Classical Assembly – 19-20 January 1870
Klassikale vergadering gehouden te Grand Haven,
den 19 en 20 Januarij 1870.
Art. 1.
Is de vergadering geopend met te zingen Ps. 86:6, en
gebed door Ds. S.H. Baron.
Art. 2.
Ds. S.H. Baron is aan de beurt om het presidium waar
te nemen en P. Karsten is tot Scriba benoemd.
Art. 3.
Zijn de Credentiebrieven opgevorderd en gelezen,
waaruit bleek, dat als afgevaardigden waren, van
Grand Haven, Ds. K. van den Bosch en R. Tempel
Ouderling
Grand Rapids, Ds. R. Duiker en M. Boersma "
Graafschap, Ds. D.J. v.d. Werp en E. Frederiks "
Holland, Ds. F. Hulst en A. Krabshuis "
Niekerk, Ds. S.H. Baron en W. Woerting "
Collendoorn, Ds. J. Stad, jr. en de sec. H. Laarman "
Vriesland, P. Karsten en J. Zwiers ouderlingen
Muskegon, E. van Balen en J. Tempel "
Polkton, E. vd Linde ouderling
Zeeland, W. van Loo "
Kalamazoo, H. van der Velde.
Van Paterson en Noordeloos geene.

Classical Assembly held in Grand Haven, 19 and 20
January 1870
Art. 1
The assembly is opened with the singing of Ps. 86:6,
and prayer by Rev. S.H. Baron.
Art. 2
It is Rev. S.H. Baron’s turn to assume the presidency,
and P. Karsten is chosen as clerk.
Art. 3.
The letters of credential are collected and read from
which it appears that as delegates are from:
Grand Haven, Rev. K. Vanden Bosch and R. Tempel,
elder
Grand Rapids, Rev. R. Duiker and M. Boersma, elder
Graafschap, Rev. D.J. Vander Werp and E.
Fredericks, elder
Holland, Rev. F. Hulst and A. Krabshuis, elder
Niekerk, Rev. S.H. Baron and W. Woerting, elder
Collendoorn, Rev. J. Stadt, Jr. and alternate H.
Laarman, elder
Vriesland, P. Karsten and J. Zwiers, elders
Muskegon, E. Van Balen and J. Tempel, elders
Polkton, E. van der Linde, elder
Zeeland, W. van Loo, elder
Kalamazoo, H. Van der Velde, elder
From Paterson and Noordeloos, none.
Art. 4
The delegates from Vriesland have no letter of
credential, having in error brought a blank sheet of
paper in place of the mandate. The assembly has no
objection to allowing them to be seated. The same
delegates report why Rev. W.H. Frieling, who is not
well, is not present instead his alternate is.

Art. 4.
De afgevaardigden van Vriesland hadden geene
Credentiebrief; zij hadden uit vergissing een stuk
schoon papier in plaats van de Credentiebrief mede
genomen: de vergadering vond geene zwarigheid hun
zitting te verleenen. Dezelfde afgevaardigden doen
verslag waarom Ds. W.H. Frieling wegens
ongesteldheid van ZEW. niet aanwezig was maar zijn
secundus.
Art. 5.
De Praeses vroeg rond, of er ook aanmerkingen op de
lastbrieven waren Er werd opgemerkt dat Zeeland,
Kalamazoo en Polkton, maar eene afgevaardigde
hadden waarover de afgevaardigden zijn bestraft en
vermaand

Art. 5
The President puts the question whether there are any
comments about the letters of mandate. It is noted
that Zeeland, Kalamazoo, and Polkton have only one
delegate, for which the delegates are reprimanded and
admonished
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in het vervolg twee te zenden. Ook werd nog
opgemerkt, dat er van Paterson en Noordeloos geen
een was, ook zelfs geen bericht.
Art. 6.
Wordt gevraagd: of de notulen der vergadering van
de 2 Junij 1869, die op de laatst gehoudene Klassis
om gewichtige redenen niet voorgelezen waren, nu ze
ingeboekt zijn, ook voorgelezen zullen worden?
Hetwelk algemeen geoordeeld wordt van "ja" en
nadat ze voorgelezen waren, vraagt de Praeses rond:
Of er ook aanmerkingen op waren? Ds. v.d. Bosch
merkte aan dat er groote onwaarheden in voorkomen,
nl. Dat de vereening, bedoeld in Art. 18 dier
veergadering, niet is geschied op die voorwaarden,
zooals is opgeteekend. Na eenige discussien hierover,
vraagt de Praese rond aan alle leden, die toen op de
vergadering aanwezig geweest waren: Of dit naar
waarheid is opgeteekend of niet? Allen behalve Ds.
v.d. Bosch, bevestigen het; en aan Ds. v.d. B. die
hiermede niet instemde, werd gezegd: recht te hebben
om te protesteeren.
Art. 7.
Is men overgegaan om de notulen van de vorige
vergadering te lezen, en na de lezing vraagt de
Praeses rond: of er ook aanmerkingen op zijn?
Niemand heeft aanmerking, dan de Praeses die
vermeent: dat art. 14, Betrekkelijk J. de Vries, te
uitgebreid en alzoo te zwart gekleurd voor Niekerk is
opgeteekend. Vele discussieen zijn hierover gevoerd.
Eindelijk is het middag en wordt de morgenzitting
gesloten met dankzegging door Ds. D.J. van der
Werp en te half twee zal men weder vergaderen.
Tweede Sessie.
Art. 8.
Op bestemden tijd kwam de vergadering weer bijeen
en werd de middag zitting geopend met te zingen Ps.
119:17 en gebed door Ds. J. Stadt.

to sent two in the future. It is also noted that there are
no delegates from Paterson and Noordeloos nor any
letters from them.
Art. 6
It is asked whether the minutes of the assembly of 2
June,1869, which were not read at a previous classis
for important reasons, should not now be recorded as
well as read. To this the unanimous answers is yes
and after they are read, the president puts the
questions if there are any comments. Rev. Vanden
Bosch comments that significant untruths are evident,
namely that the union, mentioned in Art. 18 of that
session did not occur in the manner it is written. After
some discussion about this, the president puts the
question to all the members who were present then, at
that assembly, if this a true record of what happened,
or not. All corroborate this except Rev. Vanden
Bosch, who does not agree with this and is told he has
the right to protest.

Art. 7
Now we proceeded to read the minutes of the
previous assembly, and after the reading the president
puts the questions if there are any comments. No one
has comments, except the president who presents his
opinion that Art. 14 concerning J. De Vries is too
extensive and presents Niekerk in too dark a light as
it is written. Much discussion occurs about this.
Finally it is noon and the morning session is closed
with thanksgiving by Rev. D.J. Vander Werp. We
will resume at 1:30.
Second Session
Art. 8
At the stipulated time the meeting reassembled and
the afternoon session is opened with the singing of Ps.
119:17 and prayer by Rev. J. Stadt.

220

Classical Assembly – 19-20 January 1870
Art. 9.
Komt de vergadering terug op de zaak in art. 7
gestaakt, en er wordt geoordeeld genoemd art. 14
aldus te wijzigen: "De Kerkeraad van Niekerk draagt
der vergadering op de zaak in kwestie met Holland
betrekkelijk J. de Vries, die in onenigheid geleefd
heeft met Hellenthal en daarom zijn attestatie
verzocht om daarmede naar Holland te gaan. welke
attest door Holland is afgewezen, hetwelk alles
geschied is voor de komst van Ds. Baron; doch daar
hij bij zijne begeerte bleef volharden, is nogmaals op
zijn verzoek, tijdens het aanwezen van Ds. Baron, een
tweede attest afgegeven, die wederom door Holland
is afgewezen. De attest wordt voorgelezen: en dewijl
de kwestie van afstand naar beide Kerken alhier niet
uitgemaakt kan worden, zijn de ouderling P. Boven
en de Supervisor J.W. Garveling, beide van
Graafschap benoemd als Commissie om de afstand op
te nemen, en bij welke Kerk hij het digst bij is, zal hij
behoren".
Deze Commissie heeft nu hare werkzaamheden
verricht en gerapporteerd aan de betrokkene
Gemeenten, dat hij het digst bij Niekerk woonde, en
dus blijft hij te Niekerk.
Art. 10.
Is men teruggekomen op art. 6 en 10 betrekkelijk de
zaak van J. Wardenier. Na een weinig hierover te
hebben gesproken, werd geoordeeld hem in het
midden te roepen. Na in het midden gekomen te zijn,
verzoekt de Praeses hem van zijne zaak verslag te
geven, waaraan hij voldeed. Toen hij hieraan voldaan
had, werd hij verzocht zich een oogenblik te
verwijderen. Werd rondgevraagd naar het oordeel
over die zaak, en werd door Ds. v.d. Werp
voorgesteld: hem op te leggen personen op te geven,
waar men zijne zaak onderzoeken kon, om diegenen,
die buiten zijn, den mond te stoppen. Toen hij
binnenkwam, werd hem dit voorgesteld; doch hij
oordeelde, dat dit niet zal helpen, maar geeft het aan
de vergadering over het te onderzoeken. De
vergadering geene inlichting meer verlangende,
verlaat Wardenier de vergadering. Nu werd aan Ds.
Duiker opgedragen, een onderzoek in te stellen bij
den Veedokter te Grand Rapids, die met die zaak
bekend was.

Art. 9
The assembly returns to the matter in Art. 7, and it is
decided that said Art. 14 should read thus: “The
church council of Niekerk presents to the assembly to
the matter of the question with Holland regarding J.
De Vries, who lived in discord with Hellenthal, and
therefore asked for his membership papers so that he
could take them to Holland, which papers were not
accepted by Holland. This all occurred before the
arrival of the Rev. Baron. Still since he [De Vries]
remained adamant in his desire, the request was
repeated and at the recommendation of Rev. Baron a
second attestation was given which again was refused
by Holland. The attestation is read, and since the
question of the distance to both churches cannot be
determined here, elder P. Boven and supervisor, J. W.
Garveling, both from Graafschap, are chosen as a
committee to determine the distance, and he will
belong to the church nearest to his residence.”
This committee reports on it efforts and indicates
to the respective congregations that he lives closest to
Niekerk and therefore remains at Niekerk.
Art. 10
We return to Articles 6 and 10, concerning the case of
J.Warrenier. After having discussed this briefly, it is
decided to call him in. After having arrived, the
president asks him to give an account of his case,
which he does. When he finishes this, he is asked to
absent himself briefly. The question is put as to the
opinion in this matter and Rev. Vander Werp
proposes that he be instructed to indicate people who
can investigate his case to stop the talk by those who
are not involved. When he reenters this is proposed to
him, but his opinion is that this would help nothing
but leaves it to the assembly to investigate. Since the
assembly desires no more information Warrenier
leaves the assembly. Now Rev. Duiker is assigned to
inquire with the veterinarian in Grand Rapids who is
familiar with this matter.
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Art. 11.
Is men teruggekomen op de Correspondentie met de
"True Dutch Reform. Church van het Oosten, zie de
art. 4 en 12 der vorige vergadering. Er wordt een
brief voorgelezen van John Y. de Baun, Stated Clerk
van de Klassis Hackensack, bevattende het besluit der
Klassis, luidende als volgt: " Naardien de Klassis
gehoord heeft door brieven en uit het rapport van het
bezoek door Rev. John Y. de Baun en de ouderling
David R. Doremus aan de Klassis van de Ware Holl.
Geref. Kerk van Michigan, dat er een
Kerkgenootschap bestaat, dat wezenlijk hetzelfde is
in geloof en praktijk als onze eigen, zoo ver ons
bekend is; daarom is eenstemmig besloten: dat wij
haar aanbieden onze Christelijke groete van achting
en toegenegenheid, om Christus en Zijner Waarheids
wil en dat de Correspondentie voortgezet worde;
insgelijks dat wij verblijd zullen zijn eenigen van hen
te ontmoeten op onze eerstk. Klassikale
Veregadering, opdat wij verder met elkander mogen
bekend worden en alzoo te bevorderen de banden der
vereeniging". Na eenige gesprekken hierover, werd
eenparig besloten: dat de Correspondentie met de
"True Dutch Reform. Church" in het Oosten zal
voortgezet worden; en daar zij verzoeken, dat er
afgevaardigden op hunne Klassis gezonden worden,
onze volgende Klassis te vervroegen en met de
Klassis Illinois daarover te correspondeeren, omdat
deputaten zouden voor te bereiden; deze
correspondentie is opgedragen aan Ds. Hulst.
Art. 12.
Ds. Hulst merkt op, dat de bedanking van J. de Jonge
voorkomende in art. 22 der vorige vergadering, niet
volledig en in alles naar waarheid is voorgelegd.
Zooals hij de zaak mededeelt, hetwelk door de
afgevaardigde van Zeeland wordt bevestigd, moet in
plaats van de woorden in het midden van het art:
"Doch op eene volgende Kerkeraadsvergadering het
wederom zou verzocht hebben en toen op sterk
dringen van J. de Koster, tegen het oordeel van de
andere ouderlingen was aangenomen" aldus gelezen
worden:

Art. 11
We returned to the correspondence with the True
Dutch Reformed Church in the East see Art. 4 and 12
of the previous assembly. A letter is read from J.Y.
De Baun, stated clerk for Classis Hackensack,
containing the decision of classis which says as
follows: “After the Classis had heard by means of
letters and by the report of the visit by Rev. J.Y. De
Baun and elder, David R. Doremus to the Classis of
the True Dutch Reformed Church of Michigan, that
there is a church community which essentially is the
same in belief and practice as our own, as far as it can
be ascertained, therefore, it is unanimously decided
that we convey to her our Christian greeting of esteem
and affection; for the sake of Christ and his truth wish
correspondence to be established; and likewise we
would be pleased to meet some of them at our next
classical assembly, so that we might get to know each
other better and thus strengthen the bonds of unity.”
After some discussion about this, it is unanimously
decided that the correspondence with the True Dutch
Reformed Church in the East shall proceed, and since
they request that delegates be sent to their classis, our
next classis will be asked to beadvanced and to
correspond with Classis Illinois about this in order
that the delegates may provided. The Rev. Hulst is
charged to conduct this correspondence.

Art. 12
Rev. Hulst remarks that J. de Jonge’s resignation of
office, presented in Art. 22 of the previous assembly
is not reported completely nor reported in complete
truthfullnes. As he reports the matter, which is
affirmed by the delegates from Zeeland, in the place
of the words in the middle of the article, “But at a
subsequent church council meeting had sought to
have it again, and then at the strong insistence of J.
de Koster this was accepted against the judgment of
the other elders” should read as,
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Doch op eene volgende vergadering, vroeg J. Koster
verslag van de werkzaamheden der Klassisvisitatores,
dat hem geweigerd werd, omdat hij zich willekeurig
had onttrokken. J. de Jonge gaf hem echter verslag:
wat de visitatores hem hadden geraden in zijne
moeijelijke positie; waarop de Koster had
geantwoord: "Ik geef voor die leeraars niet, voor de
Consulent niet en voor de geheele Klassis niet".
Waarop J. de Jonge hem ten antwoord gegeven had,
om hem zijn pausschap te doen gevoelen: "Dan zijt
gij de man die mij verlossen kunt"! Nu drong Koster
er zeer sterk op aan, bewerende dat dit eene
bedanking was, om deze beweerde bedanking aan te
nemen, na langen strijd, gaf de Kerkeraad eindelijk
aan dat geweldig dringen toe, die daarover later
zooveel gemoedsbezwaar kregen; dat enz. zie het
vervolg van dat art.
Art. 13.
Ook is men teruggekomen op de zaak van J. de
Koster, voorkomende in art. 25; daar de Consulent
niet aanwezig was, deed Ds. Baron, die den
Consulant had bijgestaan, waaruit bleek dat de Koster
was behandeld, schuldbelijdenis had beloofd,
waarvan hem eene mondelinge formule was
voorgeschreven. Ds. Hulst merkte op, dat Koster zelf
tegen hem in zijn huis gezegd had, "dat hij geen
schuldbelijdenis voor de Gem. had gedaan". Hetwelk,
zoo als ZEW. ingelicht is, ook niet is geschied, maar
dat hij de formule heeft veranderd zoodat die ter
zijner rechtvaardiging was. De afgevaardigde van
Zeeland bevestigde dit alles. De zaak in rondvraag
gebracht zijnde, werd eenparig besloten, dat J. de
Koster wegens zijne handelingen, niet op nominatie
weer mag gebracht worden. Verder is gesproken over
de nominatie des Kerkeraads te Zeeland en met name
over W. Joosten, die en hier, en in Nederland bekend
staat, als dat hij onze Kerk tegengestaan heeft en is
besloten de geheele nominatie te vernietigen en dat
W.J. er ook niet weer mag opkomen. Als ook dat de
Kerkeraad van Zeeland geene nominatie hetzij van
Leeraar of Kerkeraad mag maken, zonder den
Consulent, nl. Ds. W.H. Frieling.

Still at a later assembly, J. Koster asked for a report
about the work of the classical visitors, which was
denied him because he so arbitrarily resigned. J. de
Jonge, however, gave him a report of what the
visitors had suggested to him in his difficult position,
to which Koster answered, “I care nothing for those
ministers, nor for the counselor, nor for the entire
classis, for that matter.” To this J. de Jonge had
answered him, to make him aware of his papal like
actions, “Then thou art the man who can redeem me!”
Now Koster averred still stronger, contending that
this was a resignation, that this resignation be
accepted. After a lengthy struggle the church council
finally gave in to this tremendous pressure, which
action later caused them much concern. For the rest,
see the remainder of the article.
Art. 13
We also returned to the matter of J. de Koster
presented in Art. 25. Since the counselor is not
present, Rev. Baron, who had assisted the counselor
takes over. From this it appears that de Koster was
dealt with, he had promised to confess his guilt, of
which a verbal example was written for him. Rev.
Hulst remarks that de Koster, in his house, himself
said to him [Hulst], “that he had made no confession
of guilt before the Congregation.” This, as the
reverend is informed, also did not happen, but he had
changed the draft so that he was justified. The
delegates from Zeeland affirmed all of this. This
matter is put to a question, and the unanimous
decision is that J. De Koster, because of his actions,
may not be nominated again. There is further
discussion concerning the nomination particularly of
W. Joosten by the church council of Zeeland, who is
known both here and in the Netherlands for having
opposed our church. It is decided that the whole
nomination be negated and that W. J[oosten] also
may not appear on future nominations. Furthermore,
the church council of the Zeeland may make no
nominations for either a minister nor for church
council members, without the counselor, namely Rev.
W.H. Frieling.
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Art. 14.
Is nog weer in behandelig gekomen de zaak in art. 26,
betrekkelijk G. Ham van die 30 dollars, hem
geschonken: over deze kwestie heeft Ds. van
Leeuwen eenen brief gezonden, die door Ds. v.d.
Werp voorgelezen wordt, na vele discussie is
besloten: bij het besluit in art. 26 te blijven. Ds.
Duiker stelde toen nog voor, dat de Klassis een derde
zou dragen, niet omdat zij het schuldig is, maar om de
zaak uit de weg te krijgen, indien, nl: Ds. van
Leeuwen en C. Vorst hiermede instemmen.
Art. 15.
Aangaande de petitie tegen de afschaffing van de
doodstraf in dezen Staat, die ter vervaardiging aan
Ds. v.d. Werp was opgedragen, ZEW. las een
ontwerp daarvan voor, dat algemeen goedgekeurd
werd. Daarna werd besloten, dat wij dit adres alleen
van onze Kerk zouden doen uitgaan.
Art. 16.
Is men teruggekomen op het besluit in art. 28
betrekkelijk personen, die bij geval Avondmaal
houden in eene andere Gemeente, dat toen
voorgesteld is aldus te wijzigen: "Elke kerkeraad is
verplicht alle personen die uit andere Gemeenten bij
hen ten Avondmaal komen, van wie men weet dat zij
in oneenigheid zijn met hunnen Kerkeraad of
Gemeente te weeren, doch dat zij hen, van wie zij
geen kwaad weten, mogen toelaten, maar er dan
kennis van moeten geven aan den Kerkeraad van die
Gemeente, waar zij leden zijn". dit voorstel toen
afgestemd is nu met eenparige stemmen aangenomen.

Art. 14
The matter in Art. 26, concerning G. Ham, and the 30
dollars given to him, is discussed again. Rev. Van
Leeuwen has sent a letter about this question, which
is read by the Rev. Vander Werp. After much
discussion it is decided to remain by the decision of
Art. 26. Rev. Duiker then again makes a motion that
the classis carry one third of this obligation, not
because it is obliged to do so, but so that this matter
may be cleared up, if Rev. Van Leeuwen and C. Vorst
agree with this.
Art. 15
Concerning the petition against repealing capital
punishment in this state, which the assembly assigned
to Rev. Vander Werp, his honor reads a draft for this
which is unanimously approved. After this it is
decided that this will only represent our church.

Art. 17.
De afgevaardigde van Kalamazoo wordt op zijn
verzoek, dat op gegronde redenen steunde, verlof
gegeven de vergadering te verlaten.
Art. 18.
Is de namiddag zitting gesloten met te zingen Ps.
133:3, en dankzegging door Ds. F. Hulst. De
volgenden morgen te 8 uur beginnen.

Art. 17
The delegate from Kalamazoo, at his request, and for
acceptable reasons, is given permission to absent
himself from the assembly.
Art. 18
The afternoon session is closed with the singing of
Ps. 133:3, and thanksgiving by Rev. F. Hulst. To
resume the next morning at 8 o’clock.

Art. 16
We returned to the decision in Art. 28, concerning
people who due to circumstance celebrate
communion in other congregations, which at that time
was proposed to be changed to, “Each church council
is obligated to bar all members from other
congregations who wished to participate in
communion, whom they know are in discord with
their own church council or congregation, but admit
those about whom they know no complaint, but then
will inform the church council of the congregation
where they are a member.” This proposal was not
passed then, but it is now unanimously accepted.
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Tweede dag .
Derde Sessie.
Art. 19.
De morgenzitting van den 20 Jun. is geopend met te
zingen den Morgenzang: vs. 1 en gebed door den
Preases Ds. Baron.
Art. 20.
De vergadering gaat over tot behandeling der
Instructies
a Kalamazoo vraagt advies om een Leeraar te roepen
nadat dit verzoek door den Consulent toegelicht was,
werd dat advijs gegeven.
b Verzoekt zij drie of vier predikbeurten, verschoven
tot de verdeeling er van.
Art. 21.
a Graafschap verzoekt nog eens weer terug te komen
op het besluit betrekkelijk de brand assurantie: na
eenige discussion hierover, werd besloten: geene
veranderingen in dit besluit te maken.
b Te handelen over de Wachter, die de Uitgever
vergrooten wil, en over de ondersteuning van dezelve.
De kwestie komt ter tafel: of de Wachter een
kerkelijk blad is, of het blad van de Uitgever? Na
eenige toelichting en discussie werd eindelijk het
navolgende besloten: "Door het plan der vergrooting
van het blad de Wachter is de Klassis tot onderzoek
gekomen: Of de Wachter een kerkelijk blad is? en
daar de meening schijnt te verschillen tusschen de
Klassis en de Uitgever over het eigendom van
dezelve, zoo beslist de Klassis: "Dat de Wachter een
Kerkelijk blad en het eigendom der Kerk is, maar dat
de voor en nadeelen voor den Uitgever zijn". Op dien
grond geeft de Klassis hare afkeuring te kennen, dat
de Uitgever zonder voorkennis van de Klassis tot de
vergrooting beslooten heeft, waar er velen tegen zijn,
en misschien nadeel uit vloeijen zal: echter om de
gemaakte kosten, zal zij de vergrooting toelaten en de
uigaaf der Wachter drie jaren lang zoo laten
voortgaan, onder toezicht van de Klassis,om er dan
weer op terug te komen.

Second Day
Third Session
Art. 19
The morning session of 20 June is opened with the
singing of the Morning Song, vs. 1 and prayer by the
president, Rev. Baron.
Art. 20
The Assembly proceeds to dealing with the requests:
a) Kalamazoo asks for advice in the calling of a
minister, and after this request is explained by the
counselor, the advice is given.
b) Requests classical supply for three of four times,
deferred until these decisions are made.
Art. 21
a) Graafschap requests once more we reconsider the
decision concerning fire insurance. After some
discussion about this, it is decided not to make
changes to this decision.
b) A discussion about De Wachter which the
publisher wishes to enlarge and about the support of
the same. The question is raised whether De Wachter
is a church periodical, or the periodical of the
publisher. After some information and discussion
finally the following is decided: “Via the plan for the
expansion of De Wachter, the Classis came to the
questions of whether De Wachter is a church
periodical; and since there seems to be a difference of
opinion between the classis and the publisher over the
ownership of the same, the classis decides, “That De
Wachter is a church periodical and is the property of
the church, but the profits and losses are the
publisher’s.” On this basis, the assembly indicates its
disapproval that the publisher, without the previous
knowledge of the classis, has decided to enlarge the
publication. Against which there is much opposition
and perhaps loss will result, however, due to the
incurred costs, they will permit the enlargement and
allow De Wachter to be published in this way for
three years, under the supervision of the classis, who
will then return to this matter.
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c Te handelen over het verband van Kerk en School,
is verwezen naar de Kerkorde en Catechismus.
Art. 22.
a Niekerk vraagt advies over het hun toegewezen
lidmaat J. de Vries, die zijn lidmaatschap heeft
opgezegd, werd besloten deze opzage aan te nemen.
b brengt ter tafel de kwestie van afstand der leden
van verschillende Gemeenten. Na vele discussien
hierover, werd besloten: bij het besluit der
vergadering te Noordeloos in Oct. '67 te moeten
blijven.
Art. 23.
Muskegon legt eene brief aan Ds. Weiland en een
aanklacht tegen ZEW. gezonden aan den Kerkeraad
van Ridott, ter tafel, over zijne schandelijke
handeling in betrekking tot onze Kerk en bijzonder in
betrekking tot de Gemeente Muskegon. Ook geeft Ds.
v.d. Werp verslag, uit eenen brief van den ouderling
Ammerman te Ridott, van zijne schandelijke
handelingen met zijne eigene Gemeente aldaar. Er
werd gevraagt: Wat met hem te doen? en is besloten
hem kerkelijk te mogen achtervolgen.
Art. 24.
De morgenzitting van den tweeden dag is gesloten
met dankzegging door Ds. v.d. Bossch. Te half twee
uur weer te beginnen.
Vierde Sessie.
Art. 25.
De namiddagzitting wordt geopend met te zingen Ps.
72:11. en gebed door Ds. Duiker.
Art. 26.
Muskegon vraagt nog advies, om, indien het noodig
is, voort te gaan met de Sensuur van een lidmaat, die
al onder den eersten trap ligt, om bestendige
oppositie; na eenige woordenwisseling werd besloten,
wel in langmoedigheid te handelen, maar toch werd
vrijheid gegeven om des noodig met de Sensuur voort
te gaan.
Art. 27.
Polkton brengt soortgelijke zaak ter tafel; werd
besloten te blijven bij het besluit van de vergadering
te Noordeloos in Oct. '67.

c) Dealing with the relationship between church and
school, is directed to the church order and catechism.
Art. 22.
a) Niekerk asks advice concerning the membership of
J. De Vries, whose membership was sent to them, and
now he has resigned his membership. It is decided to
accept this resignation.
b) Raises the issue of the distance of members from
various congregations. After much discussion about
this it is decided to continue with the decision of the
assembly in Noordeloos in October, 1867.
Art. 23
Muskegon raises the matter of a letter to Rev.
Wieland and a complaint against his honor, sent to
the church council of Ridott over his shameful
dealings in regard to our church, and especially
towards the Muskegon congregation. Rev. Vander
Werp also presents an account from a letter from
elder Ammerman in Ridott over his shameful dealings
with his own congregation there. It is asked, what
ought to be done about him and it is decided to
pursue him via ecclesiastical means.
Art. 24
The morning session of the second day is closed with
thanksgiving by Rev. Vanden Bosch. To begin again
at 1:30.
Fourth Session
Art. 25
The afternoon session is opened with the singing of of
Ps. 72:11 and prayer by Rev. Duiker.
Art. 26
Muskegon asks for advice, in case it is necessary to
proceed with censure of a member who already is
under the first step of censure, for continuing
contentiousness. After brief exchange of words, it is
decided to deal with this patiently, nevertheless
permission is given to proceed with the censure if
necessary.
Art. 27
Polkton raises a similar problem, it is decided to
remain with the decision of the assembly in
Noordeloos in October 1867.
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Art. 28.
Grand Haven brengt ter tafel, dat zij weigert de
onkosten der Klassis, aldaar gehouden, te dragen nl.
de kosten van voerman en paarden in de stallen.
Tegelijkertijd komt ter tafel: hoe het komt, dat het
besluit van de vergadering van Vriesland 12 Dec. '66
niet wordt uitgevoerd. "Dat de Klassis voortaan altijd
zal gehouden worden te Holland". Deze zaak wordt
toegelicht: en na eenige gesprekken hierover werd
besloten dat Grand Haven deze keer als alle
Gemeenten gedaan hebben, de kosten moet dragen,
hiertegen protesteeren de afgevaardigden van Grand
Haven. Vervolgens is besloten, dat de Klassis
voortaan te Holland gehouden zal worden onder de
volgende voorwaarden: Holland zal zorgen voor kost
en logies der afgevaardigden. Elke Gemeente zorgt
voor hare eigene paarden en rijtuigen; en dat de
Praeses van de vorige Klassis des woensdags avonds
eene predikatie zal doen.
Art. 29.
Grand Rapids vraagt advies over een persoon, die
zijn vrouws zuster heeft beslapen en reeds met naam
en zonde aan de Gemeente bekend gemaakt is, om
verder te mogen handelen: is besloten, dat, daar zij
bij hem in huis is, zij er uit moet te dienen, en
wanneer zij belijdenis doet zal zij aangenomen en
haar kind gedoop worden.
Art. 30.
De Praeses doet onderzoek naar den toestand der
Gemeenten in leer, tucht en dienst: in alle Gemeenten
was het wel, behalve Kalamazoo was met verlof,
Noordeloos eigenwillig absent, deze laatste oordeelt
men moet bestraft worden.
Art. 31.
Zijn de predikbeurten verdeeld: Ds. Baron en Ds. v.d.
Werp te Noordeloos: Ds. Frieling en Hulst te
Zeeland: Ds. v.d. Bosch en Duiker te Kalamazoo: Ds.
Stadt jr. en Rietdijk, als hij leeraar wordt, te Polkton.

Art. 28
Grand Haven raises the matter that they refuse to bear
the expenses of the classis held there, specifically the
costs of a coachman and stabling horses. At the same
time the matter is raised why it is that the decision of
the assembly at Vriesland, 12 Dec. 1866 that in the
future classis will always be held in Holland, is not
being carried out. This is investigated and after some
discussion it is decided that this time, as all the
congregations have done, Grand Haven must bear the
expenses,. The delegates from Grand Haven protest
against this. It is decided that from now on Classis
will be held in Holland, with this understanding that
Holland will provide for the room and board of the
delegates, and each congregation is responsible for its
own horses and conveyances, and that the president
of the previous classis will preach on the Wednesday
evening [prior to the meeting]..
Art. 29
Grand Rapids asks advice about dealing further with
a person who slept with his wife’s sister, whose name
and sin has already been reported to the congregation.
It is decided that since she is living in the house she
must move out to work as a maid, and when she
makes confession she will be accepted and her child
will be baptized.
Art. 30
The president asks about the condition of the
congregations in doctrine, discipline, and service. In
all congregations it is well, except that Kalamazoo,
with permission, and Noordeloos, deliberately, are
absent, it is decided the latter must be reprimanded.
Art. 31
The Classical supplies are arranged: Rev. Baron and
Rev. Vander Werp to Noordeloos: Rev. Frieling and
Hulst to Zeeland; Rev. Vanden Bosch and Duiker to
Kalamazoo: The Rev. Stadt, Jr. and Rietdijk, when he
becomes a minister, to Polkton.
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Art. 32.
Is men overgegaan om de geldelijke zaken in orde te
bregen. Ds. v.d. Bosch heeft van de Klassis
ontvangen eene som van vijf en dertig dollars, zijnde
overkomst kosten van ZEW. van Nederland naar
Amerika.
Art. 33.
Is voor de Studenten ontvangen van de Gemeente
Van Graafschap
$ 50.00
" Vriesland
24.05
" Holland
21.25
" Muskegon
15.90
" Zeeland
8.00
" Niekerk
5.44
" Kalamazoo
11.56
" Grand Haven
6.50
" Collendoorn
2.80
te zamen eene som 145.50
Art. 34.
Is men overgegaan tot het Peremtoir examen van den
Kandidaat Leendert Rietdijk. Vooraf verzocht de
Praeses aan Ds. Hulst het aangezicht des Heeren te
zoeken, hetwelk geschiedde, na gezongen te hebben
Ps. 25: 2. Wegens kortheid des tijds werd geoordeeld
de Kandidaat niet vooraf te laten prediken. Ds.
Duiker begint op verzoek van den Praeses met het
onderzoek dat door de andere Leeraars wordt
voortgezet en ten einde gebracht. Het onderzoek liep
voornamelijk over het Genadeverbond, Kerk,
bondzegelen, onderscheidene bedeeling des
Verbonds, pastoraal, formulieren van Eenheid,
Liturgie, Kerkeorde, en eindelijk over zijne bekeering
en roeping tot Leeraar. Hierop verzocht de Preases
aan Ds. v.d. Bosch, eer men tot de beoordeeling
overging, des Heeren aangezicht te zoeken. Daarna
zij, die niet tot de vergadering behooren verzocht de
vergadering te verlaten. Hierop gaat men tot de
beoordeeling over, en met algemeene stemmen is de
bovengenoemde broeder tot de Heilige Bediening
toegelaten.

Art. 32
Financial matters are reviewed in order to bring them
up to date. Rev. Vanden Bosch has received the sum
of thirty-five dollar from Classis to defray his honors
expenses for coming to America from the
Netherlands.
Art. 33
Received for the students from the Congregation
from Graafschap
$50.00
" Vriesland
24.05
" Holland
21.25
" Muskegon
15.90
" Zeeland
8.00
" Niekerk
5.44
" Kalamazoo
11.56
" Grand Haven
6.50
" Collendoorn
2.80
together a total of $145.50
Art. 34
We proceed to the Peremptory Exam for candidate
Leendert Rietdijk. Beforehand. the president asked
Rev. Hulst to prayer for the Lord’s will,39 which is
done after singing Ps. 25:2. Due to a lack of time it is
decided not to have the candidate begin with a
sermon. Rev. Duiker, at the president's request,
begins the questioning which is continued and
concluded by the other ministers. The questioning
deals specifically with the Covenant of Grace, the
Church, the Seals of the Covenant, dealing with the
gift of the Covenant, pastoral work, Forms of Unity,
Liturgy, Church Order, and finally his conversion and
call to the ministry. At this point, before proceeding
to making an evaluation, the president asks Rev.
Vanden Bosch to lead in prayer and seek the Lord’s
will. After that, those not belonging to the assembly
are asked to absent themselves. With this
accomplished, we proceed to the evaluation and with
unanimous vote the above-named brother is admitted
to the ministry.

39
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Weder binnen geroepen zijnde, wordt hem dit door
den Praeses medegedeeld: de broederhand van alle
Leeraren gereikt en den zegen toegewenscht.
Eindelijk wordt hem het Verbindings formulier
voorgelezen, dat hij onderteekent: en den eed tegen
de Simonie voor gehouden, die hij doet. De lastbrief
zal hem ter hand gesteld worden.
Art. 35.
Ds. Duiker en de afgevaardigden van Muskegon en
Polkton verzoeken te mogen vertrekken om nog met
de trein weg te kunnen komen, dit wordt toegestaan.
Art. 36.
Na de notulen waren in orde gebracht, is de
vergadering gesloten met te zingen Ps. 90:9 en
dankzegging door den Praeses S.H. Baron.

After being called back in, the president informs him
of this, all the ministers extend the right hand of
fellowship, and wish him blessings. Lastly the Form
of Unity is read to him, which he signs; then the oath
against simony is presented to him, which he takes.
His credentials will be issued to him.
Art. 35
Rev. Duiker and the delegates from Muskegon and
Polkton request permission to leave in order to catch
the train. This is granted.
Art. 36
After the minutes are put in order, the assembly is
closed with the singing of Ps. 90:9, and thanksgiving
by the president, S.H. Baron.

S. Baron praes.
F. Hulst Stated Clerk

S. Baron, president
F. Hulst, stated clerk.

Klassikale Vergadering gehouden te Holland, den 6
en 7 April 1870.

Classical Assembly held in Holland, 6 and 7 April
1870

Art. 1.
Is de vergadering geopend met te zingen Ps. 86:6 en
gebed door Ds. S. Baron, den voorgaanden Praeses.
Art. 2.
De lastbrieven werden opgevorderd, en gelezen,
waaruit bleek, dat als deputaten waren gezonden van:
Holland Ds. F. Hulst en J.H. te Sligte Ouderl.
Graafschap Ds. D.J. v.d. Werp en H. Strabbing "
Grand Haven Ds. K. v.d. Bosch en G. v. Loo "
Muskegon Ds. L. Rietdijk en E. van Balen "
Grand Rapids A. Pleune en C. v.d. Burg
Ouderlingen.
Vriesland Ds. W.H. Frieling en j. Zwiers ouderl.
Zeeland Ds. J. Stad en H. Brinks "
Niekerk Ds. S. Baron en F. Tibbe "
Noordeloos P. Heiboer en H. Diepenhorst "
Collendoorn J.A. Siebeling en H. Laarman "

Art. l
The assembly is opened with the singing of Ps. 86:6
and prayer by Rev. S. Baron, the previous president.
Art. 2
The letters of mandate are gathered and read, and
from them it appears that sent as delgates are from:
Holland, Rev. F. Hulst and J.H. te Sligte, elder.
Graafschap, Rev. D.J. Vander Werp and H.
Strabbing, elder
Grand Haven, Rev. K. Vanden Bosch and G. van
Loo, elder
Muskegon, Rev. L. Rietdijk and E. Van Balen, elder
Grand Rapids, A. Pleune and C. vander Burg, elders
Vriesland, Rev. W.H. Frieling and J. Zwiers, elder
Zeeland, Rev. J. Stadt and H. Brinks, elder
Niekerk, Rev. S. Baron and F. Tibbe, elder
Noordeloos, P. Heyboer and H. Diepenhorst, elders
Collendoorn, J. A. Siebeling and H. Laarman, elders
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Kalamazoo H. van der Velde ouderling.
Ook zijn brieven ingekomen van Paterson, Ds. Duiker
en van Polkton, kennisgevende, dat zij niet konden
komen en de reden waarom niet, waarin de
vergadering beruste.
Art. 3.
De Lastbrieven gelezen zijnde, vroeg de Praeses
rond: Of er ook aanmerkingen waren? Ds. v.d. Bosch
verklaarde; Dat hij H. Diepenhorst van Noordeloos
niet als Lidmaat kan erkennen en nog veel minder als
afgevaardigde. Hierover ontstonden vele discussien,
waaruit bleek, dat tegen zijne herstelling als Lidmaat
geene bezwaren, en tegen zijne verkiezing als
Ouderling geene wettelijke zijn ingekomen bij den
Kerkeraad, en hier op de Classis geen protest van de
Gem. tegen hem was; waarom de meerderheid van de
Classis oordeelde in zijn lidmaatschap te moeten
berusten en hem zitting te moeten verleenen: en
indien de Clasis eenige grieven tegen hem heeft, die
kunnen dan behandeld worden. Hiertegen leverde Ds.
v.d. Bosch het volgende protest in: "De
ondergeteekende verklaart door dezen bezwaard te
zijn in de zaak van Diepenhorst, en geene voldoening
gekregen te hebben op onze Classis, zich daarom
beroept op de volgende groote vergadering".
K. van den Bosch Pred. te Grand Haven.
Hiertegen is nog een protest ingekomen luidende
als volgt: "wij ondergeteekenden vinden ons
bezwaard in het ouderlingschap van H. Diepenhorst,
die op een en dezelfde dag tot Lidmaat is hersteld en
tot Candidaat voor Ouderling op nominatie is gesteld.
Zoo protesteeren wij daartegen met dit protest, als
zijnde vroegtijdig geschied en hebbe zitting gehad op
de Classikale vergadering te Holland, den 6 en 7
April 1870.
W.H. Frieling v.d.m. C. Verburg Afgev. Oudl.
G.R.; L. Rietdijk v.d.m. E.N. van Balen oudl.;
A. Pleune Afgev. Oudl. G.R. C. van Loo Oud."

Kalamazoo, H. Vander Velde, elder
Also letters are received from Paterson, Rev. Duiker,
and from Polkton, reporting that they are unable to be
come, and the reasons why not, which the assembly
accepts.
Art. 3
The letters of mandate having been read, the
president puts the question, whether there are any
comments.. Rev. Vanden Bosch states that he cannot
acknowledge Diepenhorst from Noordeloos as a
member, much less as a delegate. Much discussion
resulted from this from which it appears that there are
no protests against his reinstatement as a member,
and the church council received no lawful objections
to his election as elder, and here at classis there is no
protest against him from the congregation. Therefore,
the majority of the classis judges that his membership
must be accepted and he must be allowed a seat. If
the classis has any grievances against him, that can
then be dealt with. Rev. Vanden Bosch presents the
following protest against this, “The undersigned
declares, through these [means], to have an objection
in the case of Diepenhorst, and having received no
satisfaction at our classis, therefore appeals to the
next large assembly.”
K. Vanden Bosch, minister at Grand Haven
Against this, another protest is received which
reads as follows, “We, the undersigned, have a
grievance against H. Diepenhorst being an elder, who
on the same day was reinstated as a member and
presented as a nominee for elder. We protest this
stating that matters occurred too speedily, and that he
was seated at the classical assembly in Holland, the
6th and 7th of April 1870.
Rev. W.H. Frieling, minister of the word, C.
Verburg delegate elder, Grand Rapids; L. Rietdijk,
minister of the word, E.N. van Balen, elder; A.
Pleune, delegate elder, Grand Rapids; C. Van Loo,
delegate elder.
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Art. 4.
De morgen zitting is gesloten met te zingen Ps. 133:3
en dankzegging door Ds. v.d. Werp.
Tweede Sessie.
Art. 5.
Is de middag zitting geopend met te zingen Ps. 119:3
en gebed door Ds. Stad.
Art. 6.
Ds. L. Rietdijk, die als Candidaat onzer Kerk op de
vorige Classis geexamineerd en door Zijnen
Leermeester en Schoonvader, Ds. D.J. v.d. Werp, in
zijne Gem. Muskegon is bevestigd, en nu voor de
eerste maal als deputaat op de vergadering
tegenwoordig was, is door eene toespraak van den
Praeses in de Classis geinstalleerd.
Ook Ds. Stad, vroeger Leeraar te Collendoorn
was nu deputaat van Zeeland. Dit werd toegelicht,
waaruit bleek dat ZEW. wettig te Zeeland beroepen
en bevestigd en dus wettig deputaat van Zeeland is.
Art. 7.
Is men overgegaan tot het verkiezen van eene Scriba,
daar Ds. Stad aan de beurt is te presideeeren, en door
eene herstemming tusschen Ds. Hulst en A.Pleune is
eerstgenoemde gekozen. Beide nemen in hunne
functien zitting.
Art. 8.
Zijn de notulen der vorige vergadering gelezen en
algemeen goedgekeurd.
Art. 9.
Is men overgegaan tot het behandelen der notulen.
A. Is men terug gekomen op art. 10 betrekkelijk de
zaak J. Wardenier. De afgevaardigden van Grand
Rapids rapporteeren, dat Ds. Duiker zijnen last niet
heeft volvoerd, omdat genoemd J.W. door het Court
in eene andere zaak was veroordeeld. Na eenige
toelichting over deze en gene feiten, waarom hij
veroordeeld was en die nog aanhangig waren, is
besloten hem het Avondmaal te ontzeggen: en is aan
de Kerkeraad van

Art. 4
The morning session is closed with the singing of Ps.
133:3 and thanksgiving by Rev. Vander Werp.
Second Session
Art. 5
The afternoon session is opened with the singing of
Ps. 119:3 and prayer by Rev. Stad.
Art. 6
Rev. L. Rietdijk, who was examined at the previous
classis as a candidate in our church and installed in
Muskegon by his instructor, and father-in-law Rev.
Vander Werp, and is present in the assembly for the
first time as a delegate, is installed into the classis,
with a discourse by the president.
Also Rev. Stadt, former minister in Collendoorn
is now a delegate from Zeeland. This was explained,
from which it appeared that his honor was lawfully
called and installed in Zeeland and thus is a lawful
delegate from Zeeland.
Art. 7
We proceeded to select a clerk, since it is Rev. Stad’s
turn to preside. And via a reelection between Rev.
Hulst and A. Pleune, the first is chosen. Both assume
their office.
Art. 8
The minutes of the previous assembly are read and
unanimously approved.
Art. 9
We proceeded to deal with the minutes.
A) We return to Art. 10, concerning the case of J.
Warrenier. The delegates from Grand Rapids report
that Rev. Duiker had not carried out his charge,
because said J.W. was adjudicated in court for
another matter. After some information about the
various facts for which he was sentenced and which is
still pending, it is decided that he be denied
communion. And the church councils from
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Grand Haven, Grand Rapids en Niekerk opgedragen
een nader onderzoek in te stellen, de laatste bij van
Loopik.
B. Is men terug gekomen op art. 11 betrekkelijk de
Correspondentie met de True Dutch Reform. Church
uit het Oosten. Ds. v.d. Werp las twee brieven voor
waarin zij de begeerte uitdrukten, om afgevaardigden
te zenden op hunne Classis, die staat gehouden te
worden den 19 April eerstk. Ds. Noordewier van
Pella, Illinois, gaf verslag van het besluit hunner
Classis, waaruit bleek, dat zij het liever uitgesteld
zagen tot de groote Vergadering, en daarom geen
deputaten had benoemd; doch oordeelde onze Classis
er anders over, dan liet zij deze zending geheel aan de
onze over. Na eene breedvoerige discussie, oordeelde
de meerderheid van deze zending uit te stellen tot de
groote Vergadering.
C. Is men neergekomen op art. 14 betrekkelijk de
kwestie van die 30 Dollars, die G. Ham geschonken
zijn, doch die Ds. van Leeuwen op C. Vorst en Vorst
op Ds. van Leeuwen afschuift. Is besloten Ds. v.
Leeuwen te verwittigen, dat, indien hij niet zorgde,
dat de kwestie voor de groote Vergadering opgelost
was en Ham zijn geld had, de zaak op de groote
vergadering als een aanklacht tegen ZEW. zou
komen. Dit is opgedragen aan den Classikalen
Correspondent.
Art. 10.
Is men overgegaan tot het behandelen der Instructies.
Grand Rapids vraagt: Of de man, die voorkomt in art.
29 der vorige Vergadering, openbare schuldbelijdenis
moet doen, wanneer hij zich weer met de Gem.
wenscht te verzoenen? De vergadering oordeelt, dat
omdat de zonde openbaar is, ook de verzoening in het
openbaar moet geschie den.

Grand Rapids, Grand Haven, and Niekerk are
charged to investigate this further, [in] the latter by
van Loopik.
B) We return to Art. 11, concerning the
correspondence with the True Dutch Reformed
Church in the East. Rev. Vander Werp reads two
letters, in which they state their wish to have
delegates sent to their Classis, which is scheduled to
meet next April 19. Rev. Noordewier from Pella,
presents a report of the decision of their classis, from
which it appears that they preferred to have this
deferred to the general assembly and therefore
appointed no deputies, yet if our classis decides
differently about this, then they leave the matter of
delegates totally to us. After an expansive discussion,
the majority judges to postpone sending of a
delegation to the general assembly.
C) We return to Art. 14, concerning the question of
the 30 dollars allocated for to G. Ham, which Rev.
Van Leeuwen assigns to C. Vorst and Vorst assigns to
Van Leeuwen. It is decided to inform Rev. Van
Leeuwen that if this question is not settled prior to the
general assembly, and Ham has not received his
money, the matter will come to the general assembly
as a complaint against his honor. The classical
correspondent is charged to do this.
Art. 10
We proceed to dealing with the instructions [from the
congregations]. Grand Rapids asks if the man
mentioned in Art. 29 of the previous assembly must
make public confession, if he wishes to again be
reconciled with the congregation? The assembly
decides that since the sin is public, the reconciliation
also must occur in public.
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Art. 11.
Is de middagzitting gesloten met te zingen Ps. 90:9 en
dankzegging door Ds. Frieling. Er wordt bepaald
morgenvroeg te 8 ure weer te beginnen.

Art. 11
The afternoon session is closed with the singing of
Ps. 90:9 and thanksgiving by Rev. Frieling. It is
stipulated that we will resume early tomorrow at 8
o’clock.

T w e e d e D a g.
Derde Sessie
Art. 12.
Op bepaalden tijd was de vergadering weer bijeen en
werd de morgenzitting geopend met te zingen Ps.
84:3 en gebed door Ds. L. Rietdijk.
Art. 13.
Collendoorn vraagt: Hoe te moeten handelen met A.
Leenhuis, die zich voortdurent onttrekt aan de
openbare Godsdienst, en aan wien de eerste trap van
Censuur is toegepast? Na eenige toelichting is
besloten voort te gaan.
Art. 14.
Vriesland vraagt: Hoe te moeten handelen met eene
vrouw, die wettelijk gescheiden van haren man, op
grond van verre gaande wreedheid, en die nu een kind
te doopen hebbende, begeert bij de Gem. opgenomen
te worden? Na eenige toelichting is besloten haar niet
aan te nemen; doch haar kind mag gedoopt worden,
wanneer de grootouders van moederzijde, die leden
der Gem. zijn, hetzelve ten doop houden.

Second Day
Third Session
Art. 12
At the stipulated time the meeting is assembled and
the morning session is opened with the singing of Ps.
84:3 and prayer by Rev. L. Rietdijk.
Art. 13
Collendoorn asks how to deal with A. Leenhuis, who
continuously neglects public worship services, and
already is under the first step of censure. After some
more information, it is decided to proceed [with
censure].
Art. 14
Vriesland asks how to deal with a woman who is
legally separated from her husband on the basis of
excessive cruelty, who now having a child to be
baptized wishes to be accepted by the congregation.
After some discussion, it is decided to not accept her
as a member; but her child may be baptized if the
maternal grandparents, who are members of the
congregation, present it for baptism.
Art. 15
Zeeland asks how to deal with J. de Koster, who
wishes to reconcile with the congregation; yet cannot
easily cope with the fact that his case was publicized
in De Wachter . The correspondent explains that at
that time he did not know that there was a decision
concerning this, and therefore published this in the
report of classis which he is obligated to make. Later,
however, he found a decision concerning this in the
classical book [of minutes], and therefore now fully
is prepared to retract the notice.
Art. 16
Grand Haven asks how to deal with people who sell
milk on the Sabbath, which creates complaints in the
congregation, especially in regard to Holy
Communion.

Art. 15.
Zeeland vraagt: Hoe te moeten handelen met J. de
Koster, die zich wenscht te verzoenen met de
Gemeente doch niet goed kan verduren dat hij in de
Wachter gepubliceerd is. De Correspondent verklaart,
dat hij toen niet wist, dat er een besluit dienaangaande
bestond, en hij dus meende die publicatie in het
rapport der Classis te moeten doen; doch dat hij later
een besluit dienaangaande had gevonden in het
Classisboek: en nu ten volle bereid was die publicatie
terug te nemen.
Art. 16.
Grand Haven vraagt: Hoe te moeten handelen met
leden, die op Sabbath melk verkoopen, waarover
bezwaar in de Gem. komt, vooral in betrekking tot het
H. Avondmaal?
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Na eenige toelichting en discussie is geraden; dewijl
zonder noodzaak melk te verkoopen
Sabbathschending is, die ledem zachtmoedig te
vermanen en wanneer zij niet hooren, hen het
Avondmaal des Heeren tot ontzeggen.
Art. 17.
Dezelfde vraagt nog raad omtrent H.W. Bartels, die
zich veel onttrekt van de openbare zamenkomsten,
oproer in de Gem. tracht te verwekken, en nu
eindelijk zijn lidmaatschap heeft opgezegd, wien het
Avondmaal de Heeren tweemaal is ontzegd. Na
eenige toelichting, is advies gegeven met de Censuur
voort te gaan.
Art. 18.
Noordeloos vraagt: Of zij die nog overvaartskosten
van Ds. v.d. Bosch uit Nederland naar Amerika
schuldig zijn, maar nu weigeren te betalen, daarmede
vrij gelaten moeten worden? De Classis oordeelt, na
een en andere toelichting van deze zaak, dat allen, die
het beloofd hebben, onverschillig wanneer, verplicht
zijn te betalen om dat zij ook allen den dienst van
dien Leeraar genoten hebben.

After some explanation and discussion it is suggested
that while selling milk unnecessarily is a desecration
of the Sabbath, such people must be gently
admonished, and if they do not listen they are to be
denied the Lord’s Supper.
Art. 17
The same [congregation] again asks for advice
concerning H.W. Bartels, who often absents himself
from public meetings, attempts to raise discord in the
congregation, and now finally has resigned his
membership, since he was denied Communion twice.
After further information the advice is to proceed
with censure.
Art. 18
Noordeloos asks if they, who are still responsible for
paying the remaining moving expenses of Rev.
Vanden Bosch from the Netherlands to America,
which they now refuse to pay, can they be released
from this. After more information on this matter [is
presented], the classis judges that all who had
promised to [pay], no matter when, are obligated to
pay since they all have benefited from the services of
that minister.
Art. 19
The morning session is closed with the singing of Ps.
134:5 and thanksgiving by Rev. Vanden Bosch.
Fourth Session
Art. 20
The afternoon session is opened with the singing of
Ps. 25:6 and prayer by Rev. Hulst.
Art. 21
An item, signed by Heyboer, H. Wassen, and P.
Verduin, is presented for consideration. This has to
do with the question of the moving costs of Rev.
Vanden Bosch from the Netherlands to America.,
specifically the amount fixed at about 65 dollars,
which Rev. Vanden Bosch had received from the
classis, as a portion of the amount that his honor had
to contribute to his own moving expenses. The named
brothers charge that this [amount] was not

Art. 19.
Is de morgenzitting gesloten met te zingen Ps.134:3
en dankzegging door Ds. v.d, Bosch.
Vierde Sessie
Art. 20
De middagzitting is geopend met te zingen Ps. 25:6,
en gebed door Ds. Hulst.
Art. 21.
Komt ter tafel een stuk, onderteekend door Heiboer,
H. Wassen en P. Verduin, betrekkelijk de kwestie
over de overkomst kosten van Ds. v.d. Bosch vanuit
Nederland naar Amerika, en wel bepaaldelijk de som
van ruim 65 Dollars, die Ds. v.d. Bosch van de
Classis had ontvangen, als een aandeel dat ZEW. tot
zijne eigene overkomstkosten moest betalen.
Genoemde broeders beweren dat dit niet
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was een aandeel in Zijne overkomstkosten, hem
opgelegd, noch vrijwillig opgenomen; maar
overgenomen van G. Steehouwer tot afdoening van
eene andere som, die genoemde G.S. van ZEW.
moest hebben, en dan zou de rest hem geschonken
zijn. Over deze zaak zijn vele discussien gevoerd. Uit
de discussies en toelichtingen bleek, dat die som
geene overkomstkosten waren, maar eene partikuliere
schuld van Ds. v.d. Bosch, op boven omschreven
wijze over genomen; doch dat het uit
onnaauwkeurigheid verkeerd was voorgesteld en
toegelicht op de Classis door P. Heiboer. Ds.
v.d.Bosch bekende, dat ZEW. dit wel had gemerkt,
maar niet tegengesproken om niet met zijnen
kerkeraad in ellende te komen. Beide Ds. v.d. Bosch
en Heiboer, doen hiervan schuldbelijdenis voor de
Classis, waarin de vergadering berust. Nu wordt
geoordeeld, dat elke Kerkeraad nu beslissen moet en
op de eerstv. Classis berichten: Of Ds. v.d. Bosch de
opgebrachte gelden weer restitueeren moet, dan of ze
ZEW. geschonken zijn.
Art. 22.
Collendoorn verzoekt advies om weder eenen Leeraar
te roepen. Na eenige toelichting wordt het verzochte
advies gegeven. Ook verzoekt zij een Consulent,
waartoe benoemd is Ds. D.J. v.d. Werp.
Art. 23.
Grand Rapids vraagt: hoe te handelen met twee leden
die heulen met K. Smit en zich afscheiden; Of men ze
ook Censureeren moet? Na eenige inlichting is
geoordeeld dat zij gecensureerd moeten worden.

a part of the transportation costs he incurred, nor was
it freely accepted; but was assumed from G.
Stehouwer, for settlement of another amount, which
Vanden Bosch owed said Stehouwer, and then the
remainder was given him. There is much discussion
concerning this. From these discussions and
additional information, it appears that this sum was
not a transportation expense, but a unique obligation
of the Rev. Vanden Bosch, accepted in the manner
described above, but presented and explained
inaccurately to the classis by P. Heyboer. Rev.
Vanden Bosch acknowledges that he certainly
realized this, but did not refute it, since he did not
want to have any trouble with his church council.
Both Rev. Vanden Bosch and Heyboer confess their
guilt to the classis in this; which the assembly
accepts. Now it is decided that each church council is
given the task of deciding and reporting at the next
classis, whether the Rev. Vanden Bosch must make
restitution of this money, or whether these funds were
a gift to his honor.
Art. 22
Collendoorn asks for advice in calling a minister
again. After some further information, they are
provided the requested advice. They also request a
counselor and Rev. Vander Werp is chosen as such.
Art. 23
Grand Rapids asks how to deal with two members,
who are in league with K. Smit and are seceding,
whether they also should be censured. After some
information is provided it is decided that they must be
censured..
Art. 24
Grand Rapids also asks if a woman who is unlawfully
separated from her husband and now has remarried
may be accepted into the congregation. The answer is
no.
Art. 25
A Jurrien De Jonge presents himself for the purpose
of studying in our church at his own expense. After he
is heard, he leaves the assembly as requested. At this
the delegates from Grand Rapids, where he is a
member,

Art. 24.
Dezelfde vraagt nog: Of men eene vrouw, die
onwettig van haren man gescheiden is en nu wederom
getrouwd tot de Gemeente mag opnemen? Is
geantwoord: Neen.
Art. 25.
Melde zich aan een Jurrien de Jonge om bij onze
Kerk voor eigene rekening te studeeren. Na hem
gehoord te hebben, verliet hij op verzoek de
vergadering; waarop de deputaten van Grand Rapids,
waar hij lidmaat was,
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gehoord zijn: deze gehoord zijnde, had de
vergadering groot bezwaar om hem als student onzer
Kerk op te nemen; en is besloten hem de bezwaren
voor oogen te stellen en op het hart te drukken;
hetwelk aan Ds. Baron werd opgedragen, die het
uitvoerde.
Art. 26.
Is door den Praeses een onderzoek ingesteld naar de
toestand der Gemeenten in leer, dienst en tucht en is
alles wel bevonden, van de Gemeenten die
tegenwoordig waren.
Art. 27.
Zijn de Klassisbeurten veerdeeld als volgt: Ds.
Duiker moest nog eene oude beurt vervullen te
Kalamazoo en eene te Polkton, daarom is ZEW. nu
geene beurten opgelegd. De andere zijn, Kalamazoo
Ds. Frieling en Ds. Baron.
Collendoorn Ds. v.d. Werp en Ds. Hulst.
Noordeloos Ds. Rietdijk en Ds. Stad.
Polkton Ds. v.d. Bosch.
Art. 28.
Ontvangen voor de kas der Studenten ex Bonis
Publicis van deGe meente van:
Holland
21.00
Graafschap
32.60
Grand Rapids
31.63
Vriesland
19.64
Zeeland
9.00
Grand Haven
6.50
Muskegon
6.20
Niekerk
5.37
Kalamazoo
5.60
Collendoorn
3.00
Polkton
3.29
Interest van Vriesland
21.00
Interest van Grand Rapids
7.00
totaal 171.83

are heard. Having heard them, the assembly has great
difficulty about accepting him as a student of our
church. It is the decided to present the concerns to
him and impress them upon his heart. This is
assigned to Rev. Baron to do, which he does.
Art. 26
The president questions about the doctrine, worship
service, and discipline of the church. All is found to
be well with the congregations that are present.
Art. 27
Classical supplies are divided as follows: Rev. Duiker
still has one supply to fulfill in Kalamazoo and one in
Polkton, therefore his honor is given no new
assignments. The others are: Kalamazoo-Rev.
Frieling and Rev. Baron; Collendoorn-Rev. Vander
Werp and Rev. Hulst; Noordeloos-Rev. Rietdijk and
Stad; Polkton-Rev. Vanden Bosch.
Art. 28
Received for the Student Support Fund are from the
congregation of:
Holland
$21.00
Graafschap
32.60
Grand Rapids
31.63
Vriesland
19.64
Zeeland
9.00
Gr. Haven
6.50
Muskegon
6.20
Niekerk
5.37
Kalamazoo
5.60
Collendoorn
.00
Polkton
.29
Interest fromVriesland
21.00
Interest fromGrand Rapids 7.00
Total
$171.83
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Art. 29.
Is besloten, dat de Algemeene Vergadering , zoo de
Heere wil, zal plaats hebben den 3 Woensdag in Juny
eerstk. te Chicago.
Art. 30.
De volgende Classis zal, zoo de Heere wil, gehouden
worden den 2 Woensdag in Augustus eerstk.
Art. 31.
Is de vergadering gesloten met te zingen Ps. 134:3 en
dankzegging door den Praeses Ds. Stad.
J. Stad jr Praeses
F. Hulst vdm Scriba

Art. 29
It is decided that, the Lord willing, the general
assembly will be held on the third Wednesday of next
June, in Chicago.
Art. 30
The next Classis will be held, the Lord willing, on the
second Wednesday of next August.
Art. 31
The assembly is closed with the singing of Ps. 134:3,
and thanksgiving by the president Rev. Stad.
J. Stadt, Jr., president
F. Hulst, minister of the word, clerk

Klassikale Vergadering gehouden te Holland Mich.
den 10 en 11 Augustus 1870.
Art. 1.
Is de vergadering geopend met te zingen Ps. 119:3 en
gebed door Ds. Stad, den voorgaanden Praeses.
Art. 2.
De lastbrieven werden opgevraagd en gelezen,
waaruit bleek, dat als afgevaardigden waren gezonden
van:
Holland Ds. Hulst en C. Pik, ouderling
Graafschap Ds. D.J. vd Werp en J.H. v.d. Werp "
Grand Haven Ds. K. v.d. Bosch en C. van Loo "
Muskegon Ds. L. Rietdijk
Grand Rapids Ds. R. Duiker en J.Gouw "
Vriesland J. Mast en P. Karsten ouderlingen
Zeeland Ds. J.Stad en J. Herweijer ouderling
Niekerk Ds. S. Baron en F. Tibbe "
Kalamazoo H. v. d. en C. Tieleman ouderlingen
Noordeloos P. Heiboer en H. Diepenhorst "

Classical Assembly held in Holland, Michigan, 10
and 11 August 1870.
Art. 1
The assembly is opened with the singing of Ps. 119:3
and prayer by Rev. Stadt, the previous president.
Art. 2
The letters of mandate are gathered and read and
from them it appears that as delegates were sent from:
Holland - Rev. F. Hulst and C. Pik, elder
Graafschap - Rev. D. Vander Werp and J. H. Vander
Werp, elder
Grand Haven - Rev. K. Vanden Bosch and C. van
Loo, elder
Muskegon - Rev. L. Rietdijk
Grand Rapids - Rev. R. Duiker and J. Gouw, elder
Vriesland - J. Mast and P. Karsten, elders
Zeeland - Rev. J. Stadt and J. Herweijer, elder
Niekerk - Rev. S. Baron and F. Tibbe, elder
Kalamazoo - H. v.d. and C. Tielman, elders
Noordeloos - P. Heyboer and H. Diepenhorst, elders
Art. 3
Collendoorn reports that no delegates could be send
because of illness. Vriesland reports that the Rev.
Frieling is prevented from attending due to illness.
There was nothing from Paterson and Polkton.

Art. 3.
Collendoorn bericht, dat zij wegens ongesteldheid
geene afgevaardigden kunnen zenden. De
afgevaardigden van Vriesland geven verslag van Ds.
Frieling, dat ZEW. door ongesteldheid verhinderd
was. Van Paterson en Polkton was er niets.
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Art. 4.
De lastbrieven gelezen zijnde, worden beoordeeld en
er waren geene aanmerking tegen, dan H.
Diepenhorst wordt door eenigen zijn deputaatschap
betwist. Nadat de Commissie van de groote
vergadering verslag had gegeven van haar werk en
toestand te Noordeloos, en na eenige discussien is
hem met meerderheid van stemmen zitting verleend.
Art. 5.
Rev. L. Rietdijk was aan de beurt on te presideeren en
door stemming werd Ds. Hulst benoemd tot Scriba;
beide aanvaarden hun ambt, terwijl de Praeses nog
weer in het gebed voorging.
Art. 6.
Zijn de notulen der vorige vergardering gelezen,
beeoordeeld en goedgekeurd.
Verhandeling der Notulen:
Art. 7.
Kwam in behandeling Art. 9 der vorige vergadering
betrekkelijk G. Wardenier. De Deputaten van Grand
Haven, Grand Rapids, and Niekerk deden verslag van
hun ingesteld onderzoek. Na eenige toelichting en
discusssie, oordeelt de Vergadering, dat op grond van
dat hij bankroet gegaan is uit Nederland − door het
Court van Grand Haven is veroordeelt in zake van
vischnetten met visch te nemen, die hem niet
toekwamen − en dat hij vele dingen, vooral tarwe en
ijzer had genomen van die verongelukte stoomboot
voor den Haven van Grand Haven in 186_, met zijn
censure moet voortgegaan worden volgens Korkorde.

Art. 4
The letters of mandate having being read, they are
evaluated and there are no comments in opposition
except some dispute Diepenhorst’s status as a
delegate. After the committee of the large assembly
had reported on its work and the conditions at
Noordeloos, and after some further discussion, he
[Diepenhorst] is seated by a majority of votes.
Art. 5
It is Rev. Rietdijk’s turn to preside and Rev. Hulst is
elected clerk. Both assume their office while the
president leads in another prayer.
Art. 6
The minutes of the previous assembly are read,
evaluated and approved.
Action on the minutes:
Art. 7
Art 9. of the previous assembly, concerning G.
Wardenier, is brought up for action. The delegates
from Grand Haven, Grand Rapids and Niekerk
present an account of the investigation they
conducted. After some further information and
discussion the assembly judges that on the basis that
he left the Netherlands bankrupt, was sentenced in the
court in Grand Haven, for taking fishing nets that
were [full of] fish, to which he had no right, and that
he had taken many things, especially wheat and iron
from a foundered steamboat near the harbor of Grand
Haven in 186_, his censure must proceed according
to the Church Order.
Art. 8
Concerning Art. 9 part B, is remarked that at the large
assembly delegates were named for the East but the
travelling expenses were not provided for. The
assembly decides that this now must be provided
through a canvas of the entire church. This is
assigned to the clerk, who is also the general
treasurer, who presented a roster of the preceding
assembly, which was unanimously adopted. Now the
general treasurer is charged to gather the funds as
quickly as possible.

Art. 8.
Betrekkelijk Art. 9 litt. B werd opgemerkt, dat er op
de groote vergadering wel deputaten waren benoemd,
naar het Oosten, maar niet voor de reiskosten was
gezorgd. De vergardering oordeelde, dat daarin nu
voorzien moest worden, door eene omslag over de
geheele kerk, dit word aan de Scriba, die ook Algem.
peningmeester is, opgedragen, die een rooster der
vergadering voorleide, welke algemeen aangenomen
werd; nu werd het aan de algem. penningmeester
opgedragen die gelden zoo spoedig mogelijk is, in te
casseeren.
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Art. 9.
Is men teruggekomen op Art. 21 betrekkelijk de
kwestie van die overkomstkosten van Ds. v.d. Bosch,
aldaar omschreven. De Praeses vraagt de
afgevaardigden van elke gemeente van het antwoord
van hunnen kerkraad over de vraag: Of Ds. v.d.
Bosck die opgebrachte gelden weer restitueeren moet,
dan of ze ZEW geschonken zijn? Graafschap,
Holland vragen die geld weer terug. Niekerk berigt,
dat W. Mulder verklaarde dat Ds. v.d. Bosch dat geld
terug betalen moet, of hij teekent er protest tegen aan;
maar wil ZEW op de eerstk. Klassis een volledige
kwitantie van in alles door de Klassis nu voldaan te
zijn, dan zal hij met de andere leden dezes
Kerkeraads berusten. Noordeloos verklaart niet to
berusten daarin, dat ZEW die gelden houdt, dewijl zij
overtuigd zijn dat ze ZEW niet wettig toekomen. De
overige Gemeenten die alhier op de Klassis aanwezig
waren, schonken ZEW die gelden. Ds. v.d. Bosch
beweerde nu dat de zaak niet zoo was, als in genoemd
Art. 21 was omschreven. Dit verwekte groote
beweging, de geheele vergadering verklaarde, dat die
zaak juist opgeteekend was; en wees ZEW er op dat
hij de notulen zelf goedgekeurd had. Daar het
middag is zijn de discussien afgebroken,

Art. 9
We returned to Art. 21. concerning the moving costs
the Rev. Vanden Bosch, described there. The
president asks the delegates from each congregation
for the answer of their church council to the question
whether Rev. Vanden Bosch must return the collected
sum, or if it was a gift to him. Graafschap and
Holland ask that the money be returned. Niekerk
reports that W. Mulder stated that the Rev. Vanden
Bosch must pay the money back or he will enter a
protest against this, but if his honor, at the next classis
presents a paid in full receipt for everything classis
owes him, then he, along with the other members of
the church council will accept matters as they are.
Noordeloos states that it cannot accept the situation
that his honor keeps that money, since they are
convinced his honor does not have the legal right to
these funds. The remaining congregations, [those]
who are present at this classis, gave his honor the
money as a gift. Now Rev. Vanden Bosch asserts that
the situation is not the way it is recorded in said Art.
21. This creates considerable commotion, the whole
assembly states that the matter is accurately recorded,
and points out to his honor that he had approved the
minutes himself. It being noon, the discussion is
halted.
Art. 10
The assembly is closed with the singing of Ps. 134:3,
and thanksgiving by Rev. Vander Werp.
Second Session
Art. 11
The afternoon session is opened again with the
singing of Ps. 25:4 and prayer by Rev. S. Baron.

Art. 10.
Is de vergardering gesloten met te zingen Ps. 134:3,
en dankzegging door Ds. v.d. Werp.
Tweede Sessie
Art. 11.
Is de middag zitting wederom geopened met te zingen
Ps. 25:4, and gebed door Ds. S. Baron.
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Art. 12.
Zijn de discussien die in art. 9 afgebroken waren
wederom opgenomen en voortgezet. Ds. v.d. Bosch
weigerde om die gelden terug te geven, op grond dat,
zooals ZEW. bleef beweren, de zaak niet zoo was als
de notulen luiden. Na vele discussien werd door Ds.
v.d. Werp een voorstel ontworpen, dat door de
geheele vergadering werd goedgekeurd. luidende als
volgt: "De gelden, waarover in art. 21 der vorige
notulen wordt gesproken, door P. Heiboer anders
aangevraagd en door Ds. v.d. Bosch in dien tijd niet
anders toegelicht; maar waarvan nu blijkt dat zij tot
een ander einde zijn ontvangen, waarover door de
meeste Gemeente geoordeeld is, dat ze ZEW. zouden
geschonken zijn, waarin de andere Gemeenten
berusten wanneer Ds. v.d. Bosch hiermede kwitantie
geeft, dat hij nu niets meer van de Klassis heeft te
vorderen". Dit voorstel keurde Ds. v.d. Bosch echter
af om twee reden: a. Omdat die gelden, naar Zijne
zienswijze, overkomstkosten waren, en b. Eene
zoodanige kwitantie te geven, hem zoo wonderlijk
voorkwam. Eindelijk kwam het voorstel ter tafel:
"Dat indien Ds. v.d. Bosch het op zijn geweten wilde
nemen, dat het overkomstkosten waren, de Klasses er
in rusten zou". Dit voorstel weizigde ZEW. in het
eerst, doch de Klassis bleef bij haar voorstel;
eindelijk nam ZEW. het op zijn geweten. en hiermede
was deze zaak afgeloopen.

Art. 12
The discussion of Art. 9. which was halted, is taken
up again and proceeds. Rev. Vanden Bosch refuses
to return the money, on the basis that, as his honor
continues to assert, the matter did not occur as the
article states. After much discussion, Rev. Vander
Werp makes a motion, which the entire Assembly
approves, which states as follows: “The money
discussed in Art. 21 of the previous minutes,
requested by P. Heyboer for something else, and
which Rev. Vanden Bosch did not explain otherwise
at that time, but which now seems to have been
received for another purpose, about which most of the
congregations have decided that it be given to the his
honor as a gift, which the other congregations will
accept if Rev. Vanden Bosch gives a receipt that he
now requires nothing more from the Classis.” To this
motion Rev. Vanden Bosch, however, objects for two
reasons: a) because, in his estimation, the funds were
paid to him for transportation costs; and b) giving
such a receipt seems curious to him. Finally the
motion is made, “That if Rev. Vanden Bosch will
take it upon his conscience, that these funds were for
transportation costs, the classis will accept the
situation.” Initially, his honor modifies this motion,
but classis insists on its motion; finally his honor
accepts it as a matter of conscience and herewith the
matter is concluded.
Action on Congregational Matters
Art. 13.
The church council of Holland presents to classis for
action a protest from sixteen members of the
congregation against the actions of the trustees at the
congregational meeting on Monday evening, 25 July;
since they found it too difficult to deal with and to
resolve. This protest is based on the following: That
those members lawfully were prevented from being
present at the election for two trustee members, due
to their own illness

Behandeling der Gemeente zaken.
Art. 13.
De Kerkeraad van Holland draagt een protest van 16
leden der gemeente tegen de handelingen der
Trustees op de Gemeentevergadering van
maandagavond den 25 July ter behandeling aan de
Klassis op, omdat zij het te zwaar bevonden om dat te
behandelen en uit te werken. Dit protest rust op deze
gronden: Dat die leden wettig verhinderd waren om
zelve op de electie van twee Trusteesleden
tegenwoordig te zijn, wegens ongesteldheden in eigen
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persoon of huisgenooten, of wegens de verre afstand
daar de vergadering was bepaald op des avonds half
acht. Dat hunne stemmen die ingezonden waren, door
de Trustees tegenover het gevoelen van de
meerderheid van de Gemeente, voor onwettig zijn
verklaard en uitgeworpen. Zij verzoeken inlichting: of
dit op de wet des Staats, op Gods Woord, belijdenis
en kerkorde rust: en of het Christelijk zij?, zoo ja, dan
wenschten zij te berusten, zoo neen, dan verzochten
zij herstemming en behandeling van de Trustees. Na
eenige woordenwisseling over hoe dat stuk hier
gekomen was, werd de broeder C. v. Loo, Register of
Deeds te Grand Haven, verzocht inichting te geven,
daaruit bleek: Dat die stemming onwettig was omdat
zij niet op de businessuren gehouden is. Dat volgens
de wet geene stem briefjes mogen aangenomen
worden, dan van de stemgerechtigden die aanwezig
zijn, of schriftelijk gevolmachtigd zijn voor iemand te
stemmen. Dat noch Kerkraad, noch Klassis, noch
Algem. Vergadering eenige macht had over de
Trustees, dan alleen gelijk over andere lidmaten. Zij
zijn alleen verantwoordelijk voor de Wet. Nu werd er
nog verder gesproken over: Of de Trustees buiten de
Kerekeraad te hebben gereformeerd of
ongereformeerd was, de meerderheid sprak haar
gevoelen uit; en erkende wel dat als het maar goed
werkte, het wel gemakkelijk was voor den Kerkeraad,
maar voor het overige beschouwden de meesten het
ongereformeerd te zijn en oordeelden dat de
Kerekeraad op de handelingen van de Trustees moest
toezien en te zamen werken om de Trustees in den
Kerkeraad over te brengen.
Art. 14.
De Gemeente Collendoorn verzoekt aan de Klassis
vrijheid te mogen hebben om hulp te vragen in andere
Gemeenten teneinde eenen Leeraar uit Nederland te
roepen. Dit wordt afgekeurd en haar geraden, maar te
wachten tot er een student klaar is.

or that of family members, or because of the great
distance since the meeting was set for 7:30 P.M. That
these absentee ballots were declared invalid and
discarded by the trustees in opposition to the opinion
of the majority of the congregation. They request
advice, whether this is based on civil law, on God’s
word, confession and Church Order, and if this is
Christian. If yes, they wish to acquiesce, if not, then
they request another election and action with respect
to the trustees. After some exchange about how this
item came here [to Classis], brother C. Van Loo,
Register of Deeds in Grand Haven is asked to explain
matters, from which it appears: that the election was
unlawful because it was not held during business
hours. That according to law, no ballots may be
accepted, except from those eligible to vote who are
present, or which are authorized by proxies to vote
for someone. That the church council does not, nor
the classis, nor the general assembly has any power
over the trustees, other than what they have over other
members. They are only answerable to the law. Now
it is further discussed whether it is reformed or
unreformed to have the trustees outside of the church
council. The majority speak their opinions and
acknowledge that if it works well, it is easier for the
church council. But the general opinion of most is
that it is unreformed and it is judged that the church
council must oversee the actions of the trustees, and
through co-operation work to absorb the trustees into
the church council.

Art. 14
The Collendoorn congregation requests permission
from the classis to request aid from other
congregations for the purpose of calling a minister
from the Netherlands. This is dissaproved of and it is
suggested to them to wait until a student is ready.
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Art. 15.
Kwam ter tafel een protest van E. v. Balen van
Muskegon, ingediend tegen het besluit des
Kerkeraads van 8 Juny yl. waarbij de vrouw van J.
Waaldes verklaard is beschouwd te moeten worden
als lidmaat der Gemeente, dewijl zij alzoo bij de
stichting der Gemeente door Ds. v.d. Werp zou zijn
opgenomen. Van Balen beschouwt dat dit niet
geschied zij, omdat zij tevoren geen lidmaat geweest,
noch nu vormelijk in de leer des geloofs onderzocht,
noch bevestigd was. Per abuis was zij als lid door van
Balen opgeteekend, maar later, met nog een paar
andere abuizen, met toestemming des Kerkeraads
geroijeerd, zoo hij beweerd. Van Balen weigerde niet
haar als lidmaat te erkennen, maar wel, dat zij
bevestigd worde. Ds. v.d. Werp verklaart dat zij als
lidmaat is opgenomen, doch, omdat zij in het
Kraambed lag, niet bevestigd kon worden, waarvoor
de Kerkeraad dus later had moeten zorgen, dat dit
geschied was. Ds. Rietdijk deelt nog mede, dat
niemand van de Kerkeraad zich kon herinneren, dat
over de roijering van hare naam gesproken was en er
was niets van aangeteekend. Na eenige discussien
oordeelt de vergadering dat zij als lidmaat moet
beschouwd worden.

Art. 15
A protest is presented from E. Van Balen from
Muskegon, against a decision of the church council of
last July 8, whereby the wife of J. Waaldes was
declared to be a member of the congregation, since it
was said she was accepted as such at the founding of
the congregation by Rev. Vander Werp. Van Balen
avers that this did not occur, because she had not
been a member previously, nor at this time formally
was questioned in the doctrine of faith, nor was
confirmed [as a member]. Through error she was
recorded as a member by Van Balen, but later,
through two other errors, was removed from the rolls
with approval of the church council, as he claims.
Van Balen does not refuse to acknowledge her as a
member, but does [not want] her to be confirmed [as
a member]. Rev. Vander Werp states that she was
accepted as a member but because she was indisposed
due to giving birth, could not be confirmed, which,
therefore, the church council had to take care of later,
which did happen. Rev. Rietdijk adds that no one in
the church council can recollect that the removal of
her name was discussed and nothing was recorded on
this. After some discussion, the assembly judges that
she must be considered a member.
Art. 16
The Grand Rapids church council asks if Rev.
Kloppenburg will be permitted to preach if he comes
there. After some information indicating that his
honor sympathizes with the Reformed Church of
America, it is advised in the negative.
Art. 17
The Vriesland church council asks if a woman may be
married in a church ceremony, who previously was
engaged to another person on condition that they be
married by the sesceeders, as she states, but that he
now no longer wishes to do this, and now the man she
now wishes to marry has permitted the children by his
first marriage to remain unbaptized.

Art. 16.
De Kerkeraad van Grand Rapids vraagt: Of men Ds.
Kloppenburg, als ZEW. aldaar komt, ook zal laten
prediken? Na eenige toelichting, waaruit bleek, dat
ZEW. met de Reformed Church of America
sijmpathiseerde, is geraden van: Neen.
Art. 17.
De Kerkeraad van Vriesland vraagt: Of men ook een
huwelijk Kerkelijk mag inzegenen van eene vrouw,
die te voren trouwbeloften had gegeven aan eenen
anderen, onder voorwaarde van bij de
Afgescheidenen te trouwen, zoo zij zegt, dat hij nu
niet meer wilde, en de man, die zij nu wou trouwen,
zijne Kinderen uit zijn eerste huwelijk ongedoopt had
laten liggen?
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is geoordeeld dat huwelijk niet in te zegenen.
Art. 18.
De opzieners van Niekerk vragen: Of eene vrouw, die
haren man heeft verlaten, zonder dat er toen oorzaak
van overpel bestond, afschoon dit later wel heeft
plaats gehad, wederom trouwen mag? Is geoor deeld:
Neen. vragen nog: Als diezelfde vrouw dan nu wettig
scheide, of zij dan touwen mag? Is geoordeeld: Neen
op grond van Mark. 10:13 en 1 Cor. 7: 10 en 11.
Art. 19.
De Kerkeraad van Noordeloos vraagt: Of het niet
beter zou zijn, dat, om de troebelen in de Gemeente
op te lossen en de vrede te herstellen, de Kerkeraad
vrijwillig te zijde ga staan, en een nieuwe verkiezing
uit de boezem der Gemeente plaats hebbe? Nadat
deze zaak toegelicht was door de afgevaardigden en
door de Commissie der groote vergadering, keurde de
Klassis deze zaak goed, en benoemde eene
Commissie om dit uit te werken, bestaande uit de
Leeraren S.H. Baron en F. Hulst en de ouderlingen P.
Boven en A. Krabshuis, Secundi de Leeraren D.J.
v.d. Werp en W.H. Frieling en de ouderlingen P.
Karsten en J.H. v.d. Werp.
Art. 20
De eerste dag geeindigd zijnde, is de middag zitting
gesloten met te zingen Ps. 133:3 en dankzegging door
Ds. Duiker.

It is decided not to bless this marriage.
Art. 18
The supervisors from Niekerk ask, if a woman who
left her husband before there was an instance of
adultery, which, however, later did occur, may
remarry. It is decided, No. Then the question is
further asked if this same woman now legally
separates, may she then marry. It is decided no on the
basis of Mark 10:13, and I Corinthians 7:10 and 11.
Art. 19
The church council of Noordeloos asks if it isn’t
preferable in order to resolve troubles and restore
peace in the congregation, for a church council to
resign of its own accord, and a new election be held
in the bosom of the congregation. After this matter is
explained further by the delegates and the committee
of the larger assembly, the classis sanctions this, and
choses a committee to accomplish this, consisting of
Revs. S.H. Baron and F. Hulst, and elders P. Boven
and A. Krabshuis. Alternates: Revs. D.J. Vander
Werp and W.H. Frieling, and elders P. Karsten and
J.H. Vander Werp.
Art. 20
The first day having concluded, the afternoon session
is closed with the singing of This ends the sessions
Ps. 133:3 and thanksgiving by Rev. Duiker.
Second Day, Third Session
Art. 21
The morning session of the second day is opened with
the singing of Ps. 119:3 and prayer by Rev. Stadt.
Art. 22
Rev. Baron asks to be relieved of his duties as
counselor to the Noordeloos congregation, because

Tweede Dag Derde Sessie
Art. 21.
Is de morgenzitting van den tweeden dag geopend
met te zingen Ps. 119:3 en gebed door Ds. Stad.
Art. 22.
Ds. Baron verzoekt ontslagen te worden als Cosulent
der Gemeente Noordeloos, omdat
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het ZEW. zoo onmogelijk was de gemeente te
besturen, wegens de onbekendheid met al die oude
kwestien en wegens de invloed van anderen, die de
partijen ondersteunden. De Klassis oordeelde, dat
ZEW. Consulent moest blijven, en dat ZEW. met die
oude kwestien, die in de handen van de Klassis of
Algem. Vergadering waren, niet te doen had, en dat
Klassis zou waken voor alle invloed van elders, door
die te straffen.

it was so impossible for his honor to guide the
congregation, because of unfamiliarity with all the old
problems, and because of the influence of others who
supported the factions. The classis decides that his
honor must remain the counselor, and that the old
problems which were being handled by classis or the
general assembly are not his honor responsibility, and
that classis will keep a watchful eye for other
influences of elders, in order to punish those
responsible.
Art. 23
Rev. Vanden Bosch has requested a written account
of the decision made concerning J. Warrenier , see
Art. 7, which report, at the request of the clerk, was
compiled by Rev. Vander Werp, and is now read and
approved.
Art. 24
Kalamazoo asks the classis for financial support in
building a church edifice, leaving the method of how,
through collection or some other manner, to the
congregations themselves. This request is passed
along but without a formal decision.
Art. 25
The president inquires about the condition of the
congregations, and everything is found satisfactory.
Art. 26
The people living beyond [north of] Big Rapids
(Mich.) are discussed, and the classical correspondent
is charged to correspond with them, and H.
Diepenhorst is charged to provide the correspondent
with their address.
Art. 27
Revs. W.H. Frieling and F. Hulst are chosen as
church visitors, with Revs. S.H. Baron and K. Vanden
Bosch as alternates.
Art. 28
The delegates from Vriesland ask another question,
whether the woman dealt with in Art. 17, in

Art. 23.
Ds. v.d. Bosch had verzocht een schriftelijk verslag te
hebben van hetgeen over J. Wardenier, zie art. 7, was
besloten, welk verslag op verzoek van de scriba, in
orde gebracht was door Ds. v..d.Werp, en nu werd
voorgelezen en goedgekeurd.
Art. 24.
Kalamazoo verzoekt de Klassis haar te ondersteunen
in het bouwen van eene Kerk, latende de wijze hoe,
hetzij door Collecten of andersins aan de Gemeenten
zelve over. Dit verzoek wordt wel vrijgelaten maar
niet er bepaald toe besloten.
Art. 25.
Is door den Praeses een onderzoek gedaan naar de
gesteldheid der Gemeenten, en is alles wel bevonden.
Art. 26.
Werd gesproken over die menschen, die daar achter
Big Rapids wonen, en aan den Klassikalen
Correspondent opgredragen om met hen te
Correspondeeren, en aan H. Diepenhorst opgedragen
den Correspondent het adres te bezorgen.
Art. 27.
Zijn tot Kerkvisitatoren verkozen de Leeraren W.H.
Frieling en F. Hulst Secundi S.H. Baron en K. v.d.
Bosch.
Art. 28.
De afgevaardigden van Vriesland vragen nog: Of die
vrouw waarover gehandeld is in art. 17, inge-
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val zij eene onvoorwaardelijke huwelijks belofte
gedaan heeft, dan ook Kerkelijk behandeld moet
worden? Algemeen oordeelde men, Ja.
Art. 29.
Is men overgegaan om de Klassisbeurten te
verdeelen. Ds. v.d. Bosch en Stad waren elk nog
eene Klassisbeurt schuldig te Polkton, die zij zullen
vervullen. Verder zijn zij verdeelt als volgt:
Kalamazoo Ds. v.d. Werp en Rietdijk. Noordeloos
Ds. Baron en Hulst. Collendoorn, Ds. Stad en van den
Bosch.
Art. 30.
Zijn de Collecten voor de kas der Studenten ex bonis
publicis opge nomen, ook die op de groote
vergadering van deze Klassis ingekomen waren. Deze
Collecten waren van de Gemeente
Op de Groote verg.
Klassis
Holland
26.00
Graafschap
21.70
24.48
Grand Haven 5.00
Muskegon
10.65
10.00
Grand Rapids 26.38
22.65
Vriesland
15.45
15.80
Zeeland
13.93
Niekerk
9.66
3.93
Collendoorn
5.00
Kalamazoo
6.20
4.14
Paterson
10.00
totaal.
100.04
106.46
Art. 31.
Is aan de deputaten voor het oosten opgedragen Ds.
van Leeuwen te bestaffen over zijne nalatigheid in op
de Klassis te komen: en de verschuldigde gelden te
verrekenen met ZEW.
Art. 32.
De volgende Klassis zal, zoo de Heere wil,

case she promises to marry unconditionaly, then
should be subject to ecclesiastical action. The
unanimous answer is yes.
Art. 29
Classical supplies are arranged. Revs. Vanden Bosch
and Stadt each owe one classical supply to Polkton,
which they will complete. The rest are divided as
follows: for Kalamazoo, Revs. Vander Werp and
Rietdijk; for Noordeloos, Revs. Baron and Hulst; and
for Collendoorn, Revs. Stadt and Vanden Bosch.
Art. 30
Collections for the student support fund are gathered,
both those received at the large assembly and at this
classis. These collections are from the congregation:
Gen. Assembly
Classis
Holland
$26.00
Graafschap
$21.70
24.48
Grand Haven
5.00
Muskegon
10.65
10.00
Grand Rapids
26.38
22.65
Vriesland
15.45
15.80
Zeeland
13.93
Niekerk
9.66
3.93
Collendoorn
5.00
Kalamazoo
6.20
4.15
Paterson1
10.00
Total
100.04
106.46
Art. 31
The delegates for the East, are charged to reprimand
Rev. Van Leeuwen for his neglect in attending the
classis, and to obtain an accounting with his honor for
the money owed.
Art. 32
The next classis, if the Lord wills, will
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plaats hebben op woensdag den Nov. eerstk.
Art. 33.
Is de vergadering gesloten met te zingen Ps. 90:9 en
dankzegging door den scriba Ds. F. Hulst.

meet on Wednesday, next November.
Art. 33
The assembly is closed with the singing of Ps. 90:9
and thanksgiving by the clerk, Rev. F. Hulst.

F. Hulst v.d.m. Praeses.

F. Hulst, minister of the word, president [sic]

[Note: This concludes the minutes of classis in the
original book title, “Acts of Synod, etc. of the
Christian Reformed Church.” The following minutes
are from the general assembly, which in 1879 is
renamed the synod.]
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