Classical Assembly – 6 January 1869
Klassikale vergadering gehouden te Holland den 6
January 1869.
Art. 1.
De vergadering is geopend met te zingen Ps. 119:17
en het gebed door Ds. F. Hulst.
Art. 2.
Ds. Hulst is aan de beurt en neemt het presidium op
en de Oud. P. Karsen wordt verkoren tot scriba.
Art. 3.
Na het lezen en goedkeuren der lastbrieven zijn als
afgevaardigden tegenwoordig:
Van Graafschp, Ds. van der Werp en de Oud: P.
Boven.
" Grandhaven, de Oud: K. Lindemulder en W.
Laarman
" Grand Rapids, Ds. Duiker en de Oud. A. Pleune
" Vriesland, Ds. Frieling en de Oud: P. Karsten
" Zeeland, de Oud: R. Brinks en T. Dijkhuizen
" Noordeloos, Ds. K. van den Bosch en Oud. P. v.d.
Bosch
" Niekerk, de Oud: F. Tibbe en T. Warners
" Holland, Ds. Hulst en de Oud: J. Hogesteger
" Muskegon, Geen afgvaardigden, maar een brief.
Art. 4.
De vergadering oordeelt bij het besluit van vroeger te
blijven omtrent het inkomen van hen die geen
afgevaardigden zijn.
Art. 5.
De notulen der vorige vergadering gelezen en
goedgekeurd.
Art. 6.
Ds. van der Werp geeft verslag dat Collendoorn
vooreerst eene tak van de gemeente Graafschap is
geworden.
Art. 7.
Is veel over de persoon van Diepenhorst gesproken
en eindelijk besloten 1e Dat iemand, die zijn
lidmaatschap heeft opgezegd, geen regt heeft tot
protesteren en dat de vorige vergadering, op die
grond met hem gehandeld heeft.
Art. 8.
Ds. Duiker en A.Pleune doen verslag van het lid
Lourence, die veelmaal is vermaand, doch zich blijft
verharden tegen alles.
Art. 9.
Is de voormiddag gesloten met Ps. 143:10 en
dankzegging door Ds. D.J. van der Werp.

Classical Assembly held at Holland, Michigan
6 January 1869.
Art. 1
The assembly is opened with the singing of Ps.
119:17 and prayer by Rev. F. Hulst.
Art. 2
It being his turn, Rev. Hulst assumes the presidency,
and elder P. Karsten is chosen as clerk.
Art. 3
After the reading and approval of the letters of
mandate, present as delegates are:
From Graafschap: Rev. Vander Werp, elder P. Boven
" Grand Haven: elders K. Lindemulder and W.
Laarman
" Grand Rapids Rev. Duiker and elder A. Pleune
" Vriesland: Rev. Frieling and elder P. Karsen
" Zeeland: elder R. Brinks and T. Dijkhuizen
" Noordeloos: Rev. K. Vanden Bosch and elder
P. Vanden Bosch
" Niekerk: elders K. Tibbe and T. Warners
" Holland: Rev. Hulst and elder J. Hogesteger
" Muskegon: no delegates, but a letter.
Art. 4
The assembly decides to continue adhering to the
earlier decision concerning admission of those who
are not delegates.
Art. 5
The minutes of the previous assembly are read and
approved.
Art. 6
Rev. Vander Werp presents a report that for now
Collendoorn has become a branch of the Graafschap
congregation.
Art. 7
Much is discussed about the person Diepenhorst, and
it finally is decided: 1st that someone who has
resigned his membership has no right of protest, and
(2nd) that the former assembly dealt with him on that
basis.
Art. 8
Rev. Duiker and A. Pleune present a report about
member Lawrence, who has been frequently
admonished, but who still remains adamantly
opposed to everything.
Art. 9
The morning session is closed with Ps. 143:10, and
thanksgiving by Rev. D.J. Rev. Vander Werp.
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Art. 10.
De middag zitting is geopend met Ps. 86:6 en het
gebed door Ds. W.H. Frieling.
Art. 11.
Ds. Duiker geeft verslag van het lidmaat Hoegéé,
waarmede veel is te doen geweeest ten tijde van Ds.
van Leeuwen, nog meer toen de gemeente vacant
geworden is en die thans de kerkeraad vele
moeijelijkheden aan, door de Leeraar en Ouderlingen
onregtzinnig te ver klaren. Hoegéé binnen geroepen
zijnde wordt verzocht zijne beschuldigingen te
bewijzen, waarmede hij een aanvang maakt en met
alle langmoedigheid gehoord zijnde, weder de
vergadering verlaat, waarop door de Klassis het
navolgende geoordeeld en besloten is:
1. Hoegéé moet zijne beschuldiging tegen Ds. Duiker
en ook de brief aan Zijne Eerw. intrekken, als niet
bewezen zijnde.
2. Hoegéé moet belijdenis doen van zijne handelingen
omtrent Ds. Duiker, kerkeraad en gemeente.
3. Hoegéé moet zijne eigene gevoelens laten varen,
waarvan velen in strijd zijn met de leer der Geref.
Kerk, uitgedrukt in onze formulieren en te huis
behooren bij de Labadisten en anderen.
4. Hoegéé moet naauwkeurig onderzoek doen, zich
vereenigen met de leer en praktijk der Geref. Kerk en
zich daaraan te onderwerpen.
5. En Hoegéé moet in het vervolg stil zijn of zijne
beschuldigingen met klare bewijzen en de vereischte
getuigen staven, zich als een rustig lid gedragen,
zonder zooveel moeite te verwekken, daar het geene
geringe zaak is, de Leeraar en kerkeraad in
verdenking te brengen.

Art. 10
The afternoon session is opened with Ps. 86:6, and
the prayer [is] by Rev. W.H. Frieling.
Art. 11
Rev. Duiker presents an account of member Hoegéé,
with whom there has been much trouble during the
tenure of Rev. Van Leeuwen, and still more trouble
when the congregation became vacant and who now
is causing much difficulty for the church council,
stating that the minister and the elders are heterodox.
Hoegéé being called in, is asked to present his
charges, which he proceeds to do. He is heard with
much long-suffering patience and then leaves the
assembly. Whereupon the classis judges and decides
the following:
1. Hoegéé must retract his accusations against Rev.
Duiker as well as the letter to his honor, for lack of
being substantiated.
2. Hoegéé must confess he actions regarding Rev.
Duiker, the church council, and the congregation.
3. Hoegéé must let go of his own feelings, many of
which conflict with the teachings of the Christian
Reformed Church, as stated in our Formularies, but
which belong to Labadists and others.
4. Hoegéé must make a careful examination, accept
the teaching and the practices of the Christian
Reformed Church, and submit to them.
5. And Hoegéé, in the future, must [either] be quiet,
or substantiate his accusations with clear evidence
and the necessary witnesses in support, must conduct
himself as a peaceful member without causing so
much difficulty, since it is no small matter to bring
the minister and the church council under suspicion.

Art. 12.
Wordt besloten : Als gedoopte leden een ergelijk
leven leiden, voor men tot de afsnijding komt, hen
eerst aan de gemeente bekend te maken, teneinde
voor hun te bidden.
Art. 13.
De visitatoren geven verslag van hunne
werkzaakheden en het redelijk te bevinden in de
gemeenten.
Art. 14.
Wordt aan Ds. van der Werp opgedragen Ds.
Meinders kennis te geven, dat thans aan hun verzoek
niet kan worden voldaan.

Art. 12
It is decided: If baptized members lead offensive
lives, and they come to the point of being removed
from the rolls, they first must be announced to the
congregation for the purpose of praying for them.
Art. 13
The [church] visitors give a report of their efforts,
and found things satisfactory in the congregations.
Art. 14
Rev. Vander Werp is asked to inform the Rev.
Meinders that, for now, their request cannot be
granted.

193

Classical Assembly – 6 January 1869
Art. 15.
Op de brief van Ds. van Leeuwen, omtrent het
bevestigen den Kandidaten, zal Ds. van der Werp
Zijn Eerw. antwoorden, en mede bewijs vragen,
omtrent zaken voorkomende in een traktaatje van Zijn
Eerw. getiteld: De lievelijke zamen woning der
broederen, dat de visitatores Librorum ter tafel
hebben gebragt, als zoo niet te kunnen goedkeuren.
Art. 16.
Aan de kerkeraad van GrandRapids wordt advijs
gegeven om met de Sensure van H. Standers voort te
gaaan.
Art. 17.
Wordt besloten: Als het invalt dat op Kersmis drie
dagen moet gepredikt worden, in de vrijheid te laten
de tweede Kersdag niet te prediken.
Art. 18.
Aan de Ouderlingen van Polkton wordt toegestaan
van Grand Rapids te scheiden en een afzonderlijke
gemeente te zijn, deelende in de predikbeurten der
Leeraars.
Art. 19.
De Ouderlingen van Niekerk brengen in het midden,
dat de Wed. Everts de kerkeraad beschuldigd van
onopregtheid en verzoekt om hare attestatie,
waarover geoordeeld is die niet tegeven, maar haar te
vermanen.
Art. 20.
Een brief gelezen van Ds. S.H. Baron beroepen te
Niekerk met de vraag, als Zijn Eerw. onverhoopt
geen attestatie van de Klassis kan krijgen, of hij onder
ons ook zoude aangenomen worden dat bevestigend
wordt beantwoord.
Art. 21.
Een brief van de kerkeraad van Pella, om voor zes
weken een Leeraar te hebben en een Commissie op
hun Klassis. Het eerste oordeelt men niet raadzaaam,
maar tot het laatste worden benoemd Ds. van den
Bosch en Ds. F. Hulst als het van die Klassis begeert
wordt. Ds. Frieling secundus.
Art. 22.
De namiddag zitting wordt gesloten met te zingen Ps.
134:3 en de dankzegging door den Praeses, met
bepaling des anderen daags om 9 Uur weder aan te
vangen.

Art. 15
Rev. Vander Werp will answer a letter from the Rev.
Van Leeuwen concerning the installation of
candidates, and at the same time request information
concerning matters coming from a tract, written by
his honor titled, “The Amiable Communion of the
Brethren” which the censors of books have presented
as not being able to approve as it is.
Art. 16
The church council of the Grand Rapids is given
advice to proceed with the censure of H. Standers.
Art. 17
It is decided: If at Christmas time, preaching must be
done on three days, permission is given to not preach
on the day after Christmas.
Art. 18
The elders of Polkton are granted permission to
separate from Grand Rapids, and become an separate
congregation, participating in classical preaching
appointments of mnisters.
Art. 19
The elders from Niekerk make known that the widow
Everets accuses the church council of injustice, and
asks for her membership papers. About this it is
decided not to give these to her but to admonish her.
Art. 20
A letter is read from the Rev. S.H. Baron, called to
Niekerk, with the question that if his honor,
unexpectedly, does not procure an attestation from
the classis, would he be accepted by us. This is
unconditionally answered [in the affirmative].
Art. 21
A letter from the church council of Pella, requesting a
minister for a six week period and a committee at
their classis. The first is not judged advisable, but to
the latter [committee] are appointed Rev. Vanden
Bosch and Rev. F. Hulst if that classis so desires.
Rev. Frieling [is the] alternate.
Art. 22
The afternoon session is closed with the singing of
Ps. 134:3 and thanksgiving by the president with the
stipulation that [we will] commence the next day at 9
o’clock.
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Art. 23.
De voormiddag zitting van den tweeden dag wordt
geopend met Ps. 25:2 en het gebed door Ds. van den
Bosch.
Art. 24.
Een verzoek van G. Ham om 30 dollars, door
Predikatien uitgegeven door Ds. van Leeuwen,
waarover geschreven zal worden.
Art. 25.
Daar de gemeente Zeeland verzoekt het examen van
de Student Greeve te vervroegen, geeft de
Leermeester Ds. van der Werp, waarop besloten
wordt dit over te laten aan de gestelde Commissie, die
de 17 February ek. de hoogte van de bekwaamheid
der Studenten nemen en naar bevind van zaken kan
handelen. En daar er zich ook een ter opleiding voor
de kas aanbiedt met name Kriekaard wordt die ook
naar de genoemde Commissie verwezen.

Art. 23
The morning session of the second day is opened with
Ps. 25:2, and prayer by Rev. Vanden Bosch.
Art. 24
G. Ham requests $30.00 for sermons distributed by
Rev. Van Leeuwen. A communication will be sent
about this.
Art. 25
Since the congregation of Zeeland requests that the
examination of Student Greve be advanced, to which
the instructor, Rev. Vander Werp gives [advice].
Whereupon it is decided to leave this to the
committee, appointed for this, who on next February
17, will evaluate the level of proficiencies of the
students, and deal with the results accordingly. And
since there is also someone, by the name of
Kriekaard, requesting financial support for
instruction, he also is referred to the committee
named.
Art. 26
It is decided that from now on the students will be
instructed in one place, and by one minister, and this
will be carried on by the Rev. Vander Werp; with
younger students however, that is, those who must
still learn the languages, being assigned to Rev. Hulst.

Art. 26.
Wordt geoordeeld, dat de opleiding der Studenten op
eene plaats en bij een Leeraar zal geschieden, dat bij
voortgang bij Ds. van der Werp zal plaats hebben,
doch wanneer het jonge personen zijn, die de talen
nog moeten leeren, wordt dat aan Ds. Hulst
opgedragen.
Art. 27.
Een brief gelezen van een lid der gemeente Zeeland,
waarin geklaagd wordt over vele ongeordende en
onwettige zaken en aangedrongen op ontbinding van
de Kerkeraad, waarop de Consulent dier gemeente
Ds. Frieling verslag van zaken geeft, dat daartoe
aanleiding geeft dat R. Brinks schuldbelijdenis doet,
dat hij als afgaande Ouderling zichzelven voor de
nominatie weer had opgegeven met G. Kuipers.
En eindelijk wordt voorgesteld eene Commissie te
benoemen van twee Leeraars en twee Ouderlingen,
om met de Consulent, de kerkeraad en de
manslidmaten eerstkomende dingsdag te Zeeland te
vergaderen en na bevind van zaken te handelen in die
gemeente, waartoe verkoren zijn Ds. van der Werp en
Ds. Hulst, met de Oud. P. Boven en Hogesteger.
Secundie Ds. v.d. Bosch P. Kasten en Strabbing.

Art. 27
A letter is read from a member of the Zeeland
congregation in which there is complaining about
many irregular and unlawful matters, and insisting on
disbanding the church council. To this, the counselor
to the congregation, Rev. Freiling, presents an
account of the matters, which leads to a confession by
R. Brinks, that he, as a retiring elder, had submitted
his own name for nomination along with G. Kuipers.
Finally it is suggested to name a committee,
consisting of two ministers and two elders to meet
with the counselor, the church council, and the male
members next Tuesday at Zeeland, and to deal with
matters according to what they discover in that
congregation. Chosen for this are Rev. Vander Werp
and Rev. Hulst; with elders P. Boven and Hogesteger.
Alternates: Rev. Vanden Bosch, P. Karsten and
Strabbing.
Art. 28
The morning [session] is closed with Ps. 133:3 and
prayer by Rev. Duiker.

Art. 28.
De voormiddag geeindigd met Ps. 133:3 en gebed
door Ds. Duiker.
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Art. 29.
Eene oproeping tot eene Conventie gelezen ter
vereeniging van Gods volk door ds. W.C. Wust,
waarover geoordeeld is, dat vereeniging noodzakelijk
is, doch niet op die wijze en besloten dat de
Correspondent hem zal schrijven dat in Juny ek. onze
Synode zal gehouden worden, waarop wij Zijn Eerw.
zullen uitnoodigen.
Art. 30.
Aanschrijving gelezen van Ds. J. Nentjes uit naam
van de Prov. verg. van N.Holland, aandringende op
de Apologie of verdediging van onze afscheiding van
de D.R. Church. En zullen Ds. v.d. Werp en Ds. Hulst
de stukken zamen brengen en er een geheel van
maken, dat den 17 Febr. ek. door de Commissie zal
worden nagegaan en overwogen.
Art. 31.
Wordt gevraagd door Ds. Hulst naar een
Weduwfonds van Leeraars en besloten dat in werking
te brengen zoo als in Nederland.
Art. 32.
Wordt besloten geen vraagboeken te gebruiken als
Borstius, een kleine Bijbel geschiedenis, Korte
Begrijp, Hellenbroek Groote Bijbel Geschiedenis van
F.A. Kok en de Catechismus en verzocht aan de
kerkeraden ze bij C. Vorst te bestellen.
Art. 33.
Ds. v.d.Bosch zijn achterstallig tractement, zal
geclassificeerd worden en wordt aan Ds. Duiker en
Pleune opgedragen.
Art. 34.
Ds. Duiker vraagt of eene vrouw ontijdig bevallen,
voor de gemeente moet belijdenis doen, dat
geoordeeld is.
Art. 35.
Grandhaven vraagt raad omtrent een man en vrouw
die zich ontrekken van de openbare Godsdienst en
geantwoord schriftelijk bekend te maken dat zij niet
meer tot de gemeente behooren en hun dat toe te
zenden.
Art. 36.
Besloten de eerste woensdag in April weder Klassis
te houden en wel te Vriesland.
Art. 37.
De vergadering gesloten met Ps. 90:9 en de
dankzegging door den Praes. Ds. Hulst.
F. Hulst vdm. Praeses.

Art. 29
A call by Rev. W.C. Wust for a convention of the
gathering of all God’s people is read. It is judged
that union is necessary, though not in this manner and
it is decided that the correspondent will write him that
our Synod will be held next June, to which we will
invite his honor.
Art. 30
A letter is read from the Rev. J. Nentjes, on behalf of
the Provincial Assembly of North Holland, insisting
on an apology for, or defense of, our secession from
the Dutch Reformed Church [RCA]. Rev. Vander
Werp and Rev. Hulst will collect the documents and
assemble them together. This will be examined and
considered by the committee next 17 February.
Art. 31
Rev. Hulst asks about a fund for the widows of
ministers, and it is decided to bring this about, similar
to what is done in the Netherlands.
Art. 32
It is decided to use no other catechism books but
Borstius’ “A Short Bible History,” “The
Compendium,” Hellenbroek’s “Large Bible History”
by F.A. Kok, and the Catechism, and the church
councils are requested to order these from C. Vorst.
Art. 33
The back salary of the Rev. Vanden Bosch will be
divided, and this task is given to the Rev. Duiker and
Pleune.
Art. 34
Rev. Duiker asks if a woman who gives birth
untimely34 must make a public confession, which is
answered in the affirmative.
Art. 35
Grand Haven asks advice concerning a man and
woman who have stopped attending public worship.
They are answered that they should, in writing,
inform them that they no longer belong to the
congregation, and send this to them.
Art. 36
It is decided to again hold Classis on the first
Wednesday in April and at Vriesland.
Art. 37
The assembly is closed with Ps. 90:9 and the
thanksgiving by President, Rev. Hulst.
F. Hulst, president

34
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Klassikale Vergadering gehouden te Vriesland den 28
April 1869.
Art. 1.
De vergadering is geopend met het gebed, na het
zingen van Ps. 119:17 door den Praeses Ds. K. van
den Bosch.
Art. 2.
Tot scriba werd verkoren den oudeerling P. Karsten.
Art. 3.
Volgens de lastbrieven, die gelezen en goedgekeurd
werden waren:
Van Graafshap, Ds. D.J. van der Werp, en Oud. P.
Boven
" Vriesland, Ds. W.H. Frieling en oud. P. Boven.
" Niekeerk, de Ouderlingen W. Woerting en F.
Tibbe.
" Zeeland, de Ouderlingen J. de Jonge en A. Naaije.
" Noordeloos, Ds. K. van den Bosch en oud. P.
Heiboer.
" Holland, Ds. F. Hulst en de Oud. C.Pik.
" Collendoorn, de Ouderlingen H. Laarman en J.
Siebeling.
" GrandRapids, de Oud. J. Gouw, Ds. Duiker
ongesteld.
" Grandhaven, de Ouderling K. Lindemulder.
" Kalamazoo, de Ouderling P. Appeldoorn.
" Muskegon, geen afgevaardigden en van Polkton
ook niet, maar een brief, waarover beide bestraft
moten worden, en Appeldoorn is gezegd in het
vervolg voor een lastbrief te zorgen, dat door hem
wordt aangenomen.
Art. 4.
Door Ds. Hulst wordt verslag gedaan van het stichten
der gemeente te Kalamazoo, waarover nogal eenige
woorden worden gewisseld; maar doch eindelijk
erkend wordt.
Art. 5.
De kandidaat J. Stadt Jr. beroepen te Collendoorn
verzoekt zijn eindexamen te doen, waarop zijne
attesten worden gelezen en na goedgekeurd te zijn,
treed hij op om te prediken waarna hij onderzocht
wordt in de godgeleerdheid van het genade verbond,
bondzegelen, kerk en bedeeling van het genade
verbond, door de aanwezige Predikanten.
Art. 6.
De voormiddag zitting geeindigd met Ps. 133:3 en het
gebed door Ds. van der Werp, en na gegeten te
hebben weder begonnen met Ps. 133:1 en het gebed
door Ds. W.H. Frieling.

Classical Assembly held at Vriesland on 28 April
1869.
Art. 1
The assembly is opened with the prayer, after the
singing of Ps. 119:17, by the president, Rev. K.
Vanden Bosch.
Art. 2
Elder P. Karsten is chosen as clerk.
Art. 3
According to the letters of mandate, which were read
and approved, there are:
From Graafschap: Rev. D.J. Vander Werp and eld. P.
Boven
" Vriesland: Rev. W.H. Frieling and elder P.
Karsten
" Niekerk: elders W. Woerting and F. Tibbe
" Zeeland, elder J. de Jonge and A. Naaije
" Noordeloos: Rev. K.Vanden Bosch and the elder
P. Heyboer
" Holland: Rev. F. Hulst and the elder C. Pik
" Collendoorn: the elders H. Laarman and J.
Siebeling
" Grand Rapids: the elders J. Gouw, Rev. Duiker is
indisposed
" Grand Haven: the elder K. Lindemulder
" Kalamazoo: the elder P. Appeldoorn
" Muskegon: no delegates and also none from
Polkton, but a letter, for which both will be
reprimanded. And Appeldoorn is told that in the
future he must arrange for a letter of mandate, which
he agrees to do.
Art. 4
Rev. Hulst presents a report on the organization of the
congregation at Kalamazoo, about which quite a few
comments are exchanged, but still finally is
acknowledged.
Art. 5
Candidate J. Stadt, Jr. who is called to Collendoorn
requests to take his final examinations. As a result,
his attestations are read and after being approved, he
comes forward to preach. After this he is examined
by the ministers present in the Theology of the
Covenant of Grace, the Sacrements, Church and Gift
of the Covenant of Grace.
Art. 6
The morning session is concluded with Ps. 133:3 and
prayer by Rev. Vander Werp. And after the meal, we
again begin with Ps. 133:1 and prayer by Rev. W.H.
Frieling.
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Art. 7.
Wordt broeder Stadt verder onderzocht, omtrent het
Pastoraal formulieren van eenheid en kerkeorden en
eindelijk gevraagd naar zijne bekeering en inwendige
roeping tot Leeraar, waarop hij met alle die niet tot de
vergadering gehooren verzocht worden, eene wijle
buiten te staan. De vergadering gaat intusschen tot de
beoordeeling over en nadat Ds. Hulst is voorgegaan
om het aangezicht des Heeren te zoeken, wordt er
door de Leeraren gestemd en de Kandidaat tot de H.
Bediening toegelaten. Weder binnen geroepen zijnde,
wordt hem zulks aangezegd, de broederhand
toegereikt en de zegen toegereikt. Ten laatste wordt
hem door Ds. van der Werp het Eedformulier
voorgelezen, dat hij onderteekend en de eed tegen de
Simonie afgelegd en de lastbrief zal hem ter hand
gesteld worden.
Art. 8.
De notulen der vorige vergadering zijn voorgelezen
en met eenige wijziging goedgekeurd.
Art. 9.
In Art. 9 van de vorige vergadering is gemeld, dat
Collendoorn vooreerst een tak van de gemeente
Graafschap is geworden; doch nu wordt door Ds. van
der Werp medegedeeld, dat het eene zelfstandige
gemeente is geworden.
Art. 10
Een brief gelezen van G. Ham, om het geld voor een
Predikatie uitgegeven door Ds. van Leeuwen. Daar
die Leerrede niet door de Klassis is uitgegeven, wordt
de zaak ter onderzoeking opgedragen aan de
kerkeraad van Holland.
Art. 11.
Volgens art. 15 van de vorige vergadering was Ds.
Hulst en van den Bosch benoemd te handelen met L.
van der Kooi en Maartje van Duin te Vriesland, die
daar verslag van deden. Ds. van der Werp werd
benoemd om met M. Verduin de Vader te spreken,
dat ook plaats had in de vergadering; maar alles was
vruchteloos, de jonge vrouw, noch de Vader was te
bewegen, dat de jong gehuwden weder zamen
leefden, waarop besloten is met Maartje de kerkelijke
weg in te slaan.

Art. 7
Brother Stadtis again examined concerning Pastoral
Work, the Formularies of Unity, and Church Order,
finally is asked about his conversion and calling to
the ministry, after which he and all those who do not
belong to the assembly are asked to wait outside for a
bit. The assembly proceeds with evaluation and after
Rev. Hulst has lead in asking for the will of the Lord,
the ministers vote and the candidate is admitted to the
Holy Ministry. After being called back in, he is
informed of this and the hand of fellowship and the
blessings are extended to him. Lastly, Rev. Vander
Werp reads the formulary of subscription to him,
which he signs, he takes the oath against simony, and
the letter of mandate will given to him.

Art. 8
The minutes of the previous assembly are read and
with a few changes are approved.
Art. 9
In Art. 9 of the previous assembly it is reported that
Collendoorn initially was considered a branch of the
Graafschap congregation. But now Rev. Vander
Werp reports that it is become an independent
congregation.
Art. 10
A letter is read from G. Ham requesting the money
for the sermon published by the Rev. Van Leeuwen.
Since this sermon was not published by classis, the
matter is turned over to church council of Holland.
Art. 11
According to Art. 15 of the previous assembly, Rev.
Hulst and Vanden Bosch and Hulst were appointed to
deal with L. Vander Kooi and a Maartje van Duin of
Vriesland; they present a report of their work. Rev.
Vander Werp was chosen to speak to the father, M.
Verduin, which took place in the assembly. But it
was all fruitless. The young woman nor the father
could be moved to reunite the young couple and it is
decided that Maartje will be subjected to
ecclesiastical discipline.
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Art. 12.
Een brief gelezen van Ds. Kreulen te Zierikzee ter
inlichting van de zaken betreffende J. Warrenier te
Grandhaven, waaromtrent Ds. van der Werp wordt
opgedragen, Warrenier met de inhoud daarvan
bekend te maken en te verzoeken, als hij kan tegen de
volgende Klassis tegengestelde bewijzen te leveren,
gelijk hij verklaard heeft te kunnen doen.
Art. 13.
De namiddag zitting gesloten met dankzegging door
Ds. F. Hulst na het zingen van Ps. 25:4.
Art. 14.
De morgenzitting van 29 April geopend met het
gebed door de Oud. P. Boven na het zingen van Ps.
119:3.
Art. 15.
Wordt door Ds. van der Werp in naam der
Gommissie der gemeente Zeeland verslag gegeven,
hoe onvriendelijk die Commissie aldaar is behandeld,
met de tegenstand tegen het beslotene door de Classis
en gemeente. Besloten daar er van Zeeland eene
aanhangige zaak is, voor dit oogenblik de
behandeling hiervan uittestellen.
Art. 16.
Wordt kennis gegeven dat Ds. Wust te Chicago, zijne
vereeniging met onze Klassis heeft te kennen
gegeven, aan Zijne gemeente verslag zal doen en het
besluit daarvan aan onze Klassis bekend te maken.
Art. 17.
Wordt besloten de Apologie, als die gedrukt is naar
Nederland op te zenden, met begeleidende brief aan
Ds. v. Velzen.
Art. 18.
Over het Weduwenfonds van Leeraren is te Chicago
besloten, het niet in werking te brengen voor de
behoefte er is.
Art. 19.
Over het leeren der vraagboeken, wordt tegen de
volgende algemeene vergadering aangehouden, dat de
Catechismus volgens kerkorde moet geleerd worden,
dat niet besloten is.
Art. 20.
Door Ds. Hulst voorgesteld omtrent vereenigde leden
met onze kerk te Lake Shore, waarover besloten is,
als ze daartoe genegen zijn een tak te maken van de
gemeente Holland.

Art. 12
A letter is read from Rev. Kreulen, from Zierikzee35,
providing information about the case of J. Warrenier
of Grand Haven. For this reason Rev. Vander Werp is
given the task of informing Warrenier of the contents
of the letter and to ask if he can present refuting
evidence at the next Classis. He [Warrenier] states he
will do this.
Art. 13
The afternoon session is closed with thanksgiving by
Rev. F. Hulst after the singing of Ps. 25:4.
Art. 14
The morning session of 29 April is opened with
prayer by elder P. Boven after the singing of Ps.
119:3.
Art. 15
Rev. Vander Werp present a report in behalf of the
Committee for the Zeeland Congregation, stating that
the committee was treated in a most unfriendly
manner there, in opposition to the decisions of Classis
and the congregation. Since the case of Zeeland is a
pending matter, it is decided to postpone action for
the time being.
Art. 16
It is reported that Rev. Wust of Chicago, who has
announced his union with our classis to his
congregation, will report their decision about this to
our classis.
Art. 17
It is decided to send The Apology, once it is printed,
to the Netherlands with an accompanying letter to
Rev. Van Velzen.
Art. 18
Concerning the Pension Fund for Widows of
Ministers, it was decided at Chicago not to establish it
until there is need.
Art. 19
The decision about studying the catechism books is
postponed until to the meeting of the general
assembly; to wit it is not decided that the catechism
must be learned, according to the Church Order
Art. 20
Rev. Hulst makes a proposal about uniting the people
living at Lake Shore36 with our church. About this it
is decided that if they desire this, they will become a
branch of the Holland Congregation.
35

In the Netherlands.
The exact location of Lake Shore is unknown,
perhaps Macatawa or Ottawa Berach in Ottawa
County.

36
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Art. 21.
Door Vriesland is voorgesteld, om als er Leeraars
ziek of sukkelachtig zijn en het dienstwerk niet kan
verrrichten of er dan geen liefdediensten zullen
waargenomen worden? En is besloten dat er dan om
de andere zondag de dienst door de Klassis Leeraars
zal waargenomen worden.
Art. 22.
De zaak van Zeeland komt ter tafel, die van de
algemeene vergadering naar de Klassis terug gebragt
wordt, om te onderzoeken en te beeindigen of Ds. van
den Bosch Leeraar van Zeeland is. Nadat hier veel
over is gesproken, wordt besloten: Om alle die in de
gemeente er wat van weten met Ds. van den Bosch en
de kerkeraad van Zeeland voor de Leeraars als
Commissie te roepen te Holland op de eerste
dingsdag van Juny, ten eindellicht over de zaak te
krijgen en dan de volgende Klassis te houden en er
over te besluiten.
Art. 23.
De voormiddag zitting van den 29 April gesloten met
dankzegging door den Ouderling P. Appeldoorn.
Art. 24.
De namiddag zitting geopend met het gebed door den
Ouderling P. Karsten, na het zingen van Ps. 86:6.
Art. 25.
Onderzoek naar de toestand der gemeenten
waaromtrent alles nog al wel is. Collendoorn vraagt
hoe te handelen met vrouw Ellen, die wel lid wil
worden, doch van haar tweede man van Dijk
gescheiden leeft en besloten dat zij zoo geen lid kan
en mag worden. Zeeland vraagt hoe te handelen met
iemand die zich ontrekt van de openbare godsdienst
en besloten om zoodanige, na vermaning bekend te
maken niet meer tot de gemeente te behooren. Ds.
van den Bosch vraagt hoe te handelen met personen
die zonder attestatie uit de gemeente vertrekken en
besloten met hen te handelen als in Nederland,
volgens de Synode der Chr. Afgesch. Kerk in 1849,
dat hier als wet wordt aangenomen.
Art. 26.
Wordt besloten bij de Overheid van dezen staat eene
petitie in te dienen, tot weder invoering der doodstraf,
waaromtrent aan Ds. Hulst wordt opgedragen een
ontwerp te vervaardigen.

Art. 21
Vriesland proposes that when ministers are sick or in
poor health and are unable to carry on their duties,
whether pulpit supply then should not carry on [the
work]. And the decision is that then the Classical
ministers will serve alternate Sundays.
Art. 22
The matter of Zeeland is presented, being returned to
the classis from the general assembly to investigate
and close the matter of whether Rev. Vanden Bosch
is the minister of Zeeland. After much discussion
about this, it is decided: in order to reach a
conclusion to this matter that all those in the
congregation who know any information about this
and Rev. Vanden Bosch and the Zeeland church
council will be asked to come to Holland to a
Committee of the ministers on the first Tuesday in
June and then at the next classis a decision will be
made about this.
Art. 23
The morning session of 29 April is closed with
thanksgiving by elder P. Appeldoorn.
Art. 24
The afternoon session is opened with prayer by elder
P. Karsten after the singing of Ps. 86:6.
Art. 25
Inquiries about the condition of the congregations
reveal that all is rather satisfactory. Collendoorn asks
how to deal with Mrs. Ellen who wishes to become a
member, although she lives separated from her
second husband, Van Dyk. And it is decided that she
cannot and may not become a member under these
circumstances. Zeeland asks how to deal with a
member who no longer attends worship services; [the
decision] after admonitions is to notify this person
that he is no longer a member of the congregation.
The Rev Vanden Bosch asks how to deal with people
who leave the congregation without attestations. It is
decided to deal with them as in the Netherlands
according to the Synod of the Christian Seceding
Church in 1849, which is accepted here as law.
Art. 26
It is decided to present a petition to the authorities of
this state to reinstate the death penalty and Rev. Hulst
is asked to develop a draft of this.
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Art. 27.
Gesproken over de voorjaars biddag, doch de zaak
verzuimd is wordt besloten donderdag voor
Pinksteren een biduur te houden en in het vervolg met
de Chr. Afgesch: Kerk in Nederland de 2e woensdag
in Maart daartoe af te zonderen.

Art. 27
This Spring’s Day of Prayer is discussed, since this
was neglected; it is decided that a prayer service shall
be held on the Thursday preceding Pentecost, and that
from now on, in accord with the Christian Seceding
Church of the Netherlands, the second Wednesday in
March will be set aside for this.
Art. 28
B. Mollema and E. De Vries from Grand Rapids, and
Dekker from Zeeland enter to be approved for
instruction for the ministry. After examination the
first two are provisionally approved for financial aid.
The last [one] had been in America for such short
time that we did not know him well enough, but if he
has a desire to study, he can study with one of the
ministers.
Art. 29
Receipts for the Student Fund for the last three
months:
From Graafschap $47.00
" Holland
8.68
" Collendoorn
8.77
" Niekerk
3.86
" Gr. Haven
6.85
" Vriesland
5.19
" Zeeland
12.00
Total
$92.35
Art. 30
The assembly is closed with prayer and thanksgiving
by Rev. D.J. Vander Werp after the singing of Ps.
134:3
K. Vanden Bosch, president

Art. 28.
Kwamen binnen B. Mollema en E. de Vries van
Grand Rapids en Dekker van Zeeland om tot Leeraar
opgeleid te worden. Na onderzoek, zijn beide eersten
provisioneel voor de kas aangenomen. De laatste was
nog te kort in Amerika, dat men genoeg met hem
bekend konde zijn, maar als hij lust tot leeren heeft,
bij de een of andere Leeraar kan laten onderwijzen.
Art. 29.
Ontvangen voor het Studentenfonds voor de laatste
drie maanden:
Van Graafschap $ 47.00
" Holland
8.68
" Collendoorn
8.77
" Niekerk
3.86
" Grandhaven
6.85
" Vriesland
5.19
" Zeeland
12.00
Totaal
91.85(sic)
Art. 30.
De vergadering is gesloten met gebed en dankzegging
door Ds. D.J. van der Werp, na het zingen van Ps.
134:3.
K. van den Bosch, Praeses
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Klassikale vergadering gehouden te Holland den 2
Juny 1869.

Classical Assembly held in Holland 2 June 1869.

Art. 1.
De vergadering is geopend met te zingen Ps. 25:4 en
het gebed door den vorigen Praeses Ds. K. van den
Bosch.
Art. 2.
Ds.D.J. van der Werp is aan de beurt om te
presideeren en Ds. F. Hulst is gekozen tot scriba,
welke beide, elk in zijne functie zitting nemen.
Art. 3.
Zijn de lastbrieven ingevorderd, gelezen en
goedgekeurd, waaruit bleek, dat als afgevaardigden
tegenwoordig waren, van
Graafschap Ds. D.J. v.d. Werp en H. Bouwes oud.
Grand Haven R.Tempel oud.
Grand Rapids J. Gouw "
Vriesland Ds. W.H. Frieling en J. Roek "
Zeeland A. Naije en W. van Loo, ouderlingen
Noordeloos Ds. K. v.d. Bosch en P.Heiboer oud.
Niekerk Ds. S.H. Baron en A. Hazekamp "
Holland Ds. F. Hulst en G. Pik "
Collendorrn Ds. J.Stad jr. en H. Laarman "
Kalamazoo P.B. Appeldoorn "
Van Paterson, Muskegon en Polkton waren er geene.

Art. 1
The assembly is opened with the singing of Ps. 25:4,
and prayer by the previous president, Rev. K. Vanden
Bosch.
Art. 2
It is Rev. D.J. Vander Werp’s turn to preside and
Rev. F. Hulst is chosen as clerk, who each assume
their offices.
Art. 3
The letters of mandate are collected, read and
approved, from which it appears that, as delegates,
present are from:
Graafschap, Rev. D.J. Vander Werp and H. Bouwes,
elder
Grand Haven, R. Tempel, elder
Grand Rapids, J. Gouw, elder
Vriesland, Rev. W.H. Frieling and J. Roek, elder
Zeeland, A. Naaije and W. Van Loo, elders
Noordeloos, Rev. K. Vanden Bosch and P. Heyboer,
elder
Niekerk, Rev. S.H. Baron and A. Hazekamp, elder
Holland, Rev. F. Hulst and C. Pik, elder
Collendoorn, Rev. J. Stadt, Jr. and H. Laarman, elder
Kalamazoo, P. B. Appeldoorn, elder
From Paterson, Muskegon, and Polkton are none.
Art. 4
Brother J. Gouw presents a letter from Rev. R.
Duiker, in which his honor indicates that he is unable
to attend the assembly due to physical illness. This is
received as information.
Art. 5
Since Rev. S.H. Baron, who came from the
Netherlands to our church and his congregation at
Niekerk and was installed, and [since] Rev. J. Stadt,
Jr. who was examined at the previous classical
assembly as a candidate of our church, and thereafter
was installed by his instructor, Rev. D.J. Vander
Werp, as minister of that congregation;37 for the first

Art. 4.
Broeder J. Gouw handigde een briefje over van Ds.
R. Duiker, waar ZEW. te kennen gaf, dat hij wegens
ongesteldheid des ligchaams de Vergadering niet kon
bijwonen, welke voor notificatie is aangenomen.
Art. 5.
Daar Ds. S.H. Baron, die van uit Nederland tot onze
kerk en tot zijn Gemeente te Niekerk overgekomen en
bevestigd is; en Ds. J. Stadt jr. die als Candidaat
onzer Kerk op de vorige Klassis ge examineerd en
daarop door zijnen Leermeester, Ds. D.J. v.d. Werp is
bevestigd als Leeraar dier Gemeente, voor de eerste

37
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maal op de vergadering tegenwoordig waren, heeft de
Praeses hen verwelkomt in den strijd, en door eene
toespraak in de Klassis geinstalleerd, hetwelk door
hen kortelijks met een hartelijk antwoord is
beantwoord.
Art. 6.
De bovengenoemde broeders en allen die het nog niet
gedaan hadden, is het Formulier van onderteekening
voorgelegd, dal allen bereidvaardig onderteekend
hebben.
Art. 7.
Zijn de notulen der vorige vergadering gelezen en
met eenige wijziging goedgekeurd.
Art. 8.
Is men teruggekomen op art. 10 der vorige
vergadering: Ds. Hulst doet verslag, waaruit bleek dat
Ds. van Leeuwen het op C. Vorst, en C. Vorst het op
Ds. van Leeuwen afschuift, is besloten deze zaak
verder aan den Kerkeraad van Holland op te dragen
om er in te werken.
Art. 9.
Is men teruggekomen op art. 11: dewijl het gerucht er
liep dat W. van Duin L. van der Kooi bij den Rechter
had aangeklaagd, vraagt Vriesland: wat dan met van
Duin te doen, als dat waarheid bevonden wordt en is
besloten hem dan volgens de Kerkeorde te
behandelen.
Art. 10.
Ook is men teruggekomen op art. 12 betrekkelijk de
zaak van J. Warrenier. Ds. v.d. Werp deelde mede,
dat hij Warrenier met den inhoud van den brief van
Ds. K. Kreulen van Zierikzee had bekend gemaakt en
verzocht de tegen bewijzen, waarvan hij gesproken
had, te leveren tegen deze Klassis. Maar in plaats van
dat schreef hij eenen stouten brief, die de vergadering
is voorgelezen; nadat de vergadering nog weer van de
geheele geschiedenis was toegelicht door den
Praeses, is aan Ds. v.d. Werp opgedragen den brief
van hem te beantwoorden, hem in te lichten en terecht
te wijzen en hem uiterst tot de volgende vergadering
tijd te geven om zijne tegenbewijzen te leveren. om
dan er nader op terug te komen.

time are present in the assembly, the president
welcomes them to the struggle and with an address
installs them into the classis, which they answer with
a brief and cordial response.
Art. 6
To the above named brothers and all who have not
yet done so, is presented the form for subscription.
They all readily sign.
Art. 7
The minutes of the previous assembly are read and
are approved with a few changes.
Art. 8
We returned to Art. 10, of the previous assembly.
Rev. Hulst presents a report from which it appears
that Rev. Van Leeuwen and Mr. C. Vorst each
believe the other is responsible. It is decided to
instruct the church council of Holland to deal with
this further.
Art. 9
We returned to Art. 11. Since rumors circulate that
W. Van Duin and L. Vander Kooi have complained
to a judge, Vriesland asks what to do with Van Duin
if this is found to be true. It is decided to deal with
him then according to the church order.
Art. 10
We also returned to Art. 12, concerning the case of J.
Warrenier. The Rev Vander Werp reports that he has
made Warrenier aware of the contents of the letter
from Rev. K. Kreulen, of Zierikzee, and asked [him]
to refute this, which he said he would do at this
classis. But instead, he wrote a bold letter, which is
read to the assembly. After the president again
relates the entire history, the task is given to Rev.
Vander Werp of answering the letter. He is to be
informed and reeprimanded and given time until the
next assembly to present his refutation. After that,
this [matter] will be considered further.
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Art. 11.
Betrekkelijk de vereeniging van Ds. W.C. Wust en
zijne Gemeente met onze Kerk, zie art. 16. zijn twee
brieven ontvangen en gelezen, een van Ds. Wust en
een van D. Koek die onze Klassis verwittigen , dat de
Gemeente Lody zich nog niet met onze Kerk kan
vereenigen: dewijl zij er nog niet rijp voor was, en zij
dan vreesden voor scheuring; voor notificatie
aangenomen.
Art. 12.
Aangaande art. 17 doet Ds. v.d. Werp verslag en
deelt mede, dat ZEW. niet alleen aan Ds. van Velzen,
maar ook aan de Prov. Commissie van N. Holland en
aan Ds. A. Littorij van Middelburg geschreven heeft.
Art. 13.
De morgenzitting van den eersten dag wordt gesloten
met te zingen Ps. 25:5 en dankzegging door Ds.
Hulst.

Art. 11
Concerning the union of the Rev. W.C. Wust and his
congregation with our church, see Art. 16, two letters
are received and read. One from the Rev. Wust, and
one from D. Koek, informing our classis, that the
Lodi congregation cannot yet unite with our church,
since it are not ready for this yet, and they therefore
are afraid of schism. Accepted as information.
Art. 12
Rev. Vander Werp present a report about Art. 17,
indicating that his honor wrote not only to Rev. Van
Velzen, but also to the Provincial Committee of the
North Holland, and to the Rev. A. Littory of
Middelburg.
Art. 13
The morning session of the first day is closed with the
singing of Ps. 25:5 and thanksgiving by Rev. Hulst.
Second Session
Art. 14
The afternoon session is opened with the singing of
Ps. 25:6 and prayer by brother, elder H. Bouwes.

Tweede Sessie.
Art. 14.
De middagzitting werd geopend met te zingen Ps.
25:6 en gebed door den broeder ouderling H.
Bouwes.
Art. 15.
Is een brief ingekomen en gelezen van Ds. van
Leeuwen van Paterson, waarin ZEW. zich
verantwoordt over het nalaten van de herroeping en
schuldbelijdenis, die hij doen moest ook in de
Vrijheids Bannier, waarin bij vergis een verkeerd
stukje door C. Vorst opgezonden, was geplaatst, en
over het schrijven van een traktaat over Ps. 133, in
verband met zijne beschuldigingen, geworpen op de
Klassis en Ds. v.d. Bosch. Is geoordeeld in de eerste
zaak te berusten, als zijnde buiten zijne schuld, maar
de andere op te schorten tot ZEW. op eene Klassis
komt om dan met hem daarover te handelen.
Art. 16.
Is door de Commissie, benoemd op de Algemeene
Vergadering te Chicago, bestaande uit de Leeraren K.
v.d. Bosch en F. Hulst om de Klassis Michigan op de
Klassis Illinois te vertegenwoordigen, verslag gedaan
van hare werkzaamheden, waaruit bleek;

Art. 15
A letter is received and read from the Rev. Van
Leeuwen of Paterson, in which his honor answer to
the failure to retract and confess guilt, which he was
also to do in Banner of Freedom, in which due to an
error, was published the wrong article sent by C.
Vorst, and to the writing of a tract about Psalm 133,
in connection with his accusations directed at the
classis and Rev. Vanden Bosch. It is decided to let
the first matter rest, it not being his fault, but the other
is deferred until his honor comes to a classis, and then
he will be dealt with about this.
Art. 16
The committee, chosen at the General Assembly in
Chicago, consisting of the ministers K. Vanden Bosch
and F. Hulst, to represent Classis Michigan at Classis
Illinois, reports on its work from which it appears;
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a Dat Ds. H.R. Koopman, tevoren Leeraar onzer Kerk
te Pella, Iowa, zoodra hij gehoord had, dat er eene
Commissie van de Klassis Michigan kwam, van de
Predikstoel te verklaard had, dat hij de gemeenschap
met de Ware Holl. Geref. als beeindigd beschouwd;
en tot de Gereformeerde Kerk van Amerika is
overgegaan.
b Dat de scheuring en troubelen, die door hem zijn
veroorzaakt wederom is opgelost en verzoening is
getroffen tusschen de leden der Gemeente, zoodat er
hoop bestaat, dat de Gemeente die scheen verwoest te
zullen worden,behouden is.
Art. 17.
Is men gekomen tot de zaak in questie tusschen Ds.
v d Bosch en de Gemeente Zeeland, zie art. 22 der
vorige vergadering. P. Heiboer ouderling te
Noordeloos is gehoord, wiens verslag met dien van
Ds. v.d. Bosch instemt. Het verslag van de
Commissie vergadering van gisteren alhier volgens
bovengenoemden gehouden, is voorgelezen,
hetwelk aldus luidt:
Commissie vergadering gehouden te Holland den
1 Juny 1869 om te onderzoeken: Of Ds. v.d.
Bosch wettelijke Leeraar van Zeeland is
Art. 1. Is benoemd tot Praeses Ds. v.d. Werp,
en tot scriba Ds. Hulst, nadat de vergadering
geopend was met te zingen Ps. 119:9, en gebed
door Ds. D.J. van der Werp.
Art. 2. Ds. v.d. Bosch doet eerst verslag, nl. a.
dat ZEW. te Noordeloos uit de Ref. Prot. Dutch
Church is uitgegaan in 1858 [sic] en te
Noordeloos bij de Ware Holl. Ger. Kerk leeraar
is geworden. b. Dat de Gem. Noordeloos
uitbreidde tot in Zeeland, zoodat de familie van
den Bosch, Marling, Kuipers en meer anderen
leden van Noordeloos waren. c. Dat de Gem.
Zeeland uit Noordeloos is ontstaan, doch
gecombineerd met Noordeloos is gebleven, en
dus Ds. van den Bosch dus Leeraar van beide
Gemeenten was.
Art. 3. Tegen let. b en c merkt H. Dunnink en
J. Harwijer aan, dat dat zij nimmer lidmaten van
Noordeloos, maar van Zeeland zijn geweest,
schoon voor de scheiding van N. en Z. al tot onze
kerk te behooren. Ulbergen verklaart, dat Ds. v.d.
Bosch op de Klassis te Vriesland verklaard heeft:
geen Leeraar van Zeeland te zijn. Groen merkt
op dat er Contradictie is tusschen Leeraar te zijn
en Leeraar te worden van Zeeland.

a) That Rev. H.R. Koopman, previously minister of
our church in Pella, Iowa, as soon as he heard that a
committee of Classis Michigan was coming, stated
from the pulpit that he considered the affiliation with
the True Dutch Reformed terminated and went over
to the Reformed Church of America.
b) That the schism and difficulties created by him
have been resolved and reconciliation has occurred
among the members of the congregation so that there
is hope that the congregation which appeared to be on
the verge of destruction has been preserved.
Art. 17
We proceeded to the matter of the question between
Rev. Vanden Bosch and the Zeeland Congregation,
see Art. 22 of the previous assembly. P. Heyboer,
Elder at Noordeloos, is heard, whose account
corresponds with that of Rev. Vanden Bosch. The
report of the committee meeting held here yesterday
for this matter reads as follows:
Committee meeting held in Holland, 1 June 1869
to investigate whether Rev. Vanden Bosch is the
lawful minister of Zeeland.
Art. 1. Rev. Vander Werp is chosen president
and Rev. Hulst as clerk, after the meeting was
opened with the singing of Ps. 119:9 and prayer
by Rev. D.J. Vander Werp.
Art. 2 Rev. Vanden Bosch first presents an
account, namely: a) that his honor left the
Reformed Protestant Dutch Church [RCA] in
1858 [sic] and became a minister of the True
Holland Reformed Church [CRC] at Noordeloos.
b) The congregation of Noordeloos expanded
into Zeeland, so that the families Vanden Bosch,
Marling, Kuipers, and others were members of
Noordeloos. c) That the Zeeland congregation
came into being out of Noordeloos, but remained
combined with the Noordeloos, and thus Rev.
Vanden Bosch was minister of both
congregations.
Art. 3. In opposition to letters b and c, H.
Dunnink and J. Harwijer remark that they had
never been members of Noordeloos, but of
Zeeland, although before the separation of
Noordeloos and Zeeland, they already belonged
to our church. Ulbergen states that the Rev.
Vanden Bosch stated at the classis in Vriesland,
that he was not the minister of the Zeeland.
Groen remarks that there is a distinction between
being a minister and becoming a minister of
Zeeland.
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Art. 4. Ds. v.d. Bosch verklaarde, dat, toen de
Gemeente Noordeloos en Zeeland gescheiden
zijn, zie de Klassis te Grand Rapids de 7 Oct.
1863, art. 8. in verband met die van Graafschap
den 3 Febr. 1864 art. 13. ZEW. Leeraar van
beide gemeente is gebleven. Harwijer verklaart,
dat Ds. van Leeuwen op de vraag "Waar Ds. v.d.
Bosch nu Leeraar is". geantwoord heeft: te
Noordeloos; dit bevestigd broeder Bouwes, met
deze bijvoeging echter "Gecombineerd met
Zeeland,” doch met de opmeerking, dat dit niet
in omvraag gebragt is; dus dat het het particuliere
oordeel van Ds. van Leeuwen was.

Art. 4. Rev. Vanden Bosch explains that when
Zeeland and Noordeloos congregation separated,
see the classis at Grand Rapids, 7 October 1863,
Art. 8; in connection with the one at Graafschap
on 3 February 1864, Art. 13, his honor remained
minister of both congregations.. Harwijer states
that, in answer to a question, “Of which
congregation is the Rev. Vanden Bosch now the
minister?” Rev. Van Leeuwen answered, of
Noordeloos. Brother Bouws affirmed this with
the addition, “combined with Zeeland,” but with
the remark that this question was not put to the
assembly, therefore this opinion was only Rev.
Van Leeuwen’s.
Art. 5. Finally we turned to the minute book
and discovered that after the separation of the
Noordeloos and Zeeland congregations, Rev.
Vanden Bosch was the delegate for Zeeland at
the classis at Graafschap on 3 February 1864,
and for Noordeloos at the classis at Vriesland on
1 June 1864. And at the extraordinary classical
assembly, at Noordeloos on 10 August 1864, the
dispute over this question began. Now the
minutes can also show more.
Art. 6. During this, the morning session is
closed at noon with singing Ps. 134:3 and
thanksgiving by the Rev. W.H. Frieling; the
afternoon session opened with singing Ps. 119:7,
and prayer by the Rev. J. Stadt, Jr. In closing the
committee meeting is closed with singing Ps.
72:11 and thanksgiving by Rev. S.H. Baron.

Art. 5. Eindelijk sloeg men het notulenboek op,
en men bevond dat na de scheiding der
Gemeenten N. en Z. Ds. v.d. Bosch op de Klassis
te Graafschap den 3 Febr. '64 afgevaardigde voor
Zeeland was, en op die van Vriesland den 1 Juny
'64 van Nordeloos; en op de Buitengewoone
Klassikale Vergadering te Noordeloos den 10
Aug. '64 is de twist over die questie
aangevangen. Nu kunnen de notulen het verder
uitwijzen.
Art. 6. Intusschen was de morgenzitting des
middags gesloten met te zingen Ps. 134:3 en
dankzegging door Ds. W.H. Frieling; en de
middag zitting weer geopend met te zingen Ps.
119:7, en het gebed door Ds. J. Stadt, jr. Ten
slotte is deze Commissie vergadering gesloten
met te zingen Ps. 72:11. en dankzegging door Ds.
S.H. Baron.
Art. 18.
Na het voorlezen van boven omschreven verslag,
protesteert de Praeses Ds. v.d. Werp namens Zijnen
Kerkeraad er tegen, dat deze zaak op de groote of
Algemeene Vergadering is gekomen, daar de Zaak
beeindigd was. Ds. Hulst levert een briefje in, dat
ZEW. uit de mond van twee leden der
Commissievergadering te Zeeland, d.d. 21 Dec. 1866
te Zeeland gehouden, heeft opgeteekend, waarbij zij
verklaarden, dat Ds. v.d. Bosch toen zelf verklaard
heeft: geen Leeraar van Zeeland meer te zijn, noch er
eenige aanspraak meer op te zullen maken; dat er toen
eene verzoening is getroffen tusschen allen,

Art. 18
After the reading of the above described report,
president Rev. Vander Werp, on behalf of his church
council, protests against this, [since] the matter was
discussed at the general assembly and was concluded
there. Rev. Hulst presents a note, that his honor wrote
down statements of two members of the committee
meeting held at Zeeland last 21 December 1866, in
which they state that at that time Rev. Vanden Bosch
himself had stated that he was no longer minister of
Zeeland, nor did he wish to make one more claim
about this, that at that time a reconciliation was
reached among all
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behalve Evert Everts; en dat Ds. v.d. Bosch toen de
Gemeente Zeeland beschouwde als alle andere
Gemeenten en haar op verzoek zou bedienen als al de
andere. Op grond van dit Contract heeft de Klassis te
Holland den 20 Febr. 1867, art. 16 besloten: "dat als
Ds. v.d. Bosch Leeraar van Zeeland zou zijn, hij eerst
wettig moest beroepen worden; Nu wordt na eenige
woordenwisseling met eenparige stemmen beslist: dat
de questie tusschen Ds. v.d. Bosch en Zeeland
beeindigd is; en ZEW. geen Leeraar van Zeeland
beschouwd wordt te zijn.
Art. 19.
Is door den Praeses een onderzoek ingesteld naar den
toestand der Gemeenten en alles wel bevonden. Bij
deze gelegenheid vraagt Kalamazoo om eenen
Consulent en advies om eenen Leeraar te roepen. Tot
Consulent is benoemd Ds. F. Hulst van Holland. Wat
het advies aangaat oordeelt de vergadering te moeten
wachten tot de volgende Klassis; en de Kerkeraad in
dien tusschentijd meer moet zoeken voor te bereiden.
Art. 20.
Zijn de predikbeurten verdeeld, zoodat in dit
vierendeel jaars Ds. v.d. Werp, Kalamazoo; Ds.
Hulst, Muskegon; Ds. Stadt, Polkton; Ds. Duiker,
Grand Haven; en Ds. Frieling, Zeeland moet
bedienen.
Art. 21.
Zijn Klassis visitatoren benoemd Ds. W.H. Frieling
en Ds. F. Hulst; en al secundi Ds. D.J. v.d. Werp en
Ds. S.H. Baron.
Art. 22.
Werd gevraagd: Of men voortaan nog Wachters voor
rekening der Klassis, wat de post aangaat, naar
Nederland zal zenden; en is besloten nog vol te
houden tot de volgende Klassis, om dan nader op de
zaak terug te komen.
Art. 23.
Is voor de Studenten ontvangen van de Gemeente

excepting Evert Everts, and that Rev. Vanden Bosch
then consider the Zeeland congregation as he would
any other congregation, and he would serve there on
request as with any of the others. On the basis of this
contract, the classis at Holland on 20 February 1867
decided, “that if the Rev. Vanden Bosch would be
minister of Zeeland he first had to be lawfully called.
After a further exchange of words, it is unanimously
decided that the question between Rev. Vanden
Bosch and Zeeland is concluded, and that his honor is
not considered to be minister of Zeeland.
Art. 19
The president asks about the status of the
congregations, and all is found to be well. At this
opportunity Kalamazoo asks for a counselor and
advice in calling a minister. Rev. F. Hulst, from
Holland, is appointed counselor. The assembly
decides advice must wait until the next classis, and in
the interim the church council must seek to prepare
things better.
Art. 20
The classical supplies are arranged for the next
quarter year: Rev. Vander Werp will serve
Kalamazoo; Rev. Hulst, Muskegon; Rev. Stadt,
Polkton; Rev Duiker, Grand Haven; and Rev.
Frieling, Zeeland.
Art. 21
Appointed as classical visitors are Rev. W.H. Frieling
and Rev. F. Hulst, as alternates Rev. D.J. Vander
Werp and Rev. S.H. Baron.
Art. 22
The question is asked if De Wachters should continue
to be sent to the Netherlands with postage at classical
expense, and it is decided that this will continue to be
done until the next assembly, when the matter can
again be discussed.
Art. 23
Received for the students from the congregations:
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" Graafschap $ 9.43
" Grand Haven 7.61
" Zeeland
4.70
" Niekerk
4.22
" Collendoorn
2.50
totaal
26.46
Art. 24.
Is besloten den laatsten woensdag in September weer
Klassis te houden te Grand Rapids.
Art. 25.
De vergadering gesloten met te zingen het 11 vs. van
den Avondzang en dankzegging door Ds. v.d. Werp
Praeses.
D.J. van der Werp Praeses
F. Hulst vdm Scriba.

From Graafschap
$9.43
" Grand Haven
7.61
" Zeeland
4.70
" Niekerk
4.22
" Collendoorn
2.50
Total
$26.46
Art. 24
It is decided to hold classis again on the last
Wednesday in September in Grand Rapids.
Art. 25
The assembly is closed with the singing of verse 11 of
the Evening Song and thanksgiving Rev. Vander
Werp, president.
D. J. Vander Werp, president
F. Hulst, clerk.

Klassikale Vergadering gehouden te Grand Rapids,
Mich. op woensdag den 29 en 30 September 1869.
Art. 1.
De vergadering is geopend met te zingen PS. 43: 3, 4.
en met het gebed en voorgelezen Ps. 90 door Ds. D.J.
v.d. Werp als praeses der vorige vergadering.
Art. 2.
Zijn de lastbrieven ingevorderd, voorgelezen en
goedgekeurd, waaruit bleek dat als leden der
vergadering tegenwoordig waren, van
Graafschap Ds. D.J. vd Werp en P. Boven, oud.
Niekerk Ds. S.H. Baron en F. Tibbe "
Grand Rapid Ds. R. Duiker en J. Gelok "
Paterson Ds. W.H. van Leeuwen
Holland Ds. F. Hulst en J. Hoogesteger "
Vriesland Ds. W.H. Frieling en J. Mast "
Grand Haven Ds. K. vd Bosch en R. Tempel "
Collendoorn Ds. J. Stadt Jr.
Zeeland W. van Loo en A. Naije ouderlingen
Polkton P. Haan ouderling en O.L. Oostenga Diaken
Muskegon J. Tempel Ouderling.

Classical Assembly held in Grand Raids on
Wednesday, 29 and 30 September1869.
Art. 1
The assembly is opened with singing Ps. 43:3,4, and
with prayer and the reading of Ps. 90 by Rev. D.J.
Vander Werp, as president of the previous assembly.
Art. 2
The letters of mandate are colelcted, read, and
approved, from which it appears that as members of
the assembly, present are from:
Graafschap: Rev. D.J. Vander Werp and P. Boven,
elder
Niekerk: Rev. S.H. Baron and F. Tibbe, elder
Grand Rapids: Rev. R. Duiker and J. Gelok, elder
Paterson: Rev. W.H. Van Leeuwen
Holland: Rev. F. Hulst and J. Hoogesteger, elder
Vriesland: Rev. W.H. Frieling and J. Mast, elder
Grand Haven: Rev. K. Vanden Bosch and R.
Tempel, elder
Collendoorn: Rev. J. Stadt, Jr.
Zeeland: W. Van Loo and A. Naije, elders
Polkton: P. Haan, elder and O.L. Oostenga, deacon
Muskegon: J. Tempel, elder
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Ook waren er Deputaten van de Klassis Illinois,
Ds. J. Schepers van Chicago en Ds. K.B. Weiland
van Ridott. van Kalamazoo tegenwoordig J.F.
Meijer,ouderl. doch deze broeder had geen
credentiebrief, daar zijn mede ouderling, die nog niet
tegenwoordig was, dezelve medebracht: toch is hem
voorloopig zitting verleend.
Art. 3.
Ds. R. Duiker is aan de beurt om te presideeren en
Ds. W.H. van Leeuwen is verkozen tot Scriba, welke
beide elk in zijne functie zitting nemen.
Art. 4.
Ds. D.J. v.d. Werp deelt aan de vergadering mede,
dat hier op de vergadering aanwezig zijn twee
broeders, nl: Rev. John. Y. de Baun en zijn ouderling
... Doremus, van de True Reformed Dutch Church uit
het Oosten, wonende te Hackensack, New Jersy,
welke broeders hier gekomen zijn, om, daar zij van
het bestaan, geest en richting onzer Kerk kennis
hadden verkregen; en zich in gemoede met haar
vereenigd gevoelden, met de broeders en de
vergadering kennis te maken en te vergaderen,
teneinde zich in persoon te overtuigen, en raport te
kunnen overbrengen aan hunne Kerk om alzoo indien
mogelijk eene vereeniging voor te bereiden. Broeder
de Baun vraagt het woord; en bevestigt deze
mededeeling en licht het doel van hunne komst nader
toe. De vergadering was tezamen innig verblijd dat er
vanuit het oosten nog een lichtstraal tevoorschijn
kwam, en als de Heere ook aldaar Zijne Gemeente
had gevestigd en met volle toestemming is hun
toestemming verleend de vergadering bij te wonen.
Art. 5.
De notulen der vorige buitengewone Klassikale
Vergadering gehouden te Holland den 2 Juny jl.
waren bij het eindigen dier vergadering voorgelezen
en ge approbeerd, doch nu nog niet ingeschreven,
waarom men oordeelde, dat ze niet behoeven
voorgelezen te worden.

There are also deputies from Classis Illinois, Rev. J.
Schepers from Chicago and Rev. K.B. Weiland from
Ridott. From Kalamazoo elder J.F. Meijer is present,
although this brother has no credentials. Since his
fellow elder, who had not yet arrived has these
[credentials], nevertheless he is seated for the time
being.
Art. 3
It is Rev. Duiker’s turn to preside and Rev. W.H. Van
Leeuwen is chosen clerk, both of whom assume their
respective office.
Art. 4
Rev. D.J. Vander Werp notes that there are two
brothers present at the assembly, namely Rev. John
Y. De Baun and his elder, Doremus, from the True
Reformed Dutch Church in the East, residing in
Hackensack, New Jersey. These brother have come
here since they had learned of our existence and
views of our church. And feeling a unity of heart with
the church, they wish to meet with the brothers and
assembly, and to meet with [us] so that they can
convince themselves in person and bring a report to
their church, possibly to arrange for a union. Brother
De Baum asks for the floor, confirms this information
and explains more fully why they have come. The
assembly, as a whole, is very gladdened that a beam
of light has appeared shining from the East, and that
the Lord has also established his church there. With
complete approval they are given permission to be
present.

Art. 5
The minutes of the previous extraordinary classical
assembly, held at Holland on last 2 June, were read at
the end of that assembly and approved, but had not
yet been recorded, for which reason it is decided that
they do not have to be read [again].
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Art. 6.
Is men teruggekomen op art. 10 der vorige
vergadering betrekkelijk J. Warrenier. Ds. v.d. Werp
raporteert dat hij zijne last, hem in bovengenoemd
art. opgedragen heeft uitgevoerd; doch J. Warrenier is
noch in persoon aanwezig, noch heeft hij in geschrift
de tegenbewijzen geleverd. Ds. v.d. Bosch geeft de
reden op waarop genoemde J.W. niet verschenen is.
Ds. v.d. Werp licht de zaak nog weer in zijn geheel
toe en leest den brief uit Zierikzee nog weer voor.
Art. 7.
Intusschen komt P.B. Appeldoorn ouderling te
Kalamazoo in de vergadering, maar heeft geen
lastbrief bij zich voor rede gevende, dat de lastbrief
maar door eene diaken onderteekend was de andere
had geweigerd om Appeldoorn te zenden en Meijer
was wegens Rheumatiek niet op de Kerkeraad
aanwezig geweest, daar en boven meende Meijer, dat
ouderlingen geenen lastbrief noodig hadden. De
vergadering heeft deze broeders eene ernstige
teregtwijzing gegeven; en is besloten hen voor
ditmaal zitting te verleenen, doch dat zij in het
vervolg niet weer toegelaten worden zonder lastbrief,
en dat zij in de quaestie te Kalamazoo buiten de
stemming zullen blijven.
Art. 8.
Deze morgenzitting is gesloten met te zingen Ps.
134:3 en dankzegging door Ds. W.H. Frieling.

Art. 6
We returned to Art. 10 of the former assembly
concerning J. Warrenier. Rev. Vander Werp reports
that the task assigned to him in the above mentioned
article, has been carried out, still J. Warrenier is not
present in person, nor has he submitted any refuting
proofs in writing. Rev. Vanden Bosch gives the
reasons why Warrenier has not appeared. Rev.
Vander Werp once more completely explains the
matter and reads the letter from Zierikzee.

Art. 9.
De middagzittig is geopend met te zingen Ps. 86:6 en
gebed door Ds. J. Schepers van Chicago.
Art. 10.
Is de vergadering wederom terug gekomen op de zaak
van J. Warrenier, en geoordeeld, dat, voorzoover de
vergadering nu blijkt, hij schuldig is aan de hem te
laste gelegde misdaad, doch dat de zaak aanghouden
zal worden tot de volgende Klassis te Grand Haven
om hem tijd en gelegenheid te geven om zich te
verantwoorden en tegenbewijzen te leveren.

Art. 9
The afternoon session is opened with the singing of
Ps. 86:6 and prayer by Rev. J. Schepers of Chicago..
Art. 10
The assembly returns to the matter of J. Warrenier
and judges that as it now appears to the assembly, he
is guilty of the last charge made against him, still this
matter will be held over until the next classis in Grand
Haven. This will give him time and opportunity to
answer and present the necessary refutation proofs.

Art. 7
In the meanwhile, P.B. Appeldoorn, elder from the
Kalamazoo Church enters the assembly, but has no
letter of mandate to present, since the letter of
mandate was only signed by one deacon, the other
had refused to send Appeldoorn, and Meijer, was not
present at the church council meeting due to
rheumatism. Moreover, Meijer thought that elders did
not need a letter of mandate. The assembly gave these
brothers are sincere reprimand, and it is decided to
grant them a seat on this occasion, but that in the
future they will not be permitted [a seat] without a
letter of mandate and that they not vote on matters
relating to Kalamazoo.
Art. 8
This morning session is closed with the singing of Ps.
134:3 and thanksgiving by Rev. W.H. Frieling.
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Art. 11.
De Praeses gaat over om onderzoek te doen naar den
toestand van al de onder deze Klassis resorteerende
Gemeenten, waarvan de afgevaardigden een kort
verslag doen, hieruit bleek, dat het in alle Gemeenten
nog al wel was, de vacante Gemeenten verzoeken
predikbeurten, die later geregeld zullen worden.
Art. 12.
Ook deelt Rev. John Y. de Baun van Hackensack de
vergadering mede: hoe ZEW. wekzaam is in zijne
Gemeente, waaruit aan de vergadering kenbaar werd,
dat er ook in dezen eene volle overeenstemming was,
behalve in eenige gemakelijk uit de weg te ruimen
kleinigheden, waarover de vergadering hare
blijdschap te kennen geeft.
Art. 13.
De afgevaardigden van Niekerk vragen in naam van
een Lidmaat hunner Gemeente, genaamd Wouter
Hellenthal, welke broeder ook hier tegen woordig is;
daar deze broeder tot hiertoe op Hope College te
Holland in de talen gestudeerd heeft, wat de
vergadering hem raadt: Of hij aldaar verder zal
voortstudeeren, dan of hij nu verder onder ons
onderwijs zal ontvangen. Genoemde broeder wordt
ook eerst gehoord. De Praeses wint eerst het oordeel
van Ds. de Baun in. De Klassis raadt hem
gemeenschappelijk, in het belang van hemzelven en
van de Kerk aldaar te blijven voortstudeeren in de
talen, tot zoo lang hij aan de Godgeleerdheid komt,
terwijl hij aangemerkt wordt als Student onzer Kerk.
De Praeses wekt hem enstig op om in dezen weg
standvastig te blijven en te volharden bij de ware
Gereformeerde Leer. Hij verklaart dat dit zijn wensch
is en wekt de vergadedering op om voor hem te
bidden.
Art. 14.
Niekerk draagt der vergadering op de zaak in quaesty
met Holland betrekkelijk Joh. de Vries, lidmaat te
Niekerk, die in oneenigheid was met broe-

Art. 11
The president inquires about the conditions of all the
congregations under the direction of this Classis. The
delegates of these [congregations] present brief
reports, from which it appears that it seems to be
rather well with all, the vacant congregations request
classical supply which will be arranged later.
Art. 12
Rev. J.Y. De Baun, of Hackensack, also reports to the
assembly about his honor’s labors in his
congregation. From this the assembly learns that also
there, there is a significant support for union, except
for a few minor details which can be easily resolved.
The assembly is joyful about this.
Art. 13
The delegates from Niekerk ask, on behalf of a
member of their congregation, by the name of Wouter
Hellenthal, who also is present here; since this brother
up to this time has studied languages at Hope
College, in Holland, what advice the assembly can
offer, whether he should continue studying there or
now be further instructed by us. Said brother is first
allowed to speak. The president first accepts Rev. De
Baun’s advice. The classis, as a whole, advises him
that for his own benefit, and for that of the church to
remain studying languages there, until he comes to
the point of studying Theology. Meanwhile he will be
recognized as a student of our church. The president
strongly urges him to stay this course, and that he
adhere to the true reformed doctrine. He states that
this is his desire, and urges the assembly to pray for
him.

Art. 14
Niekerk presents a matter to the assembly in
connection with Holland, concerning John De Vries,
a member of Niekerk, who was at odds with brother
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der Hellenthal van Niekerk en den Kerkeraad, omdat
die hem veroordeelde in dezen, zeer blameerde, en
dewijl hij nu te Niekerk niet vereenigd ter Kerk kon
gaan, had hij al eenigen tijd te Holland op gegaan en
wilde nu met attestatie overgaan. De Kerkeraad van
Niekerk had zijne attest overgezonden aan Holland,
die echter weigerde haar aan te nemen op grond: dat
genoemde Joh. de Vries niet van Woonplaats is
veranderd en hij digter bij Niekerk, dan bij Holland
woonde, dat wel door Niekerk wordt tegen
gesproken: dat de Kerkeraad de quaestie tusschen
Joh. de Vries en de Kerkeraad van Niekerk niet
wenschte op te nemen om die te behandelen; en het
naar hun oordeel onbetamelijk is van de Kerkeraad
van Niekerk, de behandeling van J. de Vries te willen
afschuiven op die van Holland, zij behoorden zelve
hunne roeping te betrachten. De attestatie wordt
voorgelezen: en dewijl de quaestie van afstand naar
de beide kerken alhier niet kan uitgemaakt worden
zijn de ouderling P. Boven en de Supervisor J.W.
Garveling, beide van de Graafschap benoemd als
commissie om de afstand op te nemen, en bij welke
Kerk hij het digste bij is, zal hij behooren.
Art. 15.
De afgevaardigden van Graafschap brengen ter tafel
de zaak van de Brand Assurantie: daar zij nu in
korten tijd vier branden hadden gehad. gingen vele
van hunne Leden in de Assurantie, vragen zij hoe nu
te handelen met die leden? en is besloten te blijven
bij het besluit daarover te voren gemaakt.
Art. 16.
Dezelfde afgevaardigden verzoeken de Klassis dat zij
besluite, dat voortaan in de nieuwspapieren geene
vermelding meer gemaakt wordt van de giften aan de
Leeraars der Kerk, en is besloten dat zulks niet in de
Wachter meer geplaatst mag worden.

Hellenthal of Niekerk and the church council because
they denounced him for this, reproaching him
severely, and since he could not be part of the church
at Niekerk, he has for some time attended at Holland
and now wishes to transfer his membership there. The
church council of Niekerk had sent his membership
papers to Holland, which refused to accept them
because said Johannes De Vries had not changed his
place of residence, and lives nearer to Niekerk than to
Holland which is denied, however, by Niekerk; that
the congregation does not wish to take up and deal
with the matter between Johannes De Vries and the
Niekerk church council; and that in their [Holland’s]
judgment it is improper for the church council of
Niekerk to want to pass off the matter of J. De Vries
to [the council] of Holland. They are responsible for
taking care of their own business. The letter of
transfer is read, and while the question of distance to
both churches cannot be determined from this, a
committee consisting of elder P. Boven and
supervisor J.W. Garvelink, both from Graafschap, is
appointed, to ascertain the distance, and he will be
belong to whichever church is closest.
Art. 15
The delegates from Graafschap raise the matter of fire
insurance. Since they have had four fires in a short
period of time, many of their members have taken out
insurance. They ask how now to be deal with these
members? It is decided to adhere to the decision
formerly made about this.
Art. 16
The same delegates ask the classis to decide that from
now on, no mention of gifts to ministers of the church
be made in the newspapers. And it is decided that
such [matters] may no longer be placed in De
Wachter.
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Art. 17.
Grand Rapids vraagt: hoe te handelen met Jacobus de
Bree, die zijne vrouw en kinderen in Nederland
verlaten heeft en naar Amerika is gegaan, waarom hij
toen het bekend werd, gesensureerd is; en nu ook
door uit de Kerk te blijven zich onttrekt; is
geoordeeld zijn lidmaatschap in te trekken en hem
alzoo buiten de gemeenschap der Kerk te zetten.
Art. 18.
Daar de vacante Gemeenten verzoeken om
predrikbeurten, zijn ze aldus geregeld: Ds. van
Leeuwen zal, terwijl ZEW. hier is eene predikbeurt
op Muskegon en Polkton waarnemen; dan Ds. v..d.
Bosch Muskegon; Ds. Duiker Polkton; Ds. Stad
Kalamazoo; Ds. v.d. Werp Zeeland; Ds. Baron
Noordeloos;Ds. Frieling Zeeland; en Ds. Hulst
Noordeloos; terwijl de Student Rietdijk nog eens naar
Kalamazoo zal gaan.
Art. 19.
De afgevaardigden van Kalamazoo vragen advies om
eenen Leeraar te beroepen, doch daar aaldaar eene
quaestie aanhangig was, komt die nu in aanmerking;
maar dewijl het tijd was om te eindigen, is de
vergadering gesloten met te zingen Ps. 133:3. en
dankzegging door Ds. Stad.

Art. 17
Grand Rapids asks how to deal with Jacobus De Bree
who left his wife and children in the Netherlands, and
came to America, for which he was censured when
this became known. And now he has withdrawn by
remaining outside the church. It is decided to revoke
his membership and thereby place him outside the
fellowship of the church.
Art. 18
Since the vacant congregations request classical
supplies, this is arranged thus: Rev. Van Leeuwen,
while his honor is here, will conduct services in
Muskegon and Polkton; then Rev. Vanden Bosch –
Muskegon; Rev. Duiker - Polkton; Rev. Stadt Kalamazoo; Rev. Vander Werp - Zeeland; Rev.
Baron - Noordeloos; Rev. Frieling - Zeeland; Rev.
Hulst - Noordeloos; meanwhile student Rietdijk will
go to Kalamazoo once more.
Art. 19
The delegates from Kalamazoo ask for advice in
calling a minister, still there is a pending question
there, which comes up for discussion, but since it is
time to conclude, the assembly is closed with the
singing of Ps. 133:3 and thanksgiving by Rev. Stad.

Tweeden dag.
Art..20.
De morgenzitting van den tweeden dag is geopend
met te zingen Ps. 119:3 en gebed door Ds. Hulst.
Art. 21.
Terug gekomen op de quaestie te Kalamazoo,
bestaande daarin dat de ouderling Appeldoorn in
strijd met zijne belijdenis, belofte en handteekening,
zoo men dacht, het Antinomianisme dreef.
Onderscheidene Leeraren traden met hem over
onderscheidene zaken in een breedvoerig onderzoek:
lankmoedig is hem gehoord, en daaruit bleek
duidelijk, dat hij niet alleen het Antinomianisme,
maar ook het Darbisme en het Mijsticisme aankleeft,
voorstaat en verdedigt: en toen hem werd

Second day.
Art. 20
The morning session of the second day is opened with
the singing of Ps. 119:3 and prayer by Rev. Hulst.
Art. 21
We return to the question of Kalamazoo, being that
elder Appeldoorn in conflict with his confession,
promise, and subscription, seemingly promoting
Antinomiananism. Several ministers discussed
various matters with him in a detailed examination.
He is heard with great patience, and from that it
seems clear that he not only adheres to, advocates,
and defends Antinomianism but also Darbyism and
Mysticism, and when he is
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aangewezen, dat hij in strijd handelde met zijne
belijdenis, belofte, eed en handteekening, wilde hij
bedanken voor zijn ambt en lidmaatschap; doch de
vergadering oordeelde eenstemmig dat hem dit niet
mocht toegestaan worden, maar dat hij volgens art. 79
en 80 der Dordsche Kerkorde in zijne bediening als
ouderling geschorst, en als lidmaad gesensureerd
moet worden. Na deze beslissing wordt hem door den
Praesident, uit naam van God en der vergadering,
aangezegt, dat hij van zijn ambt ontzet en onder den
eersten trap der Kerkelijke Censure gesteld is. De
vergadering was diep geroerd!
Nu wordt verder besloten, dat een schriftelijk
verslag van deze handeling, aan de anderen broeder
afgevaardigde zal ter hand gesteld worden om dat
namens de vergadering aan den Kerkeraad dier
Gemeente te overhandigen en openbaar aan de
Gemeente voor te leezen op den eerstvolgenden
rustdag. En wat het advies om een Leeraar te roepen
betreft, dit wordt eerst opgeschort, en aan den
Consulent opgedragen, dat zoo spoedig mogellijk een
ander ouderling in zijne plaats gekozen worde.
Art. 22.
Is een brief ingekomen van J. de Koster, ouderling
van de Gem. Zeeland, inhoudende een bezwaar tegen
den broeder J. de Jonge, diaken dier Gem. en den
Kerkeraad, nl: dat J. de Jonge voor zijn diakenschap
had bedankt, om den laster over de zonde van zijn
zoon, dat door den kerkeraad was aangenomen, doch
dat hij den volgenden zondag weer zitting nam als
diaken, hetwelk maar zoo weer werd toegelaten; en
indien dit alles maar zoo mag doorgaan, bedankt hij
voor zijn ambt, hetwelk hij eene hapje noemt. Deze
zaak wordt toegelicht door de broeders
afgevaardigden van Zeeland, den Consulent en de
Visitatoren, waarui bleek, dat J. de Jonge in

shown that he is acting in conflict with his confession,
oath, and subscription, he wished to resign his office
and membership. Still the assembly unanimously
judges, however, that this may not be granted to him,
but rather according to Articles 79 and 80 of the
Church Order of Dordt, he must be suspended from
his office of elder and censured as a member. After
this decision, the president, on behalf of God and the
assembly, tells him that he is dismissed from his
office as elder, and placed under the first step of
ecclesiastical censure. The assembly is deeply
affected.
It now further is decided that a written account of
this action will be given to the other brother delegate,
so that on behalf of the Classis this will be transferred
to the church council of that congregation, and to
have it publicly read to the congregation on the next
Sabbath. As to the calling of a minister, this matter is
deferred for now and the counselor is assigned to
have another elder elected in his [Appeldoorn] place
as quickly as possible.
Art. 22
A letter is received from J. De Koster, elder of the
Zeeland congregation, containing a complaint against
brother J. de Jonge, deacon of the congregation, and
the church council, viz., that J. de Jonge because of
the slander regarding the sin of his son had resigned
as deacon, which was accepted by the church council,
yet on the following Sunday again took his place as
deacon, which he was permitted again to do. And if
this all is tolerated, he will [again] resign from his
office, which he considers a triviality. More light is
shed on this by the brother delegates from Zeeland,
the counselor, and the church visitors. From this it
appears that J. de Jonge
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betrekking tot de zonde van zijnen zoon recht
christelijk had gehandeld; dat hij niet had bedankt,
maar uit gemoedsbezwaar had verzocht hem te
ontslaan, waarvan hij echter, na met den Keerkeraad
en Visitatoren daarover gesproken te hebben, had
afgezien; (doch op eene volgende
Kerkeraadsvergadering wederom zou verzocht
hebben en toen door sterken dringen van Koster,
tegen het oordeel van de andere ouderlingen was
aangenomen), die daarover zooveel
gemoedsbezwaren kregen, dat zij J. de Jonge raadden
om den volgenden zondag zijne plaats te behouden,
dan zouden zij de zaak voor de Klassis brengen. Na
eenige woordenwisseling oordeelt de vergadering, dat
J. de Jonge in betrekking tot de zonde van zijn zoon
onschuldig is; dat daar de Kerkeraad zijn verzoek had
ingewilligd hij in zijn diakenschap zou rusten tot
Nieuwjaar, en dan zien of de Gemeente hem
wederom zou kiezen.
Art. 23.
Daar het middag is, is de morgenzitting gesloten met
te zingen Ps. 2:7 en dankzegging door Ds. S.H.
Baron.
Art. 24.
De middagzitting geopend met te zingen Ps. 84:3 en
gebed door Ds. K. van den Bosch.
Art. 25.
Wordt wederom in behandeling genomen de brief van
J. de Koster, en rondgevraagd: of men hem ontslag
zal geven zooals hij vraagt; en is besloten, dat J. de
Koster voor den Kerkeraad en Gemeente, die den
Consulent te hulp zal roepen, schuldbelijdenis zal
doen van zijne verkeerde handelingen, doch in geval
van weigering, zal hij als ouderling geschorst
worden.
Art. 26.
Nog wederom een briefje ingekomen van G. Ham, zie
ook art. 8 der vorige vergadering, inhoudende een
verzoek om de 30 Dollars, die hem geschonken zijn
door Mr. J. Bosch te Holland, van de uitgave van
eene Leerrede over Ps. 74:19 door Ds. W.H. van
Leeuwen, die beweerd wordt voor rekening van de
Klassis gedrukt te zijn; doch

had conducted himself in a proper Christian manner
in connection with the sin of his son, and that he had
not resigned, but because of being deeply dismayed,
had sought to be released, but after discussing this
with the church council and the visitors, he
abandoned this [idea]. (Nevertheless at a later
meeting of the church council, he had again sought to
do this and then at the strong urging of Koster,
contrary to the judgment of the other elders, this was
accepted.) [These elders] had so much, dismay about
this that they advised J. de Jonge to retain his place
the next Sunday, and then they would present the
matter to the Classis. After an exchange of words, the
Classis decides that J. de Jonge is blameless, with
respect to his son’s sin, that since the church council
has acceded to his request, he should retire as deacon
until the New Year, and then be determined if the
congregation wishes to re-elect him.
Art. 23
Since it is noon, the morning session is closed with
the singing of Ps. 2:7 and thanksgiving by Rev. S.H.
Baron.
Art. 24
The afternoon session is opened with the singing of
Ps. 84:3, and prayer by Rev. K. Vanden Bosch.
Art. 25
The matter of the letter from J. de Koster is again
taken up, and the question is put if he is to be given
his resignation as he requested. The decision is that J.
de Koster must confess his guilt in handling this
improperly before the church council and the
congregation, who will ask the counselor to come and
help. In the case of refusal, he is to be suspended
from the office of elder.
Art. 26
Still, again a note from G. Ham, see also Art. 8 of the
previous assembly, containing a request for 30
dollars, [for a bill] presented him by Mr. J. Bosch of
Holland, for the publication of a discourse on Ps.
74:19 by the Rev. W.H. Van Leeuwen, which is
claimed to have been printed at Classis’s expense,
still
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Art. 17 van de Klassikale vergadering te Graafschap
den 3 Febr. 1864 spreken dit tegen, daarom oordeelt
de vergadering, dat dit hier niet behoort, maar ten
laste van de Uitgevers, en verwijzen alzoo dit lidmaat
derwaarts.
Art. 27.
Is men ook nog terug gekomen op de petitie, tot
weder invoering der doodstraf in dezen Staat, zie art.
26 van de vergadering te Vriesland, van den 28 April
1869. Ds. Hulst aan wien het opgedragen was eene
petitie op te maken, verzoekt hiervan ontslagen te
zijn, uit hoofde dat hij wegens de kortheid van zijn
aanwezen in Amerika, niet genoeg met de taal, eere
tittelen en vormen, daartoe vereischt bekend was om
zulk eene petitie in orde te brengen; dit zijn verzoek
is ingewilligd en zijn nu daartoe vernoemd Ds. D.J.
van der Werp en zijn diaken J.W. Garveling,
Supervisor om dezelve tegen de volgende Klassis in
orde te brengen, opdat zij dan geapprobeerd
kan worden.
Art. 28.
De visitatores der Klassis, in de vorige vergadering
art. 21 benoemd, doen verslag van hunne
werkzaamheden in de Gemeenten, waar uit bleek dat
zij hunne werkzaamheden hebben volbracht, en in het
gemeen alles wel bevonden; echter zijn er een paar
zaken, die zij der vergadering ter beoordeeling wilden
voorleggen.
a.daar men in het trouwen aan huis verschillende
gebruiken opmerkte, of het niet goed ware, dat er in
dezen ook eenstemmingheid was en daar men
gehoord had, dat er eene formulier in de wet was, of
het dan niet goed ware dat die formule in het
Hollandsch overgebracht, en voor alle Leeraars
verkrijgbaar gesteld werd. Na eenige woorden
wisselingen hierover, adviezen ook van de broeders
uit het Oosten, oordeelt de vergadering, dat men in
dezen elk in de volle vrijheid moet laten.
b.Daar er eenige Opzieners zich bezwaard gevoelden
over het besluit betrekkelijk het Avondmaal houden
in eene ander Gemeente, of het nu niet goed zou zijn
dat besluit te herzien, en aldus te wijzigen: Dat de
kerke

Art. 17 of the Classical Assembly at Graafschap, on 3
February 1864, contradicts this. Therefore the
Assembly judges that this does not belong here, but
rather with the publisher’s cost and consequently
direct this member there.
Art. 27
We returned to the petition to reinstate capital
punishment in the state, see Art. 26 of the Assembly
at Vriesland on 28 April 1869. Rev. Hulst who was
assigned to draft a petition, asks to be relieved of this
task, primarily on account of his brief residence in
America he is not familiar enough with the language,
titles of respect, and structure to be able to execute
such a petition. His request is granted and the Rev.
D.J. Vander Werp and his deacon, J.W. Garveling, a
supervisor,38 are appointed to complete this prior to
the next Classis, so that then it can be approved.

Art. 28
The classical visitors, appointed in Art. 21 of the
previous assembly, report on their work in the
congregations; from which it appears that they have
accomplished their task and in general found
everything to be satisfactory. There are, however,
two matters they wish to present to the assembly for
judgment.
a) Since it is noted marriages performed at home, are
done via different practices: would it be good if for
this there was uniformity, and since it is reported that
there is legal form for this, would it not be a good
idea if this form were translated into Dutch and made
available to all ministers for use? After a brief
discussison about this and also advice from the
brothers from the East, the assembly judges that this
must be left to the total discretion of those concerned.
b) Since some ruling elders have concerns over the
decision about Communion celebrated in another
congregation, would it be good to reconsider this
decision and to change thusly: that the church

38
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raad verplicht is te weeren diegenen, die men weet,
dat zij met hunne eigene Gemeenten niet vereenigd
zijn; doch dat zij hen van wien zij geen kwaad weten,
mogen toelaten; maar er dan kennis van geven aan
den Kerkeraad dier gemeente waarvan zij leden zijn.
Na eenige discussie hierover is besloten om bij het
oude besluit te blijven.
Art. 29.
Is eene Missive ingekomen van den Docent S. van
Velzen te Kampen, Nederland, d.d. 6 July 1869
inhoudende: eene bedanking voor de toezending van
de Brochure en den begeleidenden brief: zijn oordeel
over de Reform.Church van Amerika, dat die in het
wezen der zaak niet anders was dan de Herv. Kerk
van Nederland, tijdens hij haar verlaten had: en een
broederlijk bericht van het oordeel der Synode over
den Kerkelijken Strijd in Amerika, nl: dat de Synode
over deze strijd geen beslist oordeel kon uitspreken;
maar aan onze Kerk zoowel als naar de Reform.
Church van Amerika de broederhand heeft gereikt; en
dat aan de vertrekkende Leeraren en Leden naar onze
Kerk zoowel als de Reform. Church, attestattien
moeten verstrekt worden. Deze Missive is voor
notificatie aangenomen.

council os obligated to exclude those about whom it
is known that they are not united with their own
congregation, but should admit those about whom
they know no complaint, but notify the church council
of that congregation of which they are a member.
After some discussion of this, it is decided to remain
with the previous decision.
Art. 29
A communication has been received from Docent S.
Van Velzen, in Kampen, the Netherlands, dated July
1869, containing thanks for sending the brochure and
an accompanying letter. His opinion is that the
Reformed Church in America is essentially no
different than the Reformed [State] Church of the
Netherlands, since he left it. It also contained a
fraternal message on the opinion of the Synod about
the ecclesiastical struggle in America, namely, that
the Synod can give no firm opinion about this
struggle, but has extended the right hand of
fellowship to our church as well as the Reformed
Church of America. Furthermore, ministers and
members departing for both our church and the
Reformed Church, have to receive certificates of
transfer. This communication is accepted as
information.
Art. 30
In connection with the above mentioned
communication, Rev. D.J. Vander Werp, editor of De
Wachter asks if we now ought to continue sending
copies to the Netherlands, at our expense. It is
decided that this must be stopped.

Art. 30.
Naar aanleiding van bovengenoemde Missive, vraagt
de Redacteur van de Wachter, Ds. D.J. van der Werp,
of er nu in het vervolg ook nog "Wachters" voor
rekening van de Kerk naar nederland zullen gezonden
worden? Dit wordt geoordeeld nu te moeten
ophouden.
Art. 31.
De afgevaardigden van Noordeloos verzoeken een
Consulent, waartoe Ds. S.H. Baron van Niekerk
benoemd is.
Art. 32.
Ds. D.J. van der Werp verzoekt ontslagen te worden
als Klassikaal Correspondent uit hoofde van zijnen
ouderdom en menigvuldige werkzaamheden. De
vergadering heeft uit aanmerking van gemelde
redenen dat verzoek ingewilligd en ZEW. alzoo
eervol ontslagen en in zijne plaats benoemd Ds. F.
Hulst van Holland.

Art. 31
The delegates from Noordeloos ask for a counselor.
Rev. Baron is appointed as such.
Art. 32
Rev. D.J. Vander Werp asks to be discharged as
classical correspondent because of his age and
numerous other duties. Recognizing the above-cited
reasons, the assembly grants this request, and his
honor is honorably discharged and Rev. F. Hulst form
Holland is appointed in his place.
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Art. 33.
Ds. van der Werp doet verslag van de
Correspondentien, die ZEW. gehouden heeft met
eenige personen, die woonachtig zijn te Amelia, Staat
Virginia, alwaar zij zich gevestigd hebben en
voornemens zijn om zich tot eene Gemeente te
organiseeren: dat zij aldaar eenen Leeraar, nl. J.
Brilman van Rijssen, Prov. Overijsel, Nederland
hadden geroepen, die de roeping had aangenomen,
doch nog niet aanwezig was. Ds. van Leeuwen deelt
ook Zijne Correspondentie met die menschen mede,
ook wordt er nog eenen brief voorgelezen van Jan
Brink, aldaar woonachtig. Dit alles voor notificatie
aangenomen om te zien wat de toekomst in deze zal
opleveren.
Art, 34.
Ds. van der Werp doet verslag van de Studenten, dat
op hun gedrag en studie geene aanmerking was, doch
er werd geoordeeld, dat het goed was, dat de Kerk
een Reglement had voor de Studenten der kas ex
bonis publicis, dat te ontwerpen is aan Ds. v.d. Werp
opgedragen om het dan op de eerstkomende Klassis
te approbeeren. Ook werd geoordeeld, dat de
Commissie eens weer moest vergaderen om de
Studenten eens voorlopig te onderzoeken naar hunne
bekwaamheden, welke vergadering zal gehouden
worden te Holland. Den dag te bepalen en de
Commissie aan te schrijven is opgedragen aan Ds.
Duiker.
Art. 35.
Is besloten dat de aanstaande Klassis, D.V. zal
gehouden worden in het midden van Januarij te
Grand Haven, hetwelk nader in de Wachter zal
bepaald en bekend gemaakt worden.
Art. 36.
Is de vergadering gesloten met te zingen Ps. 90:9 en
dankzegging door den Praeses Ds. Duiker: waarna de
vergadering elkander nog staande toezong Ps. 134:3.
en met broederlijk vaarwel scheide.
R. Duiker Praesis
F. Hulst vdm stated clerk

Art. 33
Rev. Vander Werp reports on his correspondence
with some people who live in Amelia, Virginia, where
they have settled, and are resolved to organize into a
congregation. They have called a minister there, J.
Brilman, from Rijssen, Province of Overijssel, The
Netherlands. This call has been accepted, but he is
not yet there. Rev. van Leeuwen also reports on his
correspondence with those people. A letter is also
read from a Jan Brink, a resident there. All the above
is received as information, and the assembly will see
what the future will bring in this situation.

Art. 34
Rev. Vander Werp reports that there are no comments
about the conduct and study of the students. Still it is
judged to be good for the church to have regulations
for students receiving support from the Ex Bonis
Publicis fund. Rev. Vander Werp is charged to draft
these so that they can be approved at the next classis.
It is also decided that the committee should meet once
again to provisionally examine the students abilities.
This meeting will be held in Holland. Rev. Duiker is
charged to set the date and inform the committee.

Art. 35
It is resolved that the next Classis, the Lord Willing,
will be held in the middle of January in Grand Haven
which will be further delineated and reported in De
Wachter.
Art. 36
The assembly is closed with the singing of Ps. 90:9,
and thanksgiving by the president, Rev. Duiker, after
which the assembly, still standing, sings Ps. 134:3,
and departs with fraternal farewells.
R. Duiker, president
F. Hulst, minister of the word, stated clerk
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