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Ten half tien ure kwamen de Afgevaardigden der verschillende Gemeenten in de
Consistoriekamer der Nederduitsch- Hervormde Gemeente bijeen, waarop de Wel-Eerw.
fleer Murray, Pr~eses der jongste Synode, voorstelde, dat de Voorzitter van den Kaapstad
schen Kerkeraad de geloofsbrieven zoude opeischen.
flit geschied zijnde, zoo bleek het dat er Afgevaardigden waren, van—
Kaapstad.—De Wel-Eerw. Heeren A. Faure, J. Spijker en S. P. Heyns, en de
Ouderlingen J. A. Smuts en J. 3. le Sueur.
Stellenbosclt.—fle Wel-Eerw. Heer T. J. Herold en de Ouderling W. A. Joubert.
Paarl.—De Wel-Eerw. Heer G. W. A. van der Lingen en de Ouderling
W. P. Retief.
Zwartland.—De Wel-Eerw. Heer 3. C. la Febre Moorrees en de Ouderling
G. J. Booyse.
Tulba~ç1t~—De Wel-Eerw. Fleer R. Shand en de Ouderling P. P. du Plessis.
Graaff-Reinet.—De Wel-Eerw. fleer A. Murray en de Ouderling S. J. Naudé.
Zwellenclam.—fle Wel~Eerw. Fleer W. Robertson en als Ouderling F. W. Reitz.
Caledon.—~De Wel-Eerw. Fleer P. B. Borcherds en de Ouderling A. P. Keyter.
Uitenkage.—De Wel-Eerw. Heer A. Smith.
Cradoc/c.—De Wel-Eerw. Heer 3. Taylor en de Ouderling J. Meyburg.
BeauJ’ort~—De Wel-Eerw. Fleer C. Fraser en de Ouderling G. L. Botma.
Somerset (H. H~).—fle Wel-Eerw. Beer J. Edgar en de Ouderling J. .T. Roos.
ff7orcester.—Do Wel-Eerw. Heer H. Sutherland en als Ouderling B. J. G. de Labat.
Clanwilliam.—De Wel-Eerw. Heer E. H. F. de Roubaix en de Ouderling
A. J. van Ziji.
W~ynbe~i.—De Wel-Eerw. Beer P. E. Faure en de Ouderling D. G. Eksteen.
Pi1cetber~q.—De Wel-Eerw. Fleer J. W. L. Scholtz en de Ouderling S. W.
van der Merwe.
Riversdale.—De WeL.Eerw. Fleer H. A. Moorrees en de Ouderling J. Maiherbe.
Bredasclo~p.—De Wel~Eerw. Fleer J. J. Brink en de Ouderling N. J. Swart.
Wellin~ton.—De Wel-Eerw. Fleer A. F. du Toit en de Ouderling J.~ H. Rossouw.
(Biji.).

194

Van Geor~je waren er geene Afgevaardigden tegenwoordig, doch brieven van den
Leeraar en den Afgevaardigde, bevattende de redenen hunner afwezigheid, zijn voorgelezen.
(Biji.).
Van Uiten/w~e was de afgevaardigde Ouderling ook niet tegenwoordig.
Van Somerset rOosfJ, D’ Urban, C’olesber8, Glenlynden, Balfour en Albany is
ook niemand versehenen.
Be Wel-Eerw. fleer Robertson, Predikant van Zwellendam, aanvaardde nu, bij
regt van opvolging, den stoel, en de Wel-Eerw. I-leer Smith, Predikant van Uitenhage, werd,
wegens afwezigheid van de WeI~Eerw. Heerin J. Cassie en Ballot, tot Scriba benoernd.
De Hoog-Eerw. Fleer Pr~ses bij bet aanvaarden van den stoel deed eene aari
spraak (Bijl.), waarop het gebed door den Iloog.Eerw. Scriba gedaan werd.
Daarna werden de Floog•Edele Fleeren Commissarissen Politiek D. F. Berrangé
en D. Denyssen door do Hoog~Eerw. i~1oderatoren afgehaald, binnengeleid en door den
Pr~eses verwelkomd in een aanspraak (fiji.).
Be loden der Vergadering namen vervolgens zitting, naar ouderdom der gemeenten,
in hot kerkgebouw waarin reeds Zijne Excellentie tie Gouverneur als ook andere leden van
hooger bestuur aanwezig waren. Onder bet zingen van Ps. 134, beklom de Pr~ses den
kansel en deed eene plegtige aanspraak “over de verantwoordelijkheid aan het leeraarsambt
verbonden” (Biji.).
Psalm 133 v. 1 en 3 werd nu gezongen, waarna door den Floog-Ed. fleer
Commissaris Politiek D. F. Berrangé eene aanspraak over den pligt der verdraagzaamheid,
zachtmoedigheid en liefde gedaan werd (Biji.). Waarop zijn[ioog-Ed. uit naarn van Zijne
Excellentie de Vergadering voor geopend verklaarde.
Do Iloog-Eerw. Prieses deed flu een gebed, en na hot zingen van Gez. 156: 1, 3
door de vergaderde gerneente, besloot zijnHoog-Eerw. de plegtigheid met het uitspreken van
den zegen.
Natint bet ceremonieel was afgeloopen, is aan den Hoog.Eerw. Scriba~ overeen
komstig Art. 25 van het reglement van orde, do Wel-Eerw. Ds. Borcherds tot assistent toe
gevoegd.
Ilet rapport van bet Eerw. Ministerie van de Hervormde Kerk van de Kaapstad
word nu door dcii [loog.Eerw. Pr~eses opgeSischt en door den Wel-Eerw. Fleer A. Faure
voorgelezen (Biji.).
Ook leverde bet gezegde Ministerie der Vergadering over zekere memorie van
TWbagh en ontving daaiop door middel van den Pr~ses den dank der Vergadering voor do
gedane inoeite.
Daar or onder gezegde Biji. eon brief van Glenlynden zich bevindt, inhoudende
een voorstel, dot ecbter te laat is ingekornen, zoo werd gevraagd of dit punt nog als een
besclirijvingspuut zal kunnen nangenomen worden. Flierop werd geantwoord, daar do be
schrijvingspunten reeds hot Gouvernement voorgelegd waren, dat bet niet zoude kunnen ge~
schieden, dock dat bet gezegde punt bij wijze van voorstel door den Afgevaardigde van
die gemeente welken men flog hoopt in ons midden te zien, zoude kunnen voorge
dragen worden.
I)s: II. A. Moorrees vraagde wanrorn onder de Geredigeerde Beschrijvingspunten
niet is opgebragt geworden, bet voorstel door do meerderheid van den Zwellendarnschen Ring
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genomen, om den Wel-Eerw. Beer Shand te verplaatsen. Het Kaapsche Ministerie merkte
aan, dat dit punt niet onder de voorstellen van den Ring aan hen overhandigd, begrepen
was.
Be Scriba van den Zwellendamschen Ring merkte hier aan, dat daar, ter beslissing
van dat voorstel, men om eene speciale Synode verzocht heeft, hij copij van zijnen brief daar
orntrent aan de Scribas der andere Ringen, gerigt aan den Hoog~Eerw. Actuarius, verzonden
had, en dat hij het gemelde voorstel onder de andere Beschrijvingspunten voor de Synode,
om die reden niet heeft opgegeven, veronderstellende dat bet voorstel missehien zoude door
gaan om eene Speciale Synode te houden.
Be Hoog-Eerw. Actuarius merkte ook aan, dat dit punt in zijn versiag voorkomende,
aisdan niettemin in overweging kon worden genomen, waarin Ds. Moorrees berustte.
Be PrEeses vraagt, of er aanmerkingen op de Credentialen te maken zijn, waarop
ontkennend geantwoord werd; doch de Actuarius merkt op, dat men aanmerking hehoorde
te maken, dat er van sommige kerken geene afgevaardigden waren. Be verschooningen
door die van George gemaakt, worden voor voldoende aangenomen. Van Albany, Balfour,
Glenlynden en Somerset wordt gezegd, dat die afgevaardigden zich hadden begeven naar
Port Elizabeth, om van daar te scheep de reis te aanvaarden, doch zijn nog niet aange~
komen.
Aangaande Tijgerberg, D’Urban, werd eene memorie van den Leeraar ingezonden,
waarvan ecu gedeelte werd voorgelezen, die echter werd bijgelegd totdat de Besehrijvings
punten, daarmede in verband staande, nader behandeld sullen worden. Van den Ouderling
H. 0. van Niekerk werd een voorgelezen, waarin hij zich verschoont wegens indispositie,
met een ingesloten certificaat van Dr. Biccard, welke wordt goedgekeurd.
Be Pr~eses meende dat het nu de tijd was otn bet voorstel van den Kerkeraad
van Riversdale te overwegen, cc dat de Synodale Vergadering voortaan onafgebroken zal
gehouden worden,” waarop men besluit door de meerderheid, dat dit met eene korte tusschen
poo~~’~g zal geschieden.
Be Pr~eses bepaalt de aandacht der Vergadering bij het besluit der Synode, 1837,
betrekkelijk de herziening der Kerkelijke Wetten, en de Commissie van Revisie werd om
het Rapport verzocht, hetwelk door den Aetuarius Synodi werd voorgelezen, en aan de
Synode overgegeven (Biji.). Het werd met dankbetuiging der Vergadering, vooral aan den
Hoog-Eerw. Actuarius en den Eerw. Beer Herold, die bet werk volvoerd hebben, aange~
nomen. Be Pra~ses vraagde nu of bet voorstel van gez. Commissie van Revisie, om namelijk
flu tot het in overweging nemen der gerevideerde wetten voort te gaan, zoude aangenomen
worden, dan of men bet Rapport van den Hoog-Eerw. Actuarius zoude hooren P Het voor
stel der Commissie is door de meerderheid aangenomen, en men besloot om morgen met
de gerevideerde wetten voort te gaan.
Be Pr~eses leest ecu voorstel van den Eerw. Fleer H. Moorrees voor, nam.
Bat geene Redactie voor Synodale of Ringsvergaderingen bet regt hebbe, oni eenige ver
anderingeu te maken in ingezondene Beschrijvingspunten,” welk voorstel men tot nadere
overwegiug uitstelde, als ook een voorstel van den Eerw. Beer P. E. Faure, “dat ieder
lid der Synode het regt hebbe, dagelijks ann twee toehoorders toegangkaartjes te ver
leeuen tot bet bijwonen der Vergadering.” Welk voorstel door de meerderheid werd toe
gestaan.
G2
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Volgens Synodani besluit van 11 November, 1S26, heeft do Pr~ses tot Rati~nnrii
ovc~r bet Synodale Ponds henoemd Di. Heyns, J. C. ~a Febre Moorrees, J. J. Brink, A~
Murray, die het rapport op Vrijdag nanstaande moeten inleveren.
De lloog-Eerw. Pr~ses gaf nu aan do Vergadering te kennen, welke punten in
~e zitting van rnorgen ter t.afel gebragt zullen w~orden.
Waarop do Vergadering, na gebed door den Scriba, tot niorgen ten tien tire uitgo
steld word.
Geresumeerd en goedgekeurd heden, 2clen November, 1S42.

-

TWEEDE ZITTING.

Woen~du,q, den 2den No~em6cr, 1842.
Alle leden tegenwoordig zijnde, benevens do Iloog-Edele Commissarisseri Poli
tick, zoo ~verd de Vergadering met gebed geopend.
lie Notulen der vorige Vergadering werden geresumeerd en onderteekend.
Er werd voorgelezen een brief door den Prreses, die sedert de Iaatste zitting ont
vangen is, van den Ilcer A. J. Louw, Oudorling en afgevaardigde van D’Urban, bevat
tende zijne verschooning wegens hot niet versehijuen op de Vergadering. Welken brief men
besloot bij de rnemorie van den Predikant van D’Urban, in do handen van cone Commissie
te stellen, die daarop rapport zal inleveren op Dingsdag aanstaande.
Do Cotnmisie benoem’l to bestaan uit de Eerw. Heeren A. Murray, H. Suther
land, C. Fraser, en (len Ileer Ouderling Labat.
Ook word ecu brief ter tafel gebragt van zekere personen to Tulbagh, met eene
memorie, verzoekende de verplaatsing van den ~Te1~Eerw. I-Jeer R. Shand, welkc gedeeltelijk
is voorgelezen, cloch werd bijgelegd tot de Actuarius versiag zal doeu van zijne verrigtingen
daarmede in verband staande.
Eerie memorie van den Kerkeraad van Piketberg die voorgelezen werd, verzoe
kende de Vergadering om ondersteuning in het voordragen harer belangen aan het Gouverne
merit om hunnen Ieeraar to salarieren. Die werd in de handen van cone Commissie gesteld,
die eeue memorie zal vervaardigen narnens de Synode. Do Commissie daartoe gekozen, zal
bestaau uit den \Vel-Eerw. T. J. Flerold en den Ouclerliug Reitz, die hun memorie morgen
zullen inleveren, welke niemorie door de Iloog.. Ed. Commissarissen Politick zal gesuppor~
teerd worden.
Volgens besluit dcv vorigo Vergadering, ging men over tot de overweging van do
~crcvideerde wetten.
Vooraf gaf de Actuarius zijne verwondering te kennen, dat er geene ~anctie op
do lc3luiten dcv Synode, gehouden in de jaren 1 829, 1834 en 1837 is van Engeland
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ontvangen. Tot flog too heeft men provisionele sanctie van den Gouverneur verkregen,
waarop de ~ctuarius het volgende voorstel deed: “Vat gevraagd worde aaii Zijne Exed
lentie, of do Acta Synodi van 1829, 1S34 en 1 837, naar huis zijn gezonden, en do Iloog- Fd.
Commissarissen Politick verzoeht dit to gelieven voor to dragon.”
Op ecn voorstel
van Vs. T. J. Herold, waarvan do inhoud was, “dat men met bet voorstel van den Actua
rius zal waohten tot dat do overweging der gerevideerde wetten zal zijn afgeloopen, en clan
op sanctie aan te dringen op do aangenomeue wetten,” welk voorstel door do meerderheid
werd aangenomen.
Over bet rapport van de Commissie van Revisie werd door den WTei.Ecrw. J.
Spijker gevraagd: “of do Kerkorde van De Mist, naar bet gevoelen van do Commissie van
Revisie, door de niouwe voorgestelde wetten vernietigd word,” waarop de commissie nit baar
rapport voorlas, wat zij aangaande die wet gezegd heeft.
Dc Commissarissen Politiek gaven hun oordeel omtrent hunne verpiigting, als
representanten van hare Majesteit (BijI.), to kennen, en maakteu cone aanmerking, dat zij
niet vroegtijdig genoog eene copij. (icr gerevideerde wetten ontvangen hachlen, en this niet in
stadt zijo hun ooideel ovei dezelve to kunnen govcn Vat op dcn 2bsten 11 eon copij hun
eerst was ter hand gesteld.
Waarop do Commissie van Revisie to kennon geeft, dat do reden daarvan is, dat zij
niet corder geweten bebben wie tot Coinmissarissen Politick aangosteld waron, daar dit to
voren altijd in do GouvernernenL~ Gazelle werd gepubliceerd, hetgeen bij doze gelegenlicid
volstrekt iiiet is gedaan, dat zij daarorn tot op den laatsten dog hebben gewacht, wanrop do
Gazette uitkwam, doch vruchteloos, waarin de Commissarissen Politick berusten.
Ei’ werden door Commissarisen Politick ecnige stukken voorgelezon, waarop ecu
voorstel gedaan word door den Wel-Eerw. Heor Van der Lingen, to weten : dot hot stuk
van den IIeer Commissaris Politick Berrang~, betreffonde do lezing en ovorweging van
revisie der wetten, gedrukt en versprcid worde,” welk voorstel door do meerderheid niet is
aangonomdn.
Hierop volgde eon tweecle voorstel door den Actuarius: “Pat van do door Heeren
Commissarissen Politick voorgelegde documenten, cone vortaling worde geinaakt, en to zamea
met het extract van ‘s Gouvernernents brief, terstond aan hot Gouvernement gesuppedi
teerd, om te weten hoe men in doze omstandigbeden hebbe te handelen.” Vit voorstel
werd op een amendement van den Wel-Eerw. ileer Van der Lingen, “dat bet voorstel bijge.
Iogd zal wordon tot nader order,” ingetrokken. Do Wel-Eerw. 1-leer H. Moorrees en do Un
derling Labat echter verzochteu dat het voorstel der Vergadering zal voorgelegd worden.
Dc Commissaris Politick stelde voor, “dat de Synode, alvorens over to goon tnt do
deliberatien en discussion der gerevideerde wetten, zoo als die door do Commissie aan haar
zijn voorgesteld, verklaart, dat alle besluiten, welke zullen worden genomen, die
do paieii van haar kerkelijk wetgevend gezag mogten overschreden, aaiigemerkt zullen
nioetèn worden enkel en aileen als vooistellen en voordragten van aanbeveling, ten
einde daaromtrent door cone to bekomene sanctie cone wetsbepaling van dc Souve~
rein to erlangen.” Welk voorstel door algemeene stemmen werd aangenomen.
~u ging men over tot de overweging der gerevideerde wetten.
Art. 1. Door den Wel-Eerw. 1:1. Moorrees werd voorgesteld, dat men in plaats van
Art. I te lezen zoo als gedrukt is, leze “tot het Nederduitsch Gereformeerd Kerkgeuoot
“
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schap behoc~ren alien die op belijdenis des geloofs tot lidmaten zijn aangenomen; dezulken die
iii Nederduitsch Gereformeerde Kerken gedoopt zijn, en degenen die in andere landen als
tot hot Hervormde Kerkgenootschap behoorende erkend, zich hier te lande ter neder zetten,
mits door hehoorlijke bewijzen of attestatiën van hunnen doop of lidmaatschap buitenslands
hebben doen blijken.” Hetwelk door do meerderheid is aangenomen.—Daar do WeI-Eerw.
A. Paure en J. J. Brink verzochten aan te teekenen dat zij in de minderheid hebben
gestemd, en van oordeel ziju dat het Art. gelijk het daar is behoort to blijven, om den weg
zooveel mogelijk open te laten tot leden van andere Protestantsche genootsohappen, eene
andere taal sprekende, om, met attestatiën komende, als leden oiizer kerk aangenomen te
worden.
Art. 2. Met dezelfde verandering als de voorgaande aangenomen.
Omtrent Art. 3 werd eon voorstel aan den Hoog-Ed. Commissaris Politiek gedaan,
om de deliberation over Art. 3 nit to stellen tot dat de onderseheidene bepalingen, rakende
de besturen in Art. 3 vermeid, tot besluiten zijn gebragt, welk voorstel is aangenomen.
Ook eon protest tegen Art. 3 en alle die met hetzelve in verband staan, door den
Wel-Eerw. Heer G. W. A. van der Lingen, na gehoord to hebben de verkiaring, gegeven
door den Wel-Eerw. Hoer T. J. Herold, van hot woord Bestuur.
De Pr~eses de werkzaamheden der volgende Vergaderingen opgegeven hebbende,

zoo werd de Vergadering met eon gebed besloten.
Geresumeerd en geteekend op heden, den 3den November, 1842.

DERDE ZITTING-.
Donderday, de~ 3den November, 1842.

Alle tegenwoordig, benevens de Wel-Ed. Hoogachtbare Heeren Commissarissen
Politick.
Na de resumptie cler Notulen, merkte Ds. P. E. Faure aau, dat men in de Ver
gadering op gisteren niet in orde hebbe gehandeld, toen zijn Eerw. eon voorstel secundeerde
door Heeren Commissarissen Politick gedaan, en dat wel met betrekking tot zaken, welke
onder do omniddelijke overweging toen waren van de Vergadering, bij deze zijue aanmer
king do aandacht der Vergadering bepalende bij de gedrnkte wetten van 1824, pag. 53,
Art. 50.
Commissarissen Politick repliceerden hierop, ouder anderen aanmerkende, dat
do gerevideerde wetten geene Punten van Beschrijving voor deze Algemeene Kerkverga
dering nitmaken.” Waarop door Ds. P. E. Faure geautwoord werd
dat deze gerevi
cleerde wetten, hoe ook Commissarissen Politick daarover mogen denken, door deze
Vergadering wezenlijk als Punten van Beschrijving worden beschouwd, bepalende zijn~
•Wel-Eerw, de aandacht der Vergadering bij hot Synodaal besluit van 1837, waarbij deze
“
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Càmmissie van Revisie is benoemd geworden, en welk besluit, zoowel als de benoeming der
Leden der Comniissie, door Zijne Excellentie is gesanctioneerd geworden.”
Be besluiten geresutneerd en geteekend zijnde, werd gelezen een brief van den
afgevaardigden Ouderling van Tulbagh, verzoekende, dat het door hem thans ingezonden
document ook in aanmerking moge worden genomen, wanneer gehandeld zal worden over
de memorie door eenigen ingezonden, verzoekende om de verplaatsing van den We1~Eerw.
Heer Shand, welk verzoek is toegestaan.
Be eerste Commissaris Politiek het woord verzocht hebbende, wijdde nit over het
versiag en de werkzaamheden van de Commissie van Revisie, eu merkte bijzonder aan, cc dat
die Commissie niet hebbe gehandeld overeenkomstig het Synoclaal Besluit van 1837, zoodanig
als dat besluit door Moderatoren van die Synode in hun rapport aan het Gouvernement is
bekend gesteld geworden.”
De Actuarius Synodi produceerde hierop de Acta Synodi, 1837, zoowel als de
Bijiagen van het Rapport, door Moderatorea en Heeren Coinmissarissen Politiek geteekend,
te zamen met eene vertaling in het Engelsch van die Bijiagen, zoo als hij dezelve van Heeren
Commissarissen Politiek had ontvangen, ten einde de Hoog-Eerw. Vergadering overtuigd
moge worden, met welke naauwkeurigheid de besluiten, zoo als zij in de handelingen dier
Synode voorkomen, zijn overgenomen, en overeenkomstig dezelve in druk verschenen.
Dc Vergadering de zigtbaarste blijkèn van haar ongenoegen over deze aanspraak
en aanmerkingen van den eersten Commissaris Politiek te kennen gegeven hebbende, ver
klaarde zijnWel-Ed. dat het hem iced deed, dat zijne aanmerkingen, gansch buiten zijne
bedoeling, daartoe aanleiding zouden gegeven hebben, en verzekerde de Vergadering van
zijnWel-Eds. voornemen, zich voortaan van alle aanmerkhigen te zullen onthouden.
Als flu overgaande tot de overweging der gerevideerde wetten, werden Arts. 4, 5 en
6 aangenomen, Art. 7 met die verandering: “Geene zaken voor de hoogere Besturen
mogen worden gebragt, welke eerst in de mindere Bestuursvergaderingen hadden behooren te
worden afgedaan, ten ware er inmiddels geene mindere Bestuursvergadering was gehouden,
enz. enz.” Ailes onverminderd de bevoegdheid der hoogere Besturen, enz. enz.
Art. 8 aangenomen cii /iervormde veranderd in 11ere~formeerde.
Art. 9 en 10 aangenomen.
Art. 10: No. 1 aldus veranderd—” alie Rings- en hoogere Kerkvergaderingen.”
Di. Herold en P. E. Faure, en Underling Joubert wenschten aanteekening, dat zij
in de minderheid hebben gestemd, willende dat het Artikel, zoo als door de Commissie voor
gesteld, worde aangenomen.
No. 2 dus veranderd—achter Scuba, do woorden ingelascht “uit~çezonderd in
Kerkeraadsverpaderin8en.”
No. 3 dus veranderd—” zal op eon ~e bepalen uur be~9’innen,” en het overige ge
deelte weggel aten.
No. 4, 5, 6, 7, aangenomen.
No. 8, achter blijven te voegen—” dan em ~qewi~qti~ie redenen door do Ver~qaderinp
te beoordeelen,” het overige weggelaten.
No. 9 en 10 aangenomen.
Di. H. Moorrees en Brink zijn van gevoelen dat de Pra~ses in geen geval beslisse.
No. 11, 12, 13, aangenomen.

.__
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No. I 4—rnct inlasscbing tussehen zullen en antlers— ii~ Ri#~euz ~n iitollere Ker1€e~
lzjlce T”C2waderir//Jen.

No.
No.
No.
No.

15, 16, 17, iS, 19, aangenomen.
20, achter geresumeerd gevocgd—~etceke2ld.
21, 22, 23, aangenomen.
24, in plaats van Synode en algenieene, gesteld—” iloo9ere Kerkvergade~

ringen.”
Na cene korte pauze te hebben genomen, verzocht de Pi’~ses ann de Commissie
op gisternu benoernd, tot het vervaardigen van eene memorie, betrckkelijk de belangen
van de Piketbergsche gerneente, orn rapport van hare verrigtingen. 1)s. Herold en de
Oude~1ing Reftz leverden hierop in een concept memorie (Biji.), hetwelk door den Iloog
Eerw. Pr~ses voorgelezen en door de Vergadering anngenonien ~ijnde, stannde de \Tergade_
ring door Moderatoren is geteekend en nan Ileeren Corn rnissarissen Politick is overhandigd
geworden, met verzoek dezelve ann Zijne Excellentie te willen voorleggen, hetgeen Ileeren
Conimissarissen Politick op zich hebben gelieven te uemen, terwijl do Commissie voor hare
verrigtingen is bedankt geworden.
Do Hoog-Eerw. Pra~ses meidde, dat hij het voornemen heeft gebad, om reeds op
den eersten dag der Vergadering bet voorstol te doen tot eon Synodaal l3icluur, doch dit
zijnlioog-Eerw. ontgaan zijade, hij dat voorstel flu ann de Vergadering deed, hopende dat
hetzeive door al do leden zal künnen worden bijgewoond.
Bit voorstel werd door do Vergadering algemeen goedgekeurd en aangenomen~
en tevens besloten dat hetzelve op Maandag avond, den iden dezer, zal worden gehoucien,
en tot dat einde het gebruik van hut Keikgebouw dtr Luthcisehe Gumeente zal ~iorden
verzocht. Tevens werden tot de verrigting der dienst op then tijd benoemd Bi. Murray en
P. E. 1~aure.
Ms flu voortgaande met de overweging der gerevideerde Wetten, voorkomende
onder de
TWEED[~ AFDEELINQ,

wei~d Art. 11 aangcnomen.
Vele zwarigheden thans geopperd zijncle, omtrent eon vierderlei soort van Kerke
lijke Geregtshoven, deed de lloog..Eerw. Pr~ses do vrang, of men nu niet zoude dienen over
to gaan tot de overweging van Art. 3, Eeasm AFDEELING? Deze vraag werd door do
meerderheid bevestigend beantwoord.
Be Leden, die in de minderheid waren, waaronder do Afgevaardigden van do
Kaapstad, besehouwende dit strijdig met hot in do laatste Zitting genoinen besluit, dat dit
Artikel dan eerst in overweging zoude worden genornen, wanneer zekere afcleelingen waren
afgehandeld.
Tot de overweging dan van dit derde Artikel overgegaan zijnde, werd, na eene
lange discussie, besloten, bet woord Synadaal, daarin voorkomnende, uit to cloen.
Vervolgens werd door do meerderheid aangenornen Art. 1 2.
Eenige Leden, in do minderhoid, waren van gevoelen, dat de Algemeene Kerk~
vergadoring behoorde zarnengesteld te zijn uit Afgevaardigden van do Ringen.
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Ook werd besloten dat hij dit Artikel zal worden gevoegd, “met uitzondering
van do Kaapstad, die twee Ouderlingen kan afvaardigen.”
Art. 13 werd aangeiiomen met uitlating der woorden en in de ,S~rnode door eenen.
Afgevaardigden van de Kaapstad verzoehten aanteekening, dat zij in de miuder
heid waren in bet aannemen van dit Artikel.
Do t~veede Ileer Commissaris Politiek aangemerkt hebbende, dat door dit Artikel
do pligten van de vcrtegenwoordigers van bet Gouvernement to naauw beperkt woiden—
word door den Actuarius Synodi het. volgendo voorstel gedaan :
Dat de Vergadering,
gehoord hebbende de aanrnerkingen van den Hoer Commissaris Politick, en daarbij in aan
merking noinende den brief va’~ Zijue Excellentie aan Moderatoren gerigt, dato den l7den
Januarij 1 840, gerneld Artikel terstond, in het Engelsch vertaatd, aan Zijne Excellentie ter
sanctie doe voordragen.”
Ds. P. E. Faure stelde bet volgendo Amendement voor :—“ Dat op grond van de
ingediende stukken van heide de Heeren Commissarissen Politick op gisteren, en op grond
van den brief van Zijne Excellentie van den l7den Januarij 1S40, dit Artikel terstond ter
fine van sanctio aan Zijne Excellentie worde gesubmitteerd.”
Dit Amendement word door do meerderheid aangenomcn, en tevens besloten, dat
eene deputatie worde benoemd om de stukken, na door eenen gezworen translateur te ziju
vertanid, aan Zijne Excelleutie voor te leggen ;—tot welke deputatie benoemd werden do
beide Heeren Moderatoren, Us. P. E. Faure en de Afgevaardigde Ou.clei’ling van Zwel
lendarn.
Ds. P. E. Faure verzocht dat aan die deputatie ook mogte worden uitgereikt
extrakt van de op gisteren genornen precautionaire Besolutie, toen men met de overweging
der gerevideerdo wetten ecncn aanvang zoudo nemen.
Ds. Spijker verzoekt. aanteekening dat hij in do minderheid heeft gestemd.
V66r bet schcidcn der Vergadering, las de Pr~ses eeuen brief van den Wel-Eerw.
Heer Ballot (gedateerd 23 October) voor, heden door don Actuarius ontvangen, meldende
dat do Afgevaardigde van George door een val van zijn paard verhinderd is geworden zijne
reis te vervolgen. I1et deed do Vergadering leod van dien ramp to moeten vernemen.
Ook word voorgelezen eon brief van den 1-leer J. Malan, van Vier-en..twintig
Rivieren, gedateerd den 26sten October (l3ijI.), weiks inhoud nader in overweging zal
worden genomen.
Do Minuten geresumeerd ziinde, scheidde de Vergadering, nadat bet gebed door
den Scriba was gedaan, die ci anno at s&~pra.
—“
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YIERDE ZITTING.
Zaturdap, den 5de~ November, 1842.
Allen tegenwoordig.
De Vergadering door den Scriba met gebed geopend zijnde, werden op zijnHoog
Eerw. verzoek de Notulen door den Actuarius voorgelezen.
Nadat dezelve geresumeerd en geteekend waren, leverden Rationarii hun rapport
in omtrent het Synodale Ponds (Biji.).
Pit rapport werd aangenomen en Rationarii zoo wel als de Qu~stor van het Syno
dale Fonds door de Vergadering bedankt. Terwiji zij almede verzocht werd om ook de
boeken, enz. van het Predikanten Weduwen Ponds te onderzoeken, en daarover Rapport nit te
Ic brengen op de Vergadering van Ponderdag den 10 dezer.
Tot de overweging der wetten overgaande, werd Art. 14 aangenomen, met uitla
ting van “zoo wel als Synode” en “Hervormde” veranderd in “Gereforrneerde.”
Op grond der in Art. 3 gemaakte verandering, stelde onitrent Art. 15 de Actuarius
de navolgende verandering voor, welke door de Vergadering werd aangenomen: cc de nit
spraken, der Algemeene Kerkvergadering, in het laatste ressort, omtrent zaken door mindere
Kerkbesturen behandeld, en in geval van beroep, voor dezelve gebragt, ziiu beslissend.”
Voor dat men overging tot de overweging van Art. 16, stelde de Actuarius voor,
gesecondeerd door den Ouderling Le Sueur—” dat deze Vergadering met dank aanneme het
gevoelen van Zijne Excellentie, vervat in bet slot van hoogstdeszelfs brief van 17 Januarij
1840 (waarvan gewag wordt gemaakt in het rapport van de Commissie van Revisie), en dat
gevoelen voor het hare overneme.”
Pit voorstel werd door eene groote meerderheid aangenomen.
In de minderheid waren Di. Spijker, Heyns, Scholtz, H. Moorrees, en de Ouder
hog Smuts.
Terwiji men bezig was over Art. 16 te delibereren, staakte de Hoog-Eerw. Pr~ses
de verdere discussien, daar de tijd toen was verstreken door Zijne Excellentie bepaald, om de
deputatie op gisteren benoemd, te ontvangen.
Dc deputatie, na een lang tijdsverloop, van hare opwacbting bij Zijne Excellentie
teruggekeerd zijnde, deelde de Hoog-Eerw. Pr~ses aan de Vergadering mede dat Heeren
Commissarissen Politiek ook aldaar waren genoocligd geworden, en dat omtrent het een
en ander een schriftelijk antwoord aan de Vergadering zou worden toegezon den. Uit
naam der deputatie beloofde de Hoog-Eerw. Pra~ses, ceo schriftelijk Rapport te zullen over
leveren. (Biji.).
Dc deputatie de dank der Vergadering toegebragt zijnde, werden de werkzaarn
heden voortgezet, en omtrent Art. 1 6 een voorstel gedaan door Ds. P. E. Paure, waar, in
dat Artikel, achter 9eieekend met roijering van het daaropvolgende, in de plaats worde
gesteld: “van den predikstoel afgekondigd, en door den druk verkrijgbaar gemaakt worden.
Elke wetsbepaling, echter, die in verband staat met de regten van den hurgerstaat, zal aan
het Gouvernement gesubmitteerd worden ten fine van sanctie.”
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Ds. Van der Lingen stelde hierop het volgende amendement voor: “Bat de
Nedcrduitsche Kerk in Zuid-Afrika geene wetten heeft, die kracht hebben bij de wereld
lijke geregtshoven; dat de Vergadering nu vergaderd is en in het vervoig zal vergaderen,
in den rellel, als een privaat collegie, hebbende dezelfde regten als andere private collegeen,
dus ook om wetten te maken, die als onderlinge overeenkomst kracht hebben bij de
wereldlijke geregtshoven; rnaar, 6~ nitzonclerin~q, als ecu publiek coliegie, hetwelk als
zoodanig liet geeerbiedigde Gouvernement verzoekt, eenen of twee Commissarissen Politiek
in deszelfs midden te laten, wier eenige pligt en regt in de Vergadering daarin zal bestaau,
dat zij de Vergadering opmerkzaam maken op zoodaiñge derzelver besluiteri, als in aan
raking komen met de regten des Souvereins en burgers, welke besluiten na die inlichting
door de Vergadering bij hot Gouvernement voorgedragen worden, om al die vormen door
te gaan, die noodig zijn om dezelve te doen inlijven in het burgerlijke regt van dit land.”
Dit amendement niet aangenomen zijnde, stelde, voor en aleer het voorstel werd
voorgedragen van Ds. Faure, de Actuarius het navolgende voor: “De A4qemeene Verpaderin~çi
ontwerpt, verandert, vermeerdert en ver6etert kerlcelz,jke wetten en verordeninpen, wel/ce door
Moderatoren ,qeteel€encl en door den druic verkrij//baar ,~emaa/ct worden. El/ce weisbepalint7
ecitter, die in verband staat met de reilten van den bur,qerstaat, zal door de Ver,çaderin~ bif
itet Gouvernement voor~qedra~qen worden, oin alto vormen door te ~qaan, die noodz:q zijn orn
dezelve to doen inlijven ‘in lid bur8erlij/L’e re,qt van dit land.”
Bit voorstel werd aangenomen, doch daartegen is gestemd geworden door Di.
Spijker, Heyns, H. Moori’ees en Ouderlingen Smuts en Le Suour.
Het geheele Art. 17 aldus veranderd—” Be Algemeene Kerkvergadering komt
bijeen om bet vijfde jaar in de Kaapstad, op den tweeden Bingsdag van de maaud October,”
achter “Scriba” gevoegd—” aan de respective kerken,” en al het overige geroijeerd.
In Art. 18 de woorden “Synode als” goroijeerd. Litt. a) aangdnomen.
Dr. Heyn~ bepaalde do aandacht der Vergadering bij de wijze waarop to voren de
opeisching der credentialen geschiedde—en merkte aan, dat op grond van deze verandering
of nieuwe bepaling, het Ministerie zich voortaan verschoonde van de redactie der Beschrij
vingspunten.
La. bJ Hieromtrent word door Ds. Van der Lingen voorgesteld—” dat de Loden
zitten, waar zij verkiezen.” Bit niet aangenomen zijnde, proponeerde Ds. P. Faure—” dat
de Predikanten zitten naar hun ouderdotn in do dienst dci’ kerk.” Ook dit niet aangenomen
zijndo, word La. bj, zoo als hot voorkoint in do wetten, aangenomen. Protesterende daarte
gen Ds. Van der Lingen.
La. cJ aangenomen.
Ds. I-I. Moorrees stolde voor—” dat vóór het sluiten der Algemeene Kerkvergade
ring, door besloten billetten do Voorzitter en een Securidus voor de volgende Vergadering
worden gekozen.” Dit voorste~ word niet aangonomen.
La. dJ verworpen.
La. e~) aangenomen.
La. f) aangenomen.
Dit afgehandeld zijnde ~las do Hoog-Eorw. Pr~eses eenige voorstollen aan do Verga
dering voor, welke schriftelijk bij zijnFloog-Eerw. waren ingediend door Ds. H. Moorrees,
zullende deze naderhand worden overwogen.
H3
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Commissarissen Politiek overhandigden aan den Hoog- Eerw. Pr~eses een bij bun
Hoog-Ed.-Achtb. thans ontvangen memorandum van den fungeren den Secretaris des Gouverne
ments, welk memorandum door den Hoog-Eerw. Pr~eses aan de Vergadering werd voorgele
zen.—De Vergadering besloot eenparig dit ter griffie to leggen en op verzoek van Fleeren
Cornmissarissen Politiek aan hun Hoog-Ed. Achtb. copij uit te reiken (Biji.).
Be minuten voorgelezen zijnde scheidde de Vergadering, na dankzegging door den
Scriba, die et anno ut supra.

VIJFDE

ZITTING-.

Zah~rdaq, den 5 November, 1842.
Allen tegenwoordig, demptis Us. Scholtz en de Ouderling van Graaff-Reinet, met
verlof.
Be Notulen geresumeerd en geteekend zijnde, las de Hoog-Eerw. Pr~oses eenen
brief voor van den Wel-Eerw. Kerkeraad der Luthersehe gemeente, vergunnende het gebruik
van het Kerkgebouw tot hot houden van het Synodaal Biduur op aanstaanden Muandag
avond (Biji.).
Overgaande tot de overweging der gerevideerde wetten, Art. 18 q), werd zulks aan
genomen met die verandering, dat voor “de afgevaardigden,” worde gesteld “benoemden.”
Tusschen cc zitting” en “genoemd,” gesteld “die A~çemeene Kerkver~qaderi~q,” en voor “wier
afgevaardigden,” gesteld “die.”
k) aangenomen.
Aisnu overgaande tot de overwegiug van de op gisteren door Us. H. Moorrees
ingeleverde voorsteflen, behoorende tot het Reglement van orde, te weten :—
cc In do behandeling van eenige zaak voor kerkelijke vergaderingen, zal aan ieder
lid der vergadering gelegenheid worden gegeven, zijne gevoelens over zoodanige zaak mode
te deelen.”
“Elk lid der Vergadering zal in het spreken zich naar den Voorzitter rigten, en bij
bet zinspelen op hetgeen door eon of ander lid is voorgebragt, zullen geene namen worden
genoem d.”
Indien twee of meer Leden der Vergadering te gelijk opstaan om te spreken, zal
de Voorzitter moeten beslissen, wie eerst dient gehoord te worden :“
Werden dezelve aangenomen, en werd besloten ze in dat Reglement in te lasschen
tussehen No. 10 en 11.
Op voorstel van Us. Spijker werd do over~veging van Art. 1 9 uitgesteld tot dat
men bet gevoelen der Vergadering omtrent bet volgende, Art. 20, zoude hebben ingewonnen.
in gemeld Art. 20 werd in het eerste gedeelte, voor “Algemeene Syiiodale Corn
missie,” gesteld “Commissie der Algemeene Kerkvergadering der Gereformeerde Kerk
enz.,” en voor “is vergaderd,” gesteld “bij eon is.”
No. I werd aangenomen.
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Omtrent No. 2, werd de volgende emendatie van Ds. Spijker, dat in plaats “van
tijdsomstandigheden” gesteld worde, “gevallen het Gereformeerd Kerkgenootschap betref
fende,” niet aangenornen; maar wel de emendatie van Us. P. Faure, dat in dat artikel ge
roijeerd worden de woorden “ met toestemrning van het Gouvernement.”
Tegen deze laatste emendatie hebben gestemd de Afgevaardigden van Kaapstad,
Malmesbury en Riversdale.
No. 3 aangenomen.
No. 4 aangenomen, met de verandering van “Synode” in “Algemeene Kerkver
gadering.”
No. 5 op voorstel van den Hoog-Eerw. Scriba aldus veranderd aangenomen
“Deze Commissie der Aigemeene Kerkvergadering zal bestaan nit den Voorzitter der laatste
Algemeene Kerkvergadering of diens Secundus, den Scriba en eenig Afgevaardigde uit
elken Ring, jaarlijks bij elke Ringsvergadering te verkiezen.
Nos. 6, 7 en 8 werden aangenomen, doch No. 9 werd geroijeerd.
$
Art. 19 werd provisioneel aangeuomen, en bet woord “Synode” veranderd in
“Algemeene Kerkvergadering.”
No. 1 aangenomen, met uitlating van de woorden “en zich naar haar gevoelen te
gedragen.”
Nos. 2 en 3 aangenomen, met de veraudering van “Algemeene Kerkvergadering”
voor “Synode.”
Art. 21 werd aangenomen, doch daarin veranderci het woord “Synode,” in
“Al/iemeene .Ker~’ver9aderin,çi ;“ zoo mede uitgelaten “ korte opgaaf van,” en in plaats van
“aan de Scribas, enz.” tot aan het slot, alleen die woorden gesteld, “aan elken Kerkeraad te
doen toekornen,” en voorts er bij te voegen ~ redactie zal de vrijheid hebben in de
ingezonden voorstellen jets meer te veranderen, dan alleen in taal en stiji.”
In Art. 22 bet woord “stads” geroijeerd, en voor “laatst voorgaande Modera
tuur” te stellen, “Voorzitter dci’ laatste Algemeene Kerkvergaclering.”
Be overwegiug van a) uitgesteld.
6), t), d~ en e) aangenoLnen.~
Be Vergadering door den Afgevaardigden Ouderling van de Kaapstad herinnerd
geworden zijnde aaii do noodzakelijkheid, dat het kerklokaal in orde gebragt worde voor de
verrigtingen van den op handen zijnden Sabbat, stelde de verdere overweging der wetten
nit tot Maandag aanstaande.
Be Pr~ses las hierop een voorstel van Dr. Heyns, en de Actuai’ius, de aandacht
der Vergadering bepaald hebbende bij de zoo menigvuldige bezigheden, welke hij te verrig
ten heeft, daar al de nu gerevideerde wetten en verordeningen op den laatsten dag der tegen
woordige Vergadering door moderatoren moeteu worcien geteekend, ingevolge bepaling der
Synode van 1837, pag. 5, werden tot adsistenten hem toegevoegd voor het Hollandsch Ds.
J. Brink, en voor het Engelsch de Ouderling Reitz—waarop de rninuten werden gelezen, en
de Vergadering, na het gewoon dankgebed, scheidde, die et anno ut supra.
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ZESDE

ZITTING.

Maan&z~q, den 7clen November, 1842.

Allen tegenwoordig.
Na het gebed en de resumptie en teekening der Notulen, verzocht de cerste
Heer Commissaris Politiek aan de Vergadering te mogen voorlezen het aritwoord bij hunEd.- Achtb. van Zijne Excellentie ontvangen, op de memorie aan Zijne Hoog-Ed. inge

zonden omtrent het salarieren van den leeraar der Piketbergsche gemeente.
Gezegd antwoord door zijnEd.-Achtb. voorgelezen zijnde, werd door hunEd.-Achtb.
afschrift van hetzelve uitgereikt aan den Hoog-Eerw. Pr~eses, die hetzelve (Biji.) in het Ne
derduitsch aan de Vergadering voorlas, terwiji voor het tegenwoordige, aisnog geene nadere
voordragt geschiedde, en zuiks voor notificatie werd aangenomen, en Heeren Commissarissen
voor die mededeeling de dank der Vergadering toegebragt.
Met betrekking tot het voorstel van Dr. Heyns, in de laatste zitting, stelde Ds.
P. E. Faure voor—” dat elk lid van de Vergadering het regt hebbe, zoo vele personen toe
te laten tot de Vergadering, als hij slechts wenscht, terwiji hij zich verantwoordelijk houdt
voor hun gedrag. Kerkeraadsleden der Gereformeerde Kerk hebben het regt zonder toe
gangsbillet de Vergadering bij te wonen.”
Dit werd geemendeerd door Ds. Spijker—” dat alleen leden der Gereformeerde
Kerk worden toegelaten.” Deze emendatie werd niet aangenomen, maar wel het voorstel
van Ds. Faure. In de minderheid waren Di. Spijker, Heyns en De Roubaix.
Overgaande tot de overweging der wetten Art. 22, La.j), werd zuiks aangenomen
met die bijvoeging achter /szi zal, cc ter voorkoming van verlies door brand of anderzins,” en
achter gedoopten te voegen “Ledematen.”
8) aangenomen en voor “renversel” gesteld, “bewijs van ontvangst,” voor “alhoe
zelfs niet.”
i~) aangenomen, en achter /~1J zal te stellen, “in eene daartoe te bepalen zitting.”
i) aangenomen.
A) omtrent a) dat in de vorige zitting is uitgesteld, nu aldus bepaald:
a) “met het overnemen, gedurende de zitting der Algemeene Kerkvergadering nit
de Acta der Vergadering van elk besluit, dat door den druk moet worden bekend gemaakt,
hetzelve in forma gereed maken, opdat die besluiten, op den dag der sluiting, en vóór het
opbreken der Vergadering, aaii de Vergadering voorgelezen en door Moderatoren geteekend
worden.
Ten slotte van Art. 22 A, bet woord “stads” uitgedaaii.
Op voorstel van den Actuarius werd het voigende artikel, als Art. 22, B., hierbij ge
voegd en aangenomen
Er zal een vaste Scriba zijn, door de Algemeene Kerlcvergadering, uit de Predi
kanten te benoemen.
Dc Scriba zal belast zijn

wel,”

“
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“a) met de waarneming van het Scribaat gedurende de AlgerneeneKerkvergade
ring en de Vergaderingen der Synodale Commissie.
6) met het doen van alle noodige expeditiën, welke niet door den druk behoeven
te worden bekend gemaakt.
c~ met het toezeuden aan den Achivarius ten uiterste binnen den tijd van drie
inaanden, na het opbreken der Algemeene Kerkvergadering, en eene maand na het
houden van de Vergaderingen der Synodale Commissie, van de Acta dier Vergadering.
d) In geval van overlijden van den Scriba, of het ontstaan van onvoorziene 0thstandigheden of wettige beietse~s om zijn ambt waartenemen, zal de Actuarius Synodi fun
geren tot (Ic eerstvolgende Algemeene Kerkvergadering, wanneer ecu ander Scriba zal wor
den verkoren.”
Art. 23: a), 6), c), d), e),~f~ aangenomen, met die bepaling, dat achter e) gevoegd
worden de woorden, “en tot genoegen der Algemeene Kerkvergadering voor de behoorlijke
administratie van alle door hem ontvangen penuingen de noodige securiteit stellen ;“ en dat
inf) achter lijsten gevoegd worden, “en penriingen “—ook dat er sub La. ~) er bijgevoegd
worde, “de Qmestor geen afgevaardigde zijnde, zal slechts een adviserende stem hebben, en
wel alleen in zaken tot•zijn Departement behoorende.”
In hot slot van dat artikel voor “Stadspredikauten” te stellen, “eeneu anderen,”
en in den aanvang achter fonds—in to lassohen, “of van het ontstaan van onvoorziene om
standigheden of wettige heletsels, orn zijn ambt waar te nemen.”
Art. 24 werd met deze verandering aangenomen, in het slot, “zij zullen gekozen
worden bij elke Algemeene Kerkvergadering, één nit de Afgevaardigden van elken Ring.”
DERDE AFDEELING—-RINGS-BESTUTJR.

Art. 25 aangenomen.
a) aangenomen.
6) aangenomen, doch tegen hot afsoheideu van “Wellington” van den Kaap
stadsehen en toevoegirig tot den Tulbagschen Ring, werd geprotesteerd door Ds. van der Lin..
gen en do Afgevaardigden van Wellington.
c), ci) aangenomen, en in e) gesteld “de Ring van Albanie” en ook de Kerk vaa
Grahamstad genoemd “de Kerk van Albanie.”
Art. 26 aangeriomen— doch Ds. Van der Lingen protesteerde tegen do uitdrnkking
“het zor~qen voor do vermee’rder&~ va~i Kerken.”
Art. 27 aangenomen.
Art. 25 aangenomen met uitlating “ Leden der Synodale Coinmissie.”
Ds. H. Moorrees wilcie dat do Voorzitter vaii den Ring gekozen wordo op dezelfde
wijzc als de Voorzitter bij do Algemoene Kerkvergadering. 1)it word echter niet aangeno
men, zoo ook niet het volgende door zijn Wel-Eerw. gewild: “dat de Voorzitter, wien~ beurt
het is te pr~sideren, het regt hebbe te bedanken ;“—doch werd het voorstel door Ds. Spij
ker gedaan, dat hij dit artikel gevoegd worde :—“ zullende hij zich echter in voorkomende
gevallen hebben te houdeu ann do wetsbepalingcn en ann de in de vorige Vergadering geno
men besluiten “; aangenomon, maar de daarop gedane emendatie van Ds. P. Faure verworpen,
te weten : “zullende hij in zaken, waaromtrent do vorige Vergadering besloten heeft, naar
die besluiten zich hebben te gedragen.”
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Art. 29 aangenomen.
Ornirent Qu&~tor.
a) achter Synodaal Ponds te stellen Predilcan ten Weduwen Pond$.
6) aehter Synodaal Ponds te stellen Predikan ten Wedawen Foncis, en voor ten
minste daarna—” ten niterste zes welceii na cie [7eryaderzn~ç,.”
c) aangenomen.
Omirent Scriba.
a), 6) aangenomen; in c), &riba tier A~9emeene Kerkoer~aderin~ ges~e1d in plaats
van Acluarius, en deze bijvoeging en bekeudmaking aan ~den Voorzitter der Commissie
der Algemeene Kerkvergadering van den naam van het Lid tot die Commissie afgevaardigd.
ci) aangenomen met die verandering achter “des Rings,” “met inac1dnemin~q van
Iset bepaalde van Art. 28 ;“ bet overige uitgedaan.
e) aangenornen.
f) aangenomen met inlassching achter ouerlijclen “of het ontstaan van onvoorziene
omstandigheden of wettige beletsels om zijil ambt waar te nemen.”
Art. 30 aldus veranderd “Tweede Dingsdag van de maand October.”
Omtrent het tweede gedeelte van dat artikel, stelde de Hoog-Eerw. Scriba voor,
dat de woorden, “na verkregen goedkeuring van de Synodale Commissie” worden uitgedaan.
Deze emendatie werci echter niet aangenomen, hebbende in de minderheid ge
stemd de Hoog-Eerw. Heeren Moderatoren en Ps. H. Moorrees.
Art. 31 en 32 werden aangenomen.
Art. 33 werd aangenomen met de volgende verandering in het tweede gedeelte,
“de afwezigen zijn verpligt de redenen van hunne afwezigheid schriftelijk aan de Vergade
ring in te zenden ;“ en de woorden, “die zonder wetti,qe, enz,, tot Ponds,” uitgedaan; en
achter verslag te voegen “Van den staat der Godsdienst.”
1, aangenomefl.
2, aaugenomen, en achter gepredikt te voegen de woorden, “de lijdenstoffen op
den gewonen tijd. beharideld,” en achter 8ezet (ten MJNSTE eens in de i-naand). Ds. IL
Moorrees in de minderheid.
3, ~, aangenomen. Op voorstel van Ds. Heyns bij 5 hijgevoegd,
en, zoo
mogelijk, ook in de kerkelijke geschiedenis.”
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aangenomen.
13, 14, uitgedaan.
15, 16, aangenomen.
17, achter attestatie te voegeii of ceri~ficaten.”
18, aangenolnen.
19, Getrouwde” uitgedaan. Tussehen “vertrokken en afgestorven” te stel
len, “voor zoo ver Iset mo~’iel~jk is,” cii acliter gedoopten gevoegd “Ledematen.”
Van 20 tot 27 en bet s’ot aangenomen.
Hierop werden de minuten voorgelezen, en na het dankgebed scheidde de Ver
gadering. Die en ~1nno ut supra.
“

“

“
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ZEVENDE ZITTING.
Din~day, den 8s~en November, 1S42.

Na het gebed en de resumptie der Notulen, maakte de Hoog-Eerw. Pr~ses de Ver
gadering bekend, dat de Wel-Eerw. Dr. Roux, afgevaardigde van de kerk van Albanie, was
aangekomen, waarover de Vergadering zich verheugde.
Het Credentiaal voorgelezen zijude (Biji.), natn de Wel-Eerw. Dr. Roux zitting,
na aan de Vergadering te hebben bekend geniaakt do redenen der afwezigheid van zijnen
mede-afgevaardigde, den Ouderling Behrends.
Be Floog-Eerw. Pr~ses sprak met veel gevoel van de genoegens door zijn bog
Eerw. en de loden der Vergadering, op den voorleden avond in het Biduur gemaakt, en
bedankte uit naam der Vergadering de Broeders, die bij die gelegenheid de diensi hebben
verrigt.
Ook werd besloten, de Broeders Diakenen te bedanken voor do assistentie bij die
gelegenheid geboden, en den kerkeraad der Evang. Luthersehe Gemeente den hartgrondigen
dank der Vergadering toe te brengen, voor het gebruik van hun Eerw. Kerkgebouw, tot dat
einde zoo gunstig en broederlijk afgestaan.
De Hoog-Eerw. Pr~ses de aandacht der Vergadering bepaald hebbende, bij do
bepaliugen van 1 826, pag. 15, IV, verklaarde de Vergadering dat de smiting dezer alge
meene Kerkvergadering behoort te gesohieden door Dr. Roux.
Op voorstel van den Hoog-Eerw. Pr~ses werd eellparig Dr. Heijns benoemd tot
het vervaardigen van den Herderlijken Brief.
Beide gecommitteerden hebben, elk voor zich, de bun opgelegde taak, gereede
lijk op zich willen nernen.
De afgevaardigden van Piketberg, verzocht hebbende dat hun afschrift mogte
worden vergund van den brief des Gouvernements, op gisteren aan de Vergadering voorge
lezen, is dit verzoek toegestaan geworden.
Tot do overweging der wetten overgaande, merkte de Hoog-Eerw. Pr~ses aan,
dat de Actuarius Synodi ex officio lid behoorde te zijn van do Commissie der Algemeene
Kerkvergadering, waarop besloten werd by Art. 22, A, het volgende te voegen
k. Hij zal ox officio lid zijn der Commissie der Algemeene Kerkvergadering.
Us. H. Moorrees verzocht, en dat wordt besloten te doen geschieden, dat bij
Art. 23, achter liet woord “Erven,” worde gevoegd, “of eein~’e andere bezitter.s van
qoederen, papieren, enz.”
Be Commissie, in de Tweede Zitting benoemd, om te rapporteren op eerie door Ds.
Beck van D’Urban ingezonden memorie, leverde eon schriftelijk rapport daarover in (Biji.),
doch door de Vergadering werd besloten, “dat dit rapport zal worden gehoord, wanneer
de zaken, volgens de Beschrijvingspunten, daarmede in verband staande, zullen worden
behandeld.”
Overgaande tot de VIERDE AI’DEELING, “Ker1~el~yk Be8iuur in do ~erneente,”
werd Art. 34 aangenomen.
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Zoo ook Art. 35.
In 2 uitgelaten “algemeene.”
3, 4, 5 aangenomen. Tegen 5 geprotesteerd door Ds. De Roubaix en de
Afgevaardigden van den Wijnberg.
In 6 ~wee veranderd in een of ‘ineer.
7, 8, 9 aaJ~genomen.
Voor dat men 10 overwoog, verzooht de Aetuarius, dat der Vergadering moge
worden voorgelezen eene correspondentie, betrekkelij k de benoeming van Kerkeraadsleden
door den Kaapstadschen Kerkeraad, met het Gouvernement gevoerd, welke correspondentie
de Kaapstadsche Kerkeraad besloten heeft, dat aan deze Vergadering zoude worden medege
deeld. Dit verzoek toegestaan zijnde, werd op verzoek van deii Wel-Eerw. Scriba van
den Ring het besluit van den Ring (April 1842), en die geheele correspondentie aan de
Vergadering ter harer informatie voorgelezen.
Dit geschied zijnde, werd met betrekking tot 10, door den afgevaardigden Ouder
lung van Zwellendam voorgesteld, dat “vraa~qt sanctie van ‘s lands /ioqçe overizeici,” worde
uitgedaan. Door de meerderheid werd dit voorstel verworpen.
Zoo werd ook door eene groote meerderheid verworpen, het voorstel van Ds. H.
Moorrees, “dat de Kerkeraad niet worde gekozen door den Ring of Ringscommissie, maar
door de gemeente, of door diegenen, die de gemeente vertegenwoordigen, bij gelegenheid
dat zij eene afzonderlijke gerneente wordt.”
I-let artikel werd aangenomen met uitdoeii der woorden: “dezelve kiest het
aantal der regerende ouderlingen en diakenen, enz.,” en in plaats te stellen
die daarop.”
11 aangenomen, doch voor drie gesteld twee, en in plaats van schriftelijk, voortaan
te lezen: “door eene clriemali8e aclztereenvotqende af/condi,qinp in de /cerk.” Aan het slot
geroijeerd de woorden: “Rn ieder lid verklaartple11ti~y,” achter “hoegenaamd” te plaatsen,
“beizoort er te worden,” en met die bijvoeging, “ingeval de stemmen staken, zal er door
het lot worden beslist.”
12 en 13 aangenomen.
In 14 “ eene wee/c” uitgelaten.
In 15 “.ç,’ecombineerde” uitgedaan, en achter “waar te nemen,” de geheele periode
aldus veranderci: “zullen zich onderhevig maken aan eene broederlijke vermaning van den
Kerkeraad, en zal de gemeente met de weigering worden bekend gemaakt.”
Tegen deze laatste bepaling “nan de gerneente, enz.,” protesteerde de Actuarius,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 aangenomen, en bij het laatste to voegen : “her
kozen Kerkeraadsleden zullen op nieuw worden ingezegend.”
Omtrent Art. 36 en 37 word besloten, de overweging uit te stellen tot de eerst
volgende Algemeene Kerkvergadering.
Di. Van der Lingen en Du Toit protesteerden daartegen.
Art. 38. 1, 2, 3, 4, 5, aangenomen.
6, voor aan te stellen, “zoo veel mogelijk.”
Hot voorstel van Ps. I-I. Moorrees om 6 te roijeren, vond hoegenaamd geen bijval.
7, vernietigd, doch 8 aangenornen.
Art. 39 aangenomen, met nitlating “van de Kerkehjk Ingezegende Huwelijken.”
Art. 40 aangenomen met die verandering, cc penningen van hot Synodale en Predi
kanten Weduwen Ponds.”
“
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Voor dat men tot de overweging van bet aldaar gemeld Pormulier overging, vond
de Vergadering bet noodig, dat men besluite op het voorstel van den Kerkeraad van Rivers
dal, voorkomende in de Besehrijvingspunten, onder het hoofd “Kerkelijk Bestuur in de
Genieente,” en wel dat gedeelte “dat het toedienen van den Poop op buitengewone tijden ten
eenenmale verboden worde.”
Dit voorstel werd door de Vergadering verworpen.
Waarop bet Formulier werd aangenomen met die bijvoeging: “Voor het Predikan
ten Weduwen Fonds ingezameld,
Bij extra trouwen,
Buitentijds aaiweming,
Collecten, enz., enz.”
en geroijeerd de woorden, “welke som enz. tot aihier.” Achter begrafenis zal worden
gesteld in parenthesis “waar het gebruikelijk is.”
Van Art. 41. werd bet eérste gedeelte verworpen.
In de nünderheid stemden de afgevaardigden van de Kaapstad.
Vóór Doodregisters gesteld “zoo mogelijk,” en geroijeerd de woorden “een korte
staat, enz.,” tot bet einde.
Be overweging van Art. 42 werd uitgesteld tot dat men zal bebben besloten over
het Reglement op de vacaturen.
Art. 43 werd aengenomen met aflating der woorden, “verleend op advies van den
Ring.”
Na het dankgebed scheidde de Vergadering. Die et anno ut supra.

AOHTSTE ZITTING.
Woensda,q, den Qden November, 1.842.
Allen tegenwoordig.
1-let gebed gedaan en de Notulen geresumeerd en geteekend zijnde, ging men over
to~-~cle overweging der gerevideerde wetten.
Art, 44, ~ 1. a) aangenomen. In 6) ingelascht achter Katechismus “op den
gewonen tijd lijdensstoffen,” en vóór predikati~n “zoo ook belijdenis.”
c) achter zedeleer, “kerkelijke pescitiedenis.”
e), J) zoomede ~ 2, a), 6), en ~ 3, a), 6), c) voorts van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 aangenomen. Ds. H. Moorrees objecteerde tegen 4.
In 10, achter Synodale, gevoegd .Predikanteiz IVeduwen Ponds. Tegen dit bijvoeg
sd is door den Ouderling van de Kaapstad gestemd geworden.
Voor December zal men hebben te lezen &ptember. d), e) aangenomen, zullende
omtrent het slot eene nadere omschrijving geschieden.
i2
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Omtrent Art. 45 stelde Ds. H. Moorrees voor, dat achter oniwerpe’i~ gesteld worde,
“mits niet in strijd met de bestaande wetten en verordeningen,” en al het overige beginnen
de “met betrekking, enz.,” te worden geroijeerd—welk voorstel werd aangenomen; doch
verworpen de emenda~ie van Ds. Herold, “dat die wetten en verordeningen aan den Ring
zullen worden ingeleverd.”
Art. 46 werd geroijeerd. Daartegen stemde de Actuarius, meenende “tot de on
derteekening der wetten, daar dit door Predikanten bij hunne toelating tot de predikdienst,
zoo ook voor Kerkeraadsleden bij hun in functie treden noodig ware.”
Art. 47 aangenomen.
Art. 48 aangenomen—het voorstel van den Ouderling Le~ Sueur, dat achter “Leer
aar” gesteld worde “Leeraren,” werd met bijkans algemeene stemmen verworpen.
Art. 49 aangenomen, doci achter aan ingelascht, “en verlof belcomen van,” en ach
ter kerkeraad “of con$ulent.”
Met uitzondering van Os. Van der Lingen werd Art. 50 algemeen aangenomen.
Art. 51 aangenomen.
Art. 52 aangenomen, met die bijvoeging aan armen,çratis. Tegen het eerste ge
deelte van dit Artikel werd gestemd door Di. H. Moorrees en Brink.
De Hoog-Eerw. Pr~ses voorgesteld hebbende, dat met Art. 53 ook worde over
wogen het voorstel van den Zwellendamschen Ring, voorkomende in de Beschrijvirgspunten
onder het Hoofd “Rin~qs~estuur,” te weten: “Dat, wanneer eene gemeente van eene
oude wordt afgescheiden, van deze nieuwe gemeente een Afschrift van het Ledematenboek,
gedurende de jongste 70 jaren, tegen eene billijke vergoeding gegeven zal worden “—werd
dit voorstel van dien Ring overwogen, doch de aanmerkingen van eenige leden daarover
gehoord zijude, verworpen.
Art. 53 aangenomen, zoo mede
Art. 54, doch “uitgezonderd” veranderd in “behalve,” en ten slotte er bij ge
gevoegd, “van het Predikanten Weduwen Ponds.”
Art. 55 werd aangenomen, op verzoek van de Predikanten van de Kaapstad
werd hun Wel-Eerw. vergund hierin buiten stemming te blijven. De woorden “Rn waar
~eene pastorie, enz., enz.,” worden geroijeerd.
Het voorstel van Os. Herold, dat er in gelascht worde ten platten lande, werd ver
worpen.
Dc Ouderling Smuts wilde dat er gesteld worde of ten plaiten lande, of als de
foncisen zullc.s toelaten—doch dit algemeen verworpen zijnde, wordt op zijnEds. verzoek be
kend gesteld, dat dit zijn voorstel door niemand is ondersteund geworden.
Art. 56 geroijeerd.
Na de pauze werd er door de Ouderlingen in de Kaapstad aangemerkt, dat er
omtrent Art. 55 bij hen eene duisterheid bestaat, en daarom werd er door hen de vraag voor
gesteld “of de Kaapstad daaronder is begrepen ?“ Tegen het doen van deze vraag werd
sterk geobjecteerd, daar de wet onbepaald in dat Art. van elke gemeent.e spreekt; echter
besloten zijude, dat die vraag door de Vergadering zoude worden beantwoord, zoo werd de
vraag der afgevaardigde Ouderlingen door de Vergadering bevesti,qend beantwoord. Be
Ouderling Le Sueur protesteerde daartegen, welk protest schriftelijk werd ingeleverd (Biji.),
Men ging nu over tot de
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VIJFDE AFDEELTNG

Art. 57 aangenomen.
Voor dat Art. 58 werd overwogen, werd op voorstel van den oog-Eerw. Pnnses
onder de aandacht der Vergadering gebragt het Beschrijvingspunt van den Kerkeraad van
Tulbagh, voorkomende onder het Hoofd “Godsdienstig Onderwijs.” De Afgevaardig
den dezer gemeente zeiden dit alleen als eene vraag te willen hebben voorgesteld, te weten
of er door de Synode niet zoude kunnen vastgesteld worden, dat voortaan door alle Leer
aars en Onderwijzers der Hervormde Kerk, in deze Volkplanting, geene handleidingen bij
het geven vait Godsdienstig Onderwijs gebruikt zullen worden, dan de Heidelbergsche Kate
chismus en het Korte Begrip, of zoo men ook daarbij verkiest te gebruiken, de Belijdenis des
Geloofs en de Formulieren der Eenigheid.”
Dc Vergadering besloot eenparig daaromtrent niets meer vast te stellen, dan het
geen bepaald is in Art. 58, welk Art. werd aangenomen.
Art. 59 aldus veranderd aangenomen, dat aohter leeraar$ worde gesteld, die liet
doen kunnen, en achter predikanten—en worden z?~ daarloe oolc aan~emoedz~d. Bij de over
weging van dit artikel werd aan de Vergadering voorgelezen de Depeche van den bog-Ed.
Secretaris van Staat, dd. 26 Mei 1838.
Art. 60 aangenomen, doch Itunner pemeente veranderd in der llerej’ormeerde icerk,
en het overige “zullende tot,” enz., weggelaten.
Art. 61 en 62 aangenomen.
De overweging van~ Art. 63 en 64 wei d, op voorstel van Ds. H. Moorrees, door
de meerderheid tot eene nadere Vergadering uitgesteld.
Op grond van dit Besluit stelde Ds. Van der Lingen voor, welk voorstel door vele
redenen, door zijnWel-Eerw. in geschrifte gesteld, der Vergadering voorgelezen, werd onder
steund (Bijl.), “dat men de overweging der gerevideerde wetten stake tot over vijf jaren.”
Bit voorstel echter werd niet aangenomen.
Art 65, 66, 67, 68 : 1 aangenomen en in 2 in plaats van “Kerkeraad” gesteld
“Predikant.”
3, a), b), c), ci) en 4 aangenomen.
Tegen de aanneming van art. 68 is geprotesteerd door Ds. Van der Lingen en
den Ouderling van Zwellendam.
Hiermede overwogen zijnde het Beschrijvingspunt van den Kerkeraad van Rivers
dal, “Dat op de stipte nakoming van bet Reglement (conform Art. 32) door de Algemeene
Kerkvergadering beraamd, waarnaar personen, die begeeren oefening te houden, zich bij de
uitvoering daarvan zullen hebben te gedragen, nader aangedrongen worde,” vereenigde
gadering zich daarmede.
Art. 69, 70, 71, 72 aangenomen.
Msnu werd overwogen het Beschrijvingspunt van den Kaapstadschen Ring (1S40)
voorkomende onder Hoofd “ Kerkelijk Bestuur.” c~ Dat, tot het daarstellen en onderhouden
der goede orde in de Ledematen Registers, Kerkeraden geregtigd worden om Lidmaten at
testatièn jirati~ te verleenen aan vertrekkenden uit, en ~qrati~ te ontbieden voor aankomen
den in hunne Gemeenten, en dat, ter vergoeding van het geldelijke verlies, dat hieruit en
voor de Kerk en voor voorlezers en koster~, zoude ontstaan, van elk persoon, bij het doen
i2~
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van belijdenis des geloofs, in het vervoig de som van eon shilling en zes pence boven hetgeen
al reeds bepaald is, worde gevorderd. Van welke verhoogde som zes pence aan do Kerk,
en een shilling aan den voorlezer ofkoster worde toegewezen.
Nadat veel hierover was gediscussieerd geworden en ook eene ernendatie voorge~
dragen, om slechts 6d. aan den voorlezer of koster en niets aan de Kerk te betaleri, werd
bijkans eenparig besloten, dit “voorstel” te verwerpen en te blijven bij het oude gebruik.
In Art. 73 werd het formulier afgekeurd en besloten, dat daarvoor in de plaats zal
worden gesteld het formulier bij de Kaapstadsche Kerk in gebruik (BijL).
Ook werd besloten dat, waar men bezwaar heeft dit af te geven, aisdan een Certifi
caat van lidmaatschap kan worden verleend, volgens formulier (Biji.).
Daartegen stemde Os. H. Moorrees.
Art. 74 aangenomen, met weglating van het slot “en dat de attestatiën,” enz., enz
Art. 75, 76, 77, 1, 2, 3 aangenomen en in dit laatste 3, in de plaats van kunnea
gesteld “door de ,S~inodale Commüsie.”
De Prieses hierop een voorstel, door Vs. P. E. Paure ingezonden, gelezen hebben~.
do, werd het dankgebed gedaan en men scheidde. Die et anno ut supra.

NEGENDE ZITTING.
Donderda9, den lOden November, 1842.

Allen tegenwoordig.
Na het gebed werden de Notulen geresumeerd en geteekend; waarop door Ratio
narii ingelevord werd hun rapport omtrent den staat van het Predikanten Weduwen Ponds
(Biji.).
Rationarii en do Qu~stor van dat Ponds werden door do Vergadering bedankt—
terwijl op voorstel van den Qu~stor eenparig besloten werd, den dank der Vergadering schrif
telijk toe to brengen aan den Mede-administrateur van dat Ponds, den Wel-Ed. Heer Andr.
Brink, Cz.—welke taak den Scriba werd opgedragen.
Aisnu overgaande tot do overweging der gerevideerde wetten:
ZESDE AFDEELING—EERSTE HOOFDSTUK.

Re9lernent voor l7oorlezers.

Werd vooraf als een nieuw Art. door Ds. Flerold het volgende voorgesteld en aan
genomon.
“Do Voorlezers worden benoemd door de meerderheid van den Kerkeraad, op voor
dragt van den Predikant of Predikanten. Zij moeten Leden zijn der Gereformeerde Kerk.
Art. 1, 2, 3, 4, 5 werden aangenomen.
In Art. 6 bet woord “trouw” uitgedaan.
7 aangenomen.

215
Os. H. Moorrees wilde voor dat Art. 8 zoude worden geroijeerd, doch op voorstel
van den Hoog.Eerw. Pr~eses werd het met de volgende emendatie aangenomen: “De leges
aan Voorlezers nit huwelijken voortspruitende, zoornede voor het verleenen van kerkelijke
attesten, blijven zoo als bij elke gemeente gebruikelijk is, met uitzondering nogtans,” enz. enz.
9 aar~genomen—halfjaar veranderd in drie maa’~den.
In 1 0 ingelascht “in zijne dienst.”
H aangenomen.
Ms een nieuw artikel, werd het volgeade voorgesteld en aangenoaleu: “Be Voor
lezers zullen de stad of het dorp niet verlaten, zonder voorkennis en toestemmiug van den
Predikant, en in vacante gemeenten, van de Ouderlingen.”
1 3 aangenomen, en besloten overeenkom.~i~i deze 6ij~ievoe~qde Ar~ikelen de nommer~
le veranderen.
IL Re~qlement voor Ko$ters.
Als cen nieuw artikel door Ds. Herold voorgesteld en aangenomen: “De kosters
zullen door de meerderheid van den Kerkeraad, op voordragt van den Predikant of Predi
kanten, moeten worden gekozen, en Leden moeten zijn der Gereformeerde Kerk.”
In 13 deur veranderd in dei~~ren en van t~jd tot tifd weglaten, en 14 aangenomen.
In 15 “Kerkeyaden” veranderd in—” Van den Kerkmeester of dengene, die met
bet toevoorzigt over kerkelijke gebouwen en goederen belast is.”
16, aangenomen.
In 17 aanze~q,çjen veranderd in bekendmaken.
1 8, achter en, te voegen voor zoo ver het mo~ieli~h i~.
19, 20 aangenomen.
21 tusschen Synodale en Fonds te voegen “Freclikanten JP~duwen” en achter
toe/comende
door hen ~çeinca.~seerd, alemede eene lifst der acltter8tallzçe versckuldiqde pen
nin,qen.
22 aangenomen.
23 aan het slot te voegen “of zullen worden.”
24 aangenomen doch 25 verworpen, als zijnde plaatselijk.
26 aangenomen.
In 27 ingelascht en toe8temminji.
28, 29 aangenomen.
Tn 30 tussehen ontvangen en penningen ingelascht “Rerke?ijke,” geroijeerd “van
atteslatien als anderzins.
31, 32, 33 aangenomen.
—“

TWEEDE HOOFDSTUK.

Beylement op de uitoefenin~ van Kerkelifk opzzqt en tue/a.
In A.rt. 1 “Synode” uitgelaten.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (dit laatste niet toegestemd door Ds. H. Moorrees), 9, 10, ii,
12, waar achter sc/tr~f1elij/c” ingelascht “behalve in Kerkeraads Veryaderinyen ;“ 13, 14,
~5 aangenomen.
In 16 geroijeerd het slot “waarvan versla6’ enz.
“
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Art. 17 aaI~genomen.
Art. 18 aldus veranderd—in plaats “voor ket opmaken cler uitcpraak de Ver~ade
ri~’ verlaten” te lezen “çedUre~ide de be/~andelinp der zaa/c moeten afwez~ç, zijn.”
Voor twee-derden gesteld de /~elJt, en voor cier perneente te lezen cle$ kerkeraad8.
19 aangenomen.
20 te maken tot 21 en dus veranderd “dan zalhij, een lid der kerk zijnde, zich
aan kerkelijke censuur kunnen onderhevig maken.”
21 te maken tot 20.
22 aangenomen.
De overweging van 23 werd uitgesteld tot Maandag, terwiji Heeren Commissaris
sen Politiek werden verzocht, om hunne consideratien en advies daarover aan de Vergadering
aisdan te willen mededeelen—waarop hunfloog-Eds. verklaarden, zich daartoe niet te kunnen
verbinden.
Art. 24 werd geroijeerd op voorstel van Ds. P. E. Paure.
Ds. Herold verzocht, en dit werd zijn Wel-Eerw. toegestaan, aanteekening, dat door
zijn Wel-Eerw. de vraag was voorgesteld, “hoe aisdan de kosten zullen worden gevonden,” en
dat deze vraag niet is heantwoord geworden.
In 25 “die voor e~eroep vatbaar ü,” veranderd in “waaromtrent hooger beroep is
gedaan.”
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 aangenomen.
In 37 uitgedaan “en de Ringsvergadering daarop een wakend, enz., enz.”
38, 39, 40, met uitlating van het woord $ckr~fie?~jk, 41, 42, 43, 44, 45, 46 aan
gen omen.
Art. 47, eene veranderd in dezelve steilen in han den van den Rin~q,” en geroijeerd
“benoemin~q van drie leden.”
Nu werd overwogen het Beschrijvingspunt van den Zwellendamschen Ring—
H oofd” Ringsbestuur”: “Dat aan de Synode voorgesteld worde, dat voortaan iaarlijks door
den Ring eene permanente Commissie benoemd worde, om zaken, welke geen uitstel kunnen
lijden, provisioneel te behandelen.”—Dit voorstel werd, aldus geemendeerd, aangenomen:
“Er zal voortaan jaarlijks door de Ringsvergadering eene Commissie, bestaande uit a’rie leden
worden benoemd, om zaken, welke geen uitstel kunnen Iijden, provisioneel te behandelen.”
Tevens werd besloten dit, als een nieuw artikel, te plaatsen in de Derde 4/deelin~q, RINGSBESTUUR, en te doen volgen op Art. 28.
In Art. 48 werden uitgedaan de woorden “zoo ~poethçi rno~qeli~1c
bif den Voor
zitter van den Bin~q ~qebra~qt Ic worden bif,” enz., enz.
Art. 49, 50, 51, 52 aangenomen.
In Art. 53 uitgedaan de woorden aan den [7oorzztter van den Rinp, en door den
Voorzitler.
Art. 54, 55, 56: 1, aj, b~,), cJ. 2, a), 6), (waartegen Us. H. Moorrees), 57, 58, 59
(wordende onder geschiilen niet verstaan, welke door het wereldlijk gerigt worden beslist) 60,
61., 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 aangenomen.
In 71 “aan de Synode” geroijeerd.
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 aangenomen, en het woord “Synode” in die
artikelen voorkomende, veranderd in a]gemeene Kerkvergadering.
“

“—“
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Di. Le Febre”Moorrees en De Roübaix verklaarden zich met Art. 80 iiiet te kunnen
vereenigen, terwiji Ds. Van der Lingen aanteekening verzocht, dat hij in het aannemen van
dit “Reglement op de uitoefening van kerkelijk opzigt en tucht niet heeft gestemd.”
De Hoog-Eerw. Pr~eses een voorstel betrekkelijk het ordenen van Zendelingen voor
gelezen hebbende, werden de Minuten dezer Vergadering voorgehouden—het dankgebed
gedaan, en men scheidde van een. Die et an~zo uf $upra.

TIENDE ZITTING.
Vrijda~, den liden November, 1842.
Allen tegenwoordig.
Na het gebed en de resumptie der Notulen, werd, overeenkomstig besluit in de
Achtste Sessie genomen, thans aangaande het slot van Art. 44, ~ 3), voorgesteld en
besloten, dat de woorden “‘s Gouvernements Ordonnantie van 21 Junij,” worden veranderd
in “ Het Bes~uit van Gouverneur en Politieken Raad van 1769,” met die bijvoeging—.
CC Indien nogtans de Kerkeraad in het executeren van voormeld besluit, tegenkanting van de
zijde van belangbebbenden mogt ontmoeten, zal dezelve, indien het voor het armen fonds
van belang mogt worden geoordeeld, het gevoelen van deskundigen daarorn moeten
inwinnen, en zich dien conform gedragen.”
Voortgaande met het “Reglement op de uitoefening van Kerkelijk Opzigt,”
werden Art. 81 1, a), 6), c), d), 2, a), 6), c), d), aangenomen. In 6), c), met de inlassching
van de woorden “in do dien~t.”
Art. 82 dus veranderd :—“ Zal ten zijnen koste de dienst in de gemeente worden
waargenomen, en de Algeineene Kerkvergadering of Synodale Commissie bepalen, hoe veel
van zijn traktement hij tot dat einde zal afstaan.”
In Art. 83 uitgedaan de woorden “zoo echter, enz., enz.”
In Art. 84 geroijeerd “die bij den Voorzitter van den Ring, met toezending van
die kennisgeving, verzoek zal doen dat ;“ en voorts welke vóór maatre9elen, en worden ver
anderd in z~jn.
In Arts. 85, 86, 87, 88, bet woord %node veranderd in Algemeene Kerk
vergadering.
Arts. 89 en 90 werden, op voorstel van den Underling Le Sueur, geroijeerd.
De Actuarius stemde daartegen, willende, dat aan het hoofd zoude worden
geplaatst in revisie, omdat door het vernietigen van deze Artikels, er slechts JJne instantie
is voor eenen predikant, die zoude worden afgezet, strijdig met Art. 3 van dit Reglement.
Dc Afgevaardigden van de Paarl verzochten aanteekening, dat zij het aannemen
van dit Reglenient op de nitoefening van Kerkelijk Opzigt en Tucht (op pag. 22 tot 30 der
gerevideerde wetten, Art. 1—90) niet goedkeuren.
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Ds. Spijker verzocht, dat aangeteekend worde, “dat hij ~oor do meeste artikelen
omtrent Kerkelijk Opzigt en Tuoht heeft gestemd, omdat hij meende, dat hot geheele
zamenstel van wetten daaromtrent eerie andere gedaante zoude hebben bekomen, dan hij rim
ontdekt dat bet, inzonderheid met betrekking tot predikanten, heeft bekomen, en dat hij
zich daarom met het zamenstel in zijn geheel net kon vereenigen.”
Do Afgevaardigden van Wellington vereenigden zich met die van de Paarl.
flit Reglement afgehandeld zijnde, ging men over tot de overweging der in eene
vorige Sessie uitgestelde Arts. 63 en 64 (pag. 16), verklarende Ds. H. Moorrees, dat hij
stemde tegen de overweging van dezelve.
Art. 64, 1, 2, 3, aangenomen; in 4, achter examinandus, “in tie tine eersfe
qraden.”
In S ingelascht, “een in tier tifd op te r~qten”—achter Akademiën, “tot tie
Gereformeerde Kerk beltoorende.”
6, a), voor vier to stellen ten minste tine.
6), c), 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, a), 1, 2, 6), c), “ Gereformeerd” voor Horvormd;
d), e), in plaats van “Pre$ident,” “tie Ver~qadenin8 ;“ 12, alle aangenomen.
In 13, 14, “Synode der Hervormde,” veranderd in “Algemeene Vergadering der
Gereformeerde.”
15, 16, 17, 18, aangenomen.
19, Synodale Commissie veranderd in Rin,çsver~qadenin~’, en bijvoeging—mits
vertoonende dat zij eene wettige aanstelling bij eerie gemeente hebben bekomen. De Ringsver
gadering moot zorgen, dat de Acta behoonl?~ii~ bij den Actuarius Synodi worden geregistreerd.
Omtrent Art. 63 bragt do Hoog-Eerw. Pr~eses zijn op gisteren gedaan voorstel
ter tafel, hetwelk aldus ge~mendeerd word aangenomen :—“ Dat Zondelingen, door de
Gereformeerde Kerk geordend, die ordening alleen zullen ontvangen om buiten de grenzen
dozer volkplanting werkzaam te zijn.” Do Actuarius stemde daartegen.
1, daaruit weggedaan de woorden, “inclien /iij ~,eenen be$temden wen1thnin~q /ieefl,”
en cc bij den Kaapstadschen Ring, enz., enz.,” en daarvoor to lezen “eerie der Ringsver
gaderingen.”
2, a), 6), 0), aangenomen.
3, weggedaan.
4, 5, Synode veranderd in “Ringsvergadering.”
a), 6), c), d), weggedaan, en daarvoor to lezen “1)egenon, die aireede geordend
ziju, zullen zich houden aan do verkiaring bij humne ordening gedaaii (ingevolge bepaling
van Art. 1826), en die in het vervoig geordend zullon worden, zullen do volgende verkiaring
moeten doen en onderteekonen.”
e) aangenomon, met weglating aan en on tier do /ieidenen, en van dit verrno~en ~qeen
ander ~ebrui/c ma/cen enz., enz., tot verzarneld wordende, en uitgedaan voort~.
6, Synode veranderd in R&t//sver,~adenin~q.
Goroijeerd “Hoofdplaats van do Kaap do Goode Hoop.” Achter Oitnistendo7n in te
lasschen builen deprenzen. 1826 in 1~42, 9 Nov. in 11 Nov.
7, Dit artikel werd door 18 leden aangenomen—14 stemden er tegen, terwiji
oenige loden buiton stemming bleven.
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Tegen deze handelingen der leden word geprotesteerd door Dr. Heyns, den Actu
anus, de Ouderlingen van de Kaapstad en Ds. Taylor. Ds. Van der Lingen verzocht aan
teekening dat hij niet goedkeurt dat Art. 63 aangenomen is, zoo als het aangenomen is.
De Hoog-Eerw. Pr~eses bepaaldo flu de aandacht der Vergadering bij het Derde
Hoofdstuk, Re~çlement op de Vacatu’ren, waarvan Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 werden aangeno
men. In 9 ingelascht “dan in zeer drin1jende tievalien.”
In Art. 10 ingelascht. achter zal izif “van hot Gouvernement”—en worde er aange
teekend,” dat door bet jaar van gratie verstaan wordt de geheele tijd, waarop de weduwe
het tractement van wijien haren man blijft genieten van’het Gouvernement.”
Art. 11 aallgenomen, doch artikel 12 uitgodaan.
Waarna do Minuton werdon voorgelezen en de Vergadering, na het gebed, scheidde,
Die ci anno nt supra.

EL1~’DE ZITTING.
Zaturday, den l2den November, 1842.
Allen tegenwoordig, behalve Ds. Do Roubaix (met verlof’).
Na het gebed en do resumptie en ondertoekoning der Notulen, ging men voort
met de overwoging van hot Derde Hoofdstulc, als wannoer aangenornen werdon Arts. 13,
14, 15 (tegen dit gostomd door Ds. 11. Moorrees), 16, 17, 18, zoomede Art. 42, pag. 11.
20 geplaatst voor 19, en aangenomon. In Art. 19 drie verandord in ze~.
Omtrent Art. 21 werd veel gediscussieerd, over hot regt der benoemenden. Er
waren, die wilden, dat het artikel zou. worden aangenomen zoo als het was voorgedragen.
Anderen, en onder dozen do Ouderling Le Sueur, Di. Taylor en Fraser, en de Ouderling
Botwa, dat do boroeping door al do ledematen behoorde to gosehiodon. De rneerderheid
echter besloot, dat dit aan oone goeombiueerdo Kerkvergadering behoorde to wordon opge
dragon, zoo dat dit Artikel met die verandering werd aangenomen, dat in plaats van den
Kerkeraad worde gelezen—” eeno gecombineerde Korkoraadsvergadoring ;“ achter consulent
ingelascht—” behalvo in gemeenten, alwaar eon ovorblijvendo leeraar is ;“ en er ten slotte
worde bijgevoogd, “zullende omtront de zamonrooping van zoodanige gecombineerde Kerk
vergadering, in acht worden genomon, het bepaalde in Art. 35, 11—Vierde Afdoeling.”
In Art. 22, vier veranderd in ze~.
Art. 23 en 24 aangenomen.
In Art. 25 in to lasschen—ten min~te.
26 en 27 geroijeerd.
In 28, achter of te stellen—” een leeraar, zonder beroepin~q,” geroijeerd van den
prediksioel; voo?~,’esteid veranderd in voor~qedra,,qen.
K3
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29 en 30 tot een artilcel gemaakt~ Tn 29 ingelascht, achter denze1ven—”~ewzqt~q
bescliouwd z~jnde,” en weglating” bij den Voorzitter van den Ring,” en in 30—” Be
Ringsvergadering, enz., enz., tot kennis.”
31, achter Pr~ses gesteld—” of in~qeval tie Prese$ zeif tie benoemde ware,” en
ten slotte er bijgevoegd—” door dezen ter approbatie aan het Gouvernement voorgedragen.”
Art. 32 vernietigd.
Art. 33 voOr Rin~ç te stel1en—Pr~eses of Scriba, en achter approbatie—” wegens
onregelmatige wijze van beroep.”
Art. 34 aangenomen.
Be Ouderling Lè Sueur stelde voor, dat de 2de en 3de perioden worden vernie
tigd, waarmede zich Ds. Moorrees vereenigde, doch dit voorstel werd verworpen, waarop
Ps. Edgar aanteekening verzocht, dat hij in de minderheid had gestemd, van gevoelen zijnde,
dat de Algemeene Kerkvergadering geen regt heeft, zulk eene zaak aan het Gouvernernent
voor te stellen.
Art. 35, achter dimitteren in eene parenthesis te stellen “losmaken.”
Arts. 36, 37, 38, 39, 40, 41 aangenomen.
In Art. 42, Synode veranderd in “Algemeene Kerkvergadering, en door denzelven
nan.”
43, 44, 45 (met de veraudering van het woord Synode~) aangenomen.
Art. 46, Actuarius gesteld in plaats van Scri6a tier Synode.
Art. 47. In plaats van “Synodale Commissiën” Actuarius Synodi, en achter
verleent door hem als zoodariig, “in naam tier A~9erneene Ker/~veryaderiny,” geroijeerd
“door den President en Scriba verleend” en ook aan het slot President en Scriba uitge
daan.—Voor “Commissie” in tweede en derde Periode, gelezen “Algerneene Kerkverga
dering.”
Ds. Le Febre Moorrees stelde VOOr dat de Acte verleend zoude worden door den
Consulent, doch niemand ondersteunde dat voorstel.
Art. 48, 49, 50 aangenomen.
Be Commissie van Revisie stelde orntrent Art. 51 de volgende emendatie voor,
ondersteund door vele Leden: “Geene wetten zullen voortaan mogen worden vernietigd,
veranderd, vermeerderd of verbeterd, tenzij het voorstel tot zooclanige verandering, vernieti
ging, vermeerdering of verhetering, vooraf aan de Hoogste Kerkelijke Vergadering ware ge
schied, en door deze aan al de mindere Kerkbesturen ter overweging toegezonden en tot de
finale aanneming door ten minste twee-derden der leden ware besloten.”
Beze etneridatie werd echter niet aangenomen, inanr door de rneerderheid besloten
Art. 51 in deszelfs geheel te laten.
Hierop werd door Ps. Spijker voorgesteld, door den Actuarius gesecondeerd en
met algemeene stemmen aangenornen: “Dat in het Rapport der Synodale Handelingen nan
het Gouvernement, inzonderheid met betrekking tot het vrije beroep van Leeraren en de
daarvoor gemaakte bepalingen, bekend gesteld worde, dat het de wenscb der Algemeene Kerk
vergadering is, dat zuiks aangemerkt worde als een verzoek gedaan, uit aanmerking en gevoel
van het gewigt der zaak.”
TJithoofde van den ophanden zijnderi Sabbat scheidde de Vergadering ten Eén ure,
nadat de Minuten waren gelezeu en het dankgebed was gedaan. Die et CtflUO ut $upra.
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TWAAIAFPE ZITTING.
Maanda~çi, de’i l4den Novern~er, 1842.

Allen tegenwoordig, uitgenomen Ds. Van der Lingen wegens indispositie.
Na het gebed en de resumptie der Notulen, stelde de Commissie van Revisie, met
betrekking tot Art. 13 van het Reglement op de vacaturen voor, dat daarbij ook worden
gevoegd Art. 25 en 27 van de Kerkorde va~ den Commissaris Generaal Mr. J. A. de Mist,
en wel bepaaldelijk aan het slot van dat artikel deze woorden: “ de raste tractementen der
Leeraars in de Hervormde Kerk worden— tot dat daartoe andere fondsen zullen zijn aange
wezen, in gelijkheid met alle andere civile tractementen betaald, ten kantore van den Ont
vanger Generaal, op Ordonnantie van Gouverneur in Raden.” Pit voorstel werd algemeen
aangenomen.
Overgaande tot het vierde Hoofdstuk, werden Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A. 1,
2, 3, 4 aarigenomen.
“Geene ververschingen” geroijeerd, met dien verstande, dat zuiks niet ten koste
der synodale kas kan worden gebragt.
B aangenomen.
9, 10 aangenomen.
a) aan Rationarii overgelaten, om eene nadere bepaling daarover aan de Vergadering
voor te leggen.
6) aangenomen.
In c) geroijeerd de woorden, “door hen is bijgewoond.” waarop veranderd in
yedurende.

Art. H aangenomen—met de bijvoeging—” zullende echter in de buitendistric
ten, alwaar de vergadering van den Ring wordt gehouden, de Ouderling, zoo hij op het
dorp niet woonachtig is, het regt hebben, vacatiepenningen te kunnen eischen.”
Art. 12, 13, 14, 15 aangenomen. Het laatste met die verandering—” yenieten
weyens elken day drie $hillinys.” Het overige geroijeerd.
Met Art. 16 werd ook overwogen Art. 23, Tweede Hoofdstuk, waaromtrent in de
9de Sessie de deliberatie tot heden is uitgesteld geworden.
Commissarissen Politiek verzocht zijnde hun gevoelen over dat artikel der Vergacle
ring te willen mededeelen, verklaarden hun Ed.-Achtb., dat bijaldien dat artikel, zoo als het
is voorgedragen, worde aangenornen, “het aisdan aan de Synodale Commissie moet worden
opgedragen om, nadat de Besluiten door den Gouverneur zullen zijn bekrachtigd, uit naarn
van de Synode nan Zijue Excellentie den Gouverneur te verzoeken, dat de alzoo bekrachtigde
besluiten in eene Ordonnantie worden gebragt, en op die wijze gepubliceerd, ten einde dezelve
eene meer verbindende kracht te doen erlangen, en vooral ook om de Synode in staat te
stellen, de uitvoering dezer beslniteii bij den wereldlijken regter zoo noodig te verzoeken.”
Commissarissen Politiek voor deze hunne consideratien en advies door den Hoog
Eerw. Pr~ses nit naam van de Vergadering bedankt geworden zijnde, rnaakte de Hoog-Eerw.
Pr~eses gewag, dat zijnHoog-Eerw. ook voor zich zelven de opinie heeft ingewonnen van H. M.
Procureur Generaal, die de vriendelijkheid heeft gehad over gerneld Art. 23 zijne opinie
K2~
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schriftelijk aan zijnHoog-Eerw. te geven. De Pr~ses door de Vergadering en Heeren
Commissarissen Politiek verzocht zijnde met dezelve te rnogen worden bekend gernaakt,
is aan dat verzoek voldaan geworden door zijnfloog-Eerw. (Biji.).
Gemeld Art. 23 (pag. 24) zoowel als Art. 16 (pag. 37) werden, behalve door de
Afgevaardigden van Clanwilliam en Ds. H. Moorrees, aangenomen— en besloten datdeze arti~
kelen behooren tot de zoodanige waaromtrent de bepaling is gemaakt TWEEDE AFDEELING,
Art. 16, welke aan het Gouvernement zullen worden voorgedragen.
Art. 17 a) en 6) een shilling veranderd in negen pence. Het overige aangeno
men, waartegen gestemd werd door Di. De Roubaix en H. Moorrees.
c) aangenomen. Afgevaardigden van de Kaapstad, Mairnesbury, Clanwilliam en
Riversdal in de minderheid.
€1) bijgevoegd waar zulks ~çIe6rllikelijk is, een shilling, veranderd in negen pence—
voor betaling—betalin11en.
18 ann genomen.
VIJFDE HOOFDSTUK.

Art. 1. en 2 vereenigd en geroijeerd “Er zal nu worden opgerigt”—en Ponds wordt,
in is.

Art. 3, 4, 5, 6 aangenomen.
1, veranderd in £ 1—17——6.
2,
do.
do.
3, geroijeerd de woorden “ doop, ledematen, dood.”
7, Voor Hcrvormde—” Gereformeerde”—geroijeerd, en cle in~evol~e Art. 6 gekeven
en ontvan~qenpennin~qen—Maart van elk veranderd in Dece2nber van dit loqpendjaar, ook ge
roijeerd Predikanten onder, enz., enz.
8, 9, 10, 1.1, 12 aangenonien en in Sterling geld te worden overgebragt.
Gevraagd zijnde of dit eene terugwerkende kracht had op degenen, die reeds hadden bijgedragen, antwoordde de Actuarius dat hij dit niet veronderstelde. Eene groote
meercierheid der Vergadering echter was (op grond van Art. 23—1824) wat hun zelven aan
ging, van een tegenovergesteld gevoelen.
Di. Le Febre Moorrees en Scholtz verzochten aanteekening dat zij in de minder
heid hadden gesternd.
Art. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 aangenonien—” Synode” veranderd in “Alge
meene Kerkvergadering.”
In Art. 20 veranderd een sleu~tel aan welke kist.
21~, 22, 23 aangenomen.
In 24 “Syriode” veranderd in “Bijeenkomst der Algerneene Kerkvergadering,”
geroijeerd de woorden “wier schriftelijke aanrnerkingen enz., enz. tot worden.”
Art. 25, op voorstel van den Actuarius, het eerste gedeelte aldus veranderd “en
stellen gezamenlijk tot securitcit goede verbandbrieven to boven gaande driemaal het bedrag van bet Fonds.” En aan het slot dit bijvoegsel—” Dc Qu~stor en Mecle-administra
teur hebben het regt ter hunrier verantwoordelijkheid eenen assistent nan te stellen, met een
sa]aris, niet te boven gaande de sorn van twintig pond sterling.
Rationarii hun rapport ingebragt hebbende, omtrent het aan hen opgedragen Art.
10, a) (Biji.), werden hunEerws. aanbevelingen aldus veranderd door de ineerderheid aange
nomen:
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Voor den Actuarius Synodi £20 per jaar.
Voor do Scribas der Ringen elk £10 per jaar.
Voor den vasten Scriba der Synode, wiens salaris met de eerstvolgende Algemeene
Kerkvergadering een aanvang nemen zal, £10 per jaar.
Bet in eene vorige Sessie door Ds. P. E. Faure gedaan voorste], thans weder
voorgelezen zijnde, nam.: “dat daar, waar de gemeenteledon niet genegen mogten zijn den
leeraar tot het doen van herderlijke huisbezoeking van rijtuig en voorspan to voorzion, voor
rekening van do kerkekas der gemeente, rijtuig tot dat einde zal moeten gohuurd worden,”
werd hetzelve, in do veronderstelling dat zoodanige uitgave nooit noodig zal behoeven te zijn,
niet aangenomen.
Op verzoek van den Actuarius Synodi werd, daar flu do wetten waren afgehan
deld, eene Commissie, bestaande uit Di. H. Moorrees on P. E. Paure, benoemd, orn
naauwkei~r’~q to examineren of alles conform do Minuten is afgeschreven geworden.
Wat aangaat hot onderwerp ten slotte van het gerevideerd wetboek, besloten
hetzelve te roijeren.
Na het voorlezen der Minuten en het gebed, scheidde de Vergadering. Die et
anno ut supra.

DERTIENDE ZITTING.
Din~qsda~q, den J..5den JVovem6er, 1842.
Allen tegenwoordig.
Do Commissie van Revisie, na het gebed en de resuniptie der Notuleu, voorgestelci
hebbencle, dat nit do Kerkenorde van Commissaris-Generaal Mr. J. A. de Mist, hot navolgende
voorkomende in Art. 41 : “in do maand Februarij van elk jaar, onz., enz.” wider dezelve zal
enz., ens. tot “over~’eno7nen zgn,” en die bepaling dat zuiks geschiede aan den Actuarius,
verklaarden zich negentien leden voor dit voorsteL Hot word dus niet aangenomen.
Ingevolge besluit in do Eerste Sossie genomen, word de Actuarius Synodi ver
zocht zijn Rapport aan de Vergadering to willon voorlezen. Dit geschied zijnde, betuigde do
do Vergadoring haron dank aan den Actuarius Synodi, terwijl hot Rapport nangenomen en
aan don Hoog-Eerw. Pr~ses overhandigd word (Biji.).
Terwiji men bezig was met hot nog aanhooren van eenige punten in gemeld Rap
port voorkomende, deed Ds. H. Moorrees do vraag, waarom in den aanvang dozer Alge-.
meene Vergadering niet is gohandeld geworden overeenkornstig Art. 133 van bet Algemeen
Reglement?
De Hoog-Eerw. Pra~ses antwoordcle daarop, dat de Vergadering ben besioten
heeft dat eorst het Rapport van de Commissie van Revisie met de wetten, door haar voor
gelegd, zoude worden overwogen, en dat, wanneer het Rapport van den Actuarius zoude zijn
gelezen, waarin veel voorkomt dat betrekking heeft op do zaak van Tuihagh, waarop ziju
Wel-Eerw. doelt, als dan eon Commissie zou worden benoernd, in wier handon al do
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ter zaak dienende documenten zouden worden gesteld. De Hoog-Eerw. Pr~ses verklaarde
tevens dat hij, uithoofde van zijne betrekking tot Ds. Shand, zich met de zaak in het
geheel niet zoude irilaten.
Overeenkomstig besluit, in de tweede Seasie genomen, werd flu eene Commissie
door den Eerw. Scriba benoemd, in wier handeii gesteld werd de memorie van eenige inge
zetenen van Tulbagh (verzoekende om de verplaatsing van den Wel-Eerw. Ds. Shand), om
daarover rapport uit te brengen in de Vergadering van Vrijdag; aan welke Commi~sie tevens
toegang zal worden verleend tot alle ter zaak dienende Documenten. Tot die Commissie
werden benoemd en aangesteld Di. Van der I~ingen, Murray, Fraser en de Ouderlingen Le
Sueur en Eksteen.
Dc briefwisseling voorgelezen zijnde tusschen den Actuarius en den ex ordine
PrEeses van den Kaapstadschen Ring, in het Rapport, voorkomende sub No. VI, werd daar
mede in verband gebragt het volgende Besehrijvingspunt—” P’Iote8t te9e2z de ltandelwijze van
den e~’vordine Pr~8e$ van den Kaapstad8chen Rin~q, en 1~et niet convoceren van cle yewone ~r
qade?zn3 op den ~qewonen tiyd in ketjaa~ 1838

Daar de wetten sedert door de Synode vastgesteld daarin hebben voorzien, en dit
dus tot geen pr~ecedens zal worden genomen, verzocht de Actuarius, en dit wordt zijn Hoog
Eerw. toegestaall, dat dit Beschrijvingspunt, door hem opgegeven, worde ingetrokken.
Hetzelfde geschiedde met het ander Beschrijvingspunt van dezen inhoud: “Pro
te.st te~qen zeker be$luit van den Kaapstadsc/Ien Rin~ç in 1840 yenomen, als s(rijdi~q met de
Synodale 17~rordeninyen.” Ook dit werd ingetrokken, nadat de correspondentie daarom
trent aan de Vergadering was voorgelezen geworden, voorkomende sub. No. II, in het
Rapport, en op grond dat de wetten, thans door deze Algemeene Vergadering verordend,
volkomen overeenstemden met de handelwijze van den Actuarius in dezen.
De Scriba van den Zwellendamschen Ring erkend hebberide, dat en zijn Wel-Eerw.
en de Pra~ses van den Ring in de zaak, waartegen de Actuarius had geprotesteerd, en waar
orntrent de Scriba aan deze Vergadering nu inliohting gaf, hadden gedwaald, werd ook op
verzoek van den Actuarius, bet Protest, voorkoniende onder de Beschrijvingspunten, Hoofd
Rin~s6estuur, ingetrokken.
De Minuteri gelezen zijnde, scheidde de Vergadering, nadat het gebed was gedaan.
Die et anno nt supra.
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VEERTIENDE ZITTING.
Woensclay, den I6den .7Vóvern~er, 1842.
Allen tegenwoordig, behalve Ds. De Roubaix en de Ouderling Booyseri, wegens
indispositie.
Ret gebed gedaan en de Notulen geresumeerd zijnde, bragt de Ouderling Le
Sueur, die op gisteren tot lid eener Commissie was benoemd geworden, zijne bezwaren
deswege in, verzoekende van die betrekking te mogen worden ontslagen. De Vergadering
dezelve overwogen en gegrond bevonden hebbende, heeft gemelde Ouderling, dienten
gevolgo ontslagen als lid van gemelde Cominissie.
Do Hoog-Eerw. Pr~ses do punten nagaande, voorkomende in het rapport van den
Actuarius Synodi, nam, met betrekking tot de correspondentie omtrent het doen drukken
van den Heidelbergschen Catechismus en de Formulieron iii het Engelsch, voorkomende
onder IV La 6°, op zich desaangaande eene overeenkomst te zullen aangaan met eenen der
boekdrukkers aihier; en bijaldien zoodanige overeenkomst worde getroffen—wordt besloten,
dat de Commissie in de Synode van 1887 benoemd, om den Cateohismus, enz., enz., te

translateren en de proeven na te zien, met de haar opgelegde taak belast blijve—en wordt
in de plaats van den Ouderling Truter thans benoemd do Ouderling Reitz.
in verband met hetgeen voorkomt onder Lemma XIII 4°, .5°,—” Inlichting
omtrent de greusseheiding van Piketberg,” werd thans in overweging genomen de brief van
den Heer Malan (voorkomende in de 3de Sessie, BijL). Het verzoek in den brief overwogen
en de aanmerkingen gehoord zijnde van een lid der Cointuissie, door wie de grensscheiding
is gemaakt geworden; ook gehoord zijnde de Afgevaardigden van de gemeonten van Tulbagh
en Piketberg; en in aanrnerking nemende, dat do grensscheiding reeds was geschied toen
de suppliant eigenaar werd van gemelde plaats—besloot de Vergadering het verzoek van
gemelden Heer Malan niet te kunnen toestaan, wordende het den I-Toog-Eerw. Scriba opge~
dragon, dit ‘zijnEd. in aritwoord te doen dienen.
Debrief van het Gouvernement, voorkomende sub Lemma XIV, gelezen zijude, zeide
Ds. Fraser, dat do Ringsvergadering van Graaff-Reinet eene Commissie had benoemd, orn de
grensscheiding te maken voor do nietiw opgerigte gemeente van Zwarteberg; dat de Corn
missie ook daarmecle is werkzaarn geweest; en verzocht zijn Wel-Eerw. daar er dit jaar
geene Ringsvergadering te Graaff.Reinet is gehouden geworden, dat bet die Commissie
moge worden toegestaan, rapport van hare verrigtingen aan de Algemeene Kerkvergacleriug
te mogen doen.
De Vergadering, lettende op hetgeen voorkomt in Art. 6 van hot Algemeen Regle
ment, 1824, maakte geene zwarigheid dat verzoek toe to staan.
Ds. Fraser leverde hierop in hot Rapport dier Commissie (Bijl.).
Dit gelezen en overwogen zijnde, word aangemerkt dat ook een gedeelte van do
gemeente van Worcester, wonende in de nabijheid van den grooten Zwarteherg, daaraan
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behoorde verbonden te wordon; waarop geantwoord werd, dat zuiks voor do belangen van
die menschen allerwenschelijkst was, doch dat de Commissie daaromtrent niets had durven
besluiten, omdat de gemeente niet beboorcie tot den Ring van Graaff-Reinot.
Dc Vergadering het eon en ander gehoord hebbende, besloot oenparig dit rapport
to stellen in handen oener Commissie, die met do localiteit wel bekend is, om op morgen
daaromtront een nader rapport uit te brengen, en werden daartoe benoemd Di. Taylor,
Sutherland, en de Ouderlingen Le Sueur, Naudé, Rotman en Do Labat.
In vereeniging met hetgeen gemeld is onder Lemma XVI. 13, werd door den
Wel-Eerw. Scriba van den Kaapstadschen Ring gelezen, de correspondentie tussehen zijn
Wel-Eerw. en den leeraar en kerkeraad van D’Urban, en do daarmede in verbarid staande
do drie eorste Beschrijvingspunten onder het hoofd Rin~çsbes~uur, als
1. Do zaak van het niet vorschijnon, enz.
2. I-let godrag van den Wel-Eerw. Hoer, enz., enz.
3. Het niet verschijnen, enz., enz.
Zoo word daarop door den Hoog-Eerw. Pr~eses voorgelezen hot Rapport der
Commissie, omtront do memorio van Ds. Beck (Biji.), gelijk ook do momorie zelve (Biji.).
Dit goschied zijndo, word door den Hoog-Eerw. Pra3sos gevraagd, of die memorie
van Ps. Beck, niottegonstaande dezelve onbehoorlijke en beleodigende uitdrukkingen bevatte,
zoudo worden aangenomon P Doze vraag door de moerderheid bevostigend beantwoord
zijnde, steldo do Hoog-Eerw. Pr~ses voor, dat Ds. Beck worde goroopen, ten einde met
cone door doze .Aigemeone Kerkvergadering to bonoemen Commissie te spreken. Dit voor
stel aangenomon zijnde, werdon tot die Commissie benoomd de Hoog-Eerw. Modoratoren,
Di. Taylor, Fraser, Dr. Roux on do Ouderling Du Plossis—en tovons bopaald, dat Ds. Beck
zoude worden geroepen togen Vrijdag, ton 12 uro.
Ps. P. E. Fauro vorzocht, en dit verzoek word door do Vergadering toegestaan,
dat do memorie moge wordon gesteld in hauden van den Scriba van den Kaapstadschen
Ring, ten oinde do loden van dien Ring, indion zuiks mogte worden veroischt, in do
gelegenheid to stellon daarop te repliceron.
Bet voorstel van den Actuarius, voorkomende in zijn Rapport XVII: i,_:~” Aan
beveling aan do gunstige onderstouriing van het Gouvernement, van de bolangon der ondor
scheidene gemeenton tot ons kerkgenootschap behoorendo, wier dienaron aisnog door hot
Gouvernernent niet worden gesalarioord,” word algomeen aaugenomen; en daarop tevons door
Ds. Fraser voorgesteld en goedgekeurd: “dat eene momorie aan Hare Majosteit door doze
Vergadoring worde toogezonden, waarin de geestelijke hehoeften van do ingezotonen dozer
volkplanting duidelijk or1twikkeld, met verzoek dat in dezelve goedgunstig mogo worden
voorzien.
Tot hot vervaardigen van gezogde memorie worden benoemd do Hoog-Eorw.
Moderatoren en Ds. Fraser.
Omtrent hot ander voorstel: “Hot verordenon van zoodanige bepalingen, waardoor
elk dccl der openbare eordienst tot meerdere stichting wordo vorrigt,” vorklaarde do Actuarius,
dat hij daarmede bijzonder bedoeldo, hot. voorlezen van Gods Heilig Woord, dat meestal
geschiedt lang voor het dorde klokkongolui, voor dat de geheele gemoente is to zam~n
gekornon, en door hot moerder dccl niot beschouwd word, als eon voornaam dccl uitmakende
van do openbare eordienst. Vele ledon gavon daaromtront hun gevoolen to kennen, on
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verklaarden, dat eene verbetering omtrent dit gedeelte der openbare eerdienst eene allezins
wenschelijke zaak ware.
De onderscheiden gevoelens gehoord zijnde, stelde de Actuarius voor “dat het
aan elken Kerkeraad thans worde aanbevolen, daaromtrent zoodanige voorziening te maken,
waardoor dit zoo gewenscht doel het best zou kunnen worden bereikt.” flit werd door de
Vergadering goedgekeurd, terwiji Dr. Heyns verzocht werd dit onderwerp vooral te willen
aanstippen in den Herderlijken Brief.
Nadat de Hoog-Eerw. Pr~eses bet rapport van den Actuarius seriatim had nage
gaan, en de aandacht der Vergadering, uitgezonderd eenige bijzondere punten, bij elk
deel, waar zuiks noodig was, had bepaald, ook de Rings-rapporten, ging men over tot de
Geredigeerde Voorstellen.”
Staats Kerh-Re8t.

Omtrent het daar gemeld Protest de noodige inlichting gegeven zijnde door den
Hoog-Eerw. Pr~eses, in zijne betrekking als Seriba van den Zwellendamschen Ring, werd
dat protest ingetrokken door den Predikant van Riversdal.
Flet daarop volgende punt werd ook ingetrokken, daar die wetsbepaling niet uit
slu~tend toepasselijk is op ons kerkgenootschap, maar ziet op alle gezindten in deze yolkplanting.
*nodale Ver~qaderin,~yen, enz.

De Hoog-Eerw. Pr~eses verklaarde dat omtrent het punt, “dat, door cle Synodale
enz., enz.,” genoegzaam was voorzien in de gerevideerde
wetten, dit niet noodig was behandeld te worden.
Ook werd ingetrokken het door den Kerkeraad van Zwellendam ingezonden punt,
“dat eenig middel beraamd worde ter instandliouding van het Synodale Ponds, instede van
eene belasting op den H. Doop.”
“Ret niet verantwoorden van den Kerkeraad van den Tijgerberg, van het Syno
dale Ponds van 1841.” Daaraan was sedert voldaan, en werd dit punt ingetrokken.
Omtrent bet daarop volgende punt werd besloten: “dat zoodanige stukken,
waaromtrent de Ringsvergadering zuiks mogte besluiten, door eenen gezworen Translateur
zullen worden vertaald, ten einde niet noodeloos de Synodale kas te bezwaren.
De Minuten werden hierop voorgelezen, bet dankgebed gedaan en de Vergade.
ring scheidde. Die en anno ut supra.
Besluiten aan de meesten,
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VIJFTIENDE ZITTING.
Donderda~q, den l7den November, 1842.

Allen tegenwoordig, behalve Ds. Shand en Underling Malherbe, beiden wegens
indispositie.
Na het gebed en de resumptie der Notulen, las de Hoog-Eerw. Pr~ses
eenen brief bij zijnHoog-Eerw. van Ds. Welsh ontvangen, meldende hoe en zijnWel-Eerw.,
en Di. Pears en Thomson verbinderd zijn geworden in deze Algemeene Kerkvergadering te
verschijnen, doordien het vaartuig ~n dag vroeger dan bepaald was de haven had verlaten,
verzoekende tevens, dat maatregelen mogten worden beraamd ter bevordering van de
opvoeding der jeugd in de parochie aldaar (Biji.).
De Commissie op gisteren benoemd, tot het nader bepalen van de grensseheiding
der nieuwe parochie van Z warteberg, leverde daaromtrent haar Rapport in (Biji.).
flat Rapport voorgelezen zijnde en aangenornen, werd de Commissie door den
Hoog-Eerw. Pr~ses bedankt; terwiji eenparig door de Vergadering besloten werd de door
die Commissie gemaakte grensscheiding goed te keuren, en aan den Floog~Eerw. Scriba werd
opgedragen, die onverwijid aan het Gouvernement ter sanctie over te zenden.
Uok werd gelezen het Rapport der Commissie, bevattende de namen der door haar
benoemde personen tot ouderlingen en diakenen dier gem eente (Biji.). Uok dit rapport
werd goedgekeurd en besloten conform het vorige to handelen.
Than~ overgaande tot do gerevideerde voorstellen, werd onder Hoofd Synodale
17er~aderin~qen—” Omtrent de inkomsten tot het Synodale Ponds te George,” na bekomen
inlichting van den Scriba van den Zwellendamschen Ring, dat punt door den Ring inge
trokken.

Omtrent bet andere—” Verschil onitrent synodale gelden uit de gemeei~te van
George,” las de Qu~stor van den Zwellendamschen Ring eenen brief van den Kerkeraad
van George, waarin gemeld wordt, dat niet de Qu~stor Synodi, maar zij, de Afgevaar~
digden tot de Syno’le van 1834 hadden betaald. Do Qu~ostor verklaarde dat hij de kwitan
tiën onder zich berustende heeft, geteekend door Ps. Ballot, zoo van het jaar 1837 als
1834, en dat hij hem heeft betaald, en exhibeerde dezelve aan do Vergadering (Biji.).
Dc Vergadering verklaarde bet aangevoerde van den Kerkeraad geheel ongegrond.
Omtrent hetgeen voorkomt onder het hoofd Rinll.sbestuur—” De Ringsvergadering
(van Zwelleridam) heeft eenparig besloten, dat enz., enz., enz.,” berustte de Vergadering in
de kennisgeving, dat er dit jaar geene Vergadering van den Ring worde gehouden, zullende
dit voortaan ook niet meer kunnen geschieden in het jaar waarop de Algemeene Kerkver~
gadering te zarnen komt.
Over bet regt van gemeenteleden om stappen te doen ter verdeeling der
gemeente,” door den Kaapstadschen Ring voorgedragen, las de. Wel-Eerw. Scriba van
dien Ring het volgende besluit
Dat bet eenig aantal leden eener gemeente niet vrijsta
stappen te doen en maatregelen te werk te stellen, die leiden moeten, of ligtelijk
:—“
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1eit1en~ kunnen, tot het verdeelen van de gemeente, waartoe zulk aantal leden behoort, tenzij
zulk ondersteld aantal leden van den predikant of predikanten der gemeente in het bijzonder,
en van den Kerkeraad in het gemeen, verlof daartoe ontvangen hebben.”
Ms eene emendatie daarop werd door Dr. Roux voorgesteld, “teuzij kennis
gegeven zij aan den Kerkeraad der gemeente, en verlof verkregen van den Ring.”
Vóór de emendatie stemden 18 leden, zoo dat dezelve niet werd aangenomen,
daar de meerderheid zich voor het origineel voorstel verklaarde.
KERKELIJKE BESTUUR IN DE GEMEENTE.

Uithoofde van hetgeen in eene vroegere Sessie is besloten trok de Predikant van
dat het toedienen, enz. enz.”
Ook werd door den afgevaardigde van Tulbagh ingetrokken “dat er door de
Synode bepaald worde dat in alle kerken, enz., enz.”
De afgevaardigde deed hetzelfde met het volgende punt—” dat er door de Synode
bepaald worde, dat hetgeen een leeraar der Hervormde Kerk, enz., enz.”
De vraag door den Kerkeraad van Graaff-Reinet voorgesteld: “worden er
afwijking~n, enz., enz.,” werd beschouwd—door besluiten in eene vroegere Sessie—genoeg
zaam beantwoord te zijn.
Hetzelfde oordeel velde de Vergadering over het andere punt: “Dat eene bepaling
gemaakt worde omtrent gevallen, enz., ens.”
Met betrekking tot de vraag van den Kerkeraad van Beaufort: “Hoe moet men
handelen, in gevallen waarin personen, enz., enz.,” was het gevoelen der Vergadering, “dat,
wanneer de bewijzen voor den Kerkeraad voldoende zijn, zij aangenomen en in het
Ledematen-Register behooren bekend gesteld te worden~”
Aangaande het voorstel van Graaff-Reinet: “Dat de Hoog-Eerw. Synodale Ver
gadering eene voorziening make dat ledematen, ens. enz.,” was reeds voorzien in de
gerevideerde wetten.
Op de vraag van den Kerkeraad van Graaff.Reinet: “Kunnen Bloedverwanten of
Pamilien, enz., enz.” verklaarde de meerderheid der Vergadering niet bewust te zijn van
eenige wet, welke de begraving van zoodanige lijken op het Kerkhof belet ;—en ook niet
genegen is daaromtrent eenige bepaling te maken.
Omtrent de vraag door den Kaapstadschen Ring voorgedragen: “Geeft de
regterlijke ontbinding eens huwelijks, enkel en alleen gegrond, ens., enz., ens. ;“ werd
aangemerkt, dat dit vraagpunt door den Kerkeraad van Stellenbosch aan den Ring was
voorgedragen geworden, en de Vergadering geen antwoord daarop hebbende kunnen geven,
besloten heeft dit aan de Hoog-Eerwaarde Vergadering te moeten voordi’agen. Nadat vele
leden hun gevoelen hierover aan de Vergadering hadden medegedeeld, werd deze vraag
algemeen ontkennend beantwoord.
“Dat de bepaling der Synode in de Nederlanden (d.d. 11 Julij 1817), ten aanzien
van zekere vragen, enz., ens., enz.,” werd door den Kerkeraad van de Kaapstad ingetrokken,
blijvende het aan elken leeraar en kerkeraad overgelaten, daaromtrent naar vereischte te
handelen.
Betrekkelijk het voorstel door den Kerkeraad van den Wijnberg gedaan, dat een
plegtig dank-uur worde gehouden, beginnende dat voorstel aldus: “Bat overeenkomstig
Riversdal

in—”
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het besluit, enz., enz.,”—verklaarde de Vergadering, dat zij daaromtrent j,ieene stellzçe wet
wilde gemaakt hebben, dat zij het allezins als eene zeer nuttige zaak beschouwt, en
besloot dezelve zuiks aan elken plaatselijken Kerkeraad over te laten, om daaromtrent te
handelen zoo als dezelve voor de belangen van de godsdienst het best inogte oordeelen.
Zullende de Scriba die mededeeling doen.
Dat zekere proclamatie door Hare Majesteit, enz., enz.,” werd door den Kerke
raad van Worcester ingetrokken.
Be Vergadering hare gevoelens te kennen gegeven hebbende over het punt :—
“Bat er door de Synode zorg worde gedragen dat de gedreigde verspreiding, enz., enz., enz.,”
werd dit punt) zoo als daar ternedergesteld, ingetrokken, doch besloten dat door deze
Vergadering den leeraars worde aanbevolen, zoo in hunne leerredenen, als catechisatién en
huisbezoekingen, de leden hunnergemeente vooral opmerkzaam te maken op het onderscheid
tussehen de leer der Gereformeerde en die der Roomsohe Kerk, om aldus door het versprei
den van de leer der waarheid hen tegen den invloed van de leer dier kerk te waar
schuwen.
Overgaande tot het 1-Ioofd “PREDJICANTEN WEDUWEN PONDS,” las de Qwestor van
dat Ponds eenen brief door hem aan deze Vergadering gerigt (Biji.). Be Qu~stor door de
Vergadering bedankt gewordeii zijnde, werd in overweging met het laatste gedeelte vaii
zijnen brief, het Beschrijvingspunt overwogen, CC Ret verzoek van den Eersten Ring, met
betrekking, enz., enz.,” en werd eenparig besloten deze zaak op eene eerbiedige wijze voor
te dragen aan H. M. Secretaris van Staat voor de Koloniën.
Het opstellen en doen vervaardigen van deze memorie, werd opgedragen nan den
Hoog.Eerw. Moderatoren (BijL).
Betrekkelijk tie vraa~, voorkoinende in het eerste gedeelte van ‘s Qmnstors brief,
gegrond op eene in denzelven gedane mededeeling, “wat Item in deze zaa1~ te doen zif ?“ was
het gevoe~en der Vergadering, “geene andere stappen te doen ter invordering van die geldsom~
latende het ann den beboete over, ii~dien hij mogt verkiezen zuiks vrijwillig te betalen.”
Onder het Hoofd Bin~çtsbe$tztur, gelezen zijnde de mededeeling door den Ring
geschied, omtrent bet niet verschijnen van Ds. Van der Lingen in de Vergadering van 1839,
betuigde de iloog-Edele Vergadering hare tevredenheid met de verontschuldiging door Ds.
Van der Lingen ingebragt.
De Commissie, in de lSde Sessie benoernd, om te rapporteeren over eene memorie
in hare lianden gesteld, aandringende op de verplaatsing van Ds. Shand, haar Rapport inge~
leverd hebbende (Biji.), werd zuiks gelezen, gelijk ook een brief onderteekend door de
Heeren Dc Vaal, Theron, De Klerck, Engels, (Biji.). Dc discussion waarover, wegens
tijdsverloop tot morgen werden uitgesteld.
Be Hoog-Eerw. Pr~ses deelde aan de Vergadering mede, dat zijnHoog-Eerw.
Ds. Beck had aangeschreven op tuorgen albier te verschijnen, en een antwoord thans had
ontvangen, dat hij bereidwillig is daaraaii te voldoen (Bijl.).
Na bet voorlezen der Minuten en na het gebed scheidde de Vergadering. Die et
anno ut supra.
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ZESTIENDE

ZITTING.

17~jda~g, den 18 November, 1842.
Allen tegenwoordig, uitgezonderd de Aetuarius Synodi, wegens ongesteidheid.
Ds. P. E. Paure, verzocht zijnde in zijne plaats to ageren, zoo deelde, na het
gebed en de resumptie der Notulen, do Hoog-Eerw. Pnoses aari do Vergadering mede, dat
hij van do afwezendheid van den Hoog-Ed. Hoer eerston Commissaris Politiek, gebruik
rnaakte aan do Vergadering mede to deelen, dat hij hot van zijn pligt heeft geacht, in der
minne met gem. heer to spreken over woorden, die veel aanstoot hebben gegeven in het
Rapport van Commissarissen Politiek bij de vorige Synode, aan bet Gouvernement gedaan;
dat bij eene deolaratie van zijn Hoog-Ed. ontvangen heeft, die zijn Hoog-Eerw. kan voor
lezen, onder voorwaarde dat do Vergadering er in berustte, en verder in de zaak riiet
trede.
Door de meerderheid word dit toegestemd, doch Us, Murray merkte aan, dat hij
natuurlijk moet berusten in bet gevoelen van de meerdorheid, maar dat hij voor zichzolven
bleef voorhehouden, om, wanneer in het vervoig van tijd eenig nadeel daaruit mogte ont
staan, hetzij voor zich zelven, hotzij voor do Kerk in hot algemeen, aisdan de correspon
dentie door zijn Eerw. daarover gevoerd, bokend to maken, op welke wijzo ook ziju Eerw.
daartoe het geschiktst mogt voorkomen.
Dc Voorzitter las hierop den brief van den Wel-Ed. Hoer Berrangé (Biji.).
Ook word gelezen eon gedeelte van ‘s Gouvernements brief aan den Hoog-Eerw.
Scriba der vorigo Synode, on eon gedeelte van eenen brief van Sir John Truter.
Di. Van der Lingen en P. E. Faure merkten aan, nadat zij de declaratie hadden
gehoord, dat zij in do minderheid geweest waren, toen de Hoog-Eerw. Vergadering besloten
heeft in gemeldo deelaratie te berusten.
Do Commissie benoemd mu de memorie op to maken aan Hare Majesteit, ten
opzigte van do geestelijke behoeften dezer volkplantirig, verzocht om uitstel van tijd, ten einde
statistieko informatien to kunnen inwinnen, om alles op eene vollodige wijze open te leggen
en aan do Ringen to submitteren; welk verzook is toegestaan geworden.
Do leden van den Kaapstadschen Ring leveren eon document in (Biji.), orn to
stellen in handen der Commissie, welke benoemd is orn met Ds. Beck te spreken.
Do zaak van eenigen in do rpulbaghsche gemeente thans voorkomende, verliet do
Hoog-Eerw. Pr~ses den stoel, omdat zijnHoog-Eerw. lid is van den Ring van Zwellendarn
die in die zaak haddon geoordeeld. i)s. Murray, Moderator der laatste Algemeene Kerk
vergadering tot don stool geroepen zijnde, werd uit de Acta van den Zwellendamschen Ring
gelezen, al hetgeen omtrent die zaak is voorgevallen. Daarop ge~raagd zijude of dc loden
die in den Zwellendamschen Ring in deze zaak hernoeijenis liebben gehad, thans daarin
stemming zullen hebben, werd er door do meerderheid besloten, dat zij daarin noch stem
noch sitting hebben zouden. Ds. Do Roubaix was in do minderheid, en Ds. H. Moorrees
protesteerde daartegen.
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Als flu werd gelezen de memorie zoo wel als de brief, waaromtrent de Commissie
op gisteren rapport heeft uitgebragt.
Door den Hoog-Eerw. Pr~eses gevraagd zijnde, of gedeputeerden geadmitteerd
zullen worden P Besloot de Vergadering dat een der gedeputeerden door de Tulbaghsche
memorialisten worde toegelaten, en de afgevaardigde Ouderling van Tulbagh, om much-.
tingen in het belang hunner zaak mede te deelen.
Nadat eene Pause was gehouden, gedurende welke de Commissie met Ps. Beck
zoude onderhandelen: versoheen de Heer De Vaal, en leverde zijn Credentiaal in om bij de
Synode de zaak van diegenen te behartigen, die Ds. Shand wenschen verplaatst te hebben
(Biji.). Be Hoog-Eerw. Moderator zijne aanmerkingen over de ingekomen memorie medege
deeld hebbende, zeide de Fleer Be Vaal, dat men nieuwe grieven heeft, doordien Ds. Shanci,
na zijne herstelling als leeraar, beleedigende uitdrukking van den predikstoel heeft gebezigd.
Be Ouderling flu Plessis merkte aan dat hij en zijne gemeente tevreden zijn met hunnen leeraar
(Ds. Shand) en hem wenschen te behouden.-—De Fleer De Vaal aanmerkende dat de Fleer
flu Plessis eerst tegen Ps. Shand had geteekend, en nu veranderd scheen te zijn; erkende
de Ouderling Dii Plessis zuiks, er bij voegende, dat hij zijne dwaling had ingezien en
teruggekomen, gelijk ook rneer met hem dat hebben gedaan.
Be Pr~ses het gevoelen der Vergadering daarover gevraagd, en vele leden der
Vergadering hunne gevoelens in het breede over de zaak, aismede over het vraagpunt daarin
vervat, medegedeeld hebbende, maakte de Pr~eses de Vergadering opmerkzaam op het groot
gewigt der zaak, en de waarschijnlijk schromelijke gevolgen, welke de toestemming van het
vraagpunt hebben zoude.
Hierop werd een voorstel gedaan door Dr. Heyns (Biji.). Be overweging daarvan
uitgesteld zijnde, werd een nader voorstel gesubmitteerd door den Ouderling Le Sueur (Biji.).
Bit voorstel aangenomen zijude, zoo werd tot dat einde eene Commissie benoemd,
bestaande uit Di. Robertson, Herold, Spijker, P. Faure en Ouderling Le Sueur, terwiji
HH. Coinmissarissen Politiek werden uitgenoodigd, hetgeen zij vriendelijk op zich namen,
leden dier Commissie te willen zijn. Zoo mogelijk, zal de Commissie op morgen rapport
inleveren.
De Commissie in de zaak van Ds. Beck leverde haar rapport in (Biji.).
Een ander punt in bet rapport van den Actuarius voorkomende, wegens tijds
verloop uitgesteld.
Ingekomen eene memorie van den Wel-&rw. Dr. Adamson (Biji.).
Gelezen een voorstel van Us. P. E. Faure (Biji.).
Ds. H. Moorrees vraagt, op welken grond de leden van den Zwellendamschen Ring
uitgesloten ziju geworden P
Na de vooruezing der Minuten en het dankgebed scheidde de Vergadering.
Die et anno u~ $upra.
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ZEVENTIENDE ZITTING.
Zaturda9, den l9den November, 1842.
Allen tegenwoordig uitgezonderd Ds~ Brink—met verlof.
Na het gebed en de resumptie der Notulen werd ingeleverd en gelezen het Rapport
der Commissie, op gisteren in de Tulbaghsche zaak benoemd (Biji.).
flit rapport aangenornen zijnde, stelde Ds. Murray voor, welk voorstel algemeen
werd toegestetnd: “dat de Vergadering haren hartelijken dank betuige aan de Commissie
voor de pogingen door dezelve aangewend, om het doel, waartoe dezelve benoemd was, met
zoo gewenscht een gevoig bekroond te zien ;“ wordende mede, op voorstel van Us. Spijker—
“het genoegen der Vergadering te kennen gegeven aan de wederzijdsehe partijen, voor de
gereede wijze waarop de toetreding hebbe plaats gevonden.”
De Vergadering zich vereenigende met de aanbeveling der Commissië, werd het
punt—” dat het gedrag der gewezene Kerkeraadsleden te Tulbagh enz. enz.,” ingetrokken.
Het andere, “maatregelen te nemen, enz., enz.,” was door de Commissie bewerk
stelligd, en hare verrigting in deze wordt door de Vergadering goedgekeurd.
Be Vergadering besloot, dat—” van het ingeleverd rapport, copij en uittreksel
van dit besluit zouden worden uitgereikt aan de weêrzijdsche partijen, zoo wel als aan den
Ring van Zwellendam, alwaar de zaak ter eerster instantie is behandeld geworden.”
Omtrent het punt, “de beantwoording der vraag door den afgevaardigden
Ouderling, enz., enz.,” deelde de Hoog-Eerw. Pr~ses (als Scriba van den Z~ve11endamschen
Ring) de noodige inlichting mede, waarop Commissarissen Politiek om 1-I. H. consideratie
en advies verzocht zijnde, dezelve schriftelijk mededeelden (Biji.).
Ret besluit der Vergadering was, dat—” het den Kerkeraad van Tulbagh worcie
aanbevolen eene inschrijving te openen, en dat hetgeen daarna aan de vereischte sorn rnogt
ontbreken, nit de kerkenkas worde aangevuld.”
Us. Le Febre Moorrees wilde, dat aaugeteekend werd, dat hij in de minderheid
had gestemd, terwiji Ds. Shand verzocht dat die zaak onaangeroerd zoude worden gelaten,
daar door zijnWel-Eerw. gezorgd is geworden dat de gemaakte onkosten betaald werden.
Op verzoek van den ~-Ioog-Eerw. Pr~ses las Dr. Heyns den door zijnWel-Eerw.
opgestelden Herderlijken Brief (Biji.), welke met eenparigen, harteiijken dank aan den
opsteller, door de Vergadering werd aangenomen, en besloten dien onmiddelijk ter perse
te leggeri, om op den dag der sluiting, als naar gewoonte, van den predikstoel gelezen, en
vervolgens in de gemeenten verspreid te worden, wordende het thans bepaald,dat de Synode
op Woensdag, den 23sten, plegtig zal worden gesloten.
De Commissie in de zaak van Ds. Beck rapport hebbende ingeleverci, werd zuiks
door den Hoog-Eerw. Pr~ses gelezen (Biji.), gelijk mede gelezen werd ecu brief van gem.
Us. Beck (Biji.), terwijl de Hoog-Eerw. Pr~ses bij monde mededeelde hetgeen Ds. Beck
zijn Iloog-Eerw. had te kennen gegeven van zijue bezwaren, ointrent het bijwonen der
hoogere Kerkelijke Vergaderingei~.
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Be leden van den Kaapstadschen Ring hierop de Vergadering verlaten hebbende,
werd Ds. H. Moorrees door den Hoog-Eerw. Pr~ses verzocht de. pen te willen voeren.
Daar nu door het verlaten der Vergadering van de leden des Kaapstadschen
Rings, de Vergadering op minder dan twee-derden gereduceerd was, werd er gevraagd
of nu ook moet voldaan worden aan het in zulke gevallen gevorderde, volgens Art. 61. der
wetten van 1824, doch is hierop geantwoord, dat reeds in de jongste Synodale Vergadering
erkend was geworden, dat de bedoelde wetsbepaling voor de Kerkelijke Vergaderingen in
Zuid-Afrika onuitvoerbaar is.
Hierop zeide de Voorzitter, dat de zaak tusschen den Wel-Eerw. Heer Beck en
den Kaapstadschen Ring, zoo als het hem toescheen, uit misvatting en misverstand ontstaari
was, gaf vervolgens een kort versiag van het gebeurde, en stelde voor:
a) Dat de Apologie door den Wel-Eerw. I-leer Beck gemaakt, door de Synode als
voldoende beschouwd worde.
6) Dat de Synode den Wel-Eerw. Heer Beck haar gevoelen te kennen geve, dat
de Predikanten arnbtshalve verpligt zijn de hoogere Kerkelijke Vergaderingen bij te wonen.
c) Bat de Synode verkiare, dat de Ring het regt had den Wel-Eerw. Heer Beck
te beboeten, en de boeten in te vorderen, maar handelende in den geest, welke deze Syno
dale Vergadering kenschetst, den Ring aanbevele om de boete te schenken.
d) Bat de Synode niet anders dan ten hoogsten afkeuren kan den geest doorstra
lende in de uitdrukkingen gebezigd in de aan de Vergadering voorgelegde geschriften van den
Wel-Eerw. Ileer Beck, en zijnWel-Eerw. gelastte om in het vervoig ten aanzien van hoogere
Kerkelijke Vergaderingen, den gepasten eerbied in acht te nemen.
Vervolgens is gelezen een geschrift, inhoudende het gevoelen van den Kaapstad
scheii Ring over de memorie van den Wel-Eerw. Heer Beck, aismede repliek van den Kaap
stadschen Ring op de hiei’ genoemde mernorie (zie Biji.). Nu gaven de verschillende leden
cler Vergadering hunne gevoelens over deze zaak te kennen. Voor men echter tot een
besluit overging zijn de Wel-Eerw. Heeren Spijker en Heyns binnen gelaten om to vernemen of zij genoegen namen in het door den Wel-Eerw. Beck betuigde leedwezen. Het
grooter deel der Vergadering had nam. hiertoe besloten, omdat gezegde heeren personeel
beleecligd waren in de meerma~en genoemde inemorie. Zulks geschied zijnde, verzekerden
die heeren dat zij er mede tevreden waren. Waarop de Vergadering bet door den Voor
zitter voorgestelde verklaarde haar gevoelen te bevatten, hetwelk dan ook in een besluit
veranderd is.
De leden van den Kaapstadschen Ring weder zitting genomen hebbende, rela
teerde de Floog-Eerw. Pneses hetgeen omtrent Ds. Beck was besloten geworden.
Us. Van der Lingen leverde, in geschrifte, een protest in, dat aan de Vergadering
word voorgelezen (Biji.).
Be Hoog-Eerw. Pr~eses verzocht de aandacht der Vergadering bij hetgeen voor
komt in hat Rapport van den Acluarius, La X, No. 16. I)e aldaar vermelde brief van het
Gouvernement werd voorgelezen, terwiji Us. Murray en de Floog-Eerw. Pr~ses do oorzaak
openleiden, waarom die brief door Zijne Excellentie was geschreven geworden, zijnde een
autwoord op eenen brief van Moderatoren der vorige Synode.
Op voorstel van Ds. Murray, werd ook uit de Acta Synodi, 1837, voorgelezen,
de uitspraak dier Synode in do Kaapstadsche zaken.
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Op de vraag van den Pr~ses of daaromtrent lets gedaan was, antwoordde Ds. Faure
“dat toen gemelde Gouvernementsbrief bij den Kerkeraad is ontvangen geworden, zwarig
heden door vele leden werden geopperd, welke destijds aan het Gouvernement zija voorgelegd
geworden, doch waaromtrent de Kerkeraad tot op dezen dag geeri antwoord heeft ontvangen,
dat men met den opbouw der tweede Kerk gewis weder een aanvang zoude hebben gemaakt,
doch dat gebrek aan fondsen dit voor als nog niet heeft toegelaten.”
Be Ouderling Le Sueur voegde er bij dat sints de voltooijing van dit tegenwoordig
Kerkgebouw, men reeds bedacht is geweest het lang gestaakte werk voort te zetten, dat geen
stuiver van het fonds der Nieuwe Kerk tot den herbouw der oude is gebezigd— doch
dat het fonds te gering is het gebouw op te halen, en men bedacht is op maatregelen het
aangevangen werk te mogen voltooijen.
Ps. Spijker verzekerde, dat er bij den Kerkeraad nimnier eenige neiging heeft
bestaan om het werk van het tweede kerkgebouw te verhinderen, en dat men daarme~ zoude
voortgaan, zoodra er maar de middelen daartoe bestouden; bij het reeds beweerde door
zijnEerw. medeafgevaardigden voegende de verzekering, dat de Synode overtuigd zal worden,
dat de Kerkeraad van de Kaapstad, overeenkomstig deszelfs verpligting, voor de wezenlijke
belangen der gemeente zal zorgen.
Be Synode besloot den Kerkeraad van de Kaapstad ten ernstigste aan te bevelen,
daar de opbouw van de tweede kerk eene zoo allerwenschelijkste zaak is, zoo veel mogelijk
alle middelen aan te wenden om zuiks te bevorderen.
Gesproken zijnde over de kosten, waarvan in de uitspraak der Synode van 1837
wordt bepaald, was het gevoelen der Vergadering te blijven berusten in de wijze waarop die
zijn voldaan geworden.
Di. Van der Lingen en P. E. Faure verzochten aanteekening, dat zij in de discus
sien over de Kaapstadsche zaken geen deel hebben genomen. Laatstgemelde gaf in
geschrifte zijne redenen in (Biji.).
Be Hoog-Eerw. Pr~eses las, met betrekking tot het Beschrijvingspunt over de
Huwelijks-Wet, eenen brief van Rarer Majesteits Procureur-Generaal, verzoekende dat aan
zijnHoog-Ed. mogen worden ingezonden de bezwaren tegen gemelde wet (Biji.).
De overweging hiervan werd uitgesteld tot de eerstvolgende Vergadering.
Met betrekking tot de nieuwgesticbte gemeente te Zwarteberg, was het besluit
der Vergadering dat dezelve zoude behooren tot den Ring van Graaff-Reinet.
De minuten voorgelezen zijnde, werd bet gebed gedaan, en de Vergadering
scheidde. Die et anno ut supra.
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ACHTTIENDE ZITTING.
1l/Iaancla/j, dez 2lsten November, 1~842.
Allen tegenwoordig, behalve den Ouderling Joubert, wegens indispositie.
Na het gebed en de resumptie der Notulen, merkte Ds. Van der Lingen aan, dat
alles niet zoo naauwketirig was aangeteekend geworden, gelijk het in de laatste Vergadering
was voorgevallen; waarop door den Actuarius werd aangernerkt dat de Minuten bij het
sluiten der Vergaderirig waren voorgelezen, en alles overeenkoinstig de Minuten was
gecoucheerd. Ds. Van der Lingen verlof gevraagd hebbende dat hetgeen hij had opgetee..
kend, en de aanmerkingen door hem in geschrifte gesteld, mogen worden voorgelezen, het
geen zijnEerwaarde verklaarde meer bijzonder betrekking te hebben op de wijze waarop
in de laatste Vergadering de zaken door den Pr~ses waren behandeld geworden—en dit door
de meerderheid dei Vergadering toegestaan zijnde, las zijnWel-Eerw. het door hem vervaar
digd gesohrift, reflecterende meer bijzonder op den Hoog-Eerw. Pr~eses. Dit gesohied
zijnde, en zijnWel-Eerw. zich nu tot de Vergadering rigtende, werd door den Hoog-Eerw.
Pra3ses aangemerkt, dat hij gezwegen had zoo lang die aanmerkingen op zijnHoog.Eerw.
zijn gemaakt geworden, ~uaar niet konde gedoogen, dat aanmerkingen op de Vergadering
werden gemaakt, in uitdrukkingen strijdig met Art. 56. Dc Floog-Eerw. Pra~ses stelde
daarop de vraag voor, en die vraag werd tevens door Ds. Van der Lingen gedaan, of zijn
Wel-Eerw. zoude voortgaan met zijne aanmerkingen 9—De Vergadering weigerde hare
toestemming daartoe te verleenen.
De Hoog-Eerw. Pr~escs las eenen brief van den honorairen Soriba van D’Urban
(Biji.). Voor notificatie aangenolnen.
Het Beschrijvingspunt, door den Kerkeraad van Worcester ingezonden, werd nu
overwogen, luidende aldus :—“ Dat hij bet aangaan van huwelijken, in het vervoig, enz., enz.,
enz.” Daarbij werden gelezen de in het Rapport van den Actuarius voorkomende brieven
van Ds. Reid (ingek. hr. pag. 201), en den Zwellendanischen Ring (ingek. hr. pag. 375);
ook werden gelezen de consideratièn en advies van Heeren Commissarissen Politick (Biil.),
die door den Hoog-Eerw. Pra3ses daarom zijn verzocht geworden.
Commissarissen Politiek door den Hoog-Eerw. Pra~ses bedankt geworden zijnde,
hebben verscheidene leden hun gevoelen over de tegenwoordige Huwelijks-Wet te kennen
gegeven, daarop nederkomende, dat het noodig zij, dat die wet veranderd of verbeterd worde.
Do Actuarius stelde voor :—“ flat de Vergadering het advies aanneme van Heeren
Commissarissen Politiek, en eerie Commissie uit deze Algemeene Kerkvergadering benoeme,
om na het sluiten der Vergadering met overleg van Commissarissen Politick zich te belasten
met het bijeenverzamelen van de punten van bezwaar omtrcnt gemelde Huwelijks-Wet, en he~
vereischte voorstel daarover in naam der Algemeene Kerkvergadering te doen aan Harer
Majesteits Procureur-Generaal.”
Dit voorstel aangenomen zijnde, werden tot die Commissie benoemd Heeren
Commissarissen Politick, de Hoog- Eerw. Pr~eses, de Actuarius Synodi, Ps. Spijker en de
Ouder]ing Le Sueur.
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Er werd ook gesproken over het wenschelijke en noodzakelijke van de weder~
oprigting van het Collegie van Huwelijkszaken,—en gevraagd zijnde of dit zoude worden
aanbevolen, werd doze vraag door eene groote meerderheid ontkennend beantwoord.
In de minderheid was Ps. Scholtz.
Voorgesteld zijude, “dat do Qu~estors der Ringen al do peliningen tot onder ultirno
September 1842 verschuldigd inzamelen, en aan den algemeenen Qu~stor inzenden voor of
uiterlijk op den tweeden Januarij 1843, om daarmede do door deze Algerneene Vergadering
gemaakte kosten to kunnen voicloen,” werd dit voorstel algemeen aangenomen.
Ook werd voorgesteld en besloten, dat de Qu~stor gekwalificoerd worde zooveel
gelds op to nemen, als benoodigd zij ter goedmaking der onkosteri dezer Algemeene Kerk
vergadering.
Op voorstel van den Actuarius werd er besloten, dat, nadat de gerevideerde wetten
zullen zijn gesanctioneerd, do beide nieuw gecreëerde Ringen, op den bij do wet bepaalden
tijd en plaats to zamen komen, hunne amhtcnaren kiezeu, en hunne werkzaarnheden voort
zetten.
Gevraagd zijnde of het gevoelen der Vergadering, over de door den Beaufortschen
Kerkeraad voorgestelde vraag, in do wetten zal worden gedrukt—besloot do ineerderheid
dat dit hij wijze van Extract aan elken Kerkeraad zal worden niedegedeeld.
Be Vergadering besloot echter, dat hot gevoelen omtrent hot “regt van gemeente
loden om stappen” enz., enz. als een wetsartikel in het nieuwe wet-boek zal worden opgeno_
men, onder het Iloofd: “Kerkelijk Bestuur in de Geineente.” Aan do Commissie, vroeger
tot nazien der wetten benoemd, wordt de inlassching van dit Wetsartikel opgedragen.
T)e Hoog-Eerw. Pr~eses do memorie voorgelezen hebbende, om aan Zijne Exellentie
den Hoog-Ed. Secretaris van Staat to worden ingezonden (Biji.), werden do I-Ioog.Eerw. Mode
ratoren bedankt, en besloten dezelve to doen grosseren orn door do loden to worden getee
kend, terwiji Fleeren Commissarissen Politick, op verzoek van den Pr~ses, op zich nam~en de
verzending van gezegde memorie aan Zijne Excellentie den Gouverneur to zullen aanbevelen.
Ook werd gelezon eene mernorie van den Wel-Eerw. Dr. Adamson (BijI.).—De
Vergadering bet breedvoerig versiag en do aanbevelingen van den Hoog-Gel. Dr. Adamson
gehoord hebbende, besloot haren hartelijken dank aan zijnWel-Eerw. to betuigen voor zijne
bijzondere belangstelling in bet bevorderen van hot onderwijs van bet aankomend geslacht,
terwiji dezelve met genoegen verneemt zijn Wel-Eerw. inzigten, betrekkelijk de vooruitzig.
ten van het koloriiale jongelingschap en de aanwij~ing door zijnWel-Eerw. gedaan om bet
onderwijs van verdienstelijke jongelingen verdor to bevorderen. Be Vergadering was echter
van gevoelen, dat zij voor ket te~enwoorc1ipe in dit, door zijn Hoog-Gel. voorgelegde, plan niet
treden kon.
Overeenkonistig eon vroeger door Us. P. E. Faure gedaan voorstel, word besloteri
het Gouvernernent te verzoeken om krachtdadiger handhaving der Sabbats-Ordonnantie.
Ook werden gelezon do volgende voorstellen: als een van den Hoog.Eerw. Seriba;
ecu van Us. Fraser; een van Us. Herold, welke op morgen in ovorweging zullen worden
genomen.
Met betrekking tot eenige gezegden door Ds. Van der Lingen, bij den aanvang der
Vergadering geuit, welke reflecteerden op het gedrag en do handelwijze van den Floog-Eerw.
Pr~eses, in doze zijue betrekkirig, ste~de, voor bet opbreken der Vergadering, Us. Le Febre
M21
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Moorrees voor—” dat de Vergadering haren hartelijken dank betuige aan den Hoog-Eerw.
Voorzitter voor de onpartijdige wijze, waarop hij den stoel heeft bekleed en alle zaken in de
Vergadering heeft bestierd.” Dit voorstel werd ondersteund door Ds•~ H. Moorrees en an
dere leden der Vergadering, en door alien, uitgezonderd de Afgevaardigden van Wellington,
aangen omen.
Commissarissen Politiek gaven bij die gelegenheid hunnen dank te kennen nan
den Hoog-Eerw. Pr~ses, wegens de voortreffeiijke wijze, waarop de stoel door hem is bekleed
geworden.
Eindelijk werd gelezen een brief van Prof. Changuion (Biji.), waarop besloten werd
den dank der Vergadering aan zijnlloog-Gel. toe te brengen.
De Minuten werden voorgelezen, het dankgebed gedaan, en de Vergadering
scheidde. Die ci anno ut ~upra.

NEGENTIENDE ZITTING.
Din,9.gda9, den 22sten November, 1842.
Allen tegenwoordig, uitgezonderd den Ouderling Joubert, wegens indispositie.
Na het gebed en de resumtie der Notulen, verzochten de Afgevaardigden van Wel
lington dat hot moge worden aangeteekend, dat zij zich vereenigen met de Vergadering in
hare dankbetuiging aan den Hoog-Eerw. Pr~eses, waarvan in de vorige Sessie melding wordt
gemaakt.
Flet voorstel van den Hoog-Eerw. Scriba, in cle vorigo Sessie gelezen, flu overwo
gen zijndo—te weton: “dat eenige bepalingen worden gemaakt, volgens welke andere Pres
byteriaansche kerken binnen deze Voikpianting, zuiks verkiezende, in verband met ons Kork
genootschap gebragt of wel met hetzelve ingelijfd kunnen worden, zoo als in Nederland het
geval is :“—en de noodige iniichting daarover gegeven, en vole ieden hun gevoelen daarover
uitgebragt hebbende,—werd door Ds. Spijker voorgesteld, “dat de deliberatie over bet voor
stel ter inlijving van de Presbyteriaansche Kerken in ons Kerkgenootschap uitgesteld worde
tqt eene volgende Synode, opdat de onderscheiden Kerkeraden daarover geraadpleegd kun
nen worden.” Dit voorstel werd niet aangenomen, maar wel de volgende emendatie van
Os. Sutherland_cc Bat het voorstel van den Hoog-Eerw. Scriba worde gesteld in handen der
Synodale Commissie, om in de eerstvolgende bijeonkomst der Algemoene Kerkvergadering
daarover te rapporteren.”
Door Ds. Fraser voorgedragen zijnde, “dat een Ponds worde opgerigt, door middel
van eene jaarlijksche coliecte in aile gemeonten der Gereformeerde Kerk in deze Volkplanting,
ten doel hebbende scholen te heipen oprigten en onderwijzers te saiarieren waar het noodig
zijn mogte—w~1k Ponds zijn moot onder hot hot Bestuur oener Commissie van de Alge
meeno Kerkvergadering”—hebben vole loden eon treurig taferool opgehangen van den jam
rnerlijken toestaud van hot onderwijs in doze Volkplanting en do noodzakelijkheid boweerd,
dat er onderwijzers wordon aangesteld onder het onmiddelijk op- en toezigt van den
Kerkeraad.
-
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Het voorstel echter van Ds. Fraser werd verdrongen door de volgende emendatie
van Ds. Murray, welke door eene kleine meerderheid werd aangenornen : “Dat eene jaar
lijksche collecte in elke getneente geschiede, ter bevordering van eene betere opvoediñg tier
jeugd, en dat hetgeen in elke gemeente daartoe worde ingezameld, onder opzigt van (len
Kerkeraad daartoe worde besteed.”
Het verzoek van Ds. Welsh in overweging genomen zijnde, besloot de Vergade.~
ring
Zijn.Eerw. aantebevelen eenen Voorlezer te bekomen, die tevens de bekwaarnheid
heeft onderwijs te geven, in welk geval de Algemeene Kerkvergadering het GouverneLnent
zoude aanbeveien, dat aan zoodanigen Voorlezer bet gewoon trakteinent worde gegeven.”
Op voorstel van 1)s. P. Fl Faure beslootde Vergadering—” dat de Predikanten
der Nederduitsch Gereformeerde Kerk in deze Volkplanting, geene stukken naar de hoogere
Kerkelijke Vergaderingen zullen zenden, anders dan in de Hollandsche taal.”
Be Actuarius Synodi geproduceerd hebbende de door Ds. Brink, als daartoe be
noemd in de Vijfde Sessie, gecopieerde wetten, en daarbij ge1ez~n zijnde het Rapport der
Commissie (Biji.), in de twaalfde Sessie aangesteld om alles na te gaan en met de niinuten te
vergelijken, zoo werd de algemeene dank dee Vergadering aan Di. Brink, H. A. Moorrees
en P. B. Faure, die daartoe gecornmitteerd waren, zoomede aan de Underling Reitz toege
bragt, die zich met het vertalen belast heeft.
Daarop werden deze wetten door de Hoog-Eerw. Moderatoren in naam der Alge
meene Kerkvergadering onderteekend en door Heeren Commissarissen Politick gecontra~
signeerd.
Met betrekking tot het voorstel van Ds. Herold, in de tweede Sessie aangenomen,
werd flu door zijnWel.Eerw. voorgedragen: “dat de 1-bog-Ed. Heeren Commissarissen Po
litiek door de Synode worden verzocbt, om bij de overgave der gerevideerde wetten de pro
visionele sanctie van Zijne Excellentie te trachten te erlangen, en tevens aan te dringen de
noodzakelijkheid om dezelve zoo spoedig mogelijk naar den Hoog..Ed. Heer Secretaris van
Staat over te zenden, ter bekorning der goedkeuring van Hare Majesteit in Rade.”
Dit voorstel aangenomen en Heeren Commissarissen Politick daartoe verzocht
zijnde, verklaarden hun [bog-Ed. zuiks te zullen doen bij de iuzending van hunlieder
rapport aan het Gouvernement (Biji.).
Overeenkomstig de bepaling der moderatuur bij de Algemeene Kerkvergadering
gemaakt, besloot de Vergadering dat een daartoe Afgevaardigde uit den Kaapstadschen
Ring, de eerstvolgende Algemeene Kerkvergadering openen en een nit den Tulbagschen Ring
dezelve sluiten zal, en zoo ad rz~’a~.
Op verzoek der Vergadering nam de tegenwoordige Qu~stor Synodi op zich, het
Qu~storaat te zullen blijven waarnernen tot de eerstvolgende Algemeene Kerkvergadering.
Gelijk mede op verzoek der Vergadering de Actuarius op zich nam, als Scriba,
(D.V.) te zullen blijven fungeren tot na de opening der eerstvolgende Algemeene Kerkver
gadering.
Dc Vergadering bes~oot den Koster der Kaapstadsche Kerk toe te leggen, hetgeen
volgens de nu gemaakte verordeningen bepaald is als dag-geld voor dien beambte bij hoogere
Kerkvergaderingen.
Met algemeene sternmen werd het voorstel van den Hoog-Eerw. Prreses goedge
keurd en aangenomen; dat deze Algemeene Kerkvergadering eene correspondentie aanga,
—“
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met andere buitenlandsohe Gereformeerde Kerken, ten einde wederzijdsche mededeelingen
te doen orntrent den staat der Godsdienst, en eene naauwere vereeniging te mogen daarstel
len—en zal van dit besluit kennis worden gegeven aan de Gereformeerde Kerk in Holland,
Schotland, Frankrijk, Zwitserland, Duitsobland, Arnerika enz., enz , enz.
Het volgende Qu~ritnr wordt door Us. Herold gedaan: “Op Art. 20 van het Re
glement op de zamenstelling van Kerkeraden, de vereischten eens Kerkeraadslids bepaald
zijnde. en daar het gebeuren kan, dat zoodariige leden hurinen stand in de Maatschappij kwa
men te verliezen (hetzij vanwege insolventie als anderzints, welke geen censuur ten gevolge
heeft), zoo wordt gevraagd, of zij, niettegenstaaude hun persoon of goederen onder het be~
heer en toevoorzigt van anderen geplaatst zijn, ecbter hunne dienst als Kerkerandsieden
willende blijven uitoefeuen, langer in het Kerkelijk Bestuur kunnen geduld worden? Zoo
neon? Hoe mnoet de Kerkeraad handelen ?“
Vele loden hun gevoelen te kennen gegeven hebbende, vooral over do wijze hoe
men tot die insolventie niogt zijn gekomen, en de voorsteller een stellig antwoord
op zijne vraag verlangende, verklaarde de Vergadering, dat die vraag in te algemeene
termen is voorgedragen, om e~n bepaald antwoord daarop te kannen geven.
De I-Ioog-Eerw. Scriba gevraagd hebbende-—” of hot door den Kerkeraad onop.
gemerkt moge worden voorbijgegaan, dat een lidmaat, zich aan eene opemibare rnisdaad
schuldig gernaakt hebbende, om de kerkelijke straf te ontgaan, zich vrijwillig var~ de kerk
afscheidt en tot eon ander kerkgenootschap overgaat ?“ was het eenparig antwoord der
Vergadering ontkennend.
Daarop gevraagd zijnde, hoe dan de Kerkeraad hebbe te handelen, was er versehil
van opinie, en word or, op voorstel van Dr. Heyns, op doze vraag besloten—” dat, in geval
het na onde~-zoek mogt komen te blijken, dat de bedoelde persoon zich ann de kerkelijke
censuur heeft onderhevig gemaakt, dit aan de gemeente zal wor.~en bekend gemaakt, met
de kennisgeving dat hij het kerkgenootschap heeft verlaten.”
Ds. Herold protesteerde daartegen. Di. Spijker, Fl. A. Moorrees, en do Ouder..
ling Le Sueur stemden in do miuderheid.
Hot volgende voorste~, door Vs. P. E. Faure gedaaii, en door Dr. Roux gesecon
deerd, werd met algemeene sternmnen aangenomen—” dat de Hoog-Eerw. Moderatoren
verzocht worden, bij bet inzeiiden vami hun Hoog-Eerw. Rapport aan Zijne Excellentie, te
kennen te geven, do voortdurende verkleefdheid der Synode aan Harer Majesteits persoon
en Gouvernement.”
Niemand jets meer voor te dragen hebbende, werden cle Minuten voo1~ge1ezen en,
gelijk in elke vorige Sessie, scheidde, na het dankgebed, de Vergadering in Iiefde en vrede
(L. D. 0. M.). Die et an’no ut $upra.
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TWINTIGSTE ZITTING.
Woensda~q, den 23sten November, 1842.
Allen tegenwoordig, behalve de Ouderlingen Joubert en Keyter.
Na het gebed en de resurnptie der Notulen, werden dezelve geteekend, waarop
Ds. Herold voorstelde—” dat de dank der Vergadering worde toegebragt aan Ds. A. Faure,
die gedurende deze Algemeene Vergadering zich met het Scribaat heeft willen belasten.”
Dit werd door het opstaan der Leden en van 1-leeren Oornmissarissen Politiek terstond
beaamd.
Be leden wachttedeii aisnu de kornst van Zijne Excellentie den Gouverneur,
die ten elf ure binnentrad, en daar de Vergadering opstond, door de Hoog-Eerw. Modern
toren werd binnengeleid.
Zijne Excellentie gezeten zijude, werd er gezongen Gez. 44 vs. 1 en 2. Onder
het zingen bekiom Ds. A. Faure den predikstoel, en na het votum te hebben uitgesproken,
las zijnlloog-Eerw. den Herderlijken Brief (Biji.).
Dit geschied zijnde, werd weder gezongen Gez. 156 : 1 en 4, terwijl, zijnfloog
Eerw. afgeklommen zijnde, Dr. Roux flu optrad en eene leerrede hield (Biji.).
Be Hoog-Eerw. Pr~ses deed van het Voorzittersgestoelte eene aanspraak ann de
Vergadering (Biji.), zoo inede aan Zijne Excellentie den Gouverneur (Bijl.) waarop de Hoog~
Ed. eerste Commissaris Politiek, na cone korte redevoering, do Vergadering in naam vaii
Zijne Excellentie voor gesloten verklaarde (Biji.).
Br. Roux deed nu een plegtig dankgebed, hot voorts zingen Gez. 96, en sprak
den zegen
Zoo eindigde deze Algemeene Yergadering, van welke niet meer kan worden
gezegd dan de Hoog-Eerw. Pr~eses in zijne aanspraak heeft aangestipt! Be zegenende
vruchtgevolgen worden tot bij het late nageslaoht genoten! Bit schenke de Heer door Zijne
Genade!

GEREBIGEERDE VOORSTELLEN
1~or de Synode, welice op den lsten November aanstaar~de, za? worden yekouclen.

STAATS-KERKREGT.
1. Protest tegen het uitsehrijven van eenen Bededag in den Zwellendamschen Ring, gegrond op
het 7de Art. der Kerkenorde.
Predikant van Riversdale.
2. Voorstel, om aan de Synode voor te dragen, dat het eerste gedeelte van Art. 7 der Kerkenorde,
als reeds geheel in onbruik geraakt zijnde, geabrogeerd worde.
Ring van Zwellendans.
worden.

Dat de Synodale Vergaderingen voortaan onafgebroken van 10 uur, a.m., tot 3 p.m. gehouden
Kerkeraad van Riversdale.
Synodale Vergacleringen,—Besluiten,— Verordeningen,—S’ynodaal Fonds.

- Dat, daar de Synodale
Besluiten aan de meesten der Ouderlingen en verdere Kerkeraadsleden,
en genoegzaam aan meest alle Ledematen der Hervormde Gemeenten in de Buitendistricten onbekend zijn,
genoemde Besluiten, nadat dezelve zullen herzien zijn, gepubliceerd worden tot algemeen narigt.
Ring van Zwellendam, 1840.

Protest tegen zékOr Besluit van den Ka~pstadschen Ring in 1840 genomen, als strij dig met de
Synodale verordeningen.
Actuarius Synodi.
Be Ring wil de aandacht der Roog-Eerw. Synode bepalen bij de inkomsten tot het Synodale Fonds
uit Zitplaatsen in de Gemeente van George.
Ring van Zweilendam, 1841.
Verschil omtrent Synodale Gelden nit de G~emeente van George.
Ring van Zwellendam, 1841.
Dat eenig middel beraamd worde ter instandbouding van bet Synodale Fonds, instede van eene
helasting op den II. Doop.
Kerkeraad van Zwellendarn.
1841.

Ret niet verautwoorden van den Kerkeraad van den Tijgerberg van bet Synodale Fonds van
Ring van de Kaapstad, 1842.

Ret laten translateren van stnkken tot den Ring behoorende, door een gezworen Translateur, voor
rekening van bet Synodale Fonds.
~Ring van de Kaapstad, 1840.
Protest tegen de handelwijze van den ex ordine Pr~ses van den Kaapstadschen Ring, in het
niet convoceren van de gewone Vergadering op den gewonen tijd in het jaar 1838.
Actuarius Synodi.
RINGSBESTUTJR.
Ringsvergaderingen,—Ringscommissie,—Limietsclieiding,—ket oprigten van Nieuwe Gemeenten.
Be zaak van bet niet verschijnen van de Wel-Eerw. G. W. A. van der Lingen en J. J. Beck op
de Vergadering van April 1839, en bun Ee rws. antwoord op de aanschrijving desaangaande van wege de
Vergadering.
Ring van de Kaapstad, 1840.
Ret gedrag van den Wel-Eerw. Heer J. J. Beck, Predikant van den Tijgerberg, die op deze
Vergadering (1841) weder niet versehenen is, en goedgevouden heeft geene redenen van afwezigbeid op
te geven, terwij 1 het der Vergadering gebleken is, dat ziju Eerw. zich, staande de Vergadering, in de stad
beyond ; die ook niet volclaan heeft aan de boete deswege door de vorige Vergadering zijn Eerw. opgelegd.
Ring van de Kaapstad, 1841.
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Ret niet versehijnen van Afgevaardigden van den Tijgerberg op do Ringsvergadering van 1842.
Ring van de Kaapstacl, 1842,
De Ringsvergadering (van Zwellendam) heeft eenparig besloten, dat, uithoofde van de zware
kosten, en vooral dat het dod eener Ringsvergadering door de Synode zeker bereikt wordt, geene gewone
Vergadering in het aanstaande jaar zal plaats vinden, en hiervan ann de Synode kennis te geven.
Ring van Zwellendam, 1841.
Dat aan de Synode voorgesteld worde, dat voortaan jaarlijks door den Ring eene permanente Corn
missie benoernd worde, orn zaken, welke geen nitstel kunnen lijden, provisioneel te behanclelen.
Ring ran Zweilendarn, 1841,
Protest van den H. E. Actuarius Synodi tegen do haiidelwijze van den Pr~ses des Zwellendarn
sciten Rings, en de Comniissie door zijn H. E. benoemd ter verdeeling van de Genwente van Z~velIendarn
en Caledon.—Ring van Zweilen darn, 1839.
hot regt van Gemeenteleden om stappen to doen ter verdeeling dci Gemeente.
Ring van de Keapstad, 1840.
Dat wanneer eene Gerneente van eene oude wordt af~escheiden, ann deze nieuwe Genieente ecu
Afschrift van het Ledematenboek, gedurende de jongste zeventig jaren, tegen cene billijke vergoeding,
gegeven zal worden.

Ring can Zwellendarn, 1841,
KERKELIJK BESTUUR IN DR GEMEENTE.

Kerheraadsleden,—Kerkegoederen,——Doop en Avondrnaal,—Attesten, _Huwelij.ken,—Begrafrnissen,_
Vragen b~j gelegenheid der open~jke Voorbereiding,—viering van den laatsten dag desjaars.
Dat het gedrag van de gewezene Kerkernadsieden te Tulbagh, in de zank tussehen hen en den
Ring, onder do ernstige aandacht der Synode gebragt worde, opdat de Synode claarorntrent nuar derzelver
wijsheid handele.
Ring van Zwellendarn, 1840.
Maatregelen te nemen betrekkelijk het verkrijgen der Kerkeboeken, Documenteii, euz., van
Tulbagh, welke nog in handen ziju van de gewezene Kerkeraadsleden; als ook
Do beantwoording der vraag door den Afgevaardigden Ouderling van Tulbagli gedaan: nit welke
bron de gemaakte kosten ter verkrijging der Pastorie betaald zullen worden?
Ring van Zwellendarn, 1841.
worde.

Dat het toedienen van Doop en Avondrnaal, op buitengewonen tijd, ten eenenmale verboden
Kerkeraad van Riversdale.
Dat er door de Synode bepaald worde, dat in alle Kerkea onder de Synode bestaande, bet H.

Avondmaal, bij deszelfs viermalige viering, alle jaar op een en denzelfden dag uitgedeeld zal worden.
Kerheraad van Talbagh.
Dat er door de Synode bepaald worde, dat het geenen Leeraar der I-Iervormde Kerk in deze
Volkplanting geoorloofd zijn zal, veranderingen te maken in het voorlezen der Doops- en Avonclrnaals
Formulieren, hetzij dat zuiks gesehiedt met enkele woorden te veranderen of met bewoordingen nit te
laten.
Kerheraad van Tulbagh.
Wordt door den Kerkeraad van Graaff-Reinet gevraagd :—Worden er afwijkingen van den
gewonen vorm van Kerkelijke Attesten in eenige gevallen toegestaan? Zoo ja? Welke veranderingen en
in welke gevallen?
Ring van Graaff-Reinet, 1841.
Dat cone bepaling gemaakt worde omtrent gevallen, waarin Ledematen zich naar eene andere
Gemeente, met een Kerkelijk Attest ter woon begeven, doch, na verloop van tijd, met hetzelfde Attest
terugkomen.
Ring van Zwellendarn, 1840.
Roe moet men handelen in gevallen, waarin personen bewijzen van hun Lidmaatschap kunuen
toonen, en die echter geene Kerkelijke Attesten kunnen krijgen, orn reden, dat hunne namen niet to
vinden zijn in hot Ledematen-Register der Gemeente, waarin zij aangenomen waren.
Kerheraad van Boa ujbrt.
N2
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Dat, tot het daarstellen en onderhouden der goode orde in de Ledematen-Registers, Kerkeraden
geregtigd worden orn Lidmaats-Attestatien gratis te verleenen aan vertrekkenden uit, en gratis te
ontbieden voor aankomenden in hunne Gerneenten, en dat, ter vergoeding van het geldelijk verlies dat
hieruit en voor de Kerk en voor Voorlezers en Kosters zoude ontstaan, van elk persoon bij bet doen van
belijdenis des geloofs, in het vervoig, de som van Een Shilling en Zes Pence, boven hetgeen alreeds betaald
is, worde gevorderd. Van welke verhoogde som, Zes Pence aan de Kerk, en Een Shilling aan den Voor
lezer of Koster worde toegewezen.
Ring van de Kaapstad, 1840.
Dat de I-Ioog-Eerw. Synodale Vergadering eene voorziening make, dat Ledematen, (lie door
verzuirn hunne Kerkelijke Attesten binnen den tijd, door de wet bepaald, te laten ligten, en dus bet regt
op dezelve verbeurd hebben, op eenigerwijze met Getuigschriften [van hun lidmaatschap] mogen kunnen
voorzien worden.
Kerkeraad van Graaff-Reinet.
Dat bij bet aangaan van Huwelijken, in bet vervolg, eenige juiste bepalingen gemaakt worden
ten aanzien der graden van bloedverwantschap, waarin lluwelijken voltrokken mogen worden, ter voor
koming van bloedschande.
Dat de nieuwe lluwelijks-Wet, d.d. 7 Sept. 1838, mogt herzien en verbeterd worden, ten aanzien
van het doen van Kinderbewijs vóór het voltrekken van een tweede huwelijk, ter voorkoming dat de
kinderen bij een vorig huwelijk verwekt, niet in hunne Erfenissen benadeeld worden.
flat, bij afwezigheid van den Leeraar der Gemeente, de gewone Huwelijksgeboden door den
Voorlezer afgekondigd mogten worden.
Kerkeraad van Worcester.
Kunnen Bloedverwanten of Farnilien van personen, die zich zelve het leven benemen, vorderen,
en hebben zij het regt te vorderen, dat zoodanige lijken op bet Kerkhof begraven worden?
KerheFaad van Graaff-Reinet.
Geeft de regterlijke outbinding eens huwelijks, enkel en alleen gegrond op de onwilligheid van
een der partijen, aan de insinuatie van huiswaarts te keeren te voldoen, eenen Leeraar der Hervormde
Kerk vrijheid, om zoodanig onwillig persoon, gedurende het leven van den voormaligen man of vrOuw,
suet eenen anderen in het huwelijk te bevestigen?
Ring van de Kaapstad, 1841.
Dat de bepaling der Synode in de Nederlanden (d,d. 11 Julij 1817), ten aanzien van zekere
vragen, bij gelegenheid der openlijke Voorbereiding voor hot II. Avondmaal door den Leeraar te doen, en
door de Gerneente to beantwoorden, algemeen in de Ned. Hervormde Kerk dezer Volkplanting gevolgd
worde.
Ker/~eraad van de Kaapstad.
flat overeenkomstig hot Besluit van de Synode des Hervormde Kerk in do Nederlanden (Julij
1817), ook aihier tot eene wet gemaakt worde, “dat, daar de laatste dag van het jaar eon aanmerkeiijk
tijdperk van hot menscholijk leveis besluit, en zulk een besluit bijzonder geschikt is om ons te stemmen tot
ernstig nadenken over ons zelve, en over de wegen van God met ons gehouden,” voortaan in alie Kerken,
ieder jaar, op dien dag, met een plegtig dankuur zal gesloten worden, waartoe eon avonduur, waar zulks
geschieden kan, als het meest geschikte, wordt aangeprezen.
Kerkeracid van den Wijnberg.
Godsdienstig Onderu’~js,—Oefenaars,—Christe4jk ieven,—Bijd’ragen tot ondersteuning van Roomsehen.
Of er door de Synode niet zoude kunnen vastgeeteld worderi, dat voortaan door nile Leeraars en
Onderwijzers der Hervormde Kerk in deze Volkplanting geone handleidingen hij het geven van Godsdien
stig Onderwijs gebruikt zullen worden, dan de Heideiborgsche Katechismus en het Korte Begrip, of; zoo
men ook daarbij verkiest te gebruiken, do Belijdenis desGoloofs en do ForrnuHeren der Eenigheid.
Kerkerciad v~n Tuibagli.
flat op de stipte nakoming van hot Regleinent (conform Art. 32), door do Algemeene Kerkver
g~deriug beraamd, waarliaar personen, welke begeereu oefening te houden,. ziels bij de uitvoering daurvan
zullen hebben te gedragon, nader aangedrongen worde (Zie Synodale Wetten van 1824).
Kerheraad van R’iversdale,
Dat zekere Proclamatie door Hare Majesteit de Koningin uitgevaardigd, op den 21 Juuij, 1837,
“mu do godsvrucht en de deugd nan to prij~en, en de ondeugd, do goddeloosbeid en de ongehonclenhoid
v~or to k~rnon en to straffen.”—in working gebragt worde, zoo veel zuiks do Kerkelijke Regulatien en be—
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langen toelatcn,—en dat or bij do Flooge Overheid om medewerking aanzoek worde gedaan, opdat zulk eene
be1angr~jke wet voor cTe ware Christen Kork gehandhaafd worde.
Kerkeraad van Worcester.
Dat er door de Synode zorg gedragen worde, dat do gedreigde verspreiding van do bedorvene
leer der Roomsche Kerk in doze Volkplanting, zoo veel mogelijk, gestuit en gehinderd worde, en dot
or uitdrukkolijk bepaald wordo, dat het geenen Ledemateji der Hervormde Kerk in deze Volkplanting
geoorloofd zal zijn hunne ondersteuning op eenigerlei wijze daartoe te verleenen.
Kerkeraad van Tulbagh.
Predikanten Weduwen Ponds.
Het verzoek van den eersten Ring, met botrekking tot het uitbetalen door het Gouvernement van
het Tractement van Predikanten Weduwen, ingevolge Art. 33 der G-rondwet, in overweging genomen
zijnde, word besloten deze zaak to laten berusten, en hieromtrent werkstelligheid te maken in do eerste
aonstaande Vergadering der Synode.
Ring van Graaff-Reinet en Swellendam, 1841.

