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HANDELINGEN
DER

TWEEDE VERGADERING

VAN DE~

RAAODER NED. GER. KERKEN
IN ZUID AFRIKA,
1~EHOUDEN TE STELLEN BOSCH,

Den 3den Maart i~og en volgende dagen.

PRO ECCLESIA DRUKICEIUJ, STELLENBOSCH.

HANDEL[NGEN
~Dev Tweede Vevç~adevinç~ van den Raad der fled.
Gev. kevken in Zuid-Jlfvika, c~ehcuden te
Stellenboseb, den 3den maavt
~ende da~en.

ieoe

en v~I

EERSTE ZITTING.

Woensciag, den 3den X[aart, ‘s morgens te 10 ure.
De leden des Raads komen bijeen in het Kerkgebouw
~der Ned. Gei. Gerneenfe, Ste11enbosei~.
Dc H.Ew. Voorzitter, Ds. A. I. Steytler, iaat zingen
Ps. 146: 1, en leest uit het Woord van God Ps. 122. Op
zijn verzoek doet de H.Ew. Scriba, Ds. P. Nd, het gebed.
l~Terscheneii zijn :

—

(itt

(ld Kaupkolon le

Di. A. I. Steytler, D. S. l3otha, J. P. van Heerden,
I. F. A. de Villiers, I). J. Pienaar (A.zoon), W. A.
Atheit, en W. A. Joubert, en cud. I. J. Louw (primarii),
en Di. P. G. J. Meiring, D. I. le R. Marchand, H. I. L.
du Toit, D. F. Malan, en 1). Wilcocks, secundi.

Presentielijsl

4

Ui~t Natal:
Di. A. M. Murray en H. F. Sclioou, prirnarii.
U’it de Oranje R~vier Kolonie:
Di. 0-. W. B. van der Lingen, J. A. Joubert, J. 1).
1~esteil, J~. C. Refer, P. S. van Heerden, J~. Rabie, en
P. J. J~. Boshoff, primarii.
U~t de Transvaal:

ertiju

R. Al-

Telegrammen.

Welkorn.

Opening.

Di. H. S. Bosman, U. P. Ackerman, A. J. Louw, 0-.
itadloff, A. P. Kriel en Paul Nel en oud. W. H. Bührmann, primarii.
Dc vergadering wordt voor geconstitueerd verklaard
door den ILEw. Voorzitter.
Een brief wordt gelezen van Us. J. 1?. Albertijn mel—
d~ncle dat hij wegens zijn zwakkcn gezondheidstoestaud
niet tegenwoordig kan zijn. Op verzoek van den HEw.
Scriba der Ned. 0-er. Kerk in Z. A. wordt toegestemd (Ilit.
hij dadeh1k dcii Secundus van (lezen broeder knit op—
roepen.
Telegrammen, der Vergadering ‘s Heeren. zegen toebiddende, worden gelezen van Us. H. Kiopper (Senekal),.
den heer U. Kok (Ermelo)) en den Scriba des Kerkeraads
der Gemeente, Ermelo.
Us. Botha, spreekt als predikaiit (icr 0-emeente Stelien
bosch, der vergadering ~C11 hartelijk welkomstwoord toe,.
waarop de ~,Toorzitfer even liartelijk a.ntwoordt.
1)e vergadering verdaagt nu tot 11 uur, toen de H.Ew.
Voorzitter den kansel besteeg cii de Openingsrede in
fegenwoordigheid dër leden en ccii aanzienlijk getal ge
meenfeleden en belangstelienden uitsprak.
~ooraf zong het plaatselijk Kerkkoor ecu stuk, waarna
de Voorzitter in bet gebed voorging en zingen liet 0-ez.
156: 1.
In zijne rede heet de Voorzitter de icden welkom, en
herinnert hij nan leden die gemast worden.
Us. P.
Winter door zijne welsprekendheid en getrouwen arbeid
ecu sieraad der Kerk is na ccii smartelijk lijden de
ecuwige rust ingegaan Di. 0-. Scholtz en J. H. Alber
tijn ziju door krankheid verliinderd tegeuwoordig te
zijn, eerstgenoemde is reeds afgetreden, hij wenscht en
bidt dat de Heer hun de gezondheid mag teruggeven 0111
flog verder den Heer en Zijne Kerk te dieneu. Us. Moorices is tot hoogeren dienst bevorderd doordien hij ccii
Professorsstoel heeft ingenorneit.
-

5
Hij spreekt voider float aanlcidiug van 1 Cor. 15 : 58,
over de woorden “Ret work des Reeren.” Omtrent cut
~werk zegt hij dat het is:
Een work Gods omdat:
God hot ons heveelt; liet Rem behaagt ; Hij erin be
laugstelt ; Rij daardoor verheerlijkt worth ; Ret in do
Kracht des Heeren geschiedf ; Ret Jiooit vorveolt
Uit
clankbaarheid gescluedt; IIij 0-us daariii hoogelijk ver—
-eert; Een werk is dat veredelt ; (lot- vruohthaar is en dat
-God ri~ke1ijk wil beloonen.
Na het slot dezer tre-ifende redo doot hij eon kort go—
bed, bat ziugen het laatste vers van (len Xvondzang en
-spreekt den Apostolischen zegen uit.
De zittingsuren worden ira bepaalcl als volgt : de oJor— Zittig~re~
genzitting van half tien tot half édn en do’ namiddagzit—
ling van drie tot half zes.
Be vergadering goat an n-vet tot de kiozing van ecu
uieuw bestuur.
Bij de kiezing van eon voorzitter komen in aanmer— Nieu~v 1
king de volgende namen: Di. A. I. Steytler, B. P. Acker- stuur.
man, H. S. Bosman, G. WT. B. v. d. Lingen, I). iS. Botha,
11 J. Pieiiaar cii W. A. Joubert.
Nadat de Voorzitter verzocht had niet in aannierking
fe kornen wordt ge-kozen Bs. H. S. J3osinaij.
Als Vice-Voorzitter wordt gekozen T)s. W. A. .Joubert,
-eli
Als Scriba Ds. P. I3osiioff.
Doze drie ambtenaren der vergade-ring spreken ieder
-eon woord van dank voor dc ocr hun door dc vergadering
bewezen en verzoeken do broeders hon met hun road te
-steunen.
Op voorstel van Bs. B. J. Pienaar wordt ccii motw van o~ be~tw
dank aan onzeii afgetreden Voorzitter cii Scrib-a voo-r IJ(dankt.
hunne getrouwe en bekwame cliensfen bij aeclaniatie ann—
-

genomen.

Vergadering wordt verdaagd tot 3 uur n.m.
Re-ro-pening te3ur e n.m.
Be Voorzitter leest voor:
(a) Eene uitnoocliging van Dr. Viljoen na-melts liet
Algemeen Ned. Verb, tot cone leziug door Dr. R. Kiewiet de .Touge over Sokrafes, T)onderdag avond, 1 dezer,
Ic 8 ure, in de CJ.V. Zaal.
(h) Eene uitnoodiging van Prof. Moorrees uaar de
prijsuifdeeling van den Taaibond, Vrijdag avond, to 8
itre, in diezelfde zaal.

uitnoocugi
~

Bioedei](jk
nclcrhoud.

(c) Eene uitnoodi~ing van l)s. 1). 5. Botha tot eene
Receptie in do Kerkznal.
Ds. Botha geeft kennis dat hij later ecu voorstel zal
doen met het oog op een broed~r1ijk onderhoud, nuder

‘~Toorzitterschap van den HEw. Professor Hofmeyr, met

i~Iot i van
)eelnemmg.

do leden des Raads.
i)e volgende onbestreden motie door l)s. Pienaar voor—
gesteld wordt hij acelarnatie aangellolnen
Deze vergadermg stelle to hock haar diepgevoeld
leedwezen over het betreurd afsterveu van de geliefde
13.13. 1. H. Hofmevr en P. A. Winter, in leven predi—
kanten te Somerset Oost en )Jiddelburg K.K. reSpee—
tievelijk, cii ]eden dezes Raads huune nagedac~hteiiis zal

Teilag Sciiba.

~ (ohyl)vero.

ons en veleu ten zegen ziju
Ook geve dc vergaderiug
haar leedgevoet te keunen over d.c kraukheid van do B.B.
J. R. Xllwrtij ii, Sr., cii ~3. A. 5th oltz, teiigevolge waar—
van zij aan do werkzaamheden deier vergadeinig geen
deel kunuen ilemeil, en spreken de hoop en bede nit dat
de Hoer do hand der genezing 01) lien leggen zal, en ons
en onze Kerk deze broeders 01) Ziju tijd zal teruggeven.”
Ilet Versiag van den Scuba des Raads wordt nil Icr
Intel gelegd, cii gedezen en puntsgewijze behandeid.
Punten 1, 2, 3 en 4 worden voor kennisgeving aange—
Jiomen.
Under punt 5 wQrden (le besluiten (icr Nata.lsclue
Svnode over (le handelingen van dezen Rand. gelezen, en
op voorstel van 1)i. J. P. v. Heerden—1). J. Pienaar
wordt beslotci
dat lietgeen iii (lit stuk Over de veel—
wijverij in bet madden gebraeht wordt behaiideld zal

worden als
Loop (fl (1 e
tilgave ll~.

13p.

1 besproken zal w-orden.’’

Under punt G wordt lws~oten op voorstel Di. 1). .J.
Pienaar—-----T. P. van Hcerdcn
Dat dc aaubeveiing van

den Seriba
l)at eene som van, zegge, £.50 beschikbaar
gesteid worde waaruit de Scriba (ic loopende uitgaven
kau clekkeu,’ aangenomen worde.”
~Toorts wordt 01) voorstel Di. A. 4. Louw—-l). ~Iar—
ehand besloten
Dat deze vergadering eene Conimissie
van Rationari benoeme tell cinde bet kassaboek van
(len Scriba no te zion en erover te rapporteerein’
Dc
~oorzi±ter benoenit als rationar~i Di. I. F. A. de Villiers
cii G. W 13. van ([er Lingen.
Thans wordt nan dc orde. gcsieid het Ycrslag van do
Commissic ic Kerkvereenigin g.
‘

Tiationai(i.

“

Keik veleeflilog.

Op voorstel van Di. Ackerman—- ‘Sehoon wnrdt be—
sloten : “Dat bij de behandeling van deze zaak de porn
buitengesloten zal worden.”

Ds. B. S. Botlia, ecu der opstellers van het verslag7
liclit liet rapport in (len breede toe.
Punt I. wordt op voorstel van Di. Meiring—Radloff
goedgekeurci en daarrnede de weusehelijkheid van or—
ganiselie verecniging andcrmaal uitgesproken.
Terwiji Punt II. (1) nog onder behaiideling is wordt
(12 vergadering verdaagd.
Be Scriba leest de Kiaduotulen voor en de HEw. Vice—
voorzitter sluit do vorgadering met gebel.
h. S. IIOSnAN, Voor~itter. DAVID WILcocKs.
W. A. JouE1~R’r, ViceA. M. MURRAY.
~Tooi.yittei,
H. P. Senoox.
P. Bosi-IOFF, Scriba.
(~. \~. B. v. u. LINGEN.
A. I. STErTLER.
J. A. JOUBERT.
J. P. VAN HE1~imEN.
P. S. VAN
B. S. Borun&.
j .C’. Hi~pi~n.
W. A. ALHEIT.
4. B. Kr~smra..
B. J. LE R. MARC1IAX]).
j. RABIE.
1). J. PIENAAR (A.zoon).
W ~u. H. BÜIIRnANN.
P. 0-. 1. MEIRIN~.
A. P. Kiiun~.

I. P. A. nr Virurns
H. I. L. nu T0IT.
ToBIAs 4. Louw.
I). F. MALAN.

A.

j. Louw.
GUSTAV RAnr~oFF.

1). 2.

ACKERMAN.

PAul, NET,.

TWEE1)E ZITTING.
Donderdag, 4 Maart, ‘s morgeus te half tien uur.
Al dc leden zijn tegenwoordig.
Be Voorzitter laat ziligen Gcz. 17 : 0, en Ds. Murray
doet het gebecl.
Be Notuleu wordeii gelezen, en na ednig~e wijzigingen
goedgekeurd en geteekend.
Ben Sen a wordt opgedragen dadelijk ann Di. AlLen—
tiju en Selioitz het hesluit hunneutwege gisteren g(Oi()_
men, met eeu begeleideud schnijven te doeii toekomen.
Op voonstel Di. Kesteil en Refer wordt liet volgeud be
slujt o~e1io1nen “Deze vero’aderino.
a dankt den afo’etredcji
~ oorzitter voor zrjn bezielend woord bi1 de opening, en
vraagt hem het iii Be Kerkbode’ iii ‘t iicht te willen
gevell.”
Op ecu vraag van l)s. Botha wordt besloteii de ui±_
~.

‘

noodigiug, gister genotuleerd, naar cone receptie, nan te
nemeu en dientengevolge morgennamiddag te zitten vait
half drie tot vijf uur.
Na ecu weinig discussie wordt besloten op voorstel Di.
J. P. v. Heerden en 0-. W. B. v. d. Liugen, de verdere

Bed a ii k i
voor Open(n~
i’ede.

8
C~mité-GeneIi.: 1.

besnreking der Kerkvereeniging in (‘omité—Generaal
voort te zetfen.
Aan de orde komt nu Punt II. : 1. de Naam dci Kerk.
Nadat Di. I). P. Ackerman, J. C. Refer, H. du Toit,
P. Nel, H. S. Bosman e.a. over doze zaak gehoord waren,
wordt op voorstel van Di. J. P. van Heerden—G. ~W. B.
v. d. Lingen tot het voigende besloten:
Do overweging
van II : 1, blip~e overstaan tot dat 11. : 2-4 afgeliandeid
is.,,
Be Voorzitter [eest voor cen. telegram van 1)s. Schoitz
waarin hij zijne groete overzendt en der vergadering
Gods zegen toeweiisoht.
Aan de orde komt flu Punt II.: 2.
Er komt eon voorstel ter tafel van Di. I. P. van Rear
den—A. I. Steytler, waaiuit zich. cone discussie ont
springt, waaraan deelgenornen wordt belialve door voor
stelle.r en secondant, ook door Di. Botha, Kestell en A.
J. Louw.
Onder bet bespreken van Taatstgeiioenide verdaagt do
vergadering.
Na. de Heropening to drie nrc wordt ccii brief gelezen,
narn.ens den Seuaat en de studenten vdn bet Victoria
“

legram.

ii.: 2.

Victoria Colge.

II.: 2.

College, den R.aad uitnoodigende tot een bezoel aan die
inrichting niorgenoelitend to kwart voor negen. Be
uitnoodiging woidt aangenomen, cii wordt afgesproken
dat de Voorzitter en Di. P. S. van Heerden en A. Mur
ray ieder ecu kort woord zal sprekeu bij (lie gelegenheid.
Be geheele naniiddagzitting wordt nog besteed aaii do
bespreking van do zaak aan de orcie, en nog twee voor
stellen komen in, zoodat voor (10 vergadering zijn:
(a) Een voorstel vail Di. ,T. P. van borden—A. I.
Steytler luidende: “Punt H : 2 vail bet rapport
van de Commissie luida als volgt: Ret bestuur
der Vereeiiigde Kerk beruste bij Kerkeradeni,
Ringeu, Provinciale Svnoden en cone Algemeene
Kerkvergadering.’”
(h) Een voorstel van Di. P. G. 4. Meiring en W. A.
Albeit, van dezen inliouci:
Punt. IT : 2, eerste
paragraaf worde goedgekeurd.”
(c) Een voorstel vail Di. I). J~. Pienaar—I. F. A. do
Villiers luideiade:
“Na het rapport der Corn
missie van den Raad der Ned. Ger. Kerken in
zake~ do organisclie vereeniging dier kerken rljpe
]ijk overwogen to hebbeii, besluite doze Raad a~s
volgt:
“

9
“(1) Den hartelijken dank onzer Kerk te ljetui
gen aan die Commissie voor haar degelijk
werk en duidelijk rapport.
(2) Nog eens het als zijn gevoelen te kennen te
geven dat eene organische vereeniging in vele
opzichten wenschelijk zal zijn.
“(3) Dat nit hoofde van zekera bezwaren in deze
vergadering duidelijk uitgesprokan—zooals
o.a. de vraag omtrent den Naam der Veree
nigde Kerk—de tijd nog niet gekomen is om
tot eene organisehe vereeniging der Kerken
over te gaan.
“(4) Aan de verschillenda Synoden aan te bevelen
voor eelligen tijd nog bij de tegenwoordige
bepalingen rakende onze Kerkregeering te
blijven.”
Over geen ~iezer voorstellen was gestemd toen de tijd
verstreken was en de Kiadnotulen gelezen warden, waar
na op verzoek des Voorzitters 1)s. Wilcocks de vergade
ring met gebed sloot.
H. S. BOS~IXN, Voorzitter.
P. BOSHOFF, Scriba.

1)ERDE ZITTING.
Vrijdag, 5 )Jaart, te kwart voor tien ure.
Dc Voorzitter loaf zingen Gez. 93: 2, eu ouderling T.
Louw doet het gebed.
Wordt besioten dat een broederlijk onderliond, oiider
voorzitferschap van de }1.Lerw. 1 ro~f. Hotmeyr zaf plaats
vinden Diusdagmorgen te 9, of dieuzelfdeu avond te 8
tire.
Xan de orde komt. weer II : 2.
Nadat vele en ernstige toespraken gehouden waren,
ward beslo±en hat op te dregen aan dc Commissia van ‘t
Rapport over Kerkvereeniging tezamen met de voorstel
lers en secondanten iler iugekoien voorsteilen. mu te
zien, zoo spoedig mogeiijk can voorstel op fe trekken, ten
einde dat voor de vergadering te leggen.
Om deze Commissie wat tijd te geven, wordt de ver
gadering verdaagd tot 3 uur.
Bij de heropening neemi de Vice-Voorzitter den stoel
111 wegens ongesteidheid des Voorzitters.
Er wordt besloten dot de vergadering morgan van half
-,

Broederlij
Onderhoud.

II.: 2.

10

BeS1U1t

tot

negen tot half twaalf zitte, cii ~Liandag mu tien uur
ginnen zal.
Xii dient do Conunissie dezen morgen ‘benoemd liaar
voorstel in, luidende als volgt
‘t Is ann uwe Conimissie
na rijp beraad. gebieken dat het geweuschte doe bereikt
nil worden ~ndien de rand besluite dat hot 1lestuur der

‘Vereeiiigcie Icerk l)(ruSte hij Iierkeradeii, Ringen en eene
~vnode, met (lien versiaiìde, dat de Synod’ sarnengesteld

Gebedon.

zal worden nit nile dieiistdoende predil~imiteii, en éért
ouderling nit elite gemeente.”
Hierop stel [en 1)i. Pienanr en Stevtler voor dit voorstel
ann te nemen.
Nadat ecu pane erustige geheden opgezonden zijn,
wordt bet voorstel met eenparige stemmeu aaugenomen,

terwiji de drie andere voorstellen die fer tafel waren, met
Bedanking.

verlof dee vergadering ooi reeds teruggetrokken waren.
her Commissie die’ de \ergadering met (lit voorst~e1
heeft gediend, wordt ml hij monde des Voorzitters (len
dank dee ~ergadering toegebracht, t’erwr)i vooral de a aant
‘ean })s. Paul Nel in dit verbamni genoenid wordt.

~ n ~i~4
~ af-

Qp vooistei
van lii. Loin
gadering
dat hiermedo
II.

~,

-Radlofi,
verklaart zijmi.
de ‘Ver—
~i, 4 afge’handeld

Dc Voorzitter neemt tin weer den stoel in cii aali de
mdc is weer II. 1. tie no am (1cr Reek.
i)i. Meirmg Pienaar stellen voor dat II. 1, you
Commissie rapport worde aangeuomeu, terwiji bet
woord can Z A. komt ~ p v. bet wooed in Z A.
Di. Xci--— Steytier st.elleit echter voor :
T)e naam dee
--

.

vast-

.

~\ereenugde Reek zij : Dc Nederduitsehe (i-ereformeerde
Kerk van Zuid—Afrika, bestaande nit de Xederduitsche
0-ereformeerde cit Nederduitselie Hervormde of Gerefor—
meerde Q*emeenteii (lie tiiaris tot haar behooreui, of later

hehooren zu lieu.
1)it laatste voorstel word’t unaiiiemn aallgellonien.
Ann de orde komt 1IU Ht. III. van (lit Comunissuei
Rapport.
I)e tijd is veestreken, tie kiaduotulen wordeui gelezeui~
cmi Ds. IL J. L. du Toit doet bet slotgehed.
(Get.’)

H. S. 13 SMAN, Voorzitter,
P. BOSHOFF, Seriba

Ii
VIERI )E ZITTING.
Zaterdag, 6 X[aart, des morgeus te half negen ure.
iJo Voorzitter iaat zingen Gez. 12: 1 en 1)s. 1). P.
Ackerman doet het gebed.
Do notulon worden gelezen, goedgekeurd na eon kiejue
~wijziging, en geteekenci.
us. Bothn noodigt liamens den Rector van ~le Jongens
Hooger ~ehoo1 en let onderwijzend persoiieel derzelve
den Rand oin die inrichting een bezock te brengen.
Worclt besloten zuiks te ~loen Maandagmorgen te
9 nrc.
)p verz()ek vail den Seriba wordit het eon (icr broe ers

1. H. School

opgedragen (luldellJk dc stappen die gedaan (licHen to
worden voor do Algerneene Synode vergadert, fe fonnu
leeren. Dit work wordt nan Us. Sciioon foevertrouwcl,
die, nadat III. (lit Rapport der Commissie voor Yereeiii—
giug afgehandeld is, ziju stuk zal voorleggen.
Di. P. Nd en A. Louw verlangen dat de Vergaderiug u~zighei
ecu Commissie zal benoemen om (IC l3pp. to behamlelen
en dc ~ergadering met advies te dieiuen.
1)it wordt
editor afgestemd.
Dc Voorzitter (belt (10 bliide tijdino~ niede dat hot met D~. H. Neet
0~
1mg gezon~
de gezondheid van Us. ~ eethuing, Lvdenburg, beter gnat. heM.
Ann (IC order komt nu Ht. III. van dit versing.
Hf. III.
1)0 nlgerneena strekking van (bit punt wordt goed be—
sproken en (luidelrjk toegelicit.
Punt 1 wordt aangenomen.
Iiij punt 2 wordt door Us. Hefer eon voorstel iige— § 2.
diend dat terwille van (10 discussie door Us. dc Villiers
wordt gesekondeerd, en mm discussie met bijna aigemeeno
stein wordt Verw orpen.
Ret luidt III. : 2 wordt als volgt gewi~zigd:
Bij
anuname van zoodnnige resolutie als vooriìoemd niet eene
meerderheid van stenunen in een wettig geconstitueerde
vergadering, zal (be Svnode of Algemeeno Vergadering de
zeive verwilzen uaar iederen Kerkeraad Cii iedere ge
meente onzer Se1l. 0-eref. Kerken en ouzer Ned. Ilerv. of
(ieref. Kerk voor bernadsiagen en besluiten.
Punt 2 wordt met bijna aigemeene stem nangenonien.
Puntemi 3 en 4 werden met aigemeene stem anugenomen. § 3,1.
Eveneens punt ~) Un 00110 w~jz1gin g miaar omstan(biglieclen.
3.
Ook punteil 6 en 7 wordeim aangenomen.
1 3 en 7.
Dit geschiedt ook met het slot va-n het Art. beginnende
met de woorden :
na goedkeuring,” en eindigende met
bet woord ‘‘ ni euwsblad.’’

12

De kiadnotuien gelezen zijnde, wordt cle Vergaderillg
verdaagd tot X[aan(lag, e.k., te 10 me.
Us. Rabie doet liet slotgebed.
(Get.)

H. S. BOSMAN, Voorzitter.
P. BOSHOFF, Scriba.

V1.TFDE ZITTING.

Bloemhof.

Schoon’s

Procedure.

Maandug, 8 Maart, ‘S morgens te 10 ure.
De Voorzitter laat zingen Gez. 52: 9, en Us, Refer
doet het gebed.
De notuleii worden gelezen, na eeilige wijzingen goed
gekeurd en geteekend.
Us. Botha noodigt namens de Directrice van de Bloem
hof meisjesschool den Raacl uit, de inricliting morgen
oclitend te kwart voor negen ecu 1~ezoek te brengen.
Us. A. ~1urrav brengt dc groete over van Us. Andrew
Murray.
Us. ~Schoon leest nu voor het stuk door lieni opgetrok
ken volgens opdracht dezes Raads van Zaterdag 1.1. Hij
wordt bedankt voor dat stuk.
Terwille echter van den wenseh oni de zaak met meer
dercn spoed af te handeien, wordt besloten de Besluiten
des Raads oncler Ht. III. gelionren in Revisie te breiigen,
en ccii voorsiel door Di. Botha en Pienaar wordt aange
nomen, hudende als volgt
“Be Concept Akte onder Afdeeliug III. van liet rap
port der Cornnuissie
Kerkvereeniging aangenomen,
worde door de respectieve Synodeu zoo gewijzigd dat de
procedure in zake Kerkvereeniging zal zijn als volgt

“1. Dat elke Svnode die tot vereeniging met de an
dere Kerken beslujt het Parlemeit verzoeken zal
om een akte, door bevoegde rechtsgeleerden opge
trokken, bevatteiide dc bepalingen in se~ties 2—7
van de genoemde Concept-Akte, te passeererl.
“2. Dat na liet passeeren van zoodanige akte een corn
missie door dc respectieve ‘Svnoden benoemd de
Kerkeraden onder haar lestuur verzoeken zai orn
te voldoeii aan sectie 2 der Coiieept-Akte en vol
geiis bepaliugeu in de laatste paragrafen van
Mdeeiiiig III.
“3. Dat nadat drie-vierden der Kerkeraden de Con
stitutie en de Akte zullen liebben goedgekeurd,
de Synode handeien zal volgens sectie 3 der Con-
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cept Akte, waarna aan secties 4, 5 en 6 dier Akte
gevoig zal worden gegeven en do Vereeniging eon
voidongen feit zal zijn.”
Een voorstel van Di. Louw en Kriel luidende: “Na
het gesprokeiie over de Concept-Akte en gehoord heb
ijeilde het. voorstel van den predikant vail Stellenbosch,
wordt het uaar de Commissie verwezen om eene Concept
Akte aan de vergadering voor to leggen, overeenkoinstig
hot besprokene,” wordt verworpeu.
Een voorstel van Di. J~. P. van Heerden en D. P. Naclere
zonderhecle
Ackerman wordt aangenoIueli. Ret luicit:
Be bijzon
derheden in verband met de Algemeena Synode warden
bepaald door dcii Federalen Raad 01) eene harer volgende
vergaderingen.”
Aan de orde komt nu Ht. IV. betreftende de Fondsen. Fondsen.
I)s. B. Botha licht deze geheele afdeeling toe.
Be vergadering besluit dit deel puntsgewijEe to be
handelen.
I. (a), (b), (c) en (d) worden aangenomen.
Er wordt gewezen op dc noodzakelijkheid dat in de
Concept-Akte waar noodig, ook van de eigendommen der
Ringen melding dient gemaakt fe warden.
2. (a), (b), (c) en (dl worden aangenomen.
Be vergader~ug wordt verdaagd tot 3 uur. Herope
meg 0~ l3epaalden tijd.
Ook literae (e), (f), (q), (h), (i), en (j) warden aange
nomeii. Er wordt echter besloten dat in punt 2 liet
woorci “volgeude gesclirapt wordt en in plaats van de
woorden “Eaapsche Kerk, to weten,” de woorden “be
trokken Kerken, onder auderen,” komen, en dat in punt
3 het woord
evenwel
worde iiigelascht tusschen do
woarden Bat” en belaughebbendem”
Doze wijzigiligen gesehieden op voorstel van Di. ~T•
A. Joul3ert en Meiring.
Over § 3 (a) volt hot voigend besluit op voorstel van
Di. J. P. van Heerden en X[archand: “Bat hot cone aan- P~ns~da1
beveling zij aan de Transvaalsehe Synade am hot restant
Fon
vali hot Predikanten Weduwen en Weezen Fonds aldaar
te storten in het Algemeene Weduwen Ponds, op voor
waarde dat dc weduwen, die thans ondersteuning ant—
vangen, overgenomen warden onder do bepalingen die
hot Ponds regelen.”
Over 3 (b) wordt op voarstel vali Di. Pieiiaar en
ileiring beslaten als volgt :
Be gelden van hot Predi- p• Vrijstaat’s
jr~~
kanten Pensioeji Ponds der Vrijstaatsche Kerk warden
gestort in dc has van ‘t P.P. Ponds der Kerk in do Kaap
“

~‘

“

~“

“

..
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kolonie ten einde dc thans bestaaiide gerneenteit der
&rstgenoenide Kerk zonder verdere betaling van inleg
penniugdn deeihebsters te doen zijn van genoemcl fonds,
cnder de bepalingen der Kerk in do Kaapkoionie.”
Ret voorstel van Di. Kestell en Radloff over deze
zelfde zaak wordt afgesternd. flit voorstel luicit:
Ret
Predikanten Pensioeu Ponds (icr Vrijstaatsciie Kerk
Nijve voor het tegenwoordige t en voordeele van de Vrij..
staatsche gerneenteri, terwiji er nader over besc.hikt kan
worden wanneer de vereeniging zal pleats gevonden heb—
Orntreiit i (c) woi~dt bes[ofen op voorstel van Di.
Steytler en Radloff dat de woorden voor het tegeuwoor
dige “ en de laatste twee en cell halven regel geschrapt
worden.
Punten 4 en 5 worcleii aangenomen.
l)s. Nd deelt mede dat dc Transvaalsche Kerk gebon
den is twee harer leeraren jaarlijks nit het Synodale
londs de sorn van £15 elk te betalen. Be vergalering
herust hierin.
in V. moet aclifer het woord
Rand ‘‘ liet woordeke
het ‘‘ ingelascht worden, ci de ~n1rl1graaf wordt verder
goedgekeurd.
Per acelaniatie wordt de liarteli1ke daiik der vergade
ring toegebraclit nan de Commissie (lie uhf rapport Ireeft
opgesteid voor haar grrniclig work.

I )s. Steytier doet het si otgebed.
(Get.)

H. ~. i3OSMA~, ~oorzittor.
P. 1IOSHOF}, Scribe.

ZESBE ZITTING.

1)insdag, 9 X[aart, ‘s morgens ten 10 nrc.
Be Voorzitter laat Gez. i2: 2 ziugen,
Bührrnann doet het gebed.
]h notuien worden gelezen, goedgokeurd

3e1ij~stei1ing.

cii

oudeiling

Cli geteekend.
i)s. Schoon wijst crop dat het gonotuleeid uherit ic
wordeu dat de twee predikanten dci Ned. Herv. of
Geref. Kerk iii do Transvaai die elk £15 ‘s jeers nit het
Synodale fonds frekken dit voorrecht ailcen genioten
zeolang zij gerneenten van die Kerk bedienen.
Us. Murray brengt ter sprake een bezwanr dat bij soiui—
mige Kerkern den in de Kerk van Natal geopperd wordt
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tegen do Kerkvereeiiiging t.w. de vrees voor gelijkstei
liii~ in do ~ereenigde Kerk.
Rierop volgt eon lange en erustigo discussie, en komen
er ecu vijftai voorstellen in, waarvan twee worcien terug—
getrokken 011 do overigell eindelijk verwezen woi den
naar eene (iommissie bestaande nit de voorsteilers en
secoudanten daarvau tezamen met I)i. Nel en Louw oni
(-‘Pfl ancler voorstel voor do vergadering zoo spoedig moge—
lijk te leggen.
Ret (‘omité—Generaal wordt un opgelieveui verklnard,1~-11t~
en, nadat cone u-uclitelooze ,pogiug om hot gevalien be- yen.
sluit over IV. : 3 (b), vervangeiu te lirijgen door bet oor—
spronkeiijk voorstel onder dif hoofd, wordt betgeon door
ile vergadernug in (omifé-Geueranl besloten werd good
gekeurd.
Riero15 wordt eon voorstei van 1)i. Kestell en Steytier Geiman~
nangenomon, lmdende aldus :
Ret rapport ie Kook- ~
vereeniging dat dieuen moet voor do versehullende Syno
‘~

den, worde door dcii Seriba opgesteld, in overleg met
(le Commissie iii zake Kerkvereeniging, en gedrukt.’’
Aaii de 01(10 komt inu No. VIII. 01) de Agenda, t.n
Hot versiag ilci C1ommissie over eon vereenigd Kerkblad.
Bit verslag wordt door Bs. Meiring gelezen. Be ~oor
zitter verlaat, wegens ander werk dat lieni wacht, dcii
stoel, en do ~ice—~oorzitter neemt die in.
Ret versing wordt ~1ntsgewijze in hehandelnig geno
men.
.Aideelingeti I. en II. woiden aangenomen cii nu He—
haniielt (10 Vergadering de aanbeveliiìgen onder afdee—
hug III.
Punteu 1—7 wooden aauugenonuen, terwijl ~n punt ~
worden ingelascht dc woorden
met to bovengaande
(tien shillings) cii in punt 5, dc woorden : ‘~ hij voor—
keur’’ (eon predikant) “ onzer Kerk.’’
Be vorgadering wordt verdaagd totd uur.
Heropening te d ure.
Afdeeling IV. van hot rapport der
Conimissie over hot vereenigd Kerkblad komt nu aaui do

Vereer
kerkhlad.

oi’de.
Bit punt wordt gelezen en do wenk ann hot eunde gogeven met betrekking tot dcii aankoop van een drukpers,
aangenornen, eveneens de aanbeveling dat de Redacteur
ooi Bestierder van do drukpers zijn za.1.
Ook wordt bet volgende besluit genomen, t.w. ‘‘ Wat
betreft het punt aan de orde zaf hot verstaan zijn, dat
zoo twee of nicer Kerken dit advies goedkeuren, zoo
damge Kerken do verantwoordelijkheid van do onkosteit
der drukpers zullen dragon.”

Drukper
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Bit gesciiiedt 01) voorstel Di. Louw en Be Villiers.
Be dank der vergadering wordt ook deze Commissie
toegebracht voor haar werk.
Naam.
Voorts wordt besloten dat de uaam van het blad zijn
zal “Be Kerkbode,” dat het aan de Kaapstacl zal worden
Co~ rn•i
e uitgegeven en dat de Commissie van Toeziclit bestaan
zal uit vijf leden.
Verder wordt besloten dat de Voorzitter in overleg met
de andere leden van het bestuur dezes Raads en de leden
(icr Commissie voor bet Kerkblad morgen aan de verga
dering de namen van vijf. leden voor cle Commissie van
Toeziclit zal vooileggen.
Aan dc orde komt nu het voorstel der Commissie
heden morgen benoemd om een voorstel op te trekken
over de zaak door Us. Murray voor de vergadering ge
za~0~~eluru~ bracht.
Haar voorstel 1uidt~ aldus :
Be Raad gevoe—
~en lidmaten. lende de clure verplichting der Kerk om voorziening te
maken in de geestelijke behoeften der zielen aan. haar
zorg toevertrouwd tevens overwogeil hebbende de vraag
omtrent het lidmaatschap van kleurlingeu in oiize Kerk
lettende echter ~p dc moeilijkheden verbonden aan de
sociale verhouding tussehen bianken en kleurlingen
bevele aan dat de tegenwoordige handelwijze en be
palingen hieromtrent in zwang bij dc Kerken in de ver—
schullende Koionieën b/ijven voortbestaan ; voorts, dat,
aangezien kleurling lidmaten in tie Kaap Kolonie thans
geen rechi op lidmaatscliap ~ de Kerken der andere
Kolonieen hebben hun dat reclit, bij en krachtens de
vereeniging. door de vereeuigde Kerk niet zal worden
toegekend.”
Bit voorstel wordt 0~ (Ic motie van Us. Albeit en
ouderling Louw, met slechts één stem er tegen aan geno—
men.
Veasiag de~
Aan dc orde komt nu Punt IX. op de A~enda, t.w.
Aetuai’n 1)egiters en Vor- Ret versiag der Actuarii der Gefedereerde Kerken re
men.
Eenvormigheid der Kerkelijke Registers en Vormen.
“

..

Bit versiag wordt gelezeit door Us. Louw, ingeleverd en
puntsgewi] ze in behancleluig geitomen.
Be opgetrokken vormen worden nu gelezen
Be vormen van Doop en Lidmaatregisters worden voor—
loopig aangenomeii, (loch zullen tot morgen op de laid
liggen ter inzage der leden.
Omtrent den vorm voor Attestatiën wordt ecu en ander
bezwaar geopperd. Men besluit het hoofd
Attestatie
van Lidniaatscbap te schrappen, en den vorm te doen
inrichten zooals (lie in de Kerkewetten (Icr Kaapkolome is.
“

‘‘
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Os. Louw geeft kennis dat hij morgen in Revisie zal
brengen het besluit omtrent het schrappen van het
hoofd.
De kladno±ulen worcien gelezen en Os. Albeit doet het
slotgebed.
(Get.) }I. S. BOSMAN, Voorsitter.
P. BOSI-IOFF, Scriba.

ZEVENI]E ZITTING.
~roensjag 10 Maart. te negen ure.
Be Voorzitter laat zingen Gez. 17: 1, en verzoekt Os.
Kriel voor te gaan in bet gebed.
De Notulen worden
gelezen, goedgekeurd en geteekend.
Op voorstel van Di. Louw en Rabie wordt he’t besluit
orn het hoofd van dc Attestatie van Lidmaatsehap” te
selirappen in Revisie gebraclit en op voorstel van die—
zelfde ileeren wordt dat hoofd beiouden.
Dc Voorzitter legt nti de namen van cle leden der Corn
missie van Toezjcht over het Kerkblacl voor. Vooraf be
sluit men het getal narnen met twee te vernieerderen ten
einde de kerken in Natal, Vrijstaat en Transvaal beter
vertegenwoordigd te krijgen.
lIe namen zijn
“

Primarii.
1. Os. 13. P. J. Marchand.
2. Os. P. G. I. Meiring.
3 .Prof. Marais.
4. Os. .J. 1). Kestell.
5. Os. Paul Nel.
6. lie heer G.v. Heerde.
7. lIe beer G. M. Hofmevr.

Secundi.
Os. J. du Plessis.
Os. 1). J. le R. Marchand.
Prof. Muller.
Os. P. Boshoff.
])s. J. X[. Louw.
0e hr. Tieleman Hofnieyr.
lIe hr. J. H. Conradie.

Prof. Marais zal ais Convener optreden.
Ann de orde komt nu weer bet rapport der Actuarii.
4. In dell vorm van bet certificaat van lidmaatschap

zal bet woord “Attest” in plaats van bet woord “certi
flcaat gesteld worden, zooals in de umeeste Kerkewetten.
5. Vorm voor Doopeedel wordt goedgekeurd, ook 6.
Vorm voor Iluweiijksgeboden certificaat met bijvoeging
van bet woord
volgeus wet
vóór bet woord
onver—
Inn derd.”
“

‘‘

‘‘

‘‘
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De vorm voor de Geloofsbrief wordt ook goedgekeurd.
Geen bezwaar ingekomen zijnde tegen de vormen van
Doop en Lidmatenregisfers die ter inzage gelegen heb
ben op de tate], worden die ook goedgeketud.
Afdeeiingen IT—VT. van dit rapport worden alien
aarigenomefi.
De Commissie wordt bedaiikt voor haar werk; en ecu
voorstel van Di. J. P. van Heerden en W. A. Aiheit, lui
dende als volgt: “In geval deze aanbevelingen door
f wee of meer Svnoden worden goedgekeurd, blijve het
aan de Aetuarii dier Synoden opgedragen om in over
~‘leg met elkaar, ecu uitvoering nan fe geven.” Aauge
nomen.
Aan de orde komen nu de Bpp. ~ooraf wordt hat roT
gende voorstel van Di. A. Murray en D. S. l3otha nun
genomen
Geene Beschrijvingspunteu zullen dan hi
Eeer dringeude gevallen in beha.ndeiing genomeu wor
den tenzij dezelve ten minste zes weken te voren ann
Scriba z~jn toegezonden, die verplicht is ze in de offi
cieele organe]i der Gefedercerde Kerken te publiceeren,
ecu rnaand vOór het houden dci’ vergadering.”
Ann de orde komt Bp. 1, en op voorstel van Di. Scliooii
en )Jurrav wordt de volgende wijziging cnn toegelaten:
In ]3p. 1 warden de woorden deze zaak’ geschrapt cii
betrekking tot deze vraag’ ervoor in de plaats gesteld.
Dc. Schoon unit iiu dit voorstel toe. Hij wijst crop
ant naar zijile opinie er tweeerlei beschouwing over veel
wijrerij wordt aangetroffen omdat or tweeerlei. vorm vail
veeiwijveri in verschillende strekeu wordt. gevonden.
Er komen nu, hehalve het voorstel tot aamiarne van
deze Bp. drie voorstellen ter tafel, ze zijn
(a) Van Di. Stevtier en Botba luidende: “ Dc Rand
hlijve bij bet hesluit orntrent de veelwijverij genomen
in zijne 4de zitting fe Pretoria lietwelk aldus luidt
Deze vergadering is van oordeei : (1) dat de veelwij
verij dci heideneii eene schrikkelijke zonde is, die in do
gemeente des Heeren niet mag gedoogd worden,” (2) dat
genie pensonen nit he-f heideudom, die in deze wide
blijven, tot do gemeente des Heeren mogui worden toe
gelaten ; (3) dat personen uit het heidendom, die zich
aan doze zonde scliuldig maken en toch met ernst naar
toelafing in de gemeeirte des Heeren zoeken, met voor
zichtigheid, geduld en voiharding hehooren onderwezcn
te worden, totdat zij, door Gods genadige werking, ertoe
gebraclit worden met dit heidensch euvel geheel to
breken.”

I~

(b) \Tau I)i. J. (1. Refer cii H. J. L. du Toit luidende:
1)e veelwijverij mag niet gedoogd worden, en polygamis
ten zullen niot in de gerneente des Heeren tot dc Heilige
Bondzogeien van lioop en Avondmaal worden toege~
laten .“
(c) Van l)i .X. Louw en A. P. Kriei luiclende
“ Ann.—
geziell er versehil van meening~ is betrekkelijk de lip.
nan do mdc, bosluit de vergadermg de verdere bespre—
king der zaak over te laten tot de volgende vergadering.
Ondertusschon worde ieder der Gefedereerde Kerken go—
adviseerd onderzoek hiororntreut bij hare zendelingeii in

to stelien, zoodat or bij cone volgende vergadering ecu
consensus van o1inie veriregen kan worden.”
Ret voorstel van lii. A. I. Steytler en I). S. Botha or
langt bij de stemming de volstrekte meerderheid en daar—
hi1 het hoegste nantal stemmen, en wordt this besiuit
dezer vergadering.
Bp. 2 worth un aan de orde gesteld. Men is nog met
(10 bespreking hezig en do vergaderiug~ verdaagt, iuadat
hesloten is heden te half drie fe beginnen.
Heropening op den bepaalden tijd.
Us. Louw deelt mede dat dc eciitgenoote van Us. A. I),
Luckhoff heden overieden is.
Do vergadering besluit
aigemeen dieii broeder eon telegram van deolneming fe
zenden.
Aaui do orde kornt weor lip. 2.
Twoe voorsteijen
komen for tafel, t.w. (a) van l)i. Pionaar en A[eiring liii—
dende
Wat betreft de vraag in mInt 2 vervat wil do
Rand in de eersto piaats or op wijzen dat in dc aange—
haalde soluriftnur plants or niet gesproken wordt van
vraagstuk in de Bp. vermeld.—En verder worde geant~
woord, dat aangezien do wetteui rakeuide het. huwelijk, in
do veisehilionde koionieën niot in alle opzichten de—
zelfde zijn ; en aangezien or een geval zicli han voor—
(loon waali1l eon porSooil (lie wegons ovorspel door horn
of haar gepioegd wettig geseheiden is ; na radicale ver
aiidering in hot ievon, weder liuwen wil, zoo is doze ver—
gadering van oordeel dat (10 zaak door deze vraag nan do
ordo gostoid inoet wordon gelaten in han den dos ieeraars,
(lie met in achtnoining dci wotton wanronder hij staat,
en hot gebruiken van eigen dilseretle en naar goedvinden
zal han tlolen.”
(b) Van 1)i. T. A. Joubert en A. I. Steytlor luidende:
Waar echtscheiding heeft plants gehad, mag do schul
dige partij door do Kerk niet weer in bet Huwelijk be—
vestigd worden.”
~‘
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Tot stemming gel)racht wordt het eers±e besluif der ver—
gaderi ng.
Di. Steyfler, Botha, Ackerman en Nd laten aanteekenen
dat zij in de miiiderlieid he1~ben gestemd.
Bp. 4 kon~it aan do orde. Us. Nel liclit het toe.
Op voorstel van Di. Net en Botha wordt eenparig be
slofen : Dc H.Ew. Raad beveJe aan dat iiemand tot den
status van zende1ii~g toegelaten wordt, die niet een Theo
logische opleiding geiioten heeft in een erkende Semina
riUm of opleiclingsschool
Bp. 5 aan dc orde.
Ret volgende voorstel wordt aangenomen. Ret is van
Di. Pieuaar en Meiring, en luidt:
Dc Raad der Ned.
(3-er. Kerken bevele de Synode der (4efedereerde Kerken
aan, elk cone Comanissie, vertegeiiwoordigende die Kerk,
te benoemen om, in samenwerking met de Commissie der
Ned. Herv. of Ger. Kerk van Transvaal de zendiug onder
Israel te behartigen.”
Bp. 6 aan de orde zijude wordt eenparig beslofen op
voorstel van Di. Nd en Van der Liugen:
De R.Ew.
Raad bevele den Synoden aan het volgende: Emeriti, af
getredene en geschorte predikanten en zeudelingen of die
em andere redenen nit de hediening zijn, staan onder de
Wetten en Bepalingen dier Kerk, onder weiker ressort zij
woonachtig zijn of tijdelijk vertoeven.”
aan de orde.
Dc volgende twee voorstellen worden beiden aangeno
men
(a) STan Di. Nd Cli Louw luidendo: De Rand benoeme
eeue Commissie aan welke opgedragen wordt, de geheele
zaak der opleiding van onderwijzers en onde~vijzeressen
grondig fe onderzoeken en desaangaaude een beredeneerd
voorstel iij de eerstvotgende vergadering des Raads voor
Ic lnggeu.”
(b) Van Di. Pienaar en W. A. Joubert luidende: “De
Raad der Kerken bevele ter ernstige overweging der
Synode aan, de vraag of do tijd niet gekomeii is voor do
stichting eener gemeenseliappelijk Kerkelijke Normaal
school ter opieiding van onderwijzers.”
Aan den Voorzittei~ wordt opgedragen do Commissie Ic
benoemen in het voorstel van Di. Nd en Louw genoemd.
Bp. 8 komt aan de orde. Ds. Nd liclit ‘t toe.
Weer komen or twee voorstellen in van (a) Di. Net en
Radloff. Ret luidt: “Be R.Ew. Raad neme deze Bp.
aanen verzoeke den R.Ew. Professor in de Kerkgeschie
dems hieraan uitvoering te geven indien mogelijk.”
.‘‘

‘~

“
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(ii) Di. X[eiriug en ~1archand, luidende:
Be Rand be
sluite voor ‘± iegenwoordige deze zaak l)i~ cle bespreking
te lateii
Ret voorstel van Di. ~1eiring en Marcliand wordt bij do
stemming aangenomen.
Bp. 3 komt nu aan do orde.
Rieromtrent wordt besloten op voorstel van Di. Pienaar
en \Iarchand
lip. No. 3 worde verwezen naar de Actuarii der Gefe
dereerde Kerken ten einde dezelve te overwegen en zoo
mogelijk met bet oog op helgeen verlangt wordt bij wijze
van voorstel of rapport nan de versehillende Synoden ter
goedkeuring voor te dragen.”
Be ~oorzitter benoemt als Commissie voor hot voorstel
betrekkelijk de Norniaalseliool, Di. l3otha, Malan en
Louw.
Be o.k. vergaderiiig des Raads zit D.V. te Bloemfon
tein den eersten Woensdag in de maand X[aart 1911.
Bij aeclamatie besluit men:
Be Raad betuige ziju
hartelijken (Tank aan Predikant, Kerkernad en Gemeente
van Stelienbosch voor de vrienclelijke gastvrijheid ann de
leden des Raads bewezen.”
Be Yoorzitter en Seriba worden bedankt voor hun werk,
ook de Vice ‘oorzjtter
Be Voorzitter spreekt ccii woord aan liet slot.
Ds. Louw doet het slotgebed. Notulen gelezen, goed
gekeurd en geteekeiid.
.“

‘‘

(Get.) H. S. BOSMAN, Voorzitter.
W. A. JOTJBERT, Vice-Voorzitter.
P. ]3OSROFF, Scriba.

131.TLXGE I.
AGENI)A VAN WERKZAAIJHE1)EN DER TWEEBE
VERGADERING, TE STELLENBOSCH, WOENS
BAG, BEN 3ms MAART, 1909, EN VOLGENBE
DAGEN.
I. Be loden komen bijeen in het kerkgebouw om 10
nrc des voormiddags.
II. Be H. E. Voorzitter neemt den Voorzittersstoel in
en opent do Vergadering op gebrnikelijke wijze.
III. Be Vergadering wordt geconstitueerd.

IV. Pleelitige opeiiingsrede door den Hoog Eerw. Voor—
zitter, Oifl 11 ure des vooirniddags.
V. Kiezirig van Voorzitter, Vice-Voorzitter en Scriha.
VI. Versing van den Scriba.
VII. Versiag van dc Commissie over Organiselie Vei~
eeniging der Gefedereerde kerken.
VIII. Versiag van de Commissie over een Vvreenigd~
Kerkblad.
IX. Versing van do Actuarii dcv Gefedereercie Kerkon
ye eenvoimigheid der Kerkelijke Registers en
Voi~inei(
X. Beselnijvingspuiiten.
1. Ret besluit des Raads in zake veelwijverij, d.d. 16
Maart, 1907, worde herroepen eli liet volgencle er voor iii
de plants gesteld
l)aar er bij Gods kinderen (beide op
grond van Gods Woord cii op grond van dc ondervinding)
versehil van gevoelen bestaat over de vraag, in hoeverro
de veelwijverij volstrekt zondig is : zoo late do Raad ieders
gewefen in deze zaak vrij, doch bevele luj nan, terwille
van de eenheid des geestes, dat Polygamisten niet tot de
Heilige Boudszegelen (Boop en Avondmaal) zullen wor—
den toegelaten, te meer daar dit (in de meening van do
gdnen (lie dc veelwijverij met als volstrekt zondig be
schouwen) de zaligheid van do zoodamgen iiiet affecteert.”
H. F. ~c1i oon, Lid des Roads.
Ladysmitli, Natal, 21 ,Januari, 1909.
2. Dc 1-1. E. Raad spreke zijil oordeel nit over do vol
gende vraag Veroiderstel ecu geliuwd persoon worth,
wegens overspel, seliuldig bevonden en door het gerechts—
hot wettiglijk gescheiden, inag de Kerk weer zulk ecu persoon in het huwelijk bevestigen (Math. 19 : 3—9) ?
Sijnodale Comm issie, Ned. Here, of Geref. Kei-k.
3. Be H. E. Road der Ned. Geref. Kerkeii in Zui~i
Afrika, doe zoodanige aanbevelingen, bij de Synoden dci
Gefedereerde Kerken, waardoor ne wetsartikelen, be—
treffeude de legitimatie van Predikanteu bij do versclnl—
lertde Kerken eenstemmig zulen ziju, alsook wat betreft
bet vervallen van do legitimatie.
iSynodale Corn missie, Ned. Here, of Geief. Kerk.
4. Dc H. E. Raad der Kerken bevele nan da~ nieiuand
tot den Status van Zendeling toegelaten wordt die met ecu
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r1~heo1ogisehe opTeidmg genoten heeft in een erkeiide
Seminarium of Opleidingsschool, dan alleeii onder zeer
buitengewone omsfandiglieden, of bij het bezit van siugu
here gaven.
S~j-nodale Coinrni.~ie, Ned. IIe~r. of Gercf. Keilc.
5. Be Raad der Ned. Geref. Kerken, bevele (len STub-den der Gefedereerde Kerken aan, eeue Commissie, ver
tegenwoordige-nde die kerken, te beuoemeu om de Zeudiiig
onde-r Israel te behartigen.
~Synodale Comi~is.cie, Ned. herr. of &~eref. Kerk.
6. Be Raad der Kerken make zoodanige aaubeveling
wa-ardoor het (luiclelijk zal ziju dat Emeriti, of afgetre
-dene, of geseliorste (onder kerkelijke tueht staande) pre
dikanten en zendelingen zullen komen te staan oiider de
jurisdictie van die Kerk waar zij woouaehtig ziju of go
ruimen tijd verkeeren.
7. Be R-aad der Kerken nenie stappen tot het daarstellen
van enne Kerkelljke Normaa1 School ter opleiding van on
(lerwrlzers.
Synodale Corn rn-i~sie, Ned. herr. of Geref. Keik.
Pretoria, 10 ?ebruari, 1909.
S. Be H. E. Raad neme stap-pen, ten cinde voorziening
fe- make-u in de zeer gevoelde behoefte, aan eene degelijke
handleiding voor de Kerkgeschieclenis, ten gebruike in de
Catechisatie.
Foul Nd, Lid des Roads.

-

Ermelo, 19 kcluuar~, 1909.
9. lie H. E. lfaad der Kerken, be~eIe aan dat Zeudelin
-

gen dci Ned. G-eref. Kerk den Status van Predikanten zul—
len kunnen verkrijgen, indien zij

(a) Gedurende ecu tijdperk van ~tien jaren als Evau—
geliedienoar hebben geaibeicl,
(ii) Getuigsehriften, aantoonende dat zij sedert liunno
orde-niug b-ekend sto-ndeii als gefro-uwe- en gewenscli
te arbeiders, zullen overhandigen va-is
1. de Synodale Zeuding Commissie ouder welke-r
toezIeht zij gedurende hunne Evangeliebedie
fling stonden,
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2. de Kerkeraden der Ned. 0-er. Kerk gemeenten
binnen de grenzen van welke nj in dien tijd
arheidden (indien zij binnen do Kolonieen van
Zuid Afrika gevestigd wareii).
(c) Een groudig Exanren, gelijkstaande met het Pro-~
1oneits Examen, zullen afleggen.
J. Rabie, Lid des Raads.

PAUL NEL, Scriba des Raads.
Stellenboseli, 2 Maart 1909.

I3IJLAGE II.

VERSLAG
van den Scribe, voorgeiegd aaii do Vergadering van den
bog Eerw. Read der Nederduitscli Gereformeerde
icerkeii in Zuid Afrika, zittiiig lioudende te Sfel1enboscli~
op Woensdag, den 3deia Alnart, 1909, en volgeude dagen.

Den Hoog Eerw. Hoer,
den Voorzitter vail den Read
der Ned. 0-er. Kerken in Zuid Mrika.
Hoog Eerw. beer en Broeder,
XIits deieii heb ik do eer ii ccii verslag aau te bieden
van mijile werkzaamheden sedert cle laatsfe vergacleriug
des Hoog Eerw. Reads.
7. .U~tvoering dee Opel iaeldem des Race/s.
Aan dc opdraclif eli cii besluiten des Raads heb ik, zoo
spoedig mogelijk na afloop der vergadering uitvoering ge
geven, door afschriftên cler besluiten fe zenden aan den
Scriba Syriodi van elk der Gefedereerde Kerkeu.
2. Drnkken, van de 2Votulen en J3ijlagen.
Dc notulen der vergadering, met zes bijiagen erbij, licE
ik laten drukken, en overeenkomsf.ig besluit, heb ik eon
exempiaar gezonden nan elken Predikant en Kerkeraacl
van de Gefedereerde Kerken.
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3. IJe~ Areh~ief.
Ret Archief des Raads, heb 1k gedeponeerd bij de
Zaakgelastigcle der Ned. Ger. Kerk van de Kaapkoloiiie,
in de Kaapstad.
Een inventaris daarvan liecht ik lneraan als bijiage.
4. Oproepinq des Raads ter T7ergaderi’ny.

Volgens bepaling der laatste
leden des Raads opgeroepen, ter
dag, den 3den Maart, 1909, des
en wel iii het Kerkgebouw der
Stellenbosch.

vergadering, heb 1k do
vergadering, op Woens
voormiddags om 10 ure,.
Ned. 0-er. Gemeente to

5. Bese/irijvingspunten en andere stvlcken.

Negen besehrijvingspunten zijn door mij ontvangen.
Van den Hoog Eerw. Scriba Synodi der Nataische Kerk

heb ik officiëel bericht ontvangen, orntrent de besluiten.
vail de Synodo dier Kerken, over do besluiten en aanbeve
lingen van de laatste vergadering des Raads.
Al deze stukken leg ik hiermede aan de Hoog Eerw.
\Tergadering voor.
6. Kosten der laatste T’erqaderinq.
De kosten in verband met de eerste vergadering des
Raads, te Pretoria, bedroegen de som van £40.
Hierbij voeg ik een staat van de ontvangsten en uit
gaveu.
Verdere uitgaven in verbaud met de Commissie voor
Kerkvereeniging bob 1k voor1oo~ig gedekt door eene
leening uit bet Synodaal Ponds der Ned. Herv. of 0-eref.
Kerk. Na afloop van deze vorgadering zullen deze bij
dragen in rekening gebraeht worden tegen de Gefedereerde
Kerkeii.
In verband hiermedo zou 1k aanbovelen dat er, zegge,
een som van £50 besehikbaar gesteld worde, waaruit de
Scriba de loopende uitgaven kan dekken.
~rer1.roirwende hierdoor voldaan to hebben aan do plich
ten verbonden aan het ambt van Scriba, heb 1k de eer mij
to noemen,
Hoog Eerw. Hoer,
Hoogachtend en heilbiddend,
Uw dw. dienaar,
PAUL NEL,
ScrIba des Raads,
Stellenbosch, 2 Maart, 1909.
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BE FED. RAAI) DER EERKEN.

INVENTARIS.

Stukkeri door den H. E. Seriba, Ba. Paul Nel, ter be-waring in Archief, Kerkekantoor, Kaapstad.
GEGEVEN.

1. Handelingen der lste vergadering (13 Maart, 1907).
2. Exemplaar gedrukte Notuien met Bijiagen.
Bijiage I. Openingsrede.
II. Agenda werkzaamheden.
III. Verslag van den Scriba.
IV. Rapport Comm. in zake bese1irijvin~s—
punten 4.
V. Versiag Comm. om Constitutie en
glement van orde OP fe trekken
3. Notuien Conferentie te Colesbe-rg met beknopt over
zicht wat gedaan tot vereeniging der N. 0-. Kerkeii
in Z.A.
4. Extracten nit Notulen Natalsehe Kerk.
-5. Oorspronkeiijke besclirijvingspunten.
-6. Corresponderitie: 7 brieven, 1 telegram.
Ontvangen,
B. P. 1. ~IARCHAND,
Zaakgelastigcle, N. 0-. Kerk.
Kerkekantoor, 1 Maart, 1909.

BIJLAGE II.
ONTVANGSTEN.

1907.
£ s. (1.
Sept. 27.—Quaesf or Ned. H. of 0-. Kerk
96 8
2 13 4
Ned. 0-. Kerk, Natal
10 1’)
Ned. 0-. Kerk, Kaapkolonie i_c
4
Ned. G. Kerk, O.R.
Kolonie
968
—

.,

-—

.,

—

.,

~

£40

0

0
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TJ1TciAVEN.

1907.
£ s. d.
Juli 29.—’’ Volkstem ‘‘ Drukkerij, 1)rukken
Notuleu
24 0 11
—C. Basson & Co.:
Benoodigdliedeii,
Zitting
des
Raads
1 11 6
—-A. A. Vaughaii, Koster:
1)iensten, Zitting des Raads
3 0 0
Nov. 18.—’’ Volkstem i)rukkerij
Drukkeii Schema van Werk
zaajnlieden
1 5 0
—i)s. Paul Nd:
Honorarium Scriba des Raads,
1907
10 0 0
Porto, em’
0 2 7
.

...

£40

0

0

i3IJLAC-E III.

~

RAPPORT
de Commissic van dcii Rand 4cr Ned. C-er. Kerken
in Zuid Afrika re Kerkvereeniging, aangesteld den
l6den Maart, 1907.

Iloog Ee-rw. VoorziUer,—
WTij hebben het geiiocgen te rapporteereii als volgt:
~v1et onderliug overleg van al de leden der Commissie,
~ijn wij gedurende drie dagen (8—10 September, 1908) ver—
gaderd geweest te Stellenboseh en Kaapstad.
Tot ons leedwezen heeft Us. Refer de vergadering iiiet
bijgewoond, hebbende liij kennis gegeven dat hij niet
komen kon. Uen eersten (lag dci~ vergadernig heeft Us.
1). J. klinnaar van Hcilbron ens ecliter vi’iendeiijk met
zijn advies gedieiid.
Na rijpe overweging en inn-inning van rechtsgeh’erd
advies, hebben wij tesloten dcii bog Eerw. Rand 4cr
Kerken ann te bevelen als volgt:
I. Wij ac-hten de organische i-ereeniging der Ned.
C-er. Kerk in Zuid Afrika (Kaapkolonic), del Ned. C-er.
Kerk in de O.R.K. (Vrijstaat), der Ned. C-er. Kerk van
Natal en der Ned. Herv. of C-er. Kerk van Zuid Afrika
(r,[lransvaal) wensehelij k
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1. Omdat de Kerken feitelijk den zijn in
(a) geloofsbelijdenis,
(b) regeeringsvorrn,
(~) toepassing dee Kerkewet, en
(ci) opleiding en toelating van Leeraren.
2. Omdat de Kerk alzoo vereenigd beter behartigen kan
(a) de opleiding van Predikanten, Zendelingen en
Onderwijzers
(b) de wetgeving, administratie, opzicht en tucht;
(c) opvoeding en zendingwerk ; en
(d) de fondsen.
3. C)mdat zij zich dan met des te meer gezag en invloed
kan laten gelden op onderscheidenerlei gebied:
(a) kerkelijk (tegenover aildere Kerken),
(b) burgerlijk (bij de Regeering), en
(c) maatscha1ipelijk (in dc samenleving).
4. Onidat dc leden der vier Kerken één zijn in
(a) afkomst,
(b) taal cii
(c) vaclerland.
5. Omdat de aigemeene beweging tot vereeniging van
Zuid Afrika op staatkundig gebied, thans zoo zeer na
gestreefd, dc overtuiging versterkt, dat wij behoeffe
hebben aan mcci geestelijke eenheid, die ook door
ouze Kerkveieeniging zeer bevorderd zal worden.
II. ~Vij meenen, dat do vereeniging onder do voigende
bepalingen behoort plants te hebben:
1. I)e naam der vereenigde Kerk zij De Neclerduitselie
G ereformee rde Kerk in Zuici Afri1~a.
~Wij bevelen Nederduitselie Gereformeerde aan,
(a) omdat dit dc naam der Moederkerk in de Kaap
kolonie is
(5) orndat de Voortrekkcrs, bij do stieliting van
Natal, Vrijstaa,t en Transvaai, zich met dezen
naam, genoemd hebben, hebbende ook Piet
Retief zich, bij zijnc bevestiging als Goiiverneur
der Emigranten-Boeren, met cede verbonden om
dc Neclerciuitselie Gereformeercie Kerk te zullen
hesehermen en bevorderen;
(c) omdat zelfs dc eerste Kerkvergadering der Trans
vaalsclie Keik, gehoudei in 1852 te Potchef
stroon, onder dezen naani bekend staat.
2. Ret hestuur der vereenigde Kerk beruste bij Kerke
raden, Ringen en eene Svnode. Elke Gemeente worde
vertegenwoordigd door ~een Kerkeraad; cike groep
van ongeveer veeiticn Gemeenfen door een Ring;
alic Gemecntcn samen door dc Synode.
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l)e Kerkeraad zij sarnengesteld nit den dienst—
doendeii Predikant of Predikaiiten, de Onderlingen
en de l)iakeuen der 0-emeente ; de Ring nit de dicust
doende Predikanten en cen ai~der door elken Kerke—
raad afgevaardigd kerkeraadslid onder zijn ressort
(le Synode uit twee Predikanten en twee andere leden
van elkeu Ring door de respectieve Ringen verkozen,
benevens de ledeii der Synodale Commissie. IJe Syno—
dale Commissie besta nit de leden van dc Moderatnur
4cr Rvnotle en twaalf door de Synode nit de onder—
seheidene Kerkeraden gekozene leclen De lcden der
Svuodale Commissie zijn er officio iedeii dci volgende
Synode.
De leden der eerste Synode zullen ziju de leden
vail de X[oderatunr van elk dci Gefedereerde Kerken,
beiievens twee afgcvaardigden uit elk der bestaande
Ringen, gekozen als haven gezegd)
De Natalsclie
Kerk zal roar dit dod ais ecn Ring warden ljesclionwd.
3. l)e Rynode: zal bet wetgevende lichaain dci vereenigde
Kerk zijn.
Alle voorstellen voor de Synode moeten minstens
drie maanden voor de zitting in handen van dcii
Scriba Svnodi zijn, ter publicatie in ‘t Kerkelijk
flrgaan, ter kennisname dci Kerkeraden en ter be
liandeling dci Ringen. Dc Svnode zal echter, in drin—
gende gevallen, ook later ingekomciie voorstellen,
geene wetsvetanderingen betreffende, mogen behan
delen.
Voorstellen voor de Synode niogen warden ge
daan door Ringen, Kerkeraden, Predikanten en ge
kozen afgevaardigden naar de Synode. Alle nietge
censureerde leden der Kerk mogdn verzoeksclirifteu
inzendeu.
4. Dc bovengenoemde constitutie stellen wij voor am de
voigende redenen:
(a) Een kle.ine Svnodc ken liet werk gemakkelijker
(met meer spoed en meer degelijklieid) verrieliten
dan een groat lichaam, dat ongeveer vijflionderd
leden zon macten tellen volgens het nn best-aa~de
getal Gemeenten.
(b) Dc onkosten van cci groote Synode zonden zeer
hoog loopen, vooral ook met ‘t oog op den verren
afstand van vele Gemeenten near de Synode: Dc
onkosten der jongste Kaapsche Synode aileen
liebben ruim £6,000 beloopen.

(c) Den leden van het Kerkbestuur, die niet naar de
Synoda gaan, wordt overvioedige gelegenheid ge-~
geven, am de voorstellen voor de Synode rijpeiijk Ic overwegei~ in de Rrngsve-rgadenng.
(d) Door deze dubbele bespreking (in Ring en
Synode) heeft de Kerk een grootere waarborg,
dat hare besluiten ten meesteii voordeele der
Kerk zullen zijn.
(e) In dit geval zulleii vale Gerneenten aid van den
dienst der Leeraren verstokeii zijn, hjdens de
zitting der Synode.
III. Wij acliten liet noodzakelijk dat er, (10cr speciaie
wetgeving bij Parlementajre Akte, in cia vier Stateii, voor—
ziening gencaakt worcie tegen hat gevaur, dat wij bij de
vereeniging zekere Kerkeiijke eigendommen zouden kun
nen veriiezeii.
Dienovereenkonistig frachte cHic Kerk
ce-ne Akte bij hat Parlement doorgevoerd te krijgen, zoo
als hat concept door cia Nataisciie Kerk outworpen (naar
(Te ornstandigheden gewijzigd) ; met dien verstande, dat in
sec-tie 3 ervan drie-vierden van de steinmen in dc wettig
geeonstitueerde Algemeene Kerkvergadering in plaats
van de voistreicte meerderlieid derzelve, gesteld wordt.
Bovengenoernde Nataisclie (ioncept-Akte, zooaIs door
ons gewi jzigd, luidt als voigt:

WET,
om te emendeeren ~v~~Tet No. 13, 1872, getiteid Wet orn
te ver/daren zekere Burgerlijke leeliten te worden beZe ten
door de iVederdlt2t5c71 (~ere/o2rnet’7de Kerk van f~Tata1.
Aangezien het wenscheiijk is, dat de Nederduifsch
Gereformeerde Kerk van Natal hat Recht hebbe zich Ic
vereenigen of ineen fe smelten met een andere Kerk of
Kerken in Zuid-Afrika houdeiide dejelfde Eelijdenis ais
de Nederdujtseji Gerafornieercle Kerk vaii Natal; en aan
gezien Wet No. 13, 1872, voornoemd zoocianig Recht niet
verklaarf ; en aangezien geschullen mochten ontstaan, in
dian cia Nederdujtscli O-erefornieircle Kerk van Natal zicb
zou verean~ge~i of ineensmeiten met zoodauige andere Kerk
of Kerken als voornoemd bij a-fweiigheid van een Wet var
kiarende zoodanig Reclit ais voornoernd te worden bezeten
door de Nederduitsch Gereformeerde Kerk van Natal: Zij
bet derhalve vastgesteld door den Gouverneur van Natal,
met advies en consent van den Wetgevenden Raad en de
Wetgevende Vergadering derzelve, als volg-t-:

-
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1. Eenig lid der Algemeene Kerkvergadering van de
Nederduitseh Gerefonneerde Kerk van Natal mag, in
ecu wettig geconstitueerde vergadei’iug der Algemeene
Kerkvergadering, eerie resolutie voorsteilen om de
Nederduitseh Gereforineerde Kerk van Natal te ver
eenigen of ineen te smelten met eeuige andere Kerk
of kerken in Zuid Afrika houdende dezelfde Belij de
nis ais (le Nederduitseh Gereformeerde Kerk van
Natal.
2. Bij aaiinamc van zoodanige resolutie als voonioemd,
met eene meerderi eid van stemmen in eeii wettig ge—
(onstitueerde vergadering, zal de Algerneene Kerk
vergadering dezelve verwijzen uaar (len Kerkeraad
van ci ke Gemeente der Nederduitseli Gereformeerde
Kerk van Natal, voor hun beraadslageu en besluiten
erop met meerderheid van stemmen in een wettig
geconstitueercle vergaderiug van zoodanigen Kerke
raad.
3. Wan neer minsteis drie-vieiden der Kerkeraden voor
uoemd liunne goedkeuring van zoodanige resolufie te
kennen gegeven hebben na crop besloten to hebben
met eene meerderheid. van stemmen op dc wijzo voor
noemd, mag dc Algemeene Kerkvergadering, met
minstens drie-vierden dci stemmen iii ccii wet±hg ge
eonstitueeide vergadering, weer zoodaiiige resolutie
bekraehtigen, en terstond zoodanige vereeuiging of
ineensrneiting tot stand brengen, Oh aannemen en
verkiaren den naani (of de ilamenl van hot lichaam
(of de liehamen) waarin de respectleve eigendommen,
dan gevestigd [vestedi in do Algeineene Kerkverga
dering en de onderseheidene Kerkeraden, in hot ver
volg gevestigd zullen wezen, en aainenien en ver
kiaren dcii iiaam van de vereenigde of ineengesmol—

~‘

tene Kerk.
4. Wanneer zomlanige vereeinging of iueensmeltiiig als
voornoemd tot stand is gebracht op do wi~ze v-nor—
noemd, zal de Algemeene herkvergadering, door den
Praeses en den Seriha to (hen tijde in funetie of als
zoodan~ig ageereiide, de resoiutie die dc vereenigiiig
of ineensmelting tot stand breigt transmitteeren ann
den Gouverneur v-an Natal tei- bekendmaking; en zoo
danige vereeniging of ineensmeiting zal beginnen en
van kracht zijn van af en na do bekendmaking van de
resolutie, die dezelve tot stand biengt in de Gouverne—
ments Gazette dozer Kolonie.
~.
Van af en na de bekendinaking voornoemd zullen do

l3urgerlijke Rechi en verklaard bezeten te zijn door
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do Nederduitsch Gereformeerde Kerk van Natal, door~
Wet No. 13, 1872, voornoemd aankleven aan [inhere
in] zoodanige vereenigde of ineengesmoltene Kerk,.
en de naam (of iiamen) van het lichaam (of do licha
men) aangenomen en verklaard door do Algemeene
Kerkvergadering, ais hiervoren vermeld, zullen ge—
suljstitueerd worden voor de nanien Alqerneeuie Keric
reiqadering en Keikcraad, en de naam der vereenigde
of ineengesmoltene Kerk zal gesubstit-ueerd worden
voor dcii uaam Nedei’thtitsch Geie~o~ineeicle Kerk ran
Yatal, op dezelfde wijze alsof zoodanige gesubsti-.
tueerde namen woordehjk beschreven wareia geweest
in Wet No. 13, 1872, voonnoemd.
(i. ~Tanneer zoodanige vereeniging of ineeusmelting als
voornoemd tot stand gebracht is, zal liet niet nood—
zakelijk zijn de don bestaande grondbrieven. [title
deeds] van dc eigendommen der Kerk te laten verau—
deren maar alle transporton van eigendommen, ge—
passeerd door of vanwege de Kork na zoodanige ver
eeniging of ineousmelting, zullen gepasseerd worden
iii den uaam (of do namen) gesubstitueercl als her—
~ vermeld.
7. IJeze Wet zal beginiien en van kracht ziju van af en
no derzelver bekeudmakung in do Gouvernements
Ga’zette dezer Kolonie.”
Na goedkeuring van dit Rapport verzoeke de Raad den
Synoden, elkeis Kerkeraad onder hun respectief bestuur
eon afsehrift van het Voorstel for Vereeniging, met de
Concept-Constitutie en do Conce1t-Akte bovenvermeld~
naar de omsfandigheden gewij zigd zooals hiervoren ge
zegd, toe to zenden, met bepaaide opdracht out binnen een
vastgestelden tijd zijne goed- of afkeuring ervan aan do
SynoiIe to bericliteii in tie volgende bewoording, eroncier
geschueveu en door den Voorzitter des Kerkeraads getee
kend.
“1k, do oiidergeteekende, Voorzitter van den Kerkoraad
der Noderduitsche (Herv. of ) Gereformeerde Gemeente—~
verklaar bij doze, dat het uit dc notuien van voornoemden
I~erkeraad, dd.—-———, blijkt, dat de Kerkeraad voornoeud
op datum voornoernd, in eon wettig geconstitueerde ver
gadering, vorenstaand Voorstel ter Vereenigung met do
Coucepi-Constitutie 011 de Concept-Akte goedgekeurci
heeft.
0-egeven op lieden den
‘‘te
‘‘
“~Toorzitter des Kerkeraads.”
—.

________________ -
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“N0TA.—Jndien de Kerkeraad zijne goedkeurine’ niet
~eraan hecht, worde liet woord yoc(igeiceu1~ci in de verkiaring
veranderd in afgekezird.”

Oek bevele de Ilaad den Syiioden aan, dat, alvorens de
Kerkeraad over do zaak besluit, dc gemeente zooveel moge
lijk kennisgeving ervan krijge o.a. door publicafie in het
Kerkelijk Orgaan en in een ander nieuwsblad.
J~\T. Inzake de fondsen stellen wij voor, dat de Raad
aanbevele:
1. Dat de volgende fondsen ineengesmolten worden, met
inachtneming van bestaande reglemei ten en overeen
komsteu ; fe weten
(a) Do Svnodale Fondsen der vier Kerken;
(h) Dc Zendiiigfondsen, met bepaling van wat tot do
versehilleude vertakkingen dci Zending behoort;
(c) Dc Hulpbehoevende Gemeeuten Fondsen van de
Kaapsche en do riiansvaaische Kerken
(d) Be Hulpbehoevende Theologisclie Studenten
Fondsen in dc Kaapsche, Vrijstaatsche en Trans
vaaische Keiken.
2. Dat de geiieele vereeuigde Kerk, onder de bepalingen
dcv Wet, dccl krijge aau en verantwoordelljk worde
voor de volgende foudsen der Kaa1sche Kerk; ta
weten
(a) Theologisch Seminarie Fonds;
(b) Preclikanten Pensioei Fonds
(c) Predikanteii Weduwen en Weezen Fends
(ci) Hugenoteii 0-edenkleeken Foncis
(e) Zendelingen Opleidings Finds
(f) Synodaal Opvoedings Fonds;
(q~ Dorkas Inrichtings Fonds
(h) Zuid Xfrikaansche Bijbelvereeniging Fonds
(i) Arbeidskoloiie Fonds;
(j) Robbeii Eiland Fonds.
3. Dat do belanghebbenden in de volgende fondsen
daarover beschikkeii als volgt; te weten
(a) Over het Predikanteii Weduwen Fends dcv Trans
vaalsche Kerk worde zoo ljeschikt, dat dat Fends
opgeheveu worde ten voordeele van de belang
hebben den.
(b) Be gelden in liet Predikant en Pensioen Ponds der
Vrijstaatsche Kerk woiden gedistribueerd onder
de 0-emeenten dier Kerk, om dezelve in stoat ta
steilen tot het algemeene Predikanten Pensioen
Fends foe te treden.
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(c) Ret Predikanten Sustentatie Ponds der Vrijstaat—
sehe Kerk hlijve, voor hot tegenwoordige, ten
Yoordeeie der Vrijstaatseiie Genieenten ; terwijt
or nader over beschikt kan worden wauneer or

iuiificatie piaats vindt op staatkundig gebied.
4. i)at Plaatselijke Foiidsen, (1. w. z. die met onder Syno—
daal beheer zijn, biijveii onder het beheer der des—
betreffende lichanieii ; teuzij liet wensehelijk h1~1kf or
anders over to beschikken.
5. i)at bij aile beschikking over do foiidsen worde gezorgd,
(lot do plaatselijke belallgstelling niet kome te lijdeu
door to veel centralisatie.

~V. Wat do Wet ten en l3epaliiigen betreft goven wij aan
(10 hand, dot do Rand, na goedkeuring dcv vereenigmg
door de ver Synoden, eene Comnussie opdrage uit de be—
staa]lde i~.erkolijke Wetboeken dcv ondersclieidene kerkon
een Concept-~Vetboei op te stellen en for hehaudeling voor
te leggen aan de eerste Svnode der vereenigde Kerk. In
<len tussehentijd houde elke afdeeling 4cr Kerk zich. ann
hoar bestaand Wefboek, voor zoover dat onder do gewij—
z ide omstanthghederi van toepassing is.
Vertrouwende hiermede ten genoegen des Raads nan
onze opdracht te hebben voldanu, cii ‘s Heeren rijksten
zogen over de beraadslagiigen in doze allerbolaiigrijkste
zonk afbiddondo, onderschrijven ivi] oils, met versehuldig—
de achting,
}Ioog Eerw. hoer,
lw Hang horn-. i)v. i)rs. en Ills, in Christus,

1). 8. 13(’)THA, Voorzitter.
A. .1. LOTTW.
H. F. SCHOON, ‘Scriba.
Kaapstad, deii lOden September, 1908.
Noa’A.— -Volgens besluit der Commissie, worclt non elk
lid des Roads en nan elken secundus oeii exemplaar vaii
dit rapport toegezond*’n.

Ladysniith, Natal,
23 September, 1908.

H. F. SCHOON, Soriba.
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I3IJLAGE IV.
RAPPORT van den Commissie van den Raad der Neder
duitsche 0-ereformeerde Kerken in Zuid Afrika. re
Eenvormigheid der Kerkelijke Registers en Vor
men” aangesteld 15 Maart, 1907.
iloog Eerw. Ileer,—
Uwe Connuissie lieeft ter voldoening aau de opdracht
ais hoven vermeld, fle eer het volgeude te rapporteeren
Zij heeft getracht per rondsehrijving (leze zaak te 1)ehandelen, dock heeft de uoodsakelijkheid ingezieu te
vergaderen voor zij tot een bevredigend hesluit kon gem—
ken. I)aartoe is zij bijeen geweest te Stellenbosch, op
Maundag en 1)insdag, den isten en 2den ~Iaart, j .1.
Als resultaat barer werkzaanihedeii wensehf zij lid
volgende IT. II. Eerw. yarn te leggen.
I.
Na vergelijkiiig van de Vormen cii Registers haar door
tie versehullende Kerken toegezondeu, heeft zij goedge
vonden de ueveusgaande, als dc volgens haar oordeel
meest gesehikie aan te bevelen —
(a) Voor 1)oop Register, vorin gemerkt 1.
(5) Voor Lidmaat Register, vorm gemerkt II.
(c) Voor Attestatie vau Lidmaatsehap, vorm
merkl III.
(d) Voor Certificaat van Lidmaatsc]Ial), vorin

ge—

ge—
merkt J\T
(e) Voor 1)001) (edel, vorm geiuerkt V.
(f) Voor Extract Ruwelijks (~ebodenboek, vorm ge
merkt V~.
(y) Voor ~e1oofsbrief (Synode en Ring), vorm ge
merkt VII.
II.
~Vat betreft de fiuantieele vormell, insluiteude Ret—
fingen en Leges voor registratie en extracten, ziet uwe
Commissie geell kaus eenvormigheid te verkrijgeu alvo
runs orgauische vereeniging tier Kerken tot stand is ge
kornen. Zij nieeut ecliter Ic moeten naubevelen, dat waar
het 1mg met gesc])Iedt, ecu volledig versiag van inkom—
sten en uitgaveu door iedere Geineente j aarlijks 1)1] de
IEiigsvergadering zal worden ingediend.
III.
Huwelijks registers zoowel als extracten daaruit kuu—
nen, under tegenwoordige omstandiglieden, niet veran

36
derd worden, daar die vormen van staatswege zijn voor-~
geselireven.
J’~T

Urn versohillende redenen beveelt uwe Commissie aan,
dat de respectie~e vormen van eenerlei forrnaat—groot
octavo (foolscap)—zullen ziju, op goecl stevig papier zul
len worden gedrukt en het Zegel der Kerk bovenaan zul
len dragen.
V.
Teneinde onnoodige uitgaven te verrnijden is uwe
Commissie van gevoelen dat de thans in lianden zijnde
registers en vormen desverlciezende mogen worden ge
bruilct, totdat de Registers vol en de voorraad vormen
uitgeput zullen zijn.
VI.
TTwe Commissie is natuurlijk uitgegaan van de veronderstelling dat de Vereeniging der Kerken spoedig tot
stand kornen zal.
Gesehiedt dit dan zal er geen rnoeilijkheid zijil aan
hare aanbevelingen uitvoering te geven, rnislukt die ver
eeniging clan acht uwe Commissie het desnietternin wen
schelijk dat er meerdere overeensternrning zal zijn in de
vormen en registers, zoowel als in de leges der versehil
lende Kericen, waarorn zij aanbeveelt dat in dit laa.tste
geval, bovengenoernde aa.nbevelingen naar de verschil
lende Synoclen ter beliandeling worden verwezen.
Met heilbede, noernen wij ons, U. H. Eerw.’s Bw,
bienaren en Broeders,
Be Commissie van Actuarii:

J. S. v. HE~RBEN.
H. F. SCHOON.
P. BOSHOFF.
A. J. LOUW.
Stellenbosch, Maart, 1909.

POOP REGISTER ~~ER

GEMEENTE
OVER RET JAAR EINPIGENDE
Gedoopt.

Nommer.

Naam van liet Kind.

Wanneer.

Door Wien.

Namen der Ouders.

Nameis dei Doopgetuigen. Aanmerkingen.

LIDMATEN REGISTER DER
GEMEENTE
OVER RET JAAR EINDIGENDE
~ ommer.

Naam
en Toenaam.

Ouderdorn.

Voorgesteld.
Aangekomen.
Aangeno~
men
Wanneer. Wanneer. Door Wien. Wanneer. Van Waar.

Vertrokken.
~Vanneer. \Vaarheen

Aamn erkingen.

3~

ATTFST ~iTIE V ~ LIDM ~ATSC’HAP
H. d. T~.
Wij l)ienaar des (+oddelijkeu Wooids en Ouderlingen
,

der (z~erneente van Je~us Cliristus
getuigeii bij deze, dat
lidmaut is der

Kerk, gezond

in het geloof, onbespiokeii vaii leven, imuiers zoo veel ous
bekeud is.

Ret zal den Eerw. l)ro ders en Opzieners cler

Gemeeute des Heeren

,

wien dit

oils getuigeni~ zal worden vertoond, gelieven ouzen

als zoodaiiig te erkenuen,
onder hun Christelij Ic opzieht aan te nemen, en tot de
gemeenseliap van het Heilig Axoudmaal toe te laten.
Gegeven te
01) heden den

19

Hit naam en op last des Eerw. Kerlceraads.

V. 1). M.
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C1~RTIEICAAT V~N LI1)MAATSCHAP.
H. ci. L,
I~e on dergeleeken de, Pied i kant Li3 de
• (~e~~eente

.

.,

certificeert

bij cleze, dot bet uit bet Lidmaten Register der Gemeente
hlijkt, dot
no

voorafgaaude geloofsbelijdeiiis, of

no

ingeleverd

attest van den Kerkeroad dei~ (d-emeeiite
tot ljdmaat van boveiigeiioemde ~-emeente
aangeiiomen is den
Gegeven te
op heden den

\T

]~ M.
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DOOP CEDEL.
H.d.L.
I)e ondergeteekeilde, Predikant bij de
Gemeente

,

certificeert bij deze

dat het Bondzegel des H. IJoops, blijkens aanteekening in
het Poop Register der Gemeente, is toegediend op den
19
gehoren den

,

nan het kind
19

Vader
Moeder
Getuigen

Gegeven te
01) heden den

19
V. I). M.
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HUWELIJKS~GEBODEN.
H. d. L.
Be ondergeteekende, Predikant bij de

certificeert bij deze

{iemeente

dat de
Huwelij ks-Ge’ooden
vail
Tonkman van
en

Jongedochter van
volgens wet en onverhinderd in de Kerk aihier zijn afge
kondigd, op drie achtereenvolgende Zondagen, t.w.: den
,

.den

den

,

19

Gegeven te
op heden den

,

19

V.B.M.

Secunis,
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o ELOOF Si)R~I EP.
H. d. L.
De Kerkerand dci

Gemeente

.

heeft in
den

zijne

~ergadering vali

19..., tot ziju afgevaarciigde,

naar de aanstaande
te worden gelioudeii

Vergadering,
0~

dcii

19...,

en volgende dagen, te

,

gekozen,

dcii Broeder Ouderling
Prim anus,
en den i3roeder

met toeiiidding van Gods Zegen op de werkzaamlieden der
E~ergaderiiig.
Gegeven te
op heden den

19

Voorzitter des Kerkera ads.
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BIJLAGE V.
VE1iS~G VAN BE COMMISSIE OVER BE
VEREENIC*ING BER KERKBLABEN.
Aan den H. Eerw. Yoorzitter en Leden van (len 1{aad der
Kerken, zittiiig lioudende te Stellenbosdh, 0]) 3
)Jaart, 1909, en volgende dagen.
Uwe Commissie aangesteld
oni deii Raad met advies
en ee~ beredeneerd voorstel te dienen
aangaande do
verlangde vereenigU)g der lwstaande drie Kerkelijke
organeu
Be Kerkbode,”
Be Fakkel
en
Be Yer
eeniging,” heeft (IC eer ‘1 volgenile u voor te leggen
‘‘

“

‘~

‘‘

“

I. Zij heeft bevoiiden :
(1) Bat de bestaande bladen tezamen 7,500 inteeke
naren liebben, cii dat twee claarvan, dank zij (10
advertenties daariu opgenomeii. uitgegeven
worden zonder verlies, terwiji ‘t derde met eon
nadeelig saldo ‘t jaar gesloten heeft.
—

(2) Bat do inteekeniugspr s o~)
Be Kerkbode
(die elke week verse]iijnt) 7s. (3d. p. a. is, ter—
wiji die dci audere twee bladeii (welke beide
om do 14 ilagen uitgegeveii worden) Ss. p. a. is.
—

(3) Bat, zal hot voorgestelde blad

in vergrooten
vorm betalend zi~ll, advertent ies daarin (dock
niet tussehen de leesstof in) zullen nioeteii wor—
den opgenomeu, en do jnteekeningsprijs met
lager dan lOs. p. a. moet worden gesteld, zul—
lende ‘1 had uatuurlijk wekelijks versehijuen.

II. Uwe Commissie is van oordeel, dat ccii degelijk
lila d, on der (10 voorn oemde voorwa arden, zon der verlies
1(ai) worden uitgegevon. Zij grondt doze mooning op
ingewonnene informatie aangaande de drukkers— en ver—
(lore kosten uI verhaiid met (10 uitgave van
Be Kerk—
‘

ho do.’’

(1) Be verkregeiie mformatie stelt do kosten verbon
(len aan ‘t drukkeia en verzen dcii van 7,500
exemplaren (d .i. ‘t tegenwoordig getal van in—~
teekenaren op de dne hladeii samen) vaii ecu
vergroot 1)10(1 op £3,500.
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(2) J)e inkomsten warden berekeud als volgt
Ann inteekeniugsgeldeu T,500 tegen lOs. £3,750
Ann advertenties
1,000
£4,750
(3) Anngenoineu nu, dat (gelijk thans ‘t geval is)
Cr ecu aanzienlijk getal inteekenaren is, die ver—
zuimen iiui~ne inteekeningsgelden op to betalen,
en dat men hun getal op 750 stelle, zoo blijft
er flog een bafig saldo van £820, dat dienen
moet om editoriale en administratieve kosten te

(le.kken.
(1) Is liet dat deze berekening in ‘t begin met ver—
wezenlijkt wordt, doordat hij den nanvang ‘t
getal betalende niteekenaren niet 6,750 beloopt,
zoo is iiw Commissie zoo overtuigd van de nood
zakel ijklieid en uiteinde1i~k fin antieel succes
van ‘t blad, dat zij met vrijmoedigheid het vol
geude U voorlegt.
III. Zij beveelt ann 0~ grond van ‘t voorga nude :
(1) flat de Rand der Kerken besluite nan de ver—
selnilende Svnoden voor te stellen, dat de drie
bestaande Kerkbladeu opgaan in één blad, ‘t
welk ‘t gezameulijk eigendom zal zijn van de
vier Svnoden en door haar zal warden uitgege—
yen.
(2) flat ‘t nieuwe blad wekelijks verSeinjile in for—
maat 13” x ~ met ten mniste .16 paginas lees
stof, twee kolommen Op ecu bladzijde, zijnde de
inteekeningsprijs lOs. p. a.
(3) Dat (10 volgende rubrieken on. dnarin behartigd
—

warden —
(ci) ~Kerknieuws.

(b)
(c)
(d)
(e)

In] eidingsartikel.

Zendingsnieuws.
Krouiek.
Kinderdeel.
(/) Preek.
([1) Biografie—ook van levenden.

(Ii) Necrologie.
(i) Onderwij s en o~YVoeding.
(k) Officieele bericliten.
(4) flat, zoo rnogelijk, ‘t blad geillustreerci zij.
(5) flat ccii redacteur nangesteld worde tegeri een
sniaris, zullende liij ccii predikant zijn.
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(6) Dat ecu Commissie van rf()ezic lit over ‘t blad door
den Raad der Kerken beuoemd worde (niet
noodwendig nit zijne ledeu), d~e den redacteur
aansteilen en hem met rand dienen zullen, en
voorts in voorkomeude aanstellingeu en nitbrei
ding, enz., van ‘t werk optreden zal.
(7) Dat in geval er een tekort zij, dat proportioned
naar getalsterkte der Kerken tusschen ze ver
dee1d,~ worde, doch dat eeuig batig saldo door
de Commissie van Toezicht geadministreerd
worde ten bate van ‘t bind, tenzij de Raad dci’
Kerken van tijd tot ti~d daarover anders be—
sehikke.
IV. Ten eindle de Raad in staat te stellen eenigSzinS
een oordeei te vormen over de weusehelijkheid van ‘t
blad door een private firma te doen uitgeven voor eigen
rekening, doch omler toezicht van de Kerk, voegt uwe
(ommissie hierbij een aanbod van ecu drukkers firma.
Zij is echter van oordeel, dat indien de Kerk hare eigene
drukpers bezit, de kosten verbonden ann de nitgave van
t voorgestelde bind a anmerkelij k verminderd zulien
worden, niet alleen, inaar de drukpers een bron van inko
men sal knunen worden. Uwe Comnussie heeft met ‘t
oog hierop ‘t noodige onderzoek gedaan en heeft bevon(len
(1) Dat de directeuren van do
Pro Ecciesia Druk—
kerij,” welke omtrent 6 j aren geleden te Stel
lenboseli gesticlit werd, geruimen tijd jaarlijks
cell dividend vail 6 percent ann de aandeelhou—
ders betalen, terwiji ecu dcci van de winsten
log verder van tijd tot tijd aangewend wordt
tot ‘t aankoopeu van nieuwe machinerie en tot
‘t daarstellen van een reservefonds;
(2) Dat de directeuren deser drukkerij gewillig ziju
(onder nadere goedkeuring van de aandeelhou
(lers) de geheele saak nan de Kerken over te
maken fegen £1,750. Geschiedt de overmaking
echter iia aankoop van nienwe inachinerie,
waartoe onlangs besloten werd, dan wordt dc
koOpsOm met £200 vermeerderd.
lJwe Commissie heeft in verband luermede nan de hand
Ic geven :
(1) Dat de Gefedereerde Kerken deze of eene andere
drukpers aankoopeu, door Ic benoemen Commis
sic van Toezicht, zullende de koopsom proportio—
ned fussehen de Kerken verdeeld worden.
—

‘‘

—

~

B~1~ e

Zie Bijlftg
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(2) Dat do redacteur van ‘t nieuwe blad tevens be
stierder zij van de drukpers niet behuip van de
Commissie van Toezicht.
Vertrouwende hiermede aan hare o1)dracht te hebben
~vo1daan en met toebidding van ‘s Heeren zegen op do
~werkzaamheden van (len Raad der Kerken, heeft uwe
~Commissie de ocr zich to noemen,
Uwe I)ien stwil 1 ige D ienaren en Broeders,
J. B. KESTELL.
PAUL NEL.
P. 0. J. MEIRING, Seriba.
Stellenboseb, 3 Maart, 1909.
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