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11 March 1857

Holland, Michigan

Rev. Albertus C. Van Raalte placed a notice in De Hollander which was published on
this date saying that the next meeting of the Holland Classis would be held on 8 April in
the First Reformed Church of Zeeland. Rev. [Koene] van den Bosch would deliver the
sermon. Congregations are asked to take offerings for the Holland Academy on 29 April
to defray boarding costs.
[Note: van den Bosch did not preach at this session because he and his congregation
defected from the Reformed Church. In April, the Secession of 1857 was underway.]

In Dutch; translated by Dr. Henry ten Hoor.

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

REGULAR MEETING OF CLASSIS HOLLAND
Classis Holland will, D.V., meet on Wednesday, April 8
at 9 a.m. in the Zeeland church. The opening sermon will be
preached by the Rev. Mr. van den Bosch.
The Administrative Committee of the Classical Emigration
Fund will meet daily before 3 p.m. at the home of Rev, van
der Meulen. The Sunday before, April 5, is designated for the
40
".r
collection of the above-named Funds. The congregations are
also requested to take up a special collection on April 29 for
the needs of "The Holland Academy," to defray boarding costs.
Prayer Day for Crops, Thursday April 2; let us make it
a request for showers of rain and the South and North winds
of the spirit over the fields of our hearts, so that our souls
may live and beginning and contiuing conversions may adorn and
gladden us,and our hearts and homes may be filled with Praise
to God and the peace and happiness of God's service. Let us
on that day take up a Spring collection for the needs of Kamper
e ri 1 Ui j, ti.0100
High' School.
Holland, Ottawa, Mich., March /9, 1857
A.C.Van Raalte
Secretary

Tr.: H. ten Hoor

//
De Hollander, 1 Afkr.il 112857
GEWONE CLASSIKALE VERGADERING
Der Classis Holland zal. DV. op 16oensdag den 8sten April 's morgens om 9 uur in het
Kerkgebouw van Zeeland plaats vinden. De openings predikatie is opgedragen aan den lel
r
)44A.
Eer. Heer '
De administratie-commissie van het Classikale Emigratie-Fonds zal 's daags te voren
des namiddags om 3 uur ten huize van Ds. van der Meulen, vergaderen. De rustdag te voren
5 April, is bestemd tot het collecteeren in de gemeenten voor genoemd fonds. Alsmede worden
de gemeenten verzocht om den 29sten April eene bijzondere collecte te doen ten nutte van
"The Holland Academy" ter bestrijking van kostgelden.
Biddag voor het gewas, Donderdag den 2den April; doch laat het inzonderheid zijn een
zoeken van de regenplassen en den Zuiden en Noorden wind des Geestes over den Akker
onzes harten, opdat onze ziele leve en aanvankelijke en voortgaande bekeerinp ons versiere en
ver.lijde, en onze harten en woningen vervuld mogen zijn met God's lof, en den vrede, en
de zaligheid van's Heeren dienst. Iden gedenke op dien dag aan dd bepaalde voorjaarscollecte ten nutte der Kamper Hoogeschc,ol.
Holland, Uttawa,

Maart 9, 1857
A. C. van Raalte, Scriba
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•
ernstig over Ds. Bouts, van Milwaukee, Wis.,
GADERING.
. .
gedacht, zijnde dezes tegenpartij thans bij de Der Classis Holland zal, DV. op Woensdag
gemeente van Ds. KLUX. Wij moeten het af den 8sten April 's morgens .om 9 uur in het.
Kerkgebouw van Zeeland plaats vinden. • De
wachten."
openings predikatie is opgedragen aan den
SEir Onze vriend 0. D. v.or DE!i Suns,
WelEerw. Heer van den BOSCH.
De administratie-commissie van het Classikale
Grand Rapids, is door den Gouverneur ben
Emigratie-Fonds zal 's daags te voren des natot Openbaar Notaris voor Kent County. .
om 3 uur, ten huize van Ds. van. der
vernemen, dat dit, gepaard met de aanstel ing middags
MEULEN, vergaderen: De rustdag te voren, 5
door drie Vrederegters tot tolk, hem veel d k- April, is bestemd tot het collecteeren in de gete verschaft, waartoe het steeds groeijend g tal meenten voor genoemd fonds. Alsmede worden
Hollanders en Duitschers aldaar niet weinig bij- de gemeenten verzocht om den 29sten April
eene bijzondere collecte te doen ten nuttte van
draagt.
"The Holland Academy" ter bestrijking van
Zegene de Heere hem dermate; dat hij
kostgelden.
de zijnen ruimen doorvoer vinde!
Biddag voor het gewas, Donderdag den 2den
April; doch laat het inzonderheid zijn een vjeDe pituktsing des County-Zétels.
Deze reedy' langgeduurd hebbende kwesti is ken van de regenplassen en den Zuiden en
Noorden wind des Geestes over den .Akker oneindelijk tot een besliisen gebragt,': en met •en zes harten, opdat onze ziele leve en aanvankeondergang der zon 4 den Oden A1411 e. k. al lijke en voortgaande bekeering ons versiere en
het beslist zijn, of Grand Haven,' dan of É :t verblijde, en onze harten en woningen vervuld
raanville de plaats zal zijn, van den CouhtYszet mogen zijn met God's lofiien den vrede,.. en de
De betrekkelijke verdiensten. .der. tegengest zalighéid. van 's ' Efeeren dienst. -Men gedenke
op dien dag aan de bepaalde voorjaaars-collecte
de - plaatsen zijn door derzelver bljzoadere.voo ten nutte der Kamper Hoogeichool.
a standers met warmte voorgesteld. •
Holland, Ottawa, Mich., Maart 9, 1857.
A. C. vas RAALTE,
La
Wat ous hier, te'lloliand, aanbetreft, is Grand
Haven thans het' gemakkelijkst te naderen punt;

Holland Historical Trust Collect!Ott
of the
Joint Archives of Holland

DE HOLLANDER.

men wij bet, vooral in het gegeven geval, dwaze gaan, bij de ontvangst der bovenvermelde rede,

partijgeest, die, inplaats van eeue nuttige wrijving van denkbeelden geeft, ontevredenheid bij
de vrienden eu ligtelijk bitterheid bij de anders.
denkenden zou kunnen veroorzaken.
Wat is bedaard overleg toch veel waard!

kunnen wij nu niets meer er van geven. In de
volgende uitgave dan, bij leven en welzijn.—
Wij zijn verblijd, dat onze nieuwe President zijn
SENDINE.311E_A /IEIT •
gewigtig werk aanving onder inroeping der hulp
tspONS.bAG, 11 MAART, 1857.
van den Almagtige. Verhoore Deze zijne, en
gewisselijk ook onze, bede
zèr Maakten wij, voor acht weken, bekend, »air Men schrijft ons uit Grand Rapids, "dat
AANKOMST DER NIAGARA.
dat onze geliefde Herder en Leeraar, A. C. VAN aanstaanden Zondag de WelEw. Heer P. J,
Dit poststoomschip, dat den 14 Feb. Liverpool verliet,
RAALTE, eene reis stond te doen near het Oos- OGGEL aldaar zal prediken, en dat den volgen- kwam
eerst den 2.8 te Halifax aan; hij had eene lange reis
ten, in het belang onzer scholen: thans mogen den dag bet volk zal opgeroepen worden om een door bijsier wed er
Engeland is niet van voornemeu troepen naar Perzie
wij met blijdschap ZEw's behouden aankomst, beroep uit te brengen op eenigen leeraar.
te zenden. De rnagt te Bushire zal het binneland niet inKoude
men,"
zoo
schrijft
men
ons,
"zijn
verzeer
talrijke
Belie
trekken; men zal trachten vrede te maken. Ook zullen
in ons midden, mededeelen.
geen nieuwe troepen naar China worden gezonden.
schaar kwam 11. Zondag in ons ruim en net kerk- langen verkrijgen, clan was Ds. A. C vex RAAL- er De
broodstoffen waren weer iets lager. De geldgebouw dan ook, als naar gewoonte, op, om den TE bepaaldelijk de man, de keuze; doch, in aan- markt was iets williger.
merking nemende de behoefte, die er heerscht,
krachtigen ert vurigen prediker te hooren.
Voor de liollander.
Het aanvankelijk openen, op den 9deu dezer, om dadelijk een' leeraar te verkrijgen, wordt er
GEWONE CLASSIKALE VERvas de parochiale school, onder de leiding van ernstig over Ds. Bouts, van Milwaukee, Wis.,
GADERING.
Mejnfvrouw vArr ZWALUIVENBURG i8 het eerste, gedacht, zijnde dezes tegenpartij Oats bij de
Der Classis Holland zal, DV. op Woensdag
dat wij als gevolg van ZEw's wederkomst mo- gemeente van Ds. KLL1N Wij moeten het af- den 8sten April 's morgens om 9 uur in het
Kerkgebouw van Zeeland plaats vinden. De
wachten."
gen berigten.
openings
predikatie is opgedragen aan den
Het tweede, niet minder gcwigtige, is de hou.
Mar Onze vriend 0. D. VAN DEB SLUIS, te WelEerw. Heer van den BOSCH.
wing, in metselwerk, van de seminarie, welke Grand Rapids, is door den Gouverneur benoemd
De administratie-commissie van het Classikale
mini en doelmatig genoeg zal worden, om een tot Openbaar Notaris voor Kent County. Wij Emigratie-Fonds zal 's daags te voren des naaanzienlijk getal studenten te kunnen huisvesten. vernemen, dat dit, gepaard met de aanstelling middags ow 3 uur, ten huize van Ds. van der
Verandert bet plan niet, dan zal men dezelve door drie Vredcregters tot tolk, hem veel druk- MEULEN, vergaderen. De rustdag te voren, 5
bouwen op den heuvel ten zuidoosten der "Hol- te verschaft, waartoe het steeds groeijend getal April, is bestemd tot het collecteeren in de gemeenten voor genoemd fonds. Alsmede worden
lander Office."
Hollanders en Duitsehers aldaar niet weinig bij- de gemeenten verzocht om den 29sten April
Moge op beide 's Heeren onmisbaren zegen draagt.
eene bijzondere collecte te doen ten nuttte van
"The
Holland Academy" ter bestrijking van
in ruime mate rusten!
Zegene de Heere hem dermate, dat hi.; niet kostgelden.
Zoo als doorgaans in dezen tijd van het de zijnen ruimen doorvoer vinde!
Biddag voor het gewas, Donderdag den 2den
April;
doch laat bet inzonderheid zijn een zoejaar, volgde op den dooi.vorst en sneeuw. VrijDe plaatsing des County-Zetels.
dag morgen vroeg, echter, begon het dermate
Deze reed, langgeduurd hebbende kwestie is ken van de regenplassen en den Zuiden en
te sneeuwen, dat 4",afgebroken sledevaart in eindelijk tot een beslissen gebragt, en met den Noorden wind des Geestes over den Akker onzes harten, opdat onze ziele leve en aanvankeeenige urea tijds weder hersteld was, die de ondergang der zon op den &Lien Apiii e. k. zal lijke en voortgaande bekeering ons versiere en
landlieden algemeen in beweging bragt, ow met het beslist zijn, of Grand Haven, dan of East- verblijde, en onze harten en woningen vervuld
hun graan moleuwaarts te snellen. Op Vrijdag manville de pleats zal zijn van den County-zetel. mogen zijn met God's lof, en den vrede, en de
alleen, telde men hier ongeveer een vijftigtal
De betrekkelijke verdiensten der tegengestel- zaligheid van 's Heeren dienst. Men gedeuke
op dien dag aan de bepaalde voorjaaars-collecte
sleden.
de plaatsen zijn door derzelver bijzondere voor- ten nutte der Kamper Hoogeschool.
Door de vrij strenge vorst, welke op de 12 a standers met warmte voorgesteld.
Holland, Ottawa, Mich., Maart 9, 1857.
14 duim dikke sneeuw volgde, is de waterstand
A. C. VAN RAALTE,
Wat ons hier, te Holland, aanbetreft, is Grand
aanmerkelijk lager geworden.
Haven thans het gemakkelijkst te naderen punt;
Men spreekt hier, in onze Nederzetting, en wat onze vrienden te Zeeland aangaat, is Eastook rondom ons, dat de teveldstaande tarwe, mauville het naastebij. Wat de kosten betreft
NIEUWSTIJDINGEN.
toen zij van de sneeuw ontbloot was, veel belo- voor County-gebouwen, ten gemakke der GeNEDERLAND.
vend stond.
regtshoven en openbare ambten, schijnt de baBlijve dit kostbaar gewas door, Hem, die de lans ten gunste van Eastinanville over te slaan. — 's Gravenhoge 28 Januarij. Aan bet
getijden onder Zijn beheer heeft, beschermd!
Wij vernemen, dat er in de County Clerk's Office Dagblad van Zuid-Holland en 's Gravenhage
wordt het volgende uit Ameide gemeld: Bij
gar Iemand, die zich niet durfde verlaten op zekerheid berustende is voor de noodige gebou- gelegenheid van het inschrijven der lotelingen
de inlichting, omtrent do swanip-landen gegeven, wen te Eastmanville, vrij van eenige uitgaven, voor de nationale militie, had alhier het volgende voorval plants. Bene moeder, wier zoon ook
is naar het Laudkantoor gereisd, om een be- door de County anders te doen.
I moest ingeschreven worden, kwam liet bureau
Nu
huurt
de
County
de
kantooren
to
Grand
geerde 40 acres te beniagigen: maw, met welverwittigen, dat haar zoon kwade voeten had en
ken uitslag? Juist zoo, als voorzegd was: "De Haven, welke openbaar bekend staan van onvei- niet kon verschijnen, waarmede de burgemees•
swamp-landen zijn Diet te koop, voordat zij zes lig te zijn, en bovendien in de behoeften der ho- ter echter geen genoegen nam, maar, het zelf
onderzoekende, vond hij den ongelukkige door
weken geadverteerd zijn." Geduld dus, vrien- ven maar op schooijeraehtige wijze voorziet.
zijne ouders opgesloten, bijna naakt, op eeuige
Het
spijt
ons
to
moeten
zeggen,
dat
de
burden!
gers van Grand Haven nalatig gebleven zijn in wisseu stroo en oude vodden, krom inelkander
Eenige dagen geleden, had inen te 'Grand de vervulling hunner uit eigene beweging ge- getrokken, met bevrozeu voeten in een vochtig
Haven eene politieke vergadering, waarin .on- dane voorstelling, namelijk, in het verschaffen hok liggen. De regtbank van Gorinchem heeft
zich de zaak aangetrokken en een onderzoek
der anderen besproken werd, of de leeraars der van doelmatice kautooren voor de County. ter aangevangen.
H. DOESBURG3 Redakteur.
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