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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De Afgevaardigden dezer Verg. zijn als volgt:
Van Graafschap
Ds. D.J. van der Werp.
"
H. Bouws. Ouderl.
Van Grand Rapids
Ds. W.H. van Leeuwen.
"
A. Pleune. Ouderl.
Van Zeeland
T. van den Bosch. Ouderl.
"
R. Brinks.
idm.
Van Noordeloos
Ds. K. van den Bosch.
"
P. Hijboer. Ouderl.
Van Holland
A. Krabshuis. idm.
Van Vriesland
G. Haan.
idm.
"
J. Roek.
idm.
Van Grand Haven
H.W. Bartels idm.
Art. 1.
Is men overgegaan tot het kiezen van eenen Scriba
voor deze Verg. en is met meerderheid van stemmen
daartoe verkozen de br. Ouderl. A. Pleune; terwijl Ds.
W.H. van Leeuwen het praesidium waarneemt, als
zijnde daartoe aan de beurt.
Art. 2.
In rondvraag gebragt, of er ook aanmerkingen waren
op de Klassikale Preek door Ds. van der Werp en
vevonden van geene.
Art. 3.
Wordt besloten, dat voortaan de Afgevaardigden naar
de Klassis van eenen Lastbrief zullen zijn voorzien;
ingevolge Art. 41 van onze aangenomene Dordsche
Kerkorde.
Art. 4.
Een brief ingekomen en aan de Verg. voorgelezen
van den Kerkeraad der Gemeente te Paterson,
inhoudende onder anderen, dat zij geene
Afgevaardigden konden zenden op onze Verg. van
wege de zware kosten daaraan verbonden. De Verg.
oordeelt echter, dat zij dit wel hadden kunnen doen,
al is het ook eens in 't jaar. De Klass. Correspdt.
wordt

The delegates of this assembly are as follows:
From Graafschap
Rev. Vander Werp
"
H. Bouws, elder
From Grand Rapids
Rev. W.H. van Leeuwen
"
A. Pleune, elder
From Zeeland
T. Vanden Bosch, elder
"
R. Brinks, ditto
From Noordeloos
Rev. K. Vanden Bosch
"
P. Heyboer, elder
From Holland
A. Krabshuis, ditto
From Vriesland
G. Haan, ditto
"
J. Roek, ditto
From Grand Haven
H.W. Bartels, ditto
Art. 1.
We procede to select a clerk for this assembly and
with a majority of votes chosen for this is elder A.
Pleune; while Rev. W.H. van Leeuwen assumes the
presidency, it being his turn.
Art. 2
The question is put whether there are any remarks
concerning the classical sermon by Rev. Vander
Werp, and none are found.
Art. 3
It is decided that from this point forward the
delegates to classis will be provided with a letter of
mandate according to Art. 41 of our accepted Church
Order of Dordt.
Art. 4
A letter, received for the assembly from the church
council of the congregation at Paterson, is read
containing, among other things, that they are not able
to send a delegate to our assembly due to the severe
costs tied to this. The assembly decides, however, that
they certainly could have done this, even if only once
per year. The classical correspondent is
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opgedragen, om de Gemeente te vermanen en op te
wekken.
Een brief ingekomen en aan de Verg.
voorgelezen van de Gemeente in Lage Prairie, van
denzelfden inhoud; waarom de Correspdt. mede
belast is, die broeders daartoe ernstig op te wekken en
te vermanen; te meer, daar zij tot dusver nog geheel
geene Afgevaardigden op onze Verg. gezonden
hebben. Tevens zullen ook die Gemeenten opgewekt
worden om te Collecteren voor de opleiding tot het
leerarsambt.
Art. 5.
Daarop zijn de Notulen der vorige Verg. voorgelezen
en na de noodige aanmerkingen en wijzigingen
gemaakt te hebben, zijn ze geapprobeerd en daarna
onderteekend.
Art. 6.
Is besloten, de laatsten Woensd. in de maand April
den gewonen jaarlijksche Biddag te houden voor den
zaaitijd; echter met die bepaling, wanneer de Dutch
Reformed Church te Holland vroeger denzelven
bepaald, dit te verzetten; als wanneer de Class.
Correspdt. dit de Gemeenten zal aanschrijven.
Art. 7.
Een brief ingekomen; doch der Verg. niet
voorgelezen wegens deszelfs uitgebreidheid, van J.
Koppe Jan; in antwoord op de miss. ingevolge Art. 7
van de Not. der vorige Verg. hem toegezonden en is
algemeen geoordeeld zich te houden, aan ons vorig
besluit, en alzoo niets verder met die zaak intelaten.

charged to admonish and urge the congregation to
action.
A letter to the assembly is received from the
congregation in Low Prairie [IL], with similar
contents. For this reason the correspondent is
charged to earnestly urge these brothers to action and
to warn them of their negligence, particularly since
they, to this point, have never sent any delegates to
our assembly. At the same time these congregations
are also to be reminded to take offerings to support
instruction for the ministry.
Art. 5
Thereupon, the minutes of the previous assembly are
read, and after necessary comments and corrections
are made, they are approved and after that are signed.
Art. 6
It is decided to hold the normal, annual Prayer Day
on the last Wednesday of April prior to planting time,
with the stipulation, however, if the Dutch Reformed
Church stipulates the same or earlier date, this date
shall be changed and the classical correspon-dent will
informed the congregation about this.
Art. 7
A letter is received from J. Koppejan, but not read to
the assembly, because of the length of the same
issues. [This letter] is in answer to the letter (dealt
with in Art. 7 of the minutes of the previous
assembly) that was sent to him. It is unanimously
decided to abide by our previous decision and
therefore not to go into the matter any further.
Art. 8
Concerning the committee report in connection with
the organization of congregations at Holland and
Grand Haven, per Art. 8 and 9 of the minutes

Art. 8.
Ingevolge verslag der Commissien , in zake het
Stichten der Gemeenten te Holland en Grandhaven,
volgens Art. 8 en 9 der Not. van
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de vorige Verg. zoo is gebleken, dat aldaar nieuwe
gemeenten zijn gesticht en gevestigd; weshalve
derzelve thans in onze Klassis zijn opgenomen en
ingelijfd.
Art. 9.
Op verzoek van den Kerkeraad der nieuw gestichte
Gemt. te Grandhaven, is tot haren Consulent
verkozen Ds. W.H. van Leeuwen, als naastbijzijnde
gemeente.
Art 10.
Tevens is op verzoek van bovengenoemde Kerkeraad
besloten, dat op of omtrent Paschen a.s. Ds. van den
Bosch naar Grandhaven zal gaan, om het H.
Avondmaal in die Gemt. te bedienen.
Art. 11.
De Commissie deedt ingevolge Art. 15 der vorige
Not. verslag, omtrent hare handelingen in de
gemeente te Zeeland, inzake den Ouderl. T. van den
Bosch, waaruit bleek dat genoemde br. in zijne
betrekking als Ouderl. dier Gemt. is bevestigd; dewijl
hij op zich genomen had, om familie raad te beleggen
en die zaken uit den weg te ruimen. Daar het echter
bleek, dat daaraan niet was voldaan, zoo is hij
opgewekt, om daaraan zoo spoedig mogelijk te
voldoen en ten dien einde eene Commissie benoemd,
bestaande uit de leden Ds. van der Werp en de br.
Ouderl. G. Haan en P. Heijboer, welke kan worden
ingeroepen wanneer zij het onderling niet kunnen
vereffenen.

of the previous assembly, it appears that [already]
new congregations are organized and established
there, and consequently at this time are accepted and
incorporated into our classis.
Art. 9
At the request of the church council of the newly
established congregation at Grand Haven, Rev. W.H.
van Leeuwen is chosen their counselor, he being the
nearest congregation.
Art. 10
Also at the request of the above named church
council it is decided that on or around next Easter,
Rev. Vanden Bosch will go to Grand Haven to serve
Holy Communion.
Art. 11
The committee, authorized in Art. 15 of the previous
minutes, reports about its work in the congregation at
Zeeland, in the matter of elder, T. Vanden Bosch.
From this [report] it appears that said brothers was
installed as an elder in that congregation, while he
had taken it upon himself to settle his family matter
and clear this problem out of the way. It appears,
however, that this was not accomplished and
therefore he is reminded to accomplish this as quickly
as possible. A committee is named for this purpose
consisting of members Rev. Vander Werp, and
brother, elders G. Haan and P. Heyboer, which may
be called on if they cannot mutually accomplish this.
Thereupon, this session is closed with thanksgiving
by Rev. Vander Werp.

Deze zitting is daarop gesloten met dankzegging door
Ds. Van der Werp.

Second Session
This session opened with the singing of Ps. 119:17,
and prayer by brother, elder H. Bouws.
Art. 12
Congregational Matters
The delegates from the Graafschap congregation raise

Tweede Zitting.
Deze Zitting is geopend met te zingen van Ps. 119:17
en gebed door den br. Ouderl. H. Bouws.
Art. 12.
Gemeentelijke zaken.
De Afgev. der Gemt. Graafschap brengen
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ter tafel, dat het lidm. G. van Tubbergen gecensureed
is, wegens verzet tegen den Kerkeraad en willekeurig
voortgaat met prediken bij de Schotsche Gemeente,
niettegenstaande hij herhaaldelijk is vermaand; zij
vragen nu hoe verder met hem te handelen. De Verg.
oordeelt met de censure voort te gaan en authoriseert
den Kerkeraad te Graafschap van Tubbergen te
stellen onder den 2den trap en hem dat aan te zeggen,
na nog ernstig broederlijk te vermanen.
Een brief ingekomen en de Verg. voorgelezen
van een lidm. dier Gemt. met name B.J. Lemmen,
door den kerkeraad gecensureed wegens zijnen
onverzoenlijken toestand tegen een ander lidm. van
gezegde Gemeente, met name Koos Eleveld, zijnde
tusschen die beide leden verscil ontstaan over het
melken eener koe; zooals onderscheidene reizen
behandeld is voor den Kerkeraad van Graafschap; ten
welken einde Ds. van der Werp de Not. der
handelingen des Kerkeraads dienaangaande voorleest.
Daar het lidm. Lemmen hier tegenwoordig is, wordt
hem vergunning verleend zijne zaak te verdedigen;
waarin hij langmoedig wordt gehoord. Aan het slot
vraagt de Kerkeraad aan de Verg. of zij in deze zaak
regt dan onregt gehandeld hebben; waarop de Klassis
oordeelt niet anders te kunnen zien van regt en
vermaant alzoo nogmaals Lemmen om te verzoenen;
terwijl Eleveld in allendeele zich toegevend betoond.
Eindelijk vragen de br. Afgev. van Graafschap,
hoe te handelen met een lidm. hunner Gemeente,
welke in haren ziekelijken toestand consuleert met en
toevlugt neemt, tot eene zoogenaamde Somnembule
of Slaapster, woonachtig te Holland. En terwijl het
blijk, dat er meer leden zijn van ander Gemt. welke
daarvan gebruik maken; zoo besluit de Verg. dat
zulks eenen ongeoorloofden weg is, even als Saul
ging naar de Too

the matter of member G. Van Tubbergen who is being
censured for opposing the church council, and
willfully continuing with preaching in the Scotch
congregation,25 this in spite of being repeatedly
warned. They now ask how to proceed further with
him. The assembly judges to continue with censure,
and authorize the church council at Graafschap to
place Van Tubbergen under the second step [of
censure], to report this to him, after, earnest brotherly
admonition.
The assembly receives a letter from a member of
that congregation, by the name of B.J. Lemmen, who
is under censure from the church council because of
his unconcilliatory attitude toward another member of
said congregation, named Koos Eleveld, resulting
from a dispute between both about the milking of a
cow, so that the church council has made several
attempts to deal with this matter, which is indicated
by Rev. Vander Werp in reading the church council's
minutes regarding this matter. Since the member,
Lemmen, is present, he is given permission to defend
his case, in which, through long suffering, he is heard.
At the conclusion, the church councils asks the
assembly whether they have acted properly or
improperly in this case, to which the classis can
decide nothing other than properly and thereby again
admonishes Lemmen to reconcile, since Eleveld has
indicated concession in every respect.
Finally the brother delegates from Graafschap
ask how to deal with a member of their congregation,
who in her sickly condition, has consulted and taken
the advise of a so-called somnambulist or sleep
“doctor’ living in Holland. And it also appears that
there are more members from other congregations,
who do this. Thus the assembly decides this is an
unlawful practice, just like Saul going to the witches

25

There were two Scottish Presbyterian (Old School)
congregations in the vicinity, Drenthe and South
Holland, MI. In all likelihood this refers to the South
Holland congregation which had been vacant since
1864, Drenthe had Rev. Roelof H. Smit as their
pastor.
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veres van Endor en zullen de br. Afgev. van al de
respectie gemeentens, hunne Gemt. met dit besluit
bekend maken; en zullen die leden naar luidt van den
inhoud van het Formulier des Avondmaals van den
Tafel des HEEREN geweerd worden, die daarvan
gebruik maken.
Art. 13.
Is besloten. dat die kinderen der Gemeente, welke op
andere plaatsen gaan dienen, van een Kerkelijk
Getuigschrift moeten zijn voor zien van den
Kerkeraad, van waar zij komen en indienen bij den
Kerkeraad, alwaar zij zich vestigen; om alzoo onder
toezicht te kunnen blijven.
Art. 14.
Het lidm. der Gemt. Zeeland, met name H. Marling,
alhier tegenwoordig, vraagt het woord; hetwelk hem
vergund wordt, welke daarop verklaardt, dat hij niet
wel berusten kan in de vorige handelingen der
Klassis, aangaande Ds. K. van den Bosch en de
Gemt. Zeeland; daar hij altijd Ds. van den Bosch als
wettige leeraar van Zeeland blijft erkennen en die
Gemeente als eene wettige gemeente vroeger
bestaande. De br. diaken dier Gemt. H. de Groot, hier
ook tegen woordig doet eene openlijke belijdenis, dat
hij verkeerd gehandeld heeft met Ds. van dan Bosch
niet als zoodanig te erkennen. Ds. van der Werp geeft
ook zijne vrees en bedenking te kennen of men wel in
alles wat voorgevallen is Ds. van den Bosch en die
gemeente van Zeeland voorzigtig en Kerkelijk
gehandeld heeft. Derhalve besluit de Verg. om die
zaken nogmaals naauwkeurig te onderzoeken tegen
de volgende Klassis en alsdan op die Verg. in
behandeling te nemen.
Art. 15.
Een brief ingekomen van E.B. Groen, lidm. der Gemt.
te Vriesland; inhoudende voorstelling aan de Verg.
om in overweging te nemen, of niet de Ouderl. dier
Gemt.

of Endor and the brother delegates from all the
respective congregations will make this decision
known to their congregations, and these members
acording to the content of the Form for Communion,
will be denied access to the Lord’s Table.
Art. 13
It is decided that children from the congregation who
go to other localities to work, must receive a
membership certificate from the church council from
which they came and present this to the church
council where they are, so that they thus may remain
under the supervision.
Art. 14
The member of the Zeeland congregation, H. Marling
by name, being present, asks for the floor, which is
granted him. As a result, he states that he cannot
easily accept the former action by classis regarding
Rev. K. Vanden Bosch and the Zeeland
congregation, since he always will acknowledge Rev.
Vanden Bosch as the lawful minister of the Zeeland,
and that congregation previously established as a
legal congregation. Brother deacon of that
congregation, H. De Groot, also present, confesses
openly that he dealt with Rev. Vanden Bosch
wrongly, by not recognizing him as such.26 Rev.
Vander Werp also expresses his fears and thoughts;
whether all that has occurred between Rev. Vanden
Bosch and that congregation was done in a careful
and ecclesiastical manner. Therefore the assembly
decides, once again, accurately to investigate before
the next classis and to deal with this matter at that
assembly.
Art. 15
A letter is received from a. E. B. Groen, member of
the congregation at Vriesland, containing the
proposal that the assembly take into consideration
whether the elder of that congregation

26
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G. Haan,27 by name, can be trained for service in the
ministry, for which he [Groen] and many members of
that congregation feel he is particularly gifted and for
which he possesses the requesite personality traits,
and feel obligated to make this known. The president
gives brother Haan, delegate of that congregation,
permission to speak for himself, and his ability to do
this, which he does, and also reporting that he can
finance himself. Thereupon he is then asked to absent
himself briefly from the asssembly, so that the matter
may be discussed without him. At this point the other
church council members from that congregations,
who are present are asked for their counsel, they give
the same recommendation. After being called back in,
he is given permission to take instruction with Rev.
Vander Werp or Rev. Vanden Bosch, at his option.
However at a future classical assembly it will be more
specifically determined whether he will commit
himself to this exclusively and give up his present
position.
Art. 16
The delegates from the congregation at Grand Rapids
on behalf of brother, elder J. Gelok, present an urgent
request that he be relieved of his duties as a member
of the classical committee, and also as a member of
the [committee on] censuring of books. The assembly
decides that it cannot grant this, but with this names
brother elder P. Heyboer as his alternate, with respect
to his duties as member of the classical committee.
Art. 17
General Matters:
It is decided to nullify Art 9 of the minutes of Feb. 3
1858, of the classis held at Grand Rapids, since it
infringes on Art. 67 of our accepted Church Order of
Dordt, dealing with the part on feast days.

met name G. Haan kan opgeleid worden tot het
leeraars ambt; waartoe hij en vele leden dier Gemt.
bijzondere gaven en vereischten in zijn persoon
vermeenen op de merken. De praes. geeft aan br.
Haan afgev. dier Gemt. vrijheid om voor zich zelven
te spreken en zijne werkzaamheden daaromtrent op te
geven; waaraan hij voldoet; verklarende tevens dit op
eigen kosten te kunnen doen. Daarop wordt hij
verzocht een wijle tijds de Verg. te verlaten, teneinde
buiten hem de zaak verder te bespreken. Hierop
worden de andere Kerkeraadsleden dier Gemt. hier
tegenwoordig geraadpleegd; welke hetzelde
getuigenis van hem geven. Binnen geroepen zijnde,
zoo wordt aan br. Haan de vrijheid daartoe verleend
en om onderwijs te nemen bij Ds. van der Werp of
Ds. van den Bosch, naar verkiezing; hoewel op eene
volgende Klassis Verg. meer bepaald besloten zal
worden of hij zich uitsluitend daaraan zal overgeven
met afstand van zijne tegenwoordige betrekking.
Art. 16.
De Afgev. der Gemt. te GrandRapids, brengen
namens den br. Ouderl. J. Gelok ter tafel, dat hij
dringend verzoekt, om ontslagen te worden van zijne
betrekking en als lid der Klass. Comm. en als lid van
de boeken Censure. De Verg. oordeelt daarin niet te
kunnen bewilligen; maar benoemd bij deze de br.
Ouderl. P. Heijboer als Secundus van br. Gelok in
zijne betrekking als lid der Klass. Comm.
Art. 17.
Algemeene zaken.
Is besloten Art. 9 in de Notulen te vernietigen, van
den 3 February 1858, der Klass. gehouden te
GrandRapids; dewijl het inbreuk maakt op Art. 67
van onze aangenomene Dodsche Kerkorde aangaande
het stuk der feestdagen.
Art. 18.
Aangaande het hoofd vooraan in dit Not. Boek,
waarover reeds vroeger is gehandeld, zoo is aan de

Art. 18
Concerning the heading at the beginning of this book
of minutes, which already had been previously dealt
with; therefore
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Afgev. der Gemt. te GrandRapids opgedragen, om
een kleine brochure deelachtig te worden, berustende
bij den persoon G. Haan te Grand Rapids, waarin
eenigermate den toestand der Dutch Reformed
Church wordt open en bloot gelegd; teneinde zooveel
mogelijk daaruit de noodige bouwstof te kunnen en te
mogen trekken.
Art. 19.
Een brief ingekomen van twee gecensureerde leden
der Gemt. te Paterson met name W. Snijder en J.
Daman welke deswege hun beklag inbrengen aan de
Klassis, dat ze onregtvaardig zijn gecensureed. De
Klass. Correspdnt. is opgedragen, daarover te
schrijven aan den Kerkeraad dier Gemeente teneinde
de noodige inlichtingen te bekomen.
Art. 20.
Wordt aan de Verg. voorgesteld, of door onze Klass.
Comm. een Consept kan worden opgesteld, waarin op
duidelijke gronden wordt betoogd, dat de Assurantien
zondig zijn en dus strafwaardig; dewijl dit in deze
dagen zoo zeer betwist wordt, zelfs van leden der
Gemt. Is besloten om tegen de volgende Klass. Verg.
daarvoor zooveel mogelijk bouwstof te verzamelen.
Art. 21.
De Comm. der Collecten ter opleiding tot het
leeraarsambt deedt haar drie maandelijkse verslag;
waaruit is gebleken dat er aan kas ware de Somma
van $ 345.37.
Art. 22.
De volgende Klass. Verg. is bepaald op den e.k.
woensd. in de maand Juny en zal gehouden worden te
Holland. Des avonds bevorens geopend met eene
Leerr. door Ds. W.H. van Leeuwen als daartoe aan de
beurt; terwijl dit ten overvloede 14 dagen bevorens
zal aangeschreven zal worden aan al de Gemt. door
den Klass. Correspdt.
De Verg. is daarop gesloten met het zingen van
Ps. 134:3 en dankz. door Ds. K. van den Bosch.
W.H. van Leeuwen, vdm. Praes.

delegates from the congregation at Grand Rapids are
charged to acquire a small brochure, kept by G. Haan
at Grand Rapids, in which to some extent the situation
of the Dutch Reformed Church is exposed, in order
that as much as possible, the necessary material can
and may be obtained from it.
Art. 19
A letter is received from two censured members of
the congregation at Paterson, named. W. Snyder and
J. Daman, who in this manner present their complaint
to classis that they have been wrongly censured. The
classical correspondent is charged to write to the
church council of that congregation about this, to
obtain the necessary enlightenment.
Art. 20
A proposal is made to the assembly whether through
our classical committee, a statement can be drawn up
which clearly states the reasons why insurance is
sinful and therefore punishable, since this is so
vehemently debated these days, even by the members
of the denomination. It is decided to gather all the
material possible about this prior to the next classical
session.
Art. 21
The committee for collecting for instruction for the
ministry makes its quarterly report; from which it
appears that on account is the total of $ 345.37.
Art. 22
The next classical assembly is stipulated to be held on
the first Wednesday in the month of June, at Holland.
It will be opened the evening prior with a sermon by
Rev. W.H. Van Leeuwen, it being his turn. The
classical correspondent, moreover, will write to all
the congregations about this 14 days previous.
The assembly thereupon is closed with the
singing of Ps. 134:3 and thanksgiving by Rev. K.
Vanden Bosch.
W.H. Van Leeuwen, minister of the word,
president
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Klassikale Vergadering; gehouden op den 6 Juny
1866 te Holland.

Classical Assembly held 6 June 1866 at Holland.

De Klaasikale Preek is gehouden door Ds. W.H. van
Leeuwen, in den avond te voren over 1 Cor. 3:9a.
eerste gedeelte; terwijl de Verg. geopend is met het
zingen van Ps. 119:65 en gebed door Ds. K. van den
Bosch als praesis; zijnde daartoe aan de Beurt.
Art. 1.
De Verg. gaat over tot het verkiezen van eenen Scriba
en is met meerderheid van stemmen daartoe verkozen
de br. Ouderl. J. Gelok.
Art. 2.
De Lastbrieven worden ingenomen en aan de Verg.
voorgelezen of er ook aanmerkingen op waren. De
Afgev. der Gemt. te Holland hadden geenen
Lastbrief, uit oorzaak van de kleinheid van den
Kerkeraad. De Verg. oordeelt echter, dat zij van
eenen Lastbrief moesten zijn voorzien; evenwel
zullen de broeders voor deze reist toegelaten worden.
Daar er een Diaken in plaats van eenen Ouderl,
afgevaardigd was, zoo was daaromtrent eenig
bezwaar bij de Klassis, doch na dit over en weer werd
besproken, zoo is geoordeeld dezelve voor deze keer
zitting te verlenen.
Art. 3.
De Verg. alzoo geconstitueerd zijnde, zoo is
gebleken, dat van den respective gemeenten als Afg.
tegenwoordig zijn
Van Holland
A. Krabshuis. Ouderl.
H.J. Slag. diaken.
" Graafschap Ds. D.J. van der Werp.
H. Bouws. Ouderl.
" Noordeloos Ds. K. van den Bosch.
P. Heijboer. Ouderl.

The classical sermon by the Rev. Van Leeuwen, was
conducted the evening previous based on I Cor. 3:9a,
the first part, while the assembly opened with the
singing of. Psalm 119:65 and prayer by Rev. K.
Vanden Bosch, as president, it being his turn.
Art. 1
The assembly proceeds to the selection of a clerk and
with a majority of votes, chosen is brother, elder J.
Gelok.
Art. 2
The letters of mandates are gathered and read to the
assembly [to determine] if there are any comments.
The delegates from the congregation at Holland had
no credentials, due to a small size of the church
council. The assembly, nevertheless, decides that they
must be provided with a letter of mandate,
nevertheless on this occasion they are admitted. Since
a deacon is a delegate instead of an elder, there was
some concern about this by the Classis, still, after
discussing this extensively, it is decided to grant this
person a seat on this occasion.
Art. 3
The assembly therefore being constituted, it thus
appears that from the respective congregations
present as delegates are:
From Holland
A. Krabshuis, elder
H. J. Slags, deacon
" Graafschap
Rev. D.J. Vander Werp
H. Bouws, elder
" Noordeloos
Rev. K. Vanden Bosch
P. Heyboer, elder
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Van Zeeland
" Grand Rapids

T. van den Bosch. Ouderl.
E. Zagers. Diaken.
Ds. W.H. van Leeuwen.
J. Gelok. Ouderl.
C. Noordhuis.

From Zeeland
Grand Rapids

" Grand Haven
Art. 4.
Is men overgegaan tot het voorlezen der Not. van de
vorige Verg. en in rondvraag gebragt of er ook
aanmerkingen op waren, en zoo is bevonden van
geene.
Art. 5.
De Afgev. der Gemt. te Vriesland komen in de Verg.
en verklaren geenen Lastbief te hebben, omreden dat
hun Kerkeraad niet tijdig genoeg berigt ontvangen
had door den Klass. Correspdt. wanneer de Classis
zoude vergaderen; terwijl dat zij tevens door regen en
onweer verhinderd waren om in dien korten tusschen
tijd Kerkeraadsvergadering te houden. De Klass.
Correspdt. verklaard, dat hij dit vroegtijdig genoeg
aan Ds. van den Bosch verzocht had, den Kerkeraad
van Vriesland dit bekend te maken; terwijl de Afgev.
van de vroegere Klassis ook daarmede bekend waren,
zoodat zij en dezen niet vrij te pleiten zijn. De
broeders met name H. Schepers, Ouderl. en J.
Haitsma, diaken, zijn echter voor deze reis
toegelaten, zitting te nemen.
Art. 6.
De Praes. ziet leden der Gemt. in de Verg. en vraagt
of die leden zullen blijven ingevolge vorig besluit.
Ds. van der Werp brengt in het midden, hoeveel
ellende dit de laatst gehoudene Klassis had gebaard
door praten over behandelde zaken door de leden. De
Verg. besluit derhalve, dat alle leden die verzoeken
tegenwoordig te zijn, zich verbinden de verhandelde
zaken voor zich te houden en niet in of buiten de
Gemt. te verbreiden, onder bedreiging van Kerkelijke
behandeling, waartoe zij zich verbinden.

T. Vanden Bosch, elder
E. Zagers, deacon
Rev. W.H. van Leeuwen
J. Gelok, elder
C. Noordhuis, elder

Grand Haven
Art. 4
We proceeded to the reading of the minutes of the
previous assembly. The question is put whether there
are any comments and thus it is found that there are
none.
Art. 5
The delegates from the congregation at Vriesland
enter the assembly and state that they have no letter of
mandate, because their church council did not receive
a timely enough notice from the classical
correspondent about when classis would meet, and
that during the short time since receiving the notice
rain and inclement weather prevented the church
council from meeting. The classical correspondent
states that he notified Rev. Vanden Bosch early
enough to inform the church council of Vriesland,
and that the delegates at the previous classis also were
aware of this, so that they have no cause to make a
plea [for an exception]. The brothers, named H.
Schepers, elder and J. Haitsema, deacon. however,
are seated on this occasion.
Art. 6
The president sees that there are members of the
congregation present at the assembly and asks if these
people will be allowed to remain in view of a
previous decision. Rev. Vander Werp reported how
much trouble this brought to the last classis with talk
among the members about how matters were handled.
The assembly decides as a result that all members
who seek to be present are required to keep to
themselves how matters are resolved, and not to
spread this information inside or outside the
denomination, under threat of ecclesiastical action, to
which they agree to do.
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Art. 7.
De Praes. brengt in rondvraag, of er ook opmerkingen
waren op de Klass. preek den vorigen avond
gehouden. Het bleek dat er maar enkele leden der
Afgev. als toen tegenwoordig zijn geweest. welke
verklaren ten aanzien van de regtzinnigheid van
geene aanmerkig te hebben.
Art. 8.
Men gaat over om de Not. der vorige Verg. hun
beslag te geven en dezelve te behandelen.
Art. 6 komt eerst in behandeling, waaruit is
gebleken dat daarin is voldaan.
Daarop volgt Art. 10. Die Gemt. klaagt over het
niet nakomen van het besluit daarin vermeldt. Ds. van
den Bosch verklaardt door ongestelheid des
ligchaams die reis niet te hebben kunnen doen;
zoomede Ds. van der Werp van wege zwakheid des
ligchaams en den toestand zijner vrouw.
Betrekkelijk Art. 11 vraagt de Praes. of de zaak
der familie van T. van den Bosch in orde was, 't welk
wordt met ja beantwoord.
Art. 14 of er nader onderzoek is gedaan
aangaande de wettigheid van Ds. van den Bosch als
leeraar te Zeeland; dit wordt verschoven tot nadere
behandeling der zaken van die gemeente.
Art. 15. De zaak van den br. G. Haan of hij zijn
studien verder voort kan zetten; zoo is bevonden dat
hij alrede al zijne bezittingen reeds verkocht heeft en
met er woon zich gevestig te Graafschap alwaar hij
voor eigene rekening onderwijs ontvangt bij Ds. van
der Werp.
Art. 18.Komt in behandeling; doch daar het
middag is wordt de Verg. gesloten met het zingen van
Ps. 25:10 en dankzegging door Ds. van Leeuwen.
Tweede Zitting,

Art. 7
The President now puts the question whether there
are any remarks concerning the preaching held the
previous evening. It appears that there were but very
few delegates present then, which explains why there
are no comments regarding the orthodoxy [of the
sermon].
Art. 8
We proceed to the minutes of the previous assembly,
dealing with the report in the order there.
The first considered is Art. 6 and it appears that
this has been completed.
Art. 10 follows. That congregation complains
that the decision contained there has not been
completed. Rev. Vanden Bosch states that due to
physical illness, he was not able to make that trip,
Rev. Vander Werp, also, due to physical frailty of his
wife.
Concerning Art. 11 the president asks if the
family situation of T. Vanden Bosch has been put in
order, which is answered in the affirmative.
Art. 14 next is brought up, concerning the
legality of Rev. Vanden Bosch as minister at Zeeland.
This is postponed for later action under
congregational matters.
Art. 15. The matter of brother G. Haan whether
he can proceed further with his studies, and it is
learned that he has already sold all his possessions
and has moved to Graafschap, where, at his own
expense, he is receiving instruction from Rev. Vander
Werp.
Art. 18 is raised, however since it is noon, the
assembly is closed with the singing of Ps. 25:10, and
thanksgiving by Rev. van Leeuwen.
Second Session.

De middag zitting wordt geopend met zingen van Ps.
25:4 en gebed door Ds. van der Werp.

The afternoon session is opened with the singing of
Ps. 25:4 and prayer by Rev. Vander Werp.
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Art. 9.
Men komt terug op Art.18, aangaande de handeling
over een naauwkeurig verslag van de rede en oorzaak
der scheiding van de Dutch Reformed Church, en
worden de Not. voorgelezen, uit het Engelsch
verlaald van de Afgescheidene Kerk uit het Oosten, in
den jare 1822. De Klassis oordeelt, hoewel de
gronden van scheiding voor die Kerk wigtig genoeg
waren, wij nogthans behoefte hebben aan daadzaken,
welke wij zelf bij ondervinding hebben; weshalve dit
stuk in overweging zal genomen worden bij eene
volgende gelegenheid.
Betrekkelijk Art. 19 zoo deelt Ds. van Leeuwen
eenen brief mede van de gemeente te Paterson
aangaande die leden welke zich op vroegere Klassis
beklaagd hadden over Kerkelijke mishandeling;
waaruit het bleek dat genoemde leden teregtwijzing
zoude geworden door de Commissie der Klassis, om
zich opnieuw met de Gemt. te hereenigen, daar zij
zich zelven hadden laten rooijeren en daarom zich
van verder beroep op de Klassis hadden beroofd.
Art. 20 aangaande de BrandAssurantie zal nader
behandelt worden bij de Gemeentelijke zaken.

Art. 9
We return to Art. 18 concerning the matter of an
accurate report of the origin and the reasons for the
secession from the Dutch Reformed Church and the
minutes, translated from English, of the year 1822
from the seceding church in the East are read. The
classis judges, that although the reasons for the
separation of that Church were valid enough, we
nevertheless shall have to add the specific facts we
have discovered for ourselves. Therefore this matter
will be considered more fully at a later time.
Regarding Art 19, Rev. Van Leeuwen reports a
letter from the congregation at Paterson, concerning
the members who complained at the former classis
about mishandling by the church. From this [letter] it
appears that said members have been put on the right
course by the classical committee to be reunited with
the congregation; since they had removed themselves
from the rolls and thereby deprived themselves of
further appeal to the classis.
Art. 20 regarding fire insurance will be dealt with
under congregational matters.

Art. 10.
Gemeentelijke zaken.
De Afgev. der Gemt. Graafschap vragen raad
aangaande zekeren persoon, die gehuwd zijnde met
zijne overledenen broeders vrouw en zamen een kind
hebben verwekt, vroeger leden waren van de Dutch
Reformed Church; maar omdat zij in de graden van
verbodene bloedverwantschap zijn afgesneden,
daarna bij de Schotsche Kerk zijn opgenomen onder
Conditie dat zij zamen gescheiden van tafel en bed
als broeder en zuster zouden leven. Nu komen zij om
zich te verbinden aan de Gemt. te Graafschap op
dezelfde wijze als ze bij de Schotsche Kerk waren
aangenomen en alzoo vragen de broeders hoe met
zulke laden te handelen.

Art. 10
Congregational matters:
The delegates from the Graafschap congregation
ask for advice concerning a certain person, who has
married his dead brother’s wife, and they together
have had a child. Formerly they were members of the
Dutch Reformed Church, but because of the degree of
forbidden blood relationship were excommunicated.
Thereafter they were accepted by the Scotch
[Presbyterian] Church, under the condition that they
live separated by bed and board, as brother and sister.
Now they wish to join the congregation at Graafschap
under the same condition as they were accepted into
Scotchish Church. And so the brothers ask how to
deal with this burden.
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De Klassis oordeelt, dat deze personen geheel van
elkander scheiden in de zamenwoning eer zij als
leden der Gemt. kunnen worden opgenomen, om
alzoo openbaar aan te toonen, dat zij waarlijk
gescheiden zijn.
Verder brengen die br. Afgev. ter tafel hoe
verder te handelen met het gecensureed lid G. van
Tubbergen welke met zijne vrouw in boosheid
uitbreken en bereids hunne afscheidsbriefjes hebben
ingeleverd. De Verg. oordeelt die afscheidsbriefjes
niet aan te nemen; maar met de censure langs
kerkelijken weg, met hen voorttegaan.
Art. 11.
De br. Afgev. der Gemt. Grand Rapids brengen naar
aanleiding van het geval te Graafschap plaats
hebbende in het midden dat er ook een lidm. der
Gemt. bij hen zij, die gehuwd is met zijne eerste
vrouws overledene Broeders vrouw; terwijl
daarenboven dezelve gehuwd zijn door Ds. van den
Bosch, daar zulk een Huwelijk naar onze wijze van
zien mede behoort tot de graden van te naauwe
bloedverwantschap ook tegen de wetten des Lands en
die vrouw door den Kerkeraad daarna als lid der
Gemt. is opgenomen. Nu vragen de broeders hoe te
handelen in deze zaak.
De Klassis oordeelt deze leden te onderrigten
van hunne verkeerdheid en te vermanen en na
langdurigen arbeid, echter zonder den gewonen regel
van afsnijding, hun buiten de gemeenschap der kerk
te stellen.
Verder vragen de broeders advijs van de Klassis
om verder door te gaan met de Kerkelijke censure en
wel tot den 2den trap, aangaande het lid B. de Vlieger
Sr. staande onder den eerste trap wegens herhaalde
dronkenschap. De Klassis verleent daartoe
authorisatie, mits conditie, om hem nog eenigen tijd
in beproeving te stellen.
Eindelijk, hoe te handelen met een lidm.der
Gemt. die des Zondags eenige werkzaamheden moet
verrrigten in de bierbrouwerij 't welk hij zegt
volstrekt noodzakelijk te zijn.
De Klassis kan daarover niet wel oordeelen, even
zoo

The Classis decides that these people must totally
separate from each other regarding cohabitation
before they can be accepted as member of the
congregation; they must also publicly demonstrate
that they truly are separated.
Further those brother delegates raise the matter
of how to deal with censured member, G. Van
Tubbergen, who, with his wife, angrily left and
already have presented their letters of separation.
The assembly decides not to accept those letters of
separation but to proceed with censure according to
ecclesiastical process.
Art. 11
The brother delegates from the Grand Rapids
congregation, in light of the situation at Graafschap,
note they also have in their number a member of the
congregation, who is married to his dead brother’s
wife; while this marriage even was conducted by Rev.
Vanden Bosch. Since [now] to our interpretation this
is a matter of too close a blood relationship, as well
as being against civil law. But this woman was
accepted as a member of the congregation by the
church council. Now the brothers ask how to deal
with this case.
The Classis decides that these members must be
instructed about their error and admonished, and after
lengthy effort they should be placed outside the
community of the church, however, this is to be done
outside the normal rules of excommunication.
The brothers further ask advice from classis on
how to proceed with the ecclesiastical censure, and
whether to move to the second step, concerning
member B. De Vlieger, Sr. who is under the first step
because of repeated drunkeness. The classis grants
authorization for this, with the condition that one
more effort be made [to affect change].
Finally, how must a church member be dealt
with, who on Sundays must direct some labor in the
brewery, work which he claims is absolutely
necessary.
The Classis hesitates to make a decision
concerning this, just as
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min als met de behandeling der bijen op den Dag des
HEEREN, daar de bijhouders beweren, dat ook
onmisbaar te zijn, en raad dus aan, om die zaken
nader te onderzoeken en in overweging te nemen.
Art. 12.
De Br. Afgev. der Gemt. Zeeland, vragen hoe te
handelen aan sterfhuizen of aldaar eene rede tot
stichting moet geschieden ja dan neen. Het oordeel
der Verg.is, om naar bevind van zaken tot de meeste
stichting daarmede te handelen. Zij brengen eenen
brief in de Verg. inhoudende afscheiding van ons
Kerkgenootschap van den Ouderl. R. Brinks, uit
aanmerking zoo als hij zegt, dat zij niet handelen naar
de regelen onzer Dordsche vaderen. De Klassis neemt
zijne separering aan. Verder klaagt die Gemt. over de
weinige prediking. Eerst komt men terug tot te
behandeling van Art. 14. belangende die Gemt. Ds.
van der Werp verklaardt, hoe in zijn tijd met de zaak
van Ds. van den Bosch en die Gemt. is gehandeld en
gevoelt zich deswege bezwaard, daar die Gemt. van
dien tijd af stervende is en aan 't verbrokkelen. Ds.
van den Bosh doet verklaring van den geschiedenis
van 't begin tot 't einde en beweert, dat Noordeloos
ingesmolten was in Zeeland tot tijd en wijle. Na lange
en breede discusien oordeelt de Klassis dat men naar
geschiedenis had moeten handelen op vroegere Verg.
en niet naar vorm.'t welk meer duidelijk is geworden
door nadere kennisneming van zaken en dat dus de
Klassis Ds. van den Bosch had behooren blijven
erkennen als Leeraar der Gemt. Zeeland. Verder
wordt de zaak aan Ds. van den Bosch en de
Gemeente te Zeeland overgelaten om broederlijk in
liefde met elkander te leven.

apiary working on the Lord’s Day, which the
[bee]keepers assert also is essential, and [classis]
therefore suggests that this be investigated further and
taken under consideration.
Art. 12
The brother delegates for the Zeeland congregation
ask whether a devotion should be given in a house of
mourning, yes or no. The judgment of the assembly is
that the devotion should correspond to the
circumstances with utmost edification. They present a
letter to the assembly from elder R. Brinks,
containing a resignation from our church fellowship,
stating, according to him, that they do not follow the
rules of our father from Dordt. The assembly accepts
his resignation. Further, the congregation complains
about too little preaching. First we returned action of
Art. 14, concerning that congregation. Rev Vander
Werp explains how during his tenure the case of the
Rev. Vanden Bosch and that congregation was
handled, and feels himself burdened because of this,
since the congregation from that time on seems to be
dying and disintegrating. Rev. Vanden Bosch
explains the history, from beginning to end, and he
contends that Noordeloos has been an integral part of
Zeeland for some time. After a lengthy and extensive
discussion the assembly judges that the earlier
assembly should have acted based on the facts rather
than according to form, which became clearer when
more was learned about the matter that therefore the
classis should have continued to recognize Rev.
Vanden Bosch as the pastor of Zeeland congregation.
The matter now is left to the Rev. Vanden Bosch and
the congregation at Zeeland so that they may live with
one another in brotherly love.
Art. 13
The brother delegates from the Holland congregation
ask if they may not join with the southern section of
Graafschap, and if possible, that they be allowed to
call a minister. The classis decides that they are not
yet ready for this, still

Art. 13.
De br. Afgev. der Gemt. Holland, vragen of niet hare
Gemeente met den Zuidertak van Graafschap in
Combinatie, indien mogelijk, eenen Leeraar zouden
kunnen beroepen. De Klassis oordeelt, dat zij voor
die zaak nog niet rijp zijn; doch kunnen
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zij eenmaal overeenkomen, dan zal men daarover
nader oordeelen.
Art. 14
Die van Vriesland vragen, hoe te handelen met leden
die den geheelen Rustdag doorbrengen bij de bijen,
welke voorwenden dat zulks volstrekt noodzahelijk
zij. Het algemeen oordeel is, dat zoodanige ernstig
zullen vermaand worden, zich daarvan te onthouden.
Art. 15.
Eindelijk vraagt de br. Afgev. der Gemt. van
Grandhaven hoe te handelen met een lid die verkozen
is met meerderheid van eene stem als Ouderling der
Gemeente, of zulks wettig zij; terwijl hij ook zelve
andere bezwaren inbrengt; alsmede, dat die stemming
is geschiedt zonder bijzijn van den Consulent. De
Klassis oordeelt beter te zijn, dat die stemming
herhaald wordt en dat wel in tegenwoordigheid van
den Consulent.
Art. 16.
Een brief ingekomen van den Kerkeraad der Gemt. te
Lage Prairie, inhoudende, dat zij geen Afgev. konden
zenden, wegens onvermogen in het bestrijden der
reiskosten; alsmede, den treurigen toestand dier
Gemt. verzoekende de Klassis om eene Comm. te
zenden, teneinde de zaken aldaar ware het mogelijk te
regelen. Ds. van Leeuwen wordt verzocht, om er heen
te gaan en de voorkomende zaken naar zijn beste
oordeel aldaar te behandelen.
Art. 17.
Algemeene Zaken.
Ds. van der Werp vraagt inlichting hoe te handelen
met eene uitnoodiging uit Pella, Iowa, van eenige
personen die verklaren zich gedrongen te gevoelen,
om zich tot ZEerw. te wenden, teneinde aldaar te
komen werken tot behoud der Waarheid, daar zij zich
niet langer kunnen vereenigen met de Dutch
Reformed Church aldaar. De Klassis oordeelt, Ds.
van der Werp derwaarts te laten gaan met volmagt om
naar bevind van zaken te handelen, over

once they can agree to this, the matter will be
reconsidered.
Art. 14
Those from Vriesland ask how to deal with members
who work with bees all Sundays long, [and] who
assert that this is absolutely necessary. The
unanimous decision is that those who do this be
earnestly admonished to stop doing this.
Art. 15
Finally, the brother delegate from Grand Haven asks
how to deal with a member who is chosen as elder by
a majority of one vote; is this lawful, in addition he
brings his own complaint, that the election occurred
without the presence of a counselor. The classis
decides that it would be better if the election was held
again, and then in the presence of the counselor.

Art. 16
A letter is received from the church council of the
congregation at Low Prairie, stating that they could
send no delegate because of the inability to defray the
travel costs, moreover, because of the sad condition
in that congregation, asking classis to send a
committee there to straighten out matters where
possible. Rev. Van Leeuwen is asked to go there and
to deal with matters he finds according to his best
judgment.
Art. 17
General matters.
Rev. Vander Werp asks for advice on dealing with an
invitation from Pella, Iowa, by a few people who state
they felt a need to turn to his honor for the purpose of
going there to work for the preservation of the Truth,
since they can no long remain part of the Dutch
Reformed Church there. The classis decides to permit
Rev. Vander Werp to go there with authority to deal
with matters as he finds them
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eenkomstig Gods Woord en onze aangenomene
Kerkorde. Alsmede ingevolge eenen brief van eenige
personen te Ridott, St. Illinois, van denzelfden inhoud
om aldaar eene Gemt. te stichten, waartoe Zerw.
mede wordt geauthoriseert.
Art. 18.
De br. afgev. H. Slag van Holl. brengt ter tafel, of
men ook zal deelen in 't verspreiden van Bijbels
onder de Heidenen. De Klassis oordeelt, om elk vrij
te laten in zijne conscientie; doch dat er een weg
geopend zal worden om de gelden, die daarvoor
onder ons gecollecteerd worden op te zenden naar de
Chr. Afgesch. Geref. Kerk in Nederl. teneinde dat
besteed worde tot het uitdeelen van Bijbels onder de
Heiden.
Art. 19.
De br. Afgev. J. Gelok van Grand Rapids, vraagt, of
het leerstuk der wedergeboorte moet gesteld worden
gelijk met het natuurlijk geboren worden, eerst leven
en vrucht en daarna de Wedergeboorte; of dat men
stellen moet de Wedergeboorte aanstonds bij de
instorting van het eerste leven. De Klassis oordeelt
het laatste in overeenstemming met het gevoelen
onzer Godz. Godgel. en het eerste eene dwaling.
Art. 20.
De br. Afgev. van Noordeloos vragen eene betere
nakoming van Klassikale besluiten; meenende daarin
leemte te vinden, daar er vroeger besloten ware om te
Collecteren voor het te kort van het Tractement van
hunnen leeraar Ds. van den Bosch, 't welk door
Graafschap was verbroken en nu ook door Grand
Rapids.
De Klassis oordeelt, dat het over het algemeen
moeijelijk is om de Gemeenten hieermede te
bezwaren. Verder wordt Ds. van Leeuwen
opgedragen, om te onderzoeken of het gemeente
worden van Noordeloos wel duidelijk is genotuleerd.
Art. 21.
De Gemt van Noordeloos houdt protest tegen het
besluit der Klassis aangaande het overtreden van het

according to God’s Words and our accepted church
order. There is also a letter from a few people at
Ridott, Illinois, with the same contents about
establishing a congregation there, for which his honor
is authorized.
Art. 18
Brother, delegate H. Slag from Holland raises the
issue of whether we also should participate in the
distribution of Bibles among the heathens. The classis
decides that each is free to act according to his
conscience, still that a means will be found to send
the money collected among us for this to the Christian
Seceding Reformed Church in the Netherlands, for
the purpose of spending it for Bible distribution
among the heathens.
Art. 19
Brother delegate J. Gelok from Grand Rapids, asks if
the doctrine of rebirth must be considered the same as
natural birth; first life and fruition and then rebirth, or
must we consider rebirth directly at the crumbling
away of the first life. The classis decides that the last
is in harmony with the intent of our theology, and the
first is an error.
Art. 20
Brothers delegates from Noordeloos ask for a better
execution of classical decisions, noting that there are
gaps to be found, since it was previously decided to
collect for the salary arrears of their minister, Rev.
Vanden Bosch, which was discontinued by
Graafschap and now also by Grand Rapids.
The classis decides that in general it is difficult to
burden the congregations with this. Further Rev. Van
Leeuwen is assigned to investigate whether the
organization of the Noordeloos congregation is
clearly entered in the minutes.
Art. 21
The congregation from Noordeloos continues to
protest against the decision by classis regarding the
contravention of the
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vroegere Klassikaal besluit met betrekking tot het
collecteren voor het te kort van het Tractement van
hunnen Leeraar, ingevolger vorig Art.
Art. 22.
Er wordt verslag gegeven door de Comite van de
ingekomen gelden voor de opleiding tot het
Leeraarsambt en is gebleken. dat aan kas ware, op
den 1 Juny 1866 de Somma van $ 378.96.
Art. 23.
Ds. van den Bosch vraagt, of het eene Leeraar
opgelegd mag worden, om lasten der gemeenten te
dragen; hetwelk ontkennend wordt beantwoord.
Art. 24.
Is besloten, dat de eerstkomende Klass. Verg. zal
gehouden worden op den eerste Woensdag in de
maand September; hetwelk naar vorig besluit eene
dubbele Klassis zal zijn en wel te GrandRapids;
terwijl des avonds bevorens de Verg. zal geopend
worden met eene Klassikale preek door Ds. van der
Werp.
De Verg. is daarop gesloten met het zingen van
Ps. 134:3 en dankzegging door den br. Ouderl. J.
Gelok.

previous classical decision regarding the collecting
for the salary arrears of their minister, as contained in
the previous article.
Art. 22
A report is given by the committee for incoming
money for instruction for the ministry and it appears
that on 1 June 1866, the amount of $378.96 was on
account.
Art. 23
Rev. Vanden Bosch asks if one minister might be
charged, to carry the burden of [responsibility for] the
congregations, which is answered in the negative.
Art. 24
It is decided that the next classical assembly will be
held on the first Wednesday of the month of
September, which by previous decision will be a dual
classis at Grand Rapids, while the evening previous
the assembly will be opened with a sermon by Rev.
Vander Werp.

Algemeene Vergadering gehouden te Grand Papids
den 5, 6 September 1866.

General Assembly held at Grand Rapids, 5 and 6
September 1866.

Door omstandigheden van regen was Ds. van der
Werp niet vroeg genoeg aanwezig, om volgens besluit
der vorige vergadering, des avonds te voren de
Predikatie te doen, waarom dat waargenomen is, door
Ds. van Leeuwen over Ps. 133. De Afgevaardigden
dezer vergadering zijn, van Holland, A. Krabshuis en
G. Ham Ouderlingen
Graafschap, Ds. van der Werp en P. Boven, H.
Bouws en H. Strabbing Oudl.
Zeeland, T. van den Bosch Oudl: E. Zagers en H. de
Groot diakenen
GrandRappids, Ds. v. Leeuwen en J. Gelok, Pleune
en Gouw Ouderlingen

Due to the rain, Rev. Vander Werp was not present
early enough to preach the evening before, as decided
by the previous assembly, which is why Rev. Van
Leeuwen again assumes this task [preaching] on Ps.
133. The delegates of this assembly are:
from Holland: A Krabshuis, G. Ham, elders
Graafschap: Rev. Vander Werp and P. Boven, H.
Bouws and H. Strabbing, elders
Zeeland: T. Vanden Bosch, elder, E. Zagers, H. De
Groot, deacons
Grand Rapids: Rev. van Leeuwen, J. Gelok, Pleune,
and Gouw, elders

The assembly, thereupon, is closed with the singing
of Ps. 134:3 and thanksgiving by brother, elder J.
Gelok.
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Grand Haven H.W. Bartels Ouderling
Patterson A. Vermuelen diaken.
Van den andere gemeenten waren nog geen
afgevaardigden gekomen.
Art. 1.
De vergadering is dezen morgen geopend door Ds.
van Leeuwen met te lezen 1 Tim. 2 en gezang uit Ps.
135:1, 12 daarna gebed.
Art. 2.
Is men overgegaan tot het stemmen van een Scriba,
waartoe de Ouderling Gelok is benoemd, terwijl het
Presidentschap naar de beurt door Ds. van der Werp
word waargenomen.
Art. 3.
Over de lastbrieven die voorgelezen waren gehandeld
zijnde; worden ze in orde bevonden, ofschoon het
afgekeurd wordt dat Grand Rappids geen lastbrief
had, omdat die gemeente oordeelde, dat de meeste
kerkeraadsleden toch aanwezig zouden zijn en
Grandhaven wegens het klein getal der
kerkeraadsleden, omdat het niet overeenkomstig is
met vroeger Klassikaal besluit.

Grand Haven: H.W. Bartels, elder
Paterson: A. Vermeulen, deacon
No other delegates had yet come from the other
congregations.
Art. 1
The assembly this morning is opened by Rev. Van
Leeuwen reading I Timothy 2, and the singing from
Psalm 135:1,12 and prayer after that.
Art. 2
We proceede to voting for a clerk, for which elder
Gelok is chosen, while the presidency, it being his
turn, is assumed by Rev. Vander Werp..

Art. 4.
Onderzoek gedaan naar aanmerkingen op de vorige
notulen, nadat die waren voorgelezen en is
geoordeeld, dat van Art. 10 de vrouw van Geert van
Tubbergen was uitgesloten, daar dit in het oordeel
van de kerkeraad wordt gelaten, en Art. 12 moest
luiden, dat na lange en breede discusien het oordeel
van de Klasssis was, dat zij vroeger niet anders
hadden kunnnen handelen; maar dat naar de
eenvoudige geschiedenis Ds. van den Bosch Leeraar
van Zeeland was, waarop Ds. van den Bosch
gevraagd werd, hoe hij dan nu onder die gemeente
stond, en antwoorde dat zijne bedoeling niet was
Leeraar van Zeeland te willen zijn maar in zijn eer en
regt hersteld te worden.
Art. 5
Daar er onderzoek wordt ingesteld omtrent de
aanschrijving aan de gemeenten van de klassis,
waaruit bleek dat dit niet naar de bepaalde orde had
plaats gehad, waarom de gemeenten van Noordeloos
en Vriesland niet waren vertegenwoordigd, waarop
Ds. van Leeuwen over zijne nalatigheid als
Correspondent werd bestraft en besloten dat iedere
kerkeraad in het vervolg veertien dagen te voren door
de Correspondent moet worden aangeschreven.

Art. 4
After they are read, the minutes are examined and due
to comments it is decided that in Art. 10, the wife of
Geert van Tubbergen was excluded, since this was
left for decision by the church council. And article
12, must state that after a long and extensive
discussion, the decision of the classis was that
previously they could have done nothing differently
but the simple practice that Rev. Vanden Bosch was
minister of Zeeland. At this, Rev. Vanden Bosch is
asked what his status now is in the congregation, and
answers that hisd goal was not to be the minister of
Zeeland, but only to have his esteem and respect
reinstated.

Art. 3
The letters of mandate, which were read, were dealt
with and found to be in order, although Grand Rapids
having no mandate is criticized because this is not in
harmony with former classis decisions. The reason
for this was that the congregation decided that most
of the church council members would be present
anyway and Grand Haven [didn’t need a mandate],
because of the small number of council members.

Art. 5
An investigation is made concerning the
correspondence to the congregations of the classis,
from which it appears that this had not been done in
the stipulated manner. As a result the congregations
from Noordeloos and Vriesland were not represented,
whereupon Rev. van Leeuwen, as correspondent, is
punished for his negligence and it is decided that the
correspondent must write to each church council
fourteen days prior [to assemblies].
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Art. 6.
Volgens art. 9 der vorige vergadering, doet Ds. van
der Werp verslag wat inlichting hij te Pella heeft
bekomen van de Dutch Reform. Church, hoe men
daar uit ondervinding bewezen heeft, dat uit de leer,
tucht en dienst bleek dat die kerk de valsche kerk is.
Ook is besloten het verslag van de afscheiding in het
Oosten in onze notulen op te nemen.

Art. 6
Per Art. 17 of the previous assembly, Rev. Vander
Werp presents a report about what information he
obtained at Pella about the Dutch Reformed Church,
that because of experience, people noted that from
doctrine, discipline, and the services it appears that
church is the false church. It is also decided to
include the report from the seceders in the East in our
minutes.
Art. 7
Since it is meal time, Ps.25:10 is sung and prayer
[offered] by J.Gelok. And after eating Ps.119:53 [is
sung] and prayer [offered] by A. Pleune
Art. 8
Grand Haven states that they have not yet carried out
[the decision in] Art. 15 of the previous minutes, but
will do so at the first opportunity.
Art. 9
Concerning Art. 16, Rev. van Leeuwen states that he
sees no reason to go to Low Prairie, Illinois, thinking
that the congregation is lost. The classis decides to
examine the situation, but until then to admonish the
church council and members via the correspondence.
Art. 10
Per Art. 17, rev. presents a report on his trip to Pella
and to Ridott and states that in Pella he organized a
congregation of 62 and at Ridott 32 members.
Art. 11
Concerning Art. 10 of the previous Classis, his honor
also presents a report that those members would
rather not be separated and also it would be better if
they were not, and did not want to be accepted [as
members] as long as some object. Regarding a similar
situation the leaders from Grand Rapids ask for for
action, since this matter to date is so intertwined.
However, since the classis desires more information
on this matter, the president reads a decision from the
Seceding Churches in the Netherlands in which the
matter is justified. Further action on this matter is
postponed until the next classis and it is
recommended that each delegate pray about this.
Art. 12
Congregational Matters.
The delegate from Paterson is asked to present a
report about the trouble with their pastor, Rev.
Bechthold, who left their congregation, stating
principally to be in agreement with our ecclesiastical
position and fellowship with the German Reformed,

Art. 7.
Dewijl het etenstijd is wordt gezongen Ps. 25:10 en
gebeden door J. Gelok en na den eten Ps. 119:53 en
gebeden door A. Pleune.
Art. 8.
Grandhaven verklaart nog geen gevolg gegeven te
hebben aan art. 15 der vorige notulen, doch zullen
zulks doen bij de eerste gelegenheid.
Art. 9.
Omstrent art. 16. verklaart Ds. van Leeuwen geen
licht te zien om naar Lage Prairie te gaan, denkende
dat die gemeente verloren is. De Klassis oordeelt de
zaak eens aan te zien, maar intusschen door de
Correspondent de kerkeraad en leden te vermanen.
Art. 10.
Naar art. 17 doet Ds. verslag van zijne reis naar Pelle
en Ridott en verklaart in Pella eene gemeente gesticht
te hebben van 62 en te Ridott van 32 leden.
Art. 11.
Ook doet Zijn Eerw. omtrent art. 10 der vorige
Klassis verslag, dat die leden liefst niet van elkander
wilden en ook niet best konden doch ook niet
opgenomen te worden indien er eenige tegen waren.
Van eenzelfde zaak vragen de Opzieners van Grand
Rappids nadere behandeling, dewijl die zaak al
zoover ingeworteld is. Doch daar de Klassis meer
licht in de zaak verlangt, leest de Praeses eenige
besluiten voor uit de Afgescheidene kerken in
Nederland, waar die zaak geregtvaardigd wordt;
verder wordt de behandeling uitgesteld tot de
volgende Klassis en ter bidden de overweging ieder
lid aanbevolen.
Art. 12.
Gemeentelijk zaken.
De afgevaardigde van Patterson wordt verzocht
verslag te doen van de ellende met hunnen Leeraar
Ds. Bechthold, welke hunne gemeente had verlaten
en verklaard hoofdzaak te zijn overeenigheid met ons
kerkelijk standpunt en vereeniging met de Duitsch
Hervormden
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hetwelk zich eerst openbaarde in conversatie met
onze tegenstanders. Ook in de leer van hem openbaarde zich eenen algemeenen geest. Onze kerk werd
door hem beschuldigd te enig te zijn in de bepaling
van de kerk; hij daarentegen stelde zich zoo ruim, dat
ze bij alle genootschappen was te zoeken. Hij had
zich verklaard ook niet met onze klassis te willen
inlaten. De kerkeraad had aangehouden hem gedurig
te onderhouden ook over het voorstaan van het
weekblad de Hope en het verwerpen van een
maandblad van onze kerk. Die kerkeraad had zoolang
aangehouden met hem te vermanen, dat hij eindelijk
alles van zich heeft afgeworpen en zich aan de zijde
van de Duitsh Hervormden gevoegd. Hij heeft zich
vrij verklaard en zijne bediening nedergelegd uit
oorzaak niet met de kerk vereenigd te zijn.
De afgevaardigde verzoekt ook ernstig om der
gemeente wil een Leeraar mede te hebben. Ds. van
Leeuwen las als Klass. Correspondent eenige brieven
voor met die Leeraar gewisseld, waarin Ds. Bechthold verhaald, de nederlegging van Zijne bediening,
welk ontstaan was door een vreemd man, die hem
beschuldigd had, maar een halve Jezus te prediken,
waarin de kerkeraad grootelijksch hunne hand in
gehad zouden hebben, verdedigde zijne preek over de
kerk, zeggende dat de kerk overal is alswaar een rijke
Jezus en arme zondaar verkondigd wordt en waar het
kwade weggedaan wierd, doch de kerkeraad kon dit
niet beoordeelen. De kerkeraad besloot de kerk binnen hunne muren, dat hij tegen stond, zijne zaligheid
niet bouwde op het verwerpen van anders denkenden.
Ds. van Leeuwen had hem schriftelijk vermaand,
hem en de kerkeraad teregt gewezen om op kerkelijk
terrein te handelen; maar Ds. Bechthold schrijft, te
volharden in zijn toestand en begane weg en niet het
minste berouw te hebben, en verklaard blijdschap en
vreugde te hebben verlost te zijn van achter de
grendels Sectarinisme.
De klassis dit alles gehoord en overwogen te
hebben, besluit: om Ds. Bechthold, die weigert een
Commissie te ontvangen of op onze klassis te komen,
een vermaan en bestraffings brief toe te zenden met
aankondiging van Gods oordeelen over Zijne
handelingen.
De afgevaardigde vraagt handopening om een
ander Leeraar voor die gemeente te beroepen, dat
toegestaan wordt, met benoeming van Ds. van
Leeuwen om mede naar Patterson te gaan, daar die
bestraffingsbrief over te brengen, te prediken, de
stemming en beroeping te geleiden en den welstand
der gemeente te bevorderen.

which first became public in conversation with our
opponents. Also in teachings he revealed himself to
be of the universal spirit. He accused our church of
being too narrow in the definition of the church. He,
on the other hand, positioned himself so broadly that
it could fit in with every [church] association. He
also stated that he refused to have dealings with our
classis. The church council persisted in continually
remonstrating him also in his support for the weekly,
The Hope, and his opposition to the monthly
publication of our church. The church council
persisted in admonishing for so long that he finally
discarded everything and joined the side of the
German Reformed. He declared himself free and
resigned his office because he was no longer part of
the church.
The delegate earnestly requests according to the
congregation’s desire to have a minister come there.
Rev. van Leeuwen, as classical correspondent reads a
few letters exchanged with that minister, in which
Rev. Bechtold relates his resignation from office,
which originated when a stranger accused him of
preaching only half a Jesus, in which the church
council had played significant role [according to his
version], defending his preaching on the church,
stating that the church is everywhere where a
bountiful Jesus and poor sinner are proclaimed, and
where wickedness is destroyed, but the church
council was not able to pass judgment on this. The
church council decided that the church within,
opposed by him, and was not building its salvation on
the rejection of people with different beliefs.
Rev. van Leeuwen warned him in writing,
pointed him and the church council to the right path,
toward an ecclesiastical position. But Rev. Bechtold
wrote that he continued in his position on the course
he began and did not have the least remorse, and
declared to experience happiness and joy at being
delivered from the locks of sectarianism.
Classis, after hearing and considering all this,
decides to send Rev. Bechtold a letter of admonition
and rebuke, declaring God’s judgment on his actions,
since he refuses to receive a committee or come to
our classis.
The delegate asks permission to call another
minister to the congregation, which is granted. Rev.
Van Leeuwen is appointed to go along to Paterson, to
present the letter of punishment, to preach, to preside
at the voting for and calling [of a minister], and to
promote the congregation’s wellbeing.
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Art. 13.
De ouderling van Grandhaven zegt dat er in de
gemeente een lid is dat zich schuldig maak aan laster
tegen Ds. van Leeuwen en de gemeente, waarom zij
na vermaningen onder de eerste trap van Sensuur is
gelegd. De laster bestond hierin, dat zij zeide, dat
goddelooze leden tot de gemeente werden
opgenomen, inzonderheid eene waardenier; die
beschuldigd wordt als bankroetier Nederland te
hebben verlaten. Br. Pleune is opgedragen om
hierover te schrijven aan Ds. van Dieke. Ook
volharden die vrouw met haar man in zich te
ontrekking van de gemeente en zich te koppelen aan
de D.R. Church. Besloten die leden schriftelijk kennis
te geven, dat zij om hun ontrekken niet meer
gerekend worden bij de gemeente te behooren.
Art. 14.
De afgevaardigden van Zeeland verzoeken dat de
Klasssis een einde maakt, aan de ellende in hunne
gemeente. Is besloten op onderscheidene vragen, die
dat inhielden: Dat de gemeente Zeeland niet onder
sensuur is, dat volgens vorige notulen Ds. van den
Bosch geen Leeraar is van Zeeland, dat de gemeente
niet bekwaam is een Leeraar te beroepen en ook niet
rijp is voor eene Commissie. Evenwel wenschte Ds.
van der Werp met de Ouderling Bows nog te beproeven wat zij konden doen, dat toegestaan wordt.
Er wordt kennis gegeven hoe R. Brinks weder met
schuldbelijdenis tot lid opgenomen is, met bepaling
ook belijdenis voor de klassis te doen, dat hij tegenwoordig zijnde ook gedaan heeft, waarin berust
wordt.
Art. 15.
De zitting van deze dag is gesloten met te zingen Ps.
86:6 en de dankzegging door den broeder Vermeulen.
Art. 16.
Des anderen daags is de morgen zitting geopend met
het zingen van Ps. 43:3 en het gebed door broeder
Gouw.
Art. 17.
Algemeene zaken.
Ds. van der Werp brengt ter tafel, van 16 huisgezinnen in Wisconsin, die nog nergens bij behoord hebben en eerst eene Commissie bij ZEerw. gehad hebben om onderzoek onzer kerk te doen en nu vragen,
dat ZEerw. komt om eene gemeente te stichten, maar
vragen om hen in hunne zwakheid te dragen om de
oude Psalmberijming te blijven zingen, gelijk uit hun
brief blijkt die voorgelezen wordt, daar zij verklaren
de kerk ook geheel vrij te laten. De vergadering
Art. 13

The elder from Grand Haven says that there is a
member in the congregation who is guilty of slander
against Rev. Van Leeuwen and the congregation,
which is why after admonishments she was put under
the first step of censure. The slander consisted of her
saying that godless people were being accepted into
the congregation, specifically a securities agent, who
is accused of having left the Netherlands bankrupt.
Brother Pleune is charged to write to Rev. van Dieke
about this. Also that wife and her husband persist in
leaving our fellowship and joining the Dutch
Reformed Church. It is decided that these members
will be informed in writing that because of their
departure, they are no longer considered to belong to
the congregation.
Art. 14
The delegates from Zeeland ask the classis to put an
end to all the misery in their congregation. It is
decided, due to various questions connected to this:
that the Zeeland congregation is not under censure,
that according to previous minutes Rev. Vanden
Bosch is not the minister of the Zeeland, that the
congregation is not capable of calling a minister and
also not ready to receive a committee. Nevertheless
Rev. Vander Werp, with elder Bouws, wish to try to
do what they can, which is sanctioned. It is also
announced that R. Brinks, after confessing his guilt,
has again been taken into the membership with the
stipulation that he also confesses to classis; since he is
present and also does this, this matter is resolved.
Art. 15
This day’s session is closed with the singing of Ps.
86:6 and thanksgiving by brother Vermeulen.
Art. 16
The next day the morning session is opened in with
the singing of Ps. 43:3 and prayer by brother Gouw.
Art. 17
General Matters.
Rev. Vander Werp presents a request from sixteen
families in Wisconsin, who do not yet belong to any
[church], who first sent a committee to his honor to
investigate our church and now ask his honor to come
and establish a congregation, but ask that due to their
meager status they be permitted to continue to sing
from the old Psalmody in their services, but it also
appears from their letter, which is read, that they state
they leave the church entirely free to decide. The
assembly
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geeft daartoe vrijheid aan Ds. van der Werp, mits
werkende om hen daar af te krijgen en zoo niet, om
anderen vrij te laten in die Nieuwe berijming te
zingen.
Art. 18.
Ds. van der Werp stelt voor om godsdienstige
kinderboeken te laten drukken, om die de leerlingen
van Catechisatien en Zondagscholen in hand te geven,
als tegen gift tegen die menigvuldige Amerikaaansche
traktaat en Sabbaths boekjes. Is besloten, dan ieder
gemeente met de meeste stichting zal werken, dat Ds.
van der Werp naar de kosten verneme en Ds. van
Leeuwen een inteekening bij alle gemeenten opene,
hoeveel zij er van willen nemen, om de volgende
Klassis er over te oordeelen.
Art. 19
Er wordt ter tafel gebragt een kerkelijk maandblad
voor onze kerk uit te geven, dat goed gevonden wordt
als Ds. van der Werp eens de kosten opneme en Ds.
van Leeuwen onderzoeke hoeveel bladen voor iedere
gemeente zijn te leveren, om dan als het de kosten
kan bestrijden, de volgende Klassis een Redactie te
verkiezen. En daar Pella verzoekt de uitgang van de
afgescheidenen in het een of ander blad publiek te
maken, zoo zoude dat in ons blad opgenomen
worden.
Art. 20
Grandhaven vraagt na de mate van hun
huisbezoeking; waarop de Klassis verwijst na de
kerkorde en omstandigheden te handelen.
Art. 21.
Ds. van der Werp vraagt voor de gemeenten Pella en
Ridott handopening tot het beroepen van een Leeraar,
dat toegestaan wordt.
Art. 22.
Ds. van Leeuwen vraagt om de gemeenten in een of
meer klassen te verdeelen, dat tot eene volgende
Klassis wordt uitgesteld.
Art. 23.
Holland vraagt of het niet goed zoude zijn dat de
jeugd meer in de Bijbelsche Historie onderwezen
worde. De Klassis oordeeld onderzoek te moeten
doen, om hiervoor een goed onderwijsboekje ter
handleiding te verkrijgen.
Art. 24.
Ook brengt de Ouderling van Holland in het midden,
dat de laatste prediking van Ds. van Leeuwen, in die
gemeente vrij wat botsing had teweeg gebragt,
waarover zij Zijn Eerw. hadden vermaand maar hij
had alles staande gehouden en verdedigd. Zij leggen
aan

gives Rev. Vander Werp permission to do this,
provided that efforts be made to dissuade and if that
isn’t possible to give others liberty to sing from the
new versification.
Art. 18
Rev. Vander Werp proposes to have printed religious
books for children, that they may be handed out to
those in catechism and Sunday school classes, as an
antidote to the many American tracts and Sabbath
booklets. It is decided that each congregation shall
work with the strongest effort, that Rev. Vander Werp
will ascertain costs, that Rev. Van Leeuwen will
establish a subscription list in each congregation to
determine how many of these they want, and to have
the next classis decide about this.
Art. 19
The idea of producing a monthly religious publication
for our Church is raised, and it is acceptable if Rev.
Vander Werp will investigate the expenses and Rev.
Van Leeuwen investigate how many copies should be
delivered to each congregation, and then if the costs
can be paid, the next classis can select an editor. And
since Pella wishes to make public its separation in
some publication, this then could be done by our
publication.
Art. 20
Grand Haven asks how carry out their house
visitation, to which classis refers doing it according to
the church order and circumstances.
Art. 21
Rev. Vander Werp asks for permission for Pella and
Ridott in calling a minister, which is granted.
Art. 22
Rev. Van Leeuwen asks that the congregations be
divided into one or more classes; this is postponed to
a later classis.
Art. 23
Holland asks if it would not be good for the youth of
to be taught more Bible History. The classis decides
that an investigation must be made to procure a
suitable instruction book for this purpose.
Art. 24
The elders from Holland also raise the issue that the
last sermon by Rev. Van Leeuwen in that
congregation, caused quite some conflict, about
which they admonished his honor but he defended
and held to each assertion. They ask
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de vergadering voor wie gelijk heeft, zij of Zijne
Eerwaarde. De eerste zaak die ds. van Leeuwen in
zijne prediking gezegd had was: Dat God niet
verheerlijkt wordt in het verderf de goddeloozen. De
tweede: Dat er geene wettische en Evangelische
bekeering is.
De Praes. vraagt aan Ds. van Leeuwen of ZEw.
zulks geleerd had, dat hij toestemde met bijvoeging
dat God alleen in Christus verheerlijkt wordt. Hierop
neemt Ds. van der Werp het woord, en bewijst dat
Gods deugden verheerlijkt zijn geworden in den staat
der regtheid; toen Christus als middelaar nog
onbekend was. Verder wederlegd ZEw. de stellingen
van Ds. van Leeuwen met Spreuk. 16:4 Exod. 14:4 en
Exod. 16 en 17. waarop de Klassis oordeelt dat Ds.
van Leeuwen, die uitdrukkingen als strijdende met de
leer der Geref. kerk moet intrekken, waartoe ZEw.
eindelijk overgaat om zulks te doen.
Art. 25.
Wordt gevraagd of de Ouderlingen voor de lessenaar
of op de preedikstoel zullen voorgaan en geoordeeld
voor de lessenaar.
Art. 26.
Er wordt gevraagd hoevere de Studenten zijn in
hunne studien en Ds. van der Werp verklaart
begonnen te zijn, hen voorstellen te laten doen, maar
dat er nog veel aan de vrijmoedigheid ontbreekt.

the assembly who is right, they or his honor. The first
matter that Rev. Van Leeuwen stated in his sermon
was that Lord is not glorified in the destruction of
ungodly. The second, that there is no legal and
evangelical conversion.
The president asks Rev. Van Leeuwen whether
his honor had taught this, which he affirms with the
addition that God is glorified only in Christ. At this
point Rev. Vander Werp takes the floor and
demonstrates that God’s goodness is glorified in the
state of righteousness, when Christ was not yet known
as a mediator. In addition, his honor refutes the
position of the Rev. Van Leeuwen by means of
Proverbs 16:4, Exodus 14:4, and Exodus 16 and 17.
Whereupon the Assembly judges that Rev. Van
Leeuwen must retract his statements as being in
conflict with the teachings of the Reformed Church,
which his honor finally agrees to do.
Art. 25
The question is asked whether the elders should use
the lectern or the pulpit for reading scripture lessons,
and it is decided [to use] the lecturn.
Art. 26
The question is asked, how far the students have
progressed in their studies, and Rev. Vander Werp
states that they have been allowed to begin with their
presentations, but that they still are lacking
confidence.
Art. 27
Brother Bartels asks if an elder may close by praying
the last verse of the Evening song. This is what must
be done.
Art. 28
The following assembly will be held the second
Wednesday in December at Vriesland, and will be
opened by Rev. Vanden Bosch.
Art. 29
According to the accounting, as of 4 September
receipts for the instruction of students totals $417.66.

Art. 27.
Broeder Bartels vraagt of een Ouderling eindigen
mag met het laatste vers uit de Avondzang te bidden.
Het moet geschieden.
Art. 28.
De volgende vergadering zal gehouden worden de 2e
woensdag in December te Vriesland, en geopend
worden door Ds. van den Bosch.
Art. 29.
De inkomst voor de opleiding der Studenten is tot en
met den 4 September de som van $ 417.66 volgens
rekening.
Art. 30.
Ds. van Leeuwen wordt verplicht de gemeenten van
Vriesland en Noordeloos zijne nalatigheid te belijden
en op hun pligt opmerkzaam te maken.
Art. 31.
De vergadering wordt gesloten met Ps. 134:3 en de
dankzegging door Ds. van der Werp.
D.J. van der Werp Praeses.

Art. 30
Rev. Van Leeuwen is obligated to confess his
negligence to the congregations of Vriesland and
Noordeloos, and to remind them of their obligations.
Art. 31
The assembly is closed with Ps. 134:3 and
thanksgiving by Rev. Vander Werp.
D.J. Vander Werp, president
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Klassikale Vergadering gehouden te Vriesland
12 December 1866.

Classical Assembly held at Vriesland, 12 December
1866
Art. 1
The assembly is opened with prayer, after the singing
of Ps. 68:14, by Rev. van Leeuwen, as president
according to rotation.
Art. 2
As delegates present are:
From Graafschap
D.J. Vander Werp, minister
"
"
Hk. Strabbing, elder
" Holland
A. Krabshuis, "
"
"
C. Pik, as elder elect
" Zeeland
T. van den Bosch, elder
"
"
R. Brinks,
"
" Grand Rapids
W.H. van Leeuwen, minister
"
"
J. de Jonge, elder
" Grand Haven
H. Bartels
"
"
"
C. Noordhuis, as elder elect
" Pella
A. Nultenbok, elder
" "
Jb. Vanden Berge, member
" Vriesland
W.H. Frieling, minister
"
"
P. Karsten, elder
" Niekerk
T. Warners "
"
"
F. Tibbe
"
" Noordeloos
K. Vanden Bosch, minister
elder Heyboer [is] not present
Art. 3
Chosen as clerk of the assembly is chosen A.
Krabshuis, who accepts this position.
Art. 4
The assembly decides that brothers Pik and
Noordhuis, because they have not yet been installed,
can have no deciding vote, but that with member
Vanden Berg from Pella, they can serve in an
advisory capacity.
Art. 5
The minutes of the previous assembly are read and
after asking for comments, Rev. Vander Werp states
that there is so much inaccuracy, that we can hardly
review the matters.

Art. 1.
De vergadering is geopend met het gebed na het
zingen van Ps. 68:14 door Ds. van Leeuwen als
Praeses naar de beurt.
Art. 2.
Als afgevaardigden waren tegenwoordig:
Uit Graafschap
D.J. van der Werp Leeraar
" "
Hk. Strabbing Ouderling
" Holland
A. Krabshuis "
" "
C. Pik als Ouderling verkoren
" Zeeland
T. van den Bosch Ouderling
" "
R. Brinks "
" Grand Rappids W.H. van Leeuwen Leeraar
" "
J. de Jonge Ouderling
" Grandhaven
H. Bartels "
" "
C. Noordhuis als Ouderling verkoren
" Pella
A. Nultenbok Ouderling
" "
Jb. van den Berge Lidmaat
" Vriesland
W.H. Frieling Leeraar
" "
P. Karsten Ouderling
" Niekerk
T. Warners "
" "
F. Tibbe "
" Noordeloos
K. van den Bosch Leeraar
de Ouderling Heijboer niet tegenwoordig.
Art. 3.
Tot scriba der vergadering is verkoren A. Krabshuis,
die deze betrekking op zich neemt.
Art. 4.
De vergadering oordeelt dat de broeders Pik en
Noordhuis, omdat ze nog niet bevestigd zijn, geene
keurstemmen kunnen hebben, maar dat ze ons met het
Lid van den Berge uit Pella met raad kunnen dienen.
Art. 5.
De notulen der vorige vergadering zijn gelezen, en na
rondvraag omtrent aanmerkingen, verklaard Ds. van
der Werp, dat er zooveel onnaauwkeurig in is, dat
men de zaken bijna niet kan nagaan
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Ds. van den Bosch merkt aan dat de vrijheid in het
zingen van de oude Psalmberijming hem te ruim was.
Hierop wordt door Ds. van der Werp de zaak
toegelicht, dat de toelating was om de zwakheid van
die gemeente en niet of ieder lid maar konde zingen,
wat hij wilde. Is besloten dat het zoo lang zal blijven,
als het stichtelijk kan geschieden.
Art. 6.
Ds. van den Bosch maakt aanmerking, daar in de
notulen gezegd wordt, Dat Zijn Eerw. geen Leeraar
van Zeeland is. Vroegere notulen worden hierover
nagezien, onder anderen te Holland op de Klassis
geschreven. Na breede discusien vraagt Ds. Frieling
wat er nu gedaan kan worden. Ds. van den Bosch
vraagt belijdenis van die leden, die de brief te
Noordeloos ingediend hebben, dat ze hem als wettig
Leeraar hebben verworpen. Ds. van der Werp merkt
aan uit de Notulen dat er belijdenis gedaan is; doch
Ds. van den Bosch zegt dat die belijdenis zich niet
ver genoeg heeft uitgestrekt. Waarop besloten is alles
te laten liggen en opnieuw te beginnen en daartoe is
als Commissie benoemd Ds. Frieling met de
Ouderlingen Kosten en Krabshuis.
Art. 7.
Daar er vroeger twist was of de bestaande gemeenten
wettig zijn, zoo besluit de Klassis, dat als wettige
gemeenten onzer kerk worden erkend: Grand Rapids,
Grandhaven, Holland, Niekerk, Graafschap,
Vriesland, Noordeloos, Zeeland, Patterson, Pella,
Ridott, Gibs Ville en Lege Prairrie.

Rev. Vanden Bosch remarks that the liberty in
singing the old Psalmody is too great for him. To this
Rev. Vander Werp explains, that the exception was
due to the [financial] weakness of the congregation
and not [to allow] each member to sing what he
wanted. It is decided that it will remain thus as long
as it remains edifying.
Art. 6
Rev. Vanden Bosch comments that the minutes state
that his honor is not minister of Zeeland. Earlier
minutes are reviewed for this, among other those
written at the Classis at Holland. After extensive
discussion, Rev. Frieling asks what now can be done.
Rev. Vanden Bosch requests a confession from the
people, who introduced the letter at Noordeloos, that
they rejected him as the lawful minister. Rev. Vander
Werp comments that according to the minutes
confession was made; still Rev. Vanden Bosch says
that the confession did not go far enough for him.
Whereupon it is decided to ignore all that has been
done and start anew and for this are chosen, as a
committee, Rev. Frieling with the elders Kosten and
Krabshuis.
Art. 7
Since previously was disputed whether the existing
congregations were lawful, therefore classis
stipulates, that recognized as legal congregations of
our church are: Grand Rapids, Grand Haven,
Holland, Niekerk, Graafschap, Vriesland,
Noordeloos, Zeeland, Paterson, Pella, Ridott,
Gibbsville, and Low Prairie.
Art. 8
The question is raised how to deal with the Low
Prairie congregation and it is decided that a minister
will visit them after the secretary first writes them one
more time.
Art. 9
We return to the article about marriages ocurring
among those with too close of a blood relationship
and read the resolution about this by the synod of the
Seceding Church in the Netherlands, which we
support and decide to allow such marriages with
pointed disapproval.
Art. 10
The letter of warning to Rev. Bechtold is read, and
Rev. van Leeuwen presents a report of how this
matter concluded.

Art. 8.
Wordt gevraagd hoe te handelen met de gemeente
Lage Prairie en besloten dat een Leeraar hun zal
bezoeken, nadat de Correspondent hen eerst nog eens
geschreven zal hebben.
Art. 9.
Men komt terug op het Artikel van huwelijken in
graaden van te naauwe bloedverwantschap en leest
hierover na de handelingen van de Synode der
Afgescheiden kerk in Nederland, waarmede men zich
vereenigd en besluit die huwelijken met ernstige
afkeuring te dragen.
Art. 10.
De vermaningsbrief aan Ds. Bechthold is gelezen, en
verslag gedaan door Ds. van Leeuwen van de afloop
dier zaak.
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Art. 11.
Ds. van der Werp geeft verslag van het stichten der
gemeente Gibbs Ville in Wisconsin, waar Zijn Eerw.
45 kinderen heeft gedoopt.
Art. 12.
Ds. van der Werp geeft verslag van zijn last om
onderzoek te doen naar de kosten van godsdienstige
boekjes om die aan de kinderen te geven, en een
kerkelijk weekblad, waarom dit dadelijk in
behandeling wordt genomen, daar het bleek dat het
getal inteekenaren 270 bedroeg; doch daar de
Leeraars de Redactie niet kunnen op zich nemen,
dewijl de gemeenten daardoor te veel zouden lijden,
wordt besloten met deze zaak nog drie maanden te
wachten.
Art. 13.
Er wordt gevraagd waarom Ds. van den Bosch de
Klassikale preek niet gedaan heeft. Zijn Eerw. brengt
in, dat de vorige Klassis onwettig was, omdat de
aanschrijving door Ds. van Leeuwen te laat was
geschiedt en doordien er verschillende geruchten in
omloop waren, veronderstelde hij dat er geen Klassis
was. Deze zaak is met eene zachte bestraffing
afgeloopen.
Algemeene zaken.
Art. 14.

Art. 11
Rev. Vander Werp gives a report of the establishment
of the Gibbsville congregation in Wisconsin, where
his honor baptized 45 children.
Art. 12
Rev. Vander Werp gives a report about his charge to
investigate the costs for providing religious booklets
to children and a church weekly [periodical]. This is
immediately taken up for consideration, since it
appears that the total subscription comes to 270, but
the ministers cannot assume the editorship because
the congregations would suffer to much if this
occurred, it is decided to wait another three months
with this matter.
Art. 13
The question is asked why Rev. Vanden Bosch did
not deliver the classical sermon. His honor responds,
that the previous classis was illegal because the
notification by Rev. Van Leeuwen occurred too late,
and for this and various rumors in circulation, he
assumed that classis was not held. This matter is
concluded with a mild punishment.
General matters
Art. 14
Rev. Frieling is accepted and installed with heartfelt
joy and a hearty welcome as a minister in our classis.

Ds. Frieling wordt geinstalleerd en als Leeraar in
onze Klassis op en aangenomen, met innige
blijdschap en hartelijke verwelkoming.

Art. 15
Rev. W.H. van Leeuwen states that through the
Lord’s power he has accepted the call to the Paterson
congregation.; he presents his attestation from the
church council which is read and is satisfactory. At
the request of Rev. Frieling, his honor gives an
account of the circumstances that led to this and [of]
the soul searching. Since Rev. Vander Werp wishes
to hear more about where his honor could be most
useful, his honor explains himself further and the
meeting is satisfied in this and approves his church
council’s attestation.
Art. 16
It is decided to send a protest to the church councils
in the Netherlands, regarding the reasons given by
Rev. van Raalte to the synod there, concerning the
reasons for the secession. For which reason, each is
asked to send his own explanation and as a result the
ministers, as a whole, will compose [an explanation],
for the purpose of presenting it to the next classis for
approval and after that to be printed.

Art. 15.
Ds. W.H. van Leeuwen verklaart dat hij in de
mogentheden des Heeren het beroep naar de
gemeente Patterson heeft aangenomen, geeft zijne
attestatie van de kerkeraad over, die gelezen wordt en
voldoende is. Op verzoek van Ds. Frieling doet Zijn
Eerw. verslag van de omstandigheden, die daartoe
geleid hadden en gemoedelijke werkzaamheden. Daar
Ds. van der Werp meer begeerde te hooren, waar Zijn
Eerw. meest nuttig konde zijn, zoo verklaart Zijn
Eerw. zich nader en de vergadering hierin berustende,
approbeert de kerkeraads attestatie.
Art. 16.
Wordt besloten een protest te zenden naar al de
kerkeraden in Nederland, tegen de verklaring van Ds.
van Raalte aldaar op de Synode en de gronden van
afscheiding op te maken, waartoe ieder verzocht
wordt het zijne in te zenden ter inlichting, waaruit de
Leeraars een geheel zullen opmaken, teneinde het de
volgende Klassis ter goedkeuring voor te leggen, om
daarna gedrukt te worden.
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Art. 17.
Wordt gevraagd wat met de gelden ter
bijbelverspreiding te doen, waarop Ds. van der Werp
voorsteld die naar Ds. Postma in Zuid Afrika te
zenden, waarmede men eerst Correspondentie zal
zoeken te houden.
Art. 18.
Ds. van der Werp wordt benoemd tot Klassikale
Correspondent en Ds. Frieling tot lid van de
Klassikale Commissie.
Art. 19.
Op voorstel verdeeling te maken der Consulenten in
de verschillende gemeenten en besloten, dat iedere
gemeente kan gebruik maken, als de gelegenheid zich
aanbied.
Art. 20.
Deze dag werd geeindigd met dankzegging door Ds.
van den Bosch na het zingen van Ps. 134:3.
Art. 21.
De volgende dag de vergadering geopend met gebed
door Ds. W. Frieling na het zingen uit Ps. 65:1.
Art. 22.
Ds. van der Werp stelt voor: Of een Leeraar in de
Dutch Reformed Church bekend als gezond, doch
met bezwaar daar arbeidende, in een van onze
gemeenten mag beroepen en wordt geoordeeld, zulk
een te mogen beroepen, raadplegende met de
Consulent onder approbatie van de Classis.
Gemeente zaken.
Art. 23.
Vriesland brengt ter tafel, de zaak van een persoon,
vroeger ouderling te Zuidlaren, daar zijn
ouderlingschap nedergelegd hebbende en de
godsdienst verlaten, en hier weder lid willende
worden, doch daar men zegt dat hij afgesneden zoude
zijn is de vraag: Wat in deze te moeten doen? En is
geoordeeld, dat het niet bewezen is, zijne afscnijding,
als met behoudt van de rust der gemeente kan, hem
met openbare schuldbelijdenis aan te nemen.
Art. 24.
Zeeland vraagt hoe te handelen met een diaken, die
zijne post verlaat en verwijst dit naar de benoemde
formulier.
Art. 25.
Grandhaven klaagt over weinig bediening en de
belofte is dat er zoo veel mogelijk aan voldaan zal
worden en of kinderen van leerende leden mogen
gedoopt worden en is geantwoord onder conditie van
leeren.

Art. 17
The question is asked what to do with the money
collected for bible distribution. To which Rev.
Vander Werp proposes sending it to Rev. Postma in
South Africa with whom first correspondence will be
conducted.
Art. 18
Rev. Vander Werp is chosen as classical
correspondent and Rev. Frieling as member of the
classical committee.
Art. 19
At the proposal to divide the counselors among the
various congregations it is decided that each
congregation can make use [of the advisers] as the
circumstances present themselves.
Art. 20
This day is concluded with thanksgiving by Rev.
Vanden Bosch after the singing of Ps. 134:3.
Art. 21
The next day the meeting opened with prayer by Rev.
W. Frieling after the singing of Ps. 65:1.
Art. 22
Rev. Vander Werp proposes: That a minister in the
Dutch Reformed Church, recognized as sound, will
be allowed to accept a call in one of our
congregations and it is decided he may be called with
the advice of the counselor, with approval from the
classis.
Congregational matters
Art. 23
Vriesland presents the case of a person, previously an
elder at Zuidlaren, who resigned his office as elder
there and stopped worshipping, and here wishes to
become a member again, but still is considered to be
excommunicated there. The question is, what must be
done in this situation? It is decided that it is not
proven that he is excommunicated if the peace of the
congregation was kept, he may be accepted as a
member upon public confession of guilt.
Art. 24
Zeeland asks what to do about a deacon who has left
his office and is directed to the stated formulary.
Art. 25
Grand Haven complains about the paucity of pulpit
supply and the promise is that this will be complied
with as much as possible and [it is asked] if children
of members, still taking instruciton, may be baptized
the answer is affirmative with the stipulation that
instruction will be given.
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Art. 26.
Holland vraagt om in vereeniging met de gemeente
Niekerk gecombineerd een Leeraar te beroepen en als
dat zonder bezwaar konde hen met raad en bestier te
ondersteunen, dat toegestaan wordt met opgaaf van
de Leeraar de Beer te Emden, Petersen te Heemse en
Steketee te Andijk.
Art. 27.
Na onderzoek oordeelt de Klassis, wegens de
bezwaren van Pik, dat zijne verkiezing als ouderling
wettig is.
Art. 28.
Grand Rapids vraagt hoe te handelen, met een lid die
een brouwerij mede heeft, daar iedere dag des Heeren
in moet gewerkt worden en een ander lid, die alle
Zondagen melk uitvent, het oordeel is beide te laten
onder de eerste trap van Sensuur.
Art. 29.
Wordt gevraagd of het niet billijk zij, om in de
onkosten van overtogt van eenen Leeraar, die spoedig
weder vertrekt, dat gemeenschappelijk te dragen, en
hierin wordt men verwezen naar een vorig besluit.
Art. 30.
Een brief van Patterson gelezen, verlangende daarin
verandering van de naam onzer kerk en het dragen
van het ambtsgewaad door de Leeraar, waarvan het
eerste wordt uitgesteld tot eene volgende Klassis,
daarover het laatste vroeger besloten is, en waar men
bij blijft.
Art. 31.
Op een brief van Gibbs Ville zal geantwoord worden,
dat de Rooij zich niet in de weg gesteld heeft op de
Klassis.
Art. 32.
Ds. Raidt van Cincinnatie op onze Klassis is zijnde,
geeft verslag van Zijn toestand en wenscht bij onze
kerk aan te sluiten. En daarbij van de scheuring Zijner
gemeente door een lid, die zich indrong om te
oefenen, en hem door Ds. Raidt is verboden, doch
een huis gehuurd om onder de kerktijd zijn volkje
voor te gaan. Ds. Raidt wil bij ons opgenomen
worden en verzoekt hem regt te doen tegenover die
andere parij enz. Hierentegen brieven gelezen van de
andere partij inhoudende gezicht der dwalingen van
de Presbyteriaansche kerk Nieuwe School en zich
daarvan af te scheiden, teneinde zich met ons te
vereenigen. Wordt besloten, in Correspondentie te
treden met beide partijen om eerst te verzoenen en
dan met ons te vereenigen.

Art. 26
Holland asks to call a minister, in combination with
the Niekerk congregation, and if this is possible
without objection they be supported with advice and
guidance to be allowed to propose ministers de Beer
at Emden, Petersen at Heemse, and Steketee at
Andijk.
Art. 27
After investigating, Classis decides, due to concerns
by Pik, that his selection as elder is legal.
Art. 28
Grand Rapids asks how to deal with a member who
owns a brewery, in which every Lord’s Day people
must work and another member who distributes milk
every Sunday. The decision is that both be placed
under the first step of censure.
Art. 29
The question is raised whether it isn’t equitable to
carry the moving costs at the denominational level for
a minister who quickly leaves. In response, attention
is directed to a previous decision.
Art. 30
A letter is read from Paterson, desiring a change in
the name of our church and the wearing of robes of
office by the minister. In response, the first matter is
deferred to a later Classis and that latter has
previously been decided, that decision remains.
Art. 31
To a letter from Gibbsville will be answered that be
Rooy has not presented himself to the Classis
Art. 32
Rev. Raidt from Cincinnati, being present at our
Classis, gives an account of his situation and desire to
join our church. And that a division in his
congregation caused by a member, who imposed
himself as a lay reader, and was forbidden to do this
by Rev. Raidt, but still rented a house and led his
little flock during the time for worship. Rev. Raidt
wishes to be admitted by us, and asks that the proper
thing be done with regard to the other party, etc. In
opposition, letters are read from the other party
containing a view of the fallacies in the Presbyterian
Church-New School, and separating themselves from
that for the purpose of uniting with us. It is decided
to correspond with both parties that they must first
reconcile and then unite with us.
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Art. 33
Als kerkvisitatoren zijn verkoren Ds. van der Werp
en Ds. Frieling.
Art. 34.
Ds. van den Bosch vraagt: Waar het te vinden is, dat
het Kort Begrip der Christelijk Religie moet gebruikt
worden om ledematen aan te nemen en een ieder
bevolen de Synode van Dordrecht na te zien.
Art. 35.
Wordt besloten de Klassikale vergaderingen voortaan
altijd te Holland zal gehouden worden. De eerste
vergadering zal plaats hebben op een na laatste
woensdag in February 1867.
Art. 36.
De Klassikale predikatie zal niet meer gehouden
worden.
Art. 37.
De gemeente Patterson zal aangeschreven worden of
zij kunnen berusten, dat de bevestiging van Ds. W.H.
van Leeuwen voorloopig worde uitgesteld, vanwege
de slechte wegen in dit saisoen des jaars.

Art. 33
Rev. Frieling and Rev. Vander Werp are chosen as
church visitors.
Art. 34
Rev. Vanden Bosch asks what is the authority for
using the Compendium of the Christian Religion
when accepting members and and to look to the [Acts
of] the Synod of Dordt in every circumstance.
Art. 35
It is decided that all classical assemblies from now on
always will be held at Holland. The first assembly
will take place on the next to last Wednesday on
February 1867.
Art. 36
The Classical sermons will no longer be held.
Art. 37
The Paterson congregation will be written to
determine if they can be patient, that the installation
of Rev. W.H. Van Leeuwen will be postponed for the
time being due to the difficult travel during this
season of the year.
Art. 38
The correspondence expenses fully $3.80 are
reimbursed to Rev. W.H. van Leeuwen.
Art. 39
Statement of collections for the Student Fund:
On deposit
$464.64
From Vriesland
9.05
"
Zeeland
2.45
"
Grand Haven 3.13
"
Holland
3.53
"
Graafschap
16.65
"
Paterson
40.00
Art. 40
The assembly is closed with thanksgiving by Rev.
W.H. van Leeuwen after the singing of Ps. 122:3.

Art. 38.
De Correspondentie kosten groot f 3.80 aan Ds. W.H.
van Leeuwen voldaan.
Art. 39.
Opgave der Collecten voor het Studenten fonds
In kas
$ 464.64
van Friesland
9.05
" Zeeland
2.45
" Grandhaven
3.13
" Holland
3.53
" Graafschap
16.65
" Patterson
40.00
Art. 40.
De vergadering gesloten met dankzegging door Ds.
W.H. van Leeuwen na het zingen van Ps. 122:3.
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