
BE

HANIJELINGEN

DER

ZEVENDE VERGADERING

VAN BE ALGEMEENE SYNOBE

DER

NEDERDTJITSOII GEREFORMEERDE KERK VAN ZIJiD-AFRIKA,

GEFIOUDEN

IN DE KAAPSTAD, OP DEN 12DEN OCTOBER, 1847,

EN VOLGENDE DAGEN.

KAAPSTAD:

GEDRUKT BIJ ~TAN DE SANDT DE VILLIERS & Co.,
9, KASTEELSTRAAT.

1858.



SYNODATiE HANBELiNGKN~

EERSTE ZITfING.

Dinysdag, 12 October, 1847.

Ds. A. Faure, bij besluit der Synode van 22 November, 1842, op zich genomeii
hebbende, als Scriba te fungeren tot dat de Pi~1iminaria dezer Vergadering zouden zijn
afgeloopen, had op den 18 Augustus dezes jaars, eene Circulaire afgezonden aan dc respec
tive Kerkeraden, van volgenden inhoud:

Leeuwenrust, 18 Augustus, 1847.
Waarde Broeders! Hiermede ontvangt gij de “geredigeerde Beschrijvings

punten” voor de aanstaande Algemeene Kerkvergadering. Tevens verzoek ik uwe afge~
vaardigden, op den l2den October, ‘s morgens ten 9 ure, in de Consistoriekamer van onze
Gereformeerde Kerk aihier, tegenwoordig te willen zijn, om aldaar te kunnen voldoen can
de bepalingen in Art. 17, a, b, c, d, vastgesteld.

Dat het Hoofd der Kerk, door zijnen Geest, zijne dienaren bestiere in hunne
gewigtige beraadslagingen, opdat zijn naarn worde verheerlijkt, en het welzijn zijner Kerk
bevorderd, is de wensch en bede van uwen onderdanigen dienaar en mede-broeder,

A. FAURE, Fung. Scriha.

Ten gevolge van deze aanschr~j ving verschenen in gezegde Consistoriekamer,
ten bepaalden ure, de Broederen Leeraren en Ouderlingen, afgevaardigden der Gemeenten,
die door den fungerenden Scriba werden verwelkomd.

Dc Credentialen door den fungerenden Scriba voorgelezen zijnde, bleek, dat
a1~evaardigd en in de Vergadering verschenen waren, uit de

Kaapstad.—Di. A. Faure, J. Spijker, S. P. Heyns, en Ouderlingen J. J.

L. Smuts, en P. van Breda, A.z.
Steilenbosch.—~Ds. T J. Herold, en Ouderling Jac. Fr. du Toit.
Paarl.—Ds. G. W. A. van der Lingen, en Ouderling G. J. Hugo.
Zwartland.—Ds. J. C. le Febre Moorrees, en Ouderling Job. Aib. Loubser.
Ta/baqli.—Ds. R. Shand, en Ouderling Phil. Pet. du Plessis.
GraafLReinet.—Niemand.
Zweliendam.—Ds. W. Robertson, en Ouderling Aib. Johs. Muller.
Galedon.—Ds John Cassie, en Ouderling Gab. Steph. de Kock.
Georqe.—OudeiIing ~Jacobus Jobs. Botha.
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Uitenhage.—Niemand.
Cradock.—Niemand.
Beaufort.—Ds. C. Fraser en Ouderling Jacob. St. Nic. de Villiers.
Somerset (H. Holland).—Ds. J. Edgar, en Ouderling H. J. Morkel.
Worcester _—Ds. H. Sutherland, en Ouderling Carel Wynand le Roex.
Somerset (Oost).—Ds. J. Pears.
D’Urban.—Ds. J. J. Beck, en Ouderling Stephs. Malan.
Clanwilliam.—Ds. H. L. de Villiers, en Ouderling P. van Ziji.
Colesberg.—Bs. J Reid, die geen credentiaal overleverende, de droevige tijding

aan de ~~Tergadering mededeelde dat de Ouderling, die afgevaardigd was geworden, zijii
Wel-Eerw. naar deze Vergadering te vergezellen, op den 18 September was overleden,
terwiji zijn Wel-Eerw. juist op vertrek stond, en het credentiaal des Kerkeraads nog
herustende was bij de weduwe des overledenen. Het deed allen leed van deze treurige
eebeurtenis te moeten vernemen.

W~jnberg.—Bs. P. E. Faure, en de Ouderling Joh. Jac. Cruywagen.
BaVour.—Niemand.
Glenlynden.—Ook Niemand.
Piketberg.—Ds. J. W. L. Scholtz.
A lbanie.—Niemand.
Riversdal.—Bs. P. B. Borcherds.
Bredasdorp.—Ds. J. J. Brink, en Ouderling P. Jac. du Toit.
Wellington.—Ds. A. F. du Toit, en Ouderling Gid. F. Marais.
Prince A lbert.—Niernand.
Richmond.—Ds. J. F. Berrang~, en Ouderling B. Pienaar.
T7ictoria.—Ds. W. A. Krige, en Ouderling Dirk Joh. de Wit.
Jfosselbaai.—Ds. T. J. van der Riet.
Fransche Hoek.—Ds. P. N. Ham, en Ouderling A. A. de Villiers (Biji.).
Be Scriba de aandacht der Afgevaardigden verzocht hebbende bij Art. 17, c,

ging men tot de stemming over, en bleek het dat door meerderheid van stemmen tot Voor
zitter was gekozen Ds. P. E. Faure, terwiji overeenkomstig Art. 17, d, op dezelfde wijze
(als bij de wet bepaakl) tot Secundus werd benoemd Ds. S. P. Heyns.

De Pr~ses den Stoel aanvaard hebbende, verklaarde~nu de Vergadering voor wettig
geconstitueerd.

Be fungerende Scriba legde hierop over de Geredigeerde Beschrijvingspunten
(BijI.).

Hij deed mede aan de Vergadering de mededeeling, dat ingevolge Art. 17, t~ en
het Synodaal besluit van 22 November, 1842, hij namens den Ring van de Kaapstad, bet
berigt had ontvangen, dat Ds. S. P. Heyns benoernd was geworden deze Vergadering met
eene Leerrede te openen—terwiji door den Ring van Tu~bagh de taak, om dezelve te
sluiten is opgedragen geworden aan Ds. A. F. du Toit.

Hij berigtte tevens dat, in nav6lging van hetgeen vroeger door bet ministerie van
de Kaapstad was geschied, hij de Hoofden van Departernenten, zoo burgerlijke als kerkelijke
(Protestantsche), had uitgenoodigd tot de bijwoning van de plegtige opening dezer Verga

~rmg, waarin al de Leden genoegen namen.
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Daar zijne betrekking als fungerende Scriba flu ophield, werd door Ds. Herold
voorgesteld, dat de fungerende Scriba verzocht worde de betrekking van permanenten
Scriba op zich te willen nemen; doch daar het bleek dat eenige leden zich daarmede niet
vereenigden, werd de permanente Scriba, op voorste1 van den Pr~ses, met gesloten stem
briefjes verkozen, en werd bij de opening van dezelve Ds. A. Faure tot die betrekking
benoemd, door wien als flu de Vergadering met het gebed werd geopend.

Na de opening werd eene bedenking door Ds. Spijker geopperd, of namelijk de
benoeming van den Actuarius Synodi tot vaste Scriba niet in tweestrijd zij met Art. 22, d;
vooral terwiji de Synodale Commissie uit een lid minder zoude bestaan. Be PrEeses merkte
hierop aan, dat deze bedenking zijn Hoog-Eerw. van zoo veel gewigt voorkwam, dat dezelve
in nadere overweging genomen, en een nader voorstel daaromtrent zal worden gedaan.

Be Vergaclering zich nu uit de Consistoriekamer naar de Kerk begeven heb
bende, besteeg Ds. S. P. Heyns den predikstoel—liet, na het voorgebed, zingen Ps. 134,
hield eene voortreffelijke Leerrede over de woorcien van den Apostel Paulus, Hand. 20: 27
(Biji.), deed het dankgebed—en sprak, na I~et zingen van Gezang 3: 3, den Apostolisehen
zegen uit.

Be Vergadering, na eene korte tusschenpoozing, hare werkzaarnheden zullende
hervatten, deed de Hoog-Eerw. Pr~eses eene hartelijke en treffendé toespraak, bepalende
vooral hare aandacht bij de vrijheid, welke dit ons Kerkgenootschap van Staatswege,
sedert onze laatste bijeenkomst hebbe bekomen—de vereeniging in welke het tot andere
Protestantsche Kerkgenootschappen staat, wier medewerking tot hetzelfde verheven doe!
wij hebben aan te kweeken, en den toestand, waarin zoo veleii onzer medechristenen zich
bevinden, die van de openbare genademiddelen zijn verstoken, wier belangen ernstig en
krachtdadig door ons behooren te worden behartigd.

Be Scriba de aandacht der Vergadering verzocht hebbende bij Art. 10: 27,
werden hem tot hulp toegevoegd Di. W. Robertson en J. J. Brink.

Be Pr~eses gevraagd hebbende, of eenige aanmerkingen op de credentialen te
maken zijn, merkte Ds. Herold aan, dat hij de redenen verlangde te weten, waarom de
Predikant van George niet was verschenen. Hierop werd gelezen een brief van Ds. Ballot
(Bijl. in Rapport van Actuarius), de oorzaak zijner afwezigheid meldende. Bit werd door
de Vergadering voldoende beschouwd.

Ook werd gelezen een brief van Ds. Taylor, reden gevencle waarorn noch hij,
noch eenig ander afgevaardigde heeft kunnen tegenwoordig zijn (Biji.).

Ds. Robertson aangemerkt hebbende, dat eenige Ouderlingen niet waren ver
schenen, verklaarden de Leeraars van Piketberg en Riversdal, dat do Ouderlingen dier
Gemeenten, tot deze Vergadering afgevaardigd, door ziekte verhinderd worden te ver
schijnen. Be Leeraar van Somerset (Oost) zeide dat door den toestand des lands de
Ouderling dier Gemeente niet heeft kunnen komen; terwiji die van Mosselbaai door den
gezwollen staat der rivieren werd verhinclerd.

Be Vergadering berustte in deze redenen, doch besloot de Predikanten, die in
deze Vergadering niet waren verschenen, indien voor het scheiden van dezelve, geene
schriftelijke kennisgeving mogt worden ontvangen van de redenen hunner afwezigheid,
hun daarover te doen aanschrijven.

Be Pr~ses las nu het Reglement van Orde voor.
o2
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Eenige m&norien en brieven ingek omen zijnde, werden dezelve (overeenkomstig
Art. 10: 20) voorgelezen, als:

1. Van eenige fungerende en oudkerkeraadsleden van Tulbagh, verzoekend~
dat de Vergaderplaats van den~ Ring niet worde verplaatst naar Malmesbury.
Daze memorie, gelijk eene andere van Worcester, over datzelfde onderwerp, werd gesteld
in handen van Di. Herold, Van der Lingen, en den Ouderling van Stellenbosch, orn daar
over hun rapport in te brengen, wanneer het beschrijvingspunt over datzelfde onderwerp
ter tafel zal worden gebragt.

2. Twee brieven van den Heer G. D. Joubert, gedagteekend Hebron, den 27
Augustus, 1847.

3. Brie brieven van eenige ingezetenen van Onder Zeekoe-Rivier, Colesberg,
gedagteekend 21 Junij, kiagende over de handelwijze van den Predikant en Kerkeraacl van
Colesberg.

Deze brieven werden gesteld in handen eener Commissie (waartoe Di. Van der
Riet, Ham, en de Ouderling Aib. Muller benoemd waren), welke Commissie gevolmagtigd
werd, zoowel van den Predikant van Colesberg als de Leden van den Oraaff-Reinetschen
Ring alle noodige inlichting in te winnen, en rapport in te leveren wanneer het beschrij
vingspunt over dit onderwerp zal worden behandeld.

4. In handen van de Predikanten en Ouderlingen van de Paarl en Zwartland,
werd gesteld eene memorie, aan de Vergadering voorgelezen, van eenige ingezetenen van
den Paardeberg, verzoekende onder Ressort van de Parochie van de Paarl te worden gesteld,
waarover in eene volgende Vergadering rapport zal worden ingediend.

5. Gelezen zijnde een brief geteekend John Addey, rustend diaken te Wel1ing~
ton, gedagteekend 3 October, 1847 (zie Biji.), werd op voorstel van den Hoog-Eerw.
Pr~ses besloten, den Heer Addey te melden, dat daar zijn voorstel eene verandering
bedoelt in de constitutie van ons Kerkgenootschap, de zaak voor deze Vergadering niet wel
kan worden gebragt, omdat dezelve eerst met de beschrijvingspunten aau de overweging
der respective Kerkeraden had behooren onderworpen geweest te zijn, maar dat dezelve
onder die punten ter overweging bij eene volgende Algerneene Kerkvergadering zal worden
opgenomen.

6. De Kerkeraad van de Kaapstad per brief van l2den (heden) verzocht heb
bende, dat de Synode eenen dag zoude gelieven aftezonderen ter inwijding van het Nieuwe
of Tweede Kerkgebouw—is, dat verzoek toegestaan zijnde, door de meerderheid besloten,
dat daartoe worde afgezonderd Dingsdag, den 26 dezer (Biji).

7. Gelezen zijnde een voorstel van Us. Herold (Biji.), werd besloten zuiks
in overweging te nemen.

Na de resumptie der Notulen deelde de Pr~eses mede, dat het Rapport der Syno
dale Commissie op morgen, en van den .kctuarius Synodi op overmorgen, zal worden
gelezen, waarna de Vergadering, op de gewone wijze, met dankzegging werd gesloten.
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TWEEDE ZITTING.

Woensdag, 13 October, 1847.

Allen tegenwoordig, behalve dePredikant van D’Urban, zonder opgaafvanredenen.
Na het gebed werden de Notulen gelezen, goedgekeurd en geteekend.
Di. A. Murray en P. K. Albertijn verschenen in de Vergadering, door omstan

digheden verhinderd zijnde de stad op gisteren vroeg genoeg te bereiken ter bijwoning der
Vergadering. Zij overhandigden de Credentialen door den Kerkeraad van Graaff-Reinet en
Prins-Albert afgegeven (Bij].), meldende Us. Murray, dat de afgevaardigde
Ouderling niet voor inorgen kon komen, terwiji Ds. Albertijn, die vroeger zijne Parochie.
had verlaten, meidde vernornen te hebben, dat zijn medeafgevaardigde door den oploop der
rivieren was verhinderd geworden te komen.

Door den Pr~ses werd aan de Vergadering voorgelezen eene mernorie van den
Eerw. Jacob Verhaag, verzoekende eene kwalificatie tot huipprediker (BijL), en
~telde voor dat dezelve worde overwogen, wauneer het versiag van den Actuarius Synodi
zal zijn gelezen—waarin de Vergadering genoegen nam.

Be Pr~ses de vraag gedaan hebbende, of ook door cleze Algemeene Kerkver
~adering een herderlijke brief aan de gemeenten zal worden afgezonden, waarop door
eene groote meerderheid toestemmend geantwoord werd; doch eenige leden aangemerkt heb
bende dat de benarning van “herderlijke brief” reeds zoo vele vooroordeelen had opge
wekt, vooral onder de Emigranten, hetgeen aan onkunde moet worden toegeschreven, zoo
dat zij aI wat dien naam draagt naauwelijks lezen zullen—stelde Us. van der Lingen voor:
“dat de aanschrijving der Al~emeene Vergadering, bij wijze van herderlijken brief, behel
zen zoude, eene korte voorstelling van den staat der Kerk—opgaaf van hetgene de Alge
meene Vergadering oordevlt noodig te zijn, dat ten gunste der Kerk geschiede.

a). Wat de Algemeene Vergadering besloten hebbe te doen;
b). Wat de Vergadering wensche dat de Leden der Kerk doen zullen—welk

voorstel door de Vergadering werd aangenomen; terwiji tevens besloten werd, dat
die brief door eene commissie zal worden vervaardigd, tot welke commissie benoemd werden
Di. Spyker, Van der Lingen en Murray.

Be Pra~ses voorgesteld hebbende dat, gelijk bij vorige gelegenheden, ook thans
een Synodaal Biduur worde gehouden, werd dit algemeen goedgekeurd, en tot voorgan
gers bij die plegtige gelegenheid werden benoemd Di. Fraser en Albertijn, terwiji men
goed vond te bepalen dat dit geschiede op Vrijdag avond (den 15), ten half zeven ure, en
dat het gebruik van het Kerkgebouw der Luthersehe Gemeente daartoe goedgunstig worde
verzocht. (Men leze het verzoek Biji).

Ter voldoening aan het bepaalde in Art. 24, werden tot Rationarii benoemcl Di.
Herold, Moorrees, Van der Riet en Pears—en door den Pr~ses bepaald dat zij hun
rapport zullen hebben in te leveren op Maandag den 25sten, terwiji de Qrnestors der Rin
gen verzocht werden in tijds de vêrantwoording der voor dit jaar ingezamelde penningen

o2 *
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aan den Algemeenen Qu~estor te doen, opdat de rekeningen van de ééne A]gemeene
Kerkvergadering tot de andere kunnen worden gesloten.

Ret versiag der verrigtingen der Synodale Commissie aan den PrEeses overhandigd
zijude (Biji.), las de Assessor voor hetgeen vermeld is onder No. 1, doch eer men
overging tot de lezing van de daarbij aangehaalde Bijiagen, werd door den Pra~ses aange
merkt dat, daar overeenkomstig Art. 10: de Vergadering “onder zekere bepalingen met
opene deuren worde gehouden,” de zaken, in die documenten voorkomende, van dien aard
waren, dat het beter ware dat bij het lezén derzelve de deuren werden gesloten. Be
Vergadering zich daarmede vereenigende, werd de noodige last daartoe gegeven.

Na eene korte pauze werden voorgelezen de Handelingen der Synodale Corn
missie, onder de Bijlagen van haar rapport gemerkt No. 1 La. C.

Na vele discussien of het rapport der Commissie met of zonder de Bijiagen zal
worden gelezen, werd door eene groote meerderheid besloten, dat al de daarbij aangehaalde
Bijiagen zullen worden gelezen, zonder dat men nogtans terstond na de lezing zoude
overgaan over de zaak zelve te beslissen.

Be Pr~ses las daarop hetgeen voorkomt in de Bijiagen van het Rapport der
Synodale Commissie La. A tot fol, 16, (zijnde het Rapport der Rings Commissie) en
maakte de Vergadering bekend, dat hij (D.V.) de verdere lezing op morgen zoude
voortzetten.

Be Notulen geresumeerd zijnde, scheidde de Vergadering met dankzegging
tot God.

BERDE ZITTING.

Donderdag, 14 October, 1847.

Allen tegcnwoordig, uitgezonderd Ds. J. Beck. Ook nam zitting de Ouderling
rfhs Muller, afgevaardigde van Graaff-Reinet.

Na het gebed werden de Notulen geresumeerd, goedgekeurd en geteekend.
Be Eerw. Kerkeraad der Luthersehe Gemeerfte het gebruik van haar kerkgebouw

tot het houden van het Synodaa~I Biduur goedgunstig afgestaan hebbende, blijkens brief
ged. 13 (in Biji.), werd dit door den Hoog-Eerw. Pr~ses, die denzelven voorlas,
aan de Vergadering medegedeeld, hetgeen de Vergadering met groot genoegen vernarn,
terwiji dezelve eenparig haar gevoelen te kennen gaf, dat bij die gelegenheid geene
geldelijke inzameling zoüde geschiederi, zoo als wel vroeger had plaats gehad.

De Pr~ses de werkzaamheden van gisteren hervattende, las flu aan de
Vergadering voor al de Bijiagen van No. 1, in het Rapport der Synodale Commissie
voorkomende, uitgezonderd het stuk door de Ouderlingen van Clanwilliam bij de Ring5
Commissie, na afloop van hare verrigtingen ingediend, en gezegd door zekeren S. du
Toit te zijn overgegeven geworden.

Na het lezen van al deze stukken, werd door den Pr~ses gevraagd, “of het



255

oordeel nu gaan moet over de zaken in het Rapport van de Synodale Commissie en in de
Beschrijvingspunten voorkomende, of dan eerst wanneer zij bij de Beschrijvingspunten
voorkomen?” en daarop antwoordde de Vergadering dat het nu moest geschieden.

Ook vroeg de Pr~eses, “of de Vergadering de wijze goedkeurde, waarop de
Synodale Commissie in de zaak van Ds. Be Roubaix had gehandeld?” en bevestigend werd
op die vraag geantwoord, onder de omstandigheden zoo als zij waren. In de minderheid
stemden Di. Spijker, Scholtz, flu Toit en de ouderling van Wellington, houdende
Ps. Spijker aan zich gereserveerd zijne redenen nader in te leveren.

Terwiji deze zaak was afgehandeld, werd door den Custos overgeleverd een brief.
door Ps. Be Roubaix aan den Hoog-Eerw. PrEeses gerigt, ged. 14 October (BijL).
“verzoekende, dat de beslissing van zijne zaak moge worden opgeschort tot dat hij zijne
verdediging met de daarbij behoorende bewijzen zal hebben ingezonden, en dat een billijk
termijn hem daartoe moge worden bepaald.”—Dit zijn verzoek door den Pra~ses aan de
Vergadering voorgesteld zijnde, werd besloten, “dat heden over acht dagen zijne verdediging
zoude worden ontvangen;” hetgeen voor het scheiden der Vergadering per missive (Biji.),
in antwoord werd medegedeeld.

Be Custos kreeg flu bevel dat de deuren weder konden worden geopend.
Thans voorgelezen zijnde hetgeen voorkomt in het Rapport der Synodale Corn

missie onder No. 2, werd op de vraag van den Pr~eses, of de Bijiagen in deze zaak zouden
worden gelezen, ontkennend geantwoord—verzoekende Ds. Van der Lingen aanteekening,
dat hij zich daarmede niet vereenigde.

Door de Vergadering werden de handelwijze der Synodale Commissie in deze
zaak goedgekeurd, gelijk ook algemeen werd goedgekeurd hetgeen voorkomt onder No. 3
en 4. Omtrent het vermelde in No. 5 werd door de meerderheid de handelwijze der
Commissie goedgekeurd. Ps. Van der Lingen verschilde omtrent de “opinie”— en Ps.
Spijker merkte aan, dat ook eene mededeeling aan de overige Ringen had behooren te
geschieden, omdat zij, daaromtrent onkundig gelaten zijnde, de Kerkeraden onder hun
ressort gevaar liepen, strijdig met hetzelve te handelen.

No. 6 gelezen zijnde, werd, op voorstel van den Pr~eses, besloten daarover te
handelen wanneer de zaak voorkomt in het Beschrijvingspunt I: 4.

No, 7 voorgelezen en goedgekeurd zijnde, rnerkte Ds. Spijker aan, dat ook
daarvan eene mededeeling aan de overige Ringen had behooren te geschieden.

Be Pr~ses rnaakte de Vergadering bekend, dat met het lezen van het Rapport
der Synodale Commissie op morgen zoude worden voortgegaan.

Vôor het scheiden der Vergadering, dat op de gewone wijze geschiedde, werd
het navolgende voorstel gelezen van Ds. Spijker, dat hierna in overweging zal worden
genomen :—“ Dat al de tusschenhandelingen der Moderatuur der Synodale Commissie in
het Rapport van den Actuarius Synodi, voor het houden eener Synodale Vergadering
gedrukt, en aan elken Kerkeraad op zulk eenen tijd, als denzelven in de gelegenheid stellen
kan om de daarin vervatte zaken in overweging te nernen, een getal exemplaren daarvan
gezonden worde, geëvenredigd aan het getal der Lederi, waaruit dezelve bestaat.”

I
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VIERDE ZITTING.

T7r~jdag, 15 October, 1847.

Allen, uitgezonderd Ds. Beck, tegenwoordig.
De notulen, na het gebed geresumeerd, goecigekeurd, en geteekend zijnde, las de

Scriba voor hetgeen voorkomt in het Rapport der Synodale Commissie.
No. 8. Bit goedgekeurd zijnde, werd besloten, dat overeenkomstig de daarin

gedane aanbeveling van de Synodale Commissie, worde gehandeld, en tot een wetsartikel
vastgesteld—”dat in het jaar, waarin de Algemeene Kerkvergadering wordt gehouden, en
er dus geene Ringsvergadering plaats vindt, de Qrnestors der Ringen van de respective
Kerkeraden opgaaf eischen van alle penningen, onder ultimo September van dat jaar,
ten behoeve van het Synodale en Predikanten Weduwen-Fonds geheven, en dat Kerkeraden
door hunne afge~raardigden verantwoording van dezelve doen binnen de twee eerste dagen
der Algerneene Kerkvergadering, dat aisdan ook de contributien door de Leden van het
Predikanten Weduwen Fonds aan de Qua~stors worden voldaan, die verantwoording in dit
ecu en ander, aan den Algemeenen Qrnestor doen zullen, op zoodanigen tijd, dat zijne
rekeningen en boeken van de é~ne Synodale Vergadering tot de andere gesloten kunnen
worden, na door Rationarii onderzocht en geteekend te zijn.”

No. 9 gelezen zijnde, werd op verzoek van Ds. Reid ook gelezen het verzoek
door de Specia~e Rings Commissie aan de Synodale Commissie gedaan; en werd de han
delwijze der Synodale Commissie in deze goedgekeurd.

Gelijk ook goedgekeurd werd, hetgeen voorkomt onder No. 10, terwiji de Verga
daring besloot, dat overeenkomstig aanbeveling der Cornmissie—”de brievenvracht door de
beambten der Synode en Scribas der Ringen uit het Synodale Fonds worde gedefroijeerd.”

No. 11 werd almede goedgekeurd, doch besloten, dat het Rapport der Commissie
in daze als een bijzonder voorstel, in nadere overweging zal worden genomen.

No. 12 en 13 alweder gelezen en goedgekeurd zijnde, verzoekt Ds. Spyker
omtrent het laatste aanteekening, als zijn gevoelen, dat hieromtrent eene mededeeling aan
de Kerkeraden had behooren te geschieden.

In verband hiermede werd gelezen een brief geteekend G. Esselin, Stellenbosch,
9 October, 1847 (Biji.), en nadat de Scriba en Us. Herold over het eerste gedeelte
eenige aanmerkingen hadden gemaakt, werd besloten, zoowel den brief van den Eerw.
A. Hardeland, in No. 13 van het Rapport vermeld, als het extrakt door de Conferentie der
Zendelingen in het Rynsch Genootschap, door den Eerw. Esselin toegezonden, in nadere
overweging op eenen daartoe te bepalen dag te nemen.

No. 14 werd goedgekeurd en werd besloten, daarover te handelen, wanneer zal
worden overwogen hetgeen voorkomt in het Beschrijvingspunt III, 1—” noodzakelijkheid
ter aanwending van middelen ter opleiding van jongelingen tot het leeraarsambt, enz.”

Helgeen vermeld worth in No. 15 goedgekeurd zijnde, werd besloten dit nader
te overwegen, wanneer voorkomt het Beschrijvingspunt VIII, 2, “omtrerit het Weduwen
Fonds.”
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Nos. 16, J 7 en 18 werden goedgekeurd, zullende No. 16 nader worden over
wogen, wanneer het rapport van den Actuarius zal zijn gehoord, en No. 18, wanneer ter
tafel zal worden gebragt het Beschrijvingspunt IV, 1, “de staat van het onderwijs in de
buitendistrikten.”

Ret geheel verslag der Synodale Commissie nu gelezen zijnde, werd door den
Pr~eses voorgesteld en algemeen goedgekeurd, “dat de dank der Vergadering aan die
Commissie worde toegebragt, voor de ijverige, vlijtige en belangstellende wijze, waarop zij
de ondersehiedene zaken aan hare zorg en opzigt toevertrouwd hebben behartigd.”

Be Actuarius Synodi leverde alsnu zijn versiag over (Biji.), en wer
hetzelve voorgelezen met zoodanige gedeelten der bijiagen, als de Leden der Vergadering
wenschten dat gelezen zouden worden, tot het slot van No. IV, 10, wanneer het uur
geslagen was dat de Vergadering zoude scheiden. Met betrekking tot het voorgestelde in
No. II, 4, bleek het dat de Ring, uit de stukken, welke die voor zich had, niet anders
oordeelen kon, terwiji de Actuarius tot genoegen der Vergadering van zijne handelwijze
inlichting gaf, blijkens brief van 25 April, 1843.

Ret medegedeelde onder IV, 6, a) b) zoude tot een nader onderwerp van behan
deling worden gemaakt, en omtrent IV, 10, worden beschikt, wanneer het geheele verslag
zal zijn gelezen.

V66r het schieden der Vergadering leverde Ps. Spijker zijne redenen in, als op
gisteren gemeld, welke gelezen werden (Biji.).

Ook werd het volgende Queritur, schriftelijk ingeleverd, door den Pr~ses voor
gelezen: “Be afgevaardigden van Malmesbury (Zwartland) vragen “hoe gehandeld moet
worden in gevallen, waar kinderen werkelijk gedoopt zijn (dat door getuigen en andere
omstandigheden kan bevestigd worden), en niet bekend gesteld is in het Doopregister ?“

(Get). J. C. LA FEBRE M00RREES,

S. A. LOuBSER, Ouderling.

Na het dankgebed werd de Vergadering door den Hoog-Eerwaarden Pr~ses
herinnerd aan het Biduur heden avond.

V1JFDE ZITTING.

Zaturdag, 16 October, 1847.

Allen tegenwoordig, uitgezonderd Ps. Beck zonder, en Ds. Sutherland en de
Ouderling van Tygerberg, met verlof.

Na het gebed de Notulen geresumeerd, goedgekeurd en geteekend.
Be Pr~ses verzoekt dat aangeteekend worde, dat het Biduur overeenkoinstig

besluit, gisteren avond gehouden, zeer talrijk is hijgewoond geworden, en bragt uit naain
der Vergadering den dank toe aan Di. Fraser en Albertyn, die voorgangers b~j die gele
genheid waren geweest.
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Ook werd voor het gebruik van het Kerkgebouw de dank der Vergadering aan
(len Wel-Eerw. Kerkeraad der Luthersehe Gemeente toegebragt (BijL).

Be Scriba der Synodale Commissie merkt aan, dat in de redenen gisteren inge
1eve~’d, en bij de Archiven gedeponeerd, aanmerkingen voorkomen over de handelingen der
Synodale Commissie, en daar tegen de besluiten van de Synodak Commissie, een protest
door den Tulbaghschen Ring staat aangeteekend, dat nog zal worden overwogen, geeft
hij de Ver~adering kenriis, dat door dé Leden dier Commissie een verzoek daarover aan
de Vergadering, voor het behandelen van dat punt, zal worden ingeleverd.

Narnens de Commissie, benoernd om rapport inteleveren, wanneer gehandeld zal
worden over het Beschrijvingspunt II, 2, door Ds. Herold uittreksel verzocht zijnde uit
de Acta des Rings, om de gronden te mogen weten, waarom de Ring de Vergadering
naar Malmesbury verlangt verplaatst te hebben, is dat verzoek toegestaan en aan den Scriba
van dien Ring opgedragen geworden, dat extrakt te verleenen..

De lezing van het Rapport van den Actuarius hervat zijnde, werd besloten den
brief van den Scriba van den Albanischen Ring, voorkomende in de Bijiagen van dat
Rapport, pag. 377 (ingekomene brieven), in overweging te nemen, ten einde eenige
bepalingen voor de toekomst in dergelijke gevallen te kunnen maken.

Ook werd besloten betrekkelijk het schriftelijk voorstel van den Kerkeraad van
t~eorge, in de Biji Igen (ingekomene brieven, pag 451), dat bepaald zal worden of hetvelve
bij deze Vergaclering in overweging zal worden genomen, nadat het Beschrijvingspunt
~ 1 7, “handelende ovei het Kei kgehouw van Grobbelaarsriviei,’ zal zijn afgehandeld

Met betrekking tot het schrijven van den Actuarius aan den Ring van Tulbagh,
voorkomende in het Rapport VIII, 9, over het stichten van eene nieuwe gemeente in het.
Clanwilliarnsche, deelde Ps. de Villiers de Vergadering mede, dat de Gemeente is gesticht,
en Kerkeraden zijn benoernd, die eerlangs bevestigd zullen worden, hetgeen de Verga
dering aangenaam was te mogen vernemen.

Ret geheel verslag van den Actuarius voorgelezen en aangenomen zijnde, werd,
op voorstel van Ps. A. Murray, de clank der Vergadering aan dien beambte eenparig
toegebragt.

Be Ouderling Muller verzocht hebbende, dat hem afschrift mogte worden
verleend van het antwoord van het Gouvernement, op den brief van den fungerenden
Actuarius Synodi, is zuiks hem toegestaan onder de gewone bepalingen.

Overeenkomstig het op gisteren genomen besluit, werd mi de aandacht der Ver—
gadering bepaald bij het Beschrijvingspunt III: 4, en daarbij gelezen zijnde het verzoek
der Zendelingen van de Frarische Kerk in het Basuto-land (pag. 429 der Bijiagen, of inge
komen brieven), en de aanbeveling van den Actuarius, IV: 10, gavenvele ledenhun gevoeleri
te kennen, waarop Ds. Van der Lingen voorstelde, dat “de Algemeene Vergadering eene
Commissie benoeme, om met den Eerw. Heer Bisseux, Leeraar der Fransche Gerefor
meerde Kerk, op eenen te bepalen dag, den Heer Dyke, door oplegging der handen in te
zegenen, ter bediening van het Evangelie onder de 1-leidenen, bepaaldelijk in het Basuto
land :“ terwiji Ps. Herold er de volgende ampliatie bijvoegde—” dat zoodanige Corn
missie gevolmagtigd worde om de acte van inzegening te teekenen.” Bit werd door eene
groote meerderheid aangenomen. Be minderheid uit vijf bestaande. Ps. Spijker ver
zocht aauteekening, dat hij in de minderheid had gesternd.
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Hierop werd dit nader voorstel, door Ps. Van cler Lingen gedaan, aangenomen,
“Dat de Heer Dyke bekend worde gemaakt met het besluit der Vergadering, en van
hem te vernemen of dat besluit voldoet aan den wensch van zijne Broeders ?“ Hetgeen
geschiedde (Biji.).

Eene memorie gelezen zijnde, geteekend Johan Kretzen (Biji.), en deze onder
steund geworden zijnde door den Leeraar van Zwellendam, werd besloten dezelve in overwe
ging te nemen met Beschrijvingspunt IV: 2, “middelen te beramen om, enz., enz.”

Met betrekking tot het autwoord van het Gouvernement op den brief van den
Actuarius (Biji. ingek. brieven, pag. 411) en de aanbeveling van den Actuarius in zijn.
Rapport IV: 2, werd besloten: eene andere memorie in te leveren bij het Gouvernement,
door al de leden der Vergadering geteekend, om voor de weduwe van wijien den Wel
Eerw. Beer Stucki eene jaarwedde te bekomen, en werd het vervaardigen van dezelve aan
den Ass. Scriba, Ds. Robertson, opgedragen.

Overgaande tot de overweging van het medegedeelde in Lemma IV: 6, a), b),
van het rapport van den Actuarius, en het verzoek, van Gouvernements wege gedaan,
(ingek. br. 449), werd g elezen de geheele correspondentie, tussehen het Gouvernement en
den Kerkeraad van Natal, zoo mede de brieven des Kerkeraads aan den Actuarius en zijn
schrijven aan het Gouvernement (Biji. of ingek. hr., p. 412—426, 438—447).

Na het lezen van dit een en ander stelde de Pr~ses de volgende vragen voor,
welke in de Vergadering van Woensdag zullen worden overwogen :— -

1. Zal aan het verzoek van den Kerkeraad van Pietermaritzburg worden voldaan,
“dat de Synode den Eerw. Heer Döhne aanbevele, om als Leeraar der
Nederduitsche Gereformeerde Gemeente aldaar te worden aangesteld ?“

2. Beveelt de Synode dat de Beer Döhne het salaris blijve genieten, tot dat een
ander wettig geordend leeraar kome ?“

3. Heeft de Synode het voornemen, iemand tot leeraar aldaar aan te bevelen?”
Us. Be Villiers stelde voor, dat “bij de opening van elke zitting het Reglement

van Orde worde voorgelezen, omdat hij vermeende dat Art. 19 niet is geobserveerd gewor
den ;“ welk voorstel unaniem is verworpen geworden.

V66r het scheiden der Vergadering werden de volgende schriftelijk gedane vra-.
gen voorgelezen, als—

1. Van Ds. W. A. Krige (BijL).
2. Van Us. P. N. Ham (Biji.).
Be Vergadering scheidde na het gebed.
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ZESDE ZITTING.

Maandag, 18 October, 1847.

Allen tegenwoorclig—uitgezonderd Us. Beck, zonder kennisgeving, en Us.
Berrang~, wegens indispositie.

Na het gebed—de notu]en geresumeerd, goedgekeurd en geteekend.
Us. Spijker aanmerkencle, dat hij wel aanteekening had verzocht dat hij in de

minderheid had gestemd, toen het voorstel omtrent tie ordening van den Heer Dyke was
aangenomen geworden, maar niet verzocht hebbende dat zijne redenen zouden worden
bekend gesteld, levercie thans die redenen in geschrifte in, verzoekende dat dezelve bij de
archiven mogen worden gelegd. Zij werden voorgelezen en zijn te vinden in de Bijiagen.

De Pr~ses las het antwoord van den Heer Dyke, op den brief namens deze
Vergadering hem geschreven, de Vergadering bedankende voor tie goedgunstige kennis
geving, terwiji hij daarbij verzoek doet, “dat in de Akte van ordening, welke hem zal
worden uitgereikt, eene clausule worde gevoegd, dat hij het leeraarsambt zoude kunnen
uitoefenen onder tie heidenen, of waar ook de akten van ordening, welke aan tie Leeraars
tier Fransche Kerk in het Basuto land gegeven zijn, erkend worden. (Biji.).

Dit verzoek werd toegestaan met die bepaling, door Us. Van der Lingen voor
gesteld, “waar en in zoo verre die (i.e. Fransehe) akte wordt erkend.” Tot de Commissie
van ordening werden benoemd de Mocleratoren, Di. van der Lingen, Herold, Robertson,
Murray, Albertijn en Fraser.

Ret volgende schriftelijk verzoek werd door Us. Scholtz gedaan,—” daar ik ver
zuimd heb mijn protest te laten aanteekenen, tegen mike besluiten van de Synode, bij
welker stemming ik in de minderheid geweest ben, zoo verzoek ik mijn protest tegen die
besluiten, met opgave van redenen, bij den afloop der Synodale Vergadering te mogen
bekend stellen.”

flit wordt zijn Wel-Eerw. toegestaan.
Gelezen zijnde een brief; geteekend U. G. Joubert, Hebron, 13 September,

1847, verzoekende om eenjge uittreksels uit de acta van den Graaff-Reinetschen Ring,
werd besloten, dat verzoek te stellen in handen van den Scriba van dien Ring (Biji.).

De correspondentie thans weder gelezen zijnde, waaruit de vragen zijn ontstaan
in de vorige Sessie, omtrent het aanzoek aan den Kerkeraad van Pietermaritzburg, welke
vragen nu werden overwogen, stelde omtrent de eerste vraag Us. van der Lingen voor,
“dat de Heer Döhne worde aanbevolen tot Leeraar van Pietermaritzburg, zoodra hij
bewijzen zal hebben gebragt dat hij door het Genootsehap, hetwelk hem heeft uitgezonden,
geheel is ontsiagen.” Hierbij voegde de Pr~eses deze ampliatie “en hij onvoorwaardelijk
onderteekend zal hebben tie geloofsbeiijdenis der Nederduitsch Gereformeerde Kerk, en
de Wetten en Regiementen van de Kerk van Zuid Afrika.”

Us. Robertson brag tie voigende emendatie voor, “dat de Wel-Eerw. Reer
Uöhne, onder de omstandigheden van de Gemeente te Natal, aanbevoien worde om als
Predikant van tie Gereformeerde Gemeente aldaar geplaatst te worden, zoodra hij de
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Geloofsbelijdenis onzer Kerk, en daarbij onze kerkelijke wetten en verordeningen onvoor
waardelijk onderteekend zal hebben.”

Tot de stemming overgegaan zijnde, werd door de meerderheid verworpen de
emendatie, gelijk ook het voorstel van Ds. Van der Lingen, met de ampliatie van den
Pr~ses,—en mede het voorstel van Ds. Van der Lingen, met deze ampliatie “mits hij de
Geloofsbelijdenis en de wetten en reglementen onderteekent op de wijze, door hem te
te kennen gegeven in zijnen brief aan den Kerkeraad van Pietermaritzburg.”

Be tweede vraag gedaan zijnde, “beveelt de Synode dat de Heer Böhne het
salaris blijve genieten, tot dat een ander wettig geordend leeraar kome ?“ werd dezelve met
vier-en-twintig stemmen bevestigend, en met twee-en-twintig steminen ontkennend be
antwoord.

Ds. Spijker verzoeht aanteekening dat hij in de eerste en tweede vraag in de
minderheid had gestemcl. Ds. Krige met de tweede in de minderheid.

Be derde vraag was—” Heeft de Synode het voornemen iemand tot leeraar
aldaar aan te bevelen ?“ welke aigemeen toestemmend werd beantwoord, zoodra zij
daartoe in de gelegenheid zal worden gesteid.

BiS deze gelegenheid deelde de Scriba aan de Vergadering mede, dat hij, niet
lang geleden, eenen brief van Ds. van Meurs, uit Kampen, had ontvangen, die hem berigtte
dat Di. Adriani en Begeman, Predikanten in Noord Holland, hunne begeerte hadden
te kennen gegeven herwaarts te komen, om het Evangelie te mogen verkondigen, hetgeen
voor communicatie werd aangenomen.

De Synodale Commissie, overeenkomstig den aan haar, bij Synodaal besluit ‘ian
22 November 1842, opgedragen last, gerapporteerd hebbende, “dat Presbyteriaansche
Gemeenten, op hun verzoek, onder behoud van hunne bijzondere inrigtingen, met ons
Kerkgenootschap in verband gebragt kuñnen worden, en hunne afgevaardigden in onze
Kerkelijke Vergaderingen alleen eene adviserende stem zullen hebben” (Zie Rapport,
No. 11, en BijL), en dit nu ter tafel gebragt zijnde, stelde Ds. Spijker voor, “dat de
overweging van, en beslissing op, het Rapport van de Synodale Commissie betrekkelijk de
Vereeniging van de Presbyteriaansche Kerken uitgesteld worde tot eene volgende Synode,
opdat de onderscheidene Kerkeraden in de gelegenheid gesteld worden om daarover te
kunnen raadplegen, en door hunne afgevaardigden hunne gevoelens mede te deelen, en dat
afschrift van dat gedeelte van het Rapport aan de Kerkeraden worde toegezonden,”—welk
voorstel door de meerderheid werd aangenomen,—de minderheid van gevoelen zijnde, dat
over de aanbeveling thans zoude worden beslist.

Betrekkelijk hetgeen bepaald was omtrent No. 13 in het Rapport der Commissie,
werd besloten: afschrift van den brief van den Eerw. Aug. Hardeland, en het uittreksel van
dien van de conferentie van het Rhijnsch Zendeling Genootschap, in handen eener Com
missie te stellen, die op Vrijdag aanstaande Rapport daaromtrent zal hebben uittebrengen.
Tot die Commissie werden benoemd Di. Sutherland, Reid, Scholtz en Borcherds.

Tot de overweging der geredigeerde Beschrijvingspunten thans overgaaride, werd
omtrent I. 1, “dat eene bepaling worde gemaakt, dat de Synodale Commissie gedeeltelijk
uit Ouderlingen moet bestaan,”—opgemerkt, dat de wet zuiks volstrekt niet verbiedt, en
besloten dat de wetsbepaling blijve zoo als die is.

Omtrent I. 2 werd bepaald dat de Pr~ses der Synode zijrl zal Pr~ses der Synodale
Commissie, en bij diens ontstentenis (ingevolge Art. 19: 5) de Secundus van den Pr~ses.
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I. 3 werd, op voorstel van Ps. Herold, aldus geëmendeerd—” dat bij het uit~.
schrijven van bededagen, bij de kennisgeving aan de Hooge Overheid, ook hare medewerking
zal worden verzocht.”

Overgaande tot I. 4: “Protest van de meerderheid van den Tulbaghschen Ring
tegen de handelingen der Synoclale Commissie” werd gelezen, het schriftelijk verzoek van
de Leden der Synodale Commissie, waarvan in de vorige Sessie kennisgeving was geschied.
(Biji.).

Hierop verlaten de Leden der Synodale Commissie, en die van den Tulbaghschen
Ring, die bemoeijenis in de zaak hebben gehad, de Vergadering; en op verzoek van den
Pr~ses wordt het scribaat aangenomen door Ps. T. J. van der Riet.

Dc Pra~ses vraagt of een minder bestuur tegen de handelingen van een hooger
protesteren kan; welke vraag niet werd beantwoord, omdat men eerst met de meriten der
zaak wilde bekend gemaakt zijn.

Het verzoek der Synodale Commissie voorgedragen zijnde, besluit de Vergadering
hetzelve in te willigen. Hierop werden voorgelezen de handelingen der Synodale Com
missie in deze zaak, alsook de gronden van het Protest, door de Leden van den Tulbaghschen
Ring ingeleverd. (Biji.).

De Pneses verklaart de discussien hierover morgen te zullen voortzetten.
De Leden der Synodale Commissie en die van den Tulbaghschen Ring weder

zitting genomen hebbende, werd gelezen een voorstel van Ps. Ham (BijL). Aismede een
brief van de Wel-Eerw. Heeren Blair en Morgan (Biji.).

Waarna het dankgebed geschiedde.

ZEVENDE ZITTING.

Dingsda~q, 19 October, 1847.

Allen tegenwoordig, uitgezonderd. Ps. Beck.
Ook verscheen in de Vergadering Ps. Roux, betuigende zijn leedwezen, door

omstandigheden verhinderd te zijn geworden, bij den aanvang tegenwoordig te zijn.
Na het gebed werden de Notulen geresumeerd, goedgekeurd, en geteekend.
Ds. Roux, zijn credentiaal overleverende, meldde dat de afgevaardigde Ouder

ling, wiens naam in het credentiaal vermeld wordt, door den toestand van zaken op de
grenzen, verhinderd was zijn Wel-Eerw. te vergezellen.

Als een afgevaardigde uit den Ring van Albanie, werd Ps. Roux benoemd tot
een der Rationarii.

Ps. Spijker verzocht, en dit wordt zijn Wel-Eerw. toegestaan, voor en aleer men
de discussien zoude voortzetten over het protest van den Tulbaghschen Ring, eene plegtige
verkiaring te mogen doen, ter wegneming van den nadeeligen indruk, dien het hooren lezen
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van hetgeen voorkomt in het op gisteren voorgedragen verzoek van de Synodale Commissie
omtrent hem, zoude kunnen hebben gemaakt op degenen, die het hebben hooren voorlezen,
in opzigt tot zijn karakter—” dat hij in geellen deele eenigen invloed gehad heeft op de
handelingen van den Tulbaghschen Ring zoo mm als op het ingeleverde protest, betrek—
kelijk de handelwijze van de Synodale Commissie.”

De Leden der Synodale Commissie, en die van den Tulbaghschen Ring verlaten
nu de Vergadering

Hierop brengt Ps. Spijker de Vergadering voor de aandacht, dat Art. 122 worde
in acht genomen, welk voorstel met meerderheid van stemmen wordt aangenomen. Be
Vergadering verlaten daarop de Hoog-Eerw. Pra~ses, benevens Di. Spijker en Van der
Riet, en het Scribaat wordt, op verzoek van den Assessor, door Ds. Ham waargenomen.

Be stukken betrekkelijk de zaak, aismede het protest, worden der Vergadering
voorgelezen.

Na vele discussien van onderscheidene Broeders, zoo voor als tegen de zaak,
betreurt de meerderheid der Vergadering, dat de Synodale Commissie in vele opzigten
hunne werkzaamheden verkeerd bestuurd hadden, maar ook waren er sommigen die oor
deelden dat de Tulbaghsche Ring niet naar Art. 5 gehandeld had.

Dien aangaande deed de eerste afgevaardigde van de Kaapstad het voorstel, “dat,
hoewel de Vergadering zich niet kan vereenigen met de handelingen der Synodale Corn
missie, kan de Vergadering nogtans niet goedkeuren de wijze van handelen van de Rings
Vergadering, als strijdig tegen het Sde Art. der Synodale wet.”

Welk voorstel met eene meerderheid van ééne stem, zijnde 14 tegen 13, verworpen
werd.

Hierop deed Ps. Krige het volgende voorstel: “dat de Synodale Commissie in
de gegevene omstandigheden niet anders kon handelen, en daarom wij de handelingen van
den Ring ten eenen male afkeuren, door zich op die wijze tegen de Synodale Commissie te
verzetten.” Waarop Ds. Van der Lingen eene ernendatie maakte van den volgenden inhoud:
“dat de Vergadering oordeelt, dat beide de Synodale Commissie en de Ringsvergadering
redenen gehad heeft die niet verwerpelijk zijn; en dat het eenige hetwelk de Vergadering
meent te moeten afkeuren is, dat men van de eene cii andere zijde tegen den geest var~
Art. 115 en 123 zich in het over cii weder schrijven, uitgedrukt heeft!” Welke emendatie
met eene meerderheid van stemmen aangenornen werd.

Dc tweede afgevaardigde van de Kaapstad, tie Predikant en afgevaardigde van
Victoria, de Predikant en afgevaardigde van Fransehe Flock, alsook de Assessor, verzoeken
aanteekening dat zij in de minderheid gesternd hadden, alsinede doet dit de afgevaardigde
van Graaff—Reinet, die meent dat de Ringsvergadering in de Tulbaghsche questie gedwaald
heeft.

Hierop verzocht Ps. Krige ook aan te teekenen, dat op zijn herhaald verzoek zijn
voorstel niet aan de ‘/ergadering is voorgedragen geworden.

De Leden der Synodale Commissie, vau den Tulbaghschen Ring, de Hoog-Eerw.
Pr~ses en anderen, die zich verwijderd hadden, weder binnen gelaten zijnde, ging men over
tot de overwegung der Beschrijvingspunten.
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II. RINGSBESTUUR.

Omtrent No. I: “Daar er geene wet bestaat welke bepaalt, enz.,” verklaarde de
~Tergadering, gelet hebbende op Art. 250, in vereeniging met Art. 30, dat de betrekking
van Scriba en Qw~stor des Rings door eenen en denzelfden persoon moet worden waarge
nomen voor een honorarium van £10,—en werd besloten dat in Art. 30, f, het woordje of
veranderd zal worden in en.

Aangaande No. 2, “dat de zitting van den Ring van Tulbagh naar Malmesbury
worde verplaatst,” dat flu overwogen werd, vooraf besloten zijride “dat in de stemming
hierover de Leden van den Tulbaghschen Ring geen’ deel zullen nemen ;“ werd flu gelezen
liet rapport van Os. Herold, ingediend riamens de Commissie benoemd om de memorien,
over die zaak ingeleverd, te overwegen (Biji.), ook de memorie van Worcester
(BijI.), alsmede de gronden door de Leden des Rings aangevoerd (Biji.), en memorie
van Kerkeraden en Oud—Kerkeraden van Tulbagh (Biji.).

Be Leden van den Tulbaghschen Ring, zoo die voor als tegen de verplaatsirig
waren, hunne aanmerkingen gemaakt hebbende, werd besloten “dat de Vergadering plaats
van den Bing te Tulbagh b4jve.”

Be Pr~ses eenen brief gelezen hebbende van Os. Be Roubaix, verzoekende dat
de tijd tot inzending van zijne defensie tot Maandag moge worden verlengd, is zuiks
eenparig toegestaan, en daarvan terstond kennisgeving geschied (Biji.).

Orntrent het voorstel 3, “de noodzakelijkheid van ééne of liever twee nieuwe
gerneenten tusschen George en Uitenhage te stichten,” las de Scriba van den Zwellen
damschen Ring een uittreksel uit de handelingen der Rings Commissie (Biji.), zoo
mede de briefwisseling, over dat onderwerp gehouden tusschen de Commissie van Zwel
lendam en Albanie, waarop door Os. Herold voorgesteld en door de Vergadering goedge
keurd werd, “dat van wege de Synode een brief worde geschreven aan de Kerkeraden
van George en Uitenhage, hen aanmoedigende de inwoners van die gemeenten behulpzaam
te zijn in het stichten van nieuwe gemeenten; die van George in de Langekloof en van
~Jitenhage tusschen Gamtoos en Kromme Rivier.

Ret punt No. 4 werd, na eenige opheldering, door den voorsteller ingetrokken.
Omtrent No. 5 werd besloten, dat de woorden in parenthesi, Art. 34, afd. 13,

Hier vraagt de Voorzitter visie van die boehen, en in art. 40, het resolutie boek benevens”
worden geroijeerd, en die verandering in beide wetsartikelen te maken.

Aangaande No. 6, werd uit de Acta van den Zwellendamschen Ring voorge—
lezen, wat daartoe aanleiding had gegeven, en de Vergadering besloot, hot voorstel aan te
nemen “dat de vacatiegelden, bij de Ringsvergaderingen, op dezelfde som worden gesteld
gelijk bij de Synocle” en Art. 250 daarna te veranderen.

Nos. 7 en 8 gelezen, en de aanmerkingen van Di. Murray en Roux gehoord
zijnde, werd besloten “dat het elken Ring vrij zal staan den dag der Vergadering te bepalen,
mits zuiks geschiede in de derde week van de maand October, en Art. 31 aldus te veran
deren, “de gewone Vergaderingen worden eenmaal ‘s jaars gehouden, op eenen door elken
Ring te bepalen dag, in de derde week in de maand October, zullende in de~ telling der~
weken, ecu gedeelte voor bet geheel genomen worden; zullende de Ringsvergaderingen
in het eerstvolgende jaar op den dag, in 1842 bepaald, als nog te zamen komen.
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No. 9 vervatte het vOorstel, dat de Herderlijke Brief, door den Ring van
Graaff-Reinet in 1842 aan eenige leden der Colesbergsche en Cradocksehe Gemeenten
gerigt, die de Evangelische gezangen niet zingen, naar de Synode worde gerefereerd, met
verzoek deszelfs inhoud in overweging te willen nemen,” zoo werd gemelde brief, voorkomende
in de Acta van den Graaff-Reinetschen Ring, gelezen, en daarmede vergeleken een te rfhaba
Unchu gedrukt en conform bevonden, en eenige discussien hierover gehoord zijnde,
werd besloten: dien brief te stellen in handen der Commissie, in de eerste Sessie benoemd
om rapport in te dienen voor de in hare handen gestelde brieven van den Heer Joubert
en andere inwoners van Zeekoe Rivier, en wordt de overweging van dit punt uitgesteld tot
dat men zal gekomen zijn aan VI, 9, wanneer het versiag der Commissie wordt verwacht.

Op voorstel van Us. Brink, “dat eene Commissie worde benoemd, om op de
memorie, door den Heer J. Kretzen ingezonden, a~s in verband staande met het Beschrij
vingspunt voorkomende in Hoofd. IV. 2, te rapporteren, voor dat het gemeld Beschrijvings
punt ter tafel gebragt worde,”—werd besloten te benoemen den Hoog-Eerw. Assessor, met
Di. Murray, Shand en Brink.

Gelezen een voorstel van Us. KrigQ (Biji.)
Na het voorlezen der korte Notulen, zeide de Pr~ses dat hij uit het hooren der

notulen van hetgene is besloten geworden, toen hij den stoel niet bekleedde, aanleiding
heeft gekregen om eenige vragen te doen, op welker beantwoording hij zal hebben aan
te dringen, voor dat hij a~s Pr~ses der Synodale Commissie zal kunnen werkzaam zijn.

Hierop scheidde de Vergadering more solito.

ACHTSTE ZITTING.

Woensdag, 20 October, 1847.

Allen tegenwoordig, uitgezonderd Us. Beck.
Na het gebed, de Notulen geresumeerd zijnde, merkte de Hoog Eerw. Assessor

aan, dat hij bij het resumeren der korte notulen, door Ds. Ham gehouden, bij het sluiten der
Vergadering op gisteren eenige aanmerkingen heeft gemaakt, welke daar zij niet waren
aangeteekend geworden, zijn Hoog-Eerw. flu verzocht in de notulen opgenomen te mogen
worden. Zij werden door zijn Hoog-Eerw. in geschriftte gesteld en zijn in de Biji.

Voor men overging ter teekening der notulen, werden door den Hoog-Eerw.
Pr~ses eenige aanmerkingen gemaakt, welke nader door zijn Hoog-Eerw. in geschrift
zullen worden gesteld, om bij de notulen te worden gelegd.

Ook verzocht Us. Herold een voorstel te mogen doen, dat, zijn Eerw. zeide,
betrekking had op de notulen, welke nu geteekend zouden worden, ten opzi~te van het
geeii aangeteekend staat a~s het besluit der Vergadering, in de zaak van het protest van
den Tulbaghschen Ring.

Dit verzoek door eene groote meerderheid toegestaan zijnde, wenschten Di. Spijker
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en Scholtz en cle Ouderling Smuts dat worde aangeteekend, dat zij in de minclerheid
hadden gestemd.

Ds. Herold las hierop zijn voorstel (Byl.)
Dit voorstel gelezen zijnde, was de vraag of het nu (dan wel naderhand) zoude

worden overwogei), en terwiji de stemmen staakten, werd door de beslissende stem van den
Pr~ses, bepaald dat zulks flu geschiedde.

Zeer vele discussien werden hierover gevoerd, en na eenige aanmerkingen van den
Pr~eses, zeide Ps. Herold, in zijne betrekking als afgevaardigde tot de Synodale Commissie
namens den Kaapstadschen Ring, het voorstel te zullen intrekken, in geval de leden van
dien Ring, in deze Vergadering te~enwoordig, daarin bewilligden. Bit toestethmend door
hen beantwoord zijnde, werd dit voorstel ingetrokken.

De notulen nu geteekend zijnde, werd gelezen een brief geteekend Jan Venter,
welke gesteld werd in handen der Commissie, belast om rapport in te dienen over de memo
rien van zekere inwoners in de parochie van Colesberg.

Tot de Beschrijvingspunten overgaande, werd nu overwegen II, 10, het voorstel
van den Beaufortschen Kerkeraad, dat aldaar een nieuwe Ring worde gecreëerd.

Ps. Fraser dit aangedrongen, en de Leden van den Graaff-Reinetschen Ring
hunne gevoelens geuifhebbende, werd, op voorste] van den Pra~ses, besloten, “dat wanneer
de Gerneente van West Nieuwveld zal zijn gesticht, aisdan een nieuwe Ring zal worden
daargesteld, oncler den naam van Beaufortschen, waartoe behooren zullen de Gemeenten
vaii Beaufort, Victoria, Prins Albert, en West NieuwvelcL”

Ps. Roux doet een voorstel, dat de Gemeente van Somerset (Oost) gevoegd worde
bij den Ring van Albanie, doch Ds. Pears aangemerkt hebbende, dat de Kerkeraad van
Somerset geene kennisgeving daarvan had ontvangen, werd dit voorstel door zijn Wel-Eerw.
terug genornen.

Bij de overweging van III, 1, “noodzakeiyklieid ter aanwending van middelen
:tcr opleiding van jongelingen tot het Leeraarsambt in onze Gereformeerde Kerk al/iier,” werd
gelezen hetgeen voorkornt in het Rapport der Synodale Commissie, No. 14, met de daarbij
aangehaalde bijiagen en werd, op voorstel van den Pr~eses, besloten, de zaak op morgen te
behandelen.

Omtrent de vraag, door den Zwellendamschen Ring in 1843 naar de Synode
verzonden, voorkomende in III: 2, “of en in hoeverre de Wel-Eerw. Heer Moorrees, enz.,”
las de Scriba van dien Ring de correspondentie met Ps. Moorrees—en gaf de Pr~ses het als
zijn gevoelen te kennen, dat de Vergadering hare afkeuring te kennen geve, over bet gedrag
der afgescheidenen, na hetgeen door hen in de vorige Synode was beloofd en op hun
verzoek aan hen was toegestaan geworden. Be Vergadering zich daarmede vereenigende,
stelde de Pr~eses voor—”dat de Vergadering ook afkeure bet gedrag van Ps. H. A. Moor
rees, door zich te verbinden met die afgescheidene gemeente, waardoor hij zichzelven heeft
verstoken van zijne regten en voorregten als Predikant der Nederduitsch Gereformeerde
Kerk van Zuid-Afrika, doch dat men bepale, dat hij zijne regten en voorregten zal blijven
behouden als lid van het Predikanten Weduwen Fonds, en dat hij zijne regten en voor
regten als Leeraar der Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika kan herkrijgen, zoodra hij zich
van die afgescheidene gemeente heeft losgemaakt en daarom aanzoek doet.”

Ps. Murray voorgesteld hebbende, dat er bijgevoegd worde, “zoodra h~j z~jn
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leedwezen te kennen geeft,” werd het voorstel met de door Ps. Murray verzochte emendatie
aangenomen. Verzoekende de Hoog-Eerw. Assessor, Di. Spijker, Scholtz en Pu Toit
aanteekening, dat zij omtrent de emendatie in de minderheid hadden gestemd, terwiji
Us. Le Febre Moorrees en de Ouderling Smuts geene stem in de zaak hebben gehad.

No. 3 werd op verzoek van den voorsteller uitgesteld, tot dat de overwegieg van III: 1
zal zijn afgehandeld.

No. III: 4 aireede behandeld zijnde, verzocht de Scriba van den Graaff-Reinetscben
Ring, voor en aleer No. 5 werd overwogen, dat, daar er in dit jaar geene Vergadering
van den Ring was gehouden, aan wie de Commissie, door dien Ring benoemd om eene
grensscheiding te maken voor de nieuw gestichte gemeente van Burgersdorp, haar rapport
zoude hebben kunnen inleveren,—dat gemeld rapport aan deze Vergadering moge worderi
voorgelegd. Pit verzoek werd ondersteunci door den Actuarius, die de Vergadering
herinnerde, hoe men op dezelfde wijze in de vorige Vergadering had gehandeld ten opzigte
van Zwarteberg ;—waarop het Rapport der Ringscommissie door den Scribater tafel werd
gebragt (Biji.), door den Pr~ses voorgelezen en goedgekeurd zijncle, door de Vergadering~
besloten werd: “de door de Ringscommissie gemaakte grensscheiding ter approbatie van
hat Gouvernemeet voor te dragen.”

Met betrekking tot No. 5 werd gelezen een brief van Ds. Taylor (Biji.), en
werd door de Vergaderingbesloten, overeenkomstig zijnEerw. verzoek bij het Gouvernement
aanzoek te doen, dat een Leeraar voor die gemeente worde aangesteld.

Us. Murray verlangde er bij gevoegd te hebben, dat de Leeraar een moge zijn,
die aireeds ervaren was in de Evangeliedienst.

Aangaande IV: 1, “den staat van bet onderwijs in de Buitendistrikten,” ontwik—
kelde Dr. Robertson het voorstel nader. Ook werd hierbij gelezen, betgeen voorkomt in
het Rapport der Synodale Commissie, No. 8 en de Bijiagen; waarna, terwiji vale
leden hierover hadden uitgewijd, de PrEeses voorstelde, “dat er eene Commissie vaii
opvoeding worde benoemd, ten einde te zorgen, dat in de behoeften worde voorzien
van bet onderwijs in de Buitendistrikten.” Dit voorstel aangenomen zijnde, werden tot
die Commissie benoemd Di. Robertson, Spijker, Heyns en P. Faure.

Ook werden Di. Spijker, Heyns, Roux en van der Riet, in Commissie benoemd,
om voor de werkzaamheden van bovengemelde Commissie van Opvoeding een plan te
formeren en instructie te ontwerpen, die haar rapport, zoo spoedig mogelijk, za] irileveren.

Overeenkomstig besluit in vroegere sessie werd, nu men zoude overgaan tot
IV: 2, “middelen te beramen om die inrigtingen in stand te houden, enz. enz,” ingeleverd
bet Rapport der Commissie over de memorie van J. Kretzen (Biji.), dat op morgen zal
worden besproken.

Pe ~Kerkeraad van de Kaapstad verzocht hebbende, dat de dag tot inwijding van
het nieuwe Kerkgebouw op eenen dag later mogte geschiedeu—werd dat verzoek toege
staan—en tevens besloten, dat de ordening van den Heer Dyke een uur vroeger, dan bepaald
was, op dien dag zoude geschieden, waarna de Vergadering met dankzegging tot God
scheidde.
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NEGENDE ZITTING.

Donderdag, 21 October, 1847.

Allen, uitgzonderd Us. Beck, tegenwoordig.
Be Notulen, na het gebed, geresumeerd zijnde, las de Pra~ses voor hetgeen

door zijnHoog-Eerw~ op gisteren mondeling was verklaard geworden, en hetgeen flu door
hem in geschrifte was gesteld (Bijl.).

Be Notulen gelezen zijnde, merkte de Pr~eses aan dat Us. Beck, die bij de
opening der Synode tegenwoordig was, geene enkele sessie der Vergadering had bijgewoond,
noch ook, ingevolge art. X: 4, eenige schriftelijke kennisgeving van de redenen zijner
afwezigheid had ingezonden, en stelde voor dat, daar zijne Parochie niet ver van de stad
was gelegen, zijnEerw. daarover zoude worden aangeschreven :—waarop Us. Berrangé
aanmerkte, dat daar wij in floofdstuk VI: 12 een beschrijvingspunt hebben, beheizende
“gemoedelijke bezwaren van Us. J. Beck wegens het niet bijwonen der hoogere kerkelijke
‘~rergaderingen,~~ wij dat punt thans in overweging nemen. Ue Vergadering daartoe
besluitende, verlieten de Leden van den Kaapstadschen Ring, die in deszelfs Vergadering
van 1844 zitting hebben gehad, nadat zij, in de mededeeling aan de Synodale Commissie
omtrent de handelwijze van Us. Beck geschied, als klagers voorkomen, de Vergadering.

Ret voorzitterschap werd door den Pr~eses opgedragen aan Us. Robertson, Voor
zitter der vorige Vergadering, terwijl het scribaat werd overgenomen door Us. J. Brink.

Uit de handelingen van de Synodale Commissie, werden flu voorgelezèn al de
stukken betrekking hebbende op de zaak van Us. Beck (BijI).

Hierop werden eenige aanmerkingen gemaakt door Us. Berrangé, en het volgende
voorstel door hem gedaan: “Daar niet slechts de laatstgehoudene, maar ook deze Synode
de gronden van Us. Becks weigering om de hoogere Kerkvergaderingen bij te wonen
overwogen heeft, en van oordeel is, dat dezelve van geen genoegzaam gewigt zijn, zoo wordt
besloten den Wel-Eerw. Beck hiervan kennis te geven, met verzoek van ten spoedigste
staande deze Vergadering van hem te mogen weten, of hij al of niet voornemens is zich aan
de kerkelilke wetten en bepalingen te onderwerpen, opdat de Vergadering besluite, welke
maatregelen behooren genomen te worden, en ingeval geen voldoenend antwoord ontvangen
wordt, zal de Wel-Eerw. Beck beschouwd worden bij zijne vorige denk- en handelwijze
te volharden.”.

Dit voorstel werd, met uitzondering van Us. Scholtz, door de Vergadering
aangenomen.

Aangemerkt zijnde, dat de dag, waarop het antwoord behoort in te komen, nader
bepaald worde, werd vastgesteld dat het antwoord vóór of op aanstaanden Donderdag (heden
over acht dagen) moet ingezonden worden,

Be leden van den Kaapstadschen Ring weder zitting en de Pr~eses zijne plaats
genomen hebbende, bepaalde zijnHoog-Eerw. met toestemming der Vergadering,
met betrekking tot het Beschrijvingspunt VI: 6, eene Commissie te benoemen, om over
hetzelve rapport in te brengen op aanstaanden Maandag.
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Tot die Commissie werden benoemd Ds. Berrang~, Krige, en de tweede afge
vaardigde Ouderling van de Kaapstad.

Be leden van den Tulbaghschen Ring ]everden, in betrekking tot dit punt, hunne
verantwoording in (Biji).

Dit stuk, gelijk de memorie van J. Marais en overige stukken, hiermede in ver
band staande, werden aan gemelde Commissie inhandigd.

De op gisteren gestaakte overweging van IV: 2, “middelen te beramen om, enz.,”
weder flu hervat, en op nieuw gelezen het Rapport (Biji.), waarna Dr. Robertson aan de
Vergadering een verhaal mededeelde van den aard der werkzaamheclen van den Heer
Kretzen in de Parochie van Zwellenclam, en het nut door hem als rondreizenden godsdienst
onderwijzer in de gemeente gesticht.

De PrEeses wijdde in het breede uit over den overdienden blaam der Gerefor
mèerde Kerk aangewreven, als of die zich onverschillig betoonde omtrent den voortplan
ting van het Evangelie, en de geestelijke belangen der heidensche bevolking in deze
Volkplanting zich niet aantrok,—het tegendeel waarvan door ettelijke door zijnfloog-Eei’w.
genoemde daadzaken werd aangetoond. Ds. Van der Lingen, Spijker en anderen, spraken
in denzefden geest, beroepende laatstgemelde zich op het plan in de Synode van 1834
ontworpen, de redenen aanhalende waarom hetzelve schipbreuk heeft geleden.

Algerneen scheen de Vergadering doordrongen te zijn van het gevoel en de over
tuiging, dat er vanwege deze Algemeene Kerkvergadering krachtdadige middelen ter
hand genomen worden, ter uitbreiding van het Rijk onzes Zaligmakers, zoo in als buiten
deze Volkplanting, waarop de Pr~eses voorstelde :—“Dat eene Commissie, namens dc
Synode, worde aangesteld ter bevordering van Evangeliekennis in dit land, door reizende
Zendelingen in de onderscheidene Parochien,” welk voorstel met eenparige stemmen werd
aangenomen.

Tot het vervaardigen van een plan van werkzaamheden en formeren van instructie
voor die commissie, werden benoemd Di. Robertson, Brink, Fraser, en de Ouderling
Smuts.

Ingevolge bet op gisteren genomen besluit werd flu weder overwogen, het punt
III: 1, “noodzakelijkheid ter aanwending van middelen ter opleiding van Jongelingen, enz.,
enz., enz.,” en daaromtrenthet volgende voorstel door den Pr~eses gedaan :—“Dat er een Theo
logisch Seminarium worde opgerigt, waarin ten minste door twee floogleeraren onderwijs zal
worden medegedeeld. Dat de Synodale commissie met de oprigting daarvan belast worde,
wier pligt het zijn zal de Leeraren en Kerkeraden optewekken, inschrijvingen en inzame
lingen iii hunne gemeenten te doen, daartoe opwekkingsredenen te houden, het plan voor
de gemeenten te doen ontwikkelen, en het noodzakelijke daarvan bij hen aan te dringen, of
welke andere middelen zij daartoe noodig en wenschelijk acht. Dat zoodra men daariii
slaagt, en de Commissie aanvaart dat men genoegzame fondsen byeen heeft om hetzelve
te kunnen vestigen, zy geregtigd zyn zal tot het beroepen en aanstellen van Hoogleeraren.

“Dat bijaldien en zoo lang zoodanig Seminarium niet tot stand gebragt wordt, bet
aan een ieder zal vrij staan zich onder het opzigt en de leiding van eenen Leeraar van ons
Kerkgenootschap voor te bereiden, en na die voorbereiding aan de Synode aantebieden om
ge~xainineerd en toegelaten te wordeii tot de Heilige dienst by ons Kerkgenootschap.”

Als eene emendatie stelde de Hoog-Eerw. Assessor voor :—“ Dat door de Synode
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middelen worden daargesteld ter gemoetkoming van jongelingen van goeden aanleg en
opregte Oodsvrucht, die zich opgewekt mogten gevoelen om zich op eene der Buitenlandsche
tot de Gereformeerde Kerk behoorende Hoogescholen, voor het Herders- en Leeraarsambt
voor te bereiden.

Yele leden der Vergadering deelden hierover hunne denkbeelden mede.
De emendatie voorgesteld zijnde, verklaarde eene groote meerderheid zich daarte

gen. In de minderheid en voor dezelve stemden Di. Spyker, Roux, Scholtz en Berrangé.
De Pr~ses bragt flu het eerste gedeelte van zijn voorstel ter stemming :—“ flat

er een Theologisch Seminarium, enz., ut supra,” eindigende met de woorden, enz., “aanstellen
van Hoogleeraren.”

flit voorstel werd door eene groote meerderheid aangenomen. Acht leden stem-
den in de minderheid, verzoekende dat hunne namen werden aangeteekend, de HoogEerw.
Assessor, Di. Spijker, Moorrees, Berrangé, De Villiers, Roux, Scholtz, en de Ouderling
Pienaar, die hunne redenen nader zullen inleveren.

Het andere gedeelte van het voorstel van den Pra~ses, beginnende met deze
woorden “dat by aldien en zoo lang,” en eidigende met “Kerkgenootschap,” werd door
zyn HoogEerw. teruggetrokken, opdat het niet een hinderpaal zoude zijn of gemaakt
worden om het flu aangenomen voorstel en besluit tegen te werken. Ds. Spijker gevraagd
hebbende vanwaar Hoogleeraren zullen worden beroepen, was het antwoord van sommige
le den, uit Europa, en wel de eerste te beroepene uit Holland.

Ret punt III. 3, “om de Haagsche Commissie enz., enz.,” werd door den voor
steller ingetrokken.

De Actuarius en Pr~ses deelden aan de Vergadering de redenen mede, waarom
zij het voorstel in IV. 3, hadden ingezonden, “Roijering, enz.,” Ds. Robertson gewaagde
hoe geheel tegen de bedoeling der vorige Synode, door wie die bepaling is aangenomen
geworden, eene verklaring en uitleg aan dezelve is gegeven geworden, welke men nimmer
in den zin heeft gehad, en de Vergadering was eenparig van gevoelen, dat die parenthesis
in Art. 61 worde geroijeerd, en besloot, dat in Art. 61 worde geroijeerd, de parenthesis—
bevattende deze woorden, “dat Zendelingen door onze Gereformeerde Kerk geordend, die
ordening alleen zullen ontvangen, om buiten de Grenzen dezer Volkplanting werkzaam te
zijn,” en in de Acte van toelating deze woorden, “buiten de grenzen.”

Een voorstel ingeleverd door den Ouderling van Graaff-Reinet (Bijl).
Ook werden eenige vragen door den PrEeses voorgelezen (Biji.), welke nader

zullen worden beantwoord. Hierop soheidde de Vergadering met dankzegging tot God.
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TIENDE ZITTING.

T7rydag, 22 October, 1847.

Allen tegenwoordig, uitgezonderd Ps. Beck, zonder, en de Ouderling van Zwart
land, met kennisgeving.

Na het gebed, de Notulen geresumeerd, goedgekeurd en geteekend.
De mernorie aan het Gouvernement, verzoekende om eene jaarwedde voor de

Weduwe Stucki werd voorgelezen, goedgekeurd, en geteekend (Biji).
Overgaande tot de overweging van hetgeen voorkomt in Hoofdstuk Y,

Kerk-Bestuur, meidde omtrent No. 1, Ps. Spijker de redenen waarom dit punt niet
door den Kerkeraad, maar onder zijne naamteekening is ingezonden geworden, zijnde de
aandacht van zijnEerw. eerst daarbij bepaald, nadat de Kerkeraad deszelfs punten van
beschryving had ingezonden, en er geen tijd meer was dit punt vó6r de inzending hun
Eerw. voor te leggen, doch dat bij de ontvangst der gedrukte beschrijvingspunten de
Kerkeraad zich daarmede vereenigde, onder die bepaling “dat in de briefjes de naamtee
kening van den inzender worde bekend gesteld.”

Dc Pra~ses merkte aan dat hij het wenschelijk beschouwt, dat de Kaapstadsche
Kerkeraad de Synode om verlof verzoeke, orn op de in het beschryvingspunt voorge-.
stelde wijze te mogen te werk gaan by hunne gemeente, met bijvoeging van de bepaling,
dat aan elk der voorstellers v6ór de Gecombineerde Vergadering een lijst der voorgestelden
worde toegezonden.

Na eenige discussien werd dit punt door den voorsteller ingetrokken.
Daar Art. 36, 11, nu ter sprake was, werd besloten, dat in hetzelve de woorden

“om die aan liet Gouvernernent voor te dragen” worden geroijeerd.
By de overweging van V. 2, werd uit de Notulen van den Kaapstadschen Ring

gelezen, de voordragt door den Kerkeraad gedaan, en hetgeen door de Rings Vergadering
hesloten is geworden; wanneer door de Vergadering eenparig werd besloten, dat :—“ Om
voortaan een gelijk getal Kerkeraadsleden te doen aftreden, de Kerkeraad in de eerst
komende benoeming van Kerkeraadsleden handele in overstemming met het besluit, in
deszelfs Vergadering genomen van 22 January, 1844, en overeenkomstig Art. 36, 21.”

Gelezen zijnde ecu brief vanwege den Kerkeraad van Balfour, gedateerd 1 Octo
ber, 1847, aan den Scriba van den Albanischen Ring gerigt, werd Dr. Roux (de Scriba)
verzocht een bepaald voorstel daaruit op te maken, en aan de Vergadering voor te dragen.

Omtrent No. 3, werd besloten, dat in Art. 43 ~ 3, No.10, litt. e, eerste gedeelte,
achter het woord “iemand” gevoegd worden “die met kerkel~jk attest van elders komt.”

Omtrent No. 4, zeide de Scriba dat dit overeenkomstig Synodaal besluit van 8
November, 1842, door hem op de Beschryvingspunten was geplaatst geworden. Hetgeen
voorkomt in het door de Commissie van Revisie in dat ,jaar voorgedragen Reglement, Art.
36 en 37, nu gelezen zijnde, besloot de Vergadering, met uitzondering van Di. Herold en
Ham, dat men voor bet tegenwoordige geene verandering make in het zamenstellen van
den Kerkeraad.
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No. 5, als daarmede in verband staande, werd gevolgelijk door Ds. Robertson
namens den Kerkeraad van Zwellendam ingetrokken.

Be Commissie in wier handen gesteld was geworden de correspondentie der
Zendelingen van het Rijnsch Genootschap, haar rapport ingeleverd hebbende (Biji),
werd hetzelve gelezen, en vele leden hun gevoelen geuit hebberide, werd eenparig besloten,
“dat de leden der Vereenigde Buitsch Evangelische Kerk, op vertoon van attest nan den
leeraar dier gemeente afgegeven, op plaatsen waar zulk eene Evangelische Gemeente niet
bestaat, zullen worden toegelaten tot het genot van het avondmaal, blijvende zij leden der
Evangelische Kerk, doch onder ons kerkelijk opzigt staande, vorderende de Synode, ter
voorkorning van alle verwarringen, dat zij overtuigd zij van de wettige ordening der Leer
aars dier Kerk, door eene schriftelijke verklaring daaromtrent, door hunne conferentie nan
den Actuarius ingezonden, die daaromtrent telkens aan de Ringen mededeeling zoude
hebben te doen.” Ook werd besloten dat van dit besluit afschrift aan de Conferentie der
Vereenigde Buitsch Evangelische Kerk zal worden toegezonden.

Omtrent VI: 1 “Bepalingen te maken, enz.,” werd de aandacht bepaald bij
vroegere Synodale besluiten, wanneer dit voorstel door Os. Fraser werd ingetrokken.

Bit had ook plaats omtrent No. 2, “Vraag of het een leeraar, enz.,” nadateenige
redenen gewisseld waren geworden tusschen Di. Faure, Sutherland, de Villiers en Reid.

Betrekkelijk No. 3, “de geestelijke aangelegenheden der uitgewekenen, enz.,”
gaf Os. Krige een verhaal van een bezoek op last van den Graaff-Reinetschen Ring door
hem afgelegd aan Riet-Rivier, en vele redenen hierover gewisseld zijnde, werd door den
Scriba voorgestelci en met eenparige stemmen aangenomen, “dat namens de Synode eene
Commissie worde benoernd om de uitgewekenen te bezoeken, met voile ?nagt, om alle zoo
danige maatregelen in vereeniging met hen te nemen, waardoor in hunne geestelijke be
hoeften op eene geregelde wijze kan worden voorzien ;—dat die Commissie thans worde
benoernd, dat dit aan de Emigranten worde medegedeeld, en wanneer zij zich bereidwillig
verkiaren die Commissie behulpzaam te zijn om derwaarts te komen, dezelve hare taak
aisdan voibrenge.”

Op de vraag van den Tulbaghschen Ring, 4, “hoe zal men handelen, enz, enz.,”
verklaarde de Vergadering “dat de herhei~jke wetgeving in dit geval niet han voorzien.”

Door Os. Reid werd gevraagd “hoe de Leeraar van Colesberg met het geld doen
moet door Os. Krige hem ter hand gesteld wegens het doopen van kinderen ?“

Op morgen te autwoorden.
Na de dankzegging scheidde de vergadering.
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ELFDE ZITTING.

Zaturdag, 23 October, 1847.

Afwezig Us. Beck, zonder, Us. Scholtz en de Ouderlingen van Zwartland en
Stellenhosch, met kennisgeving.

Be Notulen, na het gebed geresumeerd en geteekend zijnde, zeide de Pra~ses dat
hij nu zoude overgaan tot het benoemen der Commissie, die de Emigranten, als gisteren
bepaald, zouden bezoeken.

Ds. Murray had daaromtrent een voorstel, doch het voorgestelde in strijd zijnde
met de wetsbepalingen, trok hij het terug.

Tot die Commissie werden door den PrEeses benoemd Di. Murray en Berrangé
en de Ouderlingen Pienaar en Be Wit, doch daar op ernstig aandringen van Us. Berrangé
om versehoond te mogen worden, en het aanhooren der gewigtige redenen door hem inge
bragt, de Vergadering met meerderheid van ééne stem besloot dat zijn verzoek zou worden
toegestaan, werd in zijne plaats benoemd Us. Albertijn, die met veel gevoel, hoewel al de
zwarigheden gevoelende, de taak op zich nam, gelijk ook Us. Murray (die ook ernstig
verzocht had verschoond te mogen worden), en de beide Broederen Ouderlingen deden.

Deze Broeders zullen, zoodra zij de reis zullen ondernemen, en gedurende hunne
afwezigheid, op speciaal hesluit dezer Vergadering, in de openbare gebeden in de gemeente
herinnerd moeten worden.

Ook werd, op voorstel van Us. Murray besloten, dat “namens deze Vergadering
een schriftelijk verzoek aan het Bestuur der Bijbelvereeniging zal worden gedaan om eene
genoegzame hoeveelheid Bijbels, Nieuwe Testamenten, Psaimboeken en Traktaten kosteloos
naar Colesberg te doen verzenden ten dienste dier Commissie, om met dezelve naar
welgevallen te handelen.”

Aangaande de vraag aan het slot der Notulen der vor~ge Sessie voorkomende,
“hoe gehandeld zal worden met het geld,” enz., werd geantwoord, dat “na afirek van Rds.
94 voor den Koster der Colesbergsche Kerk, de door Ds. Krige aan Us. Reid inhandigde
geldsom, door laatstgemelde worde bewaard, ten einde terug te worden gegeven aan de
Gemeente van Rietrivier, zoodra een Kerkeraad aldaar zal zijn aangesteld.

Be brief van den Eerwaarde J. Verhaag (Biji.), vroeger reeds gemeld, thans
weder gelezen, en daarbij acht geslagen geworden zijnde op zijne Akte, door de Commissie
der Protestantsche Kerk in Nederlands 0. en W. Indie afgegeven—en op de Akte van
Ordening in 1837 goedgekeurd (bij Actuarius, pag. 405), werd besloten, dat hij als huip
prediker zal mogen werkzaam zijn in de Gemeente, onder voorwaarde, dat hij eene Akte
onderteekent, zich verbindende geen beroep van herder en leeraar bij de Nederduitsch
Gereformeerde Kerk binnen deze volkplanting te zullen aannemen.”

Us. Spijker, die in de minderheid had gestemd, verzocht aanteekeniug dat hij
ann zich gereserveerd hield, de redenen nader te zullen bekend stellen.

Met betrekking tot VI, 5, “dat de aandacht der Synode, enz.,” verzocht Ds. Reid
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dat de Vergadering niet beslisse, voor dat afgehandeld zij VI, 9: “Vraag of de Ring van

Graaff-Reinet,” enz. -

Omtrent VI: 6 wordt op Maandag verwacht het Rapport der Commissie.

Op verzoek van een lid der Ringscommissie van Zwellendam, werd in verband
met VI: 7, “de Synode beslisse over geschil,” enz. enz., ook overwogen VI: 8, “uitspraak,”
enz. De Scriba van den Zwellendamschen Ring las, ter inlichting der Vergadering, het
verhandelde over de zaak in den Zwellendamschen Ring uit de Acte voor, en leverde ook
daar by over de door hem voorgelezen Handelingen der Ringscommissie (Biji.), met de
daarbij aangehaalde briefwisseling van George, 5 Januarij 1847; Mosselbaai, 3 April,
1847; George, 8 Mei, en Mosselbaai 27 Mei, 1847.

De Vergadering hare aandacht op het een en ander gevestigd hebbende, was de
meerderheid van oordeel, “daar dezelve geene stukken voor zich had, om over het eigen
domsregt van het gebouw van Grobbelaarsrivier te kunnen oordeelen, den Kerkeraad van
George aan te bevelen, dat die den leeraar van Mosselbaai bij zijne huisbezoekingen in de
nabijheid van dat gebouw niet hinderlijk zij van hetzelve tot het houden van godsdienst
oefeningen gebruik te maken.”

Terwyl omtrent No. VI: 8 besloten werd, “dat den Kerkeraad van George berigt worde,
dat het aan de Synode gebleken is, uit de stukken door de Ringscommissie voorgelegd,
dat bij denzelven overtreding van de wet heeft plaats gehad, vooral Art. 46 en Art. 5,
hetgeen door de Vergadering wordt afgekeurd, en den Kerkeraad worde aangeschreven voor
de toekomst zich daarvoor te wachten.” Be Ouderling van George verklaarde zich be~
~waard te gevoelen.

Overeenkomstig besluit in de Vijfde Sessie genomen, werd nu overwogen het
voorstel van den Kerkeraad van George, om een nieuwen Ring gesticht te hebben, zoo als
voorkomt in het Rapport vail den Actuarius (Biji.), waarop de Vergadering verklaarde zich
grootelijks te verheugen in het vooruitzigt, dat drie gemeenten in die Parochie zullen wor
den gesticht, welke zij hoopt met een goeci gevoig aan Oudtshoorn, Oiiphantsrivier en
Ondereinde van Langekloof tot stand zullen worden gebragt. Over het voorstel zeif kon de
Vergadering echter thans niet beschikken, omdat het niet is ingezonden geworden ter
plaatsing op de Beschrijvingspunten, waardoor de Kerken daarvan onkundig bleven.”

Aan de Commissie benoemd om te rapporteren op de Memorie van G. B.
Joubert, op haar verzoek, uitstel verleend zijnde, werd de overweging van VI: 9 uitgesteld
en het Rapport der Commissie op Maandag verwacht.

Hetgeen voorkomt in VI: 10, 11, voorgelezen, en de aanmerkingen der voorstel
~ers gehoord zijnde—-werd besloten, ten einde aan de bepalingen in Art. 6 en 112 te vol
d.oen, “dat de zaken van predikanten voor de toekomst ter eerste instantie behandeld
zullen worden voor den Ring’ en ter tweede instantie voor de Synode zelve.” Hiertegen
werd gestemd door Di. Herold en Reid.

De Actuarius en Ds. Spijker werden in Commissie benoernd om, ingevolge deze
bepaling, de noodige veranderingen in de Wetsartikelen te ontwerpen en aan te wijzen.

Het rapport met de instructie ontvangen zijnde vah de Commissie van Onderwijs
of opvoeding, werd de Commissie bedankt, terwiji de door dezelve ingeleverde instructie
nader zal worden overwogen (Biji).

L
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Het volgende voorstel werd door den Kerkeraad van de Paarl ingeleverd: “Be
Algemeene Vergadering bepale hoe de Kerkelijke Tucht moet uitgeoefend worden omtrent
gecensureerde ledematen, die in het wangedrag waarvan zij geoordeeld zijn, b1i~ven vol
harden, en wel met kennisgeving, dat zij noch kunnen noch willen zich verbeteren.”

Ook een ander van den Ouderling P. A. van Zyl—” de Hoog-Eerw. Kerkver
gadering bepale dat vacatie gelden op Zondag ook worden uitgereikt aan de afgevaardigden.”

Na het gebed scheidde de Vergadering.

TWAALFBE ZITTING.

Maandag, 25 October, 1847.

Allen tegenwoordig, uitgezondercl Ds. Beck en de Ouderling van Stellenbosch,
wegens ongesteidheid.

Be Notulen na het gebed geresumeerd, goedgekeurd en geteekend zijnde, leverde
Bs. Spijker schriftelijk zijne redenen in, waarom hij in de minderheid had gestemd in de
zaak van den Heer Verhaag (Biji.).

Werd gelezen en in handen van de afgevaardigden van Zwartland en B’Urban,
ten fine van Rapport gesteld, eene memorie van eenige leden der Tijgerbergsche gemeente,
verzoekende tot de parochie van Zwartland te mogen behooren.

De defensie van Ps. Be Roubaix heden ontvangen zijnde (Biji.), werd de
zelve voorgelezen en herlezen, en daarbij ook weder overwogen, zijne verdediging bij de
Rings Commissie ingeleverd. Voor men echter tot de lezing van deze en andere stukken,
op deze zaak betrekking hebbende, zoude overgaan, werd den Custos, door den PrEeses,
op aanbeveling der Vergadering aangezegd, dat bij de overweging dezer zaak, de deuren
gesloten zouden blijven, omdat documenten zouden kuiinen worden aangehaald, welke,
wegens derzelver onkieschen inhoud, niet zonder aanstoot voor het publiek konden gelezen
worden.

Eenige uren met de overweging der zaak bezig geweest zijnde, verzocht Ps.
Ham dat de deuren thans zouden worden geopend, omdat h~j gedurende den tusschentijd,
in welken de vergadering gescheiden was, groot ongenoegen had opgemerkt onder bet
publiek, dat de toegang bij deze gelegenheid hun ontzegd werd. Be meerderheid der
vergadering was van gevoelen, dat de oorzaak nog niet was weggenomen waarom order was
gesteld, dat de deuren bij de overweging dezer zaak niet zouden worden opengezet, en
het verzoek van Ds. Ham werd dus afgewezen.

Na nog ernstige deliberatien over de zaak van Ps. Be Roubaix, werd het volgende
voorstel door den PrEeses gedaan: “Bat, daar de Preclikant Be Roubaix, toen hem aange
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schreven werd, dat op den~ 17 Februarij, 1845; de Synodale Commissie te Clanwilliam zoude
zitting houden, om zijne zàak te onderzoeken, hij verklaard had de reis naar Clanwilliam
niet te kunnen doen, uithoofde van insolventie, en tevens, omdat hij aklaar zijn leven niet
veilig was, en omdat gemelde Predikant Be Roubaix bij het doén van een verzoek, thans
ter tafel, om een nieuw onderzoek in zijne zaak, bepaalt, dat zoodanig onderzoek niet
gehouden moet worden te Clanwilliam, en ook verklaart, dat indien zuiks daar gehouden
wordt, aan hem a~sdan geen regt kan geschieden,—deze vergadering besluite, orn, in het
bezit van al de stukhen voor haar, geen nieuw onderzoek in de zaak te doen plaats hebben.

Vele redenen hierover gewisseld zijnde, werd dit voorstel door de mëerderheid
aangenomen. Di. Spijker en Scholtz (overeenkomstig art. X: 15) werden versehoond
hunne stem uit te brengen, voordat zij hun protest in de zaak hadden doen aanteekenen,
toen de zaak in den Kaapstadschen Ring het eerst ter tafel kwam. In de minderheid
stemden Ps. Herold, de Assessor, Di. Edgar, Le Febre Moorrees, Ham, en de Ouderlin
gen Van Breda, Morkel, Malan en de Villiers.

Bs. van der Lingen leverde schriftelijk zijne redenen in, waarom hij in de meer
derheid had gestemd (Biji).

Be Pr~eses vraagt, eer hij eenig nader voorstel doet, of iemand der leden nog
jets uit de vroeger voorgelezen stukken wenscht herlezen te hebben, wanneer op verzoek
van den ouderling Van Ziji, de verkiaring door C. de Haas afgelegd, gelezen werd, en
niemand de lezing van eenig stuk meer begeerende, werd door den Pr~eses gevraagd “of
Ps. De Roubaix, naar het oordeel der vergadering, zich niet heeft schuldig gemaakt, door
zich in den drank te buiten te gaan?”

Hierop werd door de meerderheid bevestigend geantwoord. Gelijk almede
gesehiedde, op de volgende vraag ~ “Of Ps. Be Roubaix, naar het oordeel der vergadering
en uit zijne eigene erkentenis, en uit de stukken welke men voor zich heeft, niet schuldig
is aan mishandeling van zijne vrouw.

Bs. Le Febre Moorrees stemde in beide in de minderheid, zullende op morgen
zijne redenen in geschrifte inleveren,—ook werd in de minderheid gestemd door den
ouderling Van Breda.

Be vergadering vereenigde zich voorts met het gevoelen van den Pra3ses, dat
het uit de stukken niet blijkt, dat Ds. Be Roubaix schuldig is aan de daadzaak van overspel.

De Pneses almede gevraagd hebbende, of de vergadering haar gevoelen niet zal
uitdrukken: “dat buiten en behalve de beide voornoemde punten uit de stukken is geble
ken, dat Ps. Be Roubaix zich onwaardig eenen dienaar van het Evangelie heeft gedragen,
was de meerderheid van oordee~ dat het, om vele redenen, beter ware het gevoelen niet
uittedrukken.”

De Pr~eses rnerkte aan, dat het niet is dan met diep gevoel en innerlijke droefheid
des harten, wegens de vroegere verbindtenis waarin hij tegen den beschuldigden mede
broeder staat, dat hij nu een voorstel doen moet, hetwelk hij zich voor de eer van Jezus
Christus, onzen Zaligmaker, en het belang van zijne kerk, gedrongen gevoelt te moeten
doen, namelijk: “dat de Predikant Be Roubaix, uithoofde van de punten waarop hij
schuldig werd bevonden, onbevoegd is de Nederduitsch Gereformeerde Kerk van Zuid
Afrika langer als leeraar te kunnen dienen.”

Op dit voorstel zal op morgen worden beslist.
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Be QuEestor van het Predikanten Weduwen Fonds herinnerde de Vergadering
aan hetgeen in het Rapport van den Actuarius voorkomt van het overlijden van Us. Stucki,
en vraagt of de Weduwe Stucki, daar wijien haar echtgenoot zijn inleg in het Predikanten
Weduwen Fonds had betaald, uit het Fonds het minimum zoude trekken, daar haar echt
genoot, eer hij de dienst aanvaardde, is overleden,—en was het eenparig gevoelen der Pre
dikanten, dat in aanmerking nemende de bijzondere omstandigheden van de Weduwe
Stucki, zij uit het Fonds genieten zal eene jaarwedde van £ 37 lOs. onder deze hepaling,
dat dit voorbeeld tot geen precedens zal kunnen of mogen genomen worden.

Na dankzegging scheidde de Vergadering.

DERTIENDE ZITTING.

Dinysdag, 26 October, 1847.

Allen tegenwoordig, gelijk mede de Ouderling Botma van Prins Albert,—
afwezig Ds. Beck en Ouderling van Stellenbosch.

Be Notulen, na het gebed, gelezen, goedgekeurd en geteekend zijnde, verzoekt
Dr. Robertson en bekomt vrijheid zijne redenen in geschrifte in te leveren, waarorn hij
gestemd had, dat op de laatste vraag van den Pr~ses het gevoelen der vergadering zoude
worden uitgedrukt.

Werd ingediend en ge~Iezen eene memorie van de ingezetenen van Napier, ver
zoekende op dat dorp eenen eigenen leeraar te mogen hebben, welke memorie ten fine van
rapport gesteld is geworden in handen eener Commissie, tot welke benoemd werden Di.
Robertson, Brink en Cassie.

Us. Le Febre Moorrees leverde schriftelijk zijne redenen in, waarom hij in de
zaak van Us. Be Roubaix in de minderheid had gestemd (Biji.).

Us. Spijker verzoekt en bekomt vrijheid de gronden te inogen bekend stellen,
waarom hij vroeger geprotesteerd had tegen de behandeling dezer zaak voor de kerkelij.
ke regtbank (Biji.), en stelt voor, dat het onclerzoek der zaak van Us. Ue Roubaix, in zoo ver
dezelve vathaar is om voor den wereldlijken regter behandeld te worden aan denzelven
worde overgelaten, en het aan den Ring worde opgedragen, het overige naderhand te
onderzoeken en dan eene uitspraak daarnaar te doen.

Be Pr~ses maakte hierop eenige aanmerkingen, welke in geschrifte zullen wor
den gesteld, om bij de Notulen van dezen dag te worden gedeponeerd (Biji.).

Us. Van der Lingen eene aanspraak gemaakt hebbende, stelde, op het voorstel
van den Voorzitter, dat gisteren werd voorgedragen, de volgende emendatie voor, “dat
de Heer Be Roubaix geschorst blijve in de Heilige Bediening, en derhalve onbevoegd zij
om de Evangelie-dienst te verrigten voor eenen onbepaalden t’ifd.” Dus de toepassing van
Art. 189: 2 c.

R2~
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De Assessor deze emendatie ondersteunende, wijdde uit over de toedragt der
zaak, en de waarschijnlijk aanleidende oorzaak van het verkeerde in het gedrag van den
beklaagde, en hoe ook voor hem de weg tot terugkeer met berouw en ~eedwezen niet
diende gesloten te worden, maar bij de straf welke hem wordt opgelegd, ook de hoop van
wederopneming in de bediening en ontheffing hem zoude moge bemoedigen, wanneer
hij de blijken van verootmoediging en berouw zal hebben gegeven.

Ds. Berrang~ stelde voor, “dat de schorsing geschiede voor eenen bepaalden tijd,
met aanbeveling aan de Ringsvergadering of Synodale Commissie, dat hij, op betoond
berouw, worde ontheven,” doch de aanmerkingen van den Pr~eses en andere Leden gehoord
hebbende, wenschte zijnEerw. niet dat zijn voorstel ter stemming zoude worden gebragt.

De Pr~eses merkte aan, dat hij in z~jne betrekking zich gedrongen had gevoeld het
voorstel, zoo a~s het in de Notulen van gisteren is opgeteekend, te doen, waaromtrent ook
zijne redenen kortelijk zijn aangeteekend, verwachtende dat er wel broeders zouden zijn, die
verzachting van straf voor eenen ongelukkigen gevallen broeder zouden pleiten, dat hij dit
dan ook had opgemerkt, gelijk ook do Vergadering de krachtige reclenen van die ~broeders,
die de emendatie ondersteunden, hadden gehoord; hij vereenigde zich dus met den voor
stellerder emendatie, terwiji niets hem genoegelijker zoude zijn, dan de gelegenheid geboren te
zien, wanneer die broeder, over wien de straf zoude worden uitgesproken, weder in den
naam des Heeren te mogen opnemen en herstellen in zijne gewigtige bediening. Voor zijn
Hoog-Eerw. echter de emendatie van Ds. Van der Lingen voordroeg, wenschte hij Ps.
Spijker te vragen, of hij zijn voorstel in omvraag wenscht gebragt te hebben? Waarop
Zijn-Eerw. antwoordde, dat daar het hem gebleken is dat zijn voorstel geene ondersteuning
bij de Vergadering gevonden heeft, en hij daarin een blijk meende te zien dat de Vergade
ring de moeijelijkheid gevoelt om, na de verkiaringen op gisteren in de zaak gedaan, met
dat voorstel in te stemmen, hij hetzelve introk, en verzocht dat hetgeen hij gezegd en in
geschrif’te gebragt had, beschouwd en aangenomen worde als nadere gronden voor zijne
voiharding in het vroeger ingeleverd protest in die zaak.

De emendatie van Ds. Van der Lingen voorgelezen zijnde, werd door eene groote
meerderheid der Vergadering aangenomen, narn., dat de fleer De Roubaix geschorst blijve
in de H. Bediening, en derhalve onbevoegd zij om de Evangeliedienst te verrigten voor
eenen onbepaalden tyd.

Ds. Scholtz, wegens redenen gisteren opgegeven, en de Ouderling Van Breda
hebben niet gestemd, zullende laatstgemelde zijne redenen inleveren welke mondelings
werden medegedeeld.

Aan den Assistent Scriba werd het oprnaken van de uitspraak opgedragen.
Gelezen het Rapport der Commissie in de zaak van J. S. Marais (Biji.)
Do leden van den Tulbagschen Ring zich verwijderd hebbende, zeide de Pr~ses

dat hot noodzakelijk zij, ten einde te weten of de zaak ter tweeder instantie hier zal kunnen
worden behandeld, dat eenige stukken worden gelezen, en daarop gelezen zijnde de brief
van gernelden Marais aan den Scriba, de dato 11 November, 1846, alsmede de memorie
van den Ring van Tulbagh, daaraan geannexeerd, en uit de Acta van den Ring bet
behandelde in de zaak, verklaarde de Pr~ses dat uit de schriftuur van den Scriba van den
Tulbaghschen Ring blijkt, dat de zaak ter eerster instantie is behandeld geworden als een
klagte tegen den Piketbergschen Kerkeraad, en dus ter tweeder instantie hier moet worden
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behandeld. En gelezen zijnde de verantwoording des Kerkeraads bij de Ringsverga
dering ingeleverd, en de uitspraak der Vergadering, zoo wordt door den Pr~ses voorge
steld, “dat de Synode verkiare dat de Ring van Tulbagh. niet wel gedaan heeft, om de
twee eerste punten van bezwaar tegen den Piketbergschen Kerkeraad ingebragt, voor
ongegrond te verkiaren.” Be meerderheid der Vergadering vereenigde zich met dit
voorstel.

Be Leden van den Tulbaghschen Ring weder zitting genomen hebbende, werd
gelezen het Rapport van de Commissie over Godsdien~tig Onderwijs (Biji).

Bit Rapport werd, na dankbetuiging aan die Commissie, aangenomen en op
voorstel van den Pra~ses, tot permanente Leden dier Commissie benoemd, Di. Heyns, Van
der Lingen, Robertson, Fraser, en de Ouderling J. J. L. Smuts,—en op voorstel van Dr.
Robertson, daarbij gevoegd de Pr~ses (Ds. P. E. Faure).

Ds. Van der Lingen had gewenscht dat de Commissie zou bestaan uit leden in
en nabij de Kaapstad, met honoraire leden in de buitendistrikten, doch daarmede heeft de
meerderheid der Vergadering zich niet vereenigd.

Het antwoord van Bs. Beck, op den brief van den 21 dezer, namens de Verga
dering afgevaardigd, ontvangen zijnde, werd hetzelve voorgelezen (Byl.). Gedurende de
discussien hadden zich de Leden van den Kaapstadschen Ring verwijclerd, terwiji nu, gelijk
bij de vroegere discussie over deze zaak, het Pr~esidium door Dr. Robertson, en het Scribaa t
door Ds. Brink werd waargenomen.

Nu werd gelezen het besluit der Vergadering ten opzigte van de zaak van Ds.
Beck, in de negende Zitting genomen.

Na eenige aanmerkingen van onderscheidene leden, stelde de Pr~ses de vraag
voor “of de Vergadering de redenen door Ds. Beck, in zijnen brief van heden aangevoerd,
voldoende beschouwt ?“

Eene groote meerderheid antwoordde hierop ontkennend.
Vele leden spreken hunne gevoelens uit, hierop nederkomende, dat zij de handel -

wijze van Ds. Beck afkeurden, waarop de Predikant van Graaff-Reinet voorstelde: “dat de
Vergadering zich tevreden houde als Ds. Beck, in het vervoig de Rings en Synodale Ver
gaderingen bijwoont, maar ingeval hij zonder wettige verhindering in de eerste aanstaande
Vergadering van den Kaapstadschen Ring niet tegenwoordig is, de Synode hem zal be
5chouwen als aan het Bestuur der Kerk zich onttrokken te hebben.”

De Predikant van Colesberg stelt hierop de volgende emendatie voor: “dat aan
Ds. Beck kennis gegeven worde, dat zijn antwoord onvoldoende wordt heschouwd, en dat
hij namens de Synode aangeschreven worde om op aanstaanden Vrijdag morgen bij het
openen der Vergadering tegenwoordig te zijn, met belofte om voortaan de Hoogere Kerk—
vergaderingen gezettelijk te zullen bijwonen, zullende de Vergadering, indien deze rnaatregel
met geen’ goeden uitslag mogt achtervolgd worden, gedrongen zijn om ernstiger stappen te
moeten nemen, met bekendstelling nogtans van do hoop, welke de Vergadering koestert,
dat Bs. Beck, door aan deze aanschrijving to voldoen, haar die onaangename taak besparen
zal.

Beze emendatie werd door de meerderheid aangenornen. Be Predikanten van
Prins Albert en Richmond verzochten aanteekening, dat zij in do minderheid hadden
gestemd. Be Vergadering bes~oot dat doze expresse op Synodale kosten zoude geschieden,
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Be Leden van den Kaapstadschen Ring weder zitting genomen hebbende, be
paalde de Pr~ses de aandacht der Vergadering bij de volgende Beschrijvingspunten :—

VII. Reglement van Vacaturen.

1. In “Art. 198 worde, in plaats, enz.” waarop besloten werd dat in Art. 198 in
de plaats der woorden “in geval de Gemeente geheel vacant is,” gesteld worden “by vaca
turen en in geval van sclthrsing”

Ook werd besloten omtrent VII: 2, “dat in Art. 209—het woord “gesuspen—
deerde” worde weggenomen en bet woordje of te plaatsen tusschen ongestelde en afwezige’

VII: 3, werd door den Scriba van den Zwellendamschen RIng, namens de
Leden ingetrokken, nadat men de aanmerkingen van vele Leden der Vergadering had ver
riomen.

Werd gelezen het antwoord van het Gouvernement op de Memorie ten behoeve
van de weduwe Stucki irigeleverd (Biji.).

Be memorie van J. Kretzen (Biji.) weder gelezen zijnde, werd besloten den
inemorialist te schrijven “dat er eene Commissie is aangesteld ter bevordering van Evan—
gelisehe kennis, en dat, zoocira de Commissie de noodige fondsen zal hebben bekomen, de
Heer Kretzen beschouwd zal worden als de eerste Kandidaat om in de bediening van
Rondreizende Zendeling in betrekking tot de Synode werkzaam te zijn.”

De volgende vraag werd schriftelijk door Di Scholtz gedaan — ‘daar de Synode
vei klaard heeft dat de Tulbaghsche Ring met wel gehandeld heeft door de twee eerstepunten
dci klagte van P J Marais over de handelwijze van den Piketbeigschen Kerkeraad onge
qrond te verkiaren, zoo verlangt de ondergeteekende te weten of voornoemde verkiaring
de uitspraak van den Piketbergschen Kerkeraad in de zaak gedaan, al of niet affecteert ?“

en daarop wordt geantwoord—” dat de verkiaring der Synode in het geheel niet affecteert
dc uitspraalc door den Piketbergschen Kerkeraad in de zaak gedaan,” en bepaalt de Ver
gadering, dat bij het verleenen van extract aan den kiager in beroep, P. J. Marais, “ook
~iit hem worde medegedeeld.”

De Ouderlingen van George en Zwe11enda~n verzocht hebbende van de verdere
bijwoning dei Vergadermg te mogen worden ‘~ erschoond, om naar hunne woningen te
kunnen terugkeeren, werd, uithoofde der bijzondere omstandigheden, door hen vermeld,
hun verzoek toegestaan.

De Praises verzocht de Broeders, ten 9 ure tegenwoordig te willen zijn, om aan

de uitnoodiging des Kerkeraads, ingevolge besluit, te voldoen, en ten 3 ure, om de mzege
nina van den Broeder H W Dyke te ‘~ illen bijwonen—zullende de werkzaamheden op
Donderdag worden voortgezet

Na het dankgebed scheidde de Vergadering.
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VEERTIENDE ZITTING.

Donderday, 28 October, 1847

Na het gebed de Notulen geresumeerd, goedgekeurd en geteekend.
Be Commissie in wier handen gesteld was de memorie van G. D. Joubert, leverde

haar rapport daarover in, gelijk mede over andere zaken, omtrent welke haar was opgedragen
geworden, eene mededeeling aan de Vergadering te doen (Biji.).

Be Commissie bedankt zijnde, werd dat Rapport gelezen en ook het Rapport der
speciak Ringscommissie van Graaff-Reinet, waarvan in hetzelve gewag wordt gemaakt.

Hier verwijderden zich ambtshalve uit de Vergadering de Assessor, de Scriba en
de beide afgevaardigde Ouderlingen van den Kaapstadschen Kerkeraad.

Be Handelingen van den Ring van Graaff-Reinet in deze zaak werden hierop
voorgelezen, waaruit gebleken is, dat de zaak tusschen den kiager G. B. Joubert, en den
Predikant en Kerkeraad van Colesberg, in tegenwoordigheid van den Ring, is afgemaakt
geworden~

Na eenige verdere inlichting in deze zaak van den Predikant van Colesberg en
de Leden van den Graaff-Reinetschen Ring bekomen te hebben, verlieten al de Leden
van dien Ring, welke als zoodanigen in de zaak gezeten hadden, de Vergadering.

Be Pr~eses deed nu de vraag :—Baar het gebleken is, dat de zaak tusschen
G. B.. Joubert en den Predikant en Kerkeraad van Colesberg met gebed en dankzegging
v66r den Ring in der minne is geschikt geworden, of deze Vergaclering zich verder met de
zaak van Joubert za~ inlaten? Hierop stelde de Ouderling van Graaff-Reinet voor, dat de
memorien van G. B. Joubert mogen worden voorgelezen. Bit geschiedde, en wei eerst
van den 11 Augustus, en daarop van den 27 Augustus 1847 (Biji.).

Uit het eerste dezer stukken bleek het, dat gemelde Joubert “het Bestuur van de
kerk van Colesberg heeft bedankt,” waarop de Pr~eses voorstelde, dat om die reden zijne
rnemori~n ten opzigte van deze zaak, niet in aanmerking genomen worden. Met dit
voorstel vereenigde zich de meerderheid der Vergadering.

Be Predikant van de Paar] stelde voor, dat bij dit besluit gevoegd worde—” Vooral
ook, omdat de Mernoriën van gernelden Joubert geene verdere inlichting over de zaak
geven.” Deze ampliatie is aangenomen geworden.

De Pra~ses hragt flu ter tafel eene memorie van eenige leden der Colesbergsclie
Gémeente, d.d. 21 Junij (Bijl.),—klagende dat zekere Cecilia Margaretha T7oster door
d~n Kerkeraad van Colesberg onder censuur is gesteld, en verzoekende dat zij door dez~
Vergadering van de gemelde censuur moge ontheven worden, enz.

Er werd ook voorgelezen eene memorie van zekere ingezetenen van Onder Zeekoe
rivier, ook d.d. 21 Junij—(BijI.),—derzelver ontevredenheid te kennen gevende, dat
G. B. Joubert zijne klagten, narnens de gemeente, tegen Leeraar en Kerkeraad van
Colesberg voor de Ringsvergadering van Graaff-Reinet heeft ingetrokken; en verzoekende
dat de Synode onderzoek doe naar den staat der Colesbergsche gemeente, enz.
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Ds. Spijker vraagde, wanneer deze memorien ingeleverd zijn geworden, en, ten
antwoord ontvangen hebbende, “s daags voor de Synode,” zoo merkte hij aan, dat het
strijdig is met de kerkelijke wetten, dat deze memoriën, als zijnde te laat ingediend, in
aanmerking genomen worden, en dat men dus over dezelve niet handelen kan, vooral daar
de Kerkeraad van Colesberg buiten de gelegenheid is, om daarop te kunnen dienen van
belang, waarom hij voorstelde dat er geen acht op dezelve geslagen worde, de Vergadering
bepalende bij Art. 184.

Ds. van der Lingen stelde als emendatie hierop voor, “dat de Vergadering er niet
op handele als klagte, maar als kennisgeving, overeenkomstig Art. 7 en 13.

De Pr~ses, na de Yergadering te hebben bepaald bij den droevigen staat, waarin
de Colesbergsche Gemeente schijnt te verkeeren, en bij de noodzakelijkheid dat de Synode
deze zaak in ernstige overweging neme, ten einde te trachten de rust en den vrede aldaar
te herstellen, stelde flu de emendatie voor, welke door eene groote meerderheid werd
aangenomen.

Di. Spijker en Scholtz en de Ouderling Malan verzochten aanteekening, dat zij
in de minderheid waren, zullende Ds. Spijker zijne redenen schriftelijk inleveren.

De Pr~eses vraagt :—daar de Vergadering vernomen heeft, dat in de Gemeente
van Colesberg groote ontevredenheid bestaat, wegens het censureren van de reeds gem.
G. M. Voster, of de Vergadering het niet goed oordeelt, om den Predikant van Colesberg
inlichting omtrent deze zaak te vragen. De Vergadering antwoordde bevestigend: waarop
Ds. Reid binnengeroepen, en op de volgende wijze ondervraagd werd :—

Yr. Waarom heeft de Kerkeraad van Colesberg de zaak tegen C. M. Voster
begonnen, nadat de zaak van Joubert geschikt was?

A. Omdat de Predikant en de Ouderling, die in den Ring van Graaff-Rejnet
in 1846 waren, onder verpligting waren, het bevel van den Ring te gehoorzamen.

Yr. Welk bevel had de Ring van Graaff-Reinet gegeven?
A. De Scriba, en mijns inziens, met toestemming van den Ring, heeft on~

verwezen naar Art. 129, 130 en 131, vragende met nadruk: “Broeder Reid, hebt gij geene
kennis aan Art. 131?” waarop ik hem ten antwoord gaf: “1k ben er wel mede bekend,
inaar ik wensch van deze Vergaclering te weten, hoe de Kerkeraad van Colesberg handelen
moet.” Daarop hebben verscheidene der leden gezegd, “wij kunnen niet anders dan naar
de wet handelen.”

Yr. Wat is de oorzaak waarom C. M. Voster is gecensureerd geworden?
A. Uit ongehoorzaamheid aan de kerkelijke wetten, Art. 131.
Yr. Waarin bestond hare ongehoorzaamheid?
A. In het niet verschijnen voor den Kerkeraad, volgens Art. 130 en 131, na aan

den Predikant van Colesberg beloofd te hebben, dat zij zuiks doen zoude en bare schujd
helijden.

Vr. Welke schuld?
A. “Dat zij heeft onbehoorlijk”-_—ik gebruik hare eigene woorden—”en onbeta

melijk omtrent den Ouderling van der Walt gehandeld.”
Vr. Hoe veel malen is zij gedagvaard geworderi?
A. Schriftelijk twee malen en mondelings eenmaal.
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Ds. Reid rnerkte hier aan, ten opzigte van het censureren voor eenen onbe
paaldcn tijd, hetweik uit de Notulen van den Kerkeraad van Colesberg gebleken is, in dit
geval te hebben plaats gevonden, dat zuiks enkel geschied is, orn, bijaldien zij ook nog op
dienzelfden dag gehoorzaamheid betoonde, haar daarop van censuur te ontheffen.

Yr. Heeft de Kerkeraad van Colesberg clan niet beschouwd dat de zaak van
C. Voster afgedaan was, bij de minnelijke schikking voor den Graaff-Reinetscnen Ring
getroffen?

A. Volstrekt niet, noch de Kerkeraad, noch de klager, noch eenige anderen uit
de gemeente van Colesberg, in dien tijd in de zaak betrokken, hebben zoo gedacht.

Dc Pr~ses vraagde of iemand anders iets aan den Predikant van Colesberg te
vuagen hadde: waarop de Ouderling van Graaff-Reinet de vragen deed:

Yr. Wanneer heeft het voorgevallene tusschen van der Walt en C. Voster plaats
gehad?

A. In de maand Mei 1845.
V• Wanneer is de zaak bij den Kerkeraad van Colesberg aangediend?
A. Op den 4 Augustus, 1845.
~T• Waarorn is de zaak in de eerstvolgende vergadering niet beslist?

A. Orndat de Kerkeraad van Colesberg gehoord heeft, dat de beklaagde geraden
was, haar op de Ringscornmissie te beroepen; en, om haar in alle gelegenheden te stellen,
heeft de Kerkeraad besloten, de zaak hangende te doen blijven, tot na afloop van de werk
zaamheden der gernelde Ringscommissie.

V. Was C. M. Voster getuige in de zaak van Joubert tegen den Kerkeraad, en
is zij gehoord voor de Ringscommissie?

A. Volgens Art. 1 22—neen, maar wel toegelaten, en heeft eene ingewikkelde
verkiaring afgelegd voor de Cornmissie,—waarschijnlijk ongunstig voor den Kerkeraad en
gunstig voor den kiager.

Bs. Van der Riet vraagde:
V. Hoe weet de Predikant van Colesberg, dat ook de andere partij de zaak van

C. Voster als niet afgedaan heeft beschouwd?
A. 1k heb reden zuiks te gelooven.
Be Ouderling van Graaff-Reinet wenschte de verkiaring van Cecilia Voster,

voor de Ringscommissie in de zaak tegen den Kerkeraad te hooren: waarop de gernelde
verklaring voorgelezen werd.

Dc Pr~ses vraagde of de Vergadering wenschte dat eenige vragen aan den
Graaff-Reinetschen Ring gedaan worden; en dit bevestigend beantwoord zijnde, zoo
vraagde de Pr~eses aan Ds. Murray, als Ringslid:

V. Waarom heeft de Ring van Graaff-Reinet de zaak tusschen C. Voster en Van
der Walt, niet zelve in handen genomen en beslist?

A. Omdat Van der Walt, toen de zaak geschikt was met Joubert, geneigd was
het daarbij te laten berusten.

V. Was Van der Walt bij den Ring tegenwoordig, toen de zaak geschikt
werd?

A. Ja; hij was wel geen lid van den Ring, rnaar hij was er bij. tegenwoordig.
s2
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V. Waarom heeft de Ring van Graaff-Reinet, nadat de zaak van Joubert geschikt
was, nog eene bijzondere verkiaring gedaan in de zaak van Van der Walt en C. Voster,
den Kerkeraad van Colesberg daaromtrent bepalende, overeenkomstig de wet te handelen?

A. Omdat de vraag gedaan werd door eenen afgevaardigde van Colesberg,—
hoe te handelen met C. Voster, ingeval van ongehoorzaamheid; dock de Ring heeft niet
gezegd, dat de Kerkeraad van Colesberg in de zaak zoude beslissen.

Ps. Van der Lingen vraagt:
V. Heeft de Speciale Ringscommissie een onderzoek gedaan in de klagten van

Van der Walt versus C. M. Voster?
Ps. Krige antwoordt:
A. Ja; want de geheele zaak is vervat in de getuigenis van C. Voster, op punt

clertien der beschuldiging.
Ps. Van der Lingen vraagt:
V. Is de Kerkeraad van Colesberg voor de Ringscommissie in de zaak van C.

Voster verschenen? en zoo ja, in welke betrekking?
Ps. Krige antwoordt, “als verklaagde.”
Be Pr~eses vraagt:
V. Is de Speciale Commissie aangesteld geworden, om onderzoek te doen in de

zaak van C. Voster en Van der Walt.
Ps. Krige antwoordt, neen.
Hierop deelde de Pr~ses als zijn gevoelen mede: dat nadat de zaak van

Joubert versus den Predikant en Kerkeraad van Colesberg geschikt was, en den Ring van
Graaff-Reinet, de Kerkeraad van Colesberg de zaak van Van der Walt versus C. Voster
opgenornen heeft, a1M~n omdat de Ring, na de gemelde schikking, verklaard heeft, dat de
gem. Kerkeraad met deze zaak overeenkomstig de wetten handelen moest.

Dat, had de Ring van Graaff-Reinet de zaak van C. Voster en Van der Walt
als afgedaan beschouwd, dezelve die verkiaring niet had behooren te maken; en had
de Ring dezelve als niet afgedaan beschouwd, dezelve aan den Kerkeraad van Colesberg
had moeten verklaren, dat de Kerkeraad niet de competente regtbank was, orn de zaak te
beoordeelen, maar wel de Ring, als behelzende de zaak eener klagte tegen eenen ouderling.
Met dit gevoelen vereenigde zich de meerderheid der vergadering. (Hier keerde de
Assessor, de Scriba, en de afgevaardigde Ouderlingen nit de Kaapstad tot de verga
dering terug.)

Dc Pr~ses bepaalde hierop de aandacht der vergadering bij de merite der zaak,
in de memorie voorkomende, namelijk “verzoek om ontheffing van de censuur op Cecilia
Margaretha Voster, door den Kereraad van Colesberg op haar gelegd ;“ en de Synode
gelet hebbende op den geheelen toedragt der zaak, verklaarde Cecilia Margaretha Voster
van de censuur ontheven te zijn

De Leden van den Graaff-Reinetschen Ring weder zitting genomen hebbende,
gaf de Predikant van Colesberg grootelijks zijn genoegen te kennen, over dit door de
Synode genomen besluit.

Er werd flu voorgelezen een brief van den Eerw. fleer Cochet, de Vergadering
bedankencle (BijI.).
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Ook geschiedde eene mededeeling, dat de Grensscheiding voor de Parochie van
Burgersdorp was goedgekeurd geworden,—waarna de Vergadering met dankzegging tot
God scheidde.

VIJFTIENDE ZITTING.

[7r~jdag, 29 October, 1847.

Afwezig Ps. Albertijn, wegens ongestelciheid, en de Ouderlingen vroeger gerneld.
Be Notulen, na het gebed gelezen, goedgekeurd en geteekend zijnde, leverde

Ds, Spijker, ingevolge kennisgeving op gisteren, in geschrifte zijne redenen, waarom hij
gestemd heeft tegen het aannemen van de Memorie van 0. B. Joubert (Biji.).

Be PrEeses, in naam van Jan Venter, gevolmagtigde van Cecilia M. Voster,
gevraagd hebbende, of de zaak tusschen P. van der Wak en gezegde C. M. Voster, als eene
afgedane zaak moet worden beschouwd, was het antwoord der meerderheid bevestigend,
terwiji Us. Herold verzocht dat daarbij worde gevoegd, vooral nadat gelezen is copij van
eenen brief door gemelde C. M. Voster aan P. van der Walt geschreven, gedagteekend
25 December, 1846 (BijI.).

Di. Spijker en Pears stemden in de minderheid.
Ds. Berrangé bij bet resumeren der Korte Notulen op gisteren afwezig geweest

zijnde, en ook vroeger toen de door den Pr~ses aan Ds. Reid gedane vragen waren
beantwoord, verzocht niet voor zijn personeel belang, maar voor dat van den Ring van
Graaff-Reinet, aan den Leeraar van Colesberg, flu hij met die antwoorden was bekerid
geworden, eenige uragen te mogen doen. Pit toegestaan zijnde, vraagde hij, “of de leer
aar van Colesberg, toen de zaak voor den Ring werd gehragt, wist dat dezelve, overèen
komstig de wetten, niet voor den Kerkeraad kon behandeld worden? Zoo ja, of hij dit zijn
gevoelen aan den Ring heeft bekend gemaakt? Waarop Ds. Reid antwoordde, dat P. van
der Walt gevraagd heeft of deze zaak voor den Kerkeraad dienen kon, waarop hij meent
bevestigend te zijn geautwoord.

Na vele discussien, verklaarde de Pr~ses dat, met hetrekking tot het behandelde
op gisteren, aan de Leden van den Graaff-Reinetschen Ring gelegenheid zal worden gegeven
eene declaratie te doen, welke bij de Notulen van deze Vergadering zal worden gedeponeerd.

Met betrekking tot bet Beschrijvingspunt VII: 9, leverde Ps. Reid een schrif
tuur in—hetwelk aangenomen werd onder die bepaling, dat daarin worde geroijeerd elke
uitdrukking, welke als beleedigend kan worden beschouwd (Biji.).

Waarna de Pr~ses aanmerkte, “dat, daar de Vergadering van gisteren de memo
rien van 0. D. Joubert ter zijde had gesteld, op grond dat de zaak in de Ringsvergaderirig
van Graaff-Reinet zoo plegtig met gebed en dankzegging in der minne is geschikt gewor~

s2~’
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den, volgens zijn (Pr~ses) gevoelen, de Vergadering ook niet trederi kan in bet onderzoek
der zaak, om de vraag, door den Predikant van Colesberg gedaan, te beantwoorden.
Eene groote meerderheid der Vergadering vereenigde zich met dit uitgedrukt gevoelen van
den Pr~ses.

Be aandacht dei Vergadering bepaald zijnde bij Beschrijvingspunt VI, 5, ver
klaarde dezelve dat de wet hier duidelijk spreekt, en dat bij het doen van aanklagte, ter
eerster instantie, die overige bepalingen der wet in acht moeten worderi genomen, welke
gewagen waar in die opzigten personen in kerkelijke betrekkingen moeten worden
beoordeeld.

Met betrekking tot den herder1~jke brief door de Ringsvergadering van Graaff
Reinet uitgevaardigd, voorkomende in punt II. 9, verklaarde de Vergadering, die gemelden
brief bij eene vroegere zitting had hooren voorlezen, dat deszelfs becloeling zeer christelijk
en goed was, terwiji de Vergadering zich tevens vereenigde met het gerapporteerde der
Commissie—” dat het wenschelijk ware geweest dat eenige uitdrukkingen wat beter waren
daargesteld.”

Gelezen zijnde het rapport der Commissie over de memorie van eenige ingezetenen
van den Paardenberg, verzoekende tot de Parochie van de Paarl te mogen behooren (Biji.),
besloot de Vergadering dat verzoek toe te staan, en zal daarvan den belanghebbenden kennis
worden gegeven.

Ook werd gelezen het rapport der Commissie van eenige hewoners van den
Koeberg, verzoekende dat zij, zoo als vroeger tot de Parochie van Malmesbury mogen
worden getrokken (Biji.), en werd aismede eenparig besloten, dat hunne bede zal
worden toegestaan, en kennisgeving zal worden gedaan.

Werd gelezen de brief van Us. Beck (Biji.).
Be leden van den Kaapstadschen Ring zich verwijderd hebbende, werd bet

PrEesidium door B5. Robertson en bet Scribaat door Us. Brink waargenomen.
Na den brief van Us. Beck, gelezen zijnde bet besluit cler Synode op 11. Bingsdag

genonlen, werd na weinige aanmerkingen door den leeraar van Richmond voorgesteld:
“dat Ds. Beck, uithoofde van zijne voortdurende weigering om de Hoogere Kerkvergade
ringen bij te wonen, zich aan pligtverzuim en ongehoorzaamheid schuldig maakt; en daar alle
pogingen om hem van zijne dwaling te overthigen, tot leedwezen der Synode, vrucbteloos
zijn geweest, zoo wordt besloten den Wel-Eerw. Beck in zijne dienst te schorsen, voor den
tijd van zes weken met verlies van traktement, en dat daarvan aan het Gouvernement en den
Kerkeraad van B’Urban kennis worde gegeven.” Be Ouderling P. van Breda leverde
hierop de volgende emendatie in, “dat deze Vergadering vooraisnog over de weigering
van den Eerw, Heer Beck, om de Synodale en andere hoogere Kerkelijke Vergaderingen
bij te wonen, niet tot ecu beslmt kome, doch aaii zijn verzoek tot uitstel voldoe.”

Beze emendatie tot de stemming gebragt zijnde, werd door eene groote meerder
heid verworpen,~ terwiji integendeel bet voorstel door eene groote meerderheid werd
aangenomen.

Be Ouderling P. van Breda en Di. Moorrees, Fraser, Robertson, en Reid
verzochten aanteekening dat zij in de minderheid hadclen gestemd.

De Hoog-Eerw. Pr~ses gevraagd hebbende, wanneer dit besluit in werking moet
worden gebragt, werci door Ds. Sutherland het voorstel gedaan, dat zidks gesehieden moet
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dadelijk na afloop van de eerstkomende Ringsvergadering, wanneer hij dezelve niet zal
hebben bijg’ewoond, of geene wettige, door den Ring te beoordeelen redenen van zijne
afwezigheid aan de Vergadering zal hebben ingezonden, overeenkomstig Art. 10, 4.

De volgende emendatie door Ps. Krige voorgesteld, “dat de schorsing plaats
hebbe dadelijk na afloop van deze Synodale Vergadering, word door de meerderheid der
Vergadering niet aangenomen. Di. Krige, Scholtz, en Ham verzochten aanteekening
dat zij in de minderheid waren, gevende Dr. Scholtz te kennen, dat hij aldus heeft gestemd
uithoofde dat cle Vergadering zich zelve niet gelijk bleef.

Nu kwam het door Ds. Sutherland gedane voorstel ter overweging, hetwelk door
eene groote meerderheid der Vergadering word aangenomen.

Be zaak dus afgehandeld zijnde, namen de leden van den Kaapstadschen Ring,
die zich verwijderd hadden gedurende de overweging en beslissing dezer zaak, weder
zitting; daar de Pr~ses aan de Vergadering mededeelde dat hij hare aandacht flu zoude
bezig houden met hot lezen van rapporten door vroegere aangestelde Commissien waartoe
z~jn Eerw. nu overging.

Gelezen zijnde het rapport der Rationarii (Biji.), werd de dank der Vergadering
aan hen toegebragt, gelijk mede aan den Qu~stor der beide Fondsen.

Het T-~apport der Commissie betrekkelijk de memorie dei’ ingezetenen van Napier
(Biji.) gelezen en vole aanmerkingen gehoord zijnde, liesloot do vergadering, vooral ook,
na dat haar aandacht is bepaald geworden bij de aanmoediging door den Ring van ZweI
lendam, in zijne Vergadering, van October 1839, gegeven aan de ingezetenen van die
plaats en do gedeeltelijke aanrnoediging ook van Gouvernementswege geschied, “dat het
verzoek der memorialisten zal worden toegestaan, terwiji zij werden verwezen naar den
Ring van Zwellendarn (of diens Ringscornmissie), om het noodige in de zaak tot het maken
der grenscheiding te bewerkstelligen.”

De aandacht der Vergadering bepaald zijnde bij het Beschrijvingspunt VIII, 1,
werd door Ds. Spijker gevraagd “of de bepaling in Art. 281, laatste gedeelte, betrekkelijk
hot maken van veranderingen in het Reglement voor het Weduwen Fonds, betrekking heeft
op bepalingen van Revenuen op het Fonds?” en daarop werd bevestigend geantwoord.

Het voorstel in VIII, 1 gedaan wordende, “dat het besluit der Synode van 1842
worde vernietigd, waarbij bepaald is, dat Art. 270 eene terugwerkende kracht zal hebben
op predikanten, die onder de vorige bestaande Regulatien voor dit Fonds aan hetzelve deel
hebben genomen,” word niet aangenomen, waarop Ps. Scholtz een protest inleverde (Biji.)

Na eenige discussiën orntrent VIII, 2, 3, werd aan Ps. Spijker opgedragen, om
aan Direkteuren van do Z. A. Maatschappij van Administratie en de Executeurskamer to
schrijven, ten einde van hen to mogen vernemen of en onder welke voorwaarden zij dc

administratie van hot Predikanten Weduwen Fonds, thans Rds. 90,000 beclragende, op
zich zouden willen nemen.

Be Pr~ses stelde voor, met betrekking tot Art. 22, a, dat, ingeval de Actuarius
-Synodi ook tot Scriba mogte verkozen zijn of worden, aisdan de oudste Predikant van do
Kaapstad vervulle hetgeen van den Actuarius wordt gevorderd.
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ZESTIENIJE ZITTJNG.

Zaturdaq, 30 October, 1847.

Afwezig de Ouderling van Worcester, met verlof naar huis teruggekeerd, wegens
hevige ongesteldheid zijns kinds.

Na gebed, de Notulen geresumeerd, goedgekeurd en geteekend zijnde, levert
Ps. van der Lingen een protest in tegen het besluit in de gereduceerde Vergadering, op
gisteren, ten opzigte van Ps. Beck genomen (BijL).

Be Ouclerling van Wellington verzoekt en bekomt ver1of~, wegens krankheid
zijner vrouw, naar zijne woning te mogen terugkeeren. Ps. Krige verliet de Vergadering
om te Stellenbosch cle predikdienst te gaan vervullen.

Gelezen de vroeger ingeleverde memorie van Jan Venter (Biji.), welke door hem
werd toegelicht door eenen naderen brief (Biji.), waarop de PrEeses aan den Predikant
van Colesberg de vraag deed, of aan iemand aldaar de toelating tot het lidmaatschap der
gerneente wordt geweigerd, die niet stellig belooft de Evangelische Gezangen te zingen?
FIet antwoord was, neen. Wederorn gevraagd zijnde of hij bewust is, dat die weigering
door eenig lid des Kerkeraads gedaan wordt? antwoord—”niet, dat mij bewust is; in mijne
tegenwoordigheid is zulks niet geschied,” op de vraag, “waarom Jan Venter als Kerkeraads
lid bedankt is,” antwoordt-—-”flij heeft zelf bedankt.”

Be memorialist Jan Venter werd verzocht eenige expi icatie te geven omtrent
eenige uitdrukkingen in zijnen brief~ ten einde den regten inhoud van denzelven te kunnen
hevatten, wanneer hem werd te kennen gegeven, dat orntrent den herderlijken brief door de
Synode in de Vergadering van gisteren was beslist geworden.

Tevens besloot de Vergadering op voorstel van den Pr~ses, te verkiaren, “dat
liet niet gebleken is, en uit de stukken en door de stelligeverklaring van den Leeraar van
Colesberg, en de verkiaring van den memorialist zelven, dat de Leeraar van Colesberg eene
stellige verkiaring gevorderd heeft van degenen, die tot het lidrnaatschap der gemeente
wenschen toegelaten te worden, hen verpligtende de gezangen te zingen; maar daar het
geblekeri is, dat er in de Gemeente van Colesberg eenige ~eden zijn, die in het denkbeeld
verkeeren dat zij de voorregten van de Christelijke Kerk niet kunnen genieten tenzij zij zich
verbinden de gezangen te zingen, zoo verklaart de Synode, dat het uiet zingen der gezangen
hen ook voor de toekomst niet zoude hebben te verhinderen cleel te nemen aan de uiterlijke
voorregten der Christelijke Kerk, of het waarnemen van kerkelijke bedieningen, en de
Synode hoopt en vertrouwt, dat die leden der Gereformeercie Kerk, die tot nog toe gewei
gerd hebben de gezangen te zingen, de voorbeelden van hunne Herders en Leeraars, en
andere godvruchtige mannen zullen volgen, die door het zingen van dezelve veel zegen
voor zichzelven hebben genoten. Ook beveelt de Synode die leden, dat, zoo zij omtrent
het eon of ander gezang eenige bedenking of zwarigheid mogen hebben, zij daarover met
hunne Leeraars spreken, en zich door hunnen rand laten hestieren.”

Ret Rapport der Commissie, om zoodanige Wets~Artikeien nan te duiden, welke,
ten gevolge van het Synodaal besluit, eene~nadere wijzigingvereischen, gelezen zijnde (Biji.),
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werd besloten, overeenkomstig die aanwijzing, de veranderingen te maken, en ze alzoo
bekend te stellen in eene nieuwe uitgaaf der “Wetsbepalingen.”

Be Commissie, tot het vervaardigen van den Herderlijken Brief benoemd, over
handigt denzelven aan den Pr~ses, en ontvangt den dank der Vergadering, en gernelde
brief voorgelezen zijnde, wordt met eenige bijvoegselen aangenornen (BijL) ; en besloten
denzelven ter perse te leggen.

Omtrent het op gisteren door den Pr~eses gedane voorstel, aan het slot (ler
Notulen opgeteekend, zegt Os. Spijker dat hij tegen eenige verandering is, maar stelt, in
geval van verandering, als eene emendatie op het voorstel voor, “dat, in geval van overlijden
van den Scriba der Synode, aisdan de Synodale Commissie iemand benoeme tot de eerst
volgende Algemeene Kerkvergadering te fungeren,”—welke ernendatie met algemeene
stemmen werd aangenomen.

Hierop worden de in eene vroegere zitting door den Pra~ses gedane vragen
(BijL) gedaan en beantwoord, als:

1. Mag de Synodale Commissie bij briefwisseling handelen? Zoo ja, in wel/~e
gevallen? Be meerderheid der Vergadering, wijzende op Art. 176: 31, 18: 3, 19: 2,
antwoordt Ja, maar alleen in zaken waarin de wet haar zekere pligten ter vervulling heeft
voorgeschreven, doch niet in eenige proceszaak hoegenaamd.

Di. Herold, Spijker, Moorrees, en Scholtz waren in de minderheid. Os.
Spijkers redenen (zie Biji.).

2. fleeft de Synodale Commissie, als vertegenwoordigende de Synode zelve, en
belast met de zorg voor de handhaving der kerkelijke wetten en reglementen, en de
uitvoering harer besluiten, niet het regt, en is zij niet verpligt om daar, waar zij afwijking
of ongehoorzaarnheid ontwaart, of zulks ter harer kennis gebragt wordt, zoodanige afwij
king of ongehoorzaarnheid te berispen en daarover te vermanen? Bit werd bevestigend
heantwoord.

3. Mag een minder Kerkbestuur, hetzij Kerkeraad of Ring, tegen zoodanige
berisping, vermaning of last protesteren, of is dezelve verpligt omte gehoorzamen, en in
dien vermeenende ten onregte berispt te zijn, daarvan kennis te geven aan de Synode, ter
beoordeeling?—Antwoord, met verwijzing op Art. 19: 8, niet protesteren, maar wel
kiagen.

Op de vraa~ in de viercie Sessie door Os. Moorrees gedaan, “hoe gehandeld
inoet worden in gevallen, waar kinderen werkelijk gedoopt zijn (dat door getuigen en
andere omstandigheden kon bevestigd worden), en niet bekend gesteld zijn in het doop
register ?“ wordt geantwoord—” dat zij in dat geval als gedoopt zullen worden bekenci
gesteld—met referte naar de Kerkeraads resolutie bij welke zuiks wordt erkend.”

Daar in het jaàr 1846 geene Ringsvergadering in Albanie is gehouden gewor
den (en dit ook niet plaats vindt in het jaar waarop de Synode vergadert), besloot de Synode
te bepalen dat, wanneer geene gewone Ringsvergadering heeft kunnen gehouden worden,
de door de Ringsvergaderingen benoemde Commissi~n in functie zullen blijven tot de
eerstvolgende Vergadering.

Os. Herold aanteekening verzocht hebbende, dat hij als lid dci’ Synodale Corn
missie niet langer werkzaam zijn kan, en verzoekende ontslagen te mogen worden, verklaarde
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de Pr~eses dat de Vergadering hem niet kón ontslaan, omdat de leden der Synodale
Commissie door de Ringen worden benoemcl.

Door Ds. Ham was in eene vroegere zitting (Biji.) gevraagd “dispensatie van
Art. 75, daar hij zeer veel moeite heeft aangewend om aan gemeld artikel te voldoen, maar
daarin niet is kunnen slagen, en genoodzaakt is geworden een schoolmeester te kiezen, die
tevens de post van voorlezer bekleedt en lidmaat is der Luthersehe Gemeente—of stelt
anders voor, dat er bij Art, 75 gevoegd worde: zy moeten zoo veel rnogel2~k leden der
Gereformeerde Kerk zijn.” En hierop wordt thans geantwoord, dat de wet niet zoude
worden veranderd, doch dat dispensatie zou worden verleend, zoo als ook geschiedde aan
Di. Herold en Pears die hetzelfde verzoek declen.

Omtrent het voorstel van Ds. Ham (BijL) en aldus luidende, vereenigde
zich ,de Vergadering met den geest van hetzelve, doch besloot geene wetsbepaling
te maken, maar zulks den onderscheiden Leeraars aan te bevelen.

Door den Ouderling van Graaff-Reiriet was een voorstel gedaan (Biji.), om de
Synodale Vergadering zamengesteld te hebben uit afgevaardigden der Ringen, doch dit
werd thans niet aangenornen, omdat dit eene verandering voorstelt in de constitutie,
hetwelk vooraf aan de onderscheiden Kerkeraden dient medegedeeld te zijn geweest.

Door den Kerkeraad van Victoria waren eenige vragen ingezonden (Biji.),
welke nu door de Vergadering werden beantwoord: als,

1. Wa.t te doen, wanneer de moeder van een onecht kind komt te trouwen,
zonder dat zij het kind of de kinderen brengt, opdat zij geëcht worden?

Antw. Er worden geene kinderen meer voor echt verklaard, die niet in cen
wettig huwelijk verwekt zijn (Zie Huwelijks Ordonnantie.)

2. Indien iemand voorregten onzer kerk geniet, in onze parochie vastgoed
bezit, doch een lid is eener andere kerk, mag hij gedagvaard worden voor
den Kerkeraad, of niet, bij het te buiten gaan van zich zelven in een of
ander opzigt? Wat te doen, wanneer hij, gedagvaard zijnde, weigert te
compareren?

Antw. Hij mag niet worden gedagvaard, maar verbeurt dc voorregten der Kerk.
3. Is de Kerkeraad verpligt attest te verleenen aan iemand, wanneer er redenen

bestaan te gelooven, dat zuiks gevraagd wordt niet orn naar elders te ver
huizen, maar slechts om alzoo kerkelijk opzigt te ontduiken.

Antw. Attesten worden alleen afgegeven, als aanbevelingsbrieven aan opzieners
eener gemeente werwaarts men zal vertrekken. In het genoemd geval kan
geen attest worden afgegeven, maar een certifikaat of uittreksel uit het
Ledematen Register kan niet worden geweigerd.

Door Ds. Van der Lingen werd de aandacht der Vergadering bepaald bij de
Huwelijks Ordonnantie en hetgeen daarover is besproken en gehoord, zijnde de verrigtingen
der Commissie, bij de vorige Synode daartoe benoemd en aangesteld, oordeelde de Verga
dering, na de alreede aangewende pogingen niets meer in de zaak te doen.

Aan de Vergadering werd voorgelezen de door den Assistent Scriba opgestelde
uitspraak in de zaak van Ds. De Roubaix (Biji.).

Door Ds. Roux werd voorgedragen het volgende door den Kerkeraad van Bal
four gedane voorstel: “dat de drie leden, welke thans benevens den Predikant, den
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Kerkeraad van Balfour uitmaken, doch wier diensttijd reeds verloopen is, en van welke twee,
uithoofde van diensttijd van vier ,jaren, niet verkiesbaar zijn, als Kerkeraadsleden een jaar
langer mogen verblijven, en dat de plaatsen der overige Leden des Kerkeraads, welke
door sterfgeval als anderzins ledig zijn, aangevuld mogen worden door personen in eene
gecombineerde Vergadering in dit jaar daartoe gekozen.”

Bit wordt, onder de bijzondere ornstandigheden moncleling vermeld, toegestaan.
Ret voorstel van Ds. Roux betrekkelijk den vorm in Art. 39 voorkomende, zoo als

opgegeven in BijI. 73, neemt de Vergadering aan en besluit alzoo te veranderen.
Door Ps. [{erold was het schriftelijk voorstel gedaan: “daar reeds bij eene

afzonderlijke bijeenkomst van afgevaardigde Predikanten tot de Synodale Vergadering van
1842, eene overeenkomst heeft plaats gehad tot eene uniformiteit met betrekking tot het
gebruik van een toga, in plaats van de zoogenaarnde mantels, bij cle uitoefening dei’ eere
dienst, maar zuiks door alien niet is geobserveerd, zoo wordt voorgesteld, dat hierorntrent door
een Synodctal besluit bepaling worde gernaakt;” waarop door Ds. Heyns deze emendatie wordt
voorgesteld, welke door de meerderheid werd aangenomen—” Bat het den predikanten
aanbevolen worde om de toga en befbij het openbaar dienstwerk te dragen waar zu~ks met
schik geschieden kan, doch dat zij bij hoogere Kerkvergaderingen met toga en bef ver
schijnen zullen.”

Een voorstel gelezen van den Pr~ses omtrent het doen drukken van de Synodale
verrigtmgen.

Ook werden gelezen de antwoorden zoo van de Secretarissen van de Admi
nistratie en Boedelbereddering, ais Executeurskamer, op de brieven door Ps. Spijker in
naam der Vergadering geschreven, welke brieven bij den aanvang der Vergadering waren
gelezen geworden, zullende op Woensdag worden overwogen (BijL).

Voor het scheiden der Vergadering, gaf de Pr~eses kennis, dat de Synode op
Dingsdag morgen door Ps. Pu Toit zal worden gesloten.

Be Vergadering scheidde met dankzeggiiig.

ZEVENTIENDE ZITTING.

Maandag, 1 Norember, 1847.

Afwezig de Ouderling van Graaff-Reinet met verlof.
Na het gebed, de Notulen geresurneerd, goedgekeurd en geteekend zijnde, ver

zoekt Ps. Berrang~ en bekomt verlof om zijn protest te mogen inleveren tegen het besluit
op 11. Zaturdag genomen betrekkelijk het dragen van een toga.

Ook werden gelezen en bij de Bijlagen gedeponeerd, dc schriftelijke redenen van
Ps. Spijker over de kleederdragt of ambtsgewaad, waaromtreat 11. Zaturdag is hesloten
gewordén (Biji.).



Be Assessor, de plaats van den Pr~ses vervullende, die zich voor eenen korten
tijd wegens ambtsverrigtingen aisnog uit de Vergadering verwijderd held, stelde voor, dat
er een gedenkschrift der Synode worde l3itgegeven, dat bevatten zal:

1. Eene korte vermelding van de Acta Synodi.

2 De leerrede bij het openen en sluiten der Vergadering en rn dien tussehentijd
gehouden, en dat Dr Changuion woide verzocht zich met de uitgave te belasten, waarbor
gende de Synode zijn Hooggell. een debiet van 150 Exemplaren.

Us. Spijker stelde voor dat er bijgevoegd wor’le, “dat de Acta der Synode niet
gedee1te1~jk rnaar geheel in druk verschijnen, en daarbij ~ voegd worden de redenen bij de
Synode. ingeleverd van dissentie tegen eenig besluit.”

Door de meercierheid der Vergadering werd het oorspronkelijk voorstel zonder
het b~jvoegsel aangenornen. Di. Spijker, flu Toit en Scholtz stemden in de minderheid,
eerstgemelde omdat niet alles zoude worden gedrukt.

Be volgende vraag, vroeger door Ds. Le Febre Moorrees ingeleverd, wordt flu door
den PrEeses (die weder zijne plaats bekleedde) aan de Vergadering voorgelezen,” “Daar de
Synode in de zaak van den Wel-Eerw. H. A. Moorrees gemeend heeft eene uitspraak te
kutinen doen, gegrond op de stukken voor haar, en ZEw. nog altijd in het denkbeeld
verkeerde opgeroepen te zullen worden, ten einde Zijn-Eerw. gedrag te kunnen verant
woorden, dit echter niet geschied, en Zijn-Eerw. dus alle gelegenheid benomen is, ten einde
voor zichzelven eene billijker uitspraak te verkrijgen; en daarentegen niets gerept is van de
afgescheidene gerneente te Tulbagh, zoo vraagt de ondergeteekende hoe de leden dier
gemeente te beschouwen, en in welke betrekking zij tot onze kerk staan ?“

(Get.) J. C. LA FEBRE M00RREEs.

Na het lezen van welke vraag door zijnH-Ew. werd aangemerkt, “dat Us.
H. Moorrees niet is veroordeeld,” en dat de Synode den weg ter terugkeering voor hem
geopend heeft. De Pra~ses aan~eiding daartoe nemende uit de voorgestelde vraag van
Ps. Le Febre Moorrees, verklaarde tevens, “niets hartelijker te wenschen dan dat de Wel
Eerw. H. A. Moorrees en de gerneente der afgescheidenen, weder met ons kerkgenootschap
vereenigd waren en daartoe stappen namen,” met welke verkiaring van den Pra~ses de
meerderheid der Vergadering instemde.

Be instructie, door de Commissie ter bevordering van het onderwijs, vooral
in de buitendistrikten, vroeger ingeleverd (Biji.), thans overwogen zijnde, werd dezelve,
met eenige daarin gemaakte veranderingen, aangenomen.

Door Us. Edgar voorgesteld zijnde, “dat aan naburige leeraars worde aanbevolen
om met elkanderen beurt te wisselen, zoo dikwijls mogelijk, doch kosteloos voor de ge
meente,” werd dit voorstel aangenomen.

Ook werd bet volgende voorstel, door Us. Robertson ter tafel gebragt, aangenomen,
“dat vaiiwege deze Algemeene Vergadering aanbeveling geschiede, dat in elke maand een
biduur in de gemeente worcie gehouden ter uitbreiding van het Koningrijk van onzen
Beer Jezus Christus.”

Ingevoige Art. 17 werd door de Synode bepaald, dat door den Ring van Zwellen
dam ecu lid zal worden benoemd ter sluiting der eerstvolgende Synodale Vergadering.
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Thans overgaande ter overweging van de antwoorden zoo van de Kantoren der
A~ssociatie a~s Exeeuteurskamer, welke in de laatste Vergadering aireecle waren voorgelezen
geworden, werd, eer men tot de stemming overging aan wie het beheer van het Predikanten
Weduwen Fonds zoude worden opgedragen, door Ds. Spijker een voorstel gedaan
(BijL), welk voorstel in omvraag gebragt zijnde, door de Vergadering unaniem
werd verworpen, en werd door eene groote meerderheid besloten, het Fonds, door
den Qua~stor en Medeadministrateur tot nog toe beheerd, door eerstgemelden amb
tenaar te stellen in handen van de Birectie van de Executeurskamer.

])s. Spijker in de beslissing niet gestemd hebbende, “protesteert tegen de ver
werping van zijn voorstel omtrent en tegen de wijze, waarop de Vergadering besloten heeft
de administratie van het Predikanten Weduwen Fonds in handen van de Executeurskamer
te stellen.”

Be Vergadering heeft besloten, dat Art. 277, 278, 279 en 282 van derzelver
kracht beroofd zullen zijn, ten gevolge van de overgaaf van het Fonds ter administratie van
de Executeurskamer, zullende de Qmestor van het Predikanten Weduwen Fonds al de
penningen van de Qutestors der Ringen bij hem ontvangen, binnen 24 ureri aan de
Executeurskarner inhandigen, blijvende hij belast met de uitbetaling der weduwen en zuiks
door trekking op de Executeurskamer.

In betrekking hiermede wordt door Ps. Herolci voorgesteid en door de Verga
dering goedgekeurd, “dat de Predikanten van den Kaapstadschen Ring belast worden met
de revisie van die artikelen van het Predikanten Weduwen Fonds, welke uithoofde van de
veranderde administratie herziening vereischen, zullende de belanghebbenden met de revisie
terstond worden bekend gernaakt.”

Ret voorstel van Ps. Spijker in eene vroegere Zitting omtrent bet drukken van
het Rapport van den Actuarius, enz., gedaan, door zijnWel-Eerw. ingetrokken zijnde,
werd door hem voorgesteld en door de Vergadering aangenomen, dat, in Art. 19: 4, worden
geroijeerd de woorden “hetzelve aan derzelver goedkeuring onderwerpende,” en dat de
Actuarius Synodi op de Beschrijviugspunten brenge hetgeen door hem in die betrekking
voor de aandacht der Vergadering gebragt moet worden.

Op voorstel van den Ouderling Van Ziji besloot de Vergadering, dat “aan de
afgevaardigden verblijfkosten zullen worden betaald van den aanvang tot het einde der
Synode, Zon- en Feestdagen mede gerekend.”

Be Kerkeraad van de Paari had in cene vroegere Zitting het volgend voorstel
gedaan: “de Algemeene Vergadering bepale, hoe de kerkelijke tucht moet worden uitge
oefend omtrent gecensureerde ledematen, die in het wangedrag, waarvan zij geoordeeld
zijn, blijven voffiarden, en wel met kennisgeving dat zij noch kunnen noch wiien
zich verbeteren.” En daarop was het gevoelen der Vergadering, dat zulk een gedrag de
uitsluiting uit de gemeente ten gevolge moet hebben.”

Be Hoog-Eerw. Assessor de aandacht der Vergadering verzocht hebbende bij bet
besluit der Synode van 1842, waarbij bepaald was, dat er eene correspondentie worde
geopend met andere Buitenlandsehe Gereformeerde Kerken, enz~, werd besloten dat door
Moderatoren en den Assessor daaraan worden voldaan.

Ps. Fraser verzocht de aandacht der Brs. Leeraren te mogen bepalen bij bet
pligtmatige elkander in den gebede op zekeren dag per week, zegge Vrydag morgen,

T2
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liefderijk te gedenken, dat zij in godsvrucht toenemen en Gods zegen hunne werkzaam
heden in de Gemeente bekroone, en verheugde zich van de BB. te vernemen dat zij e~kan
deren in den gebede gedenken zullen.

Na bet dankgebed scheidde de Vergadering.

ACFITTIENDE ZITTING.

Dinqsdag, 2 November, 1847.

In de Consistoriekamer ten 9 ure te zamen gekomen zijnde, werden na het gebed
de Notulen geresumeerd, goedgekeurd en geteekend.

Het volgende voorstel werci door den Pr~ses voorgelezen: “Be ondergeteekenden
steilen bij dezen voor, dat de dank dezer Synodale Vergadering, en inzonderheid van de
Predikanten, betuigd worde aan den Wel-Eerw. Abraham Faure, wegens den belang
loozen en onverrnoeiden ijver, waarmede hij, gedurende zoo vele jaren, het Predikanten
Weduwen Fonds heeft geadministreerd; en dat wegens de naauwe betrekking, waarin de
Moderator staat tot den Qu~stor van het gem. Fonds, deze dankbetuiging door middel van
den Hoog-Eerw: Assessor geschiede.”—Geteekend W. Robertson, A. Murray, C. Fraser,
P. B. Borcherds, FT. L. de Villiers, W. A. Krige, A. F. du Toit, J. F. Berrang~, A.
Roux, T. J. van der Riet, P. N. Ham.

Het voorstel algemeen aangenomen, deed de Assessor eene aanspraak aan den
Qmestor, en met zinspeling op de welbekende voorzigtigheid van wijien den Medeadmi
nistrateur, zijue stellige verwachting te kennen gevende, dat alle effecten in juiste orde zullen
worden bevbnden.

Be Qmestor, het voorledene even aanstippende, geeft de verwachting te kennen,
dat het aan de Vergadering voor te leggeu rapport, wanneer de overgifte zal ziju geschied,
alien zal bevestigen in de overtuiging van hetgeen hij lien gisteren verzekerde, dat de ver
handbrieven wel gesecureerd zijn, zoo als aihier gebruikelijk is, en dat gedurende den tijd,
waarop het Fonds door hem is geadministreerd geworden, en dat is van den aanvang, geen
penning op de kapitalen is verloren.

Be Scriba las de gemaakte uittreksels, welke door den druk moeten worden
hekend gemaakt, welke goedgekeurd en geteekend werden, terwiji aan den Scriba de vrij—
heid werd gelaten eene andere rangschikking te maken, dan waarin de besluiten flu werden
voorgelezen.

Be Vergadering hierop hare plaats in het ruim der Kerk genomen hebbende,
besteeg Us. Un Toit den predikstoel,. liet zingen Gezang 12 v. 2, 1, sprak eene leerrede
(Biji.) over I Sam. 7: 12, nadat hij gebeden had, en besloot met te doen zingen Gezang
68 v. 10.
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Van het Voorzittersgestoelte deed de Pr~eses eene treffende aanspraak, de
Broeders bedankende voor de huip, enz. (Biji.).

Waarna de Scriba den Herderlijken Brief voorlas—het gebed deed—zingen bet
Gezang 2: 5, en den zegen uitsprak.

In de Consistorie vergaderd zijnde, werden de rekeningen door den Pr~ses ge
teekend en den afgevaardigden overhandigd.

Us. Herold herinnerde de Vergadering, dat in het Rapport van Rationarii was
aangemerkt, dat een honorarium door den Qrnestor behoorde bepaald te worden, omdat het
eene omissie is in de Wetsbepalingen van 1842, waarbij zuiks had dienen vastgesteld te
zijn geweest. Be Pr~ses zeide, hij had dat aangeteekend, rnaar het was hem ontgaan dat
voorstel voor te brengen, waarop door Us. Heyns voorgesteld en algemeen goedgekeurd
werd, dat een honorarium worde toegekend aan den Qu~stor van het Synodale en Predi
kanten Weduwen Fonds van twintig pond sterling per jaar, zullende de eene heift nit
het Synodale en de andere heift uit het Predikanten Weduwen Fonds worden voldaan.

In naam der Vergadering werd de Pr~ses door den Assessor bedankt, terwiji ook
besloten werd den dank der vergadering toe te brengen aan den Wel-Edelen Fleer F. S.
Berning, die ge~igeerd heeft als mede-administrateur van het Weduwen Fonds, sedert den
dood van den Wel-Edelen Fleer Andries Brink.

Be Notulen voorgelezen en goedgekeurd zijnde, werden door Moderator,
Assessor en Scriba geteekend, wanneer de Vergadering, na het vaarwel van den Pr~ses
gehoord te hebben, scheidde.



GEREDIGEERDE BESCHRIJVINGSPTJN’PEN.
I7oor cle Al~emeene Ier9aderin8 der Nederth~itse7~ Ge~eformeerc1e Keric, weThe ~e?thuden

zal worden op den l2den October 1847, en vol~ende da~çien.

I. SYNODALE COMMISSTE.

1. Dat eene bepaling worde gemaakt, dat de Synodale Commissie gedeeltelijk ui~t Ouderlingen
bestaan moet. Ring van Zwellendam.

2. flepaling, wie bij de Synodale Cominissie Yoorzitter zijn moet; opdat de Scribas der Ringen
weten, aan wien zich te adresseren ter voldoening aan het van hen gevorderdo in Art. 30, litt. c. bi. 20.

Scriba van den Kaapstadschen Ring.

3. Voorstel, dat bij het uitschrijven van l3ededagen de medewerking en goedkeuring der Hoogo
R~gering verzocht worde, en de behoefte der onderseheidene buitengemeenten worde behartigd.

Ring van Tulbag1~.
4. Protest van de meerderheid des Rings tegen de handelingen der Synodale Comrnissie.

Ring van Tulbagh, 1846.

IL RINGSBESTUUR.

1. Daar er geene wet bestaat, welke bepaalt, dat de betrekkingen van Seriba en Qua~stor des
Rings, door éénen en denzelfden persoon moeten, of door twee verschillende personen kunnen worden waar
genomen, en het dus twijfelachtig is, hoe, hetgene omtrent dezelve in Art. 250, litt. a., vastgesteld is, to
verstuan zij : wordt eene stellige verkiaring daaromtrent gevraagd.

&riba van den Kaapstadschen Ring.

2. Voorstel, dat do zitting van den Ring van Tuibagh naar Malmesbury verplaatst worde.

Ring van Tulbagh,, 1846.

3. Aan do Synode voor to dragen de noodzakelijkheid van é~ne of liever twee nieuwe Gemeenten
tusschen George en Uitenhage. Rings Commissie van Zwellendam., 1847.

4. Dat een waar Copy der Notulen, gehouden gedurende de Zitting des Rings, san elken Kerke
mad binnen deszelfs ressort, door den Scriba, met het einde des jaars, worde toegezonden.

Predikant van Colesberg.
5. Dat de woorden in parenthesi, Art. 34, afd. 13, “Hier vraagt de Voorzitter visie van die hoe

ken,” en in Art. 40, “het resolutieboek benevens” geroijeerd worde. Kerkeraad van Wellington, 1847,

6. Dat de vacatiegelden bij do Ringsvergadoringen op dezelfde corn gesteld worden gelijk bij do
Synode. Ring van Zwellendam, 1845.

7. Dat de gewone jaarlijksche Ringsvergadering op den tweeden Woensdag na Avondmaalsviering,
in de maand October, gehouden worde. Ring van Albaniè 1845.

8. Dat hot aan elken Ring vrij zal staan den dag der vergadering to bopalen, mits zu~ks plaats
hebbe gedurende do maand October. Ring van Graaff-Reinet, 1845.
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9. Dat de Herdorlijke Brief~, door den Ring in 1842 aan eenige loden der Oolesbergscbo en Cra
doeksche Gemeenten gerigt, die de Evangelische Gezangen niet zingen, aan de Synode worde gerefereerd,
niet verzoek deszelfs inhoud in overweging te willen nemen. Ring van Graaff-Reinet, 1846.

10. Ret stiehten van eenen nieuwen Ring, onder den naam van Beaufortschen,—waartoe behoo
ron zullen de Gemeonten van Beaufort, Victoria, Prince Albert, Richmond. Kerkeraad van Beaufort.

III. LEERAARSAMBT.

1. Noodzakelijkheid ter aanwending van middelen ter opleiding van Jongelingen tot hot Leeraars
ambt in onze Gereformeerde Kerk aihier. Synodctle (‘ommissie.

2. Vraag, of en in hoe ver de Wel-Eerw. Ileer II. A. Moorrees, door zich te vereenigen met de
personen te Tulbagh, die zich van het Bestuur der Gereformeerde Kerk in Zuid Afrika hebbon afgescheiden,
daardoor zijne vorige regten en voorregten als Predikant der Gereformeerde Kerk, verbeurd hebbe?

Ring van Zwellenclam 1845.

3. Voorstel, om de Haagsche Commissie to verzoeken voortaan niet meer voor onze kerk in doze
volkplanting te examineren en te ordenen. Predikant van Franschhoeh, 1847.

4. Verzoek van de Leeraars der Fransche Gereformeerde Kerk (Zendelingen in het Basuto-land),
dat de Hoer Dyke tot Leeraar in dat land worde ge~xamineerd en geordend. Door den Hoog-Eerw. Prceses
der Syn. ~Yomm. en Act. Synodi aanbevolen, onder zehere bepalingen.

5. Verzoek van den Kerkernad te Burgersdorp, dat een Leeraar voor die Gemeente worde aange~
steld. J. T~ri~o~, Consulent.

IV. GODSDIENSTIG ONDERWIJS.—ZENDELINGEN.

1. In ernstige overweging te nemen den staat van het Godsdienstig Onderwijs in de Buitendistric..
ten. Predikant van Zwellendam,

2. Middelen te beramen om die inrigtingen in stand te houden en to bevorderen, welke rondrei
zende Zendelingen in dit uitgestrekt en wijdbevolkt land ondersteunen.

Kerheraad van Zwellendam, 1847.

3. Roijering van de eerste Parenthesis in Art. 61.
Actuarius Synodi en Kerhe~raad van Wijnberg.

V. KERKBESTUUR IN DE GEMEENTE.

1. In Art. 36, No. 11, wordt eene zoodanige verandering aanbevolen, waardoor de stemgeregtig
den, bij de daarin vermelde gecombineerde Vergadering, wel het regt behouden om nieuwe Kerkeraadsleden
voor te stellen; maar genoodigd worden, om, in plaats van zuiks op die gecombineerde Vergadering te doen,
veertien dagen, voor het houden derzelve, de narnen derzulken, die zij oordeelen verkiesbuar te zijn, met
geslotene briefjes, bij den Kerkeraad in to zenden, ten einde laatstgemelde gelegenheid bekome, om over
do vereischte kwalificatiën der voorgestelden te kunnen oordeelen, voor dat men tot de stemming overgaat.

J. Spiznzn, Predihant.

2. Do Synode beslisse over eon door den Kerkeraad van de Kaapstad aan den Kaapstadschen Ring,
in deszelfs Vergadering van 1844, gedaan, maar niet volkomen toegesteind, voorstel ; dienende, om in do
Gemeente aldaar, jaa.rlijks een gelijk getal Kerkeraadsleden te laten aftreden, hetwelk aldaar, sedert do
vermeerdering der leden diens Kerkeraads, het geval niet geweest is. Kerkeraad van de Kaapstad.

3. ]~at in Art. 43, § 3, No. 10, litt. e., eerste gedeelte, ter voorkoming vaxi misverstand, achter
het woord “iemand” gevoegd worde “die met kerkelijk attest van eldein koint.”

Kerheraad van do Kaapstad.
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4. Vergaderingen van Ouderlingen en Diakenen in sommige Gemeenten van elkander afgeseheiden.
In advies gehouden door de Synode van 1842.

5. Dat in Gemeenten, waarin er vier of meer Ouder1ing~n zijn, de Ouderlingen een afzonderlijk
Collegie zullen uitmaken, ten einde zaken, die de zeden of leerstellingen der lidmaten betreffen, te behan
delen, Kerheraad van Zwellendam, 1847.

VI. KERKELIJK OPZIGT EN TUCHT.

1. Bepalingen te maken omtrent de pligteu van Doopgetuigen, zoo voor eehte als oneehte kinderen.
Kerlieraad van Beaufort.

2. Vraag, of liet eon’ Leeraar vrij staat verlof te verleenen of to weigeren aan ouders, die onbespro
ken zijn van gedrag, en die, uithoofde van den afstand van hunne eigene kerk, of andere dringende omstan
digheden, htinne kinderen bij eenen anderen Leeraar wensehen to laten doopen.

Ker)ieraad van Beaufort.

3. De aandaeht van de Iloog-Eerw. Vergadering te bepalen bij de geestelijke aangelegenheden van
de Uitgewekenen can de Riet-Rivier ;—dat middelen in bet werk mogen worden gesteld om ze zoo spoedig
mogelijk onder de zegeningen des Evangelies te brengen.

Kerlieraad van Beaufort en Predikant van Victoria.

4. Hoe zal men Ihandelen, indien in eenig geval het getuigenis van personea vereischt wordt, die
geene loden der Gereforineerde Kerk zijn? Tulbagltsclie Ring, 1 845.

5. Dat de aandacht der Synode bepaald worde bij Art. 117, ten einde het ware dod en de regte
meening van hetzelve te bepalen. Predikant can Golesberg.

6. Beroep van J. S. Marais, tegen do uitspack van den Tuibaghschen Ring, over de door hem
ingebragte klagte tegen den Kerkeraad van Piketberg. Synodale Gommissie.

7. Dat do Synode beslisse, hoe gehandeld moet worden met het geschil tussehen de Kerkeraden
van George en Mosselbaai, betrekkelijk bet Kerkgebouw aan Grobbelaars Rivier.

Rings Commissie van Zweliendarn, 1847.

8. Dat de Synocle uitspraak doe over de klagten van den Kerkeraad van Mosselbaai tegen den
Predikant en Kerkeraad van George. Rings (‘ommissie van Zwellendarn, 1847.

9. Vraag, of de Floog-Eerw. Ring van Graaff-Reinet, en deszelfs speciale Commissie, in de zaak
van den Fleer G. D. Joubert, tegen den Leeraar en Kerkeraad van Colesberg, onpartijdig, en wel overeen
komstig do Kerkelijke Wetten, gehandeld hebbe? Predikant van Colesberg, 1847.

10. Dat een nieuw Wets-Artikel worde gevoegd achter Art. 196, bepalendo ~‘ hoe zU, die ter
eerster instantie” door do Synode zijn gevonnisd, ingevolge Art. 6 en 112, bet beroep ter tweeder instantie
zouden kunnen vervolgen. . Actuarius Synodi.

11. Revisie van do Wetsbepalingen vervat in Art. 183 tot 196, orndat daardoor Predikanten de
gelegenheid Lenornen is, om, van eene uitspraak in hunne zaak, zicli op een hooger Kerkbestuur to kunnen
beroepen, en zulks strijdig met do algerneene bepalingen in Art. 6 en 112 ; eene rede waarom de onderge
teekermde tegen hot aannemen dier Wetsbepalingen, in do Synode van 1842, geprotesteerd heeft.

J. Svijiunr, Predikant.

12. Gemoedelijke hezwaren van Ds. J. J. Beck, wegens het rmiet bijwonen der Hooge Kerkelijke
Verg’aderiugen. Synodale Commissie.

VII. REGLEMENT OP VACATUREN—BEROEPING—ONTSLAG VAN PREDIKANTEN.

1. In Art. 198 worde, in plaats van do woorden “in geval do genieeute geheel vacant is,” gesteld
Mj vacaturen in geval van schorsing; ten einde dit Artikel alzoo in overeenstemnilng te brengen met dat
gedeelte van Art. 26, hetwelk van het benoomen van Consulenten melding maakt.

J. Spijxi~n, Predihant.



299

2. [let woord “gesuspendeerde” worde in Art. 209 weggenomen; oindat voor zulk een geval
reeds gezorgd is, door de bepaling in Art. 26, dat zuiks door den Consulent geschieden zal.

J. Spu~~i~, Predikant.

3. Dat de Synode vaste bepalingen make omtrent het laatste gedeelte van Art. S der Kerkelijke
Ordonnantie van lOden November 1843. Rii~g van Zwellendam, 1845.

4. Beslissing in de zaak van Ds. E. H. F. de Roubaix, wegens do tegen hem ingebragte bezwaren.

Synodale Commissie.

VIII. PREDIKANTEN WEDTJWEN FONDS.

1. Dat Art. 270 van het Reglement van het Predikanten Weduwen Fonds worde lierzien,—dat in
p]aats van de woorden “die zes jaren” gecontribueerd hebben, gesteld worde : “die twee jaren. hebben
gecontribueerd,” overeenkornstig Synodaal Besluit van den lOden November 1826 ;—dat, bijaldien de Sy
node redenen mogt vinden deze verandering niet te maken, bet Besluit van de Synode van 1842 worde
vernietigd, waarbij bepaald is, dat Art. 270, bovengemeld, eene terugwerkende kraeht zal hebben op Pre
dikanten die onder de vorige bestaande Regulatiën voor cut Fonds nan hetzelve dccl hebben genomen.

Predikant van Pihetberg.

2. Daar hetgene in Art. 282 van den Qua~stor van bet Predikanten Weduwen Fonds en zijnen
Mede-administrateur gevorderd wordt, van dien aard is, dat er sleehts weinigen gevonden worden, die, zoo
zij daartoe al genegen mogten wezen, zulke betrekkingen op zich nemen kunnen; en daar het, zoo niet reeds
ondervonden, dan toeli te voorzien is, dat het Kerkbestuur in bet benoemen en aanstellen van zoodanige
beambten, (volgens Art. 277, laatste gedeelte en Art. 280,) vooral in den tijd wanneer de Synode niet ver
gaderd is, groote rnoeijelijkheden en teleurstellingen ontmoeten, en de administratie van dat Fonds gevolge
lijk op eenen hoogst wankelbaren voet komen kan : zoo besluite de Synode, bet beheer van dat Fonds, voor
de toekomst, in handen te stellen van dc Zuid Afrikaansche Maatschappij van Adininistratie en Boedelbe
redding aihier, of van eenig ander geaccrediteerd ligchaam. J. Spunxi~, Predi.kant.

3. Dat Art. 277 aldus worde veranderd :—Het beheer van bet Predikauten Weduwen Fonds
worde opgedragen ann eene Commissie, bestaande nit ecu viertal permanente Loden der Synode, geassisteerd
door eenen gesalarieerden Boekhouder, door dezelve to benoemen. Dc Leden van welke Commissie zijn
zullen de Predikanten van de Kaapstad en den Wijnberg.

Revisie van Art. 278, 279, 280 en 282. Qu~stor ran liet Fredikanten iVeduzven Fonds,

Van de Sandt de Villiers 4 C’o., Druhkers, 9, Kusteelstraat. Kaupsiad.
v2


