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VOORWOORD.

De hier volgondo WETTEN on BErALIEoEr~ der Nederduitseh
Goreformeerde Kerk van Natal worden by dezen nan do
Natalsoho gemeenten aaugoboden, golyk dezelve door do
dorde (nog aldus genaaznde) Ringsvergadettig (gehouden to
Pioterinaritzburg van don lOden tot den, 25sten Ooto~ber 11.)
zyn aangenomen en voorloopig als regel voor do G-orefor
meorde Kork alhier zyn gosteld.
Hot oorsponkelyko ONTWERP, door do daartoe bonoemde
Commissie opgomaakt, en in de gomeenten verspreid, is door
de Vergadoring zorgvuldig nagezien on overwogen, terwyl
naauwkourig acht gogeven is op do van versehillende zyden
ingebragto bodonkingon on b&wareu, die ~oovcel moqetyk
zyn iflgewilligd, gelyk nit ondorsehoidene voranderingon
blyjcen zaL
De gemeenten hebben evenwel in hot oog be houden dat
nan die Commissie niet was opgodragen om niouwe Wetten
voor onze Kerk to makon, doch sleohts om, ziende op de
plaatselyko omstandigheden, tit dozelvo te verwydoren w&
onnoodig en by to voogen wat noodzakelyk was.
By vergelyking met do Oude Wetten zal de lozer bospo~.
dat do Commissio zich nan don haar opgodragen last gehon
den hoeft, ofschoon do afsoheiding van do Kaapscho Synode
eone verandering van regoling in Kerkbostuur vereischte,
waaruit noodzakelyk velorloi andore wyzigingen voortvlooiden.
De ‘[ergadoring meont, in hare verrigtingon, zich zoo good
hoar mogelyk was, van haro taak gekwoton te hebben on
hoopt, na ernstig en biddend berand, den rogten weg te zyn
ingeslagen.
Inmiddels, in de moeyelyke omstandigheden, waarin do
Kerk, ton gevolgo van d’ afscheiding van do Kaapsche
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Synocle zich geplaats ziet, rekent en vertrouwt do Ver
gadering op de instemming on medewerking der gemeenten,
ook daar, vaar zy, in sommige opzigten, niet aan alle inge
bragto bedenkingen hoeft kunnen voldoen, om overwegende
redenen die do afgovaardigden gereed zyn aan do gemeente..
loden to verkiaron.
Het is do vurigo wensch en bedo der Vergadering, dab
do Heer hare ernstige pogingen tot weizyn dor gemeenten
gelievo be zogenen en do Noderduitsch Goreformeerde
afdeeling zynor Kerk hior to lande moge in stand houden
en doon bloeyen; dab daartoe Leoraron, Kerkoradon, en
Gonteenten, in liefde aan elkander verbonden, van haste
mogen zamen werken en aizoo ‘s Heeron Koningryk in
ons midden moge worden uitgebroid en Zyn naam groot
gomaakt.
P. HUET.
Pietormaritzburg, Novembor, 1864
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By dbzeu ~wordt san 4e geineènten der Nederduitsch
Gereformeerde Kerk van Natal eene tweeds uitgaaf van do
Wetten en Bepa1ingenton~er~Kerkaan~eboden~
Tot doze’ tweede uitgaaf word on~ :de ~vb1geñde redenen
besloten.:—,
Ten Berste. Er waien geene’ exemplaren der Wetten et
Bepalingen moor voo andén,. zóodat aan gedane aanvraag
niet voidnan kon worden. Ret noodzakolyke dat do loden
der Kerkbesturen, en bet wensehelyke dat de loden der
gemeente sen exethplaar der bestaande kerkwet in handeri
hebben zouden, zal wel door niemand ontkend worden~
Ten Tweede. Sedert de nitgaaf in 1865, zyn eenige verai~’
deringen en Wyzigingen in do kerkwet gemaakt door do
.A.lgemeene Kerkvergadering ouzer K~rk, die jaarlyks gehou~
den wordt. Hot *as wensehelyk die veranderingen en
wyzigingen in to vullen.
Niot ongepast ielligt is het her de sanmerking te inaken
dat die veranderingen en wyzigingcn nä ryp beraad en met
veel omiichtigheid geznaakt zyn. In den regel verwees
Algemeene Kerkvergadering eJ~k voorstel, door weiks manname een Artikel der bestaande Wet gewyzigd, of cone
geheel.hieawe bepaling or san toegevoegd 2011 Worden, eerst
naar do veñchillende Kefkeradon, ten einde hot gevoe
Ion van de l~gere Kerkbesturen in te winnen en besloot
dathna tot deszelfs opname in do Wetten en Bepalingen.
Lang~ dozen wcg meende do Algemeene Kerkvergadering
zeh hot best van do noodzakelykheid en het weusehelykq der
voorgestelde veranderingen of toevoeging to •kunnen overtmgen.
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WY wensohen voorts niet alleen .de Opzieners doch vooral
oak do leden onzer getneenten op het harte to binden, dat
gehoorzaamheid aan doze Wetten en Bepalingen de dure
• plicht is van een• ieder, die door bet àileggen van belydenis
of anderzins tot do Nederdujtseh •Goreformeerde Rerk van
Natal is toegetre&n, zynde de belofte van onderwerping aan
dezelve, weUcier gettonwe nakoming tech bet minste is dat
wy verwachten kunnen, vrywillig door een ieder afgelegd.
Wy vertrohwen verder dkt men t~tens verstaan zal dat
onderwerping aan deze Wetten en Bepaiingen niet afleen in
gehoorzasmhejd aan dezelc-e bestaat, znaar ook in eene
getrouwe en hartelyke medeweFking tot derzelver handha
viñg. Dit worde, ihzonderheid aan hot opkoxn~nd geslacht
• door Leeraren, Opzieners en ouders duidelyk geniaakt en
ingep rent.
Do Heer make ook dezen.. arbeid dienstbaar tot bevestiging
zyner Kerk in dit land I
.
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Pietermaritzbm.g, January, 1873

A. VAN VELDEN.

WETTEN EN I3EPALINGEN
DEft

NEDERDITITSUR BEREFOR1WEERIJE KERK TE NATAL.

LI. ALGIThFEENB BEPAIJINGEN.
:i. Do Ncd~duitseh Gereformeerde Kerk van Natal belydt
do leer vawG’ods Heilig Wooitd to zyn toegedaan, gelyk de
zelv& ditgedfukt staat in do Belydenissohriften der Gero
formeerde Kerk, gowoonlyk genoemd do Formulieren vaii
Eenigheid, by name: do 37 Artikelen der Geloofsbelydouis,
~e 5 Artikelen tegen do Romonstranten ende Heidelbergsche
Catechismns; torwyl zy zich in de uitoefening der openbare
Eeredienst houdt aan de Lithurgisehe sehriften of Formu
heron thor Kerk.
2. Tot do Nederd. Geref. Kerk van Natal behooren alien,
die op belydenis des geloofs overeenkom~tig do belydenis
schriften der Geref. Keik tot loden aihier zyn aangenomen
voorts degenen die, inandere lAnden of ~taten van Zuid
Afrika als tot do Nederd. Geref. Kerk behoorende erkeud,
zich in eene der gemeenten van Natal nederzetten, mits zy
door behoorlyke attestatien hun lidmaatschap hebben doet’
blyken; eindelyk allen, die in do Nederd. .Geref. Kerk alhier
gedoopt zyn.
3 Loden der Nederd. Geref. Kerk van buiten Zuid-Afrika
komedde, zullen by hot inlevoren van hunne kerkelyko
attestatien aan den Leeraar der gemeente waar zy zich yes
tigen, verzekering hebben te geven van hunne gehechtheid
aan do leer der Kerk overeenkomstig de belydenisschriften,
alvorons als Jeden der Kerk opeulyk in de geincente to wor
den erkend.
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4. Doze allen blyven tot do Nederd. Geref. Kerk van
Natal behooron zoo lang zy niot vrywillig en duidolyk in
gesolirift verklaarcthobben zich van dezelve af te schoidon
of om wettige redenen daarvau afgoscheiden zyn.

IT. ALGEMEENE KERKVERGADER~G
ART. 1.

Hot hoogste Kerkbestuur der Geref. Kerk van Natal
berust by do Algemeene Kerkvergadoring.
ART. 2.
Do Algemeone Kerkvergaderjng is zamongesteld uit ale
dienstdoende Prodikanten der Nederd. Gerof. Kerk van
Natal, en uit twee loden die gerechtigd zyn in don gecombi~
neerdon Kerkraad to zitten, door e]kon Kerkeraad te benoe
men, ~én van wolke echtor eon dienstdoondo ouderling ,zyn
moet, by wolko benooming or ook secundi gokozen, zullen
worden.
ART. 3.

Vacanto gemeenten kuxmen zich doen vertegenwoofdigen
door twee leden van don gecombinoordou kerkeraad, *aarv~n
eon dienstdoendo oudorling zyn thoot,
ART. 4.
De Algomeeno Kerkvorgadoriiig is belast met rde zorg
yoor ‘do algelneeno.be]angen der Gerof; Kerk van Natal, en
ih het byzondor met do z~rg voor. ales’ wat do openbare
Godsdienst en. kerkelyko instellingen betreft.
ART. 5.
De uitspraken der Algomeene Korkvergaderjng in het
laatste’ ressoi’t, l~et~eVkelyk zaken door den minder Kerkelyk
bestuur behandeld en in geval van beroep voor dezelve gé
br&gt, zyn beslissend, alsmedo die zonder beroop door
dezelvo behandeld’ of afgedaan zyn.
ART. 6.
Dc Algemeeno Kerkvergadering ontwerpt~, vorandert, ver
moerdert en verbetert Kerkelyke Wetten en verordeningen
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welke door den Pr~ses en Soriba goteekond, en door do
drukpers vorkrygbaar gomaakt wordon.’
Aat 7.
Do Algerneene Kercvergad~ring, komt byeep jaarlyks op
e~Ikon, eersten Maaudag yap do maand Juny, of zoo spoedig
mogelyk ‘da.arna in dezelfde week op ~1a~ts en tyd door do
vorige Algomeene Kerkvergadering ~bepaa1d.Awr. 8.
By bozondero govallen, c~aàr de Voorzitter ~uIks noodzako
lyk acht, heeft hy de magt eene tuitengowone verga4ering te
beleggen, met advies der Kerkolyko Commissie, zullende hy
dat advies schriftelyk rnqgen inwinn~n.
Ai~p. 9.
Ret Voorzitterschap van de A1~emoeno Kerlçvorgadoriug
wordt waargenOmen by afwisseling door eon dor ‘Predikanten,
zullende men ziob daatiu hebben to schikken naar den ouder
dom van dienst in do. Kerk. Do Voorzitter blyft in functie
gedurendo ee~i vol jaar, van do eene ‘Vergadering tot do
~ndore, en bepaaldolyk tot den aauvang der Vorgadering, en
zal zich, in voorkoinendo gévallen, hebbon to houdon san do
Wetsbepalingen en besluiton der. vorigo Ver’gadering.
ART. 10.
Er zal eon Scriba en’Qu~stor zyn. Do Scriba zal worden
gokozenby elke Algemeeno Kerkvorgade~ing met gesloten
briofjes en is herkiesbaar. Do Scriba is belastmot het lipuden
van do Notulon, der Vergadering,mot do uitgave der Wetten en
bepalingen, met de officielo cbrrespondontien. en als Qu~stor
met do administratio .van ii~t Kerkfonds.~ Hy is verder
verphcht twee maanden ‘fobr do Algomeone Kerkvergadering
zittihg hohdt,.d’e ledenaan wien commission zyn opgedragon
schriftblyk daara~n to herrinnerçn.
Do Scriba zal nit hot Kerkfonds eene vaste toolage genieton van £15’s jaars, mitsgadors billyko rostitutie van onkoston.
ART. 11.
Wyze van handelon dor .Algemeono Korkvorgadering
a De Vergadering worth goopend door don Voorzittor.
b 1)o Loden dor Vergadering lovoron hunne lastbrieven
in, behoorlyk gotoekend door den Voorzittor dos
lCorkraads.
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c Daarna troedt do Voorzit~er af, en maakt plaats voor
zynen opvolger.
d Do afwezige loden zullen de redenen hunner afwezig
heid schriftelyk inoeten opgeven.
e By elke gewone Vergadering zullen van elke gemeente
moeten worden overhandigd nan den Qu~estor de
gelden voor het Kerkfonds, en voor bet Predikants..
Weduwenfonds volgens de voJgende opgave:
“Do Kerkerand dot Geroformoerdo Gemeento to
bokont biermode, dat in do gorneonto ondor hun rossort gohoven is,
van 1 Mei,
, tot 1 Mci,
, de
sorn van £
zynde:
Poor hot Kerkj’oflds
Doopgeldon op don gowonen tyd •..
£
op buitengowonen tyd
Aanneming van Lodonmaten
op buitengowonen tyd
Iluwelyken of gewonen tyd
oy buitongowonen tyd
Doop-oxtrak ten
Thdmaatsebap.xu,kton
Verhuurdo Zitplaatsen
for hot Eredikants.. Weduwenfonds:
fluwolykon op buitengowonon tyd
.Aarnsoming op buitengewonon tyd...
Extrakton uit hot Trouw-registor
Collocten, onz

f By

elke gewone Vergadering zal moeten worden in
geleverd sehriftelyk antwoord, geteekend door den
Kerkeraad, op do volgende vragen:
1. Worden in uwe gemeenten op Zon-enPeest..
dagen al do gewone predikbeurten waargenouzen?
2. Worth er ook, ten minste twaalf .naaal in hot
jaar, gezet, over den Kateehismus gepredikt, en
op de gewone tyden do lydensstoffen behandeld,
en worden er van tyd tot tyd belydenis predika
tiën gehouden? Door hot prediken over den
Katechismus wordt verstaan eene uitlegging van
do vragen en antwoorden, en eene verdediging
van dezelve op grond van Gods Woord.
3. Worden er ook Voorbereidings en Dank
zeggings Leerredenen voor en na hot Avondmaal
gohouden?
4. Worth ook het Avondmaal vim melon in het
•jaar gehon den?
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5. Worth er ook geregeld Katechisatie gehou
den ter onderwyzing in de Bybelsehe Gesohie
denis, en in Geloofs en Zedeleer, en, zoo mogelyk,
ook in do Kerkelyke Geschiedenis?
6. Worden en Ledeinaten op den bepaalden
tyd aangenomen, en wanneer is de tyd daartoe by
u bepaald?
7. Worth er ook behoorlyk work gemaakt van
hot herdelyk bezoeken der gemeente, en byzonder
der kranken?
8. Worth or door den kerkeraad behoorlyk
opzigt gthouden over do Gemeente, en zyn do
Ouderlingen daarin den Fredikant behulpzaam?
9. Zyn de Leden van den Kerkeraad onberis
pelyk in leer en wandel?
10. Zorgen de J3iakenen oplettend voor de in
zameling en bewaring der aalmoezen en andere
inkomsten der Kerk?
11. Worth er behoorlyk rekensohap godaan van
do inzameling en nitdeeling?
12. Heeft er jaarlyks cone geregelde aftreding
pliats van Ouderlingen en Diakenen?
13. Worden er notulen gehouden van do hande
lingen des Kerkeraads?
14. Uit hoe vole personen bestaat de Gemeente,
volgens sohatting? Hoe velen daarvan zyn Lode
maten?
15. Hoe ~e1e personen zyn er, na gedane belyde
nis, aangenomen, en hoe veel met attestatie of
certifikaten sedert het laatste jaar? Hoe velen
gedoopt? Hoe vele paren in hot huwelyk beves
tigd? Hoe velen overleden?
16. Worden do gedoopte, aangenomene, vertrok
kene, en, zoo veel mogelyk, afgestorvene Ledema
ten, zorgvuldig aangeteekend?
17. Worden in uwe gemeenten Katechiseermees
ters gevonden, en verrigten zy hun werk naar
behooren?
18. Worth or zorg gedragen dat geone oofenaars,
zonder toestemming van den Kerkeraad, in do
Gemeente oefening houden?
19. Heeft men reden van kiagen over den steat
en do administratie der Korkelyke gebouwen en
goederon?
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20. Is or voor gezorgd, dat do posten van Voor
lezor, Koster, en andere Kerkelyke bediendon,
toevertrouwd zyn aan daartoe geschikte personen?
21. Zyn do Voorlozers en Kosters Ledematen
van do Kerk, van eenen onberispelylçen wandel?
22. Gesohiedt hot voorlezen en voorzingon met
gepaston eerbied, tot ware stiohting der Gemoento,
en volgons opgaaf van den Predikant?
23. Wordt or behoorlyk zorg gedragen, dat by
silo afzonderlyke deolen van do openbaro eere
dionst, ale hinderpalen in do godsdienstigo
stichting worden geweerd?
24. Nemen do Loden des Kerkoraads do vorga
dering getrouw waar?
25. Wat wordt in uwe gemeonto aan hot Zen
dingswork godaan? Hoo veel is in hot Iaatsto
jaar daartoo bygedragon.
26. Wordt or ann do bepalingen van 1—5 in hot
aanhangsol voldaan? Zoo ja, wolk nut vlooit or
uit voort?
Dezo vragen boantwoord zyndo handolt do Korkvor
gadoring naar beviud van zaken.
g By gobreke van voldooning aan Art. e on f, zal san
den Kerkoraad worden opgelegd eono boeto van £2
voor elk thor tweo Artikelon ton behoove van hot
Kerkfonds.
ART. 12.

Voorstollon of klagton voor do .Aigonieone Korkver..
gadering knnnen worden ingozondon door olkon Predikant on
Korkeraad gozamonlyk of afzondorlyk.
Elk Lidmaat heoft hot rogt voorstellon of klagten in to
brongen by do Algemeene Kerkvorgadering, doch alloen by
wyzo van potitio.
Voorstellon of klagton zullon mooten wordon ingozondon
by don Scriba minstons voertion dagon voor do Vorgadoring,
zullendo hot ovenwel dot Vorgadering vrystaan om, zuiks
vorkiezondo, later ingozondon voorstollen of klagton in
bohandoling to nomon.
ART. 13.
Do Algomoone Korkvergadering wordt gehoudon met
opono douren, behalvo in byzondere govallon, waar zy hot
tegenovergosteldo noodig acht
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ART.

14.

Geen Predikant. zal in do A1ge~noenc KerkvergØering
zitting moghnernd, teuzy hy in lianden Ian 1den ~ooriit
ier e~nmaal~à1 li’eiben af~e1egd on ih een daartoe to houden
• boek zal hebben ~Wd~rteekeñd eeno gesehrevene verklaring
• van~den vojgep4en inhoud:
“1k, N.N., Predikant in do Ne~erduitsoh Gerbfo~ineei4e
Kerk yan i’atal, thans1 géve~tig~d ‘tW
~ ver~k1aar by
do’zen my to. onderwerpèii. an d~ wetten en Bepalingen van
gem~1de Kerk, door ‘do AlgemeenC Ker4vergade4nng aang’L
nowep~en ingevoerth”
“06k zal eene verkiaring van gelylcpn ihhoiid moeten,wor
de gemaakt en onderteeken4 by den Voqrzittç~ van’de Alge
meene Kerkver~adenng, ~f by d~n Voi~rzitte~ va’it eeno
Kerkeraadherga~dering, nãar het g4val zyn n~gt, v~A eenig
ander kerkelSrlc,beambte, hetzy dienende met” of zond~l’ b~
zoldiging; eu weigerd~ zulILs to doenzal z~e bext~e~1iz~g3~f
~aansteUing nxoeteu worden beklionwd aI~ verv~a41en eli
cemietigi”
.

.•

.

.

ART.45:

-

.

By afwez~gheid ~it ~e Ko1oñi~ of’ onbevoegdheid 6m~te
kh~nen handeleU of~ ontstenteñis in’ welk opzigt’ ook van: den
Yoorzitter der .~A1getheend “KerkIdr~adiring,~ zal. do Predi
kañtdie naariden regel Vborzitt~r zyn~moet.by der eerstvol
gendo Jaarlyksohe ivergadethg ala zoodanig ftiii’geereh; £ eui
in goval.vah af*ezigheid; .onbev’qçgdheid of.-ontstoñteñis ala
vooirnield van den Sdrjba~ ~ai dé Voorzitter iemand benoémen
die voor.zoo lang als’zoodanig zal funkeei~en.
AR~.16.
•,,

..

de Wet goene voorziening, rna%kt, maken twoe~
derden der Loden van eene Kerkelyke Vergaderipg ~
q~orum nit
ART. 17.
Reglement van order voor de Ned. Gerf. Kerk Nabal:
1. Alle Kerkolyko Verga~deringon zullen met opep~ deurén
gehouden worden~ behalte in zak6n van tucht of dergelyke,
n’aarin do openbãar-making ‘van nadéelige strekking zoude
kqnnppzyn.
2!De Vorgadering zal met gebed .worden geopend, on
not dankzegging. ~es1oten, do&r den Pr~ses of eon der loden
door horn te benoernen
-,
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3. Do Vorgadering zal procies op eon to bopalen uur
begiunen.
4. Alle loden der Kerkelyke Vergaderingen zyn vorpligt,
tenzy door wettige redenen verhiuderd, dezelve by to wonon,
en niot versohynonde, in gesebrifte daarvan kennis to gevon
aan do Vorgadering.
5. Na hot openen tier zitting gooft do Voorzitter konnis
van hotgeen behandeld zal worden.
6. In hot voorbrengon der zaken, neemt do Voorzitter die
ordo in aeht, wolko hem hot geschikste voorkomt. Hy draagt
do zaken ter behandoling duidolyk voor, gooft by do behan
doling do noodrigo inliehtingon, en zal hot Iaatsto zyne stem
uitbrengen.
7. Den Voorzitter wordt ernstig aanbevolen, nadat hy in
zaken van gowigt do boraadslagingen in hot aigomoen heeft
ingowonnen, tot hot nemon van bosluit oen zoo kort Inogolyk
voorstol of alterutruim to doen; opdat do loden, zondor nieuwo
nitwoiding, hunno stemmen met eon woord kunnen nit
brongon.
8. leder lid zal hoofdelyk zyne stem moeten nitbrengen,
en nieinand buiten stemming mogon blijven, tenzy om go
wigtige redenen, door do Vergadering to beoordeelen.
9. Over silo voorkomende zakon wordt in elke Kerkelyke
Vergadering, by volstrekto moerderheid van stommen door
do tegenwoordig zynde loden besloten. Doch op sanklag
ten of gesehillen zal goeno uitspraak worden gedaan, tonzy
ton minste twee-derden der loden tegenwoordig zyn.
10. Do benoeming van alle Kerkelyke ambtenaren moot
gosohieden by voistreicte meerderheid van do stemmen der
tegenwoordig zyn de stemgeregtigden. Eono volstrekte
meerderheid is eone die grooter is dan de heift van hot go
heele getal dergenen, die ala stemgeregtigden togenwoordig
zyn. Om doze volstrekfe moorderheid tè vind&n, formei~e
men in elk geval by do kiezing eon twootal, wasruit eon wordt
genomon.
11. Wauneor do stornmen mogten staken, moet do Voor
zittor, in zyito qualiteit, beslisseh; behalve in die zitting waar
do Voorzitter Consulent is, in wolko zitting hy sleehts eene
adviseerende stem heeft, cm zal in dergelyke geval hot lot
beslissen.
12. In do behandeling van oenige zaak, zal sin ieder lid
der Vergadering gelegenheid worden gegeven, zyUe gei’oe
lens daafômtront medetedeeleu.
-
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13.. Elk lid dot ~rgaderiug zal. in hot ~spreken zich tot
den Voorzitt~r moeten ~wendOn; en. zal, op aanmorkingen van..
andor&leden~zinspéIênde,~geenbJuamen mogen noernejl.
14; .-Tenzy’alleen~tor explicatie, zaj gepn lid ,der Vergade~
ring over dozOlfde zaak meeridán eons bet woord:voeren. Do.
voorsteller eener motie ~o4 ech~e; hotrog~ tpt repliek hebben.
15. Wañneer)tweéofm’eer loden tegelyk .ppstaan, beslist
de Voorzitter wie bet eerst zal woidon gehoord.
16. leder voorstel moet;.1voor rnep hot in ~overweging
neemt~, ~d6Oreen lid der ~ergadering,worden gesecondeord.
17. Ret zal 4en vfoorsteller of secondant van eenig voor:
stelmet vrystaan hot eens ter tafel gelogde punt van over;
wegiug, ~ or reeds over gesproken of niet,. zouder verlof
dot Vei’gadeitg1intetrekken
18: Goon lidnzal de~ vr.yheid hebben om’ to prote~eren
tegen eenig beslrnt der Vergaderrng Mogt iomand zich
niet met eetig~besIuit kunnen vereenigen, dan’h&eft~’hy regt
om to vrageni dat de namon van al do tegenwoorchg zjEdo
loden, die voor of tegen, .gestomd hebben worden offgenouien
in donotulon.
)
i.e
19. ~Leden dot Vér4adoring,..by het henion van’Feeni~nbo~
sint of bosluiten, met togenwoordig geweost zynde, ‘~uIlen
by’het tesumoeren dor Notulen goeno objection dear togen
mogen doen aantookenen. Doch l4et zal zo.odanigenvrystaan;
to doon bokend stollen, dat zy by do discussien afwezig
waron.
20. Eens Aangenoinene. besluiten mogen niet worden
botwist. By de resumptie der notulen moêt men, zyno aau
merkingen rnaken, indiei~ men oenige heeft, en niet nadat
dozelvo goedgekeurd en, geteekendzyn.
214 Ms d~ V~tizittei hot vereisoht, moeten do voorstellon
schriftolyk wo4d~ek 1’g~daan, on, door den voorstolloronder
teokond.
• 22. Eon ioder zal zich, zoo wol by’ sébriftolyke ak mondo
lyke vodrdragt, ,moeten. onthouden vanv a11o~beleedigende,
liatolyke Of onbehoorlyke uitdrdkkingen, ~olyk mode van
allis, wat geachttkanworden to strydon metdO achting, aan
eone Korkelyke Vergädering verscbuldigd.
• 23. Belangryke. vaor~tellOn, Waarop, staande do Verge
dering, rapport moot godaan worden, zullén in don bogine
van do byeenkomsten aan den Voorzitter ovorgegovon wordon
ton einde dezelve zoodra .môgelyk, aan, do Vorgadering mode
to deelen.
‘~

.

.

.
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24. Do Voorzittor slaat tot leden van commission voor
zoodanige personen, in do Vorgadering tegenwoordig als hem
daartoe do gesehikste voorkomen; en indien zyn voorsiag do
algomoone goedkouring niot wegdraagt, zal dit by gesloten
stombriefjes mooten wordon beslist.
25. Goeno van de genoemdo personen kunnon worden
ontslagen, dan om gowigtige redonen, door do Vorgadoring
te booordeolen.
26. Do Scriba is verpligt allos aantoteekonon, wat er
voorvalt on bosloten wordt, do notulon vorvolgons nit :to
broiden, on nadat dezelvo zyn geresumoord en geteokend, do
daaruit voortvlooyondo oxpodition to doon, en do stukkon to
teokenon.
27. Niomand zal zich, staande do Vorgadoring, kunnon
vorwydoron dan met vorlof van den Voorzittor.
28. Wannoor do inzonder van eenig voorstol, zondor ver
lof afwozig is, wordo hotzelvo nogtans bohandeld.
29. Voor hot oindo dor Vorgadering vraagt do Voorzittor
of iemaad nog iots hobbe voortodragon.
so. Op hot eindo van olke zitting geoff do Voorzittor to
kennon wolko punton in do volgondo zitting mooton bohan
dold wordon.

IlL KERKELYKE COMMISSIE
ART. 1.

Er zal oeno Korkelyke Oommissio nit do Algomoeno Kork
vergadoring bostaan, wolko in don regol ftmgeron zal wannoor
do Algomoeno Korkvorgadoring niot byeon is.
ART. 2.
Doze £ommisãio zal bestaan uit drio Ieaen, twoi Prodikan
ten en eon Oudorling of Oud-ouderling door do A1go~oeno
Kerbor~adoring to bonoorne~, en zál Thbgoron van don
afloop dor oone Mlgenioono Xorkvergadoring tot, den afloop
or tolgonde. Er *oidon twoo seoundi bonoemd, eo~ Prodi
kant en oon.Oudorliñg:.
c
-

.

ART. .3~
Doze Oomnissio zal vorgadoren op oono aansohry-ving van
dorzoivor ‘Voorzittor, to worden benOomd door do Algemeone
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~KerkteFgadering,ea tér plaaWwáar zy haie,we~kza~mheden
hot besb verrigten han. By ontstentenis, onbevoegdheid om
~te litrnde1en~ 1f vortrek van den Voorzitter die gekozen is,
zal do Predikaut die to zamen~met hem tot lid der Kerkelyke
LCommissie benoomd is als vdorzitter ageoren.
At 4.
Deze Commissie i~ belast met de uitvoering der Kerkelyke
besluiten, ynet do behandeling v~n zakon häar dkor do frlge
meene KerkvergMering opgodragen, en ‘voorts met do
behandeling van the yoorkomende Kerkelyke z~ken, dio goon
~itste1 kunnen aulden tbt~ de eei~stvoIgende zittinfr der Alge
meone Kerkvergaderiug volgeps de Wettdn b~ ‘Bepalingen
der Kerk.,
ttwt4(
ART. 5.
Do Commissjo doet by do A1gomeen~ Kerkverga4ering
versiag van ]iet door rhaar iren.i&to,
terwyl hare handolingen
van kraoht zyn tot• dat~zy voor 9do Algemeone-i Korkvergade
ring zyn behaudeld, die dezelve bekrachtikt~- ii~t.:bf’~’ei
worpt.
I
.

-

-

.ART.6.’

Alle Kèkelyke Collegien zyn verpligt aen de aàuschry
vingen dozer Korkelyk Commissie toi’oldoen, en om. ãan
dezolve zoo veel mogolyk die inlichtingen te goven welke zy
mogt verlangen.

TV. KERKELYK .BESPIJUR
-

rN

DII GEMEENTE.

Awr. 1.
In elke Gemeent~ zal eon afzondorlyke Kerkeraad zyn, by
welken hot bestuur der gerneente,’ overecnkomstig de aango
nomen Wetten en Bepalingen berust.
Ant 2.
De ~mbtspIigtèn van do Loden des Kerkeraads zyn:
a: Do gemeente to 1eeren,~te leMon, en voor togàan, op
den weg die ten eeuwigenlbveii loidt.
i
1’ Aóht te hebben op hot leven en den wandel van do
loden en de kwookelingon der g~meento, 4e zwakken
op te wekken, de dwalenden terug to brengen, do
-

-

•

.
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ergerlyken te’bestraffen, en de tucht omtrent dezelve
te’tandhavén.
o Do bélangeñ\van armen, weduwen, en weezen in do
~lgeme’ente to behartigen:
d Be zakenidergemeente te~béstiêren en to zorgen dat
alles eerlyk en’ met orde gesehiede, by name goede
zorg to dragon voôr dé Kerkelyke elgendommen en
dndaen~
I
Zov~”ib hebben vopr lietgeen d~ Openbard Godsdienst
dá~gaat.
I
,Ic~
1.1.,To voorzien in do vakaturen van Kerkelyke amb.
‘ii
•
tenaren.
C
~iit9i
.A~vK3. ‘1
sn! H~ a,
•

•

-.

-

-

,

.
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Be gewone leaen des Kerkeraads zyn de dithistdoende
Predikant rnet.de Ouder1in~en~n Diakenen der gemeente.
r
Anp.4:
tPet VoJrzitLersehap vaa~ den .Kerkeraa~3 wordt waargeno
,rnendoord& Predikant, en byontstentenis van dozen, door
eénen del’ Oudeffingen.
-

.ju~. 5.
•~De Kerkeraad houdt t~i rnii~ste vier malen ‘a jaars eene
:gowone Vergadering.. Buitengewone Vergaderingen worden
1e zathen ge~oepen door denj Voorzitter, wnneèr hy zuiks
noodig oordeelt, of wanneer daartoi sehriftelyk by hem is
aonzoek gedaan door niet miiider dan drie leden van den
Kerkeraad.
ART.

6.

Er ~IaJ~ ten-minste eenmaalinhet-jaar, eene gecombineerde
Kerke!adsv~g~dermg, bdstaande tint dienstdoende en oud
~erkeraden, w’orden gehoudeli7op welke nieuwe Kerkeraads
leden in plaats van do aftrddenden of op andere ~vyze nitge..
‘.vaReneu~ zullen Worden gek-o~en.
•ART. 7..
.
Van de handelingen des Kerkeraads) van gewoné, bditen_
gewone en gecombineerde ~Kerkeraadsvergaderingen, zuflen
notulen moèten gehouden warden. In ledere notule zal
‘moeteh~gezegd.worden dat. de vorige zyn gelezen en goedge..
keurd, en onderteekend zyn door den p~ses en een lid van
den Kerkeraad. ledero Kerkeraad heeft ~eenen vaste~ Scriba,
did, waarhy goon lid desAKerkeráads is, aanspraak heeft op
‘salaris.
•

EQ
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•

Axtr.8.

•~

Tot Oudédingen en Diakenen, 1eden~tan•den ~Kerkeraad,
worden gekozen do ~odsdienstigste CU! knndigste leden dor
gemeen~p niet beneden do vyf~efl1tWintig jaren-voor Diakenen,
on veei tig jaren voor Otiderlingen, en die ten ininste twee
volleY jason als le4en d~f Gei~efoithebrde Kerk van NAtal
bekend staan. Ret woMe versEaan dat hét deelnemejj san.
openbare wereldache verrnakelykhedeh, ala ‘doss zya:
komedies, danspartyen, driukgelagen, races, en dergelyke,
onbestaanbaaa~ zyn-met de Christelyke belydenis, en iemand
ohbbvoeg~d makon offl áls lid aJ K~k~aádñ ~Or worden
1
‘if
•t
crekozen.
An. 9~
Er worde gezorgd dat gedn ñder en zoon, sc1ioonv~der en
sohoonzoon, sohoonbroeder of sehooubroeders, te gelykertyd
dienstdoende leden des Kerkeraads zyn.
!

-

•

-

•

.

‘~

ART.

10..

.

Do genomineerdrni worden door den Seriba des Kerkera-ads
ten spoedigste met hunne benoeming bekend gemaakt.
Indieft zy Eioh die benoeming latèn eelgeyail~~i, wofdt dit op
drie achtiereenvolgende zondagen door afkondiging van den
kansel. bekend gemaakt oni te vernemen of eeffig lid der
gemeente eenig bezwaar heeft tege; de benqernir~g van eon
of meer der benoeinden Geen bezwaar hiertegen ingebragt
zynde, worden zy na dc derde afkondiging bevestigd.
Air: ilL
Indion or door eon lid of leden dor gerne’ente eon gegrond
bozwaar wordt ingebragt tegen do bevestiging van eon
benoenad lid des Kerkeraads, dan zal dat bezwaar in cone
buitengewone gecombineerde Korkeraadsvergadering zorg
vuldig worden ovorwogen, indien noodig, hot advies der
Kerkelyke Commissio wordon ingewonnen, en dan nasa’ bevind
van zaken wordon gobandold. Mogt hot bezwaar blykon
gegrond to zyn en alzoo eenige wettige vorhindoring togen
de bevestiging van den genomineerdon bestaan, dan zal do
Kerkeraad hem hiervan kennis geven en eon ander in zyne
plaats benoemen.
ART. 12.
Be diensttyd van elken Ouderling en Diaken is be
paald op twee achtereenvolgende jaren, waarna hy zal
moeton aftroden doch herkiesbaar is. Loden des Kerkoraads
.
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vier jaren aehtereen gediond hebbende zullen niet worden
herkozen tonzy zy ten minste een jaar hebben gerust. Her
kozen Kerkeraclen zullen niet op uieuw worden bovestigd,
teuzy zy eenigen tyd buiten dienst geweest zyn.
ART. 13.

Fungerende Kerkeraadsleden blyven in hunne dieust
tot dat de in hunne plaats gekozene Kerkeraadsleden zullen
zyn bevestigd.
Awe. 14.
Oud.Kerkeraadsledeu, daartoe door den Kerkeraad uit.ge
uoodigd, mogen de gewone Kerkeraadsvergadorjngei~ by
wonen, doch met adviserende stem.
ART. 15.
Elke Korkoraad heeft hot regt byzoudere huishoudelyke
reglementeu te outwerpen, mits dezelve niet in stryd zyn
met de Kerkelyke Wotten on Bepuiingen.
ART. 16.

Ann den Kerkeraad wordt hot regt toogekend ann een van
deszolfs loden. zuiks wensehendo, zyn ontslag te goven.
Awe. 17.
Do Kerkeraad in elke gerneente zorgtvoor eene belioor}yke
woning voor den Predikant.
ART. 18.
~et zal den loden eoner ‘emeente niet geoorloofd zyn
m~trege1en te nemen wolke leidon kunnen tot hot verdeelen
der genaeente waartoe zy behooren, tonzy zy tot dab eindo
verlof van den Korkeraad bokomen hebben. In geval van
weigering zullen do redenen voor dezelve ter beoordeeling
ann do. Korkolyke~ Commissie worden voorgelegd, die, na
ingesteld Onde’r~oek, rapport by de eerstvolgonde Algemeene
‘Kerkvergadering i~1 inbrengen, welko naar bevind van
zak~n zaj,handelen.
s
ART. 19.
Geene genieente~ zullen voortaan opgerigb on erkend
worden, tenzy de~e1ve eehe voldoendo som tot het salaris
eens Leeraars, op cone voor de Mgeme~ne Kerkvergadering
bevredigende wyze, hebben .~ewaarborgd.

•2r
~,,,4aT.2O./
In geval va~,oneerngheid met,.betrekking tot eenejnieuw~
gp~oz~,ne Keikp1a~s Mien Kerkeraaden zich hebben to
wenden tot de Algem cone Xerk~ergadermg om riitspraak to
doen.1
t
~‘

).,~

I

Amr.21..

In iedei e gemeente worde door rPredikant en Kerkeraad
een .AJpbabetiseh boekje gehouden, bevattende de nathen’ dèr
bekende~ geineenteledep, en wàarin do v~èrti$Okke~ “en
afgestoryene Worden~aaugeteekend.
L
r~
s”ARn.22~
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EtIlICerkéid~den die zdffdei~ opgaau1gP~%1d6e~ö red~ig
door den Kerkëi ead te’ beoordee1en,~vei2rnm~’en de g~wohe
Keikeraadsveigadeiing en 1de~ o~enbaite i~tredieiTht byte
wonenv66r ö~n tjd~âk’ can ze~tsnati~den~ acht~ëeii, zuU~i
be~UhoiI*d~ W6i~dënt%it d6 di~ifst té
Tofit~fi~dii4o&
ëen . tyd ~ di~i~’ jáien 4~OP geni~e ~dödã3uig’e bêt~’ekkffik
onverkiesbaar zyn.
I tt t Lit i I-’g
•

1

b.

V

•

.

i

‘I.

v.

LI

kERI~IL5z~E BEA’MBTEN.

I

LI

:bcf
z

..

•

jr ‘PREfiIK&NTEN~~

I

i.

—

1,

I’

r~

g

f~

±~J~JJ ~ JI
‘Gd

L

(In’

••C

.iii

) :Jo;

‘~tu.

~

‘ert

co

AILs Pre4ikant in eemgegemeente der Npd. Geref. Kerk van
Natálzalniemaiid worden toegeiaten dan die by dens Actuaris
Synodi van do Ned. Geref. Kerk,~van de Kaapkolonie is geh
gitimeerd. Voor zyne ordening of voorstplling zal hy hot
volgendd formulier thoeten ônderteekenen i~ een boek3 hot
welk de Scriba der A1c’emeene Kerkvergadering tot dat einde
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1k ~ d~G~dde1jkt Woords,
behoorendé tat do Algemeene KeFkverg&d~ri~ van do
,NederduitschlGereformeerde Kerk an Natal) verklareiopregte
•lyk” en~,met pen’ goed gewetén~ ,voorr~den Heer~.. met deze
cnderteek~rnng, dattik nvanwhifte geloot adat aT’ de Artikelen
~ ,defrporinulierenrvaairEenhlead ouzer
Kerk z(Geloofsbelydenisç” Reide1bergi~he Katechismus, en
‘D’ordsch& Lie’erregele{i)tlin ~aiIe~ met: Gods Woord ove’een
komen.
‘/ -b D gi~i Is’jx I
f~ 1 iniji’

~

~“

•
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“1k beloof derhalve, dat1ik de Leer daarin vervat naarstig
zal leeren en getrouwelyk ~oOrjt~n, zonder jets daartegen.,
hetzy ~heimelyk of rid liett Jpenbaar, direct of mdirect te
Teeren of te schryven, alsmède, dat~ik met alleen alle 4waiingen tegen deze leer’ ~trjdend~, en wèlk’e door de N~tibhnTh
•
bynode van Dordrecht in 1618 en 1619 veroordeeld zyn;’vei3.!
werp; rnaar dat 1k ook gen’e’gen lien dezelve te wederleggen,
tegen•te ipreken en .alIen aibèidaan te wçnden, om’ dèzelve
uitde Kerkiteweren. {
;“ En indien het mogtLgebeuron dat ik later eemg bezwaai
Of ander inzigt orntrent de~e: le’er kifl; beloof.ik, dat .1k het~
• zelve nook openlyk, noch .heimelyk ial v.oorstaan, leeren of
verdedigenmet~preken of, schryyen,~voor dat~ik hetzelve~aan
do Agemeene,1Kerkvergaderjng zal openbaren;~ oi%Lal&ar
der ondetzocht .~ted*orden; terwyl 1k mj ten allen;tyde
bereid verklaar,. rnyj~aan, de .~uits~rakeu jy~n~de .4igemeene
~erkvdrgaderrng gewillig te onderwen?en, inthen ik bevonden
mogt woragn tegen ~eemg gedeelte van1 deze verklai ing en
belofte gehandeld te hebben.
wr
“En indien de ~Algemeene Kerkvergadei~ing te eeñiger
tyd, ten einde do eenigheid en zuiverheid der leer te behouden,
goedvond eene nadere verklaring van myn gevoelen omtrent
cen of meer der.yoormeldeLartikelenlte.ejschefl, zoo beloof 1k
by deze plegtig, dat ik daartoe ten allen tyde willig en bereid
zal zyn.
“En ingeval ilc aan gezegde v~erkla~ing ontrouw worden
mogt, nly san de Kerkelyke Tucht van de Algenieene Kerk
vergadering niet te, zullen onttà’ekken.
~
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a Zy zorgen op de beste wy~e, met1 rnedewerkiug1 van
den ~
Kerkersad
‘voor het I—,n•,,,.
herd~l4~k 1,•werk- dbr
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b Zy .z~n geWoudet’ gdzettelfrk to predaken, inzoiiderheid
ook öter den Katechi~mus, en aexLydensgeschie~
eths~ vañcohzen Hêer; tan~ tyd tot tyd Belydenis
‘Leèñ~edenen te honden, iOn de gewone Voorbe
rèidings entNabetraehtings Leerredenen voor en na
het Avondthaaj. Het!wordt h-un aanbevolen, zelve
voor te gaan in hot lezen van Gods Woord.
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~1c~.Zy,1hou4~~ Katec sawn yp9r~9g4çn~e% jongen~die
‘ 1 ~Qgrg~ePq
Y~dsP~P~gpda~ hebI~en, too ävèr do
•
Bybelsehej Geschiedernssen als over,d~~~1nistelyko
•
~
~ ~, ~
p
ii v
cZ Zy zyn gehouden, geze~~g~ 3beho~r1y1ç godsdiensflo
huisbezookir4g te ~E{oen.
a Zy zyn -verpligt oth, iBAiten wettige vorhindering,
•
geroepen zynde1 [do Ifranlon t~e bezoe!c~n;r.ea! do
•
r• bezpek.en, ~oo vee1~.rnoge1fr~t_e*cr]4~e1i.uwint
•
firAanJieh is opgedragemD4e ~
•r~gn’ byc’ do openbare Godsthoi~t1f rnt vocrwil~tQn
f, 1A4vies vantdeziLXerkeraM.
lfliYT~
~g van, de~Predikante~ wOr4t ver1ang4~4at~y jaa4yjc~j?y
de Algemeene ~
yersiagen schriftelyk zullen inleveren, een over~ den
toestaffd van gods’diéWstig onderwys in de gomeente,
en •oent~ovor .~denqgodsdienstigen. toest~~ijder
gemeente,
nth orni v r nodcf
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•-ART.,8.11
u~I
,obozUhs
• 8LGeen ‘Leeraar’ zaIV vooi~aI 16p den daj des: Heeren;i-in~dè
Par’~chib {t& eonJn affdereh .prediken~ .tenzyametitoestom
ihifi~1tan 1den ~Lie’eiãa~r Idler Tafochie, bf4by deszelfsJafwezig
•1{eid;~ yin den’ Kerkre~a&t~en ‘po~ininjentbytdic gólegónhéid
rgebollecteeMr*oraacle, zullen wo~don . ovJrg5maskt~aarnde
Kerkekas van zoodanigot’P&fochie~ ;Tdochfa~aisc1iryVingQO~t• .vange .eljvauL~4rw. ni k~y.coLt te1gaa~, zp? hy~yan~chry
vmg~io~et~ gehoorja~e~. ~ ~
ilTi ~
Zç~yo~1, ~ jetrekkmg t
Leoraren,~2n~9r1 Kerk, alsook
•~an .~audere Kerkgenootsohapp~en,1 w,ordt~ hat, jngeval do
Iseoraar iej~an~ anders voor [zich wil laten prethken, den
Leer~pcmet1de 4—_-,.Oaderlingon~overge~ten, orn te~bt1uiten, wie
al dan met ,tot den kans!14~J ~ Ingeva&
van ~ boslist de Ker~etaaj4;~)
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Hot doopon van landeren en voiwassenen, of hot tot ha
maat aaniiornen fa~u ~i~in?&iid ~i1ii~ &eno -aidbi~ ~em’eente, zal,
zondér schrift~I~’k4e~1o(~Van aonice~&ardi~F ~~nibente, tot
u~oWdu
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Jnyakanto gerneenten ~al hot~o4e~staan k aismede niet
.mogen~geschieden zonder dat&aItvauLvooraf~~.aL zyn kennis
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gegeven aan en verlof bekomen van den Consulent van zoo
daaaig eene gerneente, terwyl men, na do verrigting, san
dezelven daarvan versiag zal bohooren te doen, de Vergade
ring acht het wensehelyk dat do Predikant Consulent geen
zoodanig verlof geeft zonder toestemming van em
der
ouderlingen vaii do gerneente.
ART. 6.
In geval van afwezigheid nit do gemeente van langer dan
eeno maand zal elk Leeraar mooten zorgen dat zyn dienst.
work ten genoegen van den Korkeraad wordt waargenomen;
doch dit zãl geene betrekking hebben op oenen Loeraar die
krank is en nit dien hoofde verlof van afwezigheid heeft
bekomon; in welk geval do Kerkeraad voor do behoorlyke
vervulling der dienst zorgen zal.
ART. 7.
Wanneer de Aigemeene Kerkvergadering redenen mogt
hebben to vermoeden, dat een Loeraar ondor deszelfs ressort,
uithoofde van krenking van verstandelyko vermogens of
ligchaamszwakeid, buiten staat is zyn dienstwerk, ale Leeraar
naar behooren, waar to nemen, zoo zal do Kerkelyke Corn.
missie, daartoo speoiaai gema.gtigd, op de pints zelve, zoowel
door het hooren van den Kerkeraad, aismode, zoo mogelyk,
door een onderhoud met zoodanigen Predikant, zich van
zynen toestand behooren to overtuigen:

1. In geval hy bevon den wordt werkelyk in zyne ver
standelyke vermogens gekrenkt to zyn, zal do
Kerkelyke Comnaissie hem minzaam traehten to
bewegen, om voor den tyd van eon half jaar zyne
rust to nernon; zullendo, byaldien deze pogingen
vruehteloos zyn, do Algerneene Kerkvorgadering,
na zich te hebbon voorzien van hot attest van oonen
Geneesheer, zoodanigen Prodikant, bohondens oer
en traktement, voor den evengernelden tyd in zyno
functie mogen schorsen, en zyne dienst door den
Consulent zuogen laten waarnernen.
2. Na hot verloopen van hot half jaar, zal do Commissie
andormaal onderzoek doon, of hy op nieuw tot do
do predikdienst zoudo kunnen toegelaten worden;
terwyl, in goval do Kerkvergadering daartoo geene
vryheid vinden mogt, do bedoelde Predikant nog
maals, voor don tyd van &4n jaar, op golyko wyze
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in de beoefening zynor betrekking zal kimnen
worden geschorst, ten ware, na gepa.st onderzoek,
blyken mogt dab do hoop op herstel geheel ware
afgesne den.
3. Na verloop van dozen laatsten termyn, by onverhoopte
voortduring van des Predikants krenking zyner
verstandelyke vermogens, of aanhoudonde lichaams
zwakheid, zal hy nit zyne bediening worden ont
siagen, terwyl hem nit hot Kerkfonds, indien eenig
zins mogelyLc, eene geldelyke toelago zal warden
toegekend.
B.

OiJDER.LINGEN.

ART. 1.
Zy zyn gehouden, zoo veel mogelyk, door onderrigt, ver
maning, voorbeeld en vertroosting, hot welzyn der loden to
bevorderen.
ART. 2.
Zy zyn verp~igt, daartoe verzocht zynde do Predikanten
by to staan by hot herderlyke werk.
ART. 3.
Zy zyn gehouden goede aclit to hebben op do leer en wandel van den Leeraar, en by gegronde reden van klagt, dezelve
te brongen voor do Algomeono Kerkvergaderhig.
0. DaKENEN.
ART. 1.
De Diakenen zorgen voor do inzameling van do golden tot
instandliouding dor oponbaro oerodiest on tot ondorsteuning
dor bohooftige gemeentoledon.
ART. 2.
Eon dor Diakenon, namelyk do Diaken Kassier, in gehonden
zich te godraged ovoreenkomstig de navolgonde instructie.
ART. 3.
InstTactu3 voor clem Diakem Kassier:
a Hy zal geono rekening betaling zonder advies van den
Kerkeraad, ten ware dat dozelvo to voren reeds
ware gecontractoord.
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6 Hy zal geene rekening betalen zonder zich van de
noodige kwitantien to voorzien, dewelke by op de
eerste Vergadering in bet jaar, by hot sluiten der
Kerkelyke rekening, zal moeten vertoonen.
c Doze kwitantien zullen aisdan byeengevoegd en afzon
derlyk bewaa~d worden.
d Geene gelden znogeu worden uitgezet op renten zen
der goedkeurig van den Kerkeraad omtrent de wyze
waarop.
o Hy blyft aansprekelyk voor aBe golden welke hy,
buiten toestemming van den Kerkeraad, uitgezet
heeft.
f Aan bet eind van bet Kerkjaar zal hy eene generale
overzage rnoeten inleveren van de ontvangsten,
nitgaven, sehulden, vaste goederen, bezittingen in
geld en nitstaande gelden, onder versehillende
hoofden, volgens hot hierna volgende voorbeeld.
y Het Kerkjaar zal sluiten of 30 April van elk jaar. De
jaarlyksche rekeningen moeten op dien datum
worden afgesloten en by de .AJgemeene Kerkverga
dering ingeleverd worden ten einde in druk to
verschynen.
Generate Jleken&zg van Ontvanqsten en Uitgauen van tie Ned. Geref Eerie
to
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, van
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TERKELTEE

VITSISANDE (IELDEN.

£ a.
1. Aim kapitalen op renten
Uitgezet:
1. Ann KB
2. AanC.D
2. Acliterstaffige
linurpen
ningen

a.

EIGENDO3UEEN.
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grond, groat
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, met stuk
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3. Onverkochte pinatoen of orven
gelegen to
, groot
4. Kerkhof to
,groat

SON VLDEN.
£8.

d.

S-an
Mn
Ann
Totani

.~

£

Na hot sluiten dezer rekening zal door denj~erk~raad
voorziening warden gemaakt, dab do ,•leden der
gemeente gelengenheid bekomen am inzage;van de
Rekening te verkrygen, en daarvan zal afkondiging
warden gedaan in de Kerk.
P. Voout~zns EN KOSTERS.
A
ART. 1.
Waar de Kerkeruad Voorlezers en Kasters noodig acht be
gebruiken, zullen deze zich hebben to gedragen volgens
instructien van den Kerkeraad.
ART. 2.
De Voorlezers zullen noodzakelykerwyze leden der Geref.
Kerk zyn.
/t

b

ti.

*

VI. REGLEMENT OP DE VAKATUREN ALSMEDE
OP DE BEROEPING EN HET ONTSLAG VAN
PREDIKANTEN.
VAN RET ONTSTAAN EN DE BEDrENING DEE VAKATUREN.

ART. 1.

Eene vakature by eeue semeente ontstaat door bet over
lyden, het vertrek, hot ementaat, den vrywilligen afstand, het
outsiag of de afzetting van cenen Predikaut in dezelve.
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ART. 2.
Voor iedere gemeen~e wordt een Consulent benoenad, ten
einde by vakaturen, ook in geval van schorsing, en in andere
hierna to melden geva]len, to fangeren.
ART. 3.
Do A.lgemeene Kerkvergadering benoemt do Coilsulenten
voor aJie gemeenton onder dezelve behoorende, daarby do
belangen en behoeften der byzondere gemeenten in aanmer
ing nemende.
ART.

4.

Do Algemeene Kerkvergadering kan in do aanstilling der
Consulenten zoodanige veranderingen maken, als do omstan
dighoden zullen vorderen.
ART. 5.
Aan do Kerkeraden en do benoenade Consulenten zal van
do alzoo gedane benoemingen, en van do daaromtrent door
do Kerkvergaaering gemaakte veranderingen, worden kennis
gegeven.
ART.

6.

En geval van overlyden eons Predikants. geeft do Kerke
raad daarvan onderwyld kennis ann den Consulent, on doze
met den Kerkeraad aen hot Gouvornement.
An. 7.
Do predikdienst en hot verdere herderlyke work worden in
vakante gemeenten waargenomen door den Consulent.
ARTS 8.
De Consiflent zal zich minstens vjei’ ninal ‘s jaars tot hot
vorrigten van de predikdienst en hot herdelyke work naar do
vakaute plaats moeten begeven.

ART. 9.
Do Consulent vervult by den Kerkeraad in allen opzigte do
plaats van den Pastor loci; geene Kerkeraadsvergadenng
zuag, behaivo in zeer dringendo gevallen, gehouden worden,
dan in zyne tegenwordighoid of met zyne toestemming.
ART.

10.

Do ~Consa1ent zal voor zyne dionstverrigtingen in do
vakanto gemeento een salaris ontvangen van minstons £37
lOs. per jaar, on, waar hy niet door den Kerkeraad der vakante
gemeente wordt afgehaald, vorgooding van reiskosten.
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ART. 1.1.

By hot yak-ant worden eoner gemeente, zullen do Kerke
lyke boeken en papieren, gewoonlyk onder den Predikant
berustende, door eene Cominissie nit den Kerkeraaél over
gonomen en hewaurd worden.
Awr. 12.
Do Algemeene Kerkvergadering, zulk s uoodig oordeelende,
draagt zorg, dat de dieust vervuld worde voor ongestoicle of
afwezige Predikanton.
VAN O}~ VERVULLING VEIL VAKATUREN EN BEROEIING
PREDIKANTEN.

VAN

ART. 13.
Met do vervulling der vakatnren zal nile mogelyke spoed
gemaakt worden.
ART. 14.
Do boroeping der Predikanten zal geseheid~n door eeno
gecombinoerde Kerkoraadsvergadering, by oen~ço1strekte
meerderheid van stemmen, en uit een door dezelve govormd
driotul ollder voorzitting van den Consnient, doch zonder dat
dezen hot regt van stemnien toekomt. Do beroeps brief zal
doze vorni moeten hebben:
“Den Wel-Eerw. Zeor Goloerden Hoer
“U enade, barmhartigheid en vrede zyn ii vau God den
Vador en den Reeve Jezus Christus!
“Duar do genieente van Jeecis Christus to
oDtbloot is van de geregelde prediking des Woords cii do
Bediening der Sacranienten, en begeerig is naar do middolen
dor genade, welke God tot zahgheid van zondaren door Jezns
Christus verordend heeft; en daar gezegde Gemeeiite ver
trouwen heeft in tie godsvruoht, gaven en hoodanighedon ala
Leeraar van u, N.N., en. hoop heeft, dat uw arbeid in het
Evangelic gezegend zal zyn: daarom hebben Wy, vertegen
woordigors dci- Gemeento van Jozus Christns te N.N.,
besloten n to beroepon ‘gelyk wy by doze doen in do vreeze
des Heeren ala onzen Herder en Leeraar, om het Woord in
waarheid en gotroawheid to prediken, de Heilige Sacramenten
volgens do iusteihng van Christus te bedienen, do Kerkelyke
tucht nit to’ oefenen, godsdienstige kennis iii do gemeente,
vooral by do jeugd door catoehetisch onderwys, to bevorderon,
en als eon gotrouiv dienaar vau Jesus Christus hot gehoele
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work. der Ev~nge1i~bediening te verrigten, overeenkomstig
liet Woord van God, do r~ge1eu en ~rondwaarhedeh onzer
Nederduitseh Gèrefoxrneerde Kerk, vástgesteld in do Natiot
nab Synodd van Dord±~eehtç in de jaièn 18l8en 1819 en
bekrachtigd door het Kerkbestuur, waibi~der wy.ressoi’te±eh~
“In do vervulling van do geivone pligten uwer. dienst
wordt u,itdrdkkelyk vqstgestel4, slat beneyens 4e prediking
over zoodanige tekaten .der Heiige Seh±ift, abs EY’ moogt
kie!en tot oñze onderrigting en stiehting, gy ook gezeb zult
prediken over den Heidelbergsehen Katechismus, en dat gy
n verder verbindt om do openbare diensten te vervullen in al
hare deelen, volgdns onzo Kerkwetten.
“Oxu n in de vorvulling der pligten aanuw ambt verbonden
ann te moedigen,. bebooven wy ii; n naa.m dezer gemeente,
hchting, liefdë en gehoorzaamheid in den Heero; en om u
van wereidsohe beslommeringen en zorgen .te vrywaren,
• terwyl gy’ on~ geestelyke zegeningen brengt, verbinden ‘wy
• (do vertegeawooi~digers c~er Nedeiduitsch Gereformeerde
gemeente te
) öns, &~n behhlve £
Gciuvernements-salaris, u bonevéhs vrye ‘woxiing, £
~an de gemeente jaarlyks te betalen, zoolang gy de diensten
des Evangelies ondei ohs waasneexnt.
“Tot getronwe nakoming van dit sues verbinden wy ons
zelven en onze ambtsopyolgers.
“De Hoer neigo uw hart ~tot eènetlymoedige aanname tan
dit Beroep, en zendo u tt ons met met den vollen zegen van
het Evangelic des Yredes.
“Aldus gedaan en oudèrteekend in bnze gecombineerde
Kerkerâadsvergadering, den
dag van
va~nhetjiar
..

Anr. 15.
Ecu beroepen Predikant of Kandidaat zal van het outvan
gén der bei’oepsbriefs, aan den Kerkeraad der ge~éente,
waar hy beroepen is, onvorwyléF 1sei~nis geven en diterlyk ze8
weken na do ontvangst zich stollig mooton verklaren, of hy
dê beroeping aanneemt; zullende hy anderzins kunwA, geacht
wordeu voor de beroeping to hebbèn bedankt.
ART..16.

De Algemeene Kerkvergaderiiag zal by elke ,beroeping, in
aanmerkihg nemen, of daarby is gel~andeld overeenkornstig
de Kerkelyke wetten en verordeningen omtrent do wettelyke
wyzo van beroepen.
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ART. 17.

Niemand zal tot Predikaut in eenigo gemeonte mogen
beroepen worden, tenzy hy, op den dag der beroeping, den
ouderdom van twcc-cm-tw ir&tig jaren heeft beroikt.
ART. 18.

Do beroepene verklaard hebbende, do beroeping nu to
uomen, zal dezelve op drie aohteroenvolgende Zondagen aan
do gemeente worden voorgedragon, om to vernemen, of iemand
jets wettigs tegen donzelven heeft in to brongon.
ART. 19.

Bezwaren togon don beroepene mooten schriftelyk by den
Kerkeruad worden ingeloverd, en door denzelven gewigtig
bovondon wordondo, na do dordo afkondiging, by den Voor-.
zittor dor Kerkolyko Commissie wordon ingozondon, wolke
Commissio do zask ondorzoekt en beslist of naar de .Aigemoeno
Korkvorgadoring verwyst.
ART. 20.

Do afkondiging ongohiudord gesohiod of do ingobragto
bozwarenongegrond .geoordoold zynde, wordt do berooping,
met al do dáarbyvereischte bosehoiden, door den Korkeraad
aan don’ Soriba der Algemerno Korkvergadoring, of indien
doze zolvo do beroepone persoon is) aan den Voorzitter, ter
approbatie aangebodon en in orde bevonden zynde, kerkelyk,
goed~ekeurd.
ART. 21.

In geval de Pi~sos of Sbñb& van de Algernbone.Kerkvor..
gadering, wegens onregolmagtigheid in hetberoopon, zwarig:
held ffidgt vihden in hot #erleenon vat de Kerkolyke appro:
batie, zâl dezelvo geen middel mogen vèrzuithèn; om ten
~ spoedigsto. uitspraak ‘deswogo to ku4non dben.
ART: 22.

Do gomoonto zorgt yoor hot transport van don beroepon
Loeraar, met ddszelfs huisgezin oh goodel-en.
Indied hy nogtaus binnen drie jaren mogt vertrekkeu,
gerekend vat den dag der bovostiging tot don dag van hot
ifseheid, zal do terruggaaf dozer kostèn kunnen gevorderd
worden.
-
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VAN RET ONThLSO EN DR EEVESTIGING DER PREDIKA.NTEN.

Anr. 23.
In geval een Predikant naar eene andere gemeente ver
trekt, is do Consuilent gecommitteerd, om zoodanigen Predi
kant to dirnitteren (losmaken).
ART. 24.
Do dismissie geschiedt in eene Vergadering des Kerkeraads,
en wel onder voorzitting van den Consulent, die aisdan het
herderlyk opzigt over do gemeente op~ zich neernt.
ART. 25.
San den alzoo gedirnitteerden Prodikant wordt eene acte
afgegeven, naar vereischto ingerigt, volgen hot formulier:
“Do Korkeraad der Geroformeerde Gorneento to
gozien on in ordo bovondon hebbende al do voreischto stuk
ken, botrokkelyk tot do boroeping van des Ds.
Prodikant afflior, tot Herder on Looraar in do Gernoonto van
ontslaat donzolven by doze van aRe botrokkmgon,
op hunno Vorgadoring on Gomoonto, en wonscht horn van
harte too, dat hy, in zyno niouwo botrokking, met de mooste
vrucht mogo arbeidon aan de zaak van hot Christendom, on
steeds Gods besto zogoningen tot tydelyk en eouwig heil
ondorvinden.
“Do Korkoraad dor Goroformeerde
“Gornoento van
“In tegonwoordigheid van my
“Predikant Consulent.”
ART. 26.

Op gelyko wyzo als in Art. ~5, ton aanzien van oenen
vertrekkonden Prodikant is bopaaid, zal gehandold worden
tot dismissio van eenon o’mentus verklaarden, of andorzins
ontslagen Predikant; zullendo daarby cone acto wordon
afgegevon, naar veroischte ingorigt, volgons dit formulior:
“Don Kerkoraad der Goroformeerde Gernoento van
gozien on in ordo bevondon hobbende al do vereischte stukkon
botrokkolyk tot hot omeritaat van des Ds.
, Prodikant
aUuior (of vorstaan hobbondo hotvoornernen van Ds.
Prodikants alliior, om zyno dienst ondor ous nodor to leggon),
ontslaat denzolvou by doze van zyno dienst als Herder en
]looraar in doze Gemeento, en wenscht horn vau harte too,
dat do rust van zyn dienstwerk hem nuttig en genoogelyk
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zy, en hy steeds Gods beste zegeningen tot zyn tydelyk en
eeuwig heil ondervinde.
den
“Be Kerkeraad der Gereformeerde
“Gemeente van
“In tegenwoordigheid van my
Predikant Consulent.”
ART. 27.
En geval van afzetting eens Predikants, zal de uoodige
aansohryving an den Kerkeraad en aan den Consulent der
gemeente gesohieden.
ART. 28.
Do bevestiging van den beroepene moet plaats hebben ten
spoedigste nit hot ontvaugen berigt van zyne aanstelling.
ART. 29.
Een beroepen Predikant moet, v6ór zyne bevestigiug, zyne
aete van dismissie an den Kerkeraad zyner•nienwe gexneente
overgeven.
ART. 30.
Do bevestiging geschiedt, in naum der Algemeene :Kerk_
vergadering, door den Consulont; het houden der bévesti:’
gings-leerrode kan door den Consulent an- ëenen anderen
Predikant worden afgestaau.
ART. 31.
Do bevestiging der Kandidaten geschiedt door oplegging
der handen; by die der Predikanten heeft dit geene plaats.
By eerstgemelden worden door den ~Toorzitter tezamen
geroepen al do Predikanten der 0-er. Gerk van Natal.
ART. 32.
Do Consulent geeft van do bevestiging onverwyld berigt
aan den Soriba der Algemoeno Kerkvergadering; in welt
berigt, zoo de bevestigde een Candidaat is, behalve don tyd
der bevestiging, ook de namen uitdrukkelyk moeten worden
gemeld van den bevestigor, en degenen door ivie do opleg
ging dor hauden is gesohiod.
ART. 33.
De Scriba verloent, in naam van do Algexteene Kerkver
gadering, ann den als. Predikant bevestigden Kandidaat eene,
door hem als zoodanig geteekende, kwalificatie in Sorma, ter
.

C
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y.

vervuuing,jjvan al de1 deeiei..der~Heii ge Bediening, naai~ dit
formuher
~ Ado van Bevcstgâzg.
s’i• s.f
“An den Scriba dot .Aigemeene Kerkvergadering ver
toond zynde de acte van admis~ie’ tot ‘de 15redikdienst,~van
wege
r
geda~e~b~d
ann den Eerw. fleer
verléend, en zyn Eeiw. op~den
do wetten
der .Gereformeerde Kerk yam Natal ,,onderteekend hebbende ;j
bet ~o’& ts’gebleken zyndeii~t vyn EeFw door bet Gouger
moment (iiigevolge beroeping ‘Ian de Gernce~tq ~e.
do aanstefling heeft bekoinen ~tot Leeraar der Gemeente to
en door den We1-Eerwdàr’~on Scriba van do Alge
meene Kethvergadering te’
berigt gedaan:zynde, ~dat
de bevestiging tmet oplègging dér handen door aen Wel
Eerw.
in do Gemeente te
is gesehied op
den
; zoo is hot, dat uit kvaeht der Wetsbepalingefl,
by bot’rogloment op de vakatui on, Art 33 door den ondor
getieke~de;: in Waath ~i{ ra~ Weg~’d do Ho8~-Eer46. Algemo6ne
Kerkyergadoring der Gorofonnoerdo Kerk van Natal Ian den
Wdl-Eor*. Hoer
dozW aete van bevostiging wordt
,uitgeroikt.
-I
“~Do Algemoono Kerkvergadering verlangt van don be
vestigdo, dat by zyn Evangeliewerk in al doszelfs doole
van prodikon, katoohisoren, bedieñen van Poop en Avond
anaal, en wat er verdor toe behoort~ ovoroenkomstig Gods
Heilig Woord, en do vorordeningou~der Goreformeer~le Kork
van Natal zal verrigten, dat. hy dit d≤en zal; zoo als eon
getrouw Herder on .Leeraar, die ook sticht ~door woord ~n
*an’del betaan{t, opda de zalige nitwerkingen vanhet Eyah-~
gelie, onder des Hooren zégen, bevordord wordon.
“Do Algemeene Kerkvergaclering verlangt, dat de go7
meonte,~welke hy4on Herder en Leeraaris go~èvon, hom’the
eero’on Iiefde, off datteitrouw’en, hotwolk lit on zynsworks
tile verdient~ zal betoonen, over boidon UaArtoe do nitgo
broidato wensehen, en geb~den nitboozemonde.
Gogeven den

,.

.

—

i

•

-

.

-

ART. 34.

By aank-omst, bovestiging en introde van Predikanten
zullon, van do zyde, zoo dor Gomeente als des Predikants,
alle noodolooze kosten vermodon worden.
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Al ~
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35.

ART.

I

De Kerkeraad1 we~ ;den Wol-Eerw. Consulent en den
beroelien Iieeraar bepaalt den dag en do plaats der ordening
on geeft onverwyld van dat besluit kennis aan den Voorzitter
der Algemeeno Kerkvergadering, die aisdan do overige Leer
aren teN~athen roekt. Er moet tyd gonoeg gegovon worden
aan den Voorzitter de Tjeeraren te zamen to roepen.

VII.

POOP.

AANNEMING.

LIDMAATSOHAP.

HUWELYK.
A. Door.
ART.

1.

Do doop van kinderen van Ledon der Christelyko Kerk
wordt bodiend door den Leeraar, by do openbare Godsdienst,
in de Kerk.
ART. 2.
Sleehts in buitengowone dringende gevallen zal de doop
op buitengewonon tyd en elders dan in de Kerk xnogen
worden bediend.
ART.

3.

Kinderen boven do zoven jaren mogen niet worden gedoopt
voor zy den leoftyd hobben bereikt, waarop zy, na aflegging
van belydenis, tot hot Lidmaatschap zyn aangenomen.
ART.

4.

Onders die den doop voor hunno kindoron verlangen vet
voegen zich in persoon by den Iseeraar.
ART.

5.

De Predikant zal het regt hobben, wannoer hy bezwaar
hoeft tegen de bediening des doops, den doop nit to stolen,
en het gevoelen van den Kerkeraad in to winnen.
ART.

6.

Doopgetuigen worden niet noodzakelyk veroisoht waar do
ouders loden der Kerk zyn. Pooh, waar zy door do oude~
gewenscht worden, zullen zy moeton zyn niet geeensnroerde
loden der Greformeerdo Kerk.
2
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Do Leeraar zal hot regt hebben, waar hy zuiks noodig
oordeelt, van do oaders to eischon dat do getuigen, hetzy in
persoon, hetzy in geschrift, hunne gewilligheid verkiaren em
als getuigen te worden opgese}iroven.
Awr. 7.
Goon gecensureerd lidmaat zal als ouder of getuige by den
doop van eon kind wordon toegelaten.
Airr. 8.
Kindoren van ouders, die tot geeno Christelyk K’erk be
hooren en ongedoopt zyn, zullen niet mogen worden gedoopt
dan na afgelegde belydenis van geloof.
Aur. 9.
Do verpligting van doopgetuigen is toe to zion dat van do
Christelyke opleiding van hot kind tot hot lidmaatsehap in de
Gereformeorde Kerk behoorlyk work gemaakt worde on, by
gebrelce van dien, den Kerkoraad daarvan in to liohten.
B. AANNEMTNG.
AR”. i.
J)egenen, die als Lodoinaton dor Kerk wensehen to wordon
aangenomen, zullen, waar do Loernar zuiks noodig aoht en
waar hot doonlyk is, cenen tyd lang by hemzelvon of by den
Catoehiseormoestor godsdienstig onderwys mooton genioten.
An. 2.
Van hen die weusohon to worden aangonomen a’s loden
dor Geref. Kerk zal worden vereiseht eene behoorlyko kennis
van Gods Woord en van do leer dor Oerof. Kerk, golyk die
nitgedrukt staat in don Heidelborgschon Katechismus of in
hot Kort Begi;ip, on, wanr zuiks eonigzins gesehiedon kan, do
beginselon dor Kerkilyko (eschiodenis; en voorail eon oner
gorlyke wandol.
Voorts zal den kaudidaton tot hot 1id~naatsehap door don
Leoraar ornstig en getrouwelvk op hot hart gedrukt worden,
dat bekee~ing dos hirfon tot God door den Heiligon Geest,
oil porseonlfte o~dervindiug van do Genade des Hooren
Jezus hot noodiakelyk voreisehte is tot hot lovond lidniaat
soliap dor Christalyko Kerk.
An. 3.
Hot afnoinen van belydenis is nikon den Looraren opge
dragon in togenwoordigheid van eeuen ot moor Oudorlingen,
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met dien verstande dat geen Leeraar by hot afnemen van
belydenis door eon of meer Onderlingen kan worden over
stemd om iemand als lidmaat aantenomon, then by onbevoegd
aebt. Maar ook zal do Leeraar niet bet regt hebben om
zonder toestemming van ecu Onderling ienaand tot lidmaat
santenemen.
ART. 4.
Geen jongeling benoden do zestien, en geene jonge docktot beneden do vyftien jaren zal mogen worden aangenomen,
dan in zeer bnitengewone oznstandigheden.
ART. 5.
In twyfelaehtige gevallen, zal do kandidaat ecu extract nit
bet Doopregister hebben to prodaci1ren.
ART. 6.
Do bevestiging of voorstelling zal ten spoethgste na do
aannemiug pints hebben, en wordt vereischt tot genot dot
Kerkelyke voorregten.
Aar. 7.
Zy zal in hot openbaur gesehieden, en do aangenomeneu
znllen in tegenwoordigheid der gemoento op do navolgende
vragen hebben to antwoorden:
I. Of zy van harte gelooven do leer die zy hebben
beleden?
2. Of zy ook van harto voorgenomen hebben by doze
leer, door Gods genado to blyven, de zonde to vet
zaken, en eon Christelyk leven to leiden?
3. Of zy beloven zich to zullen ondorwerpen nn bet
Kerkolyk opzigt en, in goval zy zich mogten ont
gaan, aan do Kerkelyke tucJat?
Waarna do bevestiging plegtig on met gepasto toospraken
geschiedt.
C. Linia~rscuap.
ART. 1.
Do aangonomo en bovostigdo loden zullen aanspraak
hebben op do Kerkolyko voorrogten.
Asr. 2.
Loden van elders aankomondo hebben zich te houden awi
Algemoene Bepaling 3.
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NI 3ART. 5
Tolkens,’ na do ~ethste’ bekendii~king. tan de~aanstaande
viering van het Heilige ‘Evóndmailyi zal openlyk worden
herinnerd, dat degenen, die yau ,,elder~ zyh aangekornen,
hunne attestatieifbehooren’jn telefercu.
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‘HuwELYK-:

~welyken1 zuUgn~wordou~4ngezogend .,doq~ 4ei~, LØyaar
dergemeent~ waartoo do b’rui4gf.d&beide 4hrtyen~behooren.
Aitp.. 2.
Een-,vasto. da&, do h jot do Zondag, worde bepaald door
elk& Kerker&aã t~tc~ze~enzng ~es Hu*elyks in~deLflrk A
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ART. 3.
Ten einde hot Huwelyk door aen Leeraar eener andere
gemeente ingezegend to hebben, wordt van den Leeraar der
gemeente waartoe de bruid behoort do schriftelyke toestem
niihg veroischt.
ART. 4.
/15Partyen, die, waar een Leeraar aanwezig is, hun Huwelyk
by ~~çnjg~[agistraat, of eenig ander marriage-officer, zuilen
dcevoltrekken stellen zich bloot aan Kerkelyke bestraffing.
,
r
ART. 5.
Predikanten zyn gehouden, by de bevestigmg van Huwe
iykbn,’dan ,d~ffi ~chtneming der iaudswetten.
(‘011’ 1
•t (~j) I
ART. 6.
Huwelyken zullen worden ingezegend, na a.fkondiging der
buwelyks-geboden, of op vertoon van eene huwelyks-iicentie.
.

ART.

7.

Huwelyksgeboden moeten op drie afzonderlyke Zondagen
in do gemeente by de openbare godsdienstoefening worden
afgekondigd.
ART. 8.
Huweiyks-inzegening, no. ofkondiging van geboden, moet
pinats hebben tusschen 9 ure v.m. en 4 ure n.m.
ART.

9.

Waar partyon tot verschillende gemeen~en behooren, mooten in beido parochien de gobodon worden afgekondigd, en
bewys daarvan aan den Tieoraar die bet Huwelyk bevestigt,
worden ter handgesteld.
ART.

10.

Om der eerbaarhoid wille, zal goon Weduweuaar tot deli
Ondertrouw~ ivan eon nienw Huwelyk worden toegelaten, dan
na voile drie maauden na hot overlydon zyner iaatste
HuisvFouw.”
En geene Woduwe, dan pa verloop van vyf voile maanden
na bet overlyden van baron laatsten Echtgenoot, en nadat zy
daarboven zeker is, van den~eiven niot bevrucht te zyn.
ART. 11.
En aizoo hot Huweiyk 1tusscben de hierna te noemen per
sonen, wegens de onderlinge uaauwe banden van Bloedver
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wantschap of Zwagersehap, om der eerbaarheid wifle, by de
wetten verboden is, zoo zal niet worden toegelaten, dat ter
ondertrouw asngeteekend, veel mm in den eehtenstaat boves
tigd worden:
I. Personen die in nadere betrekking van Bloedverwant
schap met elicander staan dan dezulken die hieronder
in Art. TI. vermeld staan.
IL Oomen met hunne Nichten, noch Moeyen met hunne
Neven, van heelen of halven bedde. En zal in
dezelfde graden van Zwagerschap, als hierboven van
Bkedverwantsehap gezegd is, tot geene ondertrouw
worden toegelaten eon Man met de Bloedverwanten
zyuer overledene Hnisvronw; noch eene Vrouw met
de Bloedverwanten van haren overleden Echtgenoot.

VIII. KERKELY~ TUCUT.
A.

ALGEMEENE BEPAIJNGEN.

ART. 1.
Het kerkelyk opzigt wordt uitgeoefend door Kerkeraden,
en aoor de Algemeene Kerkvergadering.
-

ART. 2.
Behalve dat deze ondersoheidene vergaderingen zich ~ot
hoofddoel stellen de.handhaving vawd~god~dieñ’st ~ zoxider
der Gereformeerde 1e’ei~, en do zuiv?èrheid vah gedph #61ke~
haar’ is”ãanbevoleh, ~oo ththeri z~1 1ddài~eñboven keñijii~&u
daden en haudelingen in de gemeenten, die stryde~ tekek’de’
Kerkelyke Wetten en Verordening.
AET. &)
I
lemand, zich-w~gèns de uitsp~rhak’ ~aii eehen .p1aat~e1yken
•Kerkeraidl~of~va~ka6ne Kdii~o1jbt C6~&i~si~ be~waAcd* ~ci-~
tende, kan zich op de Algemeene Kerkvergaderingber’~ep~K~;
geenn order berôepzal enkunnen p1a~tshebben! ni
:111
~, .uoii~. Ii
IAR~,4J.4cIThf{
~
1’’ir d d
I
zlos ‘r ‘
Kerkelyke Vergaderiugen, zieli zorgvnldig onthoudende
van aRes wat uitsluitelyk of’i~eW tot het burgerlylce bestuur
of 4e. regtspleging behoort; hebben vboralLte IetteniopFde
àmbtfrvei4igtingen~ent~ande1 dergenen~ wier lèej’ en ge&ag,a
-

.
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als Kerkelyke Ambtenaren, op de gemeenten een moor regt
sti’eeksehen invloed nitoefenen.
ART. 5.
Daar do nitoefening van Kerkelyk opzieht on tucht moot
bestaan in eon Godsdienstig en zedelyk toezigt, zoo moeten
Kerkelyke Vergaderingen daarby den toon en do houding der
burgerlyke regtspleging, zoo veel mogelyk, vermyden, en
moeten derzelver leden zich moor als vaderlyke Opzieuers,
dan als Rogters besohouwen.
Anr. 6.
Do Kerkelyke Vergaderingen zullen in gesehullen, welke
voor dezolve worden gebraeht, nile pogingen aanwenden om
dezelve om eene minnelyke wyze nit den weg to ruimen, en
de twistenden to bevredigen, tenzy hot belang van do Gods
dienst, of hot welzyn der Genaeente daardoor zoudo. komen
to lyden.
ART. 7.
Do Kerkelyke Bestunren houden in het 00g. dat der
zelver toezigt gaat, niet sleclits over zoodanige wanbedry
mu welko do burgerlyke Overheid straft, maar ook over
aflerlei nuder ergorlyk wangedrag, allen wat aandrnischt
tegen hot Avondmaa.lsformulier, en al wat aanloopt tegen
do belofton by den Poop, het Lidmaat worden, on de Ha
welyksverbindtonis, zoo plegtig gedaan; dat alTos wat de
goode orde in de Kork kan vorstoren, en vergrypingon van
Opzioners der Gomeento in hunne ambtsbedieuing, nalatig
heid in hun gewigtig dienstwerk, misbruik van magt en
knevelary, byzonder strafbaar zyn; gelyk ook, dat vooral
onderseheid moot gomaakt woMen tussehon enkele misstap
pen en doorgaande onzedelykheid en hobbelyko verkoerd
heden; on, eizadelyk, dat in allen gevalle byzondor moot
golot worden op verzwarendo en verzaehtondo omstandighe.
den; aismedo op de hardnekkighoid in het ontkonnen of togen
streven, of ook do ootmoedigheid in bet belydon en onder
werpon dorgenen, die gestraft moeton worden.
Hot godrag van een genacentelid, zich by den weroidlyken
regler bekiagende over eeno Kerkelyko handeling of Korkolyk
besluit van een Lager Kerkbestuur, met voorbygaan der
Hoogere Kerkbesturen, is onwetMg en wordt laakbaar
beschouwd, en de persoon maakt zich onderhevig aan do
Kerkelyke eensuur.
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ART. S.~

I
if
Elk lid der gemeente heeft hot ~egt tdt b~t doen van àan
klagte, en do Loden van Kerkolyke vorgaderingou zyn
ambtswoge verpligt ter konnisso hunner vergadoringon to
brengon, zoodanige, ten doze by hen bekende zich versproi
dende goruehten, welke, gegrond bevonden zyndo, voor
hunne vergaderingen, in do eerste plants, zouden moeton
worden bebandold; zonder dat zy daardoor hot regt verliozon
om als leden der vergadering daarover to oordeelen. By
zoodanigo aangifton za~I do -vorgadoring beoordeelen of er
redenen zyn om zoodanig bezwaar nader to ondorzoeken,
hetzy ter bestraffing van don schuldige, of ter handhaving
van de eor dos onsehuldigen.
ART. 9.
Elk, die voor cone Korkelyke Vergadoring zyno bolangon
wil bevorderon, zal even als do Kerkelyke Vergadoringon,
verpligt zyn, zich daarby naar de Kerkelyke Wetton ft
rigton.
ART. ~1O.
Ret zal do Kerkelyke Vergaderingen vry staan to bepalon
of do zaken, voor haar gebragt, by inonde dan wel scltnftelyk
milieu worden bohandeld.
ART. 11.
Niemand, do praktyk by eenig hof van justitie of rogtbank
uitoofenonde, zal in die betrokking, als zaakgelastigde voor
Kerkolyko Vergaderingen tOegelaton, nook by dezelve eenige
sthkkou aangonomen worden, welke door burgelyko prakti
zyns als zoodanig onderteekond zyn, maar ieder is verpligt
zyn ingodiend stuk zoif te ondortookenen, en zyno zaak in
persoon voortobrengon of to verdedigon.
ART. 12.
Commission, ann welko hot onderzoek eener zaak is opge
dragon, zillion, behalve in Kerkeraads Vergaderingen schrif
telyic versiag opmaken, waarby, nevons eeno duidelyke opgavo
en ontwikkeling dor zaak, do bewyzon voor en tegon in
dorzelver gowigt moeten wordeu voorgestold.
ART. 13.
By do behandeling van zaken voor Kerkelyke Vergaderin
gon zal elk zich moeten onthondon van alle beloedigende,
hatolyko of onbehoorlyke uitdrukkingon, gelyk mode van alles
.
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wat, gc~chtkan worden te istr.y4em met le acljting asu êene
Kerkelyke ~ergadering1verschäldjgd1
“1:.
‘~Awr.’14:~
11
In de Kerke,lyke Vergadering worth ovei~ ~iib dp ‘~iet
Kerkelyk opzig~ betrekkir{g lfe’bbende zakeñ, by volstrekte
m’èefd6rhijd van”~tdththenr’daaj. “d&’ tegenw’~ai;dig zyiide
Ied’én 1’I5es1o~eii~y L~tffl~j~ echi~er~l’aeeue’ Lhi~jrahk’ woMeu
gddaahç téñzy~ tenn1%z,ii~ 1t*~e 1dêi’ddi !ddrlledbn’ d’ei~~.vei~a
dering tegenwoordig zyn.
1
~ 15.
Ir.,’ri’j~ri-’iI,
~I ~A .tlm,.4 .~çj,
De~ u~.tspraken der Kerkvergadermgen zullen kortelyk
‘1
.It,vr,,~n -rio,
a
,ji’I(i
moeten mhouden de
gronden,
waarop dezelve
rusten,
en de
artiekelen der Kerkelyke~. verordeningen, ~a~’i8p ‘deE~1~e
steunen.
Jii i(fl)’O’
~ ~‘A~4~’ iW ‘‘ri ,hi iii,
Id
si rr.1( Ij,~ ‘s r’
~ d ‘1 ~Wr’ )‘‘)‘‘Zl fIQ~ff’4~fl
Het~ zal alleen
1.byzondere gegallen,,dn, 93fl4g9)y~gtage
reFlenen moet~n zyn,. ,dat~de .KerkeI~ke ~vergadering~,1vOor
1welke ~eeikj zaak;is aah~ebiagt, verlenging’.zai3mogen ttoe~
~sP~anjvan de,by~iclatjreglernent,jyastgestei~~
dsbeJ5~b!kgen.
.fiI’v bioo’p’ n.1lryn,A,Rp~~17~.çqJ ‘hull! ~‘TII IsIC’ II ‘)
Leden van ‘Kerkelyke Vdrgaddringen.mogen niet oordeelen
• over z~ken[wa~rin of, zy:~e1ve, ofiliustheifrouwen; of~persbnen
welke hun in~ de tweei èerste’fgraden~tan1bIoedvei.wantsohap
of. ‘zwageFsehap ‘bestaan, zyn ‘,betràkkeu ;tznoch!I over ‘zaken,
iomtrentrwelke zy~reeds, ala tleden eqner mindere~veigadering,
uitspraak,hebbei~qgedaaij., in de genoemde gevallen, môeten
zoodanige. leden, gedurende de béhandeling dot’ zaak, af~erig
zyn. Zoo de,vergaderin~,.hj&raoor tot beneden itwce,derden
van Aerze1ver~1~d~n, jrnogt vermiuderd’rworden, zal, de zaak
eene volgende ~byeenkomst..vej’st~ov0n worden, ,,tenzy de
~etrokkene partyen er in toestemmen 1jdat de zaak,door de
aanwezige leden, die,gereohti~d. zyn’ te zitten, worde beslist,
hoewel geene twee-derde der léde~i ‘mogt overb1yven~ rBy
Kerkeraaden zal nit’ de laatst afgetredene loden des Kerkeraads, het ontbrelcend getal door de vergadering tot dezelve
worden’ jeioe~éb~1 / ‘I DI I Y ‘4’).’
ART. 18.
~ei’ke1yke. ~crg~deringenkunne~ de voor haar versohy
reI~e gétuigen :hunne.getuigenis doen bekrachtigen door epn
toe~ternrnend anttvoord van hen to yorderen op de navolgende
.
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“Belooft gy, als in de tegenwoordigheid van God, dat gy
ondubbeizinning en opregt de waarheid zult spreken, hetzy
in de verkiaringen die gy aflegt, hetzy in de antwoorden die
gy gevon zult ?“
ART. 19.
Als een geroepen getuige niet versehynt, of ongenegen is
zyne getuigenis behoorlyk af te leggen, dan zal hy (indien een
lid der der Kerk) zich nan Kerkelyke censuar kunnen bloot
stellen.
AEP. 20.
Elk, die voor cene Kerkelyk e Vergadering geroepen woi~t,
moet, buiten wettige verhinderingen, in persoon zich voor
dezelve stellen.
ART. 21.
Indien iemand, wegens bezwaar tegen hem, voor eene
Kerkelyk e Vergadering wordt geroepen, zal hem daarvan
sobriftelyk worden kennis gegeven, en de dag en het uur
bepaald, wanrop by moet versohynen; en zoo hy, niet ver
schynt, noch wettige redenen voor zyne afwezigheid inbrengt
zal geene verdediging worden afgewacht en over het inge
hragte bezwaar, naar bevinding worden geoordeeld.
ART. 22.
De onvermydelyke kosten, welke de behandeling eener
zaak voor eene Kerkelyke Vergadering mogt veroorzaakt
hebben, zullon—nadat derzelver berekening door de vergade
ring is nagezien en goedgekeurd—komen ten laste van
dengene, die by de nitspraak schuldig is gekeurd, of in bet
ongelyk is gesteld, tenzy er gewigtiige redenen mogten
bestaan om de twistenden wederzyds hunne kosten te doen
dragen. Temand aJs kiager in eene Kerkelyke Vergadering
optredende, zal, op derzelver vordering, verpligt zyn, ten
genoegen dier vergadering, borg te stellen voor de betaling
der kosten, in gevalle hy, by de eindelyke uitspraak, tot de
betaling mogt verwezen worden.
B.

WYZE VAN HA1~DEJJEN VOOB DEN KERKERAAD.

AET. 1.
Voorwerpen van Kerkelyken tucht by de Kerkeraden, zyn
nile Leden der Gemeente, uitgezonderd Predikanten, Kandi
daten tot de Heilige Dienst, Zendelingen, Ouderlingen en
Diakenen, en Godsdienstonderwyzers.

Am. 2.
Do bestraffingsmiddelen, waarvan, zich do Kerkeraad by
do nitoefening van Kerkelyke taeht bediend, bestaan:
1. In cone, naar do omstandigheden ingerigte, bestraf
fing door den Predikant, in nan des Kerkeraads,
of in het byzonder, of in hot tegenwoordigheid van
eon of meer der Ouderlingen;
2. In eene zoodanige bestraffing van den vollen .Ker
keraad;
3. In eene ontzegging van het gebruik van bet Heilige
Avondrnaal voor eon bepaa.lden tyd;
4. In eene zooda.nige ontzegging voor eonen onbepani
den tyd;
I
3. Jn cone geheele afsnyding, met gebruik van het
formulier.
Be drie Iaatste bestraffingsmiddélen worden (openbare,
zware, rnisdryven uitgozonderd) ~aiet aangewend, voor dat
eon der andere vrnchteloos is gebezigd, en.hebbon ten ge
volge do sehorsing of gemis van zôoda.nige regten. cv 4oordeelen aN acm het lidmaatschap zyn verbondAn.
.

Be Kerkerand zal de .onbepaalde ontzeggrng van het
gebruik des Heiligen Avondrnaals,. op voldoende bowyzen van
betersehap, iutrokken.
mi. 4.
Wanneer by don Kerkernad tegen iemand eenig bezwaar
wordt ingebragt f aaug geven, za~ dozelve, daarvoor rodenon vindende, eene Commissi benoemen oin deswo’~e onder
zoek to doen, en hare bevinding aan den Kerkoraad to
berigtei’.
kRT. 5.
indien do Kerkeraa.d, na gehoord rapport der Comriiissie,
verrneonb zieli mob do zank verder te moeten inlaten, Zn’
dozelve don beklaagdo op vraagpunten hooren, en wannoor,
door zyne bekentenis, de gogrondheid der bezwaren blykt,
denzel; en, uwir bevind van zaken, vermanen of bestraffen.
ART. 6.
M anneer ieinand, ook in goval van openbaro zware misda
den, in Art. 7 A. verinold, do gegrondheid der tegen toni
ingebragte bozwaron erkent en, met betuigiug van leodwezon,
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betersehap belooft, zal do Kerkeraad alleen van de drie eersto
best.rwfflngsmiddelen gebruik maken, tenzy de aard der
gegevene ergenis eene zwaardere bestraffing mogt vorderen.
ART. 7.
Wanneer iemand, over do togen hem ingebragte bezwaren
onderhouden zynde, dezelve geheel of in eenig wezenlyk punt
mogt ontkennen, zal hy kunnen vorderen, dat die bezwaren,
met do daarvoor aangevoerde gronden, hem binnen veertien
dagen sohriftelyk worden ter hand gesteld.
Azp. 8.
Na doze kemiisgeving zal den bezwaarde, tyd van teertien
dagen worden toegestaan, orn zich by den Kerkeraad to ver
dedigen, en de bewyzen in to brengon, welice hy noodig inogt
oordeelen, aismedo opgavo to doen van do getuigon, welk-e hy
verrneent5 dat ter zyner zuivering moeten gehoord worden.
ART. 9.

In geval, na deze verdediging, do sehuld of onsehuld van
den bozwaardo blykt, zal do Kerkoraad onverwyld uitspraak
doen.
ART. 10.
Do uitspraak zal in gesehrifte gestold, en in do notulen
gebookt, den bozwaardo konnolyk gemaakt, en aan horn, des
begeerondo, daarvan oen afsohrift tor hand gosteld worden.
ART. 11.

Wanneer do Korkeraad, na do verdodiging van den be
zwaarde, eon nader ondorzoek noodig oordoolt, zal zuiks
door hot inwinnon van vorkiaringon, hot hooren van go
toigon, in togonwoordigheid van don kiager on den be
zwaarde, zoodra mogelyk, plaats hobbon. Van dit ales zal
zal naauwkourig sehriftelyko aantookoning gehoudon wordon
in do Notulen.
ART. 12.
Do Korkeraad zal, in ale gevallen, de aldooning der zaken
steeds, zooveel mogolyk, bespoedigon.
ART. 13.
Wannoor iemand wordt bevonden eenig lidmaat, zondor
grond, op beuzelaehtig vermoedon, of nit partydigheid, to
hebbon aangoklaagd, zal hy, naar bevind van zaken, ornatig
wordon vermaand en bostraft
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C. Wvz~

VAN HANE)JLEN 1’OOR DE ALGEMEENE KEREVERGADEI1ING.

1.

ART.

lemand, zich wegons do uitspraak des Kerkeraads bezwaard
achtendo, zai zich mogon beroepen op do Algemeeno Kork
vergadering.
Ant 2.
In geval van boroop in zake van oonsuur zal do uitspraak
dos Kerkeraads van kraeht zyn, tot dezelvo is vornietigd door
dé Algemeene Kerkvorgadering.
Doeh, ingoval van boroop in take van afsnyding, zal that..
ann goon gevoig worden gogovon voor do Algemoone Kork
vergadering do uitspraak van den Korkeraad Lekraehtigd
heef~; doch zal de bosehuldigdo tot ~do1ang als gecensureerd
worden aangemerkt.
-

ART!13.

Niemand zal re~t hebbon op ~p1iei tonzy hy, tot kostol
veroordeéld, voldaan hebbé aan! Aft 22 A.
ART: 4
1
1
~egene, 4iq~ zióh wensoht te beroepen op 4e .Ajgemeone
Korkvergadoring ~a1, ton d~~j•en oindo by den Voor~itter- des
Kerkoraads, binnon veertien dagen na do uitspraak, in
gosehrifte daarvan mooten konnis seven not byfrooging van
deredenenvan,zyn bezwKar enailos wat hy~Lth~ont dat tot
zya voordêel zou k~rnneui stro1~ken.
I

.~

•~

ART. 5.

DeVoorzitter van den Kerkerad do in 4rt. 4 genoomde
stukkon ontvangen hebbende, zal dio ann do eorsto Kerke
raadsvorgadering voorleggen, ten oindo duarop to rapportee
ten. Dit rapport, met byvoogin~ van al do ter zaak dionende
stukken zullen ann den Scriba der Algenioonè Kerkvorgade
ring, minstons veertien dagen voor do’ zitting van dat
ligehaam toegozohden woMen, ten eindo ann do Algemoono
Korkvergadoring to woMen v’dorgekg d.
‘ART. .6.
Wanneor by den Voprzitter van do Algeinoone Kei’kvorga
dering, of by do Algomeone Korkvorgadoring bozwareu
wordon in!ebragt tegen do 1ê~r, do ambtsbediening, of don
wandel van Pré’dikthten, Kandidaten, -Zendelingon, Korke
raadsleden, en andere Kérkelyke Ambtonaron, zal hy dezelve
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stelleii iu handen der Kerkelyke Commissie om deswege
ouderzoek to doen, tonzy do Algemeene Kerkvergadering hot
goedvindt zelve do zaak onmiddelyk in behandeliug te
nemen en or over to beslissen.
Onder Predikanten zyn oak Emeriti begrepen.
ART.

7.

Wannoer do zaak door do Kerkelyk o Commissie onderzocht
wordt zal de Commissie, door do haar ter hand gesteldo
stukkon, of door bosohoiden, welke zy op do besto wyzo heeft
kuirnen inwinneii, genoegzaam ingelioht zyndo omtront hot
iugebracht bozwaar, don bozwaarde mooton hooron, zyne
bekeittenis of verantwoording in geschrift stolen, en met alle
tot de zaak botrokkelyke stukkon, bonovens eon behoorlyk
vorsiag, aan do oerstkomende Vergadoring inleveren.
ART. 8.
In geval yan bekentenis, zal dé bezwaarde hot regt hebben,
orn binnet dtie weken, na hot verhoor voor de (iommis&,
schriftelyk by dozclve in~te brongen zoodanige opheldoringen,
byvoogsols en veranderingen, als hy vorder tot zyne vor
sohoouing of verantwoordink zal •noodig aohten, on zal do
Commissie, by haài’ beN~t, gelyk ook do Vergaddring, by do
nitspraak, daarop bèhooMyk aeittmöeten slaan.

Awr. 9.
Wanner do bokentonjs van den bezwaarde, met hetgeiie
hy iader daarby mogt gevoegd hebben. na gedaan versiag
van do Commissie, gonoegzaam worth geoordeold ter beslis
sing, zal do Algemoeno Korkvergadering zoodanige uitspraak
doen op grond daarvan, als do aard der zaak nàr Kèrkélyke
Wetten verordont.
ART.

10.

Indion do bezwaardo, voor do Commissie goroopon, niet
vorsehynt on daarvoor geene voldoendo, door do Commissio
to booordoolou, rodenon opgeeft, zal do Commissie met hot
onderzook der togen horn ingobragto klagton in zyno afwe
zighoid kunnon voortgaan, on hy zal ala eon wodorstrevor der
wotton boschouwd, en door do Algerneone Kerkvergadering
ads zoodanig over horn uitspraak gedaan warden.
ART. 12.
Indion do bezwaarde, hot togen hem ingebragte gohoel, of
in oonig wozonlyk punt, mogt ontkonnen, zal do Cominissio
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do getuigen in zyne tegenwoordigheid hooren, en den be
iwaarde daarby gelegehlieid. geven zooda.nige vraagpunten,
door den Voorzitter der Commissie, den getuigen voor te
steilen, als tot zyne ~erdedigiug noodig mogten worden
geoordeeld en hem tevens vryheid ver~dnIIen, zyn belang
in to brengen, met byvoeging~wan dies wat liyitér zake zal
diensti*. oordeelen;’ en de fgetüigen i~vdotbren~en1 welke hy
zoude kui~nen verlangen dat Itot zSrno verdediging worden
gehdord.
a
Ar. 13.
.1
Van dat dies zaP naauwkenrig verslag aan do eerst-vol
~ende Algemeene Kerkvergadering worden gedaan, weike
vervolgens uitspraak doen, en daarvan :~. d&Theiángheb
bénde sehriftelyk kennis)gevea zaP3
3(11 1
ART. 14.
.1 ‘~‘
i
De
Aigeth4ne,k~k~ergadc~4w
i~.
steed~
i~voegd,
znlks
In
s-i
Il
noodig oordeeiende, den bekiaagde, den kiager en de getut
gen \iooi~ ~ioh t~e ~‘ntbibde’n.
.

-

jw~_~

-

15.
~oowe1 de kiager ais do be~iaagde heeft h~t regt om van
de Algemeene Kerkvergadering to verzoeken, dat de een of
ander hcpaaldeiijl1: opqeqcn’m 4iFaaqpunt naagi- gehoord
.worden.
I
~
ART:

-

1

,;7

-.

Besehuldigingen tegen do leer van eenen Predikant of
Kandidaat zullen inhouden duidelyke bewyzen, dat hy de leer,
welke, volgens Gods Heiig Woord, vervat is in de aangeno
men formulieren van Eenigheid aer Gereformeerde Kerk,
beeft wedersproken of bestredela.
ART. 17.
De bestr~ffingsmiddelen, van weike do A.lgemeene Kerk~
vergadering kan gobruik niaken, zyn:
1

.

Omteent .Predika-nten
a Sohorsing in do dienst voor eeneu bepaalden tyd,
zonder verlies van traktemont, anders dan het
defrooyemeut der dienstdoende Predikant.
b Dergelyke sohorsing in de dienst, met geheel of
gedeelteiyk ver)ies van trakement.
D
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o Sehorsing in do dienst voor eenen onbàpäaHeñ.
tyil, mot of zonder verlies van traktenieiit.
Geheelo afzetting nit do Dienst.
JI i. 5
2. Omtror&t Gandidaten tot do II. Dienst:
a Sehorsing in do predikdienst.
b Onberoopolyk vorkiaring voor do predikdionst
voor eonon bopaaldon tyd.
o Onboroepelyk vorkiaring voor eenen onbopaalden
tyd.
ci Goheele intrekkiug der note vail toehting tot de
predikdienst.
3. Orntrent Zendelingen:
a Schorsing in hun dienstwerk voor eenen bepaal
don tyd.
b Sdhorsing voor eenenonbepaal4on tyd.
o Geheelo intrekking van de note van toelating tot
do prodikdienst en de bediening Icr bond
zegelon.
I
4. Omtremt Oudcrlinyen en Diakenen, en Godsdienst
ondenvyzers:
a SohorsiDg in dienst.
b Goheele ontzotting van dezolve, met vorbeuttg
van do regten on yoorregten, nan do bedioning
verb onden.
ART. 18.
-

Do Korkeraad, berigt van do sehor~in~ of ontzetting ho
koinen hebbendo, zal torstond zorgen, dat inmidde~s do
•dienst door èenen daartoo bevoegde wordo waargenprnon.
By do schorsing of ontzotting van oonon Ouderling of Diakon,
zal oen dor laatstafgetrodeh Oudorlingon of Diakonen, ter
vervu~1ing van don diensttyd des gesohoz~sten of.,pntzetten,
door den Kerkéiaad wordèn.geroep~n.
ART. 19.
,~

-

-,

Temand, alzoo om zedelyk waiig’ediag in~ zyne’ bediening
geschorst~Jof~van dezeWe ontzot zyndb, moot tévens geacht
Wotdeu;alsLidmaat, a l{et~ebruik des Heiligon Avondmaals
ontzet to ~ezeli; doch doze 1a~tstgonoep~de ontzetting zal,
op voldoondo blyken van béroiiw en boterschkp; wordon
vpg4even.
.
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ART. 20.
In gevai een Predikant, wegens ingebragte of bewezen;
besohuldiging in zyne dienst worth gesohorst, zal ton zyneà
koste de dioust in do gemeente worden waargenomen, en de
Algemeene Korkvergadeitg, of de Kerkelyke Commi sic,
zal bepalen hoeveel van zyn traktement hy tot dat,einde zal
moeten afstaan.
Awu. 21.
Eene geheele ontzetting van do dienst heeft dadelyk tin
gevolge het verlies van traktement en emolumenten.
ART. 22.
1
/
In geral van schorsing vail Cenen Predikant, zal daàfir&i
terstond keimis wordèn gege4i~i aan d~i~ K~rkdaad di~r
gemeente, met bekend&telling1der maaffegele& ~Mke tJr ~&
vulliug der dieust geriom~K zyr.

D.

KERKELYKE (JESCrnLLEN.

ART. 1.
Gesohillen in Kerkei’aadsvergadaringen, of tusschen Kerke
radon, zoo ook tussehen Kerkeraden &u Leden der Gemeente
ontstaan, waarin volgens do wet do Kerkerand i~iet bevoegd
is te handelen of te bes1iss~n, worden onmiddelyk gebragt
voor de Algetneene. Kerkvergadering en! door dezelve. }ó
oordeeld.
Awr.2.
Tot dat einde zal men zich sohriftelyk moeten vervoegen
by den Voorzitter die de ontvangene bezwaren terstond door
den Soriba doet stellèn in handen van dengene, over wien
men zioh heeft bezwaard, om binnen ‘~vio~ weken na ontvangst
daarop te berigten.
I
ART. 3..
Pit berigt worth gesteld in hándeh van den ‘kiager, om
mode binnen vies wekon daarop zyn belang in fe breugen.
I C’
ART. 4.
I
Dit tweede stuk des kiagers komt we&r, op dezelfde wyze,
met al do bylagen, in handen van don boklaagde, om daarop,
binuen tier weken, audermaai te antwoorden.
Awr. 5.
Do Algemeene Korkvergadering kan in hare oerstvolgende
Vergaderiug, op grond dor gemelde schrifton, tot eene nit
02
p

.

-

.

52
spraak besluiten, of dezeive stellon in lianden eener Corn
missie, ten elude vooraf derzelver verskg te hooron.
ART. 6.
Indien, in do gevallen bovengemeld, binneit den bepsalden
tyd, hot gevorderde stuk niet wordt ingediend, zal de Alge
meene Kerkvergadering, zonder hetzelve af to wachten,
beslrnten, zoo als hot bevonden zal worden te behooren.
ART. 7.

.Alle Kerk-elyke gesehullen voor de Algenieene Korkverga
denng gobragt, omtrent wier behandeling de wet geene voor
ziening maakt, zullen onmiddelyk door de Vergadering
behaudeld kunnen worden, indien do Vergadering zulk s noo
~ig aeht in het belang der betrokkeno partyen, of in het
belaaag der kerk.

IX. UTL’BREIDING D~R KERK.
ART.

1.

Do Gerefonneorde Kork van Natal erkent hot als hare
rooping en als haar voorregt to arbeiden aan do uitbreiding
van hot Koningryk Gods.
Awr. 2.

Zy traeht aaii die roeping t beantwoordon, behalve door
ile gewone workzaarnhedon in do gemeente:
a Door do ernstige bohartiging van Christolyk onderwys
en opvoeding der kindoren.
h Door do verkondiging des Evangolies onder do
Heidenen.
c Zy tracht ook door Bybol en boekverspreiding, en,
indien niogelyk, door Evangelisatie haar dod te
bereiken.
ART. 3.
Ter bevordering van dit werk zal er eene Commissio nit do
Algemeene Kerkvergadering benoemd worden, bostaande mU
drio Predikanten, onder den uaam van Z~NDING EN SCHOOL
~otntIss1E, die joarlyks aftreedt, doch herkiesbaar i~.
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ART. 4.

Doze Comiiiissib heeff eenen Vobrzitter, dooh elk der in
Art. 2~enoemde, afdeelin~n wordt bfroffderlyk aan een der
Jeden opgedr&gen; die, da~rin als Scribe. enThesaurier ageert?
SaT. 5.
Doze Co~missjearaeht de ~emOeñten op te ..wèkkeu tot
meerdere belangste11ing~ini~het ohderwfrs en in do Zendingsi
zaak.
I.
Z~r onderzoekt de1 dob’unjenton ~an zidhiiaanibiedende .on~
derwyzers en! beveelt dezelve aau.
Zy examineert Katechiseeriueestoj.~ en Godsdienstonder_
wyzers (oefenaars) en plaatst~ hen met goedvinden der Kerke
ra~den.
Zy examineert Zendelihgen, en st6lt h~n pan met; adviewen
toestemming van de 4lgemeene Kerkvergadeiing.
~y hestiert den Zendings-asbeid’onde~ de Heidenen in
naam van do Neder. Geief. Kerk van NafáL,,
.

•

. -

ART..6..~

I

I

D&e Commis&ie~ leñrt’ een jaarlj’kseh ver~1~g van hare
werkzaarnheden, ale volgt:
IUA
a Eon ve~slag ai ‘den toestaud, van ‘.hèt puderwys, van
~et nutal Nbder. G-èreformeerde Onderwyzers en
Oztderwyzeressen, 4an dé plauts hunner werkzaam..
Ae4en, yan~ het gêtaliianner1 leerlingen, v~nhunne
~sa1arissen; van de !Pkkcp vaponderwys, enZ;ç g
b Een vprslag jvan, den ‘Zendings-arbeid ten. de~zeJTh
,finantieu.
\.
~
c Een versiag van1 hare .werkzaamheden, genoemd in
Art. 2
f
4
II’
.

.‘.

~.

,
~Aivr. 7H
I
- ?De Zeiidineien School Commissfe zaPzicli~6ji ‘bet zorgvnL.

digst wacliten van eenige inmenging in het~Fhuishoude1yk
bestier, dér rersehfflen~dei gevestigde gem~enten,’ en is van
~iarê haazdelingeii alleen’aan ide. AlUémeene4 ‘Kerbèrgadering
verantwoordingr veñchifldigd~’
vi
I.
,,,.,j~,_,ç
....(4,
~
ZENDELINGEN~’
c
~ {~J•
I) 1)
0
~ I
e 1) ‘4si
I’.- j.A.R~T..8..
•j
:~t is Wenséhelyk dat.njernand,als ZEnd’eliilg der Neder.
Gef. Kerk :tan’~Natai .iial ‘irbèidèn, ‘dan degbnen die den
vollen status van Leeraa’en diei~ K•~erk~bezitten~ Om editor
•

,.
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te gemodt te komen ann .de.Wstagnde behoefte iieeft de
~ regt a1s~~ Zende1ingqp~ aan te •stellen
dezulken ~die zonder1Kandi4g~t, tot c~e Reilige1Men~t te1zyn,
door deA ge~eç~e1K~1çvergade~ThgIZYR toegeJatc~n.
ARt 9. GeeiZendeling zal- door! de Aige’mee;e tXerkverga4ering
kunnon*orde& toegeiatethdau na zioh Iàlvorens te h~bben
onderworpen ann een godsdienstig. o~derzoek en bovendien;
waar ky :~eeth!Kandidaat is tot de Heilige iDienst; ann ‘een
Zendelihgs-examen.
.1
-,
~
I
—
lii’
ill’
F
•

I

.liOçfl’

-

U iii 31

ow tot het Zendelings-examen to warden toegelaten; zul

Ion Kaadidateii ~by. d6nt Scriba der. Algemdene Kerkvergade
ring mOetel4tiflleVercn
ri’ 1k b u
I. (d’EOwysdät zj’ifiui3iten~ t*e~ jài’~n Thden d&~ Gerefor-.
meerde KérIk’z~ih. * A t II
h F
b Rewys van good, zedelykigedrag, af to gevcn door den
Kerkeraad der gemeente, WO8S: zy hot laatst gewoond
.1
I
1
l’IP
~
hebben.
Ii,
o Revs dab py den1vollen Ieéftyd %~U’ twee e~k twii{tig
~ LV jai$en b~reiktihebWii.
I
I
1’ &v,rr
‘Ii
t- lq’
~ Ij s~ itt ii
jf
1 fl 3 tir, illt
1
I~
~ \ ~7T~I) 14
I riflelseriba d&klge’pieeh&JXerkverga4eflflgJ kthrne
4ocunienten~.in’otd&bevondbii hebb’ende~’ geefthuiibbWcertiflcaat
i~ d1e~ effekte f~etWe1k?ce~ifiOüt t~ ic1ir~i~voegth~ by den
Voorzitter der Zending Commissie,. *elke didi-öji”eenefl ~aag
b~paa1tCv6Or hetIaf-~te~ian~eWexaffi~n.
~ •J
£1.
Ret exathen van Zendelingen za]r bestaan
a In eon- naauwkeurig’o~dIrzoek naar de. redenen van
-f~ i’r
den Kaaididaat oth;iichttS *ydeiiJ aan~hét~Ze’ndihgs
$Il,r, -irerk.[~~•(
j~fl~ffl~fl.
tr’u
& In 4e- volgende- ~akkeh:” B~be]áàhq: en -Algexneene
ri Ge~chièdenis ; TiNederdlutsche}enl EngeThohettalen;
Oudo en nienWere Aardrykskdnde.; Mythologie:I
o In do volgende vakke~.;~~.Ry~e1sche txegese; Isagoge
•
(Inleiding tot dé Studio des Bybels), 1)ogmatiek;
Geschiedenis der -Ke~k~; Geschiedeni~ der Zending
in 40 1äatst~ sJvyftig jaren-;b Predikkunde; terwyl
eenig&kenfiis:dçriOiide takáen~’der iKafl’ertaal eene
taanbeveling.zjniaL
•1
-

.

~

IA

.~.

-

-

-

•

-
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Ret examen zal twee dagen duren. Be examinandus zal
in de vakken onder letter b op den eersten dag worden geëxa
mineerd en, wanneer de examinatoren voldaan zyn over zyne
kennis, op den tweeden dag worden onderzocht in de vakken
vermeld onder letter c. Indien de examinatoren niet voldaan
zyn met het examen van den eersten dag, zal met het onder
zoek niet worden voortgegaan, maar de Kandidaat voor den
tyd van een jaar worden afgewezen.
12.
Be Commissie voldaan zynde met het examen, ondertee
kent de geexamineerde de volgende verkiaring:
“a ondergeteekende
door de Algemeene
Vergadering der Nederdnitseh Geref. Kerk van Natal, na
afgelegd examen toegelaten ale Zendeing onder de Heidenen,
verkiare als in Gods tegenwoordigheid, dat ik de leer welke
overeenkomstig Gods Heilig Woord in de Formulieren van
Eenigheid der Nederduitsoh Gereformeerde Kerk vervat is,
van harte geloof en by myn godedienstig onderwys leeren
zal; dat ik geloof van God geroepen te zyn on den Heidenen
het Evangelie te verkondigen; dat ~k in mynen Zendingsar
beid alien inbreuk op de regten van gevestigde Christenge~
meenten zal vernayden; en dat ik my, by onverhoopt wange
drag, zal onderwerpen aan het oordeel der Algemeene
Kerkvergadering.”
Waarna hem de volgende akte van toelating zal woMen
overhandigd:
ART.

L.S.

“Alzoo voor de Zending Commissie der Nederdnitsch
Gereformeerde Kerk van Natal versehenen is
ver
zoekende on als Zendeling onder de Heidenen te worden
toegelaten, en hem op den
het vereisohte examen
met goed gevoig is afgenomen, en de vereischte aide van
toestemming der leer van Gods Woord overeenkomstig de
Formulieren van Eonigheid door hem is onderteekend, zoo
heeft do Commissie voornoond in naam der Aigemeene
Korkvergadering der Gereformeerde Kerk van Natal gezog
den
toegelaten, gelyk zy doet by doze tot de
Bediening des Woords onder do Reidonen, en erkent hem ala
Zondeling der Gereformeerde Kerk van Natal, hem toebid
dende dat God hem genade geve on getronw te zy-n in het
werk zyner bediening tot den dood. Amen.
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“A’dus gegeven in de Vergadering der Commissie, in
naam der Algemeene Kerkvergadering van Natal.
“N. N., Voorzitter,
“N. N., Seriba.”
Mu. 13.
Be Zending Commissie zal terstond versiag geven van hare
handelingen in deze aan den Scriba der Algemeene Kerkver
gadering, die de acte van toelating zal registreren.
ART. 14.
Be aldus toegelaten Zendelingen kunnen by de Algenieene
Kerkvergadering geordend worden tot de Bediening der
Sacrainenten, wanneer zy voidoend bewys kunnen leveren dat
zy ten zuinste twee jaren onder de Heidenen hebben gearbeid,
en nu in geregelden Zendingsarbeid bezig zyn en hunne
ordening noodzakelyk is.
ART. 15.
Gemeenten door een dor Zendelingen der Gereformeerde
Kerk gesticht, zullen onder het opzigt der Algemeene Kerk
vergadering behooi’en.
ART. 16.

Zendelingen der Gereformeerde Kerk in de Kaapkolonie
zullen hier op vertoon van hunne akten van toelating als
Zeudelingen der Gerefonneerde Kerk van Natal worden
erkend.
GODSDIENSTONDERWYZERS.
ART. 17.
Zy die ala Godsdienstonderwyzers en Oefenanrs in do Gere
formeerde Kerk van Natal wensohen te worden toegelaten,
zullen de volgende bepalingen in aeht nem~n:
a Zy zullen by den Seriba der Algemeene Kerkvergade
ring bewys moeten leveren dat zy voldaan hebben
aan hetgeen opgenoemd wordt in ~ 10, en dat zy een
jaar geregeld onderwys hebben genoten en wel in do
navo~gende vakken: Bybelsche G esehiedenis; Leer
der Nederduitsch Gereformeerde Kerk overeenkom.
sMg de belydenisschriften; Kerkgeschiedenis, be
paaldelyk der Hervonning; en eenvoudige, prakti
ache Bybelverkiaring.
-
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b Be Scriba zyne documenten in orde bevonden hebbende
sal een certificaat te dien effeote geven, waarmede
by zich tot den ~.Toorzitter der Zending Connnissie
begeven zal, die daarop oenen dag bepalen zal,
waarop door die Commissie het Examen sal worden
afgenomen in do vakken vermeld onder letter a.
Wanneer de Commissie voldaan is met den uitslag van
het examen, zal het volgende document door den
geexamineerde worden onderteekend:
“1k, ondergeteekende, door do Algeineone Kerk
vergadering der Gereformeerde Kerk van Natal,
geexamineerd en toegelaten zynde ala ~Qechiseer..
mooster en GodsdieüAtöofenaar, verklaar1 4è2ldbr van
Gods Heilig Woord, gelyk die vervat Win dé For
mulieren van Eenigheid der Nederd. Gerefornceerde
Kerk, van haste te gelooven, en beloofdezeW~ by
myn onderwys en arbeid iwde gemeentbg&~rouw to
sullen leeren, en my in alles te gedFa~e~i 6#%roenkomstig de praktyken onsor Kerk, en voorts my to
onderwerpon aan do Kerkelyke tuelit, indien ik my
rnogt komen to ontgaan.”
Waarna hem do volgende akte van toelabing sal worden
overhandigd:
Be Zending Commissie der Algemeene Kerk
vergadering der Gereformeerde Kerk van Natal,
geoxamineerd hebbende
vorkinart horn
bevoegd om hot ambt van Katochiseormeester on
Godsdienstoefonaar to bekleeden en wonschte horn
Gods boston zegon too op zymen arbeid.
“N. N., Voorzitter,
“N. N., Soriba.”
ART. 18.
Katechiseermeesters en Oefenaars die toegelaten zyn door
do Gereformeerde Kerk van do Kaapkolonie sullen aThier op
vertoon van hunne akto van toelating worden erkond.
Aar. 19.
Zoodanige wettig geadmitteerde Kateohiseermoesters en
Oefenaars sullen, onder toezigt der Zending Commissie, in
verband met of onmiddelyk in dionst van Kerkeraden, Gods
dienstig onderwys mogen gevon aan kandidaten tot hot Lid
maatschap, en eenvondige praktische Bybeloofeneningon
mogen honden op hun daartoe aangowozen plaatsen, slechts
niot op den kansel.
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KERKELYKE FONDSEN.
kin’. 1.
Hot is sohriftuurlyk en pligtmagtig dat do loden der go.
moente voorzien in do uitgaven benoodigd tot instandhou
ding van do oponbaro oerediensf on ondorsteuning der armen
in do gemeonte.
GEMEENTE.FONDS.

ART. 2.
Om hioron to voorzion, zal in iedore gemoonte eeu Go
meonte-fonds zyn ondor bostuur van don Kçrkoraad, wanruit
do looponde uitgaven van Prodikants salaris en dat der
andore bozoldigdo Korkelyko ambtenaren, do reparation aan
Kerkelyko gebouwen, hot ondorhoud der armon, bydragen
tot hot .Aigemoen Korkfonds on hot Prodikants-Wednwen.
fonds zullon wordon bestreden.
Anp. 3.
Pit Gomeonte-fonds zal bestaan:
a Uit kollokton by do oponbaro Godsdienstoofoningon
b Uit registratie-golden by Doop, Aaunoming van Lid.
maton, on Huwolyks-bovostigiug aismede golden
voor het verloonen van extracton.
o Uit vorhuren van zitplaatson.
d Uit vrywilligo vasto jaarlyksohe bydragon dor ledon.
c Uit andoro inkomsten en bydragon.
Vooral tot d.. onder letter d opgonoemdo zal do Kerkeraad
do gemoonte uitdrukkelyk opwokken.
-

An. 4.
Do registratio- golden zullon voor elke goinoonto nyu ala
vàlgt:
By hot doopon van eon kind op tewonon tyd

...

buitengowonon tyd
Aannoming van ]ledematen op gewonon tyd
...
buitengowonon tyd
(waarvan £1 17o. Gd. voot. hot Fred. Wed.
Ponds).
fluwolyk—boveatiging op gewonon tyd (waarvan
100. voor den Ruwolyko-boveotiger)
Ruwelyks.beveotiging op buiten gowono tyd (waar
van £1 17e. Gd. voor hot Prod. Wed. Fonde)
Voor hot vorleenon van extrakten of attestation ...

Sod.
0 7 6

0 10 0
0 12 0
215

0

1 10

0

0
0 5 0
3 15
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~P.
ART. 5.
Do ‘Kei~ké?áad in iedero gerneonte zal,traohten dit Gemeen
te-fonds op zulken voot to brengen, dat by liet begin des
jaars genoegzame golden in kas zyn om in de loopende uit
gaven voor hot jaar te voorzien eu, zooveel ais mogelyk is,
hot maken van schnlden te vermyden.
ART. 6.
iii

iT’

‘#~

-

Waarlyk behooftige gexneeuto-leden zuilen vail het~betalen
aezer gelden geheel of gedeeltelyk versohoond blyven: r
ALGEMEEN KERKFO1ThS.
ART.

7.

Er zal eon Algemeeb K~kfoudà zyn, bnder bestier dor
Algemeene KeI’kvergadering, .om te voorzien i de uitgaven,
wolke zy voor de aIg9~çene behoefte~~ der Kerk zal noodig
aohten.
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Voorts zal eenmaal ‘s jaars in elke gemeente eene kollekte
voor dit Ponds gemaakt worden.
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Air: 11.
- iDe Kerkeraad vah- iede~e’jemeéflte zäl. aan,den Qu~ütor
der Alkeme?ne Ke~ergad~ñn~iit heir geuxeente~f6nds Van
-
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iedere gemeente torn. hot Predikantsweduweflfoflds dot
Gereformeerde Ken in Zuid-Afrika, overhandigen als volgt:
Voor jodero HuwoIyk~.ü~zegeoing op buiteoge.
wonentyd
...
Voor lederen aaanemeling op buiton gewonen tyd
Voor hot vejeonon van extrakten nit hot Trouw.
regxator, behejye San bohoeftigen

Lad.
1 17 6
1 17 6
0 2

0

Van welke golden door den Qu~stor verantwoording zal
worden gedaan aan den Qu~stor van hot Predikanjs..we~11..
wenfonds in do Kaapkoloyjje

AANHA..NGSEL
BYZONDEEP

BEPALINGEN

Air. I.
In elke gemeente worde niaandelyks een Bid-uur gehouden,
waar hot kan, op elken eersten Maandag der maand, voor do
uitbreiding van Gods Koningryk.
An. 2.
Den Leeraren wordt aanbevolen, zoo in linune Leerredenen
als in hunne Kateohisatien en Huisbezoekingen, de Loden
hminer gemeentien opmorkzaam tie makon op liet ondersoheid
tusschen de leer dcx. Gereformeerde en die der Roomsehe
Kerk, aismede op de dwalingen des hedendaagschen onge
loofa, om aldus, door bet verspreiden van do waarheid, tegen
verkeerde inyloeden to waarsoliuwen
ART. 8.
Ook wordli den Leeraren aanbovolen om, op don 3lsten
October of den naast daaraan vallenden Zondag, do Gesohie..
denis en do zegeningen der ReformaMe in gedachtenjs tie
houden, en doze gebeurtetis door dankzeggingen en gebeden
in openbast to vieren.
ART. 4.
Ook wordt aan Leeraars aambevolen met o1I~ander beurt to
wissolen, zoo dikwyls mogelyk, dccli kostoloos voor do
gemeenten.
Terens wordt dringend aanbevolen, dat Leeraars en Ge
meente4eden, zoo veel mogelyk, beurtelings by elkander
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komen om in het openbaar 1de belangen d~r Kerk en der
godsdienst met elkander tebesj~ekep. il
ARr.~5. ~1
Rot Svordt aanEev’6len dat
edildiii’te~ ~fl KàNiè’Njden,
w~ai VooHe~e~2~ aki~Vezi~ ?5’u, zu1le~’ ~ ~
het lezeii van Gods Woord.
.1
F
i~
w
I ~,
1. mt
Het1~~y~rdt. den ç~[ieeraren nanbevolen o~ ~ by,openbaar
dienstwerk in de Kerk-, met preekrok
mantel’en
bet op to
I
1’ IUJ
tredon.,1
I.
Kin’. 7.
.‘

I

-

1

—

.

I

Ret wordt yerwaclit van Leeraren, dat zy do Kerkelyke
Vergaderingen im ambt.skloederen, en van do overige Loden,
dan zy dezelve in zwarte kleederen en witte das zal zullen
bywonen.
Awr. 8.
Tedor lid der geineente ‘isl hot regt hebben om de originele
registers van doop, aanneining, en hnwelyk benevons het
ka.ssa-boek in to zion, tegon betaliug van twee shillings, ten
voordeelo van hot Algemeen Kerkfonds.
Doze bopaling zal niet van toepassing zyn op de inzage van
do generale rekening van ontvangst en uitgaaf, bepaald by
Roofdst. V., C. g.
ART. 9.
Do Algemeene Kerkvergaderiug aeht het wenschelyk on
noodzakolyk dat door den Kei-keraad der gemeente, alwaar d
Algomeene Kerkvergadering gehouden wordt, voorziening
worde gemaakt voor logies van do afgevaardigden der andere
gemoenton en staijing voor hunne paarden, indien eenigzins
doenlyk in cone private woniug, en dat do Scriba zoodanige

4

gemeentoznibyherrirniereu.
elke gelegenheid minstens eene maa-nd to voren
daaraan
ART.

10.

Be Algemeone Kerkvergadoring verlaugt dab do Notulen
aer verschillende Korkeraden by do Jaarlyksohe Vergadormg
tor tafol gelegd zulleu worden, om ze natezion en goed te
keuzen, benoveus do overigo Kerkboeken van de plaats alwaar
do Algorneone Kerkvorgadering gehouden wordt.
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ART. 11.
De .Algeineene Kerk4ergadering yerlangt dat de getallen
van gedoopten, aangenoménen en gehuwden in do generale
rekening .der versehillende I erkeradenjvermeld warden, even
alsr:m hot versiag van do heffiEgen voo~et algemeen Kerk
fo~ds en Fred. W~d. Ponds.
ART. 12.
Ala tarief voor buitengewoon work worde in hot vervoig
~ pier. daj ~ihet rinbegl4p ;va~i~ reà
kosten, ebño ilagre’is gerekànd tegen 3&kyien. Do kosten’
van verblyf to worden betaald naar de werkelyke uitgaaf.
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5 van other, “aambevolen,” lees “aanbevojen”
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“Aetnarins.”
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Be.’
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“gedragon.”
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