregation, to inform them of this classical
opinion, and to encourage them to accept this, and to
confess their guilt in their improper actions, and be
reconciled to the Rev. Vanden Bosch and
acknowledge him as their lawful pastor.
Art. 16
A letter from the members at Holland, up to this time
comprising an offshoot of the Graafschap
congregation, comes to the assembly and is read, in
which they make known their desire that brother,
elder Frederiks and member Nyssing may be
transferred to them, in order to make it easier for
them to be organized as a separate congregation,
since these members actually belong to the city of
Holland.
The Classis decides, that they must adhere to the
[principle], that they belong to the congregation
nearest to their place of residence, however that they
can not be forced to accede to this, but must be
allowed to chose freely. The committee, appointed
for this in Art. 13. of the minutes

Art. 16.
Een brief ingekomen en aan de Verg. voorgelezen
van de leden te Holland, makende tot dusver nog een
zijdtak uit van de Gemt. Graafschap, waarin zij hunne
begeerte te kennen geven, dat de br. Ouderl.
Frederiks en het lidm. Nijssing tot hen mogen
overkomen, om zoo langs dien weg gemakkelijkeer
tot eene afzonderlijke gemt. te kunnen worden
georganiseerd, daar deze leden eigenlijk behooren
tot de town Holland.
De Klassis heeft besloten, dat zij zich daaraan
moeten verbinden, als behoorende tot de naast
bijzijnde gemeente; echter, dat men hen daartoe niet
kan dwingen, maar in hunne keuze moet vrijlaten.
De Commissie ingevolge Art. 13 van de Not.
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der vorige Verg. daartoe benoemd, zal morgen
achtermiddag op verzoek der leden te Holland,
derwaarts gaan, om die zaken aldaar verder te
regelen.
Art. 17.
Is men overgegaan tot behandeling van Gemeentelijk
zaken. In ons midden bevond zich het lidm. der
Gemt. te Graafschap met name Hellenthal, welke
klagte inbrengt tegen de handelingen van den
kerkeraad te Graafschap, omtrent zijn persoon; onder
anderen dat zij hem onwettig en onrechtvaardig het
Avondmaal des HEEREN zouden hebben ontzegd.
De praes. verzoekt de Afgevaardigden van de Gemt.
Graafschap, die zaak nader toe te lichten. De br.
Ouderl. Bows, hierbij ook tegenwoordig, leest daarop
de Notulen voor van hunne Kerkeraads Verg.
opzigtelijk de zaak van br. Hellenthal; waaruit het der
Verg. niet onduidelijk blijkt, dat de Kerkeraad
enigermate onvoorzigtig gehandeld heeft en bekend
daarvan schuld; doch blijkt tevens, dat br. Hellenthal
zich ook niet gedragen heeft, als het betaamde.
Weshalve op voorstel van br. Dam, door den Praes.
beide partijen opgewekt worden, om elkander te
vergeven en te vergeten wat achter was en zoo
wederom in liefde en vrede met elkander te leven en
te verkeren. De Kerkeraad is daarop terstond gewillig
en bereid om br. Hellenthal de broederhand toe te
reiken; doch Hellenthal blijft zulks volstandig
weigeren; zoodat die zaak is blijven steken en verder
aan de behandeling van den Kerkeraad te Graafschap
is overgelaten.
Art. 18.
Er wordt door den br. Ouderl. Dam van Vriesland
voorgesteld, dat bij hen in de Gemt. een lidm. zich
bevindt, met name Jan Schepers, welke zijne

of the previous assembly, will call tomorrow
afternoon upon the members at Holland, at their
request to further arrange these matters.
Art. 17
Congregational matters are discussed. A member of
the congregation at Graafschap by the name of
Hellenthal, is present and brings a complaint against
the action of the church council at Graafschap,
regarding him, among other things that they had
unlawfully and unjustifiably denied and prohibited
him from the Lord’s Supper. The president asks the
delegates from the Graafschap congregation to
provide more enlightenment in this matter. Brother,
elder Bouws, also present, then reads the minutes of
their church council meeting, concerning the case of
brother Hellenthal. From this it appears clear to the
assembly that the church council, to some extent, has
dealt carelessly in the matter and acknowledges its
guilt in this, still it also appears that brother
Hellenthal has not conducted himself in a seemly
manner. As a result, at a motion by brother Bouws,
the president urges both parties to forgive each other
and forget what has passed and thus return to living
with each other in love and peace. The church council
is immediately prepared to extend the hand of
brotherhood to brother Hellenthal; still Hellenthal
completely refuses this, so that the matter is
stalemated and left to the church council at
Graafschap for further action.
Art. 18
Brother elder Dam from Vriesland, reports that in
their congregation there is a member, Jan Schepers by
name, who
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begeerte heeft geopenbaard, om opgeleid te worden
tot het ambt van Herder en leeraar. En daar gezegde
persoon alhier tegenwoordig is, zoo wordt hem door
den praes. afgevraagd, welke zich daarop verklaardt.
Tevens vraagt de praes. hem, of hij dit op eigene
kosten doen kan of voor rekening van de Kas; waarop
Schepers zegt dat hij daartoe minstens 400 doll.
zoude kunnen bijdragen. De praes. brengt daarop in
rondvraag of iemand eenige bezwaar heeft tegen
gezegd persoon of op zijne verklaring en is gebleken
niemand en niets daarop aanmerking te hebben,
weshalve dit in zooverrre is aangenomen, dat
Schepers op de e.k. Klass. Verg. een kort voorstel zal
doen naar aanl. van 1 Tim. 1: 15, door den praes. hem
opgegeven om daaruit eens te zien of hij ook gaven
en aanleg bezit tot de predikdienst.
Art. 19.
Is besloten dat de volgende Klass. Verg. zal
gehouden worden, ingevolge vroeger besluit op den
eersten woensd. in Octr. a.s. en wel te Zeeland als
daartoe aan de beurt; met dien verstande, wanneer de
aanhangende kwestie is weggenomen tegen dien tijd
en alles vereffend; anderzins zal het te Grand Rapids
plaats hebben; hetwelk vroegtijdig genoeg door den
Kass. Correspdt. aan de respective Gemeentens zal
worden bekend gemaakt.

has made known his desire, to be instructed for
service of the shepherd and minister. And since said
person is present, he is questioned by the president,
he thereupon gives a statement. At the same time the
president asks him if he is able to do this at his own
expense, or whether he needs financial aid from the
[classical] account. Whereupon Schepers says that he
can provide at least 400 dollars for this. The president
then puts the question if anyone has any concerns
about said person or about his statement. And it
appears that no one has any comments about this.
Wherefore, this much is approved that Schepers will
present a short discourse on I Timothy 1:15 to the
next classical assembly, this is assigned to him by the
president in order to determine if he has gifts and
aptitude for the ministry.
Art. 19
It is stipulated that the next Classical Assembly will
be held, according to previous decision, on the first
Wednesday of October, next, and at Zeeland, whose
turn it is, with the understanding that the pending
issues have been removed by that time and all has
been resolved. Otherwise, it will be held at Grand
Rapids, of which the classical correspondent will
inform the respective congregations.

De Verg. is daarop gesloten met het zingen van Ps.
90:9 en dankzegging door Ds. K. van den Bosch.
W.H. van Leeuwen vdm. praes.
P. Heijboer scriba.
\

With this, the assembly is closed with the singing of
Ps. 90:9 and thanksgiving by Rev. K. Vanden Bosch.
W. H. Van Leeuwen, minister of the word,
president
P. Heyboer, clerk
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Klassikale Vergadering gehouden den 12 en 13
October 1864 in de Gemeente Graafschap.

Classical Assembly held 12-13 October 1864 in the
Graafschap congregation.

Vooraf werd eene predikatie gehouden over de
woorden Gal. 6:14, door Ds. D.J. van der Werp, die
den vorigen Rustdag in de Gemt. Graafschap was
bevestigd door Ds. K. van den Bosch, Consulent der
Gemt. naar aanleiding van 2 Tim. 2:15; en ZEerw.
zijne Intrede had gedaan naar 2 Chron. 17:16a.

Previous, a sermon was given on Galatians 6:14 by
Rev. D.J. Vander Werp, who on the previous Day of
Rest was installed in the Graafschap congregation by
Rev. K. Vanden Bosch, counselor to that
congregation, with reference to 2 Timothy 2:14 and
his honor preached his inaugural on 2 Chronicles
17:16a.

De Verg. was daarna geopend door den praes. Ds. K.
van den Bosch met gebed en het zingen van Ps. 84:3.

After this, the assembly is opened by the president K.
Vanden Bosch with prayer and singing of Ps. 84:3.

Als Afgevaardigden waren tegenwoordig de leden:
van Grand Rapids
Ds. W.H. van Leeuwen.
" Graafschap
A. Krabshuis. Ouderl.
" Zeeland
T. van den Bosch. idm.
" Noordeloos
Ds. K. van den Bosch.
P. Heijboer. Ouderl.
" Vriesland
H. Dam.
idm.
H. Schepers. idm.
Art. 1.
De verg. is overgegaan tot het kiezen van eenen
Scriba voor deze Verg. en is met meerderheid van
stemmen daartoe verkozen de br. Ouderl. P. Heijboer;
terwijl Ds. K. van den Bosch, als zijnde daartoe aan
de beurt, het presidium waarneemt.
Art. 2.
Van de gemeente Grand Rapids was er geen Ouderl.
als Afgevaardigde aanwezig; terwijl door den Ouderl.
J. Gelok een brief was ingezonden, waarin de redenen
waren aangegeven van verschooning en in rondvraag
gebragt, of dezelve genoegzaam en wettig bevonden
wierden, zoo oordeelt de Verg. van neen; maar
besluit, terwijl ook op de vorige Verg. geen Ouderl.
als Afgev. tegenwoordig ware, dien kerkeraad daar
over

As delegates present are the members:
From Grand Rapids
Rev. W.H. Van Leeuwen
" Graafschap
A. Krabshuis, elder
" Zeeland
T. Vanden Bosch, ditto
" Noordeloos
Rev. K. Vanden Bosch
P. Heyboer, elder
" Vriesland
H. Dam, ditto
H. Schepers, ditto
Art. 1
The assembly proceeded with selection of a clerk for
this meeting and with a majority of the votes chosen
for this is brother, elder P. Heyboer, while Rev. K.
Vanden Bosch, whose turn it is, assumed the
presidency.
Art. 2
No elder is present from Grand Rapids as a delegate,
but brother J. Gelok had sent a letter in which are
given the reasons for the excuse. The question is put
whether these are sufficient and lawful, and the
assembly judges in the negative, but stipulates that
since at the previous Assembly also no elder was
present as a delegate, the church council be
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over ernstig te bestraffen; hetwelk zal plaats hebben
door middel van een ' vermaningsbrief opgesteld door
Ds. van Leeuwen en goedgekeurd zijnde,
onderteekent door den Praes. en Scriba dezer Verg.
Art. 3.
In rondvraag gebragt of de Ouderl. P. Boven, van de
gemeente Graafschap, mede zitting zal hebben in
deze Verg. en is dit algemeen aangenomen; echter
niet met een beslissende; maar adviserende of
raadgevende Stem.
Art. 4.
Is het kerkelijk Attest van Ds. D.J. van der Werp door
den Praes. voorgelezen, hetwelk door de Commissie,
voor de bevestiging onderzocht was en goedgekeurd
en alzoo hierbij is gedeponeerd; waarop de Praes.
eenen zegenwensch over ZEerw. uitspreekt en bij
dezen installeerd; zoodat ZEerw. thans onder ons
Klassikaal is op en aangenomen, als Dienstknecht en
mede Opziener der Gemeente des HEEREN.
Art. 5.
Daar tot dusver het Eedformulier, voor de Bedienaars
des Goddelijken Woords en Opzieners, ingevolge de
Post Acta der Nat. Syn. gehouden te Dordrecht 1618
en 19, Sessie 164 en 175, niet zijn onderteekent; zoo
is hetzelve hier in dit Not, Boek ingeschreven en
daarop voorgelezen en alzoo in rondvraag gebragt, of
iemand daartegen had en ontkennend beantwoord;
waarop hetzelve door de leden Afgevaardigden is
onderteekend en besloten dat dit in 't vervolg telkens
zal plaats hebben door nieuwe leden Afgevaardigden
en aankomende Leeraars van deze Klassis.
Art. 6.
Voor het Concept van de Dordsche Kerkorde
ontworpen en ter tafel gebragt op de Klass. Verg.

sternly punished for this, which will be accomplished
via a letter of admonition composed by Rev. Van
Leeuwen, and upon approval, signed by the president
and clerk of this assembly.
Art. 3
The question is put whether elder P. Boven from the
Graafschap congregation may be seated in this
assembly, and this is unanimously approved, however
not with a full, but [only] an advisory vote.
Art. 4
The letter of transfer for Rev. D.J. Vander Werp is
read by the president, which was examined by the
committee before the installation, and was approved
and herewith recorded. At this the president gives the
blessing to his honor, who thus is installed. As a
result, his honor now is accepted by the classis as a
servant and fellow leader of the congregation of the
Lord.
Art. 5
Since thus far, the Form of Subscription, per the
suppledmental Acts of the National Synod of Dordt,
1618-1619, (Sessions 164 and 175), for minister of
God’s Word and leaders have not been not signed,
therefore the same is written into this Book of
Minutes and thereafter read and thereupon the
question is put whether anyone has an objection to
this. After this, it is signed by the members,
delegates, and it is decided that in the future this will
be done every time there are new member delegates
and [newly] arrived ministers in this classis.
Art. 6
Instead of the copy of the Church Order of Dordt,
drafted and placed on the table of the classical
assembly
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te Vriesland ingevolge Art. 19 der Not., zoo is in de
plaats gekomen en voorgesteld door Ds. van der
Werp, om het werk van J. Koelman, getit. " De pligt
der Ouderl." enz. tot inlichting der Dordsche
Kerkorde, te laten drukken, en dit werk of deze
Commissie is opgedragen aan Ds. van der Werp, om
hierover met Mr. J. Binnekant, boekwerk en
boekdrukker te Holl. te spreken over de kosten en
daarna bij Inteekening uit te geven.
Art. 7.
Is door Ds. van den Bosch voorgestelt, om een
herdruk in 't licht te geven van het bekende
Vraagboekje van J. Borstius en wel het originele of
authentieke uitgaaf door wijlen Ds. H. de Cock in der
tijd uitgegeven; in rondvraag gebragt en algemeen
aangenomen om voor rekening der Klassis dit te
doen. Deze Commissie is opgedragen aan Ds. van
Leeuwen, om dit te beproeven bij den Uitg. van de
Stoompost, S. Quintus te Grand Rapids.
Art. 8.
Door Ds. van Leeuwen word voorgesteld, om van nu
voortaan geene Klassikale predikatien meer te houden
ter opening der Verg. om niet alleen tijd uit te
winnen, maar ook bovenal, om er geene
Volksvergadering van te maken. Hierop een voorstel
gedaan door Ds. van der Werp, als dan de prediking
des avonds na den afloop der Verg. te houden,
beginnende om 7 uren, welke predikdienst beurtelings
door de Leeraars zal geschieden en wel de volgende
Verg. door Ds. van der Werp. Voorts is er besloten,
dat er behalve de leden Afgevaardigden niemand tot
de Verg. zal worden toegelaten, dan die dit vooraf
verzocht en daartoe vergunning verkregen hebben.

at Vriesland per Art. 19 of the minutes, instead Rev.
Vander Werp proposes to have printed the work by J.
Koelman, titled “The Duty of the Elder,” etc. as
explication of the Church Order of Dordt. And this
work or assignment is given to Rev. Vander Werp,
who is to discuss the costs of this with Mr. T.
Binnekant, book manufacturer and book printer in
Holland, after which it will be distributed by
subscription.
Art. 7
Rev. Vanden Bosch proposes that a reprint be made
of the well-known catechism by J. Borstius, and the
original or authentic publication by the late Rev. H.
de Cock previously published. The question is put
and unanimously approved to do this at Classical
expense. This matter is assigned to Rev. van Leeuwen
to try to have this done by the printer of The Steam
Post, S. Quintus at Grand Rapids.
Art. 8
Rev. van Leeuwen proposes that from this time
forward no longer to have classical sermons, not only
to save time but also, more importantly, to not make it
a public meeting. To this Rev. Vander Werp proposes
that the sermon be delivered in the evening, at the
conclusion of the assembly, beginning about 7
o’clock, done in turn by the ministers and starting at
the next assembly with Rev. Vander Werp. Further it
is decided that, except for the member delegates, no
one will be admitted to the assembly, except for those
who petitioned for this and previously received
permission for this.
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Art. 9.
Nog is door Ds. van Leeuwen voorgesteld, om onze
respectieve Gemeenten te verdeelen in Klassen en dat
die hare onderscheidene Vergaderingen hebben en
dan eenmaal des jaars eene Algemeene Verg. te
houden. Hierop is een voorstel gedaan door Ds. van
der Werp, om de gemeenten niet te verdeelen, wegens
derzelver klein getal; maar wel eens in 't jaar een
Algemeene Verg. te houden, bestaande uit vier
Afgevaardigden van elke Gemeente en zoo er geen
genoegzaam getal Leeraars en Ouderl. zijn, dit
ontbrekende aan te vullen met Diakenen, die dan ook
een beslissende Stem hebben. Dit is algemeen
goedgekeurd en aangenomen en bepaald, dat dezelve
voor de eerste reis zal plaats hebben, op den eersten
Woensdag in de maand October van het volgende
jaar, indien de HEERE wil en wij leven; de plaats
echter nader te bepalen op de voorgaande Klass.
Verg.

Art. 9
Also proposed by Rev. van Leeuwen, that the
congregations be divided into classes, and that they
have their separate assemblies and then hold one
general assembly per year. To this Rev. Vander Werp
proposes not to divide the congregations, because
their total is small, but nevertheless once a year to
hold a General Assembly, consisting of four delegates
from each congregation, and if there is not a sufficient
number of ministers and elders, to fill this shortage
with deacons, who then also will also have a deciding
vote. This receives unanimous approval, and it is
accepted and stipulated that this will first take place
on the first Wednesday in the month of October of the
following year, the Lord willing and we still are
living. The place, however, will be set at the
preceding classical assembly.

Deze morgenzitting is gesloten met te zingen van Ps.
25:4 en gebed en dankzegging door Ds. van
Leeuwen.

This morning session is closed with the singing of Ps.
25:4, and prayer and thanksgiving by Rev. van
Leeuwen.

Tweede Zitting.
De Verg. is geopend met het zingen van Ps. 119:1 en
gebed en dankzegging door den br. Ouderl. A.
Krabshuis.

Second session
The assembly is opened with the singing of Ps. 119: 1
and prayer and thanksgiving by brother, elder A.
Krabshuis.

Art. 10.
Er wordt in 't midden gebragt, of er ook mogelijkheid
zoude bestaan, om een Klassikaal leeraar onder ons te
beroepen uit Nederland, om hier werkzaak te zijn tot
stichting en uitbreiding van Gods Koninkrijk, om hier
en daar te prediken en gemeenten te stichten; dewijl
het getal der Leeraars zoo klein zij. Algemeen wordt
geoordeeld dat hoe wenschelijk en noodzakelijk zulks
ware, ons kerkelijk ligchaam daarvoor

Art. 10
Since the total of ministers is so small, a discussion
occurs about the possibility of calling a classical
minister from the Netherlands to work among us in
order to establish and expand God’s Kingdom; to
preach here and there and to establish congregations.
It is unanimously decided that regardless of how
desirable and necessary such is, our church body
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nog niet rijp zij; zoodat deze zaak is uitgesteld tot
nadere gelegenheid.
Art. 11.
Daar dit Klassikaal Notulen Boek niet compleet zij en
het hoofd daarvan wordt gemist; vooral ook, den
grond waarop ons Kerkgenootschap is uitgegaan en
afgescheiden van de Dutch Reformed Church,
benevens de grondslagen waarop ons Kerkgenootschap is gebouwd; zoo zal men daarnaar onderzoek
doen, bij den leeraar der Dutch Reformed Church,
Ds. H. G. Klijn; of de Notulen van de eerste
Klassikale Vergadering gehouden te Holland, onder
ZEerw. berustende zijn; met verzoek ons dezelve ter
hand te stellen, waarin het eene en andere te vinden
zij. Anderzins, zoo zal een beknopt betoog der
geschiedenis van onzen uitgang en de grondslagen
daarvan worden opgesteld en vooraan in dit Not,
Boek worden ingelascht.
Art. 12.
Daar ingevolge Art. 4 van de Not. der Klass. Verg.
d.d. 2 Febr. 1859, ons Kerkgenootschap den titel
heeft aangenomen van Hollands Reformed Church en
Art. 9 der Not. van de Klass. Verg. gehouden den 6
Febr. 1861; daarna van True Dutch Reformed
Church, behalve de Gemt. te Graafschap; zoo is dit
opnieuw ter sprake gekomen en besloten om van nu
voortaan den Titel aan te nemen van Ware
Hollandsche Gereformerde Kerk, om ons Hollandsch
karakter te bewaren en onderscheiden te wezen van
de Dutch Reformed Church alhier.

is not yet ready [for this], so this matter is postponed
until a later time.
Art. 11
Since this classical book of minutes is not complete,
and the very first are missing, and particularly due to
the basis on which our church community left and
seceded from the Dutch Reformed Church, and also
the foundations on which our church community is
built, we will investigate this matter with the minister
of the Dutch Reformed Church, Rev. H.G. Klijn,
whether the minutes of the first classical assembly
held in Holland with his honor presiding are with his
honor, with the request that these be given to us for
our reference use. Otherwise, a condensed
explanation of the history of our leaving and the
reasons for this shall be drafted and placed at the
beginning of this book of minutes.
Art. 12
Since according to Art. 4 of the minutes of the
classical assembly, dated 2 Feb. 1859, our church
fellowship adopted the name of the Holland
Reformed Church, and Art. 9 of the minutes from the
classical assembly held 6 Feb. 1861, thereafter [the
name] True Dutch Reformed Church, except the
Graafschap congregation; this matter again is brought
up for new discussion and it is decided that from this
time forward to assume the name Ware Hollandsche
Gereformerde Kerk in order to preserve our Dutch
character, and also to be distinguished from the Dutch
Reformed Church in this vicinity.
Art. 13
Also coming to discussion, the issue of the feast days,
whether the second day of Easter, Pentecost and
Christmas should be observed. It was generally
decided not

Art. 13.
Is ook ter sprake gekomen, het stuk des Feestdaags;
of men ook den 2den Paasch Pinkster en Kerstdag
houden zal; zoo heeft man algemeen geoordeeld om
geen
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schijn te geven van nieuwigheden in te voeren, en
zich te houden aan Art. 67 van onze aangenomene
Dordsche Kerkorde; en wat den 2den Kerstdag betreft
aan Art. 9 der Not. van de Klass. Verg. gehouden den
3 Febr. 1858.
Art. 14.
Wordt door den Praes. verzocht om de Not. der beide
vorige Verg. voor te lezen 't welk om zekere redenen
tot dusver was verschoven. In rondvraag gebragt of er
ook aanmerkingen op waren, zoo is gebleken van
geene; waarop men is overgegaan tot de behandeling
der netelige kwestie, welke er bestaat tusschen den
kerkeraad benevens eenige leden der Gemt. te
Zeeland en Ds. K. van den Bosch, ingevolge van
Protest ingediend op de buitengewone Klass. Verg.
gehouden te Noordeloos, den 10 Augs. ll.; alsmede,
een schriftelijk stuk door den Kerkeraad van
voornoemde Gemt. op deze Verg. ingediend, d.d.
9den dezer, waarin zij zich refereren aan boven
gemeld Protest; welke beide stukken of documenten
hierbij zijn overgelegd en aan de Verg. voorgelezen.
Inmiddels draagt Ds. K. van den Bosch het presidium
over aan Ds. W.H. van Leeuwen; dewijl ZEerw. in
deze aanhangende kwestie de betrokken partij zij.

to give the appearance of importing innovations, and
to continue to abide by Art. 67 of our accepted
Church Order of Dordt, and as to the second day of
Christmas to abide by Art. 9 of the minutes of the
Classical Assembly of 3 Feb. 1858.
Art. 14
The president requests that the minutes of both the
previous assemblies be read, which thus far for
certain reasons had been postponed. The question is
put if there are comments, and it appears there are
none. At this we proceeded to dealing with the
vexing problem that exists between the church
council, as well as a few members of the congregation
at Zeeland, and Rev. K. Vanden Bosch, contained in
the protest presented at the extraordinary classical
assembly held at Noordeloos on 10 August, just past;
as well as a written article submitted on the date of
the 9th instant by the church council of the above
mentioned congregation to this assembly, in which
they refer to the above mentioned protest. Both of
these pieces or documents are presented and read to
the assembly. During this Rev. Vanden Bosch turns
over the presidency to Rev. Van Leeuwen, since his
honor is the party involved in this pending question.
Art. 15
The president proposes to the assembly whether the
item recorded in the previous article should be dealt
with first or if we should move to investigate whether
Rev. K. Vanden Bosch is the lawful minister of
Zeeland congregation, yes or no, which really is the
gist [of the main point] of the problem and disputed
by the party on one side. We proceed to the latter.
The president asks if Rev. Vanden Bosch will give a
short explanation of the basis on which his honor
concludes being the lawful minister of the Zeeland.
After this is done, the president puts the question if
the brothers, delegates are sufficiently informed
concerning the

Art. 15.
De praes. stelt aan de Verg. voor, of men het stuk in
het voorgaande Art. vermeld eerst zal behandelen,
dan of men zal overgaan om te onderzoeken of Ds. K.
van den Bosch wettig Leeraar zij van de Gemeente
Zeeland, ja dan neen; waarop eigenlijk hoofdzakelijk
het punt van kwestie neerkomt en door partij ter eenre
zijde betwist. Men gaat over tot het laatste. Wordt
door den praes gevraagd aan Ds. van den Bosch eene
korte verklaring te willen geven, van de gronden
waarop ZEerw. vermeent wettig leeraar van Zeeland
te zijn. Dit geschied zijnde, zoo doet de praes. de
rondvraag of de br. Afgev. op de hoogte zijn,
betrekkelijk de
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verklaring van Ds. van den Bosch te kunnen
oordeelen. Dit bevestigend beantwoord zijnde; zoo
wordt door den praes. gevraagd aan de andere partij,
om verklaring van hare zaak te willen geven en
waarop zij vermeende dat Ds. van den Bosch geen
wettige leeraar van hunne Gemeente zij. Dit gedaan
zijnde, zoo geeft de praes. nogmaals aan beide
partijen gelegenheid om er nog iets bij te voegen ter
nadere inlichting. Waarop in rondvraag gebragt wordt
en van de Verg. het eindoordeel over deze zaak
afgevraagd. Het blijkt dat er algemeen een zeker
bezwaar is en scrupel bestaat, om hierover beslist te
kunnen oordeelen wegens de ingewikkeldheid der
zaak aan beide zijden.
Art. 16.
Dewijl de tijd meer dan verstreken is, wordt
voorgesteld en aangenomen, om deze Zitting te
eindigen en de Verg. te verdagen tot den
volgenden dag en bepaald om wederom te beginnen
op morgen om 8 uren.
De Verg. is dan gesloten met te zingen Ps. 25:4
en dankzegging door den br. Ouderl. P. Heijboer.

explanation by Rev. Vanden Bosch to be able to
make a judgment. This is answered in the affirmative
so the president asks the other party if they would
give an explanation of their case whereby they
contend that Rev Vanden Bosch is not a lawful
minister of their congregation. After this is
completed, the president gives both parties another
opportunity to add more that may provide further
enlightenment. Whereupon the question is put and the
assembly is asked for the final judgment in this
matter. It appears, in general, that there is a certain
concern and scruples exist about being able to
definitively judge this because of the intricacies of the
matter on both sides.
Art. 16
The time having more then lapsed, it is moved and
accepted to close this session and to adjourn the
assembly is until the next day and it is stipulated to
resume in the morning at 8 o’clock.
The assembly is then closed with singing Ps. 25:4
and thanksgiving by brother, elder P. Heyboer.

Derde Zitting

Third Session

De morgenzitting is geopend met het zingen van Ps.
86:6 en gebed door den br. Ouderling H. Dam.
Art. 17.
Het Presidium wordt weder hervat door Ds. van
Leeuwen en begonnen met de zaak voorkomende in
Art. 15. De Ouderl. T. van den Bosch vraagt of er
gegronde bewijzen aanwezig zijn, dat de Gemt. van
Zeeland zelve wettig zij. Dewijl dit niet uit de
kerkelijke handelingen en het Not. Boek regtstreeks
kon worden bewezen; zoo oordeelt de Verg. dat hier
in het nauwste verband staat, de wettigheid of
onwettigheid van den leeraar en de gemeente beide.
Vandaar, dat de Verg. geen bepaald oordeel durft
uittebrengen, zoomin over het een als ander, omreden
de regte duidelijkheid aan beide zijden ontbreekt.

The morning session is opened with the singing of
Ps. 86:6 and prayer by the brother, elder H. Dam.
Art. 17
Rev. van Leeuwen again assumes the presidency, and
the matter presented in Art.15 resumes. The elder T.
Vanden Bosch asks if there are well-founded proofs
that the congregation of Zeeland itself is lawful. Since
this cannot be proven directly from ecclesiastical
actions and the minute book; the assembly judges that
there is the closest connection between the lawfulness
or unlawfulness of both the minister and the
congregation. Because of this, the assembly dares not
render a specific judgment one way or the other, since
clear explanation is lacking on both sides.
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Er wordt nu een voorstel gedaan door den praes. of
de partijen van beide zijden zich aan het oordeel en
besluit van de Klassis algeheel kunnen overgeven.
Ds. van den Bosch kan daartoe niet overgaan, uit
aanmerking dat naar zijn oordeel de Verg. meer staat
en handelt naar Wet en Vorm, dan wel naar de
geschiedenis der zaak, hoe dat en leeraar en gemeente
wettig zijn geworden en dit moest men meer ter
goeder trouw aannemen. De br. Ouderl. T. van den
Bosch geeft zich na langberaad over; ook H. Marling,
alsmede eindelijk ook de andere partij en verklaard
dat de Klassis met haar handele overeenkomstig Gods
Woord en onze aangenomene Dordsche Kerkorde.
Het algemeen oordeel is nu, dat men op geene betere
hoogte kan komen, om een eindbeslissing over deze
zaak uittebrengen. Vooraf wordt echter nog de
vrijheid gegeven aan beide pertijen en leden der
gemeente hier aanwezig, om deze en gene inlichting
in deze hagchelijke crisis te geven. Daarop wordt een
voorstel in 't midden gebragt of de Klassis de
gemeente en den Kerkeraad van Zeeland en den
Leeraar zal ontbinden; of liever gezegd met andere
woorden beschouwen als tot dus verre onderling niet
vormelijk georganiseerd. Men ging toen tot stemming
over en is gebleken met algemeenheid van stemmen
voor ontbonden te verklaren.
Art. 18.
Wordt gevraagd door den br. Ouderl. T. van den
Bosch, of hij nu nog als Afgevaardigde zitting in deze
Verg. kan hebben, aangezien de kerkeraad en
gemeente van Zeeland ontbonden zijn verklaard. Het
algemeen oordeel is van ja.
Art. 19.
Is men overgegaan tot het kiezen van eene Commissie
inzake van Zeeland en welke zal bestaan uit eenen
leeraar en drie Ouderlingen; en zijn daartoe verkozen
Ds. van der Werp en de Ouderl. P. Heijboer,
secundus

The president now proposes that the parties from both
sides abide totally by the judgment and decision of
the classis. Rev. Vanden Bosch cannot abide by that,
since in his opinion, the assembly behaves and acts
more according to law and form, than the history of
the case; [which is] how minister and congregation
have become lawful, and this must be accepted more
on faith. After long deliberation, brother elder T.
Vanden Bosch, also H. Marling, as well as, finally,
the other party, yield and state that the classis is
acting in conformity to God’s word and our accepted
Church Order of Dordt. The general judgment now is
that we can achieve no better position, in delivering a
final resolution in this case. Before this, an
opportunity is given to both parties and members of
the congregation here present, to give more
information to different people on this precarious
crisis. Then a proposition is made that classis dissolve
the congregation and church council of Zeeland and
the minister, or preferably phrased in other words,
that there was no formal organization between them.
We then proceded to voting and it appears that a
majority of the votes favor dissolution.

Art. 18
Brother elder T. Vanden Bosch asks if he now, still
has the right to be seated as a delegate in this
assembly, since the congregation and the church
council are stated as being dissolved. The general
decision is yes.
Art. 19
We now proceed with selecting a committee for the
Zeeland matter, which will consist of one minister
and three elders; and chosen for this are: Rev. D.
Vander Werp and the elder P. Heyboer, alternate
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A. Krabshuis; H. Bouws, secundus P. Boven; en H.
Dam, secundus H. Schepers. De tijd om derwaarts te
gaan is bepaald op dingsdag den 18den dezer en zal
des morgens gepredkt worden door Ds. van der
Werp, beginnende om 10 uren en des middags om 2
uren overgaand met de behandeling der zaken. Aan
de Commissie wordt overgelaten om naar gelang van
omstandigheden, de zaken te regelen en te
behandelen.
Art. 20.
Voorts is besloten dat om den vrede en de stichting te
bevorderen, Ds. van den Bosch aanstaanden rustdag
te Noordeloos zal prediken en de br. Ouderl. P.
Heijboer van Noordeloos te Zeeland zal voorgaan.

A. Krabshuis; H. Bouws, alternate P. Boven; and H.
Dam, alternate H. Schepers. The time for going
there is set for Tuesday the 18th instant, in the
morning Rev. Vander Werp will preach, commencing
at 10 o’clock and in the afternoon at 2 o’clock the
committee will proceed with dealing with this case.
To the Committee is given authority to conduct
affairs and to regulate matters as circumstances
require.
Art. 20
Further, to advance peace and edification, it is
decided that Rev. Vanden Bosch shall preach at
Noordeloos on the coming Day of Rest, and brother,
elder P. Heyboer of Noordeloos will lead services in
the Zeeland.
Art. 21
At the conclusion of various things, it appears that,
both parties repeatedly have made themselves guilty
and sinned, with accusations, belligerence and
bitterness toward each other, whereby the name of the
God has become greatly slandered. Whereupon, the
president, in behalf of the assembly, asks both parties
if they are inclined and prepared to be reconciled to
each other, to confess their wrongs to each other, and
to forgive and forget what has passed, and proceed in
love and peace as brothers of one house, to live and
commune with each other. The members state that
they are inclined to do this, but Rev. Vanden Bosch
cannot move to this position, but demands that his
part be handled ecclesiastically. Brother, deacon
Marling asks for reconciliation and forgiveness.
Brother, elder T. Vanden Bosch has done this already
previously at the meeting of the committee at
Zeeland. The member, J. Vanden Bosch takes the
side of Rev. Vanden Bosch. Thus little progress can
be made in the matter.
Art. 22
In this difficult position, in which the assembly now is
enveloped, it is decided to go to the Lord,

Art. 21.
Na afloop van dit een en ander, zoo is tevens
gebleken, dat beide partijen zich over en weer
grootelijks hebben schuldig gemaakt en bezondigd,
met beschuldigingen, vijandshap en bitterheid tegen
elkander, waardoor de naam Gods zeer gelasterd is
geworden; waarop de praes. namens de Verg. aan
beide partijen vraagt, of zij genegen zijn en bereid om
met elkander te verzoenen, elkanders misdaden te
belijden en te vergeven en te vergeten wat achter is,
voortaan in liefde en vrede als broeders van een en 't
zelfde Huis met elkander te leven en te verkeeren. De
leden verklaren dat zij daartoe genegen zijn; doch Ds.
van den Bosch kan in deze verhouding daartoe niet
overgaan; maar eischt dat zijn partij kerkelijk worde
behandelt. De br. diaken Marling vraagt verzoening
en vergiffenis; de br. Ouderl. T. van den Bosch heeft
dit reeds vroeger gedaan op de Verg. van de
Commissie te Zeeland; het lidm. J. van den Bosch
houdt zich aan de zijde van Ds. van den Bosch; alzoo
kan men weinig vorderen met de zaak.
Art. 22.
In deze moeilijke positie, waarin de Verg. thans is
gewikkeld, besluit men het tot den HEERE te
wenden,
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opdat Die tusschen beide kome en de harten vlak
make en een ieder schuldenaar. De praes, verzoekt
daarop Ds. van der Werp, in het gebed voor te gaan,
waarna nogmaals de parijen worden opgewekt tot
schuldbelijdenis en verzoening, doch vruchteloos.
Daarop wordt door den praes. opgegeven, om te
zingen Ps. 142:7, waaronder de Heere krachtig
afdaalde met zijnen GEEST en zulk eene vernedering
en overbuiging des harten schonk, dat er tusschen de
partijen eene hartelijke verzoening plaats vondt;
waarin de gansche Verg. mogte deelen en er eene
algemeene verbrijzeling des harten zich openbaarde
onder al de aanwezigen; ja men als kinderen mogt
verkeeren gedurende de geheelen afloop der Verg.
Hierop verzocht de praes. opnieuw Ds. van der
Werp om met dankzegging tot God te eindigen, die
zulke wonderlijke en krachtdadige verandering
geschonken had en werdt gezongen Ps. 133:3.
Daarop gaf Ds. van den Bosch uit dankbare
erkentenis aan den HEERE nog op om te zingen Ps.
72:11.
Deze zitting eindigde met dankzegging door den br.
Ouderl. T. van den Bosch, en gebed om eenen zegen
over het middagmaal.
Vierde Zitting.

so that He may come between both, may soften their
hearts,20 and make each a debtor. After that the
president asks Rev. Vander Werp to lead in prayer,
after which the parties are urged to confession of guilt
and reconciliation, still without success. Then the
president suggests singing Ps. 142:7, during which
the Lord powerfully descended in his Spirit and
granted such meekness and humility of heart, that a
sincere reconciliation occurred between the parties.
In this the entire assembly could take part and a
universal change of heart was manifested among all
present; in deed, all proceeded as though children
during the whole remainder of the assembly.
At this, the president requests anew that Rev.
Vander Werp close with thanksgiving to God, who
had brought about so wonderful and powerful a
change and Ps. 133:3 is sung. Following this, Rev.
Vanden Bosch, with grateful acknowledgement to the
Lord, suggested that Ps. 72: 11, also be sung.

De Verg. wordt opnieuw geopend met gebed en
dankzegging na den eten, door de br. Ouderl. H.
Schepers.
Art. 23.
Het lidm. Jan Schepers van den Gemt. Vriesland
wordt verzocht en treedt tot dat einde voor de Verg.
op, om een woord tot stichting te spreken, bij wijze
van eene proefrede, naar aanl. van 1 Tim. 1:15, hem
opgegeven op de buitengewone Klass. Verg.
gehouden te Noordeloos den 10 Augs. ll. ingevolge
Art. 18 der Notulen.

The assembly is opened, anew after the meal, with
prayer and thanksgiving by brother, elder H.
Schepers.
Art. 23
Member, Jan Schepers, from the Vriesland
congregation, is invited to appear before the assembly
to speak by way pf a trial sermon a word of
edification about I Timothy 1:15, as assigned to him
at the extraordinary Classical Assembly at
Noordeloos the 10th of August, just passed, in
accordance with Art. 18 of the minutes.

This session [is] closed with thanksgiving by brother
elder T. Vanden Bosch and prayer for a blessing for
the noon meal.
Fourth Session

20
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Na afloop daarvan, wordt door den praes. het oordeel
gevraagd van de Verg. aangaande het voorstel; en is
gebleken dat er veel te wenschen overbleef; maar in
aanmerking genomen zijne beklemdheid en dat het de
eerste reis ware, dat hij in eene publieke Verg. heeft
gesproken, zoo was men toch algemeen van oordeel,
hem toe te laten om verder opgeleid te worden tot het
ambt en de betrekking van Herder en leeraar. Echter,
met dien verstande, dat hij eerst nog 3 of 4 jaren
onderwijs zal ontvangen en alsdan geexamineerd
worden naar luid van Art. 8 van onze aangenomene
Dordsche Kerkorde, en dat gedeeltelijk uit de Kas en
van zijne eigene middelen de kosten deswege zullen
worden bestreden. Het eerste jaar zal hij zijne Studien
aanvangen en voortzetten te Grand Rapids bij Rev.
W.H. van Leeuwen in de voorbereidende
wetenschappen en tevens en vooral onderwijs te
ontvangen in de Engelsche taal. Hierop is Schepers
binnen geroepen, welke tijdens dit oordeel der Verg.
verzocht was zoo lang buiten te staan en hem dit een
en ander voorgesteld; waarin hij genoegen heeft
genomen; waarmede deze zaak is beeindigd.
Art. 24.
Is men overgagaan tot behandeling van
Gemeentelijke zaken. De Afgev. der Gemt. Grand
Rapids vraagt, of leden der gemeente, die op de
Meetings of Volks Verg. gaan alwaar Speechs of
redevoeringen gedaan worden tot lastering op de
regerings des lands en tot rebellie, niet het
Avondmaal des Heeren moet worden ontzegd,
ingevolge het Formulier. Dit is algemeen
toestemmens beantwoord.
Art. 25.
Het lidm. Hellenthal van de Gemt. Graafschap, is
weder in 't midden, welke terugkomt op Art. 17 der
Not. van de buitengewone Klass. Verg. gehouden te
Noordeloos, d.d. 10 Augs. ll. welke zaken daarin
vervat, nog

At the conclusion of this, the president asks for the
judgment of the assembly concerning the proposal.
And it appears that much remains to be desired, but
consideration is given to his anxiety and [the fact]
that this was his first attempt at speaking in a public
meeting, so the general consensus is to admit him to
further training for the office and responsibility of
being a shepherd and minister. But, with the
understanding, that he first receive 3 or 4 years of
instruction and then be examined according to Art. 8
of our accepted Church Order of Dordt. And that
partially from the classical aid and his own means the
costs will be covered. During the first year he will
begin and carry on his studies in Grand Rapids with
Rev. W.H. Van Leeuwen, in the preliminary subjects,
also especially in the study of English. With this,
Schepers is called back in, who while the assembly
was considering their decision had been asked to
remain outside [the meeting room], and who is
informed of the various matters, in which he takes
satisfaction, wherewith this matter is closed.

Art. 24
Congregational matters are now dealt with. The
delegate from Grand Rapids congregation asks if
members of the congregation who attend public
gatherings, where speeches are directed to vilification
of the government of the country and to rebellion,
should not be prevented from taking communion
according the Formulary. This answered with
unanimous approval.
Art. 25
Member Hellenthal from the Graafschap
congregation is again present, and returns to Art. 17,
of the minutes of the extraordinary classical assembly
held at Noordeloos on the date August 10, just
passed. The matters therein still
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niet zijn vereffend en uit den weg geruimd. Na lange
en breede discussien zoo is gebleken dat aan de eene
zijde, br. Hellenthal, de toepassing en uitvoering der
kerkelijke sensure op zijne vrouw niet wel heeft
begrepen, verwarrende de vermaning of
zoogenoemde Stille of verborgen censure, met den
eersten trap. En aan de andere zijde, dat de kerkeraad
van Graafschap wat te voorbarig heeft gehandeld met
de uitoefening der kerkelijke discipline op gezegde
leden Hellenthal en vrouw; 't welk de kerkeraad ook
belijd en erkend. Echter is het lid. Hellenthaal
daarmede nog niet bevredigd en vodaan; waarop is
besloten, dat de kerkeraad eene Commissie zal
zenden naar henl. om de zaak aan huis zoeken te
vereffenen en te behandelen; terwijl de Verg. hoopt
en wenscht, dat het bij br. Hellenthal eens eenmaal
algeheel moge vlak vallen en hij zich in 't vervolg als
een stil en rustig lid mag gedragen en de Kerkeraad
niet langer bemoeijelijken; noch ook de Klassis, met
zulke netelige zaken en beuzelachtige dingen.
Art. 26.
De Afgev. der Gemt. Noordeloos, stellen voor of het
niet billijk zoude zijn de 200 doll. schuld, die nog
staat betaald te worden, voor de reiskosten van den
overtogt van Ds. K. van den Bosch uit Nederland
naar hunne gemeente niet algemeen gedragen worde
en vragen nu, of de Klassis daar niet in voldoen kan.
Dit algemeen aangenomen zijnde, zoo is besloten, om
te beproeven dit uit vrijwillige liefde gaven in de
gemeenten te bestrijden; echter met dien verstande
alleen met betrekking tot de leden dier gemeente en
niet voor hen die behooren tot de Dutch Reformed
Church, welke voor zich zelven verpligt zijn die te
voldoen, daar ze ook de kerkelijke goederen van ons
hebben behouden, bij onzen uitgang uit hun
kerkgenootschap.
Art. 27.
Er is bepaald, dat de gemeenten Noordeloos en
Viesland en na organisatie der gemeente Zeeland, alle
om de beurt zullen bediend worden door Ds. K. van
den

have not been resolved and cleared up. After a long
and expansive discussion, it appears that on the one
hand brother Hellenthal has not fully understood the
application and execution of the church censure
against his wife, confusing the admonitions or the so
called silent or hidden censure with the first step [of
church censure]. And on the other hand the church
council of Graafschap has acted a bit too prematurely
in carrying out church discipline against said member
Hellenthal and wife, which the church council
acknowledges and confesses. But member Hellenthal
still is not satisfied and content. So it is decided that
the church council send a committee to them at home,
to see to and settle the matter. Meanwhile the
assembly hopes and wishes that once and for all
matters can be made right with brother Hellenthal and
that, as a result, he can conduct himself as a calm and
peaceful member, and no longer trouble the church
council, nor the classis, with such nettlesome matters
and trivial things.
Art. 26
The delegates from the Noordeloos congregation
propose whether it wouldn’t be reasonable that the
debt of $200, still due for the travel expenses of the
Rev. Vanden Bosch from the Netherlands to their
congregation, should be borne by all. And they now
ask if classis will accede to this. This being taken up
unanimously by the assembly, it is decided to try to
defray this with free-will offerings in the
congregations. But with this understanding: that it
only pertains to [the debt of] the members of that
congregation, and not to [the debt of] those who
belong to the Dutch Reformed Church, who have
their own obligation to settle, since they retained
possession of all church property when we left their
church fellowship.
Art. 27
It is decided that the congregations of Noordeloos
and Vriesland, and, after its organization, Zeeland, all
in turn will be served by Rev. K. Vanden
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Bosch; wegens tijdsgebrek konde niet gehandeld
worden over het Consulentschap dier Gemeente.
Art. 28.
Terwijl dat nu de gemeente van Graafschap haren
eigen Leeraar heeft en dien moet bezoldigen, zoo
vervalt natuurlijker wijze de bijdragt van genoemde
gemeente tot het Tractement van Ds. K. van den
Bosch; gelijk als vroeger het geval ware met de
gemeente te Grand Rapids. De gemeenten, boven in
het voorgaande Art. vermeld, hebben aangenomen
zooveel bij te brengen als ze immer kunnen en dan
zal men na afloop van dit vierendeel jaars, tegen de
volgende Klass. Verg. zien hoever men het gebragt
heeft en alsdan het ontbrekende op deze of gene wijze
trachten aan te vullen.
Art. 29.
Ingevolge Art. 18 der Not. van de Klass. Verg.
gehouden te Vriesland, den 1 Juny, zoo doet het eene
lid dr Commisie, Ds. W.H. van Leeuwen verslag van
zijne correspondentie met de gemeente te Patterson;
waaruit is gebleken, dat er nog niemand van de
Commissie derwaarts is geweest. Het andere lid, Ds.
van den Bosch neemt aan en verklaard zich bereid
derwaarts te gaan, daar het lid Ds. van Leeuwen
grootelijks bezwaar heeft. Dit zal aan die gemeente
worden geinformeerd, terwijl nog binnenkort
schrijven van die gemt. wordt ingewacht.
Art. 30.
Is gebleken, dat de Kerkvisitatoren nog niet aan haren
taak hebben beantwoord; weshalve zij nu ernstig bij
dezen worden vermaand en opgewekt, tegen de
volgende Klass. Verg. bepaaldelijk daaraan te
voldoen; anderzins zal men in de noodzakelijkheid
zijn, anderen daarvoor in de plaats te moeten kiezen.
Art. 31.
Is bepaald, dat de volgende Klass. Verg. zal
gehouden worden op den tweeden Woensdag van het

Bosch, because of the lack of time, the counselorship
for that congregation could not be discussed.
Art. 28
Since the congregation of Graafschap now has its
own minister, who must be provided for, the
contribution toward the salary of the Rev. Vanden
Bosch of the named congregation naturally ends, just
as formerly was the case with the congregation at
Grand Rapids. The congregations named above in the
previous article accept responsibility to gather as
much [money] as they can, and then at the conclusion
of this quarter of the year, at the following classical
assembly, we will see how much has been collected
and will try one way or another to supplement what
still is needed.
Art. 29
Per Art. 18 of the minutes of the Classical Assembly
held at Vriesland, 1 June, Rev. W. H. van Leeuwen,
one member of the committee, reports about his
correspondence with the congregation at Paterson,
from which it appears that still no one from the
committee has been there. Rev. Vanden Bosch, the
other member, assumes and states his willingness to
go there, since member Rev. van Leeuwen has
significant objections. The congregation will be
informed of this, while communication soon is
anticipated from that congregation.
Art. 30
It appears that the church visitors have not fulfulled
their task, as a result they now are sternly admonished
and urged specifically to complete this prior to the
next classis assembly, otherwise it will be necessary
to choose others instead for this task.
Art. 31
It is stipulated that the next classical assembly will be
held on second Wednesday of the
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volgende jaar, zijnde den 11 Jan 1865, en wel te
Zeeland, als zijnde aan de beurt; wel verstaande, als
aldaar eene gemeente is georganiseerd.
De Verg. is daarop finaal gesloten met het zingen
van Ps. 89:8 en dankzegging door Ds. K. van den
Bosch.
K. van den Bosch Prezes.
P.Heijboer
scriba.

following year, on 11 Jan. 1865, at Zeeland, whose
turn it is, with the understanding that a congregation
be organized there.
With this the assembly is finally closed with the
singing of Ps. 89:8, and thanksgiving by Rev. K.
Vanden Bosch.
Rev. K. Vanden Bosch, president
P. Heyboer, clerk

Klassikale Vergadring gehouden op woensdag en
donderdag den 11den en 12den January 1865, te
Zeeland.

Classical Assembly held on Wednesday and
Thursday, 11 and 12 January 1865 at Zeeland.
The assembly is opened by the president, Rev. D.J.
Vander Werp, with prayer and singing of Ps. 43; 3
and 4
Present are the members
From Grand Rapids
Rev. W. H. van Leeuwen
J. De Jonge, elder
From Graafschap
Rev. D. J. Vander Werp
A. Krabshuis, elder
From Zeeland
G. Kuiper, ditto
T. Ebels, ditto
From Noordeloos
P. Heyboer, ditto
H. Wassen, ditto
From Vriesland
H. Dam, ditto
H. Schepers, ditto
Art. 1
We proceeded with selection of a clerk for this
assembly, and with a majority of votes chosen for this
is brother elder P. Heyboer.
Art. 2
Complying with Art. 8. of the former minutes, which
stipulates that no one be admitted, except those who
had requested and received permission

De Verg. is geopend door den Preas. Ds. D.J. van der
Werp, met gebed en het zingen van Ps. 43:3 en 4.
Tegenwoordig waren de leden:
van Grand Rapids Ds. W. H. van Leeuwen.
J. de Jonge Ouderl.
van Graafschap
Ds. D.J. van der Werp.
A. Krabshuis. Ouderl.
van Zeeland
G. Kuipers. idm.
J. Ebels.
idm.
van Noordeloos
P. Heijboer. idm.
M. Wassen. idm.
van Vriesland
H. Dam.
idm.
H. Schepers idm.
Art. 1.
Is men overgedaan tot het kiezen van eenen Scriba
voor deze Verg. en is met meederheid van stemmen
daartoe verkozen, de br. Ouderl P. Heijboer.
Art. 2.
Ingevolge Art. 8 der vorige Not. zoo was besloten,
niemand tot de Verg. toe te laten, dan die dit verzocht
en daartoe vergunning hebben
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