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24 February 1858

Holland, Michigan

Rev. Albertus C. Van Raalte, Clerk of the Holland Classis sent a note on 16 February to
De Hollander that the Holland Classis would be meeting on Wednesday, 24 March at 9
am. in the Zeeland church. Rev. Pieter J. Oggel would deliver the sermon. This is a
special meeting for the examining of Rev. [Adrian] Zwemer who was called by the
Vriesland congregation. Then in a postscript it was added that the meeting was
postponed to 7 April.

In Dutch; translated by Dr. Henry ten Hoor.

Original in the collection of the Holland Historical Trust at the Joint Archives of Holland
at Hope College.

The Hollander, 24 February, 1858
CLASSICAL NOTIFICATION
The Spring meeting of Classis Holland will, D.V., be opened
on Wednesday, the 24th of March, at 9 o'clock in the morning
with a sermon by the Rev. Mr. P.J.Oggel in the church building
of Zeeland, with the special purpose of examining the minister
called by the congregation at Vriesland, the Rev. Mr. Zwemer.
At the same time, those who desire support for study at
the Holland Academy are requested to apply to the committee
in Zeeland, meeting on Tuesday, the 23rd of March, at 10 o'clock
in the morning, supplied with consistory recommendations.
A.C.van Raalte
Secretary
Holland, Ottawa, Mich., Feb. 16, 1858
(By mutual agreement and consultation of the Revs. Oggel,
van der Meulen and van Vleck, the above-mentioned meeting is
postponed until Apr. 7. Ed.)

Tr.: H. ten Hoor
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gende vertegenwoordiging geregtigd zijn: Allegan Co., OGGEL,
in het kerkgebouw van Zeeland, geopend
5; Ottawa Co., 5; Newaygo Co., 3; Oceana Co.. 3; Manistee Co., 2; Mason Co., 1; Grand Traverse Co., 1; Em- worden, inzonderheid ten doel hebbende de exmet Co., 1; Manitou Cu., I; ongeorganiseerde Counties, aminatie van den in de gemeente Vriesland be
roepenen leeraar, den Weleerw. Heer Zweerer.
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Nieuws voor de Voerlieden.

Tevens worden degenen, welke ondersteuning
begeeren tot studie op de Holland Academy,
verzocht, zich bij de commissie in Zeeland, vergaderd Dingsdag den 23sten Maart, 's morgens
om tien uur, voorzien van kerkeraads-aanbeve•
ling, eau te melden.
A. C. VAN R.AALTE,
Holland, Ottawa
Scriba.
Febr. 16, 1858.
[Door onderling overleg en goedvinden tier
eerw. heeren OGGEL, VAN DER MELLEN en VAN
VLECk, is bovengenoemde vergadering tot 7
April uitgesteld.—REn.
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De Hollander, 24 Feb. 1656
Classikale Bekendmaking.
De voorjaarsvergadering der Classis Holland zal, D. V. op Hoensdag, den asten Maart, 's
morgens om negen uur3 met het houden van eene predikatie door den Vieleerw. Heer P. J. uggel,
in het kerkgebouw van Zeeland, geopend worden, inzonderheid ten doel hebbende de examinatie
van den in de gemeente Vriesland beroepenen leeraar, den Vieleerw. Heer Zwemer.
Tevens worden degenen, welke ondersteuning begeeren tot studie op de Holland Academy,
verzocht, zich bij de commissie in Zeeland, vergaderd Dingsdag den 23sten Maart, 's morgens
om tien mil., voorzien van kerkeraads-aanbeveling, aan te melden.
A. C. VAN RAALTE, Scriba
Holland, uttawa, Mich., Febr. 163 185g6
(Door onderling overleg en goedvinden der eerw. heeren uggel, Van Der Meulen en Van Vleck,
is bovengenoemde vergadering tot 7 April uitgesteld. Red.)
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De Hollander, 24 Feb. 1658
Classikale Bekendmaking.
De voorjaarsvergadering der Classis Holland zal, D. V. op vioensdag, den 24sten Maart, 's
morgens om negen uur, met het houden van eene predikatie door den V,eleerw. Heer P. J. uggel,
in het kerkgebouw van Zeeland, geopend worden, inzonderheid ten doel hebbende de examinatie
van den in de gemeente Vriesland beroepenen leeraar, den V.eleerm. deer aremer.
Tevens worden degenen, welke ondersteuning begeeren tot studie op de Holland Academy,
verzocht, zich bij de commissie in Zeeland, vergaderd Dingsdag den 23sten I:iaart, 's morgens
om tien uur, voorzien van kerkeraads-aanbeveling, aante melden.
A. C. VAN RAALTE, Scriba
Holland, uttama, áich., Febr. 16, 165X8
(Door onderling overleg en goedvinden der eerw. heeren ggel, Van Der ,gieulen en Van Vleck,
is bovengenoemde vergaderinp: tot 7 April uitgesteld. Red.)

