Classical Assembly – 12-13 October 1864
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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verkregen; zoo wordt echter voor dezen dag, de leden
van onze Kerk die tegenwoordig zijn, vergunt te
blijven; doch de andere verzocht te vertrekken;
hoewel in het toekomende men zich zal houden aan
gemeld Art.

nevertheless on these days the members of our church
who are present are allowed to remain, the others are
asked to leave; but in the future the terms of the
mentioned articles will be enforced
Art. 3
The question is put whether Rev. K. Vanden Bosch,
who due to circumstances could not be a delegate
from Noordeloos, nevertheless will have a seat at the
assembly, which is decided in the affirmative.
Art. 4
The Minutes of the former Assembly are read and the
question is put whether there are any comments. Rev.
Vanden Bosch comments that his protest against the
decision and action of classis in the case of the
Zeeland congregation, per Art. 21 of the previous
minutes, is not recorded in the minutes. To this the
clerk explains that this can not done with topics not
placed on the table, and accepted for action. The
Assembly will return to this point later. Elder
Heyboer comments, that in Art. 26 of said minutes,
not presented or recorded is the interest on the
amount, which also must be paid, and that the total,
which is not 200 dollars, is not the responsibility of
the congregations since a portion of this must the the
responsibility of the members of the Dutch Reformed
Church; but that the total is about 130 dollars.
Rev Vander Werp states that the assembly did
not make the decision that a sermon would be
preached in the evening at the conclusion of the
assembly, much less by his honor; but that this is left
to the church council where the classis meets.
Art. 5
Since the minutes of both previous classical
assemblies held at Vriesland and Noordeloos, already
were read

Art. 3.
Wordt in rondvraag gebragt of Ds. K. van den Bosch
die door omstandigheden geen Afgev. van den Gemt.
Noordeloos zijn konde, echter zitting zal hebben in
deze Verg. en is besloten van ja.
Art. 4.
De Not. der vorige Verg. worden voorgeleen en in
rondvraag gebragt of er aanmerkingen op waren. Ds.
van den Bosch merkt aan, dat zijn Protest tegen het
besluit en de handelingen der Klassis, inzake der
Gemt. Zeeland, ingevolge Art. 21 der vorige Not. niet
in de Not. is opgenomen; waarop de Scriba verklaardt
dit niet te kunnen doen van stukken die niet ter tafel
zijn geweest en in behandeling genomen; op welk
punt men nog nader zal terug komen. De Ouderl.
Heijboer merkt aan, dat in Art. 26 van gezegde Not.
niet voorkomt en vermeldt wordt, de Interest van die
som, welke ook moet betaald worden; en dat die som
geen 200 doll. bedraagt voor rekening der gemt. daar
er een gedeelte moet gedragen worden door de leden
der Dutch Rerormed Church; maar ongeveer 130 doll.
Ds. van der Werp verklaard dat het geen besluit
der Verg. is geweest dat er 's avonds na afloop der
Verg. zoude gepredikt worden, veel minder door
ZEerw.; maar dat dit over gelaten is aan den
Kerkeraad alwaar de Klassis vergadere.
Art. 5.
Daar de beide vorige Not. der Klass. Verg. gehoude
te Vriesland en Noordeloos wel zijn voorgelezen
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maar wegens drukte en tijd hun beslag nog niet
verkregen hebben; zoo is bevonden dat er geene
zaken in voorkwamen, waarop men moest
terugkomen en zijn ze bij deze geapprobeerd en
onderteekend.
Art. 6.
Ingevolge Art. 2 der vorige Not. zoo zoude de
Kerkeraad van Grand Rapids vermnaand en bestraft
worden; dewijl ze op bijde vorige Klass. Verg. geene
Afgev. met den Leeraar gezonden hadt; zoo is
daaraan door misverstand niet voldaan door middel
van een briefje namens de Klassis, maar mondelijk
door den Afgev. Ds. W.H. van Leeuwen; 't welk door
de Verg. voor wettig is aangenomen.
Art. 7.
Uit deze en andere omstandigheden blijkt niet
onduidelijk, dat de besluiten door de Klass. Verg.
gemaakt, willekeurig worden verandert, hetzij om
welke redenen en oorzaken ook. Dit zal in 't vervolg
geenzins meer mogen geschieden, als in hoogst
noodzakelijke gavallen.
Art. 8.
De Verg. oordeelt, geljk de gewoonte der Dutch
Reformed Church, voortaan de zitting der Klass.
Verg. niet te publiceren in de Nieuwspapers.
Art. 9.
De Praes. doet verslag, ingevolge Art. 6 der vorige
Not. met betrekking tot het uitgeven van het werkje
van J. Koelman, getit. "De pligt der Ouderl." enz. en
is besloten, dat ieder kerkeraad zoo veel mogelijk zal
arbeiden, dat er een genoegzaam aantal Inteekenaren
gevonden worde; opdat de Uitgave van gemeld werk
haren doorgang hebbe.
Art. 10.
Ook deed Ds. van Leeuwen ingevolge van Art. 7 van
de vorige Not. verslag, waaruit bleek, dat het

but because of busyness and time, they have not been
accepted yet, thus it is found that there are no matters
that need attention so they are approved and signed.

Art. 6
Per Art. 2 of the previous minutes that the church
council of Grand Rapids be admonished and
punished, since they had sent no delegates with their
minister to the two previous classical assemblies; this
was not done, through a misunderstanding, via a letter
on behalf of the classis, but verbally by the delegate,
Rev. W.H. Van Leeuwen, which the assembly accepts
as being lawful.
Art. 7
Because of these and other circumstances, it seems,
without a doubt, that the decisions made by classical
assembly, are being altered at will for whatever
reason or cause. In the future, this will in no wise be
allowed, except in only the most necessary cases.
Art. 8
The assembly decides, like the practices of the Dutch
Reformed Church, no longer to publicize in the
newspapers the sessions of classical assemblies.
Art. 9
The president reports, per Art. 6 of the previous
minutes, concerning publishing the pamphlet by J.
Koelman, “The Duties of the Elder,” etc. It is decided
that each church council shall put forth as much effort
as possible for finding a sufficient number of
subscribers, so that distribution of the mentioned
work may proceed.
Art. 10
Rev. Van Leeuwen also reports, per Art. 7. of the
former minutes, from which it appears that
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Vraagd. van J. Borstius alrede gedrukt en uitgegeven
is en worden dezelve rondgedeeld naar de sterkte der
gemt. en tevens voldaan voor een getal van 500
Excempl. de somma van 30 doll.
Art. 11.
Ingevolge Art. 11 der vorige Not. zoo is tot het
opstellen van eene geschiedenis, aangaande den
oorsprong van ons Kerkgenootschap en de gronden
waarop men zich van de Dutch Reformed Church
heeft afgescheiden en daarvan is uitgegaan en
geformeerd en georganiseerd geworden, eene Comite
benoemd, bestaande uit de drie leeraren; en zal dit
opogemaakt worden uit de Not. boeken der Gemt. te
Graafschap en Grand Rapids, welke geapprobeerd
zijnde, door de Klassis geplaatst zal worden, vooraan
in dit Not. Boek.

the catechism booklets by J. Borstius already are
printed and are being distributed as the needs of the
congregations require and that for a total of 500
copies, $30 had been paid.
Art. 11
Per Art. 11 of the former minutes, a committee is
named, composed of the three ministers, to prepare a
history of the origin, formation and organization of
our church fellowship, and the reasons for seceding
from and leaving the Dutch Reformed Church. This
will be based on the minutes books from the
congregations at Graafschap and Grand Rapids, and
when approved, placed by Classis in the beginning of
this book of minutes.

Deze zitting is gesloten met te zingen Ps. 36:2 en
gebed en dankzegging door Ds. W.H. van Leeuwen.
Tweede Zitting

This session is closed with the singing of Ps. 36:2 and
prayer and thanksgiving by Rev. W.H. van Leeuwen.
Second Session
The Assembly is opened anew with the singing of Ps.
25:4 and prayer and thanksgiving by Rev. K. Vanden
Bosch.
Art. 12
The committee for the matter of the Zeeland
congregation, Art. 19 of the previous minutes, reports
its work and progress there. The minutes of meetings
held by the committee are read, from which it appears
that a congregation has been organized, and a church
council chosen and installed. The question is put
whether there are comments about how the committee
handeled the matter; none are forthcoming. However
a written protest, submitted by a few members of the
congregation is presented. This protest is read by
them and found to be full of absurdities and in
general outside the [the realm of] truth, yet classis
considers them to have written this in good faith.

De Verg.werd opnieuw geopend met te zingen van
Ps. 25:4 en gebed en dankz. door Ds. K. van den
Bosch.
Art. 12.
De Commissie, inzake der Gemt. Zeeland, deed
ingevolge Art. 19 der vorige Not. verslag van
handelingen en werkzaamheden alddaar; waarop de
Not. worden voorgelezen van de Verg. door de
Comm. gehouden, waaruit is gebleken, dat aldaar
eene Gemeente is gesticht geworden en
Kerkeraadsleden verkozen en bevestigd. In rondvraag
gebragt of er ook aanmerkingen waren op gezegde
handelingen der Comm.; is bevonden van geene.
Echter was daartegen een Schriftelijk protest
ingediend van eenige leden der Gemt. Zeeland, welk
protest bij dezen wordt voorgelezen en bevonden dat
vol ongerijmdheden waren en over het gemeen
bezijden de Waarheid; doch door de Klassis
gehouden geschied te zijn, ter goeder trouw.
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Dit document kon dus niet geaccepteerd of
aangenomen worden; maar is terzijde gelegd, als niet
in aanmerking kunnende komen. Alsmede protesteerd
Ds. K. van den Bosch tegen de handelingen van
meergemelde Comm. en het besluit der vorige Klass.
Verg.; dewijl naar zijn wijze van zien, de stigting der
Gemt. te Zeeland onwettig zou zijn geschiedt, vooral
uit aanmerking, dat dit slechts door eenen Ouderl. n.l.
R. Brinks was aangevraagd. Den. br. Ouderl. hier
tegenwoordig verklaardt dit in naam van de kerkeraad
en der leden te Zeeland, te hebben gedaan.
De Klassis persisteert of houde zich dus aan haar
voorgaand besluit en erkent derhalve de Gemt. te
Zeeland voor wettig georganiseerd en neemt haar als
zoodanig op in den Schoot der Kerk en in haar
midden. Verder nog wordt door Ds. van der Werp in
het midden gebragt dat Ds. van den Bosch bij die
gelegenheid van de handelingen der Comm. zoude
hebben uitgedrukt, en dat wel ten aanhoore van den
Ouderl. H. Dam en den diaken Diepenhorst, "geluk
met je knoeiboel!" Ds. van den Bosch belijdt zulks
waarheid te zijn; doch hadt daarna beleden
verkeerdelijk te hebben gehandeld en dit niet gezegd
te moeten hebben. Hem wordt gevraagd of hij dit nog
staande houdt, dat de handeling der Comm. een
knoeiboel ware; hetwelk hij ontkennend beantwoord.
Er wordt gevraagd hoe nu in dezen met Ds. van den
Bosch te handelen. De Verg. vraagt schuldbelijdenis
en intrekking van die uitdrukking en dat ZEerw.
ernstig worde bestraft en vermaand zich in 't vervolg
van zulke onbetamelijke uitdrukkingen te wachten, 't
welk een en ander geschiedt zijnde, zoo besluit de
Verg. hierop dat alle protesten die in de vergadering
worden ingediend, schriftelijk moeten geschieden;
terwijl ook de Comm. door de Klassis afgevaardigd,
voorzien moeten zijn, van een Last of Instructiebrief.

This document therefore could not be accepted or
considered, but is laid aside as not being able to be
considered. Rev. K. Vanden Bosch also protests
against the action of the aforementioned committee
and the decision of the previous classical assembly,
since according to his point of view, the organization
of the congregation at Zeeland was unlawfully done,
particularly by noting, that this was requested solely
by an elder, namely R. Brinks. Brother, elder, being
present, states that he did this in the name of the
church council and the members at Zeeland.
The classis persists in, or holds to, its previous
decision, and recognizes, therefore, the Zeeland
congregation as lawfully organized, and receives her
as such into the bosom of the church and their midst.
Rev. Vander Werp further indicates that Rev. Vanden
Bosch, at that occasion the committee’s work, is said
to have exclaimed, and this well within the hearing of
elder H. Dam and deacon Diepenhorst, “Good luck to
your bungled situation.!” Rev. Vanden Bosch
confesses this to be the truth, afterward, however,
confessed that he behaved improperly, and that he
should not have said this. He is asked if he still
considers the work of the committee at Zeeland a
bungled situation, which he answers in the negative.
The question is now asked how to deal with Rev.
Vanden Bosch in this case. The assembly requests a
confession of guilt, and a retraction of the statement,
and that his honor be sternly punished and warned
and told in the future to refrain from making such
unbecoming statements. After the various matters
were resolved, the assembly decides that all protests
presented to the assembly from now on, must be put
in writing, and that all committees, appointed by the
classis, must be provided with a letter of mandate or
instruction.

108

Classical Assembly – 11-12 January 1865
Art. 13.
Door Ds. K. van den Bosch, wordt verslag gedaan
van zijn reis naar Patterson en zijne werkzaamheden
aldaar verrigt en verklaardt dat hij aldaar een 50 tal
kinderen heeft gedoopt en het H. Avondmaal
bediend. Dat die Gemt eenen Leeraar had beroepen
met name Beckthold van Boston, van welk
kerkgenootschap hij ware was ZEerw. onbekend;
doch wist alleen, dat hij in het Engelsch en Duitsch
predikte, en mede de betrekking vervulde van
Kolporteur van een zekere Board en dat ZEerw. die
beroeping had aangenomen. Dat ZEerw. aldaar had
gepredikt en Ds. van den Bosh zegt geene
aanmerkingen op zijne prediking te kunnen maken;
terwijl hij tevens verklaard had geheel met ons
kerkelijk standpunt vereenigd te zijn; ja de roeping
van bovengenoemde Gemt. niet zoude hebben
aangenomen, tenware zij zich met ons niet
vereenigde en aansloot. Tevens dat ZEerw. bereid
ware zich opnieuw door ons te laten examineren, om
alzoo langs dezen weg eene Zending van onze Klassis
te ontvangen.
Dan, terwijl de Gemt. te Patterson eerst behoorde
tot de Dutch Reformed Church en daarvan weer
afgescheiden zich verbonden heeft aan de
zoogenoemde Gereformeerde Gemeente onder 't
Kruis in Nederland; maar zich daarvan wederom
losgemaakt, nu op zich zelve staat; zoo oordeelt de
Klassis naar luid van onze aangenomene Dordsche
Kerkorde, dat die Gemt. niet wettig is gestatueerd en
derhalve opnieuw moet worden gesticht en
georganiseerd. Ds. van den Bosch belijdt dat hij te
voorbarig en onvoorzichtig is te werk gegaan in de
handelingen aldaar; dewijl hij geene speciale last en
zending had van de Klassis en belooft in 't vervolg
zulks niet meer de doen. Na rijp beraad oordeelt de
Verg. de bedienig der Sacramenten aldaar door Ds.
van den Bosch als zijnde wettig leeraar, voor wettig
te erkennen; en besluit,

Art. 13
Rev. Vanden Bosch reports about his trip to Paterson,
and the work accomplished there and states that he
baptized 50 children and served communion.
That congregation had called a minister from Boston,
Bechtold by name, who had accepted the call. But his
honor does not know what denomination he is from
but does know, only, that he preaches in English and
German, that he also worked as a canvasser for a
certain religious board. He had already preached
there and Rev. Vanden Bosch says that he can not
make critical comments about his preaching, since he
also stated being entirely in accord with our religious
position, even that he would not have accepted the
call from the above-named congregation, in the case
that they did not join and unite with us. Furthermore
that his honor is prepared to submit to another
examination, by us so that in this way he may receive
a call from our classis.
Then, since the congregation at Paterson first
belonged to the Dutch Reformed Church and seceded
from it reuniting with the so-called Reformed Church
Under the Cross in the Netherlands, but later was
released from it and now is independent, therefore
classis decides, in accordance with our accepted
Church Order of Dordt, that the congregation is not
legally constituted, and must therefore be established
and organized anew. Rev. Vanden Bosch confesses
that he has been too premature and imprudent in his
work there, since he had no special charge or
instruction from the classis, and promises not to do
this again. After full deliberation, the assembly
decides and stipulates, to recognize as lawful the
serving of the sacraments there by Rev. Vanden
Bosch, since he is a lawful minister, and decides
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dat ZEerw. Ds. Bechtold verzocht wordt op onze a.s.
Klass. Verg. te komen, om geexamineerd te worden
en na wel bevinding zal er een leeraar uit ons midden
medegaan, om aldaar de Gemnt. opnieuw te
organiseeren en te stichten en den Kerkeraad
bevestigen, tertwijl daarna ook de leeraar in de
Gemeente zal worden bevestigd en en ingezegend.
Art. 14.
De Kerkvisitatoren deden verslag van hunne
werkzaamheden ingevolge Art. 30 der vorige Not.
waaruit is gebleken dat zij nog niet aan hunne taak
hebben beantwoord; zooals zij verklaren van wege
drukke omstandigheden en den toestand der Gemt. te
Zeeland; waarom ook het eene lid Ds. K. van den
Bosch verzoekt ontslagen te worden. De vergadering
dit in aanmerking nemende, gaat over tot verkiezen
van eenen anderen in zijne plaats en wordt bij deze
benoemd Ds. D.J. van der Werp, dewijl er geene
andere leeraars aanwezig zijn.
Art. 15.
Daar de tijd verstreken is en de zaken nog niet zijn
afgehandeld, zoo wordt de Verg. verdaagd en
besloten om den volgenden dag te beginnen des
morgens om 9 uur.
Deze Zitting is alzoo gesloten met het zingen van Ps.
199:2 en gebed en dankzegging door den br. Ouderl.
J. de Jonge.

to invite his honor, Rev. Bechtold, to come to our
next classical assembly to be examined, and after
being approved he will be accepted as a minister will
be accompanied from our fellowship, so that the
congregation there can be organized and established
anew and the church council installed, while then also
the minister will be installed and ordained in the
congregation.
Art. 14
The church visitors present a report on their activities,
per Art. 30 of the previous minutes, from which it
appears that they have not carried out their task, due,
as they explain, to pressing circumstances and
situation of Zeeland congregation, for which [reason]
also one member, Rev. Vanden Bosch, asks to be
released. The assembly takes this under consideration
and proceeds to choose someone else in his place,
and thus is chosen Rev. Vander Werp, as there are no
other ministers present.
Art. 15
Since the time has elapsed and the tasks are not
completed, the assembly adjourns and decides to
resume its work the next day at 9:00 o’clock in the
morning.
This session is therefore closed with the singing of
Ps. 119:2 and prayer and thanksgiving by brother,
elder J. De Jonge

Derde Zitting. Donderd: den 12 January.

Third Session. Thursday, 12 January

De morgen zitting is geopend met het zingen van Ps.
119:6 en gebed door den br. Ouderl. A. Krabshuis.
Art. 16.
In de vorige Zitting alrede ter sprake geweest, of Ds.
K. van den Bosch wettig Leeraar van Noordeloos
ware ja dan neen; zoo komt deze aanhangende zaak
weder ter tafel. Veel, zeer veel wordt daarover aan
weerszijde bediscussieerd.

The morning session is opened with the singing of Ps.
119:6 and prayer by brother, elder A. Krabshuis
Art. 16.
In the former session, already discussed was whether
Rev. K. Vanden Bosch is the lawful minister of the
Noordeloos, yes or no; thus this pending matter again
is taken up. Much, very much, is discussed about this
on both sides [of the question]
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Ds. van den Bosch zelve, hoe schijnstrijdig ook,
bestrijdt deze wettigheid ten zeersten; zoo mede de
Afgev. van die Gemt. anderen daarentegen, die met
de geschiedenis van de opkomst en verder voortgang
dier Gemt. bekend zijn, beweren even zoo streng het
tegendeel. Vooral wordt hier in aanmeerking
genomen de oorspronkelijlke roeping van Ds. K. van
den Bosch door die Gemt. uit Nederland. Men merkt
echter aan, dat die Gemt. tijdelijk is vervallen en in
een gesmolten met de Gemt. Zeeland; alzoo ging
haren Leeraar natuurlijker wijze met haar tot die
Gemt. over. Anderen voerden daarentegen weder aan
dat er nog altijd sommige leden te Noordeloos bleven
bestaan, en dat er zelfs een Ouderl. te Zeeland
verkozen, het opzigt had over die Gemt. en daar
voorging en stichte. Sommigen oordeelden, dat, bij de
nieuwe organisatie en stichting der Gemt. te Zeeland
en separatie der beide gemeenten Noordeloos en
Zeeland, Ds. K. van den Bosch tot zijne
oorspronkelijke Gemt. terug keerde en alzoo leeraar
van Noordeloos bleef. Men konde alzoo de zaak door
al die redeneringen over en weer niet beeindigen en
partijen bevredigen; waarop het in rondvraag gebragt
werdt, en bleek dat de meerderheid oordeelde, dat Ds.
van den Bosch moest aangemerkt worden als wettige
leeraar der Gemt. te Noordeloos, waarop zulks beslist
is aangenomen. Ds. van den Bosch en Ouderl. P.
Heijboer bleven daartegen protesteeren; maar hebben
dit later weder ingetrokken.
Art. 17.
Men gaat over tot behandeling der gemeentelijke
zaken. Vriesland brengt eene zaak ter tafel,
betrekkelijk de wedw. van Jan Rabbers, lidm. van
hare Gemt, welke weder gehuwd zijnde met zekeren
Evert Sprik behoorende tot de Dutch Reformed
Church

Rev. Vanden Bosch himself, however paradoxical
this may be, disputes this lawfulness vigorously; also
the delegate from the congregation. Others, to the
contrary, who know about the organization and
subsequent history of the congregation contend just as
adamantly in support of the lawfulness. Particularly in
this argument is noted the original call to Rev.
Vanden Bosch in the Netherlands by the
congregation. It is noted that subsequently, the
[Noordeloos] congregation disbanded, and melded
with the Zeeland congregation, naturally their
minister also went to that congregation. Others, in
opposition, note that always some members remained
at Noordeloos, and that even an elder from Zeeland
had the oversight of and responsibility for this. Some
argue that by the new organization and establishment
of a congregation at Zeeland, and the separation of
both congregation, Zeeland and Noordeloos, that
Rev. K. Vanden Bosch then returned to his original
congregation, and remained the minister of
Noordeloos. Even after repeated discussions, it was
impossible for all these reasons to close the
discussion and satisfy all parties. At this, the question
is put and it appears that the majority decide that Rev.
Vanden Bosch must be recognized as the lawful
minister of the congregation at Noordeloos and this is
specifically accepted. Rev. Vanden Bosch and elder
P. Heyboer maintained their protests against this but
later withdrew them.
Art. 17
Congregational matters are dealt with next. Vriesland
presents a problem concerning the widow of Jan
Rabbers, a member of their congregation, who has
remarried a certain Everet Sprik, belonging to the
Dutch Reformed Church.
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onder conditie, dat ieder vrij bij zijn eigen
Kerkgenootschap konde blijven en ter kerk gaan;
doch dat de vrouw, naar vermoeden uit
scrupeleusheid niet meer ter kerk komt en bovendien
is aangesloten bij de Dutch Reformed Church. De
Afgev. van Vriesland vragen nu inlichting, hoe nu
met haar te moeten handelen. De Verg. oordeelt haar
nog een tijd en wijle te vermanen en bij volharding
aan de Gemt. bekend te maken dat zij niet meer tot de
Gemt. behoort, en haar tevens een afscheidsbriefje
aan huis te zenden.
Art. 18.
De Afgev. van Vriesland vragen handopening van de
Klassis ter beroeping van een Herder en Leeraar en
geven te kennen, dat zij eene gemeente Verg. hebben
gehouden en daarop voorgesteld, om eenen Leeraar te
roepen, om den halven tijd predikdienst enz. op een
tractement van 250 doll. en vragen nu of deze zaak
ordelijk en wettig zij geschied. De Verg. oordeelt van
ja en wordt alzoo handopening gegeven; mits, als zij
eenen leeraar beroepen, beloven om zoo veel
tractement te geven als zij kunnen, en dan aan de
beroepen predikant over te laten of hij het op dien
voet kan aannemen ja dan neen. En zoo dit niet kan,
te beproeven om met een andere Gemt. te
combineeren. Aangaande de pastorie of woonhuis van
den leeraar, welke gezegde Gemt. alsdan voornemens
is te bouwen, heeft elke Gemt. beloofd, vrijwillig te
zullen bijdragen.
Art. 19.
De Afgev. van de Gemt. Zeeland verzoeken om eenen
Consulent te hebben voor hunne Gemt. en stellen
voor, of daartoe niet Ds. van der Werp kan worden
benoemd. Dit in rondvraag gebragt zijnde, zoo is dat
algemeen toegestemd.

under the condition that each one could remain a
member of and attend his own church fellowship, still
the wife, possibly because of conscientiousness, no
longer comes to church, and moreover, has joined the
Dutch Reformed Church. The delegates from
Vriesland now ask for suggestions on how to deal
with her. The assembly decides that for a time she
should still be warned, and if she persists, to inform
the congregation that she no longer belongs to the
congregation, and to send a note of separation to her
house.
Art. 18
The delegates from Vriesland ask for permission from
the Classis in calling a pastor and minister;21 and
report that they held a congregational meeting where
it was proposed to call a minister for half-time
preaching services, etc. at a salary of $250. They now
ask if this was done orderly and lawfully. The
assembly decides in the affirmative and also gives
permission with the addition that when they call a
minister, they promise to pay [him] as much of the
salary as they are able and then to leave it to the
minister whether he can or cannot accept on this
basis. If this is not possible, then to try to combine
with another congregation. Concerning the parsonage
or living quarters of the minister, which said
congregation intends to build, each congregation has
promised to provide free-will contributions to support
it.
Art. 19
The delegates from Zeeland ask for a counselor for
their congregation and propose whether Rev. Vander
Werp cannot be named as such. The question is put
and this is unanimously approved.

21

Refers to the practice in the Netherlands where
vacant congregations were required to ask permission
from the civil government prior to calling a minister,
since the civil government supervised the churches
and provided the financial resources to the churches.
The term came to mean asking permission, or asking
for financial aid, or both. In North America, out of
habit, the practice continued with the request
submitted to the classis rather than the government.
Synod 1936 (Report XXXII) stopped the practice.
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Art. 20.
Men gaat over, tot behandeling van algemeene zaken.
Ingevolge eene Miss. van de Gemt. te Patterson zoo
maakt die Gemt. bezwaar omtrent de aangenomen
titel van ons Kerkgenootschap en stelt voor om den
titel aan te nemen van Hollandsch Gereformeerd en
dat wel bijzonder om die rede, om onderscheiden te
zijn van de Kerk in het Oosten. De Verg. besluit om
onderzoek te doen bij de regering des lands of dit
geschieden kan, met betrekking tot het Trusties en
wat dit moet kosten. Hiertoe is verkozen de br.
Garvelink van den Gemt. te Graafschap.

Art. 20
General matters are now taken up. Per a letter from
the congregation at Paterson, in which the
congregation expresses concern about the name taken
by our church fellowship, and proposed taking the
name Holland Reformed, particularly for the reason
to distinguish it from the Church in the East. The
Assembly decides to enquire of the country’s civil
authorities whether this can be done and not conflict
with State laws or regulations, with respect to the
Trustees, and to ascertain what this would cost.
Brother, elder Garvelink, from the Graafschap
congregation, is appointed to look into this.
Art. 21
A motion is made whether it wouldn’t be reasonable
when a congregation has called a minister in the
Netherlands, and he has come to them, and soon after
this minister accepts the call of another congregation,
that [latter] congregation provides half the travel
costs [from the Netherlands]. The Assembly decided
that we can not and may not make a requirement in
this, but that all christianity and reasonableness be
taken into account in such circumstances.
Art. 22
The delegate Rev. Van Leeuwen places a pair of
letters on the table, received from a few people of
Low Prairie, in the State of Illinois22, which are read
to the assembly. From these it appears, among other
things, that they report that they wish to unite with us,
so that a congregation may be established there.
The Asembly proceeds with naming a committee,
and chosen for that are Rev. W.H. van Leeuwen and
brother, elder J. De Jonge, from the Grand Rapids
congregation, for the

Art. 21.
Wordt voorgesteld of niet billijk zij, dat, wanneer
eene Gemt. eenen Leeraar uit Nederl. beroepen heeft
en tot haar is over gekomen; en zulk een leeraar
vertrekt al spoedig naar eene ander Gemt. zulk eene
roepende Gemt. de helft in de onkosten deele van den
overtogt. De Verg. oordeelt, dat men hier geene
bepaling kan noch mag maken; maar dat hier alle
Christelijkheid en billijkheid bij in aanmerking
genomen worde.
Art. 22.
De Afgev. Ds. van Leeuwen brengt een paar brieven
ter tafel, ingekomen van eenige personen van de Lage
Prairie, in den Staat Illinois, welke aan de Verg.
worden voorgelezen, waaruit onder anderen blijkt, dat
zij te kennen geven, om zich met ons te vereenigen en
verzoeken, dat aldaar eene Gemeente moge worden
gesticht.
De Verg. gaat over tot de benoeming van eene
Commissie en worden daartoe verkozen Ds. W.H.
van Leeuwen en de br. Ouderl. J. de Jonge van de
Gemt. te Grand Rapids, welke tot dat

22
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einde een Instructie brief wordt verstrekt, om namens
de Klassis aldaar eene Gemeente te stichten, en
verder te handelen naar bevind van zaken en van
hunne zaken en werkzaamheden aldaar verrigt,
verslag doen op de volgende Klass. Verg.
Art. 24 (sic)
Tevens wordt door Ds. van Leeuwen eene Missieve
in 't midden gebracht en is aan de Verg. voorgelezen,
van eenige leden te Grandhaven, welke verzoeken,
dat er eene Commissie tot hun moge overkomen, om
werkzaam te zijn, ware het mogelijk dat er eene gemt.
worde gesticht, of ter regeling van zaken. De Verg.
benoemt daartoe den leeraar Ds. van der Werp en
eenen br. Ouderl. der Gemeente Graafschap.
Art. 25.
Wordt aan de Verg. ingediend, door de Commite een'
lijst van de gecollecteerde Gelden ter opleiding van
Studenten tot het leeraarsambt en is gebleken, dat het
bedraagt eene somma van $ 198.34. Nog is daarna
ontvangen:
van de Gemt. Graafschap $ 10.28
" " "
Zeeland
2.84
" " "
Vriesland
7.00
" " "
Noordeloos
3.00
te zamen
23.12
zoo dat nu de totale som bedraagt twee honderd en
twintig doll. en zes en veertig cents.
Art. 26.
Ingevolge Art. 26 der vorige Not. zoo is gebleken dat
tot het achterstallige Tractement van Ds. van den
Bosch is ingekomen, van de Gemt. Vriesl. de somma
van $ 40.00 en van de Gemt. Noordeloos
$ 12.50, terwijl de Afgev. der Gemt. Zeeland
aannemen, om pogingen aan te wenden bij hunne
Gemt. dat zij het hunne daartoe

purpose of producing a letter of instruction, so that a
congregation is organized there on behalf of the
Classis, and further, handle such matters as are found
necessary and proper there, and present a report at the
next assembly.
Art. 2423
At the same time Rev. Van Leeuween presents a
missive from a few members at Grand Haven, which
is read to the assembly. It requests that a committee
come to them to work at establishing a congregation
if possible or to deal with matters. The assembly
chooses for this Rev. Vander Werp and a brother
elder from the Graafschap congregation.
Art. 25
The committee presents to the assembly a list of
money collected for instructing students for service in
ministry and it appears that it amounts to $198.34
Received in addition to that is:
From the Graafschap Congregation $10.28
"
" Zeeland
"
2.84
"
" Vriesland
"
7.00
"
" Noordeloos
"
3.00
total
23.12
So that the total now stands at two hundred-twenty
dollars and forty-six cents.
Art. 26
Per Art. 26 of the previous minutes concerning the
shortage for the salary of the Rev. Vanden Bosch,
from the Vriesland congregation the sum of $40.00
has been received and from the Noordeloos
congregation, $12.50, while the delegates from the
Zeeland congregation will try to have their
congregation,

23
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ook bijdragen; en het restant zal de Klassis zorgen
door liefdegaven te innen.
Art. 27.
Is besloten, dat de volgende Klass. Verg. zal
gehouden worden, den eersten Woensdag in de
maand April, en wel te Grand Rapids, en zal des
dingsd. avonds bevorens met eene predikatie geopend
worden door den praes. dezer Verg. Ds. van der
Werp.
Art. 28.
De Verg. besluit, zoolang het getal der leeraren onder
ons zoo klein is, dat de leeraars om de beurt de Verg.
zullen praesideren.
De Verg. is daarop finaal gesloten met het zingen
van Ps. 90:9 en dankzegging door den praes. Ds. van
der Werp.
Namens de Klass. Verg.
D.J. van der Werp, praeses.
P. Heijboer scriba

contribute to this as well, and the classis will provide
the remainder by charitable offerings.
Art. 27
It is decided that the next classical assembly will be
held the first Wednesday of the month of April viz. at
Grand Rapids, and on the Tuesday evening previous,
will be opened with a sermon by the president of this
Assembly, Rev. Vander Werp.

Klassikale Vergadering gehouden op woensdag den 5
April 1865 te Grand Rapids.

Classical Assembly held on Wednesday, 5 April 1865
at Grand Rapids.

De Verg. werd den vorigen avond geopend met eene
Leerrede door Ds. D.J. van der Werp naar aanl. van
Handl. 2:42 en deze morgen met het voorlezen van
Ps. 46. en het zingen van Ps. 135: 1 en 12 en gebed
door den praes.
Als Afgev. deze Verg. waren tegenwoordig:
Van Grand Rapids
Ds. W.H. van Leeuwen
A. Pleune. Ouderl.
" Graafschap
Ds. D. J.van der Werp
H. Bows Ouderl.
" Zeeland
H. Brinks idm.
J. de Koster idm.

The Assembly was opened the previous evening with
a sermon by Rev. D.J. Vander Werp, based on Acts
2:42. and this morning with the reading of Ps. 46 and
singing of Ps. 135:1 and12, and prayer by the
president.
As delegates to this assembly, present are:
From Grand Rapids Rev. W. H. van Leeuwen
A. Pleune, elder
" Graafschap
Rev. D.J. Vander Werp
H. Bouws, elder
" Zeeland
H. Brinks, ditto
J. De Koster, ditto

Art. 28
The Assembly stipulates that as long as the total
number of ministers among us is so small, that they
will preside over the assemblies in turn.
The Assembly thereupon is closed with the
singing of Ps. 90:9, and thanksgiving by the president
Rev. Vander Werp.
In the name of the classical assembly
D.J. Vander Werp, president
P. Heyboer, clerk
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Van Noordeloos Ds. K. van den Bosch.
P. Heijboer Ouder.
" Vriesland H. Dam
idm.
G. Haan
idm.
Art. 1.
De Verg. is overgegaan tot het kiezen van eenen
Scriba voor deze Zitting en is met meerdeheid van
stemmen daartoe verkozen de Ouderl. P. Heijboer;
terwijl Ds. W.H. van Leeuwen het praesidium zal
waarnemen, als daartoe aan de beurt.
Art. 2.
Wordt gevraagd door den praes. of de aanwezige
personen zijnde leden der Gemeente en des
Kerkeraads, behoefte hadden om de Verg. mede bij te
wonen; hetwelk bevestigend is beantwoord, en geene
bezwaren daartegen zijnde, zoo zijn zij voor deze reis
toegelaten.
Art. 3.
De Not. der vorige Verg. zijn daarop voorgelezen en
in rondvraag gebragt of er aanmerkingen op waren,
zoo is eerst Art. 7 in behandeling genomen; waaruit
blijkt, dat dit geenzins betrekking heeft op alle
besluiten, door de Klass. gemaakt; maar slechts op
bijzondere gevallen; als onder anderen, het verzetten
van de Klass. Verg. en dergelijke meer.
Alsmede Art. 12., waarop Ds. van den Bosch
aanmerkt, dat de diaken Diepenhorst wegens de
uitdrukking van ZEerw. in zijne tegenwoordigheid,
eerst hem daarover hadden moeten onderhouden,
zonder dit dadelijk op de Klassis te brengen of te
verbreiden. Dit was ook het oordeel der Klass. en
verwijst alzoo deze zaak naar den Kerkeraad te
Noordeloos, om Diepenhorst daarover te
onderhouden.

From Noordeloos
"

Vriesland

Rev. K. Vanden Bosch
P. Heyboer, elder
H. Dam,, ditto
G. Haan, ditto

Art. 1
The assembly proceedes with selection of a clerk for
this session and with a majority of votes chosen for
this is elder P. Heyboer, while, it being his turn, Rev.
W.H. van Leeuwen assumes the presidency.
Art. 2
The President asks if the people present, as members
of the congregation and church councils, have a need
to attend the Assembly, which is answered in the
affirmative. And since there are no objections against
this, they are permitted to remain on this occasion.
Art. 3
Thereupon the minutes of the previous assembly are
read, and the question is put whether there are
comments. Thus Art. 7 first comes to consideration,
and it appears that this by no means applies to all
decisions made by classis but only to certain cases,
among others changing [the dates of] of classical
assembly and other like matters. Also Article 12,
about which Rev. Vanden Bosch comments that
deacon Diepenhorst, regarding the expression of his
honor, first in his presence should have remonstrated
with him in this, without immediately bringing this to
classis or broadcasting it. This was also the decision
of classis and therefore directs this matter to the
church council of Noordeloos, to have Diepenhorst
chastised in this.
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Tevens protesteert Ds. van den Bosch nogmaals tegen
de handelingen der Klassis en Commissie inzake het
organiseren en stichten der gemeente te Zeeland. De
Klass. verklaardt, dat dit hier ontijdig is en houdt zich
aan het vroegere besluit en rekent alzoo deze zaak
Finaal beeindigd.
Art. 4.
Men gaat over om eerst de Not. haar beslag te geven.
Ingevolge Art. 11 zoo wordt besloten, dat de
kerkvisitatoren in alle gemeenten zullen opnemen of
er bouwstof is te vinden tot het formeren van
dusdanig Consept, daarin vermeldt en zal gezegde
Comite een dag bij elkander komen, om daarvan een
geheel te maken en wel tegen de volgende Klass.
Verg.

At the same time Rev. Vanden Bosch again protests
the action by classis and the committee in the
organization and establishment of the congregation at
Zeeland. The classis states that this [protest] is
untimely and it abides by the earlier decision, and
considers the matter absolutely closed.
Art. 4
The discussion moves to first deal with the minutes.
Concerning Art. 11, it is decided that the church
visitors will assume the responsibility, while in all the
congregations, to determine whether there is any
material located for forming such as a concept, and
said committee shall meet together one day to make a
complete [report] namely before the next classical
assembly.

Deze morgen zitting is daarop gesloten met het
zingen van Ps. 143:10 en dankzegging door Ds. van
der Werp.

This morning session thereupon is closed with the
singing of Ps. 143:10, and thanksgiving by Rev.
Vander Werp.

Tweede Zitting

Second Session

De achtermiddag Zitting is wederom geopend met het
zingen van Ps. 119:1 en gebed door Ds. van den
Bosch.
Art. 5.
Wordt gehandeld over Art. 13, in betrekking tot de
gemt. te Paterson en tot dat einde twee brieven
voorgelezen, een van die gemt. en een van den leeraar
A.H. Bechthold, inhoudende onder anderen, dat zij
tegen de kosten opzien om eene Commissie te
ontvangen; maar stellen voor of er niet een lid der
Verg. konde overkomen met de noodige vragen ter
onderzoek van Ds. Bechthold, terwijl ook ZWerw.
zwarigheid maakt om op deze Verg. te komen, van
wege de vere reis. Door den praes. in rondvraag
gebragt, om het oordeel der Verg. over deze zaak in
te winnen; zoo wordt besloten, om een' brief
derwaarts te zenden, om die gemt. voor

The afternoon session is opened again with the
singing of Ps. 119:1, and prayer by Rev. Vanden
Bosch.
Art. 5
Art. 13 is discussed, concerning the congregation at
Paterson and toward this end, two letters are read, one
from that congregation and one from the Rev. A.H.
Bechtold, containing, among other things, [the
matter] that they are not looking forward to receiving
a committee because of the costs. But they propose if
it would be possible for one member of the assembly
to come, with the necessary questions to ask of Rev
Bechtold, since he also has some objection to
attending this assembly, because of the long journey.
The president puts the questions that the assembly
decide this matter. Thus it is decided to send a letter
there, to propose to that congregation
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te stellen of zij niet in overeenstemming met de
andere gemeenten, de kosten gemeenschappelijk
konden dragen; welke Missive door den praes. zal
worden opgemaakt en aan die Gemt. verzonden.
Tevens benoemt de Verg. provisioneel een
Commissie, bestaande uit de leden Ds. van der Werp,
Sec. Ds. van Leeuwen, en de br. Ouderl. J. de Jonge,
Sec. H. Bows,* welke dan derwaarts zal gaan,
wanneer meergemelde Gemt. dit verlangt; welke
Commissie eenen Last of Instructie brief namens de
Class. wordt verstrekt.
Art. 6.
Daar de Kerkvisitatoren nog niet aan hunne taak en
last hebben beantwoord. zoo is besloten dat zij
daaraan zullen voldoen en wel morgen avond, de
6den dezer te Grand Rapids; dinsdag den 18den
daaraan volgende des avonds 5 uur te Zeeland; des
anderen daags morg. om 8 uur te Vriesland; des
achtermidd. om 1 uur te Noordeloos en des avonds 7
uur te Graafschap.
Art. 7.
Ingevolge Art. 20, zoo is gebleken, dat de br.
Garveling aan zijne Commissie hem opgelegd
voldaan heeft en verklaardt, dat de titel der Kerk kan
veranderd worden door iedere Gemeente, wanneer
het twee derde gedeelte daar voor zij. Dit zullen de
br. Afgevaardigden in hunne respectieve gemeenten
aan de Kerkeraden voorstellen en deze wederom aan
de Gemeenten.
Art. 8.
Wordt een brief ter tafel gebragt en der Verg.
voorgelezen van de Gemt. in de Lage Prairie, waarin
zij, 1e de redenen opgeven waarom zij geene
Afgevaardigden konden zenden, en welke blijken niet
gewichtig genoeg te zijn; en 2e hoe te handelen met
een lidm. der Gemt. die zich moedwillig weer van

Art. 8
A letter from the Low Prairie congregation is
presented and read to the assembly, in which they,
1st, [give] the reasons for not being able to send
delegates; which reason do not seem sufficient
enough; and 2nd, [asks] how to deal with a member of
the congregation who willfully

* A. Pleune, vgl. Art. 3, p 124

*A. Pleune, according to Art. 3 (below).

whether they wouldn’t join with the other
congregations in order to share the costs. This
missive will be written by the president and sent to
that congregation. At the same time, the assembly
chooses, provisionally, a committee, consisting of the
members Rev. Vander Werp, alternate Rev. van
Leeuwen, and brother, elder J. De Jonge , alternate H.
Bouws,* who will go there when more of the abovementioned congregations desire this.
This committee will be provided a letter of charge or
instruction in behalf of the classis.
Art. 6
Since the church visitors have not yet completed their
task and charge, it is decided that they must
accomplish this and [go] tomorrow evening, the 6th
instant to Grand Rapids; on Tuesday, the 18th there
after in the evening at 5 o’clock to Zeeland; the next
day, in the morning at 8 o’clock to Vriesland; about 1
o’clock to Noordeloos, and that evening at 7 o’clock
to Graafschap.
Art. 7
Per Art. 20, it appears that the brother Garvelink has
carried out his assignment from the committee, and
explains that the name of the church can be changed
by each congregation if two-thirds of each support
this. The brother delegates will propose this to the
church councils of their respective congregations who
in turn will [propose] it to the congregations.
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hunne gemeenschap onttrekt. De Praes wordt
verzocht om dit een en ander in een brief aan den
kerkeraad dier Gemt. te schrijven.
Art. 9.
Wordt verslag gegeven van den toestand der leden te
Grandhaven en geraadpleegd, of er niet eene Gemt.
aldaar kan gesticht worden, en het oordeel is, dat zij
daar nog niet rijp voor zijn en dus verschoven wordt
tot nadere gelegenheid.
Art.10.
De Comite voor de gecollecteerde gelden ter
opleiding van Studenten tot het Leeraarsambt, deed
verslag en staat van rekening, waaruit is gebleken, dat
het bedraagt de somma van $ 234.55. Nog is daarna
onvangen van de Gemt. Graafschap 15 doll. en 90
cts; en van Zeeland 4 doll. en 30 cents; dus een totale
som in kas van $ 254.75
Art. 11.
Wordt gehandelt over het Tractement van Ds. van
den Bosch en is bevonden dat er over het vorige
vierendeel jaars een tekort ware van $ 52.50; hiervoor
is gecollecteerd:
door de Gemt. Grand Rapids
$ 17.00
" "
" Graafschap
11.60
" "
" Vriesland
3.25
" "
" Noordeloos
5.88
Somma
$ 37.73
"
52.50
dus een tekort van
$ 14.77
hierbij komt het verloopen vierendeel jaars 52.50
bedragende dus een te kort van
$ 67.27
en is besloten om dit wederom te beproeven met
liefdegaven aan te vullen; zullende de Kerkeraden
van de respectieve Gemeenten dit aan hunne gemt.
voorstellen.
Art. 12.
Gesproken over Art. 26 der Not. van de Klass. Verg.
gehouden te Graafschaap, betrekkelijk de Intr. daarin
vermeld, zoo stelt de Oudrl. Heijboer voor, dat de

left their fellowship. The president is asked to answer
this and other [questions] by writing a letter to the
church council of that congregation.
Art. 9
A report is presented of the status of the members at
Grand Haven and we advise whether a congregation
can be organized there. The decision is they, there,
are not ready for this, and therefore the matter is
postponed to a latter time.
Art. 10
The Committee for collecting money for instructing
student for the ministry, made a report and accounting
from which it appears that they have a total of
$234.55. Subsequently received from the Graafschap
congregation $15.90 and from Zeeland, $4.30, thus a
total of $ 254.75 is on account.
Art. 11
The salary of the Rev. Vanden Bosch is raised and it
is learned that during the previous four quarters there
was a shortage of $52.50.
Collected for this:
By the Grand Rapids congregation
$17.00
" " Graafschap
"
11.60
" " Vriesland
"
3.25
" " Noordeloos
"
5.88
Total
$37.73
Amount [due]
52.50
Thus a shortage of
$14.77
To this for the subsequent year’s quarters
52.50
Totally thus a shortage of
$67.27
And it is decided to attempt to make up this by freewill offerings. The church councils will propose this
to their respective congregations.
Art. 12
Art. 26 of the minutes of the classical assembly at
Graafschap are discussed, concerning the interest
recorded there, so the elder Heyboer proposed that
the
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somma van $ 4.60 betaald worde door de gemeenten,
zijnde het aandeel van Ds. van den Bosch, terwijl
Noordeloos voor het restant zal zorgen. Dit zullen de
Afgevaardigden aan hunne respectieve gemeenten
voorstellen. De voldoening van de hoofdsom ad $
130.00 welke over 5 a 6 jaren zal moeten worden
betaald is tot dien tijd verschoven.

sum of $4.60 of the amount due Rev. Vanden Bosch
be paid by the congregation, while Noordeloos will
be responsible for the remainder. This the delegates
will present to their respective congregations.
Settlement of the principal of $130.00, which must be
paid over a period of five or six years is spread over
that time period.

Deze midd. zitting is daarop gesloten , met het zigen
van Ps. 68:17 en dankzegging door den br. ouderl.
Heijboer.

This afternoon session thereupon ends with the
singing of Ps. 68:17 and thanksgiving by brother
elder Heyboer.

Derde Zitting

Third Session

De avondzitting is wederom geopend met het zingen
van Ps. 86:6 en gebed door den br. Ouderl. H. Dam.
Art. 13.
Ingevolge Art. 9 der vorige Not. zoo is besloten,
gezegde werkjes uit Nederl. te ontbieden; dewijl de
Uitgave alhier te hoog aanloopt en zal de br. Ouderl.
de Jonge onderzoek doen, hoe of dit op de minst
kostbare en gemakkelijkste wijze geschieden kan.
Art. 14.
Is men overgegaan tot behandeling der Gemeentelijke
zaken. De afgevaardigden der Gemeente te Grand
Rapids brengen ter tafel, dat er drie leden bij hun in
de Gemt. onder den 1sten trap der kerkelijke Censure
zijn gesteld, wegens het verkopen van Wiskey,
bijwijze van Saloon of Kroeghouden welke echter
beloven om met prima Mei daarmede uittescheiden.
Zij vragen nu, ingevalle die leden daaraan niet
beantwoorden, om authorisatie tot de uitoefening van
den 2den trap; 't welk hen wordt verleend; mits dat
die leden vooraf nog gewaarschuwt en met dit besluit
worden bekend gemaakt.

The evening session is again opened with singing, of
Ps. 86:6 and prayer by brother elder H. Dam.
Art. 13
Per Art. 9. of the former minutes, it is decided to send
for said pamphlets from the Netherlands since
production here entails too much expense. Brother
elder De Jonge will ascertain how this may be done at
the least cost and easiest manner.
Art. 14
We proceeded to dealing with congregational matters.
The delegates from the congregation at Grand Rapids
raise the matter that there are three members in their
congregation who are under the first step of
ecclesiastical censure, due to sale of whiskey either in
a saloon or public house. These parties, promise to
stop doing this by the 1st of May. They [the
delegates] now ask, in case these people fail to do
this, for permission to carry out the second step of
censure, which is granted provided these people are
warned beforehand and are made aware of this
decision.

120

Classical Assembly – 5 April 1865
Art. 15.
De Afgevaardigden der Gemt. Graafschap brengen ter
tafel, dat er onderscheidene huisgezinnen zijn,
behoorende onder de town Holland, welke zijn
aangesloten aan de Gemt. Graafschap; maar nu wel
eene afzonderlijke gemeente op zich zelve wenschen
te worden en in combinatie met eene andere naburige
Gemeente, ware het mogelijk, eenen leeraar te
beroepen. De Klassis oordeelt dat dit wel geschieden
kan en geeft daartoe den Kerkeraad der Gemt.
Graafschap last en magt, om dit te verwezelijken en
de zaken aldaar te organiseren; waartoe den leeraar
Ds. van der Werp, met eene Ouderl. zijner Gemt.
eenen Lastbrief wordt verstrekt.
Art. 16.
De Afgev. Ds. van der Werp, brengt eene boodschap
in de Verg. dat ZEeerw. eenen brief ontvangen had
van eenige personen uit Pella, St. Iowa; met dringend
verzoek om aldaar te komen prediken en verlangen
dat aldaar eene Gemeente mogte worden gesticht. De
Klassis oordeelt, dat dit eene wenschelijke zaak zij en
geeft bij dezen den leeraar Ds. van der Werp en den
br. Ouderl. H. Bouws daartoe last en magt; waartoe
hen namens de Verg. eenen Lastbrief bij deze wordt
verstrekt.
Art. 17.
Nog stelt de br. Afgev. Ds. van der Werp, aan de
Verg. voor, dat er een lidm. hunner Gemt. wordt
gevonden met name Harm Lukas, welke zijne
begeerte te kennen geeft om opgeleid te worden tot
het ambt van Herder en Leeraar. Daar gemeld
persoon hier aanwezig is, zoo doet de praes. tot dat
einde onderzoek aangaande zijne werkzaamheden
daaromtrent. De Klassis heeft geene bezwaren hem
deswege toe te laten. Is besloten dat hij zijn
Onderwijs aanvankelijk zal ontvangen bij Ds. van der
Werp, zonder bezwaar van de algemeene Kas ter
opleiding van Studenten.

Art. 15
The delegates from Graafschap congregation raise the
matter that there are several families living in the
town of Holland, who are members of the Graafschap
congregation, but now would wish to become a
separate congregation in combination with another
neighboring congregation, provided it is possible to
call a minister. Classis decides this can certainly
occur and gives the congregation of Graafschap a
mandate and authority to bring this about and to
organize matters there, for which Rev. Vander Werp
and an elder from his congregation are given a letter
of mandate.
Art. 16
The delegate, Rev. Vander Werp, presents a message
to the assembly that his honor received a letter from a
few people from Pella, State of Iowa, with a urgent
request to come to there to preach and the desire that
a congregation might be established there. The classis
decided that this is a desirable situation and herewith
issues a mandate and gives authority to Rev. Vander
Werp and brother elder H. Bouws, and for which, on
behalf of this Assembly a letter of mandate will be
prepared.
Art. 17
Brother delegate, Rev. Vander Werp now announces
that there is a member of their congregation, Harm
Lukas by name, who has expressed a desire to be
instructed for the office as pastor and minister. Since
the mentioned person is present, the president, for
that purpose, investigates concerning ability in this
area. The assembly has no objection to admitting him
on this basis. It is decided that he will begin to
receive his instruction from Rev. Vander Werp, and
without objection from fund for instructing students.
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Art. 18.
De br. Afgev. der Gemt. Zeeland vragen handopening
tot het beroepen eener Leeraar. De Verg. na het een
en ander onderzocht en overwogen te hebben, vind
echter geene termen om hen dat te weigeren; waarna
hen bij deze vergunning wordt gegeven.
Art. 19.
De Br. Afgevaardigden der Gemt. Vrieland vragen of
zij eene wettige Gemeente zijn, ja dan neen; omrede
dat zij veronderstellen op gelijken voet te staan met
die van Zeeland en dat dit Klassikaal Notulenboek
geene melding maakt van hare stichting. De Klassis
oordeelt dat zij zoowel als Noordeloos wettig bestaat
en dus als Gemeente moet worden erkent.

Art. 18
The brother delegates from the Zeeland congregation
ask for permission in calling a minister. The
assembly, after having examined and having
pondered this, finds no reasons to refuse, after which
they are given this permission.
Art. 19
The brother delegates from the Vriesland
congregation ask whether they are a lawful
congregation, yes or no; since they consider
themselves to on the same basis as Zeeland and that
this book of Classical minutes makes no mention of
their establishment. The Classis decides that they, just
as Noordeloos, are legally established and thus must
be recognized as a congregation.
Art. 20
The brothers delegates from the Noordeloos
congregation report that there is a couple of the
congregation, who live as man and wife in constant
strife and discord, [even] after they were repeatedly
warned and punished for this. The assembly decides
that if they persist, they are to be placed under the
first step of ecclesiastical censure.
Art. 21
Rev. K. Vanden Bosch asks Classis for advice how to
resolve the matter of his honor’s salary, which is
repeatedly significantly in arrears and the Noordeloos
congregation is not able to support him alone. The
Vriesland and Zeeland congregations are hereby
reminded to contribute as much as possible And since
the first mentioned congregation has called his honor,
according to the conditions, or stipulations,
mentioned in Art. 18 of the previous minutes, the
Assembly consequently earnestly advises him to
accept the call.

Art. 20.
De br. Afgevaardigden der Gemt. Noordeloos, bregen
ter tafel, dat er een paar leden der Gemt. zijn, welke
als man en vrouw in bestendige twist en oneenigheid
leven; nadat zij gedurig daarover zijn vermaand en
bestraft. De Verg. oordeelt, dat zij bij volharding
onder den 1sten trap der Kerkelijke Censure dienen
gesteld te worden.
Art. 21.
Ds. K. van den Bosch, vraagt aan de Klassis om raad,
hoe te handelen, met het traktement van ZEerw.;
dewijl er telkens zooveel te kort is en de Gemeente
Noordeloos hem alleen niet kan onderhouden. De
Gemt. van Vriesland en Zeeland worden bij dezen
opgewekt, om zooveel mogelijk bij te dragen. En daar
eerstgemelde Gemt. ZEerw. beroepen heeft, op
conditie of voorwaarde vermeld in Art. 18 der vorige
Not. zoo raadt de Verg. den br. Ds. van den Bosch
ernstig aan, om die beroeping aan te nemen.
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Art. 22.
De Afgev. der Gemt. Noordeloos P. Heijboer, stelt
voor, of leden, behoorende tot andere Gemeenten
onder ons, toegelaten mogen worden, tot het H.
Avondmaal, wanneer ze eens toevallig in eene Gemt.
aanwezig zijn, waar hetzelve bedient wordt. De
Klassis raad hier alle voorzichtigheid te gebruiken,
opdat de tafel des Heeren niet ontheiligd worde; maar
kan echter hieromtrent geene bepaling maken.
Art. 23.
Eindelijk is nog besloten, dat de e.k. Klass. Verg. zal
gehouden worden op den eersten Woensdag in de
maand July, en wel te Vriesland en zal op den avond
bevorens worden geopend met eene Leerrede
door Ds. van Leeuwen, als daartoe aan de beurt;
hetwelk ook aan de Gemt. in Lage Prairie zal worden
bekend gemaakt.

Art. 22
The delegate from the Noordeloos congregation, P.
Heyboer, asks if members, belonging to
congregations of our church, may be admitted to Holy
Communion, if perchance they are present in a
congregation when this is being served. The Classis
advises that all caution must be used, so that the table
of the Lord is not desecrated. But can, however, make
no further stipulations concerning this.
Art. 23
Lastly, it is decided that the next Classical Assembly
will be held on the first Wednesday in the month of
July and at Vriesland. It will be opened beforehand
with a sermon by Rev. van Leeuwen, whose turn it is
to do this. This will all be made known to the
congregation of Low Prairie.

De Verg. is daarop gesloten, met het zingen van Ps.
90:9 en dankz. door den br. Ouderl. H. Bouws.
W.H. van Leeuwen. vdm. praes.

The assembly thereupon is closed with the singing of
Ps. 90:9, and thanksgiving by brother elder H.
Bouws.
W. H. van Leeuwen, minister of the word,
president

Klassikale Vergadering,
gehouden den 28sten Juny 1865, te Vriesland.

Classical Assembly held the 29th of June 1865 at
Vriesland.

De vergadering is geopend, den vorigen avond door
den praes. der vorige Verg. Ds. W.H. van Leeuwen,
met eene Leerede over Ps. 102: 14 en 15 en deze
morgen met het gebed door den praes. Ds. K. van den
Bosch en het zingen van Ps. 86:6.

The assembly was opened on the previous evening by
Rev. W.H. van Leeuwen, president of the previous
assembly, with a sermon on Ps. 102: 14 and 15, and
this morning with prayer by the president, Rev. K.
Vanden Bosch and the singing of Ps. 86:6.

De Afgevaardigden zijn als volgt:
Van Grand Rapids Ds. W.H. van Leeuwen.
J. Gouw. Ouderl.
" Graafschap
Ds. D.J. van der Werp.
A. Krabshuis Ouderl.
" Zeeland
R, Brinks idm.
J. de Koster idm.

The delegates are as follows:
From Grand Rapids Rev. W.H. van Leeuwen,
J. Gouw, elder
" Graafschap,
Rev. D.J. Vander Werp
A. Krabshuis, elder
" Zeeland
R. Brinks, ditto
J. De Koster, ditto
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Van Noordeloos
" Vriesland

Ds. K. van den Bosch
P. Heijboer. Ouderl.
H. Schepers. idm.
G. Haan
idm.

From Noordeloos
"

Art. 1.
De Verg. is overgegaan tot het kiezen van eenen
Scriba en is met meerderheid van stemmen daartoe
verkozen, de Ouderl. P. Hijboer; terwijl deze Verg.
zal gepresideert worden door Ds. K. van den Bosch;
als zijnde daartoe aan de beurt.
Art. 2.
Van de Gemt. in de Lage Prairie eene Miss.
ingekomen, inhoudende, dat zij geene Afgev. konde
zenden vanwege de drukte der tijdelijke
omstandigheden; alsmede eene raadvraging, hoe te
handelen met een lidm. der Gemt. die zich onttrekt
van hunne kerkelijke gemeenschap; zoo wordt aan
Ds. van Leeuwen opgedragen, daarover aan hen te
schrijven. Van de Gemt. te Paterson geene Afgev.
noch miss. ingekomen.
Art. 3.
De Not. der vorige Verg. worden voorgelezen en
daarop de volgende aanmerkingen gemaakt:
Vooreerst op Art. 3, met terugwijzing op Art. 7 der
Not. van den 11 en 12 Janr. 1865 van de Verg.
gehouden te Zeeland, 't welke alzoo moet gesteld zijn,
dat bij het overboeken der Not. volstrekt geene
veranderingen mogen gemaakt worden.
Ten anderen op Art. 5, alwaar in voorkomt, dat tot
Sec. benoemt is H. Bouws, moet zijn A. Pleune.
Ten derden, dat Art. 12 aldus moet gesteld worden,
"dat de Verg. geen regt had, om te bepalen, dat de
Som ad. $ 130.00 door de Gemeenten moet betaald
worden; maar dat dezelve heen ter tijd, door
vrijwillge bijdragen zal bestreden; doch de interest ad
$ 4.60 op de Verg. a.s. te Graafschap vereffent zal
worden.

Vriesland

Rev. K. Vanden Bosch
P. Heyboer, elder
H. Schepers, ditto
G. Haan, ditto

Art. 1
The assembly proceedes to the selection of a clerk,
and with a majority of votes chosen as such is elder P.
Heyboer, while this Assembly will be presided over
by Rev. K. Vanden Bosch, whose turn it is to do this.
Art. 2
A communication is received from the congregation
in the Low Prairie, stating that they could send no
delegates, because of busyness of the temorary
circumstances; as well as asking for advice in dealing
with a member of the congregation who is
withdrawing from their ecclesiastical fellowship. Rev.
Van Leeuwen is assigned the task of writing them
about this. Paterson has sent no delegates nor has any
correspondence been received from them.
Art. 3
The minutes of the former assembly are read, and
there are the following remarks about these: First,
Art. 3, in reference to Art. 7 of the minutes of January
11&12, 1865 from the assembly held at Zeeland, that
in transferring of minutes into another book,
absolutely no changes may be made.
Next, in Article 5, where it states that H. Bouws is
chosen alternate, it should read A. Pleune.
Third, that Article 12 should read, “that the Assembly
has no right to stipulate that the amount of $130.00,
to date, must be paid by the congregations, but that
from time to time this will be defrayed by free-will
offerings, but the interest, $4.60 to date, will be
settled at the next assembly [meeting] at Graafschap.
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Eindelijkt merkt Ds. van den Bosch aan, vergeten te
zijn, het voorstel van ZEerw. wat de handopening
betreft. ZEerw. begrijpt, dat daarin opgesloten ligt,
dat eene Klassis bij het geven van handopening aan
eene Gemeente tot het beroepen van eenen Herder,
leeraar, verplicht is, om de leeraar mede te helpen
bezoldigen, wanneer de Gemt. door omnstandigheden
niet bij machte is, daarin genoegzaam te kunnen
voorzien. Ds. van der Werp oordeelt het tegendeel en
grond zich op Art. 11 van onze aangenomene
Dordsche Kerkorde; waarmede ook de Verg. instemt,
behalve Ds. van den Bosch, die zich daaraan niet kan
onderwerpen.
Art. 4.
Daar de Klass. Verg. volgens vroeger besluit, moest
gehouden worden den 1sten woensdag in de volgende
maand en alzoo vervroegd is, zoo wordt naar de rede
onderzocht en dezelve niet wettig bevonden; echter
besluit de Verg. toch voor het tegenwoordige wettig
vergaderd te zijn en dat voorts het verzet der Verg.
zal geschieden, indien zulks noodzakelijk zij, door de
Klass. Comm. Tevens, dat de zitting der Klassis niet
zal geannonceerd worden in de Nieuwsbladen.
Art. 5.
Ingevolge Art. 4 der vorige Not. in overeenstemming
met Art. 11 der Not. van den 5 April 1865 der Verg.
gehouden te GrandRapids; zoo wordt besloten,
zoolang daarmede te wachten, tot dat eene Synode
der Dutch Reformed Church zal gehouden zijn;
teneinde uit het verslag der handelingen dier Synode
meer duidelijkheid in deze zaak te bekomen.
Deze Zitting is daarop gesloten met het zingen
van Ps. 143:10 en dankzegging door Ds. van der
Werp.
Tweede Zitting.

Finally, Rev Vanden Bosch, remarkes that his
proposal about what permission to call a minister
entails has been forgotten. His honor understands this
to include: that a Classis by offering support to a
congregation for the purpose of calling a minister, is
obligated to assist in providing for the minister if the
congregation, due to circumstances, is not able to
provide sufficiently for this. Rev. Vander Werp,
argue the opposite, basing this on Art. 11 of our
accepted Church Order of Dordt, with which the
Assembly also agrees, except Rev. Vanden Bosch,
who cannot accept this [interpretation].

De Verg. wordt opnieuw geopend met het zingen van
Ps. 25:8 en gebed door Ds. van Leeuwen.

Second Session.

Art. 4
Since the classical assembly, according to previous
decision, was to meet on the first Wednesday of next
month, and therefore is [meeting] too early, the
reasons for this are sought and not found to be lawful.
Nevertheless the assembly still decides to be lawfully
gathered today, and that any change in the future
concerning the date of the assembly, when this is
necessary, will be done by the classical committee.
Furthermore, the classical sessions shall not be
announced in the newspapers.
Art. 5
Regarding Art 4 of the previous minutes, in
conjunction with Art. 11 of the minutes of April 5,
1865 of the assembly held at Grand Rapids, it is
decided to postpone this matter until a Synod of the
Dutch Reformed Church is held, so that from the
report of the Acts of that Synod, this matter can be
made more clear.
Thereupon this session is closed with the singing
of Ps. 143:10 and thanksgiving by Rev. Vander
Werp.

The Assembly is opened anew with the singing of Ps.
25:8 and prayer by Rev. Van Leeuwen.
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Art. 6.
Ingevolge Art. 5, der vorige Not. zoo deed het lid der
Comm. Ds. van der Werp een omstandig Verslag van
de handelingen omtrent het stichten der Gemt. te
Paterson, St. NewJersey, waaruit is gebleken, dat er
geene bezwaren bestonden, omtrent den leeraar A.H.
Bechthold en het organiseren der Gemeente aldaar en
is men alzoo overgegaan om ZEerw. te bevestigen en
die Gemeente te stichten; terwijl ZEerw. daarop zijne
plegtige Intrede heeft gedaan.
In rondvraag gebragt of er ook aanmerkingen op
de handelingen er Comm. in dezen waren en
bevonden van geene; alzoo wordt gerekend, dat die
gemeente met hunnen leeraar in onze kerkelijke
gemensschap is opgenomen en als zoodanig erkend.
Voorts besluit de verg. dat vanwege den verren
afstand, die Gemeente om de een of twee jaren hare
Afgev. op onze Verg. zal zenden en wanneer zij
zaken hebben te brengen op onze Verg. dit telkens
schriftelijk te doen; terwijl haar door den Klass.
Correspdt. de verhandelde zaken hoofdzakelijk
schriftelijk zullen worden medegedeeld.
Art. 7.
De Kerkvisitatoren deden Verslag van hunne
werkzaamheden; waaruit onder anderen is gebleken,
dat er in de Gemt. te GrandRapids alles in goede orde
ware; te Zeeland, raad gegeven aangaande het in orde
brengen der Kerkboeken en het Katechizeren door de
Ouderlingen en dat het Eedformulier door hen moest
worden onderteekend; als mede het laatste ook in de
Gemt. Vriesland, Noordeloos en Graafschap.
Overigens is alles wel bevonden; zoodat er geene
aanmerkingen op het werk der Visitatoren zijn. Ds.
van der Werp stelt echter voor, in 't vervolg geen
twee maar drie leeraren te benoemen tot
Kerkvisitatoren, 't welk is aangenomen.

Art. 6
Concerning Art. 5 of the previous minutes, Rev.
Vander Werp, member of the committee, presents a
detailed report in connection with organization of the
congregation at Paterson, New Jersey, from which it
appears there were no concerns about the minister,
A.H. Bechtold and the organization of the
congregation there, therefore they [the committee]
proceeded with installing his honor and establishing
the congregation, after which his honor solemnly
preached his inaugural sermon.
The question is put whether there are comments
about the committee’s actions in these [matters], there
are none. Therefore it is concluded that the
congregation, with its minister, is accepted into our
ecclesiastical fellowship, and is acknowledged as
such. Further, the assembly stipulates, because of the
great distance, the congregation may send delegates
once a year or every other year, and when they have
matters to present to our assembly, they may do this
in writing, while the classical correspondent will
inform them of important decisions via the mail.
Art. 7
The church visitors report on their work, from which
it appears, among other things, that matters in the
congregation at Grand Rapids are in good order; at
Zeeland advice was given on bringing the church
registers in order and catechizing by the elders, as
well as that the Form of Subscription had to be signed
by them; this last [task] also was done for the
congregations at Vriesland, Noordeloos, and
Graafschap. Otherwise, all was found to be proper, as
a result there are no comments about the work of the
visitors. Reverend Vander Werp, however, proposes
that in the future three, not two, ministers be named
as church visitors, which is adopted.
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Art. 8.
Ingevolge Art. 13 der vorige Not. in
overeenstemming met Art. 9 der Not. d.d. 11 en 12
Janr. 1865, met betrekking tot het ontbieden van die
bedoelde werkjes uit Nederl. zoo is de Klassis
hierover nog in Correspondentie.
Art. 9.
Ingevolge Art.15 der vorige Not. zoo geeft Ds. van
der Werp nog nadere inlichting en verslag aangaande
de stichting eener Gemt. in de town Holland; waaruit
is gebleken, dat daaraan voor als nog geen gevolg is
gegeven; tewijl die leden zelve verzoeken daarmede
niet haastelijk voorttegaan. Is men overgegaan tot
behandeling van Gemeentelijke zaken.
Art. 10.
Een brief ingekomen van sommige leden woonachtig
te Holland; inhoudende een vriendelijk verzoek of er
om de 4 of 5 weken een leeraar uit de Klassis bij hun
kan komen prediken. De Verg. oordeelt, dat daaraan
geen gevolg kan worden gegeven. Ook wordt hen
aangeraden om hun Kerkgebouw aan vrouw Knol te
verkopen, welke daartoe aanzoek heeft gedaan.
Art. 11.
De Gemt. van Noordeloos vraagt, daar zij haren
leeraar niet genoegzaam kan bezoldigen, of de Klass.
daarin niet voorzien kan. De Verg. verklaardt van
neen en dat men Gemeenten welke een eigen leeraar
hebben, daartoe niet kan verplichten, maar verwijst
naar Art. 11 van onze aangenomene Dordsche
kerkorde.
Art. 12.
Van de Gemeente Zeeland een' brief ingekomen en
aan de Verg.voorgelezen, inhoudende, vooreerst,
eene aanklagte, dat de diakenen geen 33 centen voor
het schoonmaken van het kerkgebouw wilden
opteekenen in hun Administratieboek. De
Verg.oordeelt hierop

Art. 8
Concerning Art. 13 of the previous minutes in
conjunction with Art. 9 of the minutes of the dates
January 11&12, 1865, in regard to the request of the
specified pamphlets from the Netherlands, the Classis
is still in correspondence about this.
Art. 9
Concerning Art. 15 of the previous minutes, Rev.
Vander Werp, provides still further information and a
report about establishing a congregation in the town
of Holland, from which it appears that little progress
has been made for now, since the members
themselves do not wish to proceed hastily with this.
We proceed to dealing with congregational matters.
Art. 10
A letter is received from several members living at
Holland, containing an amicable request that a
minister from classis would come there every four or
five weeks to preach to them. The assembly decides
that no commitment can be made to this. It is also
suggested to them that they sell the church building to
Mrs. Knol, who has asked about this.
Art. 11
The congregation of Noordeloos asks, since they
cannot provide sufficiently for their minister, whether
the classis will not help them. The classis says no, and
states we cannot obligate congregations that have
their own minister [to contribute], but referrs to Art.
11 of our accepted Church Order of Dordt.
Art. 12
A letter is received from the Zeeland congregation
and is read to the assembly, containing, first, a
complaint, that the deacons will not enter in the
account book 33 cents for cleaning the church
building. About this the assembly decides
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dat zulke en dergelijke onkosten moeten bestreden
worden uit de Kerkekas en als de behoefte bestaat,
andere kosten daaruit te bestrijden.
In de tweede plaats, dat al de vier Ouderlingen
der Gemt. hunne goederen hebben in de Brand
Assurantie. Naar aanleiding van deze zaak wordt in
rondvraag gebragt of men de Assurantien kan en moet
aanmerken als zonde en hoe ver men daarin gaan
moet met de kerkelijke Censure. Algemeen oordeelt
de Verg. het zonde te zijn en vraagt van de
Kerkeraadsleden Schuldbelijdenis en dat zij op
staanden voet er uitgaan. De br. Ouderl. J. de Koster
verklaardt daarin geene zonde te hebben gezien, noch
kunnende zien; evenwel is hij bereid er uit te gaan,
indien hij zulks kan doen, daar hij er voor een 5 tal
jaren is ingegaan. De br. Ouderl. R. Brinks verklaard
zulks mede; doch de br. Ouderl. Jan Ebels wil het nog
eenigen tijd in beraad houden; terwijl de andere br.
Ouderl. J. Kuipers hier niet aanwezig is. Hierop is Ds.
van Leeuwen verzocht en opgedragen om in plaats
van den Consulent dier Gemt. Ds. van der Werp, naar
Zeeland te gaan, kerkeraad te beleggen en verder met
die kerkeraadsleden daarover te handelen.
Art. 13.
De br. Afgev. Ds. van Leeuwen, stelt voor, om eenen
Dankdag te houden voor den vrede, die de Heere
weder aan dit land geschonken heeft, na 4 jarigen
bloedigen Oorlog tusschen de N. en Z. Staten dezes
lands en waarin zooveel bloeds gestort is. De Verg.
oordeelt daarmede zoolang te wachten, tot dat de
regeering des lands zulk eenen dag uitschrijft en zoo
daaraan niet wordt voldaan, dat dan de Klasssis zulks
doe. Nog wordt door Ds. van Leeuwen voorgesteld,
of men de gemeenten niet in Klassen zal verdeelen ;
terwijl zij zich bestendig uitbreiden. De Verg.
oordeelt hierop, dat zij tot heden er niet rijp voor zijn.

that such and similar expenses must be defrayed from
the church treasury, and if the need exists, to defray
other expenses from this.
In the second place, that all four of elders of the
congregation have their possessions insured against
fire. After more information is received about this
matter, the question is put whether we can and will
label insuring as sin, and how far to proceed with
ecclesiastical censure in this. The majority of the
assembly rules this to be a sin and ask the church
council members to confess their guilt and that they
cancel [the insurance] then and there. Brother, elder J.
de Koster states that he saw no sin in this, nor can he
see it now, nevertheless he is prepared to stop the
insurance if this is possible since he has taken out
insurance for five years. Brother elder R. Brinks
agrees with this; still brother elder J. Ebels wishes to
take some time to consider this. The other brother
elder, J. Kuipers, is not present here. Then Rev. Van
Leeuwen is asked and appointed instead of the
counselor, Rev. Vander Werp, to go to Zeeland to
arrange a council meeting and further deal with those
church council members about this.
Art. 13
The brother delegate Rev. Van Leeuwen proposes
that a Day of Thanksgiving be held for the peace with
which the Lord has again blessed this land, after a 4
year, bloody war between the northern and southern
states of this nation, during which so much blood was
shed. The assembly decides to wait until the
government of this nation proclaim such a day; and if
this does not happen, then classis will do so. Rev.
Van Leeuwen also proposes whether the
congregations should not be divided into classes,
since they continue to spread out. About this, the
assembly judges that at present they [the
congregations] are not ready for this.
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Art. 14.
Eene bedenking in het midden gebragt tegen de
algem. Verg. of men dezelve op dien voet en wijze
houden zal; is besloten zich te houden aan het vroeger
besluit, vermeldt in Art. 9 der Not. van de Verg.
gehouden te Graafschap den 11 en 12 Octr. 1864 en
welke Verg. zal plaats hebben den eersten Woensd. in
de maand October a.s. en wel te Graafschap; terwijl
de Verg. den vorigen avond geopend zal worden met
eene Predikatie door Ds. K. van den Bosch.
Art. 15.
Aan het Slot dezer Verg. is het verslag ingediend van
de gecollecteerde gelden ter opleiding der Studenten
voor het Leeraarsambt en is gebleken dat er aan kas
ware, de Som van tweehonderd en twee
en tachtig doll. en vier cents; (Zegge $ 282.00) De
Verg. is daarop finaal gesloten met het zingen van Ps.
119:3 en dankz. door den br. Ouderl. P. Heijboer.

Art. 14
An objection is raised against the general assembly,
whether it will be held on the same basis and in the
same manner. It is decided to hold it according to the
earlier decision recorded in Art. 9 of the minutes of
the assembly held at Graafschap, October 11 & 12,
1864, [where it states] this [general] assembly shall
take place on the first Wednesday in the month of
October, forthcoming, viz. at Graafschap; which will
be opened the previous evening with a sermon by
Rev. K. Vanden Bosch.
Art. 15
At the close of this assembly, the report is presented
of the money collected for instructing students for
service as ministers and it appears that on account is
the total of two hundred eighty-two dollars and four
cents (i.e. $282.00.). At this, the assembly is closed
with the singing of Ps. 119:3 and thanksgiving by
brother, elder P. Heyboer.

Algemeene Vergadering gehouden te Graafschap den
4 October 1865.

General Assembly held at Graafschap the 4th of
October 1865.

De Vergadering is geopend den vorigen avond door
den Praes. der vorige Verg. Ds. K. van den Bosch
met eene Leerrede over Efez. 4:3 en dezen morgen
met het gebed door den Praes. Ds. D. van der Werp
en het zingen van Ps. 119:17 en 18.
De Afgevaardigden dezer Verg. zijn als volgt:
Van Grand Rapids
Ds. W.H. van Leeuwen.
J. Gelok., )
J. Gouw, )Ouderl.
J. de Jong., )

The assembly is opened the previous evening by the
president of the previous assembly, Rev. K. Vanden
Bosch, with a sermon about Ephesians 4:3 and this
morning with prayer by the president, Rev. D. Vander
Werp and the singing of Ps. 199: 17 & 18.
The delegates of this Assembly are as follows:
From Grand Rapids Rev. W. H. Van Leeuwen
J. Gelock, elder
J. Gouw,
“
J. De Jonge, “
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Van Graafschap

Van Zeeland

Van Noordeloos

Van Vriesland

Ds. D.J. van der Werp.
A. Krapshuis.)
P. Boven. ) Ouderl.
H. Strabbing )
R. Brinks. Oudrl.
E. Zagers. Diaken.
H. de Groot. idm.
Ds. K. van den Bosch.
P. Heijboer. Ouderl
H. Wassen. idm.
H. Diepenhorst Diaken.
H. Schepeers. Ouderl.
G. Haan.
idm.
M. Verduin. Diaken.
J. Haitsema. idm.

From Graafschap

From Zeeland

From Noordeloos

From Vriesland

Art. 1.
Deze Verg. is overgegaan tot het kiezen van eenen
Scriba en is daartoe met meerderheid van stemmen
verkozen, de Ouderl. P. Heijboer; terwijl deze verg.
zal gepresideert worden door Ds. D.J. van der Werp
als zijnde daartoe aan de beurt.
Art. 2.
Is geoordeeld dat deze Verg. zitting houdt, onder de
benaming van Algemeene Vergadering; terwijl ook
tevens Klassikale zaken op dezelve zullen worden
behandelt.
Art. 3.
Wordt voorgesteld, of het niet goed zoude zijn, om
bij iedere Zitting de Notulen voor te lezen, ter
voorkoming van abuizen; hetwelk wordt aangenomen.
Art. 4.
Wordt besloten dat elke Gemeente zal werkzaam zijn
om een verslag te bekomen van de laatst gehoudene
Synode der Dutch Reformed Church; teneinde
bouwstof te erlangen, om den grond van onze
afscheiding te leggen, in dit Klass. Not. Boek,
ingevolge vroeger besluit.

Rev. D.J. Vander Werp
A. Krabshuis, elder
P. Boven,
“
R. Strabbing
“
R. Brinks, elder
E. Zagers, deacon
H. De. Groot, ditto
Rev. K. Vanden Bosch
P. Heyboer, elder
H. Wassen, ditto
H. Diepenhorst, deacon
H. Schepers, elders
G. Haan, ditto
M. Verduin, deacon
J. Haitsema, ditto

Art. 1
This assembly proceedes with selection of a clerk and
for that is chosen with a majority of votes, elder P.
Heyboer, while this assembly will be presided over
by Rev. D. J. Vander Werp, whose turn it is [to
preside].
Art. 2
It is decided that this assembly will function under the
name of General Assembly, while classical matters
also will be dealt with here.
Art. 3
It is proposed whether it might not be good to have
the minutes read at each session in order to avoid
errors. This is accepted.
Art. 4
It is decided that each congregation shall make an
effort to obtain a report of the last Synod of the Dutch
Reformed Church, for the purpose that material may
be gathered for laying the foundations of our
secession in this book of minutes, as per previous
decision.
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Art. 5.
Wordt mede besloten, om eenen Dankdag te houden
voor de overwinning van het land en de daaruit
vloeijenden vrede; na vierjarigen oorlog tusschen
onze N. en de Z.S. en dat wel gelijktijdig met den
jaarl. gewonen Dankdag voor den Oogst.
Art. 6.
Een brief aan de Verg. voorgelezen, van den
Kerkeraad der Gemt. te Lage Prairie, St. Ill.
inhoudende, dat zij geene Afgev. konden zenden
vanwege de kosten, die zij niet konden bestrijden,
door eenen mislukten oogst.
Art. 7.
Algemeene zaken:
Een brief ingekomen, doch wegens de uitgebreidheid
niet voorgelezen, door een' zeker' J. Koppejan zich
noemende Gereformeerd Leeraar der Gemt. te Long
Island, St. N.Y. inhoudende hoofdzakelijk, begeerte
om met ons te willen vereenigen. Dan daar voorzegde
personen in eenen onkerkelijke weg werkzaam zijn;
zoo is den Klass. Correspdt. Ds. W.H. van Leeuwen
opgedragen, om eenen vermaningsbrief te schrijven
aan genoemden Koppejan en een waarschuwing aan
die Gemeente; teneinde ze van de dwaling hunnes
wegs mogten terugkeeren.
Art. 8.
Een brief ingekomen van eenige leden van
Graafschap, woonachtig te Holland, welke verzoeken
dat aldaar bij hen eene Gemeente worde gesticht. Dit
in rondvraag gebragt is algemeen toegestemd en
besloten dat uit hun midden verkozen zal worden een
ouderling en diaken en dat zij bij behoefte, den
kerkeraad van Graafschap kunnen inroepen. De
Commissie ter regeling dier zaken zal gekozen
worden uit het ligchaam van den kerkeraad te
Graafschap. Een tweede verzoek in hunne missive,
om een leeraar in hun midden te hebben, en wel om
de 4 deels jaars; zoo is dit toegestaan, zoodat zij
deswege aanvraag kunnen doen, om, hetzij op den
Rustdag des Heeren,

Art. 5
It is also decided to hold a Day of Thanks for the
victory of the nation and the resulting peace, after a
four year war between our northern and southern
states and this date will coincide with the normal
annual Day of Thanks for the harvest.
Art. 6
A letter to the Assembly is read from the church
council of the congregation at Low Prairie, Illinois,
stating that they could send no delegates because of
the costs, which they could not bear due to a failed
harvest.
Art. 7
General matters:
A letter is received, which due to length it is not read,
from a certain J. Koppejan, calling himself a
reformed minister of the congregation in Long Island,
New York, primarily containing a desire to join with
us. Since the previously named people are laboring in
an unchurchly manner, the classical correspondent,
Rev. W.H. van Leeuwen, is charged to write a letter
of admonition to said Koppejan and a warning to the
congregation, that they must turn back from their
errant way.
Art. 8
A letter is received from some members of
Graafschap, living in Holland, who seek to have a
congregation be established there. This question is
put [to the Assembly], and with unanimous approval
decided that from their number one elder and one
deacon will be chosen, and that when they need
assistance they can call on the church council of
Graafschap. The committee for overseeing these
matters will be chosen from the church council of
Graafschap. A second request in their letter, [is] to
have a minister with them four times per year, which
is approved in such a way that for that purpose they
can make requests to have this attended to either on
the Sabbath,
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of in de week, dit waar te nemen.
Art. 9.
Nog een brief ingekomen van eenige leden
woonachtig te Grandhaven en behoorende bij de
Gemt. te GrandRapids inhoudende hetzelfde verzoek
als die te Holland in vorig Art. vermeld; en is ook
hetzelve toegestaan. De Commissie die derwaarts zal
gaan, om die zaken te regelen, zal benoemd worden
uit het ligchaam van den Kerkeraad te GrandRapids.
Deze zitting wordt gesloten met dankzegging door
Ds. van den Bosch.

or during the week.
Art. 9
Another letter is received from some members, living
at Grand Haven and belonging to the congregation at
Grand Rapids, containing the same request as that
from Holland in the previous article, above, and is
approved in the same manner. The committee that
will go there to oversee matters will be named from
the members of the Grand Rapids church council.
This session is closed with thanksgiving by Rev.
Vanden Bosch.

Tweede Zitting.
Deze zitting is geopend met gebed door den Ouderl
Heijboer.
Art. 10.
Ds. van den Bosch vraagt inlichting, hoe men te
veerstaan hebbe, het stuk geschreven in de
Verzamelaar, door Ds. van Leeuwen, waarin ZEerw.
betoogd dat de PAUS van Rome niet de Antichrist
zij; daar dit toch algemeen door onze Vaders wordt
erkend. Hierop breede discussien gehouden zijnde
zoo wordt Ds. van Leeuwen verzocht, dit in te
trekken in het naastvolgend weekbl. voornoemd; 't
welk door ZEerw. is aangenomen.
Art. 11.
Ingevolge art. 23 der Not. van de Klass. Verg.
gehouden den 12 October 1864 te Graafschap; zoo is
besloten, dat de Student J. Schepers te Graafschap
zijne studien zal voortzetten bij Ds. D.J. van der
Werp.
Art. 12.
Wordt door den br. diaken H. Diepenhorst inlichting
gevraagd over het doopen van kinderen wier ouders
nog geene belijdenis gedaan hebben, hoewel
gedoopte leden zijnde; of zulke ouder kunnen en
mogen antwoorden op de vragen in het
Doopformulier vermeldt. Hierop is besloten in
overeenstemming met het besluit der Synode der
Christl. Afg. Gereform. Gemt.te Nederl. gehouden
den

Second Session
This session is opened with prayer by elder P.
Heyboer.
Art. 10
Rev. Vanden Bosch asks for insight in how to
understand the article written Rev. van Leeuwen in
The Anthologist, in which his honor argues that the
Pope of Rome is not the Anti-Christ, even though he
was recognized as such by our forefathers. There is
much discussion concerning this, as a result Rev. van
Leeuwen is asked to retract this in the next weekly,
which his honor agrees to do.
Art. 11
Concerning Art. 23 of the minutes of the classical
assembly held 12 October 1864 at Graafschap, it is
decided that student J. Schepers will continue his
studies at Graafschap with Rev. D.J. Vander Werp.
Art. 12
Brother deacon H. Diepenhorst asks for
enlightenment on infant baptism, in cases where the
parents have not yet made confession of faith, but are
baptized members; may or are such parents able
answer the questions presented in the Form for
Baptism? Regarding this it is decided to remain in
agreement with the decision of the Synod of the
Christian Seceding Reformed Congregation in the
Netherlands, held the
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18 July 1849 te Amsterdam, die kinderen te Doopen;
echter met de bepaling dat ze geregeld gebruik maken
van de openbare Godsdienstoefening en de
Katechizatien en onergerlijk van wandel; anders
onder Doopgetuigen der Grootouders, leden der
Gemt. zijnde.
Art. 13
In het breede gehandeld over de wijze van het
aannemen der Ledematen; waarin men niet
overeenstemde; waarop is besloten om dit te doen
naar den leidraad van het KortBegrip; de manier meer
overlatende aan het oordeel des Kerkeraads.
Artr. 14
Gemeentelijke zaken.
De Afgev. der Gemt. te Grand Rapids brengen ter
tafel, hoe ver men gaan kan en moet met leden die in
de Brand Assurantie zijn. Dit in rondvraag gebragt
zijnde, zoo is besloten, deze leden niet te dulden in
den Kerkeraad; doch niet het Avondmaal des Heeren
te ontzeggen, indien er overigens op dezelve geene
aanmerkingen zijn.
Art. 15.
Wordt gehandeld over de zaken aangaande de Gemt.
te Zeeland. Daar br. T. van den Bosch, aldaar tot
Ouderl. verkozen is, zoo worden daartegen bezwaren
ingebragt door Ds. K. van den Bosch; dewijl
genoemde broeder zijn farm zoude verkocht hebben
aan zijn jongste zoon voor een veel te lagen prijs en
dat wel buiten weten van zijne andere kindreren,
waaruit ZEerw. de gevolgtrekking afleidt, dat wie zijn
eigen huis niet weet te regeren ook niet over de
Kudde Gods geen zorg kan dragen. Hierop is eene
Commissie benoemd bestaande uit de leden Ds. van
Leeuwen, en de beide Ouderl. P. Heijboer en G.
Haan, om die zaak te onderzoeken te Zeeland en
wanneer die bezwaren uit den weg zijn geruimd
gemelde Ouderl. T. van den Bosch in zijne
betrekking te bevestigen en intezegenen op den
volgenden Rustdag.

July 18, 1849 at Amsterdam, to baptize those
children, however, with the stipulation that they
regularly attend public worship services and
catechism, and are blameless in their life;,24 otherwise
under the sponsorship of grandparents, if they are
members of the congregation.
Art. 13
A broad discussion is held on the method church
members should be accepted, about which no
consensus occurred; as a result it is decided to do this
according to direction suggested in the Compendium;
leaving the manner to the local church councils.
Art. 14
Congregational matters
The delegated from the Grand Rapids congregation
raise the issue of how far can and must we go with
members who belong to fire insurance association.
The question is put, and thus is decided that these
people will not be allowed in the church council,
although not to deny them access to Lord’s Supper,
provided there are no other comments about them.
Art. 15
The matters pertaining to the Zeeland congregation
are dealt with. Since brother T. Vanden Bosch
already there was chosen as elder, Rev. K. Vanden
Bosch presents a complaint against this, because this
brother is said to have sold his farm to his youngest
son for much too low a price, and this without the
knowledge of his other children. As a result, his
honor concluded that a person who cannot rule over
his own household, also cannot provide care for the
Lord’s flock. Hereupon a committee, consisting of
Rev. Van Leeuwen, and bother elders P. Heyboer and
G. Haan, is appointed to investigate this matter at
Zeelandand to install and consecrate the above
mentioned elder T. Vanden Bosch on the following
Sabbath, provided all objections are removed.

24

133

Literally, in their walk.

General Assembly – 4 October 1865
Art. 16.
Is besloten dat Ds. D.J. van der Werp Consulent der
Gemeente te Zeeland zal blijven.
Art. 17.
De Commissie ter inzameling der Collecten ter
opleiding tot het Leeraarsambt, deedt haar 3 maandl.
verslag; waaruit is gebleken dat aan kas ware de
somma van $ 322.53.
Art. 18.
De respectieve gemeenten worden bij deze opgewekt,
om een collecte te doen voor liefde gaven ter
bestrijding van het te kort op het Tractement van Ds.
K. van den Bosch.
Art. 19.
De volgende Klass. Verg. zal gehouden worden te
Noordeloos in de maand February; de dag nader te
bepalen door den Correspondt, Ds. WH van
Leeuwen; terwijl des avonds bevorens de prediking
zal waargenomen worden door Ds. D.J. van der
Werp; als zijnde daartoe aan de beurt.
De Verg. is daarop gesloten, met te zingen van Ps.
25:10 en dankz. door Ds. W.H. van Leeuwen.
D.J. van der Werp Praeses.

Art. 16
It is decided that Rev. Vander Werp will remain as
counselor to the congregation at Zeeland.
Art. 17
The committee in charge of collecting for Instruction
for Ministry service makes its quarterly report from
which it appears that at total of $322.53 is on
account.
Art. 18
The respective congregations are hereby reminded to
take a free will offering to defray the shortage in the
salary of Rev. K. Vanden Bosch.

Klassikale Vergadering; gehouden te Noordeloos, op
Woensdag den 21sten February 1866.

Classical Assembly held at Noordeloos on
Wednesday, the 21st of February 1866.

De Vergadering werdt den vorigen avond geopend
met eene Leerrede door Ds. D.J. van der Werp, als
zijnde daartoe aan de beurt; naar aanleiding van 1
Cor. 3:11, en deze Zitting door Ds. W.H. van
Leeuwen met het lezen van Ps. 46 en het zingen van
Ps. 118:11; en gebed.

The assembly was opened the previous evening with
a sermon by Rev. D.J. Vander Werp, it being his turn,
speaking from I Corinthians 3:11. This session is
opened by Rev. W.H. van Leeuwen with the reading
of Ps. 46, and the singing of Ps. 118:11 and prayer.

Art. 19
The next classical assembly will be held at
Noordeloos in the month of February, the date to be
set later by the [classical] correspondent, Rev. W.H.
van Leeuwen; while the evening previous Rev. D.J.
Vander Werp will deliver a sermon, since it is his
turn.
Thereupon the assembly is closed with the singing of
Ps. 25:10 and thanksgiving by Rev. W.H. van
Leeuwen.
D.J. Vander Werp, president
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