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steld den l6den Maart 1907.

HooG EERw. VooRzrrTER!
Wij hebben hot genoegen to rapporteeren als volgt:
Met onderling overleg van aT de leden der Corn
missie, zijn wij gedurende drie dagen (8-10 Sept. 1908)
vergaderd geweest te Stellenbosoh en Kaapstad.
Tot ons leedwezen heeft Ds. Refer de vergadering
niet bijgewoond, hebbende hij kennis gegeven dat hij
niet kornen kon. Den oersten dag der vergadering heeft
Ds. D. J. Minnaar van Heilbron ons eohter vriendelijk
met zijn advies gediend.
Na rijpe overweging en inwinning van rechtsgeleerd
advies, hebben wij besloten den Hoog Eerw. Raad der
Kerken aan to bevelen als volgt:
I. Wij achten de organische vereeniging der Ned.
Ger. Kerk in Zuid Afrika (Kaapkolonie), der Ned. Ger.
Kerk in de O.R.K. (Vrijstaat), der Ned. Ger. Kerk van
Natal en der Ned. Rerv. of Ger. Kerk van Zuid Afrjka
(Transvaal) wenschelijk:
1.

Omdat de Kerken feitelijk één zijn in
(a) geloofsbelijdenis,
(b) regeeringsvorm,
(c) toepassing der Kerkewet, en
(d) opleiding en toelating van Leeraren.
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Omdat de Kerk aizoo vereenigd beter behartigen karr
(a) de opleiding van Predikanten, Zenclelingen en
Onderwijzers;
(b) de wetgeving~ administratie, opzicht en tueht ;
(o) opvoeding on zendingwerk; en
(d) de fondsen~

3.

Omdat zij zich dan met des te meer gezag en invloed.
kan laten gelden op onderscheidenerlei gebied:.
(a) kerkelijk (togenover andere Kerken),
(b) burgerlijk (bij de Regeering) en
(c) maatschappelijk (in de ~amen1eving)~

4.

Omdat do leden der vier Kerkon. één zijn in
(a) afkomst,
(b) taal en
(c) vader1and~

5,

Omdat de algemeene beweging tot vereeniging van
Zuid Afrika op staatkundig gebied, thans zoo zeer
nagestreefd, de overtuiging versterkt~ dat wij be
hoefte hebben aan meer geestelijke eenheid, die ook
door onze Kerkvereeniging zeer bevorderd zaI
worden~

IL Wij meenen, dat do vereeniging onder de vol
gende bepalingen behoort plaats te hebben
L

De naam der vereenigde Kerk zij De Nederduitsche
Gereformeerde Kerlc in Zuid Afrika.
Wij bevelen Nederduitsehe Gereformeerde aan,.
(a) omdat dit do naam der Moederkerk in de
Kaapkolonie is;
(b) omdat do Voortrekkers, bij de stiohting van
Natal, Vrijstaat en Tran~vaal, zich met dezeir
naam genoemd hebben, hebbende ook Piet
Retief zich, bij zijne bevestiging als Gouver
neur der Emigranten-Boeren, met eede ver
bonden om do Nederduitsche Gereformeercie
Kerk to zullen beschermen en bevorderen;
(c) omdat zelfs de eerste Kerkvergadering der
Transvaalsche Kerk, gehouden in 1852 te
Potchefstroom, onder dozen naam bekend
staat,
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Hot bostuur der vereenigde Kerk berusto bij Kerke~
raden~ Ringen on eene Synode. Elke Gemeente
worde vortogenwoordigd door een Kerkeraad; elke
groep van ongeveer veortien Gemeonten door een
Ring; alle Gemeenten samen door de Synode.
Do Kerkoraad zij samengesteld uit den dionst
doenden Predikant of Predikanten, de Oudorlingon
en de Diakenen der Gemeente; de Ring uit do
dienstdoende Predikanten en eon ander door elken
Xerkeraad afgevaardigd kerkeraadslid onder zijn
ressort; do Synodo uit twee Predikanton on twoo
andere loden van olkon Ring door do respeetieve
Ringen vorkozen, benovens do loden der Synodalo
Commissio. De Synodalo Commissie besta nit do
loden van de Moderatuur der Synodo en twaalf door
do Synode uit do ondersoheideno Korkoradon go
kozono loden: Do loden dor Synodale Commissie
zijn ex officio loden der volgende Synodo.
Do loden dor eersto Synodo zullen zijn do loden
van do Modoratuur van elk dor Gefedoreorde Kor
ken, benovons twee afgevaardigdon uit elk der
bostaaude Ringen (gekozen als boven gezogd): Do
Natalscho Kork zal voor dit dool als eon Ring
worden beschouwd.

3.

Do Synode zal hot wotgovondo lichaam dor vor
eonigde Kerk zijn.
Allo voorstollon voor do Synodo mooton mm
stons drie maandon vóór do zitting in handon van
don Scriba Synodi zijn, tor publicatio in ‘t Korkolijk
Orgaan, tor kennisnamo dor Korkoradon on tor
behandeling dor Ringon. Do Synodo zal ochtor, in
dringendo gevallen, ook later ingokomono voor
stollon, geeno wotsvorandoringen botreffondo, mogen
behandolen.
Voorstollen voor do Synodo mogon worden
godaan door Ringen, Kerkeraden, Prodikanten en
gekozen afgovaardigden naar do Synodo. Allo niot
goconsuroordo loden der Kerk mogon vorzook
~chriften inzenden.

4.

Do bovengonoemdo constitutio stollon wij voor cm
do volgonde rodonon:
(a) Een kloine Synode kan hot work gomakko
hiker (mot ineor spood en moor degelijkheid)
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(b)

(c)

(d)

(e)

verrichten dan een groot lichaam, dat on
geveer vijfhonderd leden zou moeten tellen
volgens het riu bestaande getal Gemeenten.
De onkosten van een groote Synode zouden
zoer hoog loopen, vooral ook met ‘t oog op
den verren afstand van vole Gomeenten naar
de Synode: De onkosten der jongste Kaapscho
Syriode alloen hebben ruim £6,000 beloopen.
Do loden van het Kerkbestuur, die niet naar
do Synode gaan, wordt overvloedige gelegen
heid gegeven, om de voorstellen voor de
Synode rijpelijk te overwegen in de Rings
vergadering.
Door doze dubbele bespreking (in Ring en
Synode) heeft de Kerk een grootere waarborg,
dat hare besluiten ten meesten voordeele der
Kerk zullon zijn.
In dit geval zullen vole Gemeenten niet van
den dienst der Leeraren verstoken zijn, tij dens
do zitting der Synode.

III. Wij achten het noodzakelijk dat or, door spe
ciale wetgeving bij Parlementaire Akte, in do vier
Staten, voorziening gomaakt worde tegen hot govaar,
dat wij bij do verooniging zokere Korkelijke eigendom
men zoudon kunnen verliozon. Dienovereenkomstig
trachto olko Kerk eone Akte bij hot Parlemont doorge
voord to krijgen, zoo als hot concept door do Natalsche
Kerk ontworpon (naar do omstandighedon gewijzigd);
met dien verstande, dat in soctie 3 ervan drio-vierden
van do stommon in do wettig geconstituoorde Algemoono
Kerkvergadering in plaats van do volstrekto moerdor
heid dorzolvo, gestold wordo.
Bovengonoomde Natalsche Concept-Akto, zooals
door ons gowijzigd, luidt als volgt:

WET,
“om te ornendeeren Wet No. 13, 1872, gotitold Wet om
te verlclaren zekere Burgerlijke Rechten te worden bezeten
door de Nederduitsch Gereformeerde Kerk van Natal.
“Aangezien hot wonscholijk is, dat do Nederduitsch
Geroformeerde Kerk van Natal het Recht hebbo zich to
vereenigen of moon to smelton met eon andere Kerk of
Kerken in Zuid-Afrika houdondo dezolfde Belijdonis als
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de Nederduitsch Gereformeercle Kerk van Natal; en
aangezien Wet No. 13, 1872 voornoemd zoodanig Reeht
niet verklaart; en aangezien geschillen mochten ont
staan, indien do Nederduitsch Gereformeerde Kerk van
Natal zich zou vereenigon of ineensmelten met zoodanige
andere Kerk of Kerken als voornoenid, bij afwezigheid
van eene Wet verkiarende zoodanig Recht als voor
noemd to worden bezeten door do Nederduitsch Gore
formeerde Kerk van Natal: Zij het derhalve vastgesteld
door den Gouverneur van Natal, met advies en consent
van den Wetgevenden Raad en de Wetgevendo Verga
dering derzelve, als volgt:
“1.

Eenig lid der Algemeono Kerkvergadering van do
Nederduitsch Gereformeerde Kerk van Natal mag,
in een wettig geconstitueerde vergadering dor
Algemeene Kerkvergadering, eene resolutie voor
stellon om de Nederduitsch Gereformeerde Kerk.
van Natal te vereenigen of ineen te smelten met
eenige andere Kerk of Kerken in Zuid-Afrika
houdende dezelfde Belijdenis als do Nederduitsch
Gereformoerde Kork van Natal.
“2. Bij aanname van zoodanige rosolutie ais voor
noemd, met eene meerderheid van stemmen in een
wettig geconstitueerde vergadering, zal de Alge
meene Kerkvergadering dozelve verwijzen riaar den
Kerkoraad van elke Gemeente der Nederduitsch
Gereformeerde Kerk van Natal, voor hun beraad
slagen en besluiten crop met meerderheid van
stemmen in eon wettig geconstitueerde vergadering’
van zoodanigen Kerkeraad.
“3.

Wanneer minstens drie-vierden der Kerkeraden
voornoemd hunne goedkeuring van zoodanige reso
lutie to kennen gegeven hebbon na crop besloten to
hebben met eene meordorheid van stemmon op do
wijze voornoemd, mag de Algemeene Kerkvergade
ring, met minstens dri~-vierden dor stemmon in eon
wettig geconstitueerde vorgadering, weer zoodanige
resolutie bekrachtigen, en terstond zoodanige
vereeniging of ineensmolting tot stand brengen, en
aannemen en verkiaren den naam (of do namen)
van hot lichaam (of do liohamen) waarin de respec
tieve eigendommen, dan gevestigd [vested] in do
Algomeene Kerkvergadering en do ondorscheidene
Kerkeraden~ in hot vervolg gevestigd zullen
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wezen, en aannemen en verkiaren den naam van de
vereenigde of ineengesmoltene Kerk.
“4.

Wanneer zoodanige vereeniging of ineenstelling
als voornoemd tot stand is gebracht op de wijze
voornoemd, zal de AJgemeene Kerkvergadering,
door den Praeses en den Soriba te dien tijde in
funetie of als zoodanig ageerende, de resolutie die
de vereeniging of ineensmelting tot stand brengt
transmitteeren aan den 0-ouverneur van Natal ter
bekendrnaking; en zooclanige vereeniging of ineen
smelting zal beginnen en van kracht zijn van af en
na de bekendmaking van de resolutie, die dezelve
tot stand brengt in de Gouvernements Gazette dezer
Kolonie.

“5.

Van af en na de bekendmaking voornoemd sullen
de Burgerlijke Reehten verklaard bezeten te zijn
door de Nederduitscli 0-ereformeerde Kerk van
Natal door Wet No. 13, 1872 voornoemd aankleven
aan [inhere in] zoodanige vereenigde of ineenge
smoltene Kerk, en de naam (of namen) van het
lichaam (of de lioharnen) aangenomen en verklaard
door de Algemeene Kerkvergadering, als hiervoren
vermeld, sullen gesubstitueerd worden voor de
namen Algerneene Kerkvergadering en Kerkeraad, en
de naam der vereenigde of ineengesmoltene Kerk
sal gesubstitueerd worden voor den naam Neder
duitsch Gereformeerde Kerk van Natal, op dezelfde
wijze alsof zoodanige gesubstitueerde narnen
woordelijk beschreven waren geweest in Wet No.
13, 1872 voornoemd.

6.

Wanneer zoodanige vereeniging of ineensmelting
als voornoemd tot stand gebracht is, zal het niet
noodzakelijk sun de dan bestaande grondbrieven
[titeideeds] van de eigendommen der Kerk te laten
veranderen; inaar alle transporten van eigendom
men, gepasseerd door of vanwege de Kerk na zoo
danige vereeniging of ineensmelting, zullen ge
passeerd worden in den naam (of de namen) gesub
stitueerd als hiervoren vermeld.

“7.

Deze Wet sal beginnen en van kraeht zijn van af
en na derzelver bekendmaking in de Gouvernements
Gazette dezer Kolonie.”
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~a goedkeuring van dit Rapport verzoeke de Raad
den Synoden, elken Kerkeraad onder hun respectief
bestuur een afschrift van het Voorstel ter Vereeniging,
met de Concept-Constitutie en de Concept-Akte boven
vermeld, naar de omstandigheden gewijzigd zooals
hiervoren gezegd, toe te zenden, met ljepaalde opdracht
om binnen een vastgestelden tijd zijne goad- of afkeu
ring aryan aan de Synode te benichten in de volgenide
bewoording, eronder geschreven en door den Voorzitter
des Kerke~raads geteekend~
“1k, de ondergeteekende, Voorzitter van den
Xerkeraad der Nederduitsche (Herv. of) Gereformeerde
Genieente—verklaar bij deze, dat hat uit de notulen van
voornoemden Kerkeraad, dd.
blijkt, dat de Kerke
raad voornoemd op datum voornoemd, in ecu wettig ge
eonstItueerde vergaderirig, vorensfa and Vocrstel tar
Vereeniging met de Coucept-Constitutie en de Concept
Akte goedgekeurd heeft.
Gegeven op heden den
te
Voorzitter des Kerkeraads.”
“Nota. Indien de Kerkeraad zijne goedkeuring niet
eraan h~cht, worde hat woord goedgekeurd in de ver
kiaring veranderd in afgekourcl.”
Ook bevele de Raad den Synodon aan, dat, alvorens
de Kerkeraad over de zaak be~luit, de gemeente zooveel
mogelijk kennisgeving aryan krijge o.a~ door publicatie
in hat Kerkelijk Orgaan en in eon ander nieuwsb1ad~

IV. Inzake de fondsen ~te1len wij voor~ dat do
Raadaanbave1e~
“1.

Dat de volgendo fondsen ineenge~molton wordan,
met inaohtneming van be~taande reglementen on
overeenkomston te weten:
(a) De Synodale b’ondsen der v[er Kerken;
(b) de Zending-fondsan, met bepaling van wat tot
de verschillende vertakkingen der Zending
behoort;
(c) de Hulpbehoevende Gemeenten Fondsen van
do Kaapsche en de Transvaalsche Ke~ken;
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(d) de Hulpbehoevende Theologische Studenten
Fondsen in de Kaapsohe, Vrijstaatsche en
Transvaalsohe Kerken.
2.

Dat de geheele vereenigde Kerk, onder de bepalingen
der Wet, dod krijge aan en verantwoordelijk worde
voor de w4gefr4e fondsen der ~~eh~e Keric;
tw~ten~: ~
(a) Theologisoh Seminarie Ponds;
(b) Predikanten Pensiden Ponds;
(c) Predikanten Weduwen en Weezen Ponds;
(a) Hugenoten Gedenkteeken Fonds;
(e) Zendelingen Opleiclings Ponds;
(f) Synodaal Opvoedings Ponds;
(g) Dorkas Inriohtings Ponds;
(h) Zuid Afrikaansche Bijbelvereeniging Ponds;
(i) Arbeidskolonie Ponds;
(j) Robben Eiland Fonds;
...:~f.
~ &
Dat de be1~anghebbenden in de volgende fondsen
daar’over beschikken als volgt; te weten:.
.

3.

...

(a) Over het Predikanten W~duwen. Ponds der
Transvaalsohe Kerk worde ~zoo besehikt, dat
dat Ponds opgeheven worde teii voordeele van
de belanghebbenden J~
(b) Be ge1d~i in hot Predikant~ Pensioen Ponds
derVrijstaatsehe Kerk wordèn gedistribueerd
onder de Gerneenten dier Kérk, om dezelve
in staat te s~e11en tot het algerneene Predi
kanten Pensioen- Ponds toe te treden.
(o) Ret Predikanten Sustentatie Ponds der Vrij
staatsehe Kerk blijve, or~hettegeiiwoordige,
ten voordeele der Vrijstaatsche Gemeenten;
terw’1~4 er nader over beschii~t kan worden
wanne~r er unificatie plaats ~in~t op staat
kundig g~bied.

L

4.

Dat Plaatselijke Fondsen, d. w. z. die niet onder
Synodaal beheer zijn, blijven onder het beheer der
desbetreffende lichamen; tenzij hot wenschelijk
blijkt or anders over to besohikken.
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5.

Dat bij alle beschikking over de fondsen worde
gezorgd, dat de plaatselijke belangstelling niet kome
te lijden door te veel centralisatie.

V. Wat de Wetten en~,Bepa1ingen betreft geven wij
aan de hand, dat de Raaci~4ia goedkeuring der vereeni
ging door de vier Synoden, eene Commissie opdrage uit
de bestaande Kerkelijke Wetboeken der onderscheidene
Kerken een Concept-Wetboek op te stellen en ter be
handeling voor te leggen aan de eerste Synode der
vereenigde Kerk. In den tusschentijd houde elke
afdeeling der Kerk zich aan haar bestaand Wetboek,,
vi~zoover- da~t~onder ~de~gewijzigde~emstandigbeden
van toepassing is.~
Vertrouwende hiermede ten genoegen des Raads
aan onze opdracht te hebben voldaan, en ‘s Heeren
rijksten zegen over de beraadslagingen in deze allerbe
langrijkste zaak afbiddende, onderschrijven wij ons,
met verschuldigde achting,
bog Eerw. beer!
Uw bog Eerw. Dv. Drs. en Brs. in Christus
D. S. BOTHA, Voorzitter.
A. J. LOUW.
H. F. SCHOON, Scriba.
Kaapstad,
den lOden Sept. 1908.
NOTA. Volgens besluit der Commissie, wordt aan
elk lid des Raads en aan elken secundus een exernplaar
van dit rapport toegezonden.
H. F. SCHOON, Scriba.
Ladysmith, Natal,
23 Sept. 1908.

