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De Leeraren Frieling en Duiker doen verslag van
hunne Commissie naar Pella en Steamboot Rock, op
de eerste plaats hebben zij Ds. Koopman bevestigd en
op de laatste eene gemeente gesticht.
Art. 6.
Wordt aan de vergadering overgegeven een
getuigschrift van de Professoren van der Vliet en
Moeris te Dubuque op het Semirairie [sic] van de
Presbiterianen Oude School, omtrent het onderwijs
van E. Meinders, die zij bekwaam achten tot de
verkondiging des Evangelies en overgegeven aan de
Klassis om geexamineert te worden, die al eenigen
tijd te Steamboot Rock werkzaam is geweest en van
de kerkeraad aldaar eene attestatie overgeeft, met
verzoek hier als Leeraar onderzocht en geordend te
worden; waartoe de vergadering besloten heeft, om
hem te examineren in de Stellige, wederleggende en
Praktikale godgeleerdheid, Uitlegkunde des bijbels,
Aardrijkskunde, Bijbel en Kerkgeschiedenis, taal en
Herderlijkwerk met Predikkunde.
Art. 7.
Er wordt gevraagd, of ook zullen toegelaten worden
om de vergadering bij te wonen die gene
afgevaardigden zijn, waarop besloten wordt dat die
zulks verzoeken zullen toegelaten worden.
Art. 8.
Overgang tot het onderzoek van de kandidaat
Meinders in de godgeleerdheid.
Art. 9.
Na het middageten de tweede zitting geopend met te
zingen van Ps. 134:3 en het gebed door den
Ouderling de Jonge.
Art. 10.
Onderzoek in de Bijbel geschiedenis, Aardrijkskunde,
Kerkgeschiedenis, Taal, Herderlijkwerk, zijne
bekeering en roeping tot de bediening, Prediking naar
Efez. 2:8 en gesloten met Ps. 90:9 en dankzegging
door Ds. Frieling

The Revs. Frieling and Duiker report on their
committee for Pella and Steamboat Rock. In the first
place, they have installed Rev. Koopman, and in the
latter, [they] have established a congregation.
Art. 6
A testimonial from Professors Vander Vliet and
Morris, at Dubuque, at the Seminary of the
Presbyterian Old School, is submitted concerning the
instruction of E. Meinders. They report him qualified
for [preaching] the Gospel, and present him to classis
to be examined. He has already been laboring for a
time at Steamboat Rock and presents an attestation
from the church council there, with the request that he
be examined for the ministry at classis and be
ordained . The assembly decides to examine him in
Specific, Critical, and Practical Theology, Biblical
Exegesis, Geography, Biblical and Church History,
Language, and Pastoral Work with Preaching Skill.

Art. 7
The question is asked if non-delegates will be
admitted so that they may be present during the
assembly, to which it is decided that those who
request this will be admitted.
Art. 8
Proceeded with the examination of candidate
Meinders in Theology.
Art. 9
After the midday meal, the second session is opened
with the singing of Ps. 134:3 and prayer by elder De
Jonge.
Art. 10
[He is] examined in Bible History, Geography,
Church History, Language, Pastoral Work, his
conversion and call to the ministry, he preaches from
Ephesians 2:8, and [then the meeting is] closed with
[singing of] Ps. 90:9 and thanksgiving by Rev.
Freiling.
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Tweede dag, des morgens.

Second Day, the morning

De vergadering is geopend met te zingen Ps. 25:2 en
het gebed door den broeder J. Hogesteger.
Art. 11.
Is men overgegaan, om eerst de predikatie en daarna
het onderzoek van den Kandidaat Meinders te
beoordeelen en nadat ieder zijn oordeel had
uitgebragt is er gebeden door den Praeses waarna
men in de vreeze des Heeren tot stemmen is
overgegaan en gebleken, dat broeder Meinders tot de
H. bediening is toegelaten, welke binnen geroepen
zijnde zulks is aangezegd en den Zegen des Heeren is
toegewenscht, waarna Zijn Eerw. de formulieren
heeft onderteeken en den eed tegen de Simonie heeft
afgelegd.
Art. 12.
Van de gemeenten Ridott, Paterson, Lage Prairie,
Cincinnati, Gibb Ville en Pella waren brieven
ingekomen, die voorgelezen zijn.
Art. 13.
Daar en twee verzoeken waren ingekomen, om de
naam onzer kerk te veranderen, is daarover gesproken
en uitgesteld om er over te besluiten tot de groote
vergadering. Ook een aanzoek om de plaats der
Klassis te veranderen is tot de Algemeene
vergadering verschoven.
Art. 14.
Er wordt van C. Vorst aangeboden, om een blad voor
onze kerk uit te geven, buiten bezwaar der
gemeenten, als men bereid is dat te ondersteunen, dat
de vergadering wenscht te doen, als Ds. van der Werp
de Redactie wil opnemen, daar Zijn Eerw. zijne
toestemming aangeeft.
Art. 15.
Wordt gevraagd, of de gemeente geld heeft of neemt
op de kerk of kerkelijke eigendom, dat kan of mag
verassureerd worden. De Klassis

The assembly is opened with the singing of Ps. 25:2,
and prayer by brother J. Hogesteger.
Art. 11
We proceeded first to evaluate the sermon and then
the examination of candidate Meinders, and after
each one had voiced his opinion, the president prays,
after which, in the fear of the Lord, we proceeded
with voting. It appears brother Meinders is admitted
to the Holy Service, he is called in and told this and is
wished the Lord’s blessings. After this his honor signs
the formularies and takes the oath against simony.

Art. 12
Letters were received from Ridott, Paterson, Low
Prairie, Cincinnati, Gibbsville, and Pella, [and] these
are read.
Art. 13
Since two requests have been received to change the
name of our church, this is discussed but the decision
is postponed until the meeting of the General
Assembly. Also passed to the General Assembly is a
request to change the meeting site of classis.
Art. 14
Mr. C. Vorst is asked to publish a periodical for our
church, without cost to the congregations, provided
we are prepared to support this. This the assembly
wishes to do if Rev. Vander Werp will accept
editorship, to which his honor gives his approval.
Art. 15
The question is raised if the congregation has funds
whether it can or may carry insurance incorporating
the church or church property. The classis

178

Classical Assembly – 8-9 January 1868

oordeelt niet over deze zaak, maar geeft het over aan
ieder gemeente, met de wensch, dat het toch met den
Heere mag gewaagd worden.
Art. 16.
De gemeente Muskegon verzoekt om de zes weken
een Leeraar om te preken. Is besloten dat de vakante
gemeenten om de drie maanden een Leeraar der
Klassis zullen hebben, om te prediken en de
Sacramenten te bedienen waartoe tot de volgende
Klassis, Ds. Duiker Grandhaven en Muskegon, Ds.
van dere Werp Holland, Ds. Frieling Zeeland, Ds.
van den Bosch Niekerk bediene.

does not decide this matter, but leaves it to each
congregation with this wish that it still be done with
the Lord’s [help].
Art. 16
The Muskegon congregation requests a minister for
preaching every sixth week. It is decided that the
vacant congregations shall have a minister from
classis every three months, for preaching and
administering the sacraments. Until the next classis
in this capacity, Rev. Duiker will serve Grand Haven
and Muskegon; Rev. Vander Werp Holland; Rev.
Frieling serve Zeeland; and Rev. Vanden Bosch serve
Niekerk.
Art. 17
A request from a member at Zeeland that classis
exercise supervision over the church council there
will be taken under serious consideration. The
question is asked how to deal with H. Marling, and
the answer is that he be admonished in love, in
accordance with the decision of the former classis.
Art. 18
Niekerk asks how to proceed with J. Vinke, and it is
decided to proceed with censure, with Rev. Vanden
Bosch again admonishing him in love, and by
informing him of the resolution by classis.
Art. 19
The trouble between some of the brothers at Grand
Haven is discussed. About this it is decided that Rev.
Duiker and one of his elders will go to there and deal
with these matters. At the same time, A. Donker
shall be dealt with according to the decision of the
previous classis.

Art. 17.
Een verzoek van een lidmaat te Zeeland dat de
Klassis toezicht neme op de kerkeraad aldaar, zal in
ernstige overweging genomen worden. Gevraagd hoe
te handelen met H. Marling en geantwoord, dat hij
liefderijk moet vermaand worden, het besluit der
vorige Klassis te gehoorzamen.
Art. 18.
Niekerk vraagt hoe verder te handelen met J. Vinke er
besloten eer verder te gaan met de Sensure, met Ds.
van den Bosh hem nogmaals liefderijk te vermanen
en de uitwerking de klassis voordragen.
Art. 19.
Er wordt gesproken over de onlust die er te
Grandhaven tusschen sommige broeders is. Waarover
besloten is, dat Ds. Duiker met een zijner
Ouderlingen er zal heen gaan en die zaken
behandelen. Met A. Donker zal tegelijk gehandeld
worden overeenkomstig het besluit der vorige
Klassis.
Art. 20.
Komt ter sprake dat Ds. van Leeuwen een boekje wil
of zal laten drukken zonder approbatie, waarover
besloten is, dat Ds. van der Werp uit naam dezer
vergadering daarover zal bestraffen.

Art. 20
The fact that Rev. Van Leeuwen wishes to or will
print a booklet without permission is discussed.
About this it is decided that Rev. Vander Werp in the
name of this assembly will administer a reprimand.
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Art. 21.
Ds. van der Werp brengt ter tafel een vraagboekje
voor Bijbels onderwijs, om te oordeelen of de kerk
het zal laten drukken voor catechisatien, en
geoordeelt niet allen dit, maar ook dat grootere van
F.A. Kok zoeken gedrukt te krijgen bij Slag en
Benjaminse, als het niet te veel kost.
Art. 22.
Voor den eten heeft de Student Greeve en na den eten
Schepers gebeden.
Art. 23.
Is in behandeling genomen, eene hooggaande
twistzaak, tusschen de Leeraar te Noordeloos en Zijn
Ouderling en beide diakenen. Ds. van den Bosch
verzoekt, dat intusschen diegene welke geene leden
der vergadering zijn zich verwijderen, dat geschiedt.
Het Lidmaat Rosbach begeert te blijven, dat niet
toegelaten wordt en de diakenen die hunne
gemeenschap met de Leeraaar hadden opgezegd en
voor hunne posten bedankt weder binnen geroepen.
Art. 24.
Ds. van den Bosch doet verslag van de zaak, die
hoofdzakelijk is voortgekomen uit het koopen van
land door Diepenhorst en Anne van den Bosch,
waarmede de Leeraar en zijne kinderen in betrokken
waren als Compagnie, waaruit alle ellenden zijn voort
gevloeit. Ook Diepenhorst verhaalt de zaak en de
diakenen geven getuigenis en het oordeel der
vergadering is, dat Ds. van den Bosch in beginsel
oorzaak is van de ellende, zich grootelijks bezondigd
heeft en Schuld moet belijden. Ook Diepenhorst heeft
gezondigd en moet schuld bekennen daarvan, dat ze
ook beide doen. Ds. van den Bosch wordt ook
opgelegd, de volgende zondag dit voor de gemeente
te belijden, dat hij op zich neemt en de diakenen
worden weder hersteld.

Art. 21
Rev. Vander Werp introduces a new catechism
booklet for Bible instruction for a decision whether
the church will have it published for catechism
instruction. It is decided to have published by Slag
and Benjamin not only this [one] but also the larger
[one] by F.A. Kok, if it doesn’t cost too much.
Art. 22
Student Greve prayed before the meal, and after the
meal Schepers.
Art. 23
A serious dispute between the minister at Noordeloos
and his elder and both deacons is taken up. Rev.
Vanden Bosch requests that during this, those, who
are not members of the assembly, absent themselves,
which occurs. Member Rosbach wishes to remain,
which is not granted and the deacons who terminated
their association with the minister and resigned their
offices, are called back in.
Art. 24
Rev. Vanden Bosch presents an account of the matter,
which principally resulted from the purchase of land,
in which the minister and his children were involved
as a partnership, by Diepenhorst and Anne Vanden
Bosch, from which all sorts of miseries resulted.
Diepenhorst also recounts the matter and the deacons
present testimony. The judgment of the assembly is
that Rev. Vanden Bosch principally is the cause of
the trouble, has sinned greatly, and must confess his
guilt. Diepenhorst has also sinned and must
acknowledge guilt for this. They both do this. Rev.
Vanden Bosch is also instructed to confess this to the
congregation, which he agrees to do and the deacons
are reinstated.
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Art. 25.
Een brief van het lidmaat Johs. Hellenthal, zich
beklagende van de kerkeraad te Graafschap ten
onregte behandeld en gesensureerd is. Ds. van der
Werp, die gevraagd wordt, doet verslag van de zaak
en Hellenthal onderzocht of het zoo is, die dat in
hoofdzaak niet konde tegenspreken. Nu spreekt de
diaken J. Garveling met wien eigenlijk Hellenthal
verschil had over negen dollars geld, waarover de
kerkeraad wilde dat het grondig onderzocht zoude
worden, maar waarover Hellenthal niet gesensureerd
is; maar omdat hij niet verzoene wilde en de diakens
beschuldigd met Zijn geld in de zak te loopen. Er
wordt geoordeeld, dat Broeder Hellenthal verzoening
moet zoeken tusschen hem en de diakens, zal hij van
de Sensure ontslagen worden. En zijne vrouw moet
eerst haar briefje waarmede zij haar lidmaatschap
opgezegd heeft intrekken en daarvan belijdenis doen
eer de Klassis haar zaak zich kan inlaten.
Art. 26.
Er wordt besloten voor de Algemeene vergadering, de
eerst woensdag in April te Graafschap nog Klassis te
houden.
Art. 27.
Het prediken der Studenten in de gemeenten wordt
aan de Leermeester over gelaten, en de persoon die
Ds. Duiker voorstelt, om als Student op te nemen zal
eerst nader beproefd worden.
Art. 28.
Is men overgegaan, tot de bevestiging van E.L.
Meinders als Leeraar van Steamboot Rock, dat heeft
plaats gehad met de oplegging der handen, waarna
gezongen is Ps. 134:3 en ten besluite van de
vergadering gedankt door den Praeses.

Art. 25
A letter from member Johs. Hellenthal, who
complains about the church council at Graafschap
because he was unjustly dealt with and censured. Rev.
Vander Werp, who is asked, presents an account of
the case and Hellenthal is asked if this is so, and he
principally could not deny this. Now, deacon J.
Garveling speaks, with whom Hellenthal actually had
the dispute about $9 in cash. The church council
desired to get to the root of the matter, but Hellenthal
was not censured for this, but for not wishing to
reconcile, accusing the deacons of walking around
with his money in their pockets. It is decided that
brother Hellenthal must seek reconciliation between
himself and the deacons, if he wishes to be released
from censure. And his wife first must retract her letter
of resignation of her membership, and confess this,
before Classis can consider her case.
Art. 26
It is decided that prior to the General Assembly, to
still hold a classis on the first Wednesday in April at
Graafschap.
Art. 27
The preaching of the students in the congregations is
left to the instructor, and the person whom Rev.
Duiker proposes to be accepted as a student, must
first be approved further.
Art. 28
We proceed to the installation of E.L. Meinders as
minister at Steamboat Rock, this taking place with the
laying on of hands. After which Ps. 134:3 is sung, and
at the closing of the assembly, the president offers
thanks.
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Klassikale Vergadering gehouden 1 April 1868 te
Graafschap.
Art. 1.
De vergadering is geopend met te zingen Ps. 119:17
en het gebed door Ds. D.J. van der Werp.
Art. 2.
Na lezing der Lastbrieven, waarop geene
aanmerkingen waren, bleek dat de afgevaardigden
bestonden Uit
Ds. D.J. van der Werp en Oud. P. Boven van
Graafshap
Ds. W.H. Frieling en Oud. J. Roek van Friesland
Ds. R. Duiker en Oud. J. Gouw van Grand Rapids
Ds. K. van den Bosch en Oud. H. Diepenhorst van
Noordeloos
De Ouderlingen R.Brinks en Dijkhuizen van Zeeland
De Ouderlingen J. Hoogesteger en te Slechte van
Holland
De Ouderling F. Tibbe en diaken W. Mulder van
Niekerk.
Art. 3.
H. Diepenhorst werd tot scriba benoemd, daar Ds.
D.J. van der Werp naar de beurt Praeses moest zijn.
Art. 4.
Ds. Duiker doet verslag van de handelwijs door K.
Smit te Grand Rapids en oordeelt dat de zaak hier
niet behoort. De vergadering oordeelt: Smit verslag te
vragen van zijne komst alhier en daarvan kennis te
geven. Na dit gedaan te hebben, wordt besloten, dat
K. Smit zich eerst als lidmaat bij de gemeente moet
aanbieden en dat hij na beproeving, na verloop van
een jaar en zes weken kan hij zich aangeven als
kandidaat onderzocht te worden, waartoe hem
gewezen wordt op vroeger besluit. De gemeente kan
zoo zij het noodig achten hem onder beproeving
stellen eer zij hem als lidmaat aanneemt.
Art. 5.
De twee notulen der vorige Klassikale vergaderingen
zijn voorgelezen en waarop geene aanmerkingen
waren.
Art. 6.
De Ouderling Tibbe vraagt of art. 18 van de vorige
Klasses van Octtober, niet te streng zoude zijn en hij
wordt naar de kerkorde verwezen en dat besluit
bekrachtigd.

Classical Assembly held 1 April 1868 at Graafschap.
Art. 1
The assembly is opened with the singing of Ps.
119:17, and prayer by Rev. D.J. Vander Werp.
Art. 2
After the reading of the letters of mandate, about
which there are no comments, it appears that the
delegates are:
Rev. D.J. Vander Werp and elder P. Boven from
Graafschap
Rev. W.H. Frieling and elder J. Roek from Vriesland
Rev. R. Duiker end elder J. Gouw from Grand Rapids
Rev. K. Vanden Bosch and elder H. Diepenhorst
from Noordeloos
The elders R. Brink and Dijkhuizen from Zeeland
The elders J. Hoogesteger and Te Slechte from
Holland
The elder, F. Tibbe and deacon W. Mulder from
Niekerk
Art. 3
H. Diepenhorst is apointed clerk, Rev. D.J. Vander
Werp is president since it is his turn.
Art. 4
Rev. Duiker presents a report on the actions by K.
Smit at Grand Rapids, and judges that the matter does
not belong here. The assembly decides to ask for
Smit’s account for his presence here and to explain
the reason for this. After this is done, it is decided
that K. Smit first must be registered by the
congregation as a member, and after a period of one
year and six weeks have passed, he may present
himself to be examined as a candidate, as was pointed
out to him with an earlier decision. The congregation,
if they think it necessary, can take him on a trial basis,
before they accept him as a member.
Art. 5
The two [sets of] minutes of the former classical
assemblies are read, and there are no comments about
them.
Art. 6
Elder Tibbe asks if Art. 18 of the previous classis in
October is not too stringent, he is referred to the
Church Order, and that decision remains in force.
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Art. 7.
Ds. van den Bosch doet verslag van Zijne Commissie
te Niekerk bij leden aldaar, bijzonder J. Vinke en
verklaart met de ouderlingen in orde gebragt te
hebben.
Art. 8.
Ds. Duiker doet verslag van Zijne Commissie te
Grandhaven. Geeft op Warrenier als gekozen
ouderling onderzocht te hebben wegens de
beschuldiging tegen hem ingebragt en de leden
gewezen te hebben op de vroegere aanneming van
Warrenier en hen vermaand te hebben, geen
beschuldiging van menschen buiten de gemeente zoo
ligt aan te nemen.
Art. 9.
Ds. van der Werp geeft verslag van het drukken der
vraagboekjes over de Bijbelse geschiedenis bij Slag
en Benjaminze en zegt veel moeite met die drukkers
gehad te hebben dewijl zij ten onregte aandringen op
beloften van het blad te drukken.
Art. 10.
Daar het middag is, is de vergadering gesloten met
dankzegging door Ds. W.H. Frieling.
Art. 11.
De vergadering is geopend met het zingen van Ps.
68:14 en het gebed door Ds. Duiker.
Art. 12.
Besloten over het stuk van Ds. W.H. van Leeuwen,
getiteld: De toekomst, Zijn Eerw. op de groote
vergadering daarover te onderhouden.
Art. 13.
Is geoordeeld over de zaak van Noordeloos, in de
belijdenis van Ds. van den Bosch te berusten.
Art. 14.
Ingekomen een stuk tusschen H.Marling en H.
Diepenhorst en H. van den Bosch, waarover besloten
is, dat Diepenhorst zoo spoedig mogelijk een
koopbrief van het land moet geven aan de kooper,
indien Howard, de koopacte weigert, die al reeds lang
is klaar geweest.
Art. 15.
Ds. Frieling doet verslag, dat de Studenten Greeve en
Noordwier bij het gehouden onderzoek, goed voldaan
hebben;

Art. 7
Rev. Vanden Bosch present a report on his
assignment at Niekerk, with members there,
especially J. Vinke, and states that things have been
put in order with the elders.
Art. 8
Rev. Duiker reports on his assignment at Grand
Haven. He reports that he called upon Warrenier, as
elder-elect, and questioned him concerning the
allegations presented against him and pointed out to
the members that they previously accepted Warrenier
and admonished them not to take accusations of
persons outside of the congregation so lightly.
Art. 9
Rev. Vander Werp presents a report on the printing of
question and answer booklets in Biblical History by
Slag and Benjamin. He states that he had much
difficulty with those printers since they unjustly insist
on promises to have the periodical printed.
Art. 10
Since it is noon, the assembly is closed with
thanksgiving by Rev. W.H. Frieling.
Art. 11
The assembly is opened with the singing of Ps. 86:14
and prayer by Rev. Duiker.
Art. 12
It is decided to defer action on the article by Rev.
W.H. van Leeuwen entitled “The Future” until the
larger assembly.
Art. 13
It is decided to acquiesce in the Noordeloos matter of
the confession of Rev. Vanden Bosch.
Art. 14
Received is a document [regarding the case] between
H. Marling, H. Diepenhorst, and H. Vanden Bosch.
About this is decided that Diepenhorst give a bill of
sale for the land to the buyer as soon as possible, in
case Howard, who has already been ready for some
time, refuses the deed of purchase.
Art. 15
Rev. Frieling presents a report that the students Greve
and Noordewier have done well in the past
examinations.
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maar dat Koetsier geen aanleg openbaart om verder
voor de kas opgeleid te kunnen worden, waarom is
besloten hem aan te zeggen, dat hij naar een andere
broodwinning dient om te zien en bepaald dat Greeve
en Noordewier ieder 50 dollar alle drie maanden uit
de kas tot onderstand te geven, onder voorwwarde als
zij middelen krijgen, hetgene zij ontvangen, weder in
de kas te storten, dat zij beloven dan te zullen doen.
Art. 16.
Is beslotende Student Scheepers tegen de volgende
vergadering te examineren, teneinde hem als het kan
beroepbaar te stellen; waartoe als Commissie
verkooren is de Leeraren met de Ouderlingen
Hogesteger en Gelok. Secundus Pleune.
Art. 17.
Een brief van de gemeente Muskegon, waarvan de
opzieners verzoeken verschooning, dat zij geene
afgevaardigden gezonden hebben, om de kosten,
dewijl zij geene zaken hadden.
Art. 18.
De gemeeente GibsVille brengt hetzelfde per brief in,
maar verzoekt een Leeraar of een Student om aldaar
te prediken. Chicago doet hetzelfde en verzoekt een
student daar te prediken en daar en boven een Leeraar
om de kerkeraad te bevestigen en de H. doop te
bedienen.
Art. 19.
Een brief van Pella, waarin de kerkeraad verzoekt de
Klassis te verdeelen, om de verre afstand, waarom zij
ook geene afgevaardigden hadden gezonden.

but that Koetzier shows no aptitude for further
instruction with support from the Student Fund.
Therefore, it is decided to tell him to look for another
means of livelihood, and [it] is stipulated that Greve
and Noordewier each will be given fifty dollars
quarterly for support, with the understanding that
when they have the means, they will repay the amount
received, which they promise to do.
Art. 16
It is decided to examine Student Schepers at the next
session, for the purpose of declaring him eligible for
call. A committee is chosen for this consisting of the
ministers with elders Hogesteger and Gelok, Pleune is
the alternate.
Art. 17
A letter from the Muskegon congregation [is
received], in which officers request to be excused for
not having sent delegates due to the expense, since
they had no matters [to raise].
Art. 18
The Gibbsville congregation reports the same via
letter, but requests a minister or a student to preach
there. Chicago present the same request, a student to
preach there, and in addition a minister to install the
church council and administer Holy Baptism.
Art. 19
A letter from Pella [is presented], in which the church
council asks that classis be divided, because of the
great distances which is also why they sent no
delegates.
Art. 20
Paterson [sent] a letter, in which they promise to
collect for Rev. Vanden Bosch until the large
assembly and [in which they] requests a short report
of the classis.
Art. 21
Low Prairie requests a minister for preaching and
administing baptism and communion, since they are
unable to attend classis.
Art. 23[sic]
Ridott requests a minister to preach and to administer
baptism and Steamboat Rock sent no [communication
].

Art. 20.
Paterson een brief, waarin beloofd wordt, collecte
voor Ds. van den Bosch te zullen houden tot de
groote vergadering en verzoekt een kort verslag van
de Klassis.
Art. 21.
Lage Prairie verzoekt een Leeraar om te prediken en
doop en Avond maal te bedienen, daar zij op de
Klassis niet kunnen komen.
Art. 23.
Ridott verzoekt een Leeraar om te prediken en de
doop te bedienen en Steamboot Rock heeft niets
ingezonden.
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Art. 24.
Alle die verzoeken om de dienst der prediking en
bediening der bondszegelen worden geregeld en de
andere zaken verschooven tot de groote vergadering.
Art. 25.
De kerkeraad van Vriesland verzoekt de naam der
kerk te veranderen en bid en dankdag te bepalen, is
besloten daarover te besluiten op de groote
vergadering.
Art. 26.
Ds. van der Werp vraagt hoe te handelen met Ds.
Hulst die welligt staat over te komen, zonder
kerkelijke attesten en besloten dat de Leeraren van
der Werp, Frieling en van den Bosh hem zullen onder
zoeken en daarna Ds. van der Werp ZEw. zal
bevestigen.
Art. 27.
Beslooten; de Student Scheepers te zenden naar
Cincinnatie te prediken. Ds. K. van den Bosch te
zenden naar Chicago en de Lage Prairie om daar het
werk te doen, Ds. Hulst naar Zeeland, Ds. van der
Werp naar Niekerk, Ds. Frieling naar Muskegon en
Ds. Duiker naar Grandhaven.
Art. 28.
Ds. Duiker brengt in het midden de omstandigheden
te Polkton en vraagt hoe daarmede te werken en is
besloten, dat Ds. Duiker daar zal heenengaan te
prediken en handelen naar omstandigheden.
Art. 29.
Ds. van der Werp, geeft verslag, dat er besloten is in
Zijne gemeente, van eenige leden met medewerking
der kerkeraad, om te Collendoorn eene kerk te
bouwen om de afstand van Graafschap en vraagt hoe
te handelen als men daar eene gemeente begeert te
worden, dat is overgelaten aan de kerkeraad van
Graafschap..
Art. 30.
Ds. van den Bosch vraagt of de kerkeraad van
Zeeland de Sensure van eene andere gemeente mag
bekend maken en na onderzoek en verantwoording
van de afgevaardigden van Zeeland is gebleken, dat
zulks niet geschied is, maar dat dit gerucht uit
misverstand is voortgevloeid.

Art. 24
All requests for preaching and for administering the
sacraments are taken care of and the other matters are
deferred to the large assembly.
Art. 25
The church council of Vriesland requests that the
church name be changed and that days of prayer and
thanksgiving be set; it is decided to consider this at
the large assembly.
Art. 26
Rev. Vander Werp asks how to deal with Rev. Hulst
who stands prepared to come without ecclesiastical
attestation and it is decided that Revs. Vander Werp,
Frieling and Vanden Bosch, will examine him, and
after that Rev. Vander Werp will install his honor.
Art. 27
It is decided to sent student Schepers to Cincinnati to
preach; Rev. Vanden Bosch is to be sent to Chicago
and Low Prairie to do the work there; Rev. Hulst to
Zeeland; Rev. Vander Werp to Niekerk; Rev. Frieling
to Muskegon; and Rev. Duiker to Grand Haven.
Art. 28
Rev Duiker reports the circumstances at Polkton and
asks how to deal with matters there. It is decided that
Rev. Duiker will go there to preach and take action
according to the circumstances.
Art. 29
Rev. Vander Werp presents a report, that in his
congregation a few members in co-operation with the
church council have decided to build a church at
Collendoorn, because of the distance from
Graafschap and asks how to proceed if people there
wish to become a congregation. This is left to the
church council of the Graafschap [for action].
Art. 30
Rev. Vanden Bosch asks if the church council of
Zeeland may announce the censure by another
congregation. After investigation and explanation by
the delegates from Zeeland it appears that this did not
happen but that this rumor arose from a
misunderstanding.
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Art. 31.
Gevraagd door ds. Duiker: Hoe te handelen met
menschen die kinderen te doopen hebben en geene
lidmaten der gemeente zijn? Is beslooten die kinderen
te doopen, zoo de ouders gedoopte leden der
gemeente zijn, volgens de kerkorde en dat die ouders
zelve zullen antwoorden op de vragen in het
doopsformulier. Ook beslooten naauwkeurig het oog
te houden op de ouders, die nog geene belijdenis
hebben afgelegd, dat ze leeren om daartoe te geraken.

Art. 31
Rev. Duiker asks how to deal with people who
present children for Baptism but are not members of
the congregation. It is decided that those children may
be baptized if the parents are baptized members
according to the church order, and that those parents
themselves will answer the questions in the Formulary
for Baptism. It is also decided to punctually pay
attention to the parents who have not made their
confession [of faith], that they study in order to reach
this point.
Art. 32
The matter of Noordeloos is again brought before the
classis and the testimony of both elders is completely
contradictory to each other. Indeed Diepenhorst
declares that he must resign for elder, since he cannot,
at all, serve with Rev. Vanden Bosch in this situation.
Therefore it is decided to send a committee to
Noordeloos, consisting of the ministers Vander Werp,
Frieling, and Duiker, and elders Hogesteger and
Roek, on Tuesday, 8 April, next, at 10:00 A.M. to
investigate the matter in situ and then to deal with the
matter accordingly. Until this is done, Diepenhorst
must remain in office.

Art. 32.
Is de zaak van Noordeloos weder op de Klassis
gebragt en het getuigenis van de beide ouderlingen
geheel tegen elkander inloopt, ja Diepenhorst
verklaart te moeten bedanken als Ouderling, daar hij
zoo met Ds. van den Bosch niet kan dienen, daarom
is beslooten eene Commissie naar Noordeloos te
zenden bestaande uit de Leeraren van der Werp,
Frieling en Duiker en de Ouderlingen Hogesteger en
Roek op dingsdag den 8 April ek des morgens te tien
Uur om de zaak in loco te onderzoeken en naar
bevind van zaken te handelen en dat Diepenhorst
zoolang in zijne bediening als ouderling moet blijven.
Art. 33.
De tijd van de groote vergadering is bepaald op de
tweede woensdag in Juny ek. en de plaats om die te
houden zal Graafschap zijn.
Art. 34.
De vergadering is gesloten met het zingen van Ps.
133:3 en de dankzegging door den Praeses.
D.J. van der Werp, Praeses.

Art. 33
The date for the large assembly is set on the second
Wednesday of next June and the site is set for
Graafschap.
Art. 34
The assembly is closed with the singing of Ps. 133: 3
and thanksgiving by the president
D.J. Vander Werp, president
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Klassikale vergadering zitting houdende te
Noordeloos op den 2 en 3 September 1868.
Art. 1.
De broeders vergaderd zijnde is Ds. Frieling als
Praeses voorgegaan ter opening van de vergadering
met het gebed na het zingen van Ps. 119:3.
Art. 2.
De praeses zijn op aanvraag de lastbrieven
overhandigd, waaruit bleek dat afgevaardigd waren:
Van Graafschap Ds. D.J. van der Werp en de Oud.
P.Boven.
" Grand.Rapids Ds. R. Duiker en de Oud. A. Pleune
" Vriesland Ds. W.H. Frieling en de Oud. P. Karsten
" Zeeland de Oud. R. Brinks en W. van Loo
" Grandhaven de Ouderling W. Lahrman
" Muskegon de Ouderling E.N. van Balen
" Niekerk de Ouderl. W. Woering en T. Warners
" Noordeloos Ds. K. van den Bosch en de Oud. P.
Heijboer
" Holland Ds. F. Hulst en de Oud: J. Hogesteger.
Art. 3.
Tot scriba werd verkozen A. Pleune, die de
betrekking heeft aangenomen.
Art. 4.
De notulen der vorige vergadering zijn gelezen en
met eenige aanmerkingen en kleine wijzigingen
goedgekeurd.
Art. 5.
Volgens Art. 27 der vorige Klassis geeft Ds. van der
Werp verslag van Cincinnati, naar art. 28 ds. Duiker
van Polkton en naar art. 29 Ds. D. van der Werp van
Collendoorn.
Art. 6.
Opnieuw besloten, dat die niet tot de vergadering
behooren, toegelaten zullen worden op verzoek, doch
de Studenten hebben vrijheid de vergadering bij te
wonen.
Art. 7.
Overeenkomstig art. 32 doen Dss. Frieling en van der
Werp verslag van hetgeen zij te Noordeloos verrigt
hebben; waarop de Praeses rondvraagt of er genoeg
in deze gedaan is en de vergadering is er mede
voldaan.
Art. 8.
De notulen afgehandeld zijnde is de voormiddag
zitting geeindigd met gebed door P. Boven om te 2
uur weder aan te vangen.

Classical Assembly session held at Noordeloos, on 2
and 3 September 1868.
Art. 1
The brothers being assembled, Rev. Frieling, as
president, [he] assumes the chair and opens the
assembly with prayer, after the singing of Ps. 119:3.
Art. 2
The letters of mandate are given to the president on
request, from which it appears that the delegates are:
From Graafschap, Rev. D.J. Vander Werp and elder
P. Boven
" Grand Rapids, Rev. R. Duiker and elder A. Pleune
" Vriesland, Rev. W.H. Frieling and elder P. Karsten
" Zeeland, elders R. Brinks and W. Van Loo
" Grand Haven, elder W. Lahrman
" Muskegon, elder E.N. Van Balen
" Niekerk, elders W. Woering and T. Warners
" Noordeloos, Rev. K. Vanden Bosch and elder P.
Heyboer
" Holland, Rev. F. Hulst and elder J. Hogesteger
Art. 3
Chosen as clerk is elder A. Pleune, who accepts the
task.
Art. 4
The minutes of the previous assembly are read, and
with a few comments and minor changes, approved
Art. 5
Regarding Art. 27 of the previous classis, Rev.
Vander Werp reports on Cincinnati, about Art. 28
Rev. Duiker on Polkton, about Art. 29 Rev. Vander
Werp on Collendoorn.
Art. 6
It is decided, anew, that those not belonging to the
assembly will be admitted on request, but that the
students have permission to attend the assembly.
Art. 7
As to Art. 32 Revs. Frieling and Vander Werp present
a report of what they have accomplished at
Noordeloos. The president puts the questions whether
enough has been done in this matter and the assembly
is satisfied.
Art. 8
The minutes having been dealt with, the morning
session is concluded with prayer by P. Boven to
resume at 2 o’clock.
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Art. 9.
Nademiddag is de veradering geopend met te zingen
van Ps. 133:3 en het gebed door Ds. Duiker.
Art. 10.
Een brief van Diepenhorst wordt door den Praeses
gelezen waarover een en ander is gesproken en
eindelijk eenparig besloten, niets meer aan de zaak
van Diepenhorst te kunnen doen, daar hij geen protest
tegen de handelingen van de Commissie heeft
ingebragt en zijn lidmaatschap opgezegd.
Art. 11.
De afgevaardigden van Holland verzoeken de
vergadering dat er gelet zal worden op de overtreding
van art. 57 der Synode van Dordrecht in verband met
art. 51 van de Synode van 'S Hage en art. 40 van de
Synode van Middelburg. Besloten de vader zal het
kind ten doop heffen, daar men toe zal arbeiden om
eenheid in de kerk zoeken te bewerken.
Art. 12.
Eene mondelijke raad wordt door de afgevaardigden
van Holland gevraagd, aangaande eene vrouw in die
gemeente, waarover het oordeel is, dat die man bij
zijne vrouw zal blijven, al heeft zij hare vorige man
verlaten en met eene andere is weggeloopen, omdat
zij is teruggekeerd bij haar eerste mans leven, die
overleden en zij naar die tijd bekeerd is.

Art. 9
In the afternoon the assembly is opened with the
singing of Ps. 133:3 and prayer by Rev. Duiker.
Art. 10
The president reads a letter from Diepenhorst, which
is discussed and finally it is unanimously decided that
nothing more can be done about the Diepenhorst
matter, since he made no protest against the actions of
the committee and resigned his membership.
Art. 11
The delegates from Holland request the assembly to
take note of the violation of Art. 57 of the Synod of
Dordt, in connection with Art. 51 of the Synod of The
Hague, and with Art. 40 of the Synod of Middelburg.
It is decided that the father shall present the child for
baptism, since an attempt should be made for
uniformity in the church.
Art. 12
A verbal question is put by the delegates from
Holland, concerning a woman in that congregation,
about whom it is decided that her husband shall
remain with his wife, although she had left her
previous husband and run off with another man,
because she had returned to her first husband, while
he was still alive, and she [after his death] was
converted.
Art. 13
The delegates from Grand Rapids ask for advice
concerning the further censure of Lawrence. The
assembly decides to continue with the censure of that
member with long suffering,.
Art. 14
The delegates from Vriesland ask for advice
concerning a young married couple who due to
incompatibility have separated. The advice is that the
young wife, who seems to be the cause of them not
reuniting, be admonished gently but persistently.

Art. 13.
De afgevaardigden van Grand Rapids, vragen advijs
tot de verdere Sensuur van Lourence, waarover de
Klassis oordeelt lankmoedig met de Sensuur van dat
Lidmaat voorttegaan.
Art. 14.
De afgevaardigden van Vriesland vragen raad,
omtrent twee jonggehuwde personen, die in
oneenigheid levende elkander hebben verlaten. De
raad is de jonge vrouw die daarvan de oorzaak is, dat
zij niet weder zamen komen, lankmoedig doch
getrouw te vermanen.
Art. 15.
De afgevaardigden van Niekerk vragen of de
onderstand van C. Koetsier, ingeval hij door ziekte of
andersints in be-

Art. 15
The delegates from Niekerk ask if the support for C.
Koetsier is their responsibility, if through sickness or
other reasons he
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hoefte komt, ligt voor hunne rekening en het oordeel
is, dat hij als lidmaat, daarop aanspraak heeft van de
gemeente Niekeerk,
Art. 16.
Volgens de instructiebief van Grandhaven en een
brief van eenige leden tegen J. Warrenier, daarbij
overleggende een brief van Nieuwerkerk . Op
voorstel van den Praeses is besloten een Klassikaal
onderzoek in te stellen bij de Chr. Afg. gemeente te
Zierikzee, Prov. Zeeland, door Ds. van der Werp. En
aangaande de onrustige leden te Grandhaven in de
zaak van Warrenier, daarin zullen de kerkvisitatoren
naar bevind van zaken handelen.

becomes needy. The decision is that he, as a member,
has the right to request this from the Niekerk
congregation.
Art. 16
Following a letter of instruction from Grand Haven,
and a letter from some members opposing J.
Warrenier, a letter from Nieuwerkerk [Netherlands] is
added. At the president’s proposal it is decided to
institute a Classical inquiry, through Rev. Vander
Werp, with the Christian Seceding Congregation of
Zierikzee, Province of Zeeland, and concerning the
people in Grand Haven who are not content with the
Warrenier matter, the church visitors will deal with
this case according to their findings.
Art. 17
Revs. Duiker and Frieling are chosen as church
visitors.
Art. 18
Since A. Bartels has resigned as ruling elder of Grand
Haven and the question was raised whether this
resignation should be accepted, the assembly decides
that everything will remain as is until the arrival of
the church visitors who will decide and pursue efforts
to obtain a minister.
Art. 19
Matters presented in a letter of instruction from
Paterson are not dealt with, since it is unnecessary
those [matters] having already been resolved..
Art. 20
For an indefinite period the assembly agrees to send
25 copies of De Wachter to various people in the
Netherlands. Vorst will supply the copies while the
Classis will pay the postage.
Art. 21
A letter is reported as information from the Rev.
Postma from South Africa, also one from the Rev.
Meinders at Steamboat Rock.
Art. 22
A letter from G. Haan, of Grand Rapids, is discussed
and is decided to adhere to the previous decisions of
the general assembly.
Art. 23
The session of this day is concluded with [the
decision] to begin again the next day at 8 o’clock in
the morning, and the singing Ps. 72:11 and
thanksgiving by Rev. Hulst.

Art. 17.
Zijn tot kerkvisitatoren verkoren Ds. R. Duiker en Ds.
W.H. Frieling.
Art. 18.
Daar A. Bartels als Opziener van Grandhaven had
bedankt en de vraag gedaan werd of men die
bedanking zal aannemen? Is geoordeeld, dat alles zal
blijven tot de komst van de kerkvisitatoren, die
daarover zullen oordeelen en aandringen tot
werkzaamheden ter bekoming van een Leeraar.
Art. 19.
De voorkomende zaken uit de instructiebrief van
Paterson kwamen niet in behandeling, omdat het
onnoodig was, daar die al bepaald waren geworden.
Art. 20.
Voor onbepaalde tijd door de Klassis aangenomen,
25 Wachters naar Nederland te zenden, waarvan
Vorst de Wachters zoude geven en de Klassis het
postgeld betalen en dat aan ondersheidene personen.
Art. 21.
Een brief ter kennisgeving van Ds. Postma uit
ZuidAfrika, en ook een van Ds. Meinders te
Steamboat Rok [sic].
Art. 22.
Een brief van G. Haan van Grand Rapids, waarover is
gesproken en besloten te houden aan het vorige
beslotene op de algemeene vergadering.
Art. 23.
Is de zitting van deze dag geeindigd om de volgende
dag des morgens om 8 uur weder te beginnen, en
gesloten met zingen Ps. 72:11 en dankzegging door
Ds. Hulst.
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Art. 24.
Deze morgen zitting is geopend met het zingen van
Ps. 84:3 en gebed door Ds. K. van den Bosch.
Art. 25.
De Praeses doet onderzoek naar de toestand der
gemeenten en werd alles tamelijk wel en naar orde
bevonden..
Art. 26.
Voor de opleiding van jongelingen tot de bediening
ingekomen:
van Holland
$ 9.00
" Graafschap 18.47
" Vriesland
8.28
" Zeeland
4.25
" Niekerk
5.67
" Muskegon
6.12
" Grandhaven 5.43
Art. 27.
Nu is men gekomen aan de Studenten, daar sommige
gemeenten alrede eenige van onze Studenten tot
hunne voorgangers begeerden, zoo oordeelt men dat
dit toch te voorbarig zoude zijn. De Klasses heeft
besloten dat de Studenten nog een half jaar of een
jaar zullen leeren.
Art. 28.
Is goedgevonden den Kandidaat J. Schepers hier op
onze Klassis te examineeren ofschoon hij in de
andere Klassis beroepen is, daar die Klassis het aan
ons heeft overgelaten.
Art. 29.
Het attest van de kerkeraad van Graafschap en het
bewijs van zijn Kandidaatschap is gelezen en in orde
bevonden.
Art. 30.
J. Schepers treed voor de vergadering om te prediken
en doet een voordragt naar aanleiding van Col. 1:13.
Art. 31.
Is door de Praeses rondgevraagd of men met het
examen zal voortgaan, dat bevestigend wordt
beantwoord.
Art. 32.
De Praeses vraagt of J. Schepers een beroep heeft
aangenomen en welke? Hij zegt: Besloten te zijn dat
van Chicgo aan te nemen.
Art. 32 [sic]
Ds. Duiker wordt verzocht met het examen aan te
van-

Art. 24
This morning session is opened with the singing of
Ps. 84:3 and prayer by Rev. K. Vanden Bosch.
Art. 25
The president inquires about the conditions of the
congregations and all is found to be tolerably well
and in order.
Art. 26
Receipts for instruction of young men for [ministry]
service:
From Holland
$ 9.00
"
Graafschap
18.47
"
Vriesland
8.28
"
Zeeland
4.25
"
Niekerk
5.67
"
Muskegon
6.12
"
Grand Haven
5.43
Art. 27
We now come to discuss the students, since some of
congregations already have requested a few of our
students to be their pastors. As a result, we decide
that this is still a bit premature. The classis has
decided that the students still need to study for six
months to one year.
Art. 28
It is approved to examine student J. Schepers here at
our classis, even though he was called in the other
classis, since that classis has left it to us to do.33
Art. 29
The attestation from the church council of Graafschap
and the certificate of his candidacy are read and
found to be in order.
Art. 30
J. Schepers comes forward to preach and presents a
discourse based on Colossians 1:13.
Art. 31
The President now puts the questions whether the
examination should proceed, which is answered in the
affirmative.
Art. 32
The president asks J. Schepers if has accepted a call
and which. He replies, that he is resolved to accept
the one from Chicago.
Art. 32
Rev. Duiker is asked to
33

Classis Illinois was not organized until October 7,
1868, one month after this classical meeting, which
msut be the reason Classis Michigan examined
Schepers.
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gen en begint met het genade verbond en de
Sacramenten. Ds. Hulst vraagt over de kerk en
kerkelijketucht. Ds. van den Bosch onderzocht hem in
het herderlijk werk en Ds. van der Werp over de
formulieren en Kerkeorde.
Art. 33.
De morgen zitting is gesloten met Ps. 134:3 en de
dankzegging door P.Karsten.
Art. 34.
De middag zitting is geopend met te zingen Ps.
143:10 en het gebed door Ds. van der Werp.
Art. 35.
De Praeses verzoekt Ds. Hulst een briefje te schrijven
aan Diepenhorst, dat aangenomen en geschreven
wordt.
Art. 36.
De Praeses ondervraagt de kandidaat Schepers, naar
zijne bekeering en roeping tot het Leeraars ambt.
Art. 37.
De Praeses vraagt of er ook aanmerkingen zijn op het
examen, dat ontkennend wordt beantwoord en daarna
vordert hij de Stem der Leeraren omtrent de toelating
en wordt J.Schepers met algemeene stemmen
toegelaten.
Art. 38.
Verder is J. Schepers op verzoek van den Praeses
door Ds. van der Werp dit plegtig aangezegd en des
Heeren zegen toegewenscht; waarna hem de eed
tegen de Simonie is afgenomen en heeft hij
verbindings formulier onderteekent.
Art. 39.
De brief aan Diepenhorst gelezen en goedgekeurd en
besloten dat Heijboer hem zal bezorgen. Ds. Duiker
zal het besluit op zijn brief hem mondeling zeggen en
besloten de volgende Klassis in het begin van January
1869 te houden, en in de Wachter nader bepalen en
aan te kondigen.
Art. 40.
De vegadering is gesloten met te zingen Ps.90:9 en de
dankzegging door den Praeses Ds. Frieling.

begin the examination with the Covenant of Grace
and the Sacraments. Rev. Hulst questions about the
church and church discipline. Rev. Vanden Bosch
examines him in pastoral work; and Rev. Vander
Werp about the Formularies and Church Order.
Art. 33
The morning session is closed with Ps. 134:3 and
thanksgiving by P. Karsten.
Art. 34
The afternoon session is opened with the singing of
Ps. 143:10 and prayer by Rev. Vander Werp.
Art. 35
The President asks Rev. Hulst to write a note to
Diepenhorst, which is accepted and written.
Art. 36
The president questions candidate Schepers about his
conversion, and call to the ministry.
Art. 37
The president now asks if there are comments which
is answered in the negative and after that he proceeds
to a vote by the ministers about admitting [Schepers)
and with unanimous vote, J. Schepers is admitted.
Art. 38
Further, at the president’s request, Rev Vander Werp
is given the task of solemnly informing J. Schepers
and wishing him the Lord’s blessing, after which he
takes the oath against simony and signs the formulary
of unity.
Art. 39
The letter to Diepenhorst is read and approved and it
is decided that Heyboer will deliver this to him. Rev.
Duiker will report the decision regarding his letter to
him verbally. It is decided that the following classis
will be held in Holland in the beginning of January
1869, and De Wachter will publish further details.
Art. 40
The assembly is closed with the singing of Ps. 90:9,
and thanksgiving by the president, Rev. Frieling.
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