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VAN flE

DERDE ALGEMEENE KERK-VERGADERING
DER

~ ~ctbøtin~c ~crft,
In Zuid-~i~frika,
Gehouden binnen de Kaapstad, op den 3den November 1829,
en volgende Dagen.

KAAP

DE

GOEDE HOOP:

~ED1~UKT TER GOUVERNEMENTS DRU$CKERY.

1831.

Gecne E~einp1are~ woidei~ ~oor goed gekcv~rd, dan die door den Hoog-Zer~w~ Actuariu~
,Synocli eigenhandig .~yn onderteekenci.

/

ALTERATIE
Van Artikel 137 van het Algemeen Kerkelyk Regl~inent, en Ampliatie op he! Regle
ment betreffende de ondersc/widefle Ringsbesturen, volgens Besluü der
Synode van den 10 November 1829.

P
e SYNODE bevonden hebbende dat de Byeenkomstefl tot de algemeetle Kerk~ver
gaderiug, ten aanzien der ver afgelegene Kerken, gepaard gaan met wezenlyke moeyeiyk~
heden, heeft bet raadzaam ~iet alleen, maar zelfs noodzakelyk geoordeeld~ ma in de
tydsbepaling van eene vaste tweejarige Byeenkomst, voorgeschreven in Art. 137 van bet
Algemeen Reglenient, eene veranderiog daar te stellen, en besloten de navolgende bepa~
lingen daartoe te maken:
1.—Dc algemeene Kerk_vergaderingen zullen in bet vervoig on’ bet vyfde jaar ge~
houden worden.
2—Het Gouvernenieflt zoo wel als de Kerk, zal evenwel bet regt en vermogen
blyven behouden, on’, als de omstandigheden zuiks vorderen, eene algemeefle Byeen
komst ook binnen dien bepaalden tyd te doen houden; met then verstande nogtans, dat,
wanneer de noodtakelykheid daartoe nan bet Kerkbestuur mogt blyken, het Gouverfle
ment alsdan daarin, even als by bet houden eener gewone algemeefle Kerk_vergadering,
gelyk by de Wet bepaald is, zal worden gekend.
3.—On’ voor te komen dat door de verlenging van den tyd der te houdene algemeefle
Kerk_vergaderingen, de loop van zoodanige zaken die geen uitste] kunnen lyden, gcstuit
worde, betwelk voor de helangen der Kerk en kerkelyke zaken in bet algemeen schade—
lvk zoude kunnen zyn, worden de respective Ringen met de behandeling en afdoening
van zoodanige zaken helast, en daartoe gekwalificeerd.
4..—De respective Ringen zullen, zoo lang zy niet officleel kennis dragen van eene
op handen zynde Synode, bet zy gewone of buitengewofle, en alle zoodaiiige voorkomende
gevallen welke wel oorspronkelyk tot de Synode behooren, dock geschikt zyn om voor en
door de Ringen op hunne gewone Byeenkomstefl te worden behandeld en afgedaan, ver
pligt en gehouden zyn zich daarin te gedragen 0~~~eenkomstig de bepa1~ngen van het
algemeene Reglement en zoodanige Besluiten der Synode welke ter harer leiding en voor
schrift mogten bestaan.
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5.—Ingeval van moeijelykheid of twyfel, bet zy aanvankelyk by het begin eener
zaak, dan wel in den loop der behandeling, zal de Rings-vergadering die het aangaat
verpligt en gehouden zyn, voor dat zy met de zaak eenen aanvang maakt, of daarin voort—
gaat, daarover met den Actuarius Synodi te corresponderen, denzelven te consuleren, en
zich naar deszelfs opinie te gedragen; terwyl nogtans de respective Rings-vergaderingen
aan zich het regt behouden, om, in alle gevallen waarin zy ter goeder trouw en op goede
gronden vermeenen mogten de opinie of het advies van den Actuarius Synoda niet te
znoeten volgen, noch ook in staut mogten zyn den Actuarius Synodi tot hare denkbeeldeu
aangaande de zaak in kwestie te brengen, aisdan het versehil van opinien aan de decisie
der Synodale Vergadering te onderwerpen.
6.—Al wat door de Rings-vergacleringen op grond van deze tegenwoordige Commissie
is behandeld, zal aan de goed- of afkeuring van de Synode onderworpen zyn; ten welken
einde alle die Acta der Rings-vergaderingen in originali aan den Actuarius Synodi zullen
moeten worden overgezonden, ten einde vervolgens, even als de Acta der Synode zelve,
nan het Gouvernement te worden voorgelegd.
7.—Als er zwarigheden mogten voorkomen, die bet noodzakelyk maken eene buiten—
gewone Synode te houden, zal de Scriba van zooclanigen Ring waar de zwarigheid voor
komt, communicatief moeten handelen met de Scribas der overige Ringen, die dan geza—
menlyk hun gevoelen daaromtrent aan den Actuarius Synodi zullen moeten voorstellen,
en alsdan zal de meerclerheid van Ringen beslissen over het al of niet houden van eene
buitengewone Synodale Vergadering.
T. J. FIEROLD, V.D.M. h. t. Syn. Prceses.
J. SPYKER, v.n.n. h. t. Syn. Scriba.

Gezien,

J. A. TRUTER,
~.

F. ]3ERRANGE,

)
~.

Comrnzssarzssen Poltt~ek.

—0—

THEOLOGISCHE KWEEK-SCHOOL.

De Vergadering van den eersten Ring, in voldoening aan bet Besluit der Hoog-Eer
waarde Synode van November 1826, welk Besluit door Zyne Majesteit is gesanctioneerd
geworden, het Plan ter oprigting van eene Theologisehe Kweekschool in overweg~ng ge~

I

5
nomen hebbende, heeft, na ryp overleg, goedgevonden aan de Synode voor te stellen,—
dat, daar er een Athenaeum in de Kaapstad is tot stand gebragt, alwaar in de voornaamste
vakkeu van letterkundige wetensehappen onderwys wordt gegeven, het, van de zyde der
Synode. niet noodig zyn zal daarorntrent eenige voorzieningen te doen, maar dat buns
oordeels de volgende bepalingen genoegzaam zullen bevonclen worden om een behoorlyk
Theologisch Onderwys aan desbegeerende Ledernaten der Hervorrnde Kerk mede te deelen.
1.—Dat er van wege de Synode een I-Toogleeraar (Professor) in de Godgeleerdhekl
worde benoenid, die, uit een daartoe op te rigten Fonds, eenjaarlylcsch vast tracternent van
£300 zal genieten.
II..~±Hy zal een wettig geordend Leeraar der Hervormde Kerk zyn, met goede getui
genissen van zyne bekwaamheden en Godsvrucht voorzien moeten zyn, en zich onderwer—
pen aan alle, door de Synode gemaakte en te maken, bepalingen en verordeningen.
111.—Het Onderwys zal door hem gedurende vyf dagen ‘sweeks, en drie uren op
elken dag geregeld worden gegeven, in de Joodsehe Oudheden, Kerkelyke Geschiedenis,
stellige Godgeleerdheid, Bybelsehe Uit1e~kunde, Predikkundë, Chiistelfte Zede1ee~ en
Herderlyke Wetenschap; en zal dit Onderwys zoo worden ingerigt, dat elk yak ten mm—
ste binnen twee jaren worde afgehandeld na eeñe bekend gemaakte sei~ies Lectionum, en
zal het Onderwys in de Latynsche Taal moeten worden gegeven.
IV.—Behalve de gewone Feestdagen, zal hy van bet geven van openbaar Onderwys
gedurende twee maanden vry zyn, en zal hy hét regt hebben privaät Onderwys te g~ven,
en ook Predik-beurten waar te nenien~
V.—__Het Fcnds,waaruit lie Hoogleeraar zal worden gesalarieerd, zal tot stand worden
gebragt door Inteekeningen, ~jaarIyksche Bydragen der Kerken en de Penningen der
Kweekelingen.
VL—Byaldien het worde bevonden dat de takken van Onderwys in bet 2de Artikel
vermeld, te veelvuldig zyn, zal een der Stads Leeraren tot Professor worden benoemd,
onder nadere bepaling door de Synode te mnaken.
VII.—Het Onderwys in de Joodsehe Oudheden, Christelyke Zedeleer, Kerkelyke
Geschiedenis en stellige Godgeleei’dheicl zal in de Nederduitsche Taal geschieden aan de
genen die tot ondergeschikte Onderwyzers wensehen opgeleid te worden, door eenen daar—
toe te benoemen Leeraar, die uit dit Fonds zal ontvangen de som van £150.
STUDENTEN.
1.—Niemand zal als Student in de Theologische Kweekschool kunnen worden inge...
schreven dan die Lolmeat is der Hervormde Kerk, en door de Rings-vergaderingen zal
zyn aanbevolen.
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11.—Zy moeten Jongelingen zyn van goed zedeJyk gedrag, en aan tie Rings-verga~
dering (waar zy zich moeten vervoegen) bewyzen kunnen geven, door afieggen van examen,
dat zy met vrucht de lessen der Professoren van bet Z. A. Athen~um, of elders, in tie
Griekscbe, Latynsehe en Hebreeuwsche Talen, de Rede-, Redeneer-, Bovennatuur, Aard-.
ryks- en beginselen tier Wis- en Sterrekunde en algemeene Gesehiedenis hebben bygewoond.
flit examen zal niet worden g&iisclit van de genen die alleen tot ondergesehikte Godsdienst
Onderwyzers wensehen te worden opgeleid, en zal bet voldoende zyn indien zy aan hat
eerste deel yan dit Artikel voldoen, en bewyzeri geven dat zy good lezen en schryven kun
nen, benevens blyken geven van niet onbedreven te zyn in tie vakken opgenoemd in Ar
tikel 29 van het algemeen Reglement.
IIL—Zy zullen geregeld de lessen van den Hoogleeraar moeten bywonen, en gehou
den zyn zich te onderwerpen aan alle bepaalde verorderiingen door de Synode gemaakt.

IV.—Zy zyn gehouden gedurende vyf voIle jaren de lessen van den I-Ioogleeraar waar
te nemen, voor en aleer zy tot bet Kerkelyk Examen mogen worden geadmitteerd.
V.—Voor hat vierde jaar hunner Theologisehe Studien zuilen zy geene openbare
voorstellen mogen houden, en alleen na dat zy van een behoorlyk getuigschrift van den
Hoogleeraar voorzien zyn, flu en dan, doch by geene vacante Gemeenten, eene Leerrede
uitspreken,met in aehtneming van de, daaromtrent in de Hervormde Kerk, gemaakte be
palingen en bestaande gewooriten.
VI.—Zy betalen jaarlyks aan hat Fonds ter ondersteuning van de Theologische Stu
dien de som van £25 ; die tot ondergeschikte Onderwyzers wenschen opgeleid te worden
betalen siechts tie som van £12. Doch zullen behoeftigen gratis worden onderwezen, op
aanbeveling van de Kerkelyke Vergaderingen waaronder zy sorteren.
EXAMEN.
1.—Het Exainen bestaat in een onderzoek aangaande de bedrevenheid welke iemand,
die tot het Leeraarsambt verlangt te worden toegelaten, bezit in alles wat tot deszelfs be
hoorlyke volbrenging wordt vereischt.
IL—Het doel van het Examen is te zorgen dat geene anderen worden toegelaten dan
die de vereischte kuridiglieden bezitten, en tevens om hun, die zich met loffelyke vlyt
voorhereid hebben, gelegenheid te geven hunne bekwaamheden nan den dag te leggen, en
zich daardoor eene gunstige aanbeveling te verwerven.
111.—Het Exainen moat worden ondergaan door alien die, na volbragte Studie, ver
langen tot bet Leeraarsnmbt to worden toegelaten, om bet even in welke Taal zy voorne—
inens zyn te prediken. Het Examen voor ondergeschikte Onderwyzers en Zendelingen
geschiedt overcenkoinstig het Reglement daaromtrent gemaakt in tie Christelyke Zedeleer~
stellige Godgeleerdheid en Kerkelyke Geschicder4is,
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TV.—Het Examen wordt poor de Synode afgenomen door eene, Ivegens dezelve te be
noemen, Commissie, bestaande uit vyf Leden, aan den Examinandus door Bloedverwant
schap niet verbonden.
V.—Niemand, die als Predikant in de Hervormde Kerk dezer Volkplariting verlangt
geplaatst te worden, zal tot het Examen worden toegelaten ten zy hy zyne Theologische
Studien op het Seminarium of op eene der Europische Academien zal hebben volbragt.
VL—Om tot het Examen te worden toegelaten wordt vereischt
a) Voor die van Buitenslands aankomen—]3ewys van vier jaren de Theologisehe
Lessen op de Akadeinie te hebben bygewoond; en die alhier zyn opgevoed,
bewys van vyf jaren, Uitlegkunde van het 0. en N. Testament, Dogma—
tiek, Christelyke Zedekunde.
b) Kerkelyke Attestatie, inhoudende dat de Candidandus meer dan vier jaren Lid
maat is der Hervormde Kerk.
c) Getuigenis van den Hoogleeraar der Hooge School aiwaar by zyne Studien
heeft volbragt.
1) Van vlytig waarnemen van alle bovengemelde Lessen en betoonde voideringen.
2) Van ten minste vier malen sub pra?side gepredikt te hebben.
8) Van goed zedelyk gedrag.
Die vereischten w~orden niet gevoiderd van ondergeschikte 0nder~~’yzers, rnaar alleen
bewys van hun vlytig toeleggen op het verkrygen der kundigheden vermeld in Art. 3 op
het Examen.
VII.—Al ~vie verlangt tot hat Examen toegelaten te worcien, zal gehouden zyn zich
ten minste drie maanden voor hot houden der Synodale Vergadering, met overlegging
der in de voorgaande Artikelen vermelde stukken, aan te Weven by de’i Actuariu~
Synodi.
VJII.—De Actuarius Synodi zorgt dat in tyds alle Kerken van zoodanige aangifte
berigt krygen.
IX.—De Actuarius Synodi, de getuigschriften in orde bevonden hebbende, berigt den
genen die zich aangegeven heeft, dat hy tot het Evamen is toegelaten.
X.—Al de Laden der Commissie, door de Synode benoemd, zullen aan bet Examen
deal nemen, en ten dien einde zal de Synode de werkzaamheden zoodanig verdeelen, dat
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elk der Leden meer bepaald in een der vakken, by Art. 1~ opgegeven, e~amhieren; doch
ml deze verdeeling nooit aan den Examinandus vooraf bekend gemaakt worden.
XI.—Men zal niet dulden dat er eenige voorafgaaude tentamina plaats hebben.
XIL—De onclerwerpen van bet Examen zyn
a) De Bybelsche Uitlegkunde.
1) Voor de uitlegging des Ouden Tertaments wordt vereischt de Vertaling in
bet Latyn van twee Hoofdstukken, elk nit een byzonder Boek genomen,
en bygevoegde verklaring van den zin en de meening op uitlegkundige
gronden.
2) Voor bet Nieuwe Testament dergelyke Vertaling, en verkiaring van twee
afzonderlyke Hoofdstukken, waarby ook gelegenheid kan gegeven worden
orn te toonen dat de Examinandus in de Critiek niet onbedreven zy.

b) Kerkelyke Geschiedenis.
c) Leerstellige Godgeleerdheid en derzelver Gesch~edeni~.
In dit yak zal voornamelyk ondervraagd worden over al de kenmerkende Leerstukken
van het Hervormd Kerkgenootsehap.

d) Christelyke Zedekunde.
e) De Predikkunde, en de Pligten van bet Herders en Opzieners Ambt.

Dc Candidaat zal zoo door schriftelyk opstel als door mondelyke voordragt zyne be.
kwaamheden tot den Predikdiens t bewyzen.
De President der Synode bepaalt by het Examen hoe lang in elk yak zal worden ge~
examineerd.
X1II.—De Gebxamineerde bevonden wordende de vereisebte bekwaamheden niet te
bezitten, zal worden afgewezen, met specifike aanwvzing der stukken in welke hy te kort
kwam, en zal niet dan by eene volgende Vergadering der Synode tot het Examen weder
worden toege1ate~n.
XIV.—Een Gegxamineerde, bekwaam gekeurd zynde, ml by solemneelen Eede ver
Idaren geene giften ter verkryging van eenige Stand plaats te hebben gegeven, of ooit te
zullen geven, en dat hem niet bewust is dat dezelve door iemand van zynent wege gegc
yen zyn, of gegeven zullen worden.
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XV.—De Ge~xamineerde sal daarenboven verpligt zyn tie navolgende verkl~aring en
belofte af te leggen, en met zyne onderteekening te bekrachtigen:
1k, Ondergesebrevene, door tie Synode der Hervormae Kerk in Zuid-Afrika
tot den openbaren Predikdienst in de Hervormde Kerk geadmitteerd, verkiaar
by deze opregtelyk, dat ik de belangen zoo van het Christendom in het algemeen,
als van het Hervormd Kei’kgenootschap in bet byzonder, door leer en waridel
zorgvuldig zal behartigen; dat ik de Leer, welke overeenkomstig Gods Heilig
Woord in de aangenome Formulieren van Eenigheid der $ervor~de Kerk is ver
vat, ter goeder trouw aânneem en hartelyk geloof; dat ik dezelv~ naarstig
sal leeren en handhaven, en dat 1k op tie bevordering van Godadienstige ken
nis, Christelyke zeden, orde en eendragt my met alien yver sal toeleggen ;—
verbindende my by deze myne handteekei~ing tot al bet voorsz. en om, zoo ik
bevonden wordt tegen eenig gedeelte van deze verkiaring en belofte gehandeid
te hebben, allerwegen my te zuilen onderwerpen aan tie uitspraken tier bevoegde
Kerkelyke Vergaderingen.”

,,
,,
,,

,,

XVI.—De Gepxamineerde sal hierop met gepaste aanspraak van den President tot
den Predikdienst toegelaten, en aan denzeiven afgegeven worden bet navolgend getuig
schrift, door den President en Secretaris der Synode onderteekend:

,,

,,

,,
,,
,,

,,
,,

Vermits voor de Synode der Hervormde Kerk in Zuid-Afrika verschenen is N. N.
verzoekende tot bet Examen te worden toegelaten, ten einde admissie tot den
Predikdienst te bekomen, en wy bevonden hebben dat de Kerkelyke Attestatie,
benevens de Getuigschriften afgegeven door de Professoren der H. Godgeleerdheid.
in——-—, byzonder ook aangaande zyn zedelyk gedrag, in goede orde Wa
ren, hebben wy geene zwarigheid gemaakt hem tot het Examen toe te laten; en
hebben ivy hem, volgens bet J2de Artikel van bet Regiement op bet Examen,
naauwkeurig onderzocht ten aanzien van al de vakken in gem. Artikel opgenoemd,
en sulks met dien uitslag, dat ivy denzelven N. N. tot den Predikdienst hebben
toegelaten; hebbende dezelve den by Artikel 14 gevorderden solemneelen Eed
gedaan, aismede de by Artikel 15 vereischte verklaring van overeenstemming met
de Leer, welke overeenkomstig Gods HeiligWoord in de aangcnomene Formuheren
van Eenigheid der Nederiandsehe Hervormde Kërk vervat is, ~iegtig afgelegd en
onderteekend.”

XVII.—De tot den Predikdienst aldus geadmitteerden zulien den naam mogen voeren
van Kanctidaten tot den Heiligen Dicnst, (Sacri Ministerii Candidati.)
XVIII.—Van dit Examen en deszelfs uitslag sal onverwyld, met byvoeging van alle
tar sake dienende byzonderheden, kennis gegeven worden aan Zyne.r Majesteits Gouver—
nement.
XIX.—Na de bekomene admissie, is de Kandidaat beroepelyk in elke Gemeente.
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XX.—Niernand zal tot Predikant in de Hervormde Kerk mogen worden beroepen, ten
~y by, op den dag der beroeping, den ouderdom van twee-en-twintigjaren heeft bereikt.
XXI.—De Kandidaat beroepen zynde, zal, om te kunnen worden toegelaten tot den
dienst der Gemeente waar hy beroepen is, zyne Acte van Aanstelling aan den Actu~rius
Synodi vertoonen, en by handteekening verkiaren, by zyne vorige onderteekende verkla
ring en belofte (zie Art. 17) opregtelyk te volharden.
XXIL—Door den Actuarius Synodi wordt hiervan kennis gegeven aan den Pr~ses
van den Ring tot welke ~Ie Geineente behoort, waarby de Kandidaat beropen is, en be
paalt den dag der bevestiging, en de Pr~ses convoceert al de Predikanten, Leden van
den Ring, tot dezelve, als wanneer de bevestiging openlyk met oplegging der Handen
geschiedt; en rapport van die verrigtingen gedaan zynde, wordt hem door den Actuarius,
van wege de Synode, eene kwalificatie in fornia gegeven, tot de bediening van Doop en
Avonclrnaal, en de waarneming van al de verdere pligten van den Heiligen Dienst.
XXIII.—De Synode behoudt aan zich bet regt, zoodanige veranderingen en veneer
deringen te inaken als dezelve in der tyd noodig en raadzaani mogte oordeelen.
Met betrekking tot dit Plan, heeft de Synode beslof en

:—

1. Dat als er een Theo1ogi~che Pràfessor moet worden aangesteld, nit iederen
Ring een Predikant zal worden gedeputeerd, welke Predikanten alsdan eenen
zoodanigen Professor benoemen, en ter approbatie aan het Gouvernment voorstellen
zullen.
2. Eene algemeene Subset iptie te openen ter daarstelling van een Fonds, hetwelk
tot de iiitvoering van dit Plan vereiseht wordt, en indien dit, gevoegd by hetgeen
de Kweekelingen contribueren zullen, niet toereikende mogte bevonden worden,
dat dan de onderseheidene Kerkenraden, in evenredigheid van den staat der Fondsen
hunner 1’~erken, bydragen daartoe doen zullen.
Kciapctad den 4 Norernber, 1 829.
T. J. HEROLD, v.o.M. h. 1. Syn. Pra’ses.
J. SPYKER, v.n.n. h. t. Syn. Scriba.
(iez~en,

~.

~:

~

}

Commissarissen Politick.
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UITTREKSEL uit de Synodale Handeljngeiz van den 4 November 1829.
Tot bet verdei volvoeren van bo~’engem. plan is bet Eerw. Kollegie van Kerken~
raden van de Kaapstad met algemeene stemmen benoemd geworden.
Aceordeert,
A. FAURE, v. D. M. Actuarius Synodi.
—0———.

REGLEMENT voor de Vooriezors der Hervorinde Kerken in doze VoThplanting.

Art. L—D0 Voorlezers zullen gehouden zyn, om, zoo menigmaal er in de Kerk ge
predikt of gecatechjse~~~ wordt, Voor te lezen en to zingen, hetwelk door den Leeraar op~.
gegeven wordt.
JI.~Om hiervan kennis te krygen zullen zy op eenen door den Predikant te bepalen
tyd, zich in pers000 by den Leeraar moeten vervoegen, of, indien de Predikant begeert dat
zulks door den Koster geschieden zal, zullen zy zich daaraan moeten onderwerpen.
TJI.—Met bet tweede gelui moeten zy in de Kerk tegenwoordig wezen, en met hot
lezen beginnen zoodra er toehoorders zyn.
IV.—B~ afwezendheid of ziekte van den Leeraar, zbllen zy des Zondags eene Predi
katie en Formulier_gebed, volgens opgaaf van den Leeraar of Ouderling, moeten voor
Iezen.
V.—Ret Arnbt van Voorlezer beschouwd wordende als vereenigd met dat van
Krankbezoeker, zullen zy in vacante Gemeenten, en daar waar eon Leeraar is, op last
van denzelven, in die betrekking behooren werkzaam te zyn.
VI.—De Voorlezers maken jaarlyks eon dubbel Copy van de Doop-, Trouiv- en
Ledernaten.Registei.s.
VJI.—_Wanneej. zy door ziekte of andere onistandigheden verhinderd worden om
hunne pligten by den openbaren Godsdienst uit to oefenen, en geene Adjunkten hebben,
zulien zy verpligt zyn om to zorgen dat er een ander onder approbatie van den Leeraar
daartoe worde aangesteld.
VIJI.~Aan de Voorlezers worden toegestaan, voor bet afkondigen van de huwelyk~
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sche voorStellen, en voor hot verleenen van Kerkelyke Attesten, 2 Rds. met uitzondering
riogtans van zulken die door den Predikant, of, by afwezendheid van denzel yen, door do
Ouderlingen als behoeftigei~ beschOu~Vd worden, zuflende in dit geval bet een en ander
gratis moeten geschieden.
IX.—De Voorlezers, wenschende voor hunnen post te bedanken, zullen ten minsten
een half jaar van te voren daarvafl kenniS moeten geven aan den Kerkenraad.
X.—Defl Kerkenraad wordt het regt toegekend om den Voorlezer, wanneer by zynen
pligt niet behoorlyk waarneemt, te suspenderen.
XI.—De Kerkenraad zal deze Regulatie kunnen amplieeren naar dat bet belang van
den openbaren Godsdienst, of dat van den Voorlezer, zal konien te vorderen.
T. J. HEROLD, v. n. n. Ii. t. Syn. Fr~ses.
J. SPYKER, 1~. t. Syn. Scriba.
Gesien,

J. A. TRTJTER,
~
D. F. BERRANGE, ~ Cornmlssar~5senP0~t~~
—0———

REGLEIIIENI

voot’

do Kosters der Hervorrnde Kerken in cieze Volkplantiflg.

1.—Do Kosters zullen verpligt zyn do Kerk weke1yk~ te reinigefl, do Stoelen, Ban
ken, Ornamenten, en wat daartoe betrekkiflg heeft, of van Kerkenraden bun wordt
toevertrouwd, schoon te maken, en de Kerk en Konsistorie ten minsten eenmaal in de
week te laten luchton; ook zal by den weg van den ingang tot aan de KerkdeUr van tyd
tot tyd moeten schoon houden.
11.—Zoo Kerkenraden mogten goedvinden do KerkgOederen, van wat aarcl die ook
zyn mogen, na to Zion, zal de Koster verpligt zyn de Pakhuizofl of Localen, waarin die
Goederen geborgefl zyn, te openen, en de noodige huip daartoe to verleenen.
111.—De KosterS zullen geene Kerkgoderefl mogen uitleenefl, onder welke benaming
ook, zonder voorkennis en ~0estemmiflg van Kerkenraden.
IV.—De Kosters zullen ook zorgvuldig snoeten waken, dat d~ Doodkleed~n en
andere wollo Goederen, van tyd tot tyd worden gelucht en schoon gehouden.
______

V.—De_Kosters zullen den Kerkeflraad in ale kerkelyke zaken ten dienste staan,
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by elke Kerkvergaderiflg tegenwoordig moeten zyn, alle derzelver bevelen ten uitvoer
brengen. Als er Vergadering belegd wordt, zulks aan de Leden moeten aanzeggen
ook zullen zy verpligt zyn, ieder Lid van den Kerkenraad ten dienste te staan, wanneer
bet den Kerkenraad betreft.
VI.—De Kosters zu~len gehouden zyn, Poop-, Trouw-, Ledematen- en floodregisters te houden, als ook een Register van Personen die Zitplaats_geldefl aan de Kerk
betalen.
VII.—De Kosters zullen ook verpligt zyn, by hunne flood-registers bekend te
stellen waar de afgestorvenefl begraven zyn geworden.
VIII.—Van het flood-register zal de Koster alle drie maanden Copy rnoeteen in
zenden aan den Secretaris der Weeskamer, dan wel aan de Agenten van dezelve.
IX.—Pe Kosters zullen gehouden zyn eene gespecificeerde Rekening aan den Diaken
Ontvanger, op eenen door Kerkenraden te bepalen tyd, over te geven, van alle Kerken
geregtigheden, Inkomsten van Huurgraven, floodkleeden, Huurkoets, en axle andere
Revenuen der Kerken of het Synodale Fonds competerende.
X.—De Kosters zullen gehouden zyn om alle Vreemdelingen van eenige distinctie,
als ook Personen die in bet Huwelyk bevestigd zullen worden, eene behoorlyke Zit
plaats in de Kerk aan te wyzen; zy zullen ook nioeten waken tegen alle disorder gedu
rende den openbaren Godsdienst, inzonderheid acht geven op de Jeugd, en de weder
spannigen, na bet eindigen van den Godsdienst aan denKerkenraad bekend te stellen, ten
einde eene correctie te ondergaan.
XI.—De Inkomsten van den Koster zullen blyven continueren zoo als dezelve thans
by elken afzonderlykefl Kerkenraad bepaald zyn.
XIL—De Koster zal verpligt zyn zich ‘s Zaturdags ‘smorgens, of op zoodanigen
tyd als bet denPredikant zal goeddunken~ in persoon by den Leeraar te ~ervoegefl, om de
noodige orders af te vragen, en aan den Voorlezer over te brengen liet Psalm- of Gezang—
briefje, en nile zuike orders als hy van den Leeraar zal ontvangen.
XIII.—De Koster van de Stadskerk niaakt met den Scriba jaarlyks een dubbel
Copy van bet Trouw en Ledematen Register, waartoe hem bet noodige Papier gegeven
wordt.
XXIV.—TIet zal den Koster niet vry staan de Stad of bet Dorp te verlaten, zonder
voorkennis van den Predikant, of, by aiwezendheid van denzeiven, en by vacature, van
den Kerkenraad.
XV.—.-In de Buiten-kerken zullcn de Kosters tot zoo lang ais Kerkenraden zullen
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komen good to vinden, Klokkenluiders zyn, en zicli ten dozen Opzigte moeten schjkken naat
hot gewone Kerkgebruik, door drie malen te luiden op den bepaalden tyd en wyz~
gebruikelyk, of nag to bepalen.
XVI.—De Kosters wensehende voor hunnen Post to bedanken, zullen ten minsten
drie maanden van to voren daar van kennis moeten geven nan den Kerkenraad.
XVII.__.De Kerkenraad behoudt bet regt, dit Reglement zoodanig to arnplieeren als
dezelve naar omstaridighedon van tyd en plaats zal noodig oordeelen.
T. J. HEROLD, v. n. iv. I~.t, Syn. Prce.ses,
J. SPYKER, v.n.n. h. 1. Syn. &riba.
Gezien,

J. A. TRUTER,
)
D. F. BERRANGE, ~. Commzssansse~ Pohtzek,

SYNODAA t BESLUIT omtrent do Kerkelyke Grens-sekejdjng tusselien Zwartland en
Tygerbery.
Be Synode heeft goedgevonden to bepalen, dat de volgende Plaatsen zullen behooren
aan do Tygerbergsche Kerk, en de Grens-scheiding uitmaken tussehen die en do Zwart
landscho Kerk.
Do Piaats van den Hr. N.
L.
—
—
M.
—
—
N.
—
A.
—
—
N.

Mosterd, genaamd Klz~pkeuvel,
van Sittert, gen. Klipheuvel.
van der Spuy, gen. Oortmanspost.
Mostert, geri. Boterberg.
Gous, gen. Drie Fonleinen.
van Wielingh, gen. Hans Meyers Kraal.

S. Kotze, gen. Buffeisrivier.
Kaapstacl den 5 Noeember 1829.

T. J. FJEROLD, v. n. iv. h. t. S~,n. Prpses.
J. SPYKER, v. c. iv. i~. t. Syn. Scribu.
Ge~ien,

J. A. TRUTER,
~
B. F. BERRANGE, ~ Comrnzssar~ss~U Poithek.
.
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SYNODALE BESL UITEN omtrent Personen die weigeren den Kerkendienst, waartoe zy
verkoren zyn, waar Ic nemen.

De Synode heeft besloten, dat in bet vervolg, door zulken, die zonder gewigtige en
nan bet Gouvernerneat te ~ubmitteren redenen, weigeren den Kerkendienst, waartoe zy
verkoren zyn, waar te nemen, eene boete zal worden betaaid, bedragende de som van
Rds. 150, ten behoeve van het Predikants Weduwen Fonds.
Verder is hieromtrent nog het volgende besloten :—
1. Dat, waneer lemand driemalen tot Diaken, en zoo ook driemalen tot Ou~der1ing
benoemd zal zyn, en als zoodanig zal gefungeerd hebben, zuiks als eene voldoende
reden van weigering zal worden aangernerkt; gelyk ook de ouderdom van O0jaren.
2. Dat Kerkenraden altyd het regt blyven behouden om ieinand, die uit hoofde van
zyne weigering, de bepaalde boete betaald heeft, by eene volgende gelegenheid we
der te nomjneren.

Kaapstad den 5 November 1829.

Gezien,

~.

~

BERRAI~GE,

}

T. J. lIE ROLD, v.p. in. Ii. I. Syn. Pra~’ses.
J. SPYKER, V.D.M. h. t. Syn. Scriba.
~ommissarissen Politick.

SYNODAAL BESLUIT, bepalende to! weThen Ring de Clanwilliamsche Kerk beltooren zal.

Dc Synode heeft goedgevonden te hepalen, dat de Clanwilliamsehe Kerk zal behooren
tot den eersten Ring.
Kaapstad den 5 November 1829.

Gezien,

:~•

j;;;

BERRANGE,

}

T. J. JIEROLD, v. n. in. k. t. Syn. Pn~ses.
J. SPYKER, v.v.n, h. t. Syn. Scribe,
Commissarissen Politick.
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SYNODAAL BESLUIT betrvkkelyk Vrovwen Ziiplaatsen van distinctie in de Kerken der
Buiten Diet yikten.

Daar eene geheele afscliafflng van gedistingeerde Vrouwen Zitplaatsen in de Kerk
bevondefl is niet practicabel te zyn, heeft do Synode besloten de volgende bepalingen
daarorntretit te rnaken.
1. Dat zoodanige Zitplaatsefl zullen worden toegestaan alleen aanfungerende Rege
ringSperSoflel’t en Kerkenraadsleden.
2. Dat zy bet regt op hunne vorige Zitplaatsen blyven behouden, orn daarvan
weder gebruik te kunnen maken, wanneer zy niet meer in functie zullen zyn.
3. Dat door Regeringspersoflel1 in deze bepaling, alleen verstaan worden do
Civi1e Commissaris, de Residerende Magistraat, de Vrede~regter, en de Kierk van
bet Vredegeregt.
4. Dat dit Besluit niet terug, maar alleen voor de toekomst werken zal; zoo dat
zuthen, die nu 700genaarnde Rangplaatsen hebben, dezelve zullen behouden zoo
lang zy blyven zullcn by do Kerk waartoe zy thans behoor~n,

K~ ~pstad dan 5 November, 1829.

Geaien~

T. J. HEROLD, v. D. r6r. Ii. t Syn. Fieses.
J. SPYKER, v~ a. n. h. 1. Syn. Scriba.

J. A~ TtUITER
~
D. iF. BEB,RANGE, ~ ~ jC~t~C
—0—

VERAND12~TNG van A’iikai 1, van

Let Taaif op dv OjLo2er~ aoor cia Synodale eu
Rings VergaderingCfl, volgens Synodaal Besluit van den 10 Nov. 1829.

Do Synode heeft besloton te bepalen, dat de Reiskosten voor ne Synodale Vergade
ringen blyven zullen zoo als in Art. ~ van bet Tanif op de Onkosten voor do S nodale en
Rings Vergaderingen bepaald is; maar dat do Reiskosten voor de Rings Vergaderingen in
bet vervoig zullen zyn Rds. 3 per uur.
T. J. HEROLD, ~-. a. n i. Syn. N
J. SPVKER~v. DM. ~
Geaien,

J. A. TRUTER,
~ Commi sai
D. F. J3ERRANGE, ~

“n 12

ili~
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JORMULIER VAN KERKELYK ATTEST.

Be Leeraar en Opzieners der Hervormde Christelyke Gemeente te

getuigen
dat N. N.,
blykens bet Ledematen Register hunner Gemeente, Lidmaat is der Hervormde Christelyke
Kerk, zynde albier aangenomen op Belydenis des Geloofs, den——cof met Attest
aangekomen den____); en gemelde N. N. verzocbt hebbende om een Kerkelyk Ge
tuigschrift, hetzelve na eene driemalige afkondiging in de Kerk aan hem is toegestaan en
1)y deze verleeiid wordt, ten einde onder uw Kerkelyk Opzigt nangenomen, en tot de Ge
meenschap des Heiligen Avoudmaals toegelaten te worden.

by deze aan de Eerwaarde Broeders en Opzieners der Gemeente te

‘—~~—

Gcgeven te——den——
Uit naam des Eerwaarden Kerkenraads aihier,
N.N.
Dc Synode, bovenstaand Formulier van Kerkelyk Attest goedkeurende, heeft hesloten
Ce bepalen, dat het aan iedere Kei’k zal vrystaan, om, of dit, of bet by de 1~aapsche Kerk
in gebruik zynde, maar geen ander Formulier, te gebruiken.

Kaapstad den 9 November 1829.
T. J. HEROLD, v. n. n. Ii.t. Syn. Prceses~
3. SPYKER, V.D.n. h. t. Syn. &riba.

Gc~iun,

3. A. TRUTER
B. F. BERRANGE.

C’omm~ssac~ssen Polittek,

—0—

SYiVODAAL BESLUIT, bepalende tot welke Kerk de Piketberg bekooren zal.

Be Synode heeft goedgevonden Ce bepalen, dat de Piketberg, gelegen in het Kaapsch
Die trikt, zal behooren tot de Zwartlandsche Kerk.
P. 3. HEROLD, v.p.r~e. h. t. Syn. Pro~ses.
J. SPYKER, V.D.M. h. t. S,yn. Scriba.
(tezien,

3. A. TRUTER,
B. F. BERRANGE,

Cbrnmzssar~ssen Poldiek.
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~YNODAAL BESLUIT omtrent de opvolging in
ArchivariUs Synodi.

do

Bediening van Ac~uarius en

De Synode, de noodzakelykheid inziende oni cene bepaling to maken onitrent bet
aUyd mogelyke geval van eenen Opvolger van den Hoog-Eerwaarden Aetnarins en
Archivarius Synodi to moeten aan~tel1en, heeftbeslotefl, den Kerkenraad der Hervornide
Gemeente aan de Kaapstad te autoriseren, om, in zoodanig geval, ran de Erven des
Overledenen Actuarius, de tot die Bediening behoorende Boeken, Papieren, enz. op to
eischen, en eenen der Stads PrediI~anten, onder nadere approbatie van do Synode, tot
Opvo~ger te benoemen en aan te steUen.

Kaapstad den 4 November 1829.
T. J. TIEROLD, v.n. M. h. 1. Syn.Pra’ses~
3. SPYKER, v. D. n. h. t. Syn. Scriba.
Gezien,

3. A. TRUTER,
)
D. F. BERRANGE, ~ Commzssarzssen Polztzek,
—0-——

SYNODAAL BESLUIT omtrent do opvolgzng in hat Qua’storschap, aoo van het Synodale
als Predikants Weduwen Fonds.

De Synode de noodzakelykheid inziende om eene bepaling te niaken onitrent het altyd
mogelyke geval van eenen Opvo~ger van den Qu~stor van bet Synodale en Predikants
Weduwen Fonds to xnoeten aanstellen, heeft hesloten, den Kerkenrnad der Hervormde
Gemeente aan do Kaapstad te autoriseren, orn in zoodanig geval, van de Erven des over
ledenen Kwesters clier Fondsen, de daartoe belioorende Boeken, Papieren, Penningen,
enz. op to eischcn, en eenen der Stads Predikanten, onder nadere appzobatie van de Sy—
node, tot Opvolger te benoemen en ann to stellen.

Kaapstad den 6 November 1829.
T. 3. HEROLD, v.v. ~s. h. t. Syn. Pr~ses.
3. SPYKER, v. v. n. h. t. Syn. Scriba.

Ge~ien,

3. A. TRUTER,

~

D. ~ BERRANGE, ~ Gon~,n~csar~ssea Folcttek.
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S)~WODAAL BESLUIT betrekkelyk het inzenden van puntem van beschryving voor de Ic
houclene Synodale Vergaderingen, door de &ribas der onder scheidenc Rzngen.

Be Synode heeft besloten te bepalen, dat de Scribas der onderscheidene Ringen ver~
pligt zullen zyn, zoodanige zaken, welke door de Rings Vergaderingen aan de overweging
en beslissing tier Synode worden opgedragen~ dadelyk met tie verzending van tie origi
nele Acta der Rings Vergadering als punten van besebryving voor de eerstvolgende Sy
node aan den Actuarius Synodi over te geven.

Kaapstad den 7 7%Tovember 1829.

Gezien,

3. A TRUTER,

}

T. J. HEROLD, v. D. ~s, Ii. I. Syn. Pnz~ses.
J. SPYKER, v. D. is. h. I. Syn. Scribe.

Uommissarissen Politick.
—0—

•

INS TB UCTIE voor den Diaken Kassier.

I.—De Diaken Kassier zal geene Rekening betalen zonder advis van den Kerkenraacl,
ten ware dat dezelve te voren reeds was gecontracteerd.

11.—Hy zal geene Rekening betalen zonder zich van tie noodige Kwitantien te voor~
zien, dewelke by op de eerste Vergadering in het .Jaar, by het sluiten der Kerkelyke
Rekenening zal moeten vertoonen.
111.—Deze Kwitantien zullen aisdan byeen gevoegd en afzonderlyk bewaard worden,
IV.—Geene Gelden mogen op Renten worden uitgezet, zonder genoegzame Waar
borg en Notarieele Verbindtenis, of Scheepenkennis.
V.—Het uitzetten van Geld op Renten moet voor eenen onbepaalden tyd geschieden~
VI —Het zal den Diaken Kassier niet vrystaan, aan iemand Geld op Renten te geven,
dan na vooraf verkregene toestemming des Kerkenraads.
VIL—De Diaken Kassier blyft aansprekelyk voor alle Gelden die hy buiten voor~
kennis en toestenuning van den Kerkenraad uitzet, of uitgezet heeft.
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VflT.—Hy zorgt dat er altyd eene genoegzaine hoeveelheid Geld ter thspositw vaz~
den Kerkenraad in de Kas aarlwezig blyft.
IX.—Hy houdt ook bet Groot~ of Schuldboek, en zorgt dat de veridopene Renten
behoorlyk betaald worden, zoo wel door hemzelven aan de Crediteuren, als door de Debi~
teuren aan de Kerk. By weigering of vertraging der Debitenren, heeft hy het regt, om
zonder voorkennis van den Kerkenraad, het Kapitaal op te zeggen, en hen op de gebrui.
kelyke wy~e tot betaling hunner schuld te nood~aken; van het een en ander zal by ecbter
by de eerstvolgende Vergadering rapport moeten doen.
X.—Hy heeft bet regt (zoo als ook de ovFrige Leden van den Keskenraad) orn by
voorkomende zwarigheden eene huitengewone Vergadering te beleggen.
XI.—Alle Leden zullen, zoo veel zuiks doen]yk is, daarby genoodigd worden.
XIL—By afwezendheid van den Predikarit, zal bet oudste aanwezend Lid in de Ver.’
gadering bet Presidium hebben, en al de solemniteiten, in gewone Vergaderingen ge.’
bruikelyk, door hem moeten worden in acht genomen.
XIII.—Als de meerderheid der Kerkenraadsleden afwezig is, za~ er niets definitief
mogen worden beslotexi, ten ware oude Kerkenraadsleden tot zoodanige Kerkvexgadering
geconvoceerd, en by dezelve tegenwoordig waren.
XIV.—Van de verrigtingen van zoodanige Vergadering zullen insgelyks aantee.’
keningen gehouden worden, die dan ook in het Kerkelyk Resolutie-boek moeten gem.’
sereerd worden.
XV.—Kerkenraden behouden aan zich bet regt, om hieromtrent nadere bepalingen
en veranderingen te maken.
XVI.—De Synode heeft bovenstaande Instructie goedgekeurd, en bestemd om to
dienen voor zulke Kerken die daaraan behoefte hebben.
T. J. HEROLD, v. D. ~t. h. t. ,S~yn. Pr~se.g
J. SPYKER, v. n.n. Syn. Scuba.

Gc~icn,

J. A. TRUTER,
~
D. F, BERRANGE, ~ Coinm~ssar~sserx Fol~1wh~
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SYNODAAL BESLUIT omtren~ zeker vereischte in zulken die lot Leclen van den Kerken
raad kunnen benoerncl warden.

Pe Synode heeft goedgevonden te bepalen, dat, in bet veroig, niemand tot Lid van
den Kerkenraad zal mogen worden be-noemd, ten zy by twee voile jaren tot de Gemeente,
voor weike zyne benoerning gesehieden zal, behoord heeft, en zoolang als Lidrnaat van
dezelve bekend geweest is.

Gezien,

3. A~ TRUTER,

}

T. 3. HEROLD, v. n. a. Ii. I S~’n. Pra~’ses.
J. SPYKER, v. v. n. h. I. Syn. Scriba.
C’ommissarissen Poliliek~

—0—

SYNODAAL BESLUIT betrekkelyk hot aansteilen van Aansprehers.

De Synode heeft goedgevonden te bepalen, dat Kerkenraden, ais er een Aanspreker
moet worden aangesteld, eenen daartoe door hen gekozen Persoon aan bet Gouvernement
ter approbatie voorstellen moeten.

Kaapslad den 5 November 1829.

Gesien,

T. 3. HEROLD, v. n. u. h. t. Syn. Pra~ses.
J. SPYKER, Ii. I. Syn. Scriha.

3. A. TRUTER,
1
D. F. BERRANGE, ~ ~omm~ssarnssenPohtiek.
—0—

VERzINDERING von A?l. 21, van hel Algemeen Kerkelyk Reglement, volgens Bcsiuit van
de S,,node van den 10 November, 1829.

De Synod~ insiende aan hoe vele moeyeiykheden het gevorderde in Art. 21 van bet
Algemeen Kerkelyk Regiernent bloostellen kan, heeft besioten te bepalen, dat do vane
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deze Kolonie niekomende Predikanten der Hervormde Kerk, zich, by hunne aankomst,
niet by den Prmses van den eersten Ring, maar by den Actuarius Synodi zullen moeten
]egitimeren, aan wien het dan ook is opgedra~en, daarvan terstond rapport te doen aan
Zyne Excellentie den Heer Hoofdgebieder; zullende cchter bet volgende gedeelte van
gem. Artikel, te weten :—,,insgelvks zullen dezelve by de aanvaarding van hunnen
dienst, voor en aleer zy aan de Gemeente worden voorgesteld~ hunne Testimonia en
,, Certificaten moeten vertoonen aan den Prmses van den Ring, waaronder die Gemeente
,, ressorteert,”—deszeifs voile kracht blyven behouden.

Kaapstacl den 5 November 1829.
T. J. HEROLD, v.p,~. Ii. t. Syn. Pr&se;
J. SPYKER, v.v.n. h t. Syn. &riba~

Gezien

J. A. TRUTER,

)

D. F. BERRANGE, ~ Commzssar~ssen Fubizek.
—0—

VERANDERING van Art. 34, van liet Aiqemeen Kerkelyk Reglement, volgens Bes~u~; der
Syiwde van den 10 November, 1829,

De Synode heeft besloten te bepaien, dat het Examen van zuiken, die als Onderwyzers
in den Godsdienst wenechen werkzaam te zyn, geschieden zal, niet voigens Art. 34, van
het Algemeen Kerkelyk Regiement voor bet daartoe bevoe~d Kerkelyk Kollegie waar~
onder zy ressorteeren, maar, op aanbeveling van zoodanig Kerkelyk Kollegie, voor bet
Ringsbestuur waartoe hetzelve behoort.
T. J. HE ROLD, v. n. in. h. 1. Syn. Prreses.
J. SPYKER, v.D.ss, h. t. Syn. Scriba.

Gezien,

J. A. TRUTER,
11 F. BERRANGE,

‘~
,~

Commzssarzssen Polzt?ek.

OEDRUKT TER GOUVERNEMENTS DRUKKERY.

