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SYNODALE HANDELINGEN.
Do Scriba (Us. A. Fanu’e) had, op den 16 Augustus, bij do toezending der gerecli- zan~,roepi~g der
geerde Beschrijvingspunten verzoclit, dat do afgevaardigdeu ten 10 ure in do Consistori~ gadcrm~.
Kamer wilden vergaderen.
Do afgevaardigden waren op het hepaaide uur ter bestemde pleats verscheneii.
Be Scriba eischte ingevolge Art. 17, (à~) do Geloofsbrieven op—welkc door hem Credentialen gelerer.
werden voorgelezen.
Van de Kaapsiaci, waren verscheneu Di. A. Faure, J. Spijker, S. P. fleijns, Cli i~a~ ~chene~.
cle Ouderlingen J. J. L. Smuts en W. do Smidt.
Ouderling P. do Waal.
Us. T. J. Herold,
Van Stdienóosck,
0. S. hugo.
0. W. A. van der Lingen,
de Paarl,
J.
A. Laubscher.
J.
C.
Le
Febre
Moorrees,
Zwartla2ul,
I-I.
F. Möller.
R. Shand,
Tulba~qk,
B. J. S. Burger.
A. Murray,
Grac~/f-Beinet,
A. J. Muller.
W. Robertson,
,, Swollen darn,
H. C. de Wet.
P.
K.
Albertiju,
C~dedon,
J.
C. Brewis.
Geor~qe,
H. P. Joosten.
C. Frazer,
Bea~fort,
Ands. Brink.
F. Reitz,
Somerset, 1iYestj
P. C. Rabe.
H. Sutherland,
,,
if’orcester,
Jan van Schoor.
J. J. Beck,
,, D’ Urban,
P. H. S. van Ziji.
H. L. do Villiers,
Clanwilliam,
J. P. van der Walt.
J. Reid,
Colesberp,
J. W. Eksteen.
P. E. Faure,
,,
if’ijn6er~q,
J. ~iV. L. Scholtz,
Pi/cetber~,,
A. Roux,
Albanie,
F. H. Badenhorst,
P. B. Borcherds,
Biversdal,
P. 5. clu Toit.
J. J. Brink,
Breda’s Do~p,
A. H. do Vries,
J. H. Neethling,
Prins Albert,
H. B. Faure,
Piete2rnaritrbur,q,
B. Pienaar.
J. F. Berrrang~,
1?ickmond,
H. J. Wernich,
W. A. Krige,
Victoria,
A.
Odendaal.
B. van Velden,
lJ’inbniq,
J. P. Kriel.
P. N. Ham,
Pranscite hock,
C.
F. Zietsman.
T. J. van der Riet,
)Jiosselbaai,
M. J. du Plessis.
J. Murray,
Burijiers Do~p,
J. P. Spangenberg.
N. J. Hofmeijr,
Calvinia,
A. G. M. Kuijs,
,, iVapier,
J. van ziji:”
A. Murray, Jun.
Bloen~fontein,
F. Kiopper.
Smithfield,
,,~
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Van Alea?a2zder,
Lady Smirk,

Ds. W. P. Heugh,
...

...

...

...

Ouderling A. J. van Tonder.
J. W. Squier.

Brieven werden gelezen van Di. J. Taylor en A. Welsh, meldende dat wegens den
krijg op de grenzen, noch zij, noch eenig afgevaardigde uit de Gemeenten van Gradoc~ en
Glenlijnden kon den verschijnen.
Door ongesteidheid werden verhinderd tegenwoordig te zijn de Ouderlingen van
Pilcetlierçj, Napier, Alea~’ander en Zout Rivier.
Overeenkomstig Art. 17 ~J, werd door meerderheid van stemmen tot Prleses
gekozen, Ds. W. Robertson.
Ingevolge Art. 17 (dJ—tot Assessor— met ineerderheid van stemmen, Ds. P.
E. Faure.
Ds. A. Murray, Sen., stelde voor dat het gebed worde gedaan door den afgetredcn
Voorzitter, Ds. P. E. Paure. Dit geschiedde.
Dc HEw. Pr~ses vraagt of op de Credentialen iets ware aan te merken.
Ds. Spijker merkt aan dat er afgevaardigden waren van Kerken, die vroeger in de
Synode niet waren vertegenwoordigd, en zijne vraag, of zij door de Synodale Commissie
waren erkend, bevestigend beantwoord zijnde—verklaart, met voorbehoud van het Protest,
in do beschrijvingspunten aangeteekend, nu geene aanmerking te zullen maken.
Dc Pr~ses verklaarde de Vergadering voor wettig geconstitueerd.
Dc Scriba berigte, dat, namens den Ring van Tulbagh, Ds. Sutherland was benoemd
0111 deze Vergadering te openen, en namens den Ring van Swellendam; Ds. Robertson om
dezelve te sluiten.
Dc Vergadering begaf zich naar het ruim der Kerk, alwaar Zijne Edeiheid de
Luit.-Gouverneur, de Regters en andere Burgerlijke Beambten, gelijk ook de Leeraars der
onderscheiden Protestantsche gezindten, daartoe uitgenodigd, alreede tegenwoordig waren.
Ds. Sutherland sprak naar aanleiding van Joh. 9: 4, eene opwekkingsrede—wor
dende er tussehen beide gezongen Ps. 84: 3, Gez. 181 : 1, 4, 5 en Ps. 86: 3.
Na afloop der openbare plegtigheden, hield de Pr~ses eene toespraak can de
Vergadering.
Er werd besloten die Kerken aan te schrijven, van wie geene berigten wareii ont
vangen, noch afgevaardigden waren versehenen, bijaldien, voor het sluiten der Vergadering,
de redenen van dat verzuim niet mogten zijn bekend gemaakt.
Op verzoek van den Scriba, werden Di. T. J. van der Riet en J. Murray, hem tot
assistenten toegevoegd.
Ret Reglement van Orde werd door den Scriba voorgelezen.
Be volgende geredigeerde besehrijvingspunten werden door hem voorgelegd:
1. SYNODALE VERGADERING_BETREKKING_RANDELINGPONDS.
1. Zou het niet wenschelijk zijn, dat de Synode hesta
door de Ringen afgevaardigd ?—Rinç,i van Tuibaylt
2 Dat de plaatsen bestemd tot het houden van Sjjnodale
tot trjd verandeid woiden,—en dat de ~o1gende
gehouden —Key ke? aad van Swcllendarn
III I

nit Predikanten en Ouderlingen
en Dr. Ro6ert$on.
en Ringsveigaderingen’~’ van t~1d
Synode to Graaff Reinet worcte

:3. Zoodanige verordeningen in den tijd en plaats der Synodale Vergaderingen te maken,
dat er beter voorzien moge worden in de beioefte van bespoediging van zaken en de
moeijelijkheden van Gerneenten op verren afstand van de Kaapstad.—Rinp van
Graajf-Reinet.
4. Inlijving der rfrans Vaalsche Gemeente.—-- C~ommissie lot de J!r._Faalsche Gem.
5. Naauwere verb jndtenis met de Gemeenten door de Fransche Gerefornieerde Leeraars in
het Basuto Land gesticht.—Id.
6. rroelating van Afgevaardigden der Presbijteriaansche Gemeenten tot de Rings en Synodale
Vergaderingen. —i5~gnode, 1847.
7. Dat de reeds bij eene vroegere Synode voorgestelde goedgekeu.rde Briefwisseling met
andere Gereformeerde Kerken nu, en wel gedurende de Zitting der Synode, in werking
gebragt worde.—Icerkeraacl van &vellendam.
8, Dat aan de Leden der Synode gelegenbeid gegeven worde des Heeren Avondmaal met
elkander te vieren.—Icerkeraacl van ~S~wellendam.
9. Ret al of niet gepaste daarvan.—Kerkeraad van dc icaap~stad.
10. Communicatie van Ds. J. J. Beck, aan het Gouvernement, omtrent de handelwijze der
Synode jegens hem—Rapport van Actuarius.
11. Dat de reisgelden der Afgevaardigden naar de Synodale Vergaderingen, die boven de 100
mijien van de plaats der Zitting verwijderd zijn, verhoogd worden.—K~i’keraad van
l7ielo via.

12. Be Kerkeraad van Pransche flock verklaarde in 1848 nog niet te kunuen voldoen aan
de Wetsbepaling, volgens welke voor Zitplaatsen in de Kerk, gelcien moeten worden
geheven voor het Synodale Fonds. Be Ring meende daarin te moeten berusten,
maar laat de beoordeeling dier reden aan de Synode.—J~apstadse4e J?in~,i, 1848.
l;~. Het Surplus van het Synodale Fonds worde gedeeltelijk aangewend tot hevordering en
instandhouding van het Instituut tot Opleiding van Onderwijzers.-—-Ruii~q can Kaap
.cfarf cii [I~il6aqh.

II. SYNOBALE COMMISSIE.
1. Art. 19, No. 6, van liet Algemeen Kcrkelijk Reglement worde diis veramierd
Be
Commissie handelt onder geene omstandigheden andcrs, dan in cene ~qei’e~,’eide
ver~qader&j, en houdt dezelve daar waar hare tegenwoordigheid vcreischt wordt, en
zij hare werkzaarnheden het best verrigten kan.”—Di. iS~pij/cer en Heijns.
2. Daar de Synodale Commissie, zoo als thans tezamengesteld, ecu ligchaam is, dat zeer
moeijelijk wcrkt, zoo benoemt de Synode uit haar inidden eene staande Gommissie
met hare Secundi, ten einde de werkzaamheden der &jnodale Comm issie te verrigten,
en wel, met inachtnerning van de respective woonplaatsen der leden, als mcci
geschikt om elkander in bijeenkomst te ontmoeten. Of~ is dat voorstel onaannemclijk,
dan worde bepaald, dat de iS~pzoclale Commissie, indien er werk voorhanden is,
cci qadere, daar er zeer vele tegenwerpingen gemaakt zijn tegen de behandeling van
zaken door middel van correspondentie.—Predikant vail den lPijn6ei~q.
:3. In Art. 19, No. 2, van het Algemeeii Kerkelijk Reglernent worde de uitdrukking
“naar tijdsomstandigheden” dus veranderd: “wanneer de daartoe leidende omstan..
digheden niet het “4,emeen,” maar alleen het Kerk9enootsc%ap betreffen, waarvan
de bepaling uitgaat.—Di. %~j/cer en Hcijns.
“

“.

III. RINGSBESTUUR.
1. Dat de Rings Vergaderingen op onderscheidene plaatsen gehouden mogen worden, en
dat bij elke Rings Vergadering bepaald worde, waar de volgende Vergadering ge
houden zal worden.—Rin~q van ,S’weilendam.
B
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2. Verzoek van den Tulbaghsciien Rillg OIfl Verplaatsing van deszelfs Zitting naar Malmes
bury, op voorstel van den Afgevaardigden van Hantam.—Rin~q van [I~dba~q1t.
:3. Kerkelijke Visitatien te doen plaats hebben door Afgevaardigden uit de Ringen.—Kerk’
raacl van. Fran$c/te Hock, en Leeraar van Bu?~/ersdo1p.
4. Dat de Kerkvisitatie orn het ander jaar bij Rapport, en om het auder jaar door eene
rondgaande Commissie van Visitatoren geschiede.—Pred’ikant van den W~,inbe~q.
5. I-let Kerkelijk Ollderzoek wordt gehouden volgens Art. 34. Bijzonder wordt er nail
merking gernaakt over het antwoord van den Colesbergschen Kerkeraad, op (h~
achtste vraag, hetwelk eene beschuldiging van pligtverzuim bevat tegen eenige leden
van dat Co11egie.—Rin~ van Graaf-Reinet.
6. Voorstel van den Graaff-Reinetschen Ring betrekkelijk de oprigting eener Nienwe Ge
meente te Aliwal Noord, in het Burgerdorpsche.—Id.
7. Dat de Ring van Beaufort voor als nog onbestaanbaar gehouden worde.—Predikaul
[/ietoria.
S~ Be Syriode bepale, dat voortaan geene localiteit, hoewel door Kerkeraden daartoe geko
zen, tot eene Kerkplaats genomen worde, tenzij dezelve vooraf door de Rings Coiii
missie geinspecteerd en goedgekeurd zij.—Kerkeraad van Victoria.
9. Zal aan den wensch van den I-leer P. W. Vos, die verzocht heeft dat zijne Plaats, in bet
zoogenaamde Moddergat, gerekend worde te behooren tot de Kerk aan Somerset
(West), instede van tot die van Stellenbosch, al of niet worde voldaan? Be meerder
heid der Vergadering had die vraag toestemmend beantwoord, maar om redenen
besloten daaraan geen effect te geven, voor dat de zaak aan de Synode zou zijn ge
subrnitteerd.—Kaap8tadscke Rin11, 1849.

IV. LEERAARSAMBT.
I. Toedragt der zaak tusschen den Leeraar en eenige Leden der Colesbergsche Gemeente,
met verzoek van den Ring van Graaff-Reinet, orn de bes1issii~g der Synode.—1?in~q
van Graafj-Reinet, 1851.
2. Be wijze waarop Ds. Cassie de Gemeente van Caledon heeft ver1aten.—Ri~ van
lendam, 1850.
3. Be Salariering van Leeraars door het Gouvernement.—]?apport van Actuariux.
4. Betaling van aankomende Leeraars.—Id.
5. Verzoek van dell Wel-Eerw. I-leer Pieter Roux, tot Leeraar der Gereformeerde Kerk te
worden opgenomen.—Actaarmus iS9’nodi.
6. Is eene verandering noodzakelijk in de wijze, waarop Leeraars worden gelegitimeerd, of
zal die alzoo blijven P—Id.
7. Dat de Inzegening van Kandidaten tot de Heiige Dienst niet meer geschiede door de
Commissie voor de Protestantsche Kerken van Oost en West Indië, maar voor de
Gemeente, zoo als bepaald is in Art. 229.—Kerkeraad van Pransche hoe/c.
S. Protest van Di. J. Spijker en S. P. Heijns, tegen de erkenning van Ds. B. van Velden,
als Predikant onzer Kerk.—Rapport van Acinarmus.
9. Correspondentie van den Onderling Mr. J. de Wet, over het bekomen van visie en
afschrift van de door Ds. van Velden ingeleverde Ordenings-Acte.-—Id.
10. Met betrekking tot Art. 62, No. 18, en Art. 63, Lit. a. Een voor deze ko~onie uit
komend Predikant der Gereformeerde Kerk zal, bij zijne legitimatie bewijs moeten
inleveren, dat hij Kandidaat tot de I-I. Dienst is bij eene Nationale Synode, of Pro
vinciaal Kerkbestuur, of Provinciaal Consistorie.—Predi/canf van de Paarl.
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V. H000ER EN LAGER ONDERWIJS.
1. Dat crnstige maatregeleu ter instandbreiiging der TJu~oLoG1seIIE KWEEKSCI100L geno
men worden, waaronder deze Kerkeraad reizende Commissien, van wege de
Synode, als ~ne der voornaarnsten tot het inzainelen van Fondsen beschouwt ; cii
dat men, intussehen, eenige provisioneele middelen berame, om het Theologisch
Onderwijs, in betrekking met onze Kerk, voor te zetten .—Ker/ceraad van Sweliendam.
2. Of een Institiiut tot opleiding van Onderwijzers wederorn opterigten, of op andere wijze
in de bestaande behoeften te voorzien.—Bin9 van Graaf,J~Reinef, 1851.
3. Dat van wege de Synode, eeno Commissie van Onderwijs aangesteid worde, wier voor
naani werk het zijn zal, om kerkeraden of personen, die wenschen onderwijzing te
verkrijgen, daarin behulpzaam te zijn.—Ker/ceraad van Sweilendam.
4. Dat de Synode, in den gewonen Herderlijken Brief, dan wel ekiers, derzelver gevoelen
duidelijk uitdrukke, ten aanzien van de verpligtingen der Christelijke, omtrent de
Heidensche en Mahomedaansche bevolking.—Id.
VI. KERKREGT.
1. In Melke betrekking staat de Gereformeerde Kerk tot de overige Kerkgenootschappen,
waarin in deze Volkplanting van staatswege waardighedcn worden toegekend P—~1etuarius Synodi.
VII. KERKBESTUTJR IN DE GEMEENTE.

OPENBARE EEREDIENST.

1. Dat de zinsnede voorkomende in Art. 10, No. 2: “hetgeen, uitgezonderd in Kerke
raads Vergaderingen, door den Scriba zal gesehieden,” uitgelaten worde.—Rin,q van
Swellendam.
2. Is het wenschelijk dat Leden eener Gemeente, in het algerneen, in het beroepen van
Leeraars en in het kiezen van Kerkeraadsleden, regt van stemming verkrijgen P—Id.
3. Dat, bij de benoeming van Predikanten en Kerkeraadsleden, de Gecombineerde Verga
dering besta nit den Kerkeraad en al de ilians-leden der Gemeente, die den ouder
dom van 25 jaren bereikt hebben, en tot liet genot van hmine kerkelijke voorregten
geregtigd zijn.—Predikant van den J1/ijnbei;q.
4. Dat het voorgaande alleen bepaald worde bij bet beroep van cenen Predikant.—Kerke
raad van den Wijn]ier,q.
5. Is het niet wenschelijk en overeenkomstig de Pormulieren onzer Kerk, dat Ouder
lingen en Diakenell afzonderlijke vergaderingen houden? Zoo ja; op welke wijze
zou dit het best kunnen geschieden P Ker/ceraad van Sweliendam.
6. Opheldering van Art. 36, No. 12.—Kericeraud van Pranselte Hock.
7. Opheldering van Art. 36, No. 21.—Id.
S. Te vernietigen Art. 45 .—Predikant van de Paari;
9. Revisie van Art. 124, in verband met Art. 127, en Art. 10, No. 9.—Id.
1 0. Welke zijn de beste middelen om kerken, die geen bijstand van den Staat genieten, te
onderhouden P—Kerlceraad van Swellendam.
11. Dat het Gouverneinent verzoeht worde eene plaatselijke Ordonnantie vast te stellen,
waardoor het afkondigen van I-Iuwelijks geboden door de Voorlezers onzer Kerk
voor wettig verklaard zal worden.—Id.
1 2. Nieuwe Zangwijze in te voeren, in plaats van die Zai~gwijzen op sommige Psalmen,
welke schier onbruikbaar zijn .—Kerkeraad van de Paari.
13. Eene Commissie te benoemen tot het veranderen en invoeren van Zangverzen, orn ge
bruikt te worden als Litanie bij het H. Avondmaai.—Id.
-

14. Dat de H. E. Synode, ten gebruike onzer Kerk, eene Engelsehe Vertaling van onze
Symbolisehe en Liturgisehe Schriften doe vervaardigen en ~ van
lJ/119’er.sdo1~p.
~TJJJ

KERKELIJK OPZIGT EN TUCI1T

1. Dat de Synode de Mi etten aangaande het Doopen, en de JIaitiieiiiii~~q tot Lidmaten uit
andere Gemeenten, gestrenger make.—Kerkeraacl fY/2? PriI,$ Alóerf.
2. Kan cen Leeraar personen in het Huwelijk bevestigen, wier geboden ook in eene andere
gemeente afgekondigd zijn, zonder vertooning van Gebodenbrief 9 en kan hij ook het
huwelijk voltrekken voor dat aan de driernaalige afkondiging der huwelijks geboden,
overeenkomstig do Huwelijks Wetten van ~1 838, voldaan zij ?—Predikant ccii? Victoria.
3. Draagt het de goedkeuring der Synode weg, dat de namen van zulken, die voor cenen
onbepaalden tijd gecensureerd zijn, aan de gerneente moeten worden bekend go
maakt 9—Rin,~i van Icar~pstacl en &vellendam.
t. Hoe te liandelen met een persoon, die zich niet onderwerpen wil aan do kcrkelijke tucht
eener gerneente, onder voorwendsel dat, hoewel lidmant der Gereformeerde Kerk
zijnde, zijne Kerkelijke Attestatie niet in die gemeente ingeleverd is P —Kerkerac.id
van Bu2yersdo~p.
5. Bezwaren van 1?. S. Marais, dat geen uitspraak (1001 de Iaatste Synode is geschied op
~én der punten van bezwaar door hem ingebragt.__Bappopi can
IX. VACATUREN.
1. Betaling van Consuleuteii door bet Gouvernement.—Id.
Benjvt~’~puntei,

E,

Do Scriba berigtte ook dat eenige punteil waren toegezonden, we]ke niet waren
opgcnoinen, sommige orndat zij te laat waren ontvangen. Doze werden voorgelezen als
een van den Ring van ~ &~n van den Leeraar van Zwartlaiid, twee van den Lceraar
van 13eaufoi~t, en (S~n van den Leeraar van Victoria. Er werd besloten dat doze punten,
bij wijze van Voor~tel/ei,, zouden aangenomen wordeii.
Dc Scriha herigtte verder ecncn brief ontvangen te hebben van N. Vos, van
K1ap~nuts, eenige heschrijvingspuilten bevattende, doch nadat de geredigeerde punten waren
afgezondcn; hij twijfelde echter of hij, volgens de wetten, geregtigd zoude zijn geweest
dezelve op Ic ilemen. Do aandacht der Vergadering werd door den Assessor bepaald bij
Art. 20, dat dit scheen te beletten. Ds. Berrang~ merkte aan, dat dit regt aan elk lid be
hoorde toegekend te worden. Andere leden deelden hun gevoelen inede, verkiarende Ds. van
der Liiigen, dat elk lid der Kerk hot regt had voorstellen te doen aan de hoogste Kerkelijke
Vergaderingen, maar bij wijze van Petiuie.
Word gelezen eon brief vai’ E. }‘ord, van Richmond, ged. 1 September 1852.
1)e Scriba las hot antwoord daarop, waarom zijne zaak als in appel niet was geplaatst op de
geredigeerde punten. Hierbij werd ook gelezen cone Memorie van dienzelfden fleer, ged.
6 September 1851, verzockende dat zijne zaak in appel worde aangenomen. Terwijl tevens
overgelegd werd cenc andere Memorie, gedateerd 9 September, met bijlagen, behelzende
do docuinenten welke voor den Ring van Graaff-Reinet hadden gediend, en de iiitspraak van
do Ringsvergadering.
Ds. Berrangé vraagdc of het appel zoude ‘worden aangenomen, daar hij bewijzen
kan dat bet kind reeds gedoopt was door eene~ Leeraar der Episcopaalsche Kerk. Hj

~,

Ford,

Brief van ha. Berrange,

9
verzoclit naderhand de aandacht der Vergadering bij Art 179—beworende dat door den
Seriba des Rings njet was voldaan aan de vereischten der wet in zaken van appél.
Us. van cler Lingen zeide dat de kiager in appel in den waan was gehragt dat
Zijile zaak was aangenomen, door den brief aan hem gerigt door den Voorzitter van den
Ring, en hijaldien hot appél werd aangenomen, de Kerk in hot aigemeen den indruk zoude
ontvangen dat het vruchteloos zij zich, bezwaard gevoelendo, naar liet hoogere Kerkbestuur to
wenden. Us. Spijker vroeg of de Kerkeraad van Riclunond kennis had gekregen you den
appellant, dat van het vonnis van den Ring zoude worden geäppelleercl, waarop de Leeraar
van Richmond ontkennend antwoordde. Andere leden gaven hun govoelen, en op de vraag
van den Pr~ses, “of hot appel zoude worden aangenomen, niettegenstaande aan al de vormen
der wet niet ware voldaan,” word door cone groote meerderheid besloten, “het rondo
worden aangenoinen.”
Us. Spijker verzocht aanteekening dat hij in de minderheid had gcstemd.
Be Scriba las twee brieven van P. Cilliors en A. Knohel, één god. 20 Julij 1 852,
met hot antwoord ged. 6 Augustus 1852,——-en &~n 18 Augustus 1852, met hot antwoord
25 Augustus 1852.
Do Pr~ses decide mede dat op morgen het eerst zal worden hehandeld Art. Iii: I,
dat~ hotrekking heeft op do Godsdienstige handeling der Vergadoring.
Be Scriba deed het Dank9el)e(/.

TWEEDE

1~nrncrking~

icr

Bcs~uitdcrVergadcricg.

l3ricucn geiez~,

ZITTING,

Woen8da/,’, 13 October.
Nadat do Scriba hot gebed gedaan, do notulen geresumeerd en getcokond wareui,
stclde de Pr~ses ~ o~i, met beti ekking tot do zaak ~ an E } oud w (Ike 01) gustei oa beslotcn
was in appél op to nernen, dat eene Commissie worde benoemd, om do zaak to ondorzookon cmi
daarover rapport nit to brengen op aanstaanden Maandag, don 18 dozer; tot welke Commissie
benoemd werden, Di. Heijns, Ham en Roux. Daar echter Ps. Roux aanmerkte, onlangs do
dienst in de gemeento to Richmond sedert eenige maanden te hebben waargenomen, word
in zijne plaats benoemd Us. F. Reitz; aan we]ke commissie de documenten werden inliandigd.
Besloten, dat voortaan niet moor elk lid in do vo1~ordc, naar den ouderdom dee Niet mccc c~k 1idi~
near zin
Kork, govraagd zal worden of hij over eerng voorstel, tor tafel gebragt, jots to zeggen of àan hijzonder,cenige
zakec~
to merken hobbo; maar dat naar Art. 10: No. 10, aan elk gelegonheid zal worden gegeven,
des begeorig zijnde, zijn govoolon to konnon to geven.
Alsnu in overweging genomen wordendo hot besohrijvingspant VII: 1 ,—uitiating
iii Art. 10: 2, van do zinsnede, “hetgeon, uitgozonderd in Korkeraads Vergaderingen, door 10
Jering in ArL,
den Scriba zal geschiedon,”—steldo Us. Roux do volgendo emondatie voor: “hetgeen, uitge
rondord in do Kerkvergadoringen, door den Scriba zal gosehieden,” wordo aldus verandord—
“/tetqeen door den Pr&se$ zal ~qesc/tieden.”—Hier werd aanleiding gogeven orn over hot
foriuulior gebed to sprokon, dat bij do opening en smiting dor Vergadering wordt gebruikt
Over hot iii of niot gobruiken van eon formulior deeldon ettelijke loden him govoolen mode—
~
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sommige waren er voor, andere tegen—waarop Vs. van der Lingen eene nadere erneridatie
voorstelde—narn: “In plaats van Scriba zullen die ledematen der Vergadering bidden en
danken, die daartoe daags te voren door den Pr~ses benoemd zijn. Zij zullen al of niet
een formulier gebed of dankzegging doen, naar hunne keuze, zoo als zij van hooger hand
bestierd zullen worden,” Deze emendatie werd door de meerderheid aangenornen.
Aanteekening der Leden
in de ininderheid.

Di. Spijker, Heijns, Moorrees, Scholtz, Roux, Rain, de Villiers, Krige, Borcherds
en Reid, verzochten aanteekening dat zij in de minderheid hadden gestemd.

Dc Pr~ses stelde voor dat de brief van N. Vos, op gisteren geproduceerd, en
welke nu werd voorgelezen, als Petitie worde aangenomen ;—daar echter de daarin vermelcie
punten, als voorstellen, voor de Vergadering zullen worden gebragt, werd besloten, bij de
overweging dier voorstellen, op denzelven acht te slaan.
Werd gelezen eene Mernorie van den Kerkeraad van Middelburg verzoekende
Do. J. Murray, Consu
lent van Middclburg.
dat Vs. J. Murray, tot Consulent dier gemeente moge worde benoemd. Er werd besloten
Brief van N. Vos.

dat verzoek toe te staan.
rzo~k ~as !Cerkeraad
van Knyona.

Ook werd besloten, het verzoek van den Kerkeraad van de Knysna in overweging
te nemen, wanneer behandeld zal worden, hot Beschrijvingspunt IV: 3.—” Dc SaIari~ring
van Leeraars,” enz.

Vnrzoek van wel-Eerw.
hr. Bamberger

Dc Scriba produceerde eenen brief van den Wel-Eerw. I-Jr. Bamberger, ged. 31
Augustus, verzoekende tot Leeraar onzer Kerk te worden opgenomen. Hij rnerkte aan dat

dit verzoek was ontvangen, nadat de geredigeerde beschrijvingspunten waren afgezonden. Er
werd besloten over dat verzoek te beschikken, wanneer zal worden overwogen het Punt IV:
5.—” Verzoek van den Wel-Eerw. Hr. Roux,” enz.
Ook werden overgelegd, twee brieven, ~én van J. Venter, en é~n van den Ass.
Commandant, J. P. van der Walt, ged. 14 en 17 September, beheizende grieven tegen den
Leeraar van Colesberg, waarop besloten werd deze brieven met die van P. Cilliers en
A. Knobel (op gisteren gelezen), zoo mede aI de stukken, betrekking hebbende op hetgeen
in Coles. omtrent de Colesbergsche zaak sedert de laatste Synode is behandeld geworden, te stellen in
bergschezaak,gesteldm handen eener Commissie, die alle inlichting daaromtrent zal hebben te geven in haar rapport,
lieden over acht dagen aan de Vergadering in te leveren.
Wie benoetnd,

Tot die Commissie werden benoemd, Di. Moorrees, Shand, Roux, Hofmeijr en de
Ouderling W. de Smidt.

Op de Mernorie, door eenige eigenaars van plaatsen, gelegen aan de 24 Rivieren,
bij de Vergadering ingezonden, ged. 7 September, verzoekende to mogen behooren tot de
gerneente van rhilbagh (aangemerkt zijnde dat zij bun bezwaar hadden ingebragt bij den
Ring van Tulbagh, die hetzelve had afgewezen), werd besloten die Memorie te stellen in
handen van de Predikanten en afgevaardigden van de gemeente van Tulbagh en Piketberg,
die verzocht werden op Maandag, den 18 den, hu.n rapport in to leveren.
Briefvanj.J. Meintjes.
Gelezen zijnde eon brief van J. J. Meintjes, te Graaff-Reinet, ged. 1 September,
insluitende aanmorkingen op de geredigeerde beschrijvingspunten, werdon dezelve gesteld in
handori van de afgevaardigden dier gemeente, om, wanneer die punten worden behamideld,
die aanmerkingen aan do Vergadering to kunnen mededeelen.
Veresek van Do. de
Op hot gedaan verzoek van den gesuspendeerden Vs. E. H. F. do Roubaix, om
Roubaix;
ontheffing van het strafbesluit, word besloton die Memorie met do daarbij vermelde en

Isietnorie van eenige ingeretenen van 24 Rivieren.

n~i~sanden eener Cons.

ingezonden documenten te stellen in de handen van Di. Frazer, Brink en Albortiju, met
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voile rnagt, om ook getuigenis in te winnen van dic Predikanten, in wier gerneenten hij
sedert zijne suspensie heeft gewoond.—Het rapport op Dingsdag den J~9de in to leveren.
Do bewoners van hot Dorp “Montagu,” leverden cone Memorie in, god. 25 Sept. woners
~iemorie va!~ den be~
van Moa~agu.
1852, verzoekende als cene afzonderhjke gemeente te worden erkend. Daar de afgevaardig
den van Swellendam verklaardon geene kennisgeving van dat gedeelte hunner gemeente to
hebben ontvangen, en do Ring ook onkundig was van zoodanig verzoek, werd besloten:
dat do Supplianten den weg zal worden aangewezen, dien zij hebben in to slaan, om hun
dod te bereiken en hunnen wensch to verkrijgen.
Golezen zijndc twee brieven, beide geteekeuci Zwartland, 1 en 9 October, kiagende (temeente
Uneven van Leden den
van Zoutflivier
dat zij, door de onlangs gernaakte gronsscheiding, getrokken waren geworden onder de Kerk
van Zout Rivier, terwiji zij hunne begeerte te kennen gaven to inogeri blijven hehooren tot
die van Zwartland; en daar liet bekend gesteld werd dat die zaak voor de Rings Vergadering
nog niet was gebragt, zoo werd bosloten, de Supplhmten te vorwijzen naar den Ring van
Tulbagh, en hun mode to deelon, dat hunne bezwaren aan dat Bestuur zullen worden
voorgelogd.
Be Pr~ses las eenen brief voor, heden ontvangen, van Ds. dii Toit, van Wellington, Brief van U,. tin Toit,
vermeldende hoe en hij Cn de afgevaardigde verhinderd waren do Vergadering te kunneri
hijwonen; dat echter, do Ouderling, hersteld zijnde, morgen hoopte tegenwoordig te zulien
kimnen zijn.
Ook zeide de Pra~ses, dat hij ontvangen had, eon paket aan deze Vergadering den Burgh.
gerigt, van H. M. van den Burgh, Orgelist to Beaufort. Bit paket word ann den Assistont
Scriba overgegeven, om diens zakelijken inhoud aan do Vergadering op morgen mode te
deelen.
Door den Scriba word voorgelezen het rapport der Synodale Commissie.
Rapport den Synodnis
Nadat hot rapport van don Actuarius Synodi was gelozen, merkte Ps. Spijker aan,
den
met betrekking tot hetgeen voorkornt onder hot hoofd Legitimatie (VI. 4. c.), dat die aan- arms Synodi.
merkingon in do publieke dagbladon zijn geschied, ten gevolgo van cone Brochure, welke
vroegor in hot licht was verschenen ; waarop de Assessor aanmerkte, dat die Brochure in
hot licht was gezonden, ton gevolge van do Correspondentie, hot Prote$f bovattende, dat
ecnige dagen vroeger in do publieke dagbladon was gelozon.
Op verzoek van Ds. Spijkor, word gelezen hetgoon de Actuarius berigt heeft op Verzoek van Do, Spijker
hot aan hot gouvornoment gedaan verzoek der boide Leeraars, bij do ontstano Vacaturo to
Somerset West (voorkomende in hot uitgaande brievenboek, pag. 6 en 7).
Op verzoek van Ps. Frazer, werd gelezen hetgoon do Actuarius aan den Kerke- Vennoek van Us. Fearer
raad van George hoeft geschreven, toen die verlangde to weten hoe to handelen, tijdens do
Voorlezer on Catochizeormeoster kennis gaf, niet langer tot de Gereformeerde Kerk to when
behooron.
Ps. Heijns verzocht do lezing van do Corrospondentie omtrent Ps. Böhne. Bit Verzoek van Dr. IlOjes.
word tot do eerstvolgonde bijeenkomst uitgosteld.
Be notu.len geresumeerd zijndo, word hot Dankgebed gedaan door Ps, A.
Murray, Junior.
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Donderd~q, 14 Oclober.
Alien tegenwoordig.
Het Gebed gedaan door Ds. Albertijn.
Be notulen geresurneerd en geteekend.
~tukken gelezen.
Het credentiaal gelezen van den Broeder G. J. Retief, afgevaardigde van Welling
ton, die zitting narn.
Uit de in het rapport van den Actuarius voorkomende stukken werd gelezen, op
verzoek van Ps. Heijns, hetgeen met betrekking tot de correspondentie van Ps. Pöhnc
voorkomt, in de ontvangen en uitgaande brieven.
Ook werd, op verzoek van den Assessor gelezen de briefwisselmg betrekkelijk het
toegekende en weder ten deele geweigerde salaris aan den Leeraar van Hantam, nu Calvinia.
Handelwijze afgekeurd
Be Pr~ses merkte aan, zicli verpligt en gecirongen te gevoelen, zijn leedwezen te
~an twee Leerazes, die
~erzocht hadden am in kennen te geven ovel’ de handelwijze van twee Leeraars, zoo als uit het versiag van den Actuarius
cene vacante geme nte
nangesteld te worden.
is gebleken, die aanzoek hadden gedaan bij het Gouvernemeut orn in eene, teen vacant
geworden gemeente, te worden geplaatst. Ettelijke leden spraken hierover, verkiarende de
vergadering zich te vereenigen met hetgeen de Actuarius desaangaande aari het Gouvernement
als zijn gevoelen had medegedeeld.
Dank dee Syisode aan
Overeenkomstig aanbeveling, in het versiag van den Actuarius voorkomende, stelde
de afgevaardigden naar
deoverzijde der Oranje D5. Herold voor, dat de dank• dezer Vergadering worde toegebragt aan die broeders, die
sedert de laatste Synodale Vergadering, daartoe benoemd, de verafwonende geioofsgenooten
aan de overzijde van de Oranje Rivier hadden hezocht. Be Scriba noemde de namen der
broeders Di. Murray, Albertijn, den Ouderling B. Pienaar, alsmede Di. Robertson, P. E.
Faure, A. Murray, Jun. en J. Neethling, Hz., die deze bezoekreizen aldaar hadden afgelegd.
Op zijn voorstel rees de Vergadering van hare zitplaatseu, oni alzoo haren eenparigen dank
jegens (ieze~ broeders te kenneri te geven.
Actuarius bedankt.
Op voorstel van Os. van der Riet, werd de Actuarius door den Pr~ses, in naam
der Vergadering, op gelijke wijze bedankt voor zijne dienstverrigtingen.
VerzeekvanDs, Spijker.
Os. Spijker zeide, dat hij tot nog toe gezwegen had omtrent het Protest door hem
en zijnen Ambtgenoot, bij den Actuarius ingezonden; dat hij getoefd had tot dat het versiag
van den Actuarius zoude zijn gelezen, en dat mi gelezen zijnde, verzocht hij, met zijnen
Ambtgenoot, dat men nu zoude overgaan tot de behandeling van hetgeen voorkomt in
Art. TV: S der Beschrijvingspunten: “Protest,” enz.,—ten einde voor te komen dat niet
naderliand aanmerkingen zouden worden geinaakt over het zitten en stemmen van ecu lid
der Vergadering. Be afgevaardigden van Stellenbosch en de Paarl merkten aan, dat dit te
voren had behooren aangekondigd te zijn geworden—en daar de Vergadering met die aan
inerkingeu zich vereenigde, maakte de Pra~ses bekend dat dit punt op morgen zal worden
behandeld.
Erieren door den Asses.
Be Assessor legde over twee brieven in de Fransche taal—~énen van Os. Grandour overgelegd.
perre, te Parijs, ged. 9 Jaimary 1848, en eenen van de Conferentie der Fransche Zendehngen
.
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in het Basutoland, gedagt. 25 April 1852, welke op verzoek van den Pr~ses, door Ds. Van
Velden in liet Hollandseli werden voorgelezen, gelijk ook het antwoord op dezen laatsten, door
den Assessor, in zijne vorige betrekking gesehreven ;—verklarendc tevens de Pra~ses, rich
volkomen met bet in dat autwoord uitgedrukt gevoclen van zijnen Ambtgenoot te vereenigen,
daar hij met de werkzaamheden van die Broeders, gedurende zijne bezoekreis in die oordeia
was bekend geworden, zullende de inhoud van den brief, door de Conferentie geschreven,
worden overwogen wanneer zal worden behandeld het Punt I: 5.
Be Assistent Seriba, Ds. J. Murray, wien het paket was inhandigd van H. van n ~ ll.~,n
der Burgh, berigt dat hetrelve een verhaal van grieven bevat orntrent den Kerkeraad van
l3eaufort en hem als Orgelist. Be Leeraar van Beaufort eene verdere inlichiting omtrent cleze
zaak gegeven hebbende, werd besloten, den suppliant te melden, dat de Synode rich (here
zaak niet~ kan aautrekken, welke eene huishoudehijke is tusschen hem en den Kerkeraad.
Be PrEuses legde aan de Vergadering voor, eene memorie van J. P. Hugo, welke ~ P Hu~a
zyn H.Ew. zeide bezwaren te beheizen tegens de handeiwijze van den Kerkeraad vaim
Fransehe Hock. Geleren zijnde de brief van dienzelfden schrijver aan den Actuarius, ged.
28 Julij 1852, en bet antwoord aan hem gezonden, zoo mede de communicatie van den
Kerkeraad van Fransehe Hoek—daarbij in aanrnerking genomen zijnde, hoe do zaak hier
niet in app& kan worden gebragt, maar voor den Ring dieimen moot; daar editor, wegens
bet verloopen van den tijd, de Ring, volgens de wet, rich nict met dezclve zou kunnen of mogen
miaten, zoo werd besloten den Ring, in dit bijzonder geval, vrijhicid te verleenen, om in
geval de kiager in app6l rich bij denzelven rondo vervoegen, dat appél aantenemen en iiaar
bevinci te hanclelen. En rd van dit besluit den suppliant kennis worden gegeven, en nit
treksel aan den Ring van de Kaapstad worden toegezonden.
Os. Ham protesteerde tegens dit besluit.
Proteat von Da. t1an~,
Be Pr~ses produceerde hot Rapport van do Svnodale
Commissic
van
Opvoeding
Commissie
van
1
ding en OnderwJjs.
en Onderwijs. Het Rapport aan do Vergadering voorgelezcn zijnde, verzochten ecnige leden
inlichting omtrent de oorraak vami bet ontslag van den hoofd-onderwijzer in der tijd, (lie
hedankt zijnde, omdat do Fondsen niet toereikende waren hot hem toegekend salaris te
betalen, verklaard zoude hebben genegen te ~veren ronder vergoeding, of zoo veel horn kori
toegelegd wordcn tot dat de Synodo zomide vergaderen, hot work te verrigten. Bie inlichting
werd door Os. Spijker, die voornamelijk met het oppertoezigt van bet Instituut belast was,
en den Assessor gegeven, die ook verklaarden dat er zes Kweekchingen waren die nu bekwaam
zouden zijn goweest als Onderwijzers te worden uitgezonden.—Na do gevraagde inlichting
hekomen te hcbben, stelde Os. Roux voor, dat de hartelijke dank der Vergadering betuigd
worde ann do Commissie van Opvoeding en Onderwijs, en vooral aan haren Voorritter,
Us. Spijkor, voor do moeite door Iiaar aangowcnd, om doze zoo belangrijke zaak to bevor
deren, te midden der vole onaangenamc moeijelijkheden, en hct leedwezen dat imien gevoe[t
dat in hare pogingen nj niet is geslaagd, om do daargestolde inrigting te doen in stand
blijven.—De Actuarius nierkte aan dat hij niot twijfelde of do geheehe Vergadering zal rich
vohgaarne voreenigon met dit voorstel, en die betuiging van dankbaarheid en hartgevoel
willen te kennomi geven door op to staan. Bit geschiedde—waarop hij rich tot den Pr~ses
en leden der Commissie rigtende, hun bepaalde bij die tweehedigo betuiging. Os. Spijker
verklaardo, zoo wel voor nichzelven als in naam der Commissic gevoelig te zijn over do
erkontolijkheid dozer Vergadering, merkte aan, hoe hij de beste verwachting had gehad, en
C.
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Rationarn benoemi.

Op elkea ~Ian~l~e

de verblijdende hoop had gekoesterd den wensch zijns liarten vervuld te zion toen de Commjssj0
werd opgerigt, oil hoe hot hem innig iced doet, dat wegens gebrok aan die ondersteuning
wolko in den aanvaug was toegozegd, en waarop hij gemoend had to kunnon rekonen en
staat maken, hot Institaut dat wel be1oofde~ niot in stand is kunnen worden gehouden.
Tot Rationarii werden benoomd, uit den Ring van do Kaapstad, Os. Reitz; uit
(ten Ring van Tulbagh, Os. Shand; uit den Ring van Swellendam, do Ouderling Muller;
uit den Ring van Graaff-Reillet, do Ouderling Burger; uit den Ring van Albanio, Os. Heugh:
en uit den Ring van Transgariep, Os. A. Murray, Jun.
Op voorstel van den PrEeses, word besloten, dat, golijk bij vroogero geiegenheden,
zoo ook nu eon Synodaal Biduur zal worden gehoudon, en word bepaald dat dit op Maandag
avond zal plaats hebben, zullonde Di. J. Murray on Hofmeijr voorgangers zijn.
re
Op voorstel van Os. A. Murray, Son., bosloot do Vergadering, dat godurondo ~
zitting der Synode, op elken Maandag avond, Bidstond zal worden gehouden;~terwiji voor
het nemon van dit besluit, Os. Moorrees aanmerkte, dat hij vroeger gezwegon hebbeudo bij
zoodanig voorstel, dit zwijgen niet wit beschouwd hebbeu als hechtto hij zijno goedkourin~
aan hotzelvo, gelijk luj dat niet doet.
Op eenpari&b uito’edrukt
verlangen dor Ver~adering, namen Pr~uses on Assessor
~
op zich, den herderhjken brief to zullen vervaardigen.
Als nu overgaande tot do hehandeling dor Beschrijvingspunten, en wel
I. 1.—” Zou hel i~ie1 ivei~schel~k z~jn, da~ de Synode óeslct nil Predikanten,” our.,
gaven ottelijko leden hun gevoolen, zoo uoor als le8en to kennen—waarop het voorstol van
Os. Spijker oonparig word aangenornon, “dat cone Commissio worde aangesteld, dio dit punt,
dat op do Constitutio van do Synode betrokking hoeft, in ornstigo overwoging neme, en
daarvan Rapport doe bij do eorstvolgendo Synode.”
Na do rcsumtie der notulen, word hot Oankgebed gedaan door Os. Borchords.

H~ rderlljke brief,

VIERDE

‘an.t. p. iiuzo,

Prot’~t

~an Di. Sp~ker
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l/’ija’a~q, 15 Oeto&r.
Allon tegenwoordig,
Het Gobed gedaan door Os. H. E. Fauro,
Do notulen goresurneord on getoekend.
Met botrekking tot hot protest van Ds. Haiii, word door Os. Berrangé vorzoch~,
dat aan J. P. Hugo duidelijk worde to konnon gogevon, dat zijn appél naar do Synodo inftr~
mccl was; dat hot do Synodo geblekon is, dat horn do weg was aangewozon, hoe hij to
handelon had, doch dat hij or goon gebruik van gemaakt heoft; rnaar dat do Vergadering,
zokoro onistandiglioden in aanrnorking genornen liobbonde, hot ver~und heoft dat zijne zack
in appel, voor den oorstkonic’nden Riiig bohandeld kan wordon.
Nu overgaando tot do overweging van No. IV : ~ dcv i3esehrijvingspuiiten
‘~Protest van Di. Spijker en Heijns, tegon de erkenning van Os. van Volden,” onz.,—ver~
zoclit Os. van Veldon, gedurondo do discussio zicli to mogen verwijderon, hotgeon word
toogostaan.

1.6
flit liet versiag van den Actuarius werd voorgelezen, wat daaromtrent had piaats ~
gehad, hetgeen in dat rapport is aaugeteekend, onder VI~ 4 a.
voorts do correspondentie
voorkomende in het ingekomen brievenboek, fol. 107 en 1 08, en in hot uitgaande brieveri
bock, bladz. 54 en 55.
Ps. Spijker verklaarde, dat hij met zijuen Ambtgenoot, ten gevolge van eeiiu
briefwisseling door hem met den Actuarius gehouden, rocien gehad heeft, bij de aankomst van
den Heer van Velden, de noodige inlichting te vragen, en geene andere bekomen hebbende,
dan in de correspondeiitio reeds genoemd is voorgelezen, zij beide zicli verpligt haddei~
gevoeld om zich te wenden naar do Synodale Commissie van Ne~rlands 0. en MT. India, 011
las voor afschrift van den brief aan dezelve gorigt, gedagteekend 28 Januarij 1852, en bet
antwoord daarop ontvangen, ged. 3 Julij 1852.
Nadat vroeger door Ps. Spijker was verzocht geworden de lezing van den brief
door den Pr~ses en Actuarius aan de Professoren Ro?jaarcl$ en 1~~ithe gerigt, aismede copij
van den toegezonden beroepsbrief, voorkornende in de handelingen der Synodale Coinmissie,
(No. 6, fol. 3 en 4), en de brief van den Praises aan den Actuarius, ged. 28 Maart 1849,
(fol. 74)—merkte de Scriba aan, dat de getuigenis, welke hij te produceren heeft, zeer
verschult van die uit den Haag (3 Julij 1852), onlangs was ontvangen—— en hem toegestaan
zijnde, las hij voor eenen brief van den Hoogleeraar Ro~’jaarth~, ged. 4 Nov. 1850, ecu
Certjfikaat van den President van hot Consistoriale dcv Nationale Gereformeerde Kerk te
Lilo, Ps. Marzial$, god. 6 Aug. 1850,—” verkiarende dat de Hoer van Velden wettig
geordend Leeraar dier Kerk is, beroepbaar in eenige liarer gemoonten,”—ook word (1001’
hem gelezen, een Certifikaat van Ps. iV Bcet$, ged. S Mci 1850, voor wien Ds. van Velden
do dienst heeft waargenomen.
Ettelijke leden, zoo Predikanten als Ouderliiagen spraken over dit onderwerp,
waarna Ps. van der Riet voorstelde :—“ dat de Vorgadering eene rijpe dehberatie aan deze ~
zaak hebbonde verleend, in do handelwijze van den Actuarius berust. Do Vergadering ge
voelt zich editor gedrongen hierbij to verkiaren, dat zij zich overtuigd houdt dat dit protest
met do zuiverste bedoolingen is gosehied.”
Ps. A. Murray, Jun., stelde de volgendo emendatie voor: “dot do Vergadering ~
eene rijpe deliberatio can dezo zaak verleend hebbonde, do 1iandelwijze van den Actuarius 31”””Y~1
goedkourt. Be Vergadering gevoelt zich echtor godrongon hierbij te vorkiaron dat zij zich
overtuigd houdt dat dit protest met de zuiverste bedoeingen is gesehied.” Doze ernondatie
word door cone groote meordorheid der Vergadoring aaigonornen. Do Actuarius, Di. Spijker,
Heijns, do Villiers, Scholtz en H. Faure hobbon niet gestomd.
Ps. Berrangé vei’zocht aanteekening dat hij in do minderlieid had gestemd.
Overeonkomstig hot op gisteren aangokondigde, ging men nu over tot do overwoging Vhre,, ‘rn her
vaii punt I: S en 9.—” Dat aim do loden dcv Synode gelegenheid gogeven wordo ‘s i-boron
Avondmaal met elkander to vieren,” enz. I-Jot bleok dat velo loden dit print geheel under’s
hegropeu hebben dan do Voorstohler bodoeldo; hot was niet dat do loden der Synocle Inet
elkander alloon ‘t Avondmaal zouden vieren, maar dat do tijd tot do viering des Avondmaais
zoo worde bepaald, dat do Leoraars to zamen koinendo met do gomoento ‘t Avondmaal
koiiden vieron: hot gonoegolijke daarvan had mon bij gelogenheid dcv te Swollendam gehou
(1db Ringsvergacloring ondorvondon.
Ps. Heijns las hot punt voor, zoo als door don Korkerand van do Kaapstad inge
~.,
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zonden, nalli: “flat Iiet vicren des II. Avondn]aals in do stad, tijdens do zitting der Synode,
;vorde versehoven, ten e~nde aan do ledon derzolve gelegenheid to geven, met elkaiider on
in vereeiiiging met do Gemeonto, hot Avondrnaal to vieron.”—Dit voorstel word aangenomon,
zijn de zevoii loden ni do mindorheid, van welke Di. lleijns, I\Ioorrees, en de Ouderling
J~~uiljschcr aaiiteekenuig verzoehton, dat Z~j in do ininderlioid waron.
u~t-

Overgaai~de tot Punt 1: 4 : “Inhijving der rfrans Vaalscho Gemoenten,” 1)epaaldo
Ds. Iloijus (10 aaiidacht der Vorgadoring bij do Ordonnantie, Art. 2, ~ij do woordon “6~iiiey~

u~~u ,Ier
er~~1enn,,.

(IP koloine, cu word zijn ~ ‘~rstoI aangenomen, dat men, voor cii aloer tot eon besluit to
komen, hot govoelen inwinno van don Procurour Goneraal.
Orntrent Punt I: 2 : “ dat do plaatsen bestonid tot hot houden van Synodalo
Vcrgadermgou, enz., en dat do volgendo Synodo to Graaff-Reinet worde gehouden,” waron

iIq~n~

i~

‘rra~

(n~een’~ti

S~nola1c

~

n~oo.

~

Provm~~ieS’ no~en,.

)5eu~ie

u~rover.

solilnugo loden van oordoel dat IJitenhago eene geschikto plaats ware ; anderen dat do plaats
hlijve ZOO als thans.
Us. van der Lingon stoldo voor, dat dit Punt wordo opgedragen aan do Commissie
welke bolast zal worden met do overweging van I : 1, en over vijf jaren ter sprako home.
Do Assessor—” dat de overweging wordo uitgesteld tot dat beschikt zal ziju over
hot al of nict inlijven der Trans-Vaalseho Gemeenten.” Doze emendatie verworpen zijnde,
word die van Ds. van der Lingen aangonomen.
Omtrent Punt I: $ werd aangemerkt, dat dit voorstel is gedaan ton govolge vaii
hetgeen Us. Frazer in den Ring had voorgcdragen, die daaromtrent zijn govoelen ontwikkelde,
~ ervat in hetgoen voorgodragen en als voorstel besloton is aanteneinen in do eerste zitting,
11am: “flat hot belang onzcr Kerk dringerid vordert, dat cone provineiale Synode eemnaai
in drie jaren te Graafl~Rcinet gehouden wordo, bestaando nit do Ringen van Beaufort,
Albanie en Graaff-Reinet; insgelijks in do Kaapstad, bestaaiido uit do Ringen van Tulbagh,
Swellendain, en do Kaapstad, en dat er, in plaats van cone Synodalo Vergadering in vijf
jaroll, eene algemeono Synodale Vergadering eons in zes jaren gehouden worde.”
Ds. Iloijns verzoeht do aandaelit (icr Vergadering hi~ Art. IS, alwaar do weg

wordt aangewezen oni in dringendo gevallen to voorzien, terwijl de Actuarius aanmerkte,
dat “ wanneer cone stellige bopaling worde gemaakt, dat do Svnodale Coimnissio, gclijk do
Ring, jaarltjk~ bijeonkomo O~ een Ofl i~paalderi f/Id, hot dod bercikt zon worden, dat do
voorsteller seheen to willori.”
AaL cone hepani do Corn—
~nirnie op~edupçen
Dc Assessor stelde voor: “Dat dit punt wordo mtgesteldi tot dat hot Besehrijvings~
punt voor (10 Synodalo Commissie zal zijfl hehandeld.”
Ms Einendatio werd geproponeerd on aangenomen “ (lot ook dit punt worda
geroferoerd aan (lie Commissie. welke zal worden bcnoemd ma to overwegen punt 1: 1.”
(Jolozen zijnde Let rapport van do Comnnssie van hot Zendingwczen, word op
~‘° ~‘‘“~°‘° voorstel van Ds. van der Rjct, do (lank (1cr Vergadoring aari die Coinmissie toegebragt voor
.

hare vorrigtingon, (he door op to staan van hare zitplaatsen dien dank betiiigdo.
Op voorstel van dcii Scriba word de Cominissio verzocht met haro werkzaamheden
to bhjveii voortgaan, lìoponde dat zij in staat moge worden gesteld (lie moor uit to breiden,
Aanrnerkin~van1)svan
Do Commissie dit op zich nernendo, inerkte Ds. van der Lingen aan, dat zij
botere ondersteuning van do Kerken in het algemeen vorwacilt, dan zij gedurende do laatste
vijf jaren, sedert de Comrnissio was aangesteld, Iteeft genoten, daar do ineeste en belang
rijksto bijdragcn sleehts door een/9e gemcentou zijii gosohied. Vooral venlangt do Commissie

~I7
dat geantwoord woide op brievon, welke door haar aan Korkoraden worden geschreven;
~ok dat jaarlijks door elke gemoento bij dragon geschieden; want hoewel de Commissie een~
pang door de Synode is aangesteld, en de Vertegenwoordigors der Gemeenten door die
aanstelling van de Commissie natuurlijk verlangon dat zij niet maar in naam bestaat, maar
knaehtig werkzaam zij orn hot werk dor verlreiding van Evangeliekennis voort te zetten, is het
eene onvorantwoordolijko daadzaak, dat van do heift der Kerken geene penning is ontvangen.
Naar liotgeen over het algemeen werd aangemerkt, kan de Vergadering de beste Ver~vacht~g der Uorn~
verwacliting koesteren, dat de Commissie een gunstiger versiag vaii de ondersteuning der
Kerken in liaar volgend versiag zal kunnen geven.
Us. Heijns vraagt hoe te handelon, wanneer men, gerekond hebbende op die vraag van p~,
ondersteunmg, daarop verbindtonissen hebbe aangegaan en in verlegenheid gerake, door hot
niet verkrijgen van de boloofde of toegezegde ondersteuning. Do Vergadering hoopte dat
do Corninissie in znlken toestand niet moge worden gebragt.
Op voorstel van den Assessor, dat do Conm~issie worde vermeorderd door zoodani~e
Leden ann deConirnissie
~ toeeevoegd
~eden die gemakkelijk kunnen vergaderen, door eenen niot al Ic grooten afstand hunner wonin
geii—wolk voorstel door de Vergadering word aangenonion—werd op zijne aaiibeveling
henoomd, do Brooder Ouderling MT. do Smidt; op aanbeveling van Us. van der Lingen, do
Broeder Diaken aan do Paanl P. F. R. do Vihiers; en op aanbeveling van (len Pra~ses—do
Underling W. Ekstoen, van don Wijnborg.
Do notulen geresumoerd en hot Dankgebed gedaan door Us. Frazer.
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Zati~rda1j, 16 Octol~er.
Allen tegeuwoordig.
Hot gebed word gedaan door Us. van dor Riet.
Nadat do notulon waron geresumeord en getoekend, verzochten Di. Spijker en Verzoek van Di. Sp~jkev
en Meijns.
Heijns aanteekenmg, met botrekking tot hot beslmt in do zaak van Us. van Veldon, dat zij
hot daarvoor willen gehouden hobbon, dat zij zich niet vereenigen met do onbepaalde goed
kenning der Vergadering van do vnoegere handeling in (lie zonk.
Do zaak van hot Zondingwezen woder ten sprack ~ebragt zijnde, en ettelijke Conunissie van Zenthr g~
loden daarovor zich hebbende laton hooron, zeicle do Pr~ses, dat do Commissie, daarmede
helast, eenigo bepalingen of voorstellen ter goedkeuning non doze Vergadoring zoude voor
dragen, om met good govoig hare werkzaamlieden te zullen kimnen voortzetten.
Do aandacit dor Vergadering word nu bepaald bij Art. II: 5. “Verzoek van Verzo~k
P
den Wel-Eorw. 1-In. P. Roux, tot Leeraar onzer Kerk to worden erkend.” 1-Jet verzoek zelf~0~
word gelezen in hot ingobondon briovenboek, fol. 175.
Daarbij hot getuigschrift van den Kerkoraad van Knysna.
Ook word goproduceond do Acto van Ordening door do Haagsche Conimissie
afgogovon, waarvan Copij Authentiek bij do Bijiagen.
—

..

E

lb
(oirnnlssie benoemd.

Wmneir te erkciinen,

Nadat eenige aanmerkirigen door den Actuarius waren geiuaakt, stelde Ps. Heijus
voor, dat er eene Comniissje worcle benoernd, (lie Cello gemoedolijke zamensprel(ing met
den 1-Jeer Roux houde, ten einde meer 6Uzoiider, dan luj in zijne Inenlorie heeft te kennen
gegeven, hem 01) d kenmerkende lcerstukken oiizer Ge~’~fornieerde Kerk hoore en zijne
gevoelens deswege verneme. flit word eenparig aangcnolilen. Tot dir’ Comniissie werden
benoemd de Hoog-Eerw. Pr~ses, de Assessor, Ps. Berrang~ en de Oudorliugon Burger en
l3adenliorst.
Ook werd op voorstel van Ps. H. Faure bosloten, “dat bijaldien do Wel-Eerw,

Ileer P. Roux voldoot aan do benoemde Commissie, hij als Leeraar onzor Kerk worth.
erkend,” welk besliiit genoinon word, nadat met gosloten stembriefjes het gevoelen van elk
lid dci Vergadering was ingewonnen; stemmende ~n lid in de unnderheid.
Witte herroepen door
DO Aetuarius (le aandaeht bepaalcl hobbendo bij liotgoen in de Neclerduitsehe
tie Iceroar die tot ono
overkorot.
Gereformeorde KerK in Amerika plaats vindt, bij (10 overkoming van Loeraars uit Kcrkgo
•

Verzrck van Ds
tiger.

.

.

.

nootschappoii, wier leerstoilingen van die der Gerefornieerdo Kerk verschullen, nam: “dat zij
duidelijk en openlijk verkiaron, dat zij die locringen als strijdig met do Heilige Selnift en
de leerregels onzer Kerk verworpen hebben,” verzocht, dat dit door die Coniinissie zal worden
in acht genomen, hetgoen door de Vergadering bosloten werd, haar als pligt op to leggen
Bam~
Ook word gelozen eon verzook van den Wel-Eerw. hoer Bainberger, oin als
Leercar onzer Kerk te worden aangenomen, waarbij geprodueeord word zijne Akte x au
Admissie en Ordening van gelijken inhoud en dagteekening als die afgogeven aan
Us. P. Roux.
Do Scriba stolde voor, dat met dit verzoek even zoo worde gehandeid als gesehied
is ten opzigte van dat van den WehEerw. P. Roux. flit goedgekeurd zijude, bleok hot
tnt do ingewonnen steinbriefjes, dat ze~ loden in do minderheid hadden gostemd.
Aan dozeifdo Commissie word hot opgedragen, hot voroischte mondgesprok to
houden met den Wel-Eerw. Baitibergor.
Na de rosumtio der kiadnotulen word hot Dankgobed gedaan door Ps. van Velden,
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ZITTING,

~4Iaaiidci,q, 18 Oe/oó~r

Redcnen van atoezig.
neid van Ds Thoiuii~on,

Zoak ~an ~
isoopoet der Commiobie

Allen tegenwoordig.
Ps. J. Murray deed hot Gobed.
Do notulen gerosuineerd en geteok nd zijude, decide Ps. Roux aan do Vergaderiug
niede. eenen brief van don Leoraar van •Stoekonstrom (Ps. Thompson) to hebben ontvangen,
waarin do rodenon zijnor afwezighoid werden opengolegd. Doze voorgelezen zijndo bertisttc
do Vergadering in dczelve.
Do Commissie in do oorste Sossie benocind, oni liodon to rapporteren op do docu~
nuenten, in do zaak van don Hoer E. Ford, in appoi aliner aangonoinon, dat rapport ingeic~
verd hobbendo, word voor hare verrigtingen in die sank bedankt, en hot rapport aan de
Vergadering voorgelezen
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In hot vonnis van den Ring, do grondon ~iiet vermeld zi~nde, waarop do Ring
nitspraak hoeft gedaan, zoo word do Voorzitter van do~i Ring verzocht dezelvo to willon ~
~

noemon, overeonkomstig hot govordorde in Art. 125 ;—WaarOI) Us. Frazçr antwoorddo, dat
zij geon wets artikol kondon vinden, waarop zij nicer bcpaaidchjk lmn llitspraak kondei~
i~rondon, terw-ijl Us. ~1urrav, son., aanmorkte, dat do wuigeriiig van den Loeraar van Rich
mond iiiet absolut is gewoest, en do Ring zijn Eerws. gediag had goedgekenrd als iaoodza
kelijk ter handhaviiig van do kerkolijke tuoht.
Us. van der Lingen zoide, dat do zaak van don nanvang moost wordon opgohaaid. z~ai
on dooldo do Vergadoring mode wat hom van dozelvo bokend was.
Us. Berrang~ hot gezogde van don Predikant van (10 Paarl lwihnende, gaf con
vorliaal van hotgoon van den aanvimg had plaats gohad. Iliorbij word gelezeli (10 Correspon
dentie vrooger ingodiond, on ook do momorio.
Do Prinsos van don Ring zoido, dat doze gohoolo correspoiidenho hi3 doll Ring niet
tor tafol is gowoose, on mon ook niot bowust kon ziju van den briot, na afloop der Vorga.
dering gosohrovon aan don Leeraar vaii Richmond. Andoro loden van don Rmg gaven,
elk voor ziohzolvon, to konnon, wat omtrent do zaak is gobeurd. Ds. )Jurray zeide ook, van
hot nader godaan aanzook om hot kind godoopt to krijgon door den Lceraar van Richmond,
onknudig to zijn gowoest.
Iliorop vorwijdorden zich tie loden van don Ring van Graafl-Roinot, die in die
,~
zaak boinooijing hebbon gehad.
Do momorie, vrooger in hot Engelsch, word mi in hot Iloliandsch voorgelezen
door don Assessor.
Nadat vorsoheidene ledeii dor Vergadering bun gevoelen haddon gunk, niomand twij..
felendo of tie Leeraar van Richmond liecft in doze zaak op do gemoedelijkste wijze gehandeld.
ter bevordoring vail hot wozonlijk goostelijk belang zijuer gomoonte—steld.e do Assessor hot
volgende voor
Dat do \Torgad[el.ing van oordoel is, dat do Loeraar van Richmond met do hoste ~,H&~itnut~ r~.
hodoelingen geliandold heeft, maar ~1at do weigering van don Doop van hot kind eons hdmaats,
die niet worke1~jk onder Consuur is gestoid, cone informeelo daad is die do Vorgaderiig niet
hon goedkoiiren, w aarom nj dan ook hot boshiit van doii Ring hij dozen vcrniotigt.” Door
do moerdorheid word dit voorstol aangonomell, stonimondo acht loden daar togon.
Daar nok oenige loden dor Vorgadoring hun govoolon liadden uitgodrukt over (le
verphgtingen op loden dor Kerk rustondo, gotrouw gobruik to maken van (10 oponbare
gonademiddelon, vooral bij (lie Leeraars onder wier herderlijk opzigt zij gostold z~jn, word,
met botrokking tot do mm bohandelde zaak door Us. Roux, die die (honst to Richmond had
waargonomon, voorgestuld : Dat die Vergadoring hot met 1)~jwonen van (TO openbare Gods
dienst door hot lidmoat (br gemoente, do lmis~ rouw van dlOil 1-Jeer E. Ford, wannoer
Us. l3errange dezelve bestaurt, m~t loodwozoii heeft vernomon, on verwaelit dat zij in het
vorvoig, overoonkomstig karen pligt, daarvan getrouw gobruik makon zal.”
Eene emondatio word iiioiop vooigesteld door Us. I3rink: “Dat do Vcrgaderi~ig
afk~airt hot gudi-ag van ~\Icj. Fordi,” cnn. cnn. Do emo)ldatie verworpon zi~iide, word hot
~

“

~

~

“

voor~te1 door do moeiderhoid aangeiiomen.

Do loden van den Graafl~Roinotso1iou Ring wodor zittillg geflolilell liebl)Ollde.
verzocht do Onderling B~ Pienaar aaiteokonmg: “Dat hij in do vooriozing dcv doouinouton
heeft vernoinon, (lat hij onwaarhoid non hebben gesproken, on vorklaart jile~,i1~q, dat hij door

.~mtec~ernn~

~

B

1~
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t~ov~I
or vot~r~

Nj

Art.

Gods genade tot heden is bewaard geblevon, zich aan voorbedaclite letlgentaal schuidig to
liebben gemaakt.”
Do Vergadering had op hetgoen in bet reinas van hot gesprek, waarin die uitdruk
king voorkwaiti, niet geheclit, en word aangernerkt, dot do ~veg orn do zaak to doen onderzoekcn
voor den Ring, dien l3roeder openstaat. Met botrekking tot het behandeldo, werd, op
4f voorstel van den Assessor, besloten, to bepalen, “dat wanneer con Leeraar bij do aanbieding
van ecu kind ten doop, 0111 gewigtige redenon, liet gevoelen van zijn Kerkeraad voor do

toediening van bet bondzegel begeert to hebben, zal hij zuiks den applioant inededeelen,
(loll doop uitstcllen, en zoo spoodig doenlijk cene Kerkeraads Vergadoring bologgon.”
Ook word, 01) voorstel van den Actuarius, besloten, dit in do wetton, achter Art. 46,
to mseroron.
()piu~o van Procureur
Door den Assessor word ter tafel gelogd en gelezen, hot door Zijn II.Ew. van den
dO~J~ing Procureiir Generaal ingewonnen gevoelen over do Inlijving der Trans-Vaalsche Gomeentun.
Vera, a tot Iniijaing,
tour
vroegex en ~

Na do lezinob word nu wedor het vr000’er uit~estelcle
punt 1: 4. “In1ijvin~b enz.”
b
in overweging genomen. Ilierbij werden gelozen, twee brioven, gehecht aan bet rapporL

van Di. P. E. Faure en WT. Robertson, to vinden in do Acta der Synodalo Conunissie van
hnnne reis iii die gewesten, é~n god. JIa~alie~6ei~, 22 Deeem~er 1848, on ~n Po1ck~:
•~froom, 25 Deceii,óey 1S48.
Verha,. van Dv Neeth.
Ook word door Ds. ~eethling eon verha~ gegeven, van cone gecombineorde Ver
gadering, door hem en Ds. A. Murray bijgewoond, op eon bezook-rojs in bet Ovorvaalseho,
wanneor door die Vergadering eon brief aan den Raad word gerigt, en produceerde Ziju
Eerw. hot antwoord daarop van den Raad ontvangen, dat aan do Vergadering word voorgo
lezen on in de Bijiagen opgenomen, god. Potcliefstroom, 23 Junij 1852.
Ds. A. Murray, Jun., daartoe aanleiding gekregen hobbende in do discussie, gal
ccii verhaal van do wijze hoe do gomoenten aldaar waren gevostigd, hotgeen door do Verga~
deriug met blijkbaar genoogen word vornomen.
Op voorstel van den Aetuarius, word bosloten als noodzakelijk, ocr men tot do
Ver,n ~ van Wets
~rtike~
inlijving besluito, de woorden doze ~ol/~laiifjn~ voorkomende in Art. 11, 12 en 13, te

Do0
oat ge~euedeu,

~‘nna,j3,,e benocind.

veranderon in Z~dd Afrika, als zijndo ook, conform Art. 3 der Ordonnantie, en Art. 19 der
wetten. Dit voorstel werd unaniem aangenomen.
bedenkingen
betrekking
totdohotInlijving
nii ovcrwogen
Boschrijvingspunt
geop
pord zijndo,Eenige
zoo word
besloten, met
alvorens
men tot
bosluito,
“ee,~e GOD/rn .~$/e
~‘

6e1/oernen, om do voorwaai~den te bepalen, waarop die Inhijving zal goscineden, en die tovens
aanwijzing zal hebben to doen of or cenige, en wolke, voranderingon in (10 Wets bopalingon
noodzakolijk zijn.”
Tot (lie Comnmissie werden benoomd do Assessor, do Predikanten van do Paarl,
Prins Albert, Winbiu’g, Bloemfontein, en Pietermnaritzbm~g, die hun rapport op (len 22sten
inloveren zullen,
hot Dankgobed, na resumtie der kiadnotulen, gedaan door Ds. A. Murray, Sen.
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ZITTING

Di~q8cia9, 19 Odober.
Allen tegenwoordig.
Us. Hcijns deed het Gebed. Be notulen werden geresumeerd en geteekend.
Dc Pr~ses merkte aan, dat, vóór men tot de behandeling van eenige zaak overga,
hij vooral den dank den Broeders Di. J. Murray en N. Hofmeijr wensehte toe te brengen, die
~
op gisteren avond voorgai~gers in het Gebed waren geweest, tevens zijne biijdsehap te kennen bedankt,
gevende den Bidstond zoo talrijk bijgewoond te zien. Met die betuiging vereenigde zich de
Vergadering.
Ps. i300rangc
Us. Berrancré verzocht hebbende een document ter tafel te mogen legcren, werd door
Document
ingciev~t
ziju verzoek toegestaan en hetzelve voor notificatie aangenornen.
Di. Scholtz en Shand, in wier handen gesteld was do memorie van cenige ingeze- 1~apport op verzock v~
tenon van de 24 Rivieren, leverde hun rapport in. Be Coinmissie bedankt zijnde, werd ~
hot rapport gelezen, en besloten het verzoek toe te staan en memorialisten daarvari kennis
to geven.
Dc Commissie benoemd met Di. Roux en Bambercrer een mondcresprek te houden, zaak
Commissie
van Di.bedankt
Rsuv en
hun rapport ingeleverd liebbende, ontving den dank der Vergadering, die op voorstel van Bamber~cr.
Us. Murray van hare zitplaatsen opstond.
Middelerwijl verscheen in de Vergadering Us. J. Pears, overlevorende hot Creden- i~. Pcaranecmtzittng.
tiaal, verkiarende wegens inangel aan gelegenheid to Port Elizabeth, to zijn opgehouden,
en dus niet vroeger do Vorgadoring te hebben kunnen bijwonen.
Volgens hot door de Commissie ingeleverd Rapport, zou Us. P. Roux nu tot
Leeraar wordon erkend; dear echtor omtrent hot verzook van den Eorw. Bamberger, ecu
twijfel in dat veislag was uitgcdrukt, werd besloten daarover nader to handelen, en wel na
do Pauze, wanneer het publiek zich zal hebben verwijderd, met gesloten deuren.
Men ging dan nu over tot beliandeling van Punt I 5—” Naauwere verbindtenis ~
met de Gemeenten door do Fransche Gereformeerde Leeraars in het Basutoland gestieht.” ~
Bit punt was voorgosteld door de Commissie, die in hot jaar 1848 aldaar eon
bezoekrois had afgelegd, cii do aanbeveling, in haar versiag voorkomende, word gelezen.
Us. Heijns opperde eenige bedenkingen, indien het voorrogt niet wederkeerig
zoude zijn. Andere loden lieten zich hooren, aanwijzende van hoe veel belang het voor do
uitbreiding van hot Godsrijk is, dat er cene naauwere betrekking plaats hebbe tusscheu
ons Kerkgenootschap en do Leeraars der Fransehe Kerk in hot Basutoland, waaromtrent
vole belangrijke bijzonderheden door Ds. A. Murray, Jun., werden medegedeeld.
Ook word gelezen do brief van do Conferentic der Franscho Broeders in bet
1-lasutoland, vroogor golezon,—waarop, in antwoord op dion brief en met betrekking tot
dit. boschr~~vingspunt, door don Assessor voorgesteld en eenparig bosloten word :—“ Do Voorstel en besh,
Broodors Zondelingen dor Fransche Geroformeerde Kerk, arbeidondo in hot Basutoland en
elders, to erkennon ais medebroeders, geordendo Evangelic Bienaars eener Zuster Kerk,
verbondon door de naauwsto banden van gemeenscliappelijk geloof. Ten bewijze daarvan
~.
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Kna~i~evin~ van

Vohnagt van Ring
rra~ar~ep.

zal het deze Synode immer genoegelijk zijn, bij gelegenheid barer Vergadering, eene Bepti~
tatie van gemelde Broeders in haar inidden te ontvangen; indien ook wederkeerig de
Fransche Broeders eene Beputatie van onze Synode of Rings Vergadering in hun midden
zoude toelaten.”
den
Ook werd, op voorstel van Bs. Herold, bepaald, dat van dit besluit kennisgeving
zal geschieden aan den Volksraad in het Overvaalsche.
van
Tevens besloten, dat aan den Ring van Transgariep volrnagt worde verleend, cern’
Beputatie naar de Conferentie der Fransche Broeders in het Basutoland te zenden.

In overweging werd nu genornen, Punt 1: 6—” Toelating van afgevaardigden nit
Presbijteriaausche,” enz., enz. In de Synode van 1842 (22 November), was daartoe ecu
voorstel tot toenting voorstel gedaan door Ds. A. Smith, wanneer besloten werd, dit aan de Synodale Commissie,
ark
welke toen zou worden benoemd, op te dragen. Be Synodale Commissie besloot der Synode
aan te bevelen: “Bat Presbijteriaansche Gemeenten op hun verzoek, onder behouci van
hunne bijzondere inrigtingen, met ons Kerkgenootschap in verband gebragt kunnen worden,
en hunne afgevaardigden in onze Kerkelijke Vergaderingen alleen eene adviserende stem
zullen hebben.” Bit door de Synode in 1847 (18 October), weder overwogen zijnde,
werd besloten :—“ Bat de overweging van, en de beslissing hierop, worde uitgesteld tot cern
volgende Synode, opdat de onderscheidene Kerkeraden in de gelegenheid worden gesteld orn
daarover te kunnen raadplegen, en door hunne afgevaardigden hunne gevoelens mede te
deelen, en dat afschrift hiervan nan de Kerkeraden worde toegezonden.” “Bit was,” ver-~
klaarde de Scriba, “geschied.”
()ver~veging vilgeoteld.
Waarop Bs. Heijns voorstelde: “Bat de behandeling van dit punt tot morgen
worde uitgesteld.” Met dit voorstel vereenigde zich de meerderheid der Vergadering, terwiji
de minderheid zich voegde bij Bs. Roux, die voorgesteld had :—“ Bat de zaak worde uitge~
steld tot dat door eenige Presbijteriaansche Kerk daartoe aanzoek zoude worden gedaan.”
Nu had de Pauze plaats. Na dezelve, de Ver~aderino met ~esloten deuren hare
Diseuv~ie over do torn—
hog van Dv. Bamberger. beraadslagingen voortzettende, werd, met betrekking tot het Rapport en den
daarrn mtge
.

drukten twijfel, gelezen, de vragen den Wel-J~erw. Bamberger voorgesteld en antwoord
daarop gegeven.
Vole discussien liadden hieromtrent plaats, en er was veel verschil van gevoeleii.
Bs. Sutherland ineldende dat Bs. Bamberger hem zijn wensch had te kennen gegeven, voor
de vergadering to verschijnen, werd hot voorstel van Bs. Berrang~ eenparig aangenomen
“Bat ann het verzoek van Bs. Bamberger worde voldaan, ten einde, overeenkomstig zijne
begeerte, opheldering to geven in zijno zaak. Indien doze opheldering niet voldoende
worde beschouwd, dan eenen zekeren tijd to stellen, en de Synodale of eenige andere Corn
missie te inagtigen do zaak ten einde te brengen.”
Us. Bamberg~r verzocht zijnde, stelde zich voor de Vergadering, en door den
Prieses onderrigt zijnde, waartoe hij verzocht was hier to verschijnen, zeide, met betrekking
tot eenige door hem gegeven antwoorden, vooral ten opzigte van de leer der Pr~destinatie
“to gelooven dat er eene verkiezing is, maar niet begrijpt dat er cone verwerping is, en in
de beschikking tot verderf God eon welbehagen liebbe;”—zegt “dat do wederbarendo gemiade
den uitverkorenen wordt medegedeeld
zegt “dat die Chnstus ingeplant zijn goode
vruchten voortbrengen, dat niemand ze nit zijne band rukken kan, die hem van den Vader
zijn geschoimken ;“—zegt voorts “ dat er een Tekst voor zijn aandacht was, welke met bet
;“——
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~eurstuk van do voiharding der Ileiligen scheeu to str~jdon, doch dat, bij nadoro overwoging
~ an den Tokst, en cene goode Exogose, dezolvo lioni niet voorkonit strijdig to wozon.”
Us. Bamberger zioh weder vorwijderd liobliencle, was hot blijkbaar hoe zeer do
nevoelens van do loden dor Vorgadoring uit ccii loopendo waron, woshalve, op voorstel van
Us. Berrang6, door do meordorhoid besloton word, “don hoer Bamborger oenigen ti~d
uitstol te goven, on do Synodalo of oonigo andoro Cornmissio to kwahficeren, do zaak met
Zijn WoLEorw. af to doon.”
Tot die Cornmissio worden benoornd, do Assessor, Di. hleijns, van der Lingen.
I lerold, on de Ouderling MT. do Sinidt,—znllonde, bijaldion Us. Bamberger doarin genoegen
ioudo nomon, over drio maandoii do zaak zijn afgedaan.
Na do rosumtio dor kiadnotulon, deed Us. Shaud hot Daiikgebed.

ACHTSTE

~e~htit.

~

~

ZITTING,

Ikoen$da//, 20 October.
Allen tegonwoordig.
Us. Brink deed hot Gebod.
Do notulen geresurneerd on getockond.
Us. P. Roux, bij bosluit der vorigo Vorgadermg tot Leeraar onzcr Kork toogelatoii
jndo, versehoen in do Vorgadoring, on word ondor cone gepaste tocspraak van don Pr~es ~
met don uitsiag van zijn weiisch bokond gomaakt, en dit door Zijn MTo1_Eerw. ill dankirue
bewoording beantwoord zijnde, word horn door Moderatorcn, in naam dcv Vergadering (L
Sroederhand toogeroikt, vervolgens door handtookcniiig bij don Aetuarius gelogitiinoord
Joar, na voorlezing van Art. 60 12 on 13 (torwiji do Vorgadoriug stond), do aidaai
creischto bolofto on cod plogtig door horn word afgelogd.
Op voorstel van Us. hleugh, word \ oor don nu aaugonornon Brooder, eon vurig
(~cIwd tot den floor opgezondon.
Ilet rapport der Comnussie bouoornd in do z~iak van don tDrosusnendeerdou
1
,oeraar B. H. F, do Rotibaix, ontvaiigen zijiide, word aan do Vergadering voorgelezen.
a vereoniging luerniode werd nit do Notulon van do vorige Synode voorgelezon
‘tctgocn ton opzigte van do grondon der susponsio is opgoteekend 01) bladz. 102, 103, 107,
~ 109, 110, 151 en 613—waarop (1001’ Us. Spijker word voorgosteld:—”Dat do Broodei
do Rouhaix, op grond van do bowijzen van goed godiag aan do Vorgadoring ovorgolegd,
weder hersteld worde in zijno betrekking als Loeraar onzer Kerk.”
Door cemgc loden aaiigomorkt zijndo dat or niot gesproken word, in zijno Meinoric,
an herouw cii leodwezon, dat hij zoo do gevoelen, wegons zijiio vroegere haidelwijze, ant
w eorddo daarop do Predikant van Clanwilliam, dot do I-hr. do Roubaix blijken van berouw
In ill nien~giuaa1 had hetoomi, bij gelegenheid van do Avondmaalsviering, wannoer hij zijn
inartgovocl to keunen ga1~ van dit voorregt verstoken to mooten zijn.
Door cenigo loden aanrnorkingon gemaakt zijndo op do getuigenisseii, nan do
Memorie gc}ieeht, vooral dat uiet door nile mensclien, bij wie hij gewoond heeft, getuigenis

n

-

&

p~art thr
~<c,rste1 in de zaak , an
de R~nb,,x.
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van zijn gedrag was ingezonden; ook, dat aan die getuigenissen ontbreken de namen van dc
meestbekende en voornaamste ingezetenen van het distrikt, die met hem wel bekend zijn,-—
zoo word wedor gelezen de iViemorie van do ingozotonon van Bantam, geteekond door 89
personen, en de vorkiaring van den Ouderling Spangenherg; waarna, de aanmerkingen
gehoord zijnde van den Prodikant van Calvinia, door Us. Neethuing werd voorgesteld en
door de rnoerderhejd besloten :—“ flat, daar de Synode de gotuigschrifton ten gunsto van
den Hr. E. H. F. de Roubaix als voldoonde boschouwt, er naauwkeurig onderzoek worde
gedaan aangaande de verkiaring van den Leeraar van Calvinia ten tegen dccl.”
Aenteekening vail loden
~,i~~iderheid had-

Us. Spijker en do Ouderling Smuts verzocliten aanteokening dat zij in de mindor.
heid hadden gestemd.

ui1tne~edreeen ann do
S~nedConiniisoie

Ook word door Ds. Neethling vooroostold, en door cone oToote meorderheid aan~
genomen: “flat hot ondorzoek aangaande do bezwaren in do zaak van den Hr. do Roubaix,

Be~leit onitrent de toe—
r1~btjteriian

door don Leeraar van Calvinia en anderen, in hot rapport der Commissie voorkomendo,
geoppord, en do beslissing of liij voor hot tegenwoordige al of met van do Censuur zal
wordon ontheven, worde opgodragen aan do Synodale Commissie, met magt om, zoo do
bewijzen voldoende zijn, hem van do Censuur to ontheffen.”
Overgaande tot Punt I: 6. “Toelatino van afgevaardio-don
der Presbijtoriaanscho
b
Gemoenten tot do Rings en Synodele ~v ergadeimg,” las Us Horjns, liotgeen o~ei do voice

o~ti

.

niging of inlijving der Presbijtoriaanscho Gemoonton in Holland heeft plaats gohad en nog
gosehiedt, hetgoon voorkomt in Roijaarcir Kerkreqf, I floe], ~ 34 on 35, en word Zijn
Wel-Eerws. voorstel oonparig aangonomon: “dat or tot H.Ew. Synodalo Vorgadoring tooge
laten wordon, als 00110 floputatio, Prosbijtorianon, dio do bolijdonis van Westminster zijn
toegodaan, indien do bopaaldo Korkon daarom aanzook doon.”
Cor~pondentientctan(,~oefornieerdc Ker-

Met botrokking tot Punt 1: 7: “flat do reeds bij cone vroegere Synode voorge~
stolde goodgokeurdo briofwissoling met andore Gereformoorde Kerken nu, en wol geduronde
do zitting dor Synodo in working gohragt worde ;“ word golezen hot aangeteokende in do
Acta Synodi, 1842, bladz. 214, on in Acta 1847, bladz. 161, waarbij bopaald was, do
Korkon met wie, en do porsonon door wie, do briofwissoling zoude wordon gohoudon. Hiorop
doelde Us. van dor Lingen aan do Vergadering do rodonen modo, waarom hij zich met dit
voorstol niot kon vereenigen; andoro loden sprakon over hotzelvo, en word door do moorder
hoid hot voorstol van Us. J. Murray aangonomen: “dat oone Corrospondentie, golijk die in
hot Boschrijvingspunt bedoeld, worde aangegaan, door don Pramsos en Assessor.”

Thenio,~ioehe Kweek~ehno~

In nakoming van do op gisteren gedano aanl~ ondiging, word do aandacht bopaald
bij Art. V. der Boschrijving van Ifoo,çie’r en La~qer Onderwijs, No. 1 :—“ flat ernstige maat
regelon tot instandbronging dor Thoologiseho Kweokschool worden gonomon,” énz. enz.

Vo~rstel van Us. 13cr-

Van DnA. gEnera,,

Us. Berrang~ bragt hierop tor tafol: “flat over do Thoologische Kwoekschool niet
worde gohandeld, dan in verband met hot Boschrijvingspunt over do Le,~itimatie, omdat,
ingeval do Logitimatie bopaald moot wordon, volgons bet principe waarop do Hoog-Eerw.
Vergadering reods gehandold heoft, in hot aannemen van Loeraron uit andoro Korkgenoot
schappon, hot lot dor Theologiseho Kwoekschool werkelijk reeds boslist is.”
flit word afgekeurd door do Emendatie van Us. A. Murray, Jun. :—“ flat men
dadehijk overga tot do overweging van hot Boschrijvingspimnt,” wolke door eene groote
meerderheid word aangenomen.
Op verzoek van Us. Hoijns, werd uit do Acta Synodi, 1847, bladz. 76, voorgo~
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lezen, lietgeen omtrent de oprigtiug der Theologisehe Kweekschool was besloten. Boor
den Assessor werd gemeld wat de Synodale Commissie in die zaak aireede had gedaan, en
nit het versiag der Synodale Commissie, in de tweede Sessie voorgelezen, door den Scriba
genoemd, de geldsom aireede ingezameld (zijnde £2,600).
Us. Heijns sprak vooral over hot noodzakelijke van een plan, dat, met het Theolo- 1is~~tssin daaroui
oiseh Seminariurn een Fonds worde daargesteld, waaruit Beurzeu zouden worden uitoerejkt
b
Plan near lIe. llrIjns~
aan kweekelingen op bet Seminarium, wien do verpligting zal worden opgelegd, hunne aintrent benreen.
Studien, ten minste twee jaren, op eene der Europiscbe Universiteiten voort te zetten, en
dat doze benrzen aan jongelingen van goeden aanleg en godsvrucht zouden worden gegeven,
(lie geene geuoegzame middelen bezitten hunne reis ~mar en cali, en verblijf in Europa te
bekostigen, en zeide, de Vergadering te zuilen kunnen verzekoren, bijaldien zoo jets worde
bepaald, de gemeente in doze Stad, rijkelijk tot dit Ponds zoudo bijdragcn. Vele lede~i
spraken mode ten voordeele van zulk een plan. Anderen, hoewel cone reis en verblijf iii
Europa goedkenrende, waren tegeia bet verpligtende, willende dat dit worde vrijgelaten aan
do keus van Ouders of Studenten. Sommigen opperden eenige bedenkingen over bet
maken van verandering, daar het reeds ingezameldo was gosehiod in de verzekering dat in
het Seminarium alles zoude worden geleerd, hetgeen eon Student noodig hebbe te weten,
om tot bet Leeraarsambt te worden toegelaten.
Hierop word voorgelezen, ecu brief van Stellenbosch, ged. 11 Oct. 1.852, waarbij Brief van eanige Ingc~
(Ic teekenaars verklaarden dat zij de vereischte sorn hadden, om, onder de gestelde voor- zdfenen Stellenlioseb.
waarde dat het Semiunrium aidaar opgerigt worde en daar blijve, de Drostdij en verdere
Gebouwen nu vri,j en frank aan bet fonds der Theologisehe Kweekschool to kunnen
overgeven.
Ook word o’elezen, eon brief van Us. Sutherland, door den Kerkeraad van Brief van Pt. Sutlier~
Worcester, aan doze Vergadering gerigt, over hot oprigten van do Kweekschool of
Sominarium.
Be Pr~ses do Vergadering opmerkzaam makende dat thans ter tafel is bet Punt
V 1—” Ret afzenden van reizende Commission, tot hot inzamelen van Pondsen voor hot Coniniieeietotinnnules
Seminarium,” word door do meerderheid daartoe besloten.
Fondzen.
In de minderheid waren Di. Spijker, Heijns, Scholtz, Ham, en de Ouderlin~b van Win tie nnnderlnid
Clauwilliam.
Van Us. Morgan word eon brief gelezen, nan do Vergadering gerigt, over bet
houden der jaarlijksclie Vorgadering van bet Huip Bijhelgenootschap.
or~n
Hot Dankgebod geschiedde door Us. Scholtz.
.
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NEGENDE

ZITTING,

Donderclaç, 21 October.
Allen tegenwoordig.
Ret Gebed door Us. Berrangé gedaan, en de notulen der vorige zitting geresu
Vraa~ van t)~, Hofnicijr. meerd en geteekend zijnde, vroeg Us. Hofmeijr, of de PrEeses van gevoelen was dat Zijn
Eerw. zich overeenkomstig met zijnen pligt en den geest der Kerkelijke Reglementen
gedragen had in de zaak van Us. de Roubaix, daar hij vreesde dat zijn gedrag door sommigen
in een verkeerd licht werd beschouwd? Waarop de Pr~eses, in eene aanspraak, verklaarde,
dat het Zijn Hoog-Eerws. individueele meening was dat Us. Rofmeijr pligtmatig in dezen
had gehandeld.
Dc Hoog-Eerw. Scriba las vervolgens aan de Vergadering voor, eene opgave van
pennirigen, welke voor de Theologische Kweekschool waren ontvangen, aismede van die
weilce nog in handen waren van ettelijke Predikanten, of waarvan de aanzegging reeds was
gesehied, onder zekere voorwaarden.
Als namelijk
Aan Contanten reeds ontvangen,
£ 2600
Van de Paarl toegezegd,
1000
Waarde der Gebouwen te Stellenbosch,
1100
In handen van Us. A. Murray,
550
Robertson,
100
J. Murray,
30
T. J. Herold, omtrent
33
Cohn Frazer,
50
Reid,
30
H. L. de Vihiers,
1.5
Belovende Us. Van Velden met het eiride van 1853, de sorn van
50
B. Burger, van Graaff-Reinet,
30
Hamilton Ross,
50
Door 1)~, Robertson.
-

-
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Te zamen, £ 5648
Ook verbonden zich eenigen der afgevaardigden tot eene jaarlijksche bijdrage,
namelijk
Us. H. Faure, voor Pieternmaritzburg,
P. E. Faure, voor zijne Gemeente,
voor zichzelven,
Neethling, voor zijne Gemeente,
voor zichzelven,
Hofmeijr,
,,
J. Murray, voor Burghersdorp,
Robertson, ,, Swellendam,

-

-

£ 30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10
5
5
25
15
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Ds. Murray, voor Midclelburg,
Frazer,
,,
Beaufort,
,,
A. Murray, Jun., voor Bloemfontein,
Smithfield,
Sen., ,, Graaff-Reinet,

-

-

-

-

-

-

15
20
20
25

Te zamen, £ 200
Hierop las Ds. Schultz een manifest, geteekend door de Predikanten T. FIerolci, 1~1anifest door renigo
Leeraaro.
J. Spijker, A. Roux, J. C. la Febre Moorrees en J. MT. Scholtz, waarin zij hun leedwezen
to kennen geven, dat het voorstel op gisteren door Us. Heijns, met betrekking tot de Theo
logische Kweekschool gedaan, niet in rondvraag is gebragt.
Nadat door Us. Krige de aanmerking was gemaakt, dat er ook voor eene Biblio
theek diende gecollecteerd te worden, wanneer or ecu Seminarium werd opgerigt—— stelde
de Scriba voor: “Bat de Commissien welke benoemd zouden worden, otu penningen voor
de Kweekschool te verzamelen, door elken Kerkeraad, of met overeenkomst der naburige menliesluit
tot h~t ~enoo
van (omlnisoten tot
Kerkeraden onderling, worden benoemd voor het eerste jaar, en naderhand door do Rings- collecteren.
vergaderingen.” MTaarop de Assessor de emendatie voorstelde: “dat voor elken Ring door
de Synode eene Commissie worde benoemd.” Eene tweede emendatie word vervolgens
voorgesteld door Us. Hofmeijr, “dat elke Korkeraad twee personen die voor de zaak zijn,
tot het collecteren benoeme,”—welke laatste emendatie door de meerderheid word aange
nomen, verzoekende Di. Spijker, Heijns en A. Faure, aanteekening, dat zij in de minderheid Wie in de minderheid.
haddon gestemd.
Us. van der Lingen verklaarde bij de behandeling van dit onderwerp, dat de som
van £1000 door do Gemeonte van do Paarl was aangoboden, ter oprigting der Kwoekscliool,
onder do voorwaarden uitgedrukt in de Gereforineerde Kerkbode.
Op voorstel van den afgevaardigde van Stellenbosch, werd het aan den Hoog
Eerw. Voorzitter met den Ouderling W. do Smidt, opgodragen, eene Subscriptie onder de Sobseriptie onder ia
Kooplieden in do Kaapstad te oponen, daar eenigen hunner zich bereidwillig hadden ver- Noopheden.
klaard om daartoo bij to dragon.
Men besloot vorder op voorstol van den H.E. Scriba, “dat or beurzcn zullen
wordon opgerigt, om to worden uigereikt onder zokero bepalingen aan minvermogende Stu
denton van hot Sominarium, ten einde, na volbragte Studie, eenigen tijd op eene Europische
TJnivorsitoit, hnnne lettoroefeningen to knnnen voortzetten.” In do minderheid stemden Di.
Spijker, lleijns, l3errang6, Sutherland, Van Velden, Moorreos, en Krige. Us. Heijns merkte
aan, ten einde alle misverstand voortekomen, als of hij tegen zijn voorstel op gisteren gedaan,
had gestemd, dat hij nu tegen hot oprigten van beu.rzen was, omdat hot gaan near Europa ~‘oorotcI tot oprigtio;
niet verpligtond was gemaakt; terwiji anderen zich tegen dozen maatregel verklaarden, van beureen,
omdat zuiks strekken zonde tot ondorgang der Kwoekschool. Us. Krige gaf als rodenen op
waarom hij in do mindorhoid gestomd had, omdat, indien men zich aihier volkornon kan
toobereiden tot hot Leeraarambt, zoodanige hourzon ovorbodig zijn, en omdat mon dan eon
hjn van onderschoid trokt tnsschon die naar Europa vertrokken en de aihier blijvenden.
Op hot voorstol van den Scriba: “Dat do inzameling voor geiuelde beurzen aaii
dezolfde Comniissio zoude worden opgodragen, als die voor hot Fonds van ‘t Seminarium,”
maakto Us. J. Murray do omondatie, dat do inzainoling niet geschieden zou, voor dat bet
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Kapitaal voor ‘t Serninnrium reeds was ingezameld,” hetgeen aangenomen werd door de
meerderheid.
Ds. Spijker leverde vervolgeus schriftelijk zijue redenen in van versehil in gevoelen
over het aanstellen eener Cominissie in de zaak van Ps. de Roubaix.

~an Ds. de Roubais.

Ret rapport der Commissie henoemd in de zaak dci Inlijving der Trans-Vaalsche
Gemeenten, werd nu gelezen, en het voorstel dier Commissie dat do lnlijving dier Geineenteii
h~werkste11igd zoude worden, met inachtneming van do voorwaarden reeds aangenomen door
den Volksraad, in hun antwoord aan de geco1nbineerde Kerkeraads Vergadering der Trans
Vaalsche Gemeenten. Ps. van der Liugen wenschte ter keimis der Vergaderiug te brengen,
dat hij als lid dci Commissie het rapport had onderteekend, doch dat hij door de ondertee
kening niet te kennen gaf, dat hij zich met do in dat rapport uitgedrukte bepaliugen in alle
opzigten vereenigde; en dat lnj voorzag, dat die bepalingen door de Synode aangenoinen
zijnde, iii de gevolgen groote botsingen en moeijelijkheden zouden worden ondervonden.
Dc dank der Synode word hierop aan do Commissie botuigd, en men ging over tot hot
behandelen I: 10, der Beschrijvingspunten, bevattende de “communicatie van Ps. j. J.
Beck aan het Gouvernement, ointrent de handelwijze dci Synode jegens hem.”
Dc Scriba las hotgeen voorkomt in ‘t versiag van den Actuarius (IV: 1, 2, 3, 4),
betrekkelijk deze zaak; ook word op verzoek der Vergadoring voorgelezon, ‘t geschrift door
verzoelc
i~. ~ Ds. Beck aan het Koloniaal Gouvernement aihior ingezonden.
Be Synode in aaninerking
nemende, dat Ds. Beck sedert dien tijd do Hoogere Kerkvergaderingen ploegt bijtewonen,
voldeed met eenparige stemmen aan zijn verzoek, “dat het door do laatste Algemeene Kerk
vergadering over hem geveldo vonnis mogte vernietigd worden.”
Be Scriba maakto do Vergadering iudachtig, dat er zoowel aan het Gouvornement
Mededeehng nan de
}iurgerlijke Overheid.
alhier, als can den Volksraad, kenms behoorde gogoven te worden, wat besloten was

Inhijving
ler ~rraris.
Vaa!eche Geujeenten.

V

ointrent do Inlijving der Transvaalsche Gomeenten. Waarna men overging tot do behandeling

Punt I: 11, dci Beschrijvingspunton. Tot ondorsteuning van hot daarin begrepen voorstol,
deed Us. Krige cone opgave van zijno onkoston op zijno reis van Victoria herwaarts. Docli
ile Scuba zoido, dat het beter ware do ovorwoging van dit Beschrijvingspunt uittostellen,
tot dat besloten zal zijn over Punt II: 1, 2, 3, en Punt III : 3, 4, hetgeen do goedkeuring
dci Vergadering wegdroeg.
Tot Punt I: 12 dor Beschrijvingspunten gekomen zijnde, verklaarde do H.E. Scriba
van den Kaapstadschen Ring, dat hot horn onaangonaam was geweest doze zaak onder do
aandacht dor Synodo to brengen, doch dat dit geschiod was overeenkomstig het besluit van
don Ring—on daar tevens do verzekering word gogeven, dat al do Synodalo Pouningon
sodort 1848, geregold door den Korkeraad van Franschhoek waren verantwoord, zoo werd
~ dit punt als vorvallen beschouwd, en ging mon over tot Punt I : 13. “Hot surplus van hot
Synodale Fonds worde godeeltolijk aangewend tot bevordoring en instandhouding van bet
van

~ h.~
dale Fends.

Instituut tot Opleiding van Ondorwijzors.” Na velo zwarighoden togon dit voorstel gehoord
to hebben, word bosloten, dat dit voorstol niot kan wordon aangenornon. Hot volgende
Voorotel totve~aisdering Punt II : 1, word toon overwogen.
“ Art. 19, No. 6, van hot Algemeon Korkelijk Re
ran Art. 19~
gloment wordo dus veranderd, enz.
Be Actuarius stoldo daarop doze emendatio voor: “Be Synodalo Commissio zal
jaarlijks vergaderon, zoo or work voor handon is, en wel in do derde week van do rnaand
Januarij, daar, waar haro togenwoordigheid voreischt wordt, en zij hare werkzaarnheden hot
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best vcrrigton kan.” Doze emendatie word aangonomcn. Ds. van der Lingen wensclito
aarigetoekcnd to liebbon dat hij in do minderhoid had gestemd.
Bij do behandehng vai’ Punt II: 2, gaf do Predik ant van (len Wijiibcrg zijno redenon
voor hot voorstel dat daarin door hem was godaan; docli trok hetzelve terug, nadat hij
eoiiige hezwaren daartegen guhourd had. Er word vurder bepaald dat vijf leden con
quorum zulleii uitmaken, met uitzondering van Ds. van der Lingen, ~verd dit met algenleonc
steinuien aangenomcn. Do Pr~ses aangemorkt hebbende, dat or in do Synodale Comniissie
thans loden ontbrakon, van wege de Ringen van Swellendam, Beanfort on rfraflsgarjcji
zoo werdon doze Ringen gevolmagtigd oni thans die kiezing to doen, worciende voor den Co~~j~i.
Swollendainsolien Ring gokozen, Ds. Albertijn,—voor den Trans~ariopschcn, Ds. A.
Murray, J imior.
i\Iet cenparigo stenimon word verder aangenomen, ccii voorstel van I)s. van dcr
Lingon : “ Dat (10 Voorzitter, wannoor luj de loden der Synodale Commissie injeen roept, Bj~r
iedor lid bekend zal makon met do zakon die bohandeld zillion worden. l)ic bckoiidmaking (1~1~ ~
zal inooten gesehioden, twee maandcn voor do bijeonkomst. En icdor lid un ontvangone
konnisgeving zal onverwijid moeten antwoordon, of hij tegenivoordig zal zijn of iiiet.”
Do Comniissie in do Colesborgscho zaak leverdo thans hoar rapport in. Ds. Spijk i
inerktc aan, met bevrecmdiiug te hebbeu opgomerkt cone Advertentie in do Z~’id ~l/ii/~~a,~,
doch (let do leden des Kerkeraads daarvan niets wisten, dat do Broedcr Smuts aan do vcrzoe- ~
hers tot cone bijoenkomst iii do Consistorie, do vcrzckcriiig had gogoven, dat or goono zwarig~
licid bestond, waarom zij hot gebruik niet zouden hebben van gemelde Consistorio Kamer.
Doch dat hot was tot ccii goheel ander dod als in de Advertentie was uitgedrukt. Do Pueses
wi.jdde uit over hot onbetamelijko van zoodamg dod, als daarin was uitgodrukt, lleLb ude
zuiks do strekking om den bodern in to sloan aan alie orde in do Kerk.
Hot Dankgobed word gednan door Ds. Kuijs.

TIENDE

ZITTING,

P~jcla~~, 22 Octobci.
Afwczig Ps. Scholtz, met verlof. Dc Ouderling van Beaufort wegens ongesteldhoid.
Ds. Ham deed het Gebed. Do notulon werden gelezon on geteekend.
Daar men bezig was bij ‘t einde der Vergadering op gistercn, do Synodale Coun.~
iiiissie voltallig to maken, cii hot lid van den Beaufortschen Ring daaraan onthrak, zoo word, w~iccr
Bemior~ zal O~U( u
dear die Ring zich nog met had geeonstitueerd, de aandacht dor Vergadering door den cGn-t~uc rd,
Puiesos hepaald bij Punt III: 7—” Dat do Ring,” enz., cnz. ; on nadat hot eon en ander
zoo 001 als t~qeu was gezegd gcwordcn, word, op voorstel van Ps. A. Murray, Sen., oem
pang Losloteii :—“ Dat do Ring van Beaufort zich niet zal coustitueren voor dat or een
Prodikant voor Frazorburg (W. Niouwveld) zal zijn aangesteld.”
Door don Pra~ses golezon zijudo eon bij Zijn H.Eerw. ontvaugeii brief you den B~f
Prof. ~
~n der j~
I leer. J. .1. H. Smuts, kenms gevende, van Prof. Louts berigt to hcbbcn ontvangen, dot
,‘~

—

.

-
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Jipaling ila2romtrent.

bmnon kort aihier verwaeht zal kunnen worden, tot Leeraar der bewoners van het Over~
vaalsche, do Predikant Van der Hoff, zoo werd besloten, den fleer Smuts voor die mode
deeling to bedanken, on den Wel-Eerw. Van der Hoff, bij zijne aankomst, to berigten, dat hij
zich bij den Actuarius Synodi zal hobben to legitiineron.
Velo aanmerkingen werden door Ds. A. Murray, Jun., goniaakt, over de komst
van eenen Leeraar, die berigtte, dat men zich, na vele vruchtelooze pogingeri, had gewend
naar do Synode in Holland; dat die niets doon kon; dat men toen door eon handeishuis
gehoopt had hot dod to bereiken,—dan even vruchtoloos ; dat hij moencle redenen te hebben,
to twijfolon, of eon stellig beroep door eenige gonicente in hot Ovorvaalscho was uitgcbragt,

daar do naarn van Prof. Lauts onder hen zelfs onbekond was. Ps. Noetliling beweerde
dat zij getoond hebbon geonen Lecraar to willen beroopen, diou zij niet eorst helbcn leeren
kennen. Nadat vole redenen hierovor waren gewisseld, word, op voorstel van Ps. Murray,
Senior, odnparig besloten ‘~ Pat wanneer hot bij hot legitimeren den Actuarius zal ziju
geblekon dat meergein. Prodikant Van der Hoff, voor do Trans-Vaalscho Gemeente is
beroepen, dit door hem aan den Kerkoraad dior Geinoento worde gcschroven, met kennis
goving in welke botrekking hij, ton gevolgo van do Inlijving der rIlrans V~alscho Gemeente~i,
met onzo Kerk staat, en hunno verpligting voor zijne reiskosten derwaarts to zorgen, en dat
do Predikanten en afgovaardigdon van do Kaapstad vorzooht worden hem, bij zijne aankomst,
zoo veel mogclijk, met raad behulpzaam to zijn.”
flot rapport der Commissie op gisteren ingelevord, omtrent do Colesbergsche zaak,
~ olesbergache rank.
word nu gelezon, en do Comnussie voor do gonomono moeite bedankt zijndo, word, op do
vraag van den Scriba can den Graaff-Roinotschen Ring, hoe de zaak hior ter tafel wordt
gebragt, door don Pr~oses goantwoord, ten govolge van don brief van don Scriba van dien
Ring, in naam van don Pr~oses geschrovon, 26 Mci 1852, in welken do gohoelo zaak naar de
Synodo word opgezonden, vooral hot aangeteekendo in do 4do Sossie dor Rings Acten, aiwaai
van hot Protest van Os. Reid wordt gesproken, on van zijn te doon beroop op do Synode,
doch dat, oin niet do gehoole toodragt dor zaak bokend to wordon, al do documenten, door
do Commissio in haar rapport aangehaald, zoudon wordon gelozen.
Be loden van den Graaff-Reinotschen Ring,
dlie bomoeijing in doze zaak hebberi
Leden van den Graaff—
b
eiietsclnRingverlaten gohad, verzoelit zi~jndo hunne zitplaatson to verlaten, voldeden aan dat verzoek, do Pr~ses
..

~ukken eeleaen.

.

tovens zijnen wensch en hot vorlangon der Vergadering uitdrukkondc, dat zij hot Kerkge
bouw niet zomien vellaten, om, des veroischt wordonde, do noodige inlichtingen to
kunnon goven.
Os. Murray, Sen., drukto, bij hot verlaten van zijne plaats, zijn verlangon uit, dat
do zaak, als van hot uitorst gowigt voor (10 goostelijke bolaugon van zoo ~m1on en den
weistand dor goheolo Colesbergsche Gemeente, bij do Synodo worde beslist.
Ook
Os. Reid uitte daaromtrent zijn govoelon.
Er word bopaalch, dat, nadat al do documonton sullen zijn gelozon, zoo wel aan
do loden des Rings als Os. Reid, gelegenhoid sal worden gogoven voor to brengen wat elk
ter verdodiging to zeggon hebbe.
Do stukkon in hot rapport der Commissie aan~ehaald,
welke nu suceessiof door
b
den Assessor worden voorgolezon, waren—
Do handehingen van de Vergadering van den Graaff-Roinetschen Ring, October
18 en 19, 1849:
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Do handelingen van 18, H) en 20 October 1850, en alle ter zaak aldaar aange
haalde stukken
Do iiitspraak des Rings en hot besluit, de Synodale Conmnssie te verzoeken zich
do zaak to wilien aantrekken, of den Ring to raden hoe in dezelve te liandolen
Do ]iandelingon der Syno dale Commissie 1851, wat zij in de zaak heeft willen
doen-—do briefwissoling met dezelve gevoerci met Ds. Reid, en wearom zij zich verder met
do zaak niet hoeft kunnen inlaten
Do handelingeii van den Graafi~Reinetschen Ring 16 October 1851, het onderzoek
en de v~ndmg ten opz~gto dcv ingediende klagten, 17 en 18 October 1851, het besluit
daaromtrent geuiomen cii liet verklaardo van aanteokening van Protest en to doen beroep.
Ook word golezen, brief van eenige fungerende Kerkeraadsleden, aan den Pr~ses
dor Synodale Commissie geschreven, January 1852
Do klagten door de Heoren Knobel en Cihiers bij de Vergadering ingediond, god.
20 Julij 1852:
rrevens copij van den brief door Ds. Reid, aan do Rings Commissie van Graaff
Roinet, geschreven 18 Mci 1852.
Do loden, na do resumtie der kiadnotulon plaats gonomen hebbende, werd liet
Dankgebed gedaan door Ds. Neethling.

ELEDE

ZITTING,

Zaturda~q, 22 October.
Afwozig Ps. Noethling on de Ouderling W. do Smidt, met verlof.
Ps. Krige deed hot Gebed.
Pc notulon gorosumoord en goteekend.
Paar men overging tot do ovorweging van do Colesbergscho zaak, bopaald zijnde,
dat die niet zoudo wordon bohandeld als eon zaak in boroop, maar zoo ohs die door den
Ring van Graaff-Roinet voor doze Vergadering is gebragt, en do loden van dien Ring, na de
tockening der notuien, hunne zitplaaisen hadden verlaten, word vrijheid gegeven, overeen
konistig bosluit van gistoron, dat van weorzijde gezeo’d zoudo worden wat men to ze~geii Led,~vt~I,niU~a~
Graatf—Reiji,a gevdn in—
had, waardoor do Vorgadoring, met hetgeen reeds op gistoren was voorgelezen, naauwkeurig llc~ting1in ~Ie Co1c~b~rgbekend zou kunnen wordon met den toestamid van de Gomeente te Colosberg. Be leden
van don Ring hadden don togenwoordigen Scriba des Rings, Ps. J. Murray, en den vorigen,
Ps. Berrang~, benoemd om van do zijde des Rings alle inhichting orntront hunno handeling ~ Vs. Usid.
in die zaak to goven—die dit bij nionde deden. Ook Us. Reid gaf een verhaal van vele
geheurtenissen, en over en weder word or govraagd en geantwoord, en do documonten, op
welke mon zich tot staving aan hot een of ander beriop, voorgolozon. Pit allos hield de
aandacht dor Vergadoring goduronde doze gehoele Sessie bezig. Abs van wedorzijde gezegd
zijndo dat noodig was geweton te wordon, vorzocht de Pr~ses dat do loden, onder afsinooking
van do hostioring dos Heoren, rijpohijk wihden ovorwogon, wat orntrent doze onaaiigoname
zaak to bosluiten zij, wanneer mon in de volgonde bijoenkomust vergadere.
Us. Hough doet hot Dankgebed.
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TWAA.LFDE

ZITTING,

Jiaa1I(Ja~q, 25 October.
Allen tegenwoordig, lioewel niet bij den aanvang, nogtans kort daarna, behalve
de Onderling van l3eaufort, wegens ongesteidheid.
Dc Scriba doet bet Gebed.
Dc notulen worden geresunieerd en geteekeiid.
‘rn ~ci~o Se
be PraDses leest eeucn bij zijii hEw, van den Wel-Eerw. Kerkeraad der Schotsche
Presbiteriaansclìe Ocmeente (lezer stede ontvangc~i hrief~ verzoekende eene Deputatie voor
(leze hT.Ew-. Vergadering te lilogen zenden. Dear bet de Vergadering aangenaani zijn zoude
(laD Deputatie te ontvaiigcn, werd hepeald. dat (lezelve 01) Donderdag, ten Elf are zoude
worden verwelkomd.
Dear (le Vergadering tot de verdere overweging (icr Colesbergsche zaak zoude
overgaan, verlaten de leden van dcii Graaff-Reinctselien Ring, gelijk vroeger, hunne
~
Op verzoek van den Scribe werd gelezen cen brief van cenige mid en fungerende
Kerkeraads leden vm Colesberg, gedateerd 1 Julij 1852; waarop aan den afgevaardigden
l3roeder Ouderling gevraagd werd, “hoe groot wel bet getal ledernaten zoude zijn, aan wien,
ingevolge dcii daariu aanbevolcn inaatregel, attesten zouden moeten worden uitgereikt ?“
aiitwoorcL~—”dat het klagtsselirift Nj den Ring ingeleverd de iiamen bevat van 270, van welke
‘msseluen ~n of twee zijn afgevallen.”
Aangeinerkt zijnde (tat ‘lien nhissehieii van eemge leden (icr Colesbcrgsche Ge~
meente jets naders zoude kunnen vernemen, dat eenig licht versprcidt betrekkeiijk dcii
toestand dier Genicente, zoo werden gehoord de afgevaardigde Oiiderling J. P. Van der
Walt, do Owl Diakeii Isaac Ilendrik van dci WTalt de Bi’oeder Dirk Jacohus Johannes
dii Plessis, die ten voordeele von bet verblijf van I)s. Reid a1daar,~—en de Ouderling P.
Cilliers, en de Oud Diaken Jan Venter, die ten iiadeele daarover—het ecu en antler
aanvocrdeii.
Os. van der Lingen bepaalde de aandacht der Vergaderiiig op hetgeen zij eigenlijk,
na hetgeen door den Ring was voorgebragt, hebbe te letten—daar zij vroeger gehoord had wat
dezelve door de gekozen woordvoerders had aangevoerd, en welke verdediging gesehied is
door Os. Reid. Hoe de Ring dringend is op den eisch van “onthinding der betrekking
tussehen Leeraar en Gemeente ;“ dat, om te weten of die eisch zal worden afgeslagen
W.~t ~ie Gr~ffRejiiet. dan wel tocgestaan, twee vragen beantwoord dienen te worden :—1. Bewijs van bet vo/s1re,~f
Rrn~ hehb te hew~. iioodzahel~ke dat die bctrekking worde verbroken:
2. Dat de Svnode reqt Iieeft, gegrond

op bet gedrag van Os. Reid, om die verbindtenis te vcrbreken,
Os. Heijns verlangde dat bet gevoelen der Vergadering woi’de gevraagd, of die
zich nict hot voorgcstelde van Os. van der Lingen vcrecnigde.
Di. Spijkcr en Ilerold wilden (lat men zich bepaalde tot het ovcrwegen van de
tweede vraag.
be Vergadering besluit dat ixien bet gevoelén van den Ring op beide vrageii zoudo
verneinen.
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Do benoemdon van den Ring zich voor de Vergadorhig gosteld hebbende, noernde
)s. Berrang~, orn do noodzakelijkheid to bewijzen, do horhaalcle en vruchtolooze pogingen, aa~ ~
welke van jaar tot jaar door den Ring zijn aangewend geworden, om gesehullen in die het nondeakelijke
Gemeente to vereffenen ;—de tegenwerkingen welke do Ring telkons aan den kant van
I)s. Reid hoeft ontmoet, orn den vrede in do Gemeente to bowerkon ;—do twijfel, welko bij
hem bestaat of wel een groot dccl der Gemeeiite het aanblijven van Us. Reid begeert.
Us. J. Murray merkte hierbij aan, dat hot voor eon Leeraar van cone andero Gemeent~e
moeijelijk is op inteekeningslijston af to gaan, en juist to kunnon oordoolen, daar die de
]naatstaf niot kunnon zijn van tovrodon-of ontovrodonheid, dowiji, zoo als hij ton vo1l~
verzokerd is, do monselien aldaar, golijk ook in zijno Gomeonto, huivorig zijn hunno namen
op het papier ~e stollen ;—lnj liorinnordo do Vorgadering hoe Us. Reid geprotesteord had
tegens do bonoeming oener Commissie tor bomiddoling, vaii woge do Synodalo Commissie,
~n dit met don naam van vooruitvonnisson hoeft golievon to bostempolen.
Wtit aangaat do tweedo vraag—hot re,9’t dor Vergadoring om tie vorbindtenis to en i~et eogtea~e
verbreken—werd gereforoerd naar Art. 1~ t der wetten ;-—waarop Us. van der Lingon can
inorkto, dat do questie niet is van mctqt maar re~qt;—-de Ring behoorde, zulk eon eiseh
gedaan hebbende, to kunnen aantoonon, dat Us. Reid door zijno berispelijke handelwijzo
daartoo aanleiding hobbo gegeven.
Hierop word door Us. J. Murray geantwoord—dat Us. Reid wel voor eenen korten
of bopaaldon tijd had kunnen worden goschorst, maar dat dit don toestand van zaken in allo
opzigten zou hebbon vorergord, en schior onovorkornelijke struikolblokkon voor Us. Reid
in den weg zoi~i hebbon gelegd out in cone andoro Gemoonto boroepen to worden dat
Us. Reid zich van zeer beloedigendo uitdrukkingen heoft bodiond, welke do gomoedoron met
wrovol hobben vervuld; hij moondo dat hot Hoogsto Korkbostuur, zorgendo voor do bolangon
dcr Gomeonton, en ziondo dat do jammorlijksto gevolgen uit hot voortduren van dien stoat
van zakon zullon voortvloeijen, hot re/It had aan den oisch van den Ring to voldoen.
Door Us. Scholtz gevraagd zijndo, of do Ring, die dat bosluit heeft gonomen, ook
do verantwoordelrjkhcid op zich zoudo hobben wi1lo1~ nemen, indien dezolve hot regt had dat
ten uitvoer to brengen? was hot oonparig antwoord van den Ring—” on~etwifI~ldfrt.”
Us. Reid hot woord verzocht hobbonde, rnorkto aan, dat hij voor don tijd van
tine maanden Consentbriefjos aan do vorzoekers had uitgoroikt, mu hunno cbristolijko voor- A,~t~voor{ van Dc. Reid,
regton elders to mogon gonioton, maar na dion tijd gowoigerd had moor to goven, omdat hij
hespourdo dat hot door don Ring voorgestoldo dool, “hot bovordoron of herstollon van vredo
in do Gomeente,” niot word boroikt; integondeol, do stoornis nog grooter word. Hij vor
klaart dat de Geitteento van 1845 tot 1850, met uitzondering van ontovrodonhoid over
don horderlijkon brief, in oonen bloeijonden toostand verkeordo, de gonademiddolon rijkolijk
wordon bijgowoond, on do bijdragen tot do Korkelijko Fondsen ovorvloedigor waron dan in
andero Gemeenten van dion Ring. Hij sprak over den Ouderling, die, goon gobruik van hot
Avondrnaal sedert eenigon tijd geinaakt hobbendo, eon slecht voorbeeld aan do Gomoonte had
gogoven, on erkendo zoif dat hij, dooh niet om die redonen, eons en andermaal goon deol can
tie Avondmaalsviering hoeft genomen.
Do Prteses wijddo nit over hotgeen hij nit den mond van anderen van don bokia
gonswaardigon toestand dior Goineonto l1eoft vornomen ; hoe do voornaamsto ingezotonen
van Graaff-Reinot Zijn H.Ew. hadden verzokerd, niet huivering hot houden dor Ringsvor
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gactering in do laatsto jaron to hebben to gomoet gezion, wegens do telkeus heriiaalca
klagten van oncenigheid tusschen Loeraar en Gernoonte to Coiesberg, en verklaart van
gevoolen to zijn, dat cene verplaatsing van Us. Reid van Colesberg gesehiede beriep zieb
Op bet geval van den vorigen Lceraar van D’Tjrban, dat van cen gewenscht gcvolg is geweest.
rkr,n~an us. Ikiel.
Us. RoicT weder gehoord zijnde, vorklaardo—clat, bijaldicir do Synode bekraciieige~.
zoudo lietgcdn do Ring van Graaff-Reinet ton zijuen opzigto liceft betuigd, dat or tegorn.
zijno leer en wandol niets to zeggou valt, ZOO dat liij in ceno andere Gemeento ulittig
werkzaam zou kunnon zjn, hij gcwill~g is en ze~f wei,~chf, voor do rust van Zijfl cigen genioed,
en ter bevordoring van do bolangon van do Kerk van Christus, naar cone aiidere Genieenb~
vcrplaatst to worden.
Fliorop werd door den Pr~ses b~ovraa~d dat door do iueerdorl~eid hevostigend
~ :~rh~ kr Ver~~a~
~r.tontbindrng word heantwoord—” of do Synodo hot wenschelijk oordeclt dat do botrekking tusselien
Us. Reid en do Goineente van Colesborg, under do bestaande oinstandiglieden, ontbondoi:
WOrde.”
s,ie Is ~
~twnord.

Aanteekening werd verzocht door Di. Spijker en van der Lingen, dat zij die vraag
niet hebben kunnon beantwoorden, oindat niot bewezen is dat do verplaatsing van Us. Reid
mogehjk is.

Hager, ver.
e~2(Otegeven,

zedelijk ~.
niet~

Us. Herold verlangdo, dat van do kiagers worde vernomeii, of zij iets wilder’
bijchagen tot onderhoud van Db. Reid, waarop do Oud.~rling P. Cilliers (eon der klagers1
den Prinses hekend inaakte, dat hij voor éb~ jaar zieli aansprokelijk stelde voor do soni van
‘I’wee Ilonderd Ponden Sterling.
Ook betuigdo do meerderheid der Vorgadoring op ccii daartoe gedane vraag van
den Prinses, “dat liaar niet is gebleken dat op do leer of het zedelijk gedrag van Us. Reid

wilt can to merken.”
Do loden van don Graaff-Reinetschen Ring weder zitting geliomen hebbende,
werci, op voorstel van Us. Reitz, door do meerdoihoid hesloton, “dat hot aan cone CemnussI.
worde opgedragen, do verplaatsing van Us. Reid to bcwerkstelhigen.”
~nrn deminderheid,
In do ~ninderheid stemden Di. Spijker, Heijus, 1-leroid, van cler Lingen, Albertiju
Scholtz, Krigo, Ham.
~elderComn,issie.
Tot die Commissie werden henoemd, do Pr~ses, do Assessor, en Us. Reitz, dii

ceplaatsing san
s, ~.c Cc mmiss,e opgedra~

will:

.

virzocht werden zoodra inogchjk rapport uit to brcngen.
Alsnu overgeande tot do overweging van aiiderc Boschrijvingspunten, word boslotei~
Punt II: 3—” In Art. 19, No. 2,” ens., ens., t~i overwegen wanneor men besohikt lebbe
over Punt VI: 1. Met hetrokking tot Punt III: 1—” Dat do Ringsvergaderiiigcn op onder
seheidene plaatsen gehouden mogon worden,” cnz.,—werd do volgende emendatie van Us, vai

lhgs Vergaderingenop
s,cr~ehcidenc plaatsen.

[sha5sehe Ring

der Lingen door do moerderhoid aengcnonldn: “Dat do Ririgsvergaderingen op onder.
seheidene plaatscn mogon gehouden wordoii iii die Ringen, welke sulks lirogen begeeron.”
hot voorstel in Punt III: 2, word door de nieerdcrl~ciJ aaugenomdn— “Dat th
Ring te Malmesbury sitting lioude.”

rfflJ~)0g~150~~0

Do Pr~ses herinnerde do Vergaderiug ean hot Biduur dezen ci ond, waariii d~
Assessor en Lceraar van Winburg voorgangors ziju sullen ;—ook dat ino~ uitgcnoodig’
werd tot de Jaarhijksche Vergadering van hot Zuid Afrikaansohc Traktaat Gonootsehap.
Na do resumtio der kladnotulou, word doer I)s. ‘an der Lingeit hot Dank
gobed gcdaan.
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DERTIENDE

ZITTING,

Din q8da9, 26 Oeio6cr.
Allen waren tegenwoordig, behalve do Ouderlingen van Beaufort en Burgersdorp,
wegens ongesteidheici.
Hot Gehed hij de opening der Vergadering werd gedaan door Ds. H. L. do Villiers,
waarna do notulen der vorige Zitting geresumeerci en Onderteekend werden. Do Predikanton
P. K Faiure en Ds. van Veiclen, die Op gisteren avond in het l3ithiur waren voorgcgaan,
werden door den Pr~ses bedankt, Vervoigens ging men over tot do behandeling van Punt
III 3 en 4 der Beschrijvingspunten, zijnde hot eerste “cen voorstel van den Kerkeraad van
Fransche Hook en den Leeraar van Burgersdorp, oin Kerkelijke Visitation to doen plants K~rkv~t~t~,
bobben door afgevaardigden uit de Ringen ;“ en hot andere, een voorstel van den
Predikant van MTijnberg : “Dat de Kerkvisitatie om het andcro jaar b~j rapport, en om hot
uridere jaar door cene rondgaande Commissie van visitatoreri geschiede.” Tot ondersteuning
van hot eerste las Ds. Ham uit de Gereformeorde Kerkbode van 1852, p. 182, cone ver
handeling, waarin do wijze wordt bcschreven op welke (10 Kerkvisitatie in 1-loliand plants
vindt. Ook do Predikant van den Wijnbcrg drong op zijn voorstel nan, en gaf~ oiidor
andere redenen, welke hem tot hot doeii daarvan bewogen hadden, ook dit op. dat daardoor
do noodzakelijkheid vernieden zoude wordon, dat iemand als kiager optrad, wanneer or
eenige ongeregeidhoden in cone Gomeonte waren ingeslopen. Daartegen merkto Ds. Heijns
nan, dat men hetzolfde oogmork even good boreiken kon, wannoer al do Korkoraadsledon
do in Art. 34 der Korkelijke Roglernenten voorgesteldo vragon inoesten ondortoekenen,
terwiji oono Korkvisitatie niet nalaten kon vordeeldlieid to verwekkcn. Di. Sutherland,
Beck, van dor Lingon, A. Murray, Sen., on do Ouderling van Steilenbosch, spraken iii
denzelfden goost. Do Prodikairt van don Wijnberg haaide voorts, toy aanprijzing van cone
persoonlijko Korkvisitatie oene vorkiaring ann van den Hoogtecraar Roijaards, te vinden iii
het Nedorlandsch Kerkregt, p. 360, on antwoordde op do vraag van Ds. i3orrang~—of do
Visitatoren ad ii6iiuin vrageii zoudon kunnori voorstoien 9—dat hot zijn gevoelen was dat zij
alleeir de in Art. 34 voorgostelde vragon mondelijks zouden mooton doen. Ds. Borrang~
steide daarop doze omendatie voor: “Dat hot Kerkolijk onderzoek blijvc zoo als bepaald is,
011 dat hot do Ringen worde aanbevolen, toe to zion dat nan hot dod van hot togonwoordig
Kerkelijk onderzoek beantwoord worde.” Do Ouderling van Swellendam wonschte dat er
bijgevoegd zoudo worden: “dat or ann do Gomeente vooraf konnis zal gogovon wordon vaii
hot liouden van de Kerkeraads Vergadering, waarin hot Kerkelijk ondorzook bohandold
wordt, en zij uitgenoodigd wordcn om die handelingen bij to wonon.” Do Assessor stelde
verder voor, dat do Gerneonte vooraf bekend zoude worden gemaakt, dat do schriftelijk
opgemaakte antwoordon ter visie liggen in do Consistorie Kamor, en dat hij den Ring zou
worden ingelovord, bewijs dat ann doze bopaling voldaan is.
Dc beide laatste emendatien werden editor verworpen, terwiji die van Ds. Berrangé ~
door do meordorhoid werd aangenoinon. Waarop men ovorging tot III: 5 der Beschrij- ,1ote~~
vingspunten : “1-let Korkolijk ondorzook wordt gehouden volgens Art. 34, Bijzonder wordt
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or aaiimerking gemaakt over hot antwoord van den Colesbergschen Kerkeraad op de achtste
vraag, hetwelk eene beschuldiging van phgtverzuim bevat tegen eenige leden van dat
Collegie.” Bit uittreksel uit de handelingen van den Ring van Graaff-Reinet in overweging
genomen zijnde, vraagt Us. Reid de reden, waarorn doze zaak onder de Beschrijvingspunten
is gebragt, waarop de Scriba des Rings berigtte, dat de Ring deze zaak niet formed onder de
aandacht der Synode heeft willen brengen, inaar dat hij slechts, overoenkomstig de vereischten
van Art. 30, 6. heeft zoeken te handelon. Be Voorzitter verklaarde hierop, dat de Ring
naar bevind van zaken had behooren to handelen, door do zaak to doen onderzoeken, en de
Vergadering laat het hierbij berusten.
Be Commissio op gisteren aangosteld om do verplaatsing van Us. Reid to bewerk
stolligen, leveide itu haar rapport in, en worclt voor do buitengewone moeite welke zij had
nangewend, door do Vorgadering bedankt, op voorstel van den Scriba.
Doch op voorstel van Us. A. Murray, Sen., wordt do nadere behandeling dezcr
zaak uitgesteid tot overmorgen.
Nu ging nien over hot Boschrijvingspunt gemerkt III 6, beheizende eon voor
stol van don Graaff-Roinetschen Ring betrokkolijk do oprigting eenor niouwo Gemeente te
Aliwal Noord, in hot Burgordorpscho.” Be Scriba dions Rings gaf do redenen op waarom
doze Ring zoif do niouwe Gemoente niet had opgorigt, en beweordo do won schelijkheid dat
zuiks door doze Synode zoude goschioden, waarop do afgevaardigdo van Smithfield eenige
zwarighoden opporde. Be Vergadering vond echtor goed dat do oprigting zoudo gesehieden,
“

Co~u,ni~io to

o0O~on

b~

~v~m-

en dat er cone Commissie zoude ~rorden benoemd om do gronsscheiding te niaken. Tot
loden derzelve werden gekozon, de Leeraar van Burgersdorp, do Biaken N. J. do Wet, do
Leoraar Consulent van Smithfield, de Ouderling Kiopper, en do Diaken Grobbelaar,—-wor
dendo Us. J. Murray tevens tot Consulent dozer nieuwe Gemeente aangestold. Aan do
bovengenoemde Commissie wordt verder de benoeming van Kerkeraadsleden opgedragen.
Op vorzoek van Us. I-Ieijns werd flu gelezen eon schrijven van do Aigemeenc
Synodo der Noderlandsehe Hervormde Kerk aan doze Synocle gerigt, zoo als hetzelve
vorschijnt in de Korkolijke Courant van 20 Augustus dozes jaars, zijnde hot engined tot
nog toe niet ontvangen. I-Ietzolve was ondertoekond door den Secrotanis dor Synode,
Us. Timmors Verhoeven. Be hartelijke, deolnemende en christelijke uitboezemingen daanin
voorkomende, werden door de geheele Vergadering met blijdschap en geestdrift ontvangen, en
do Voorzitter verklaardo daardoor eerst regt to gevoelon hoe aangenaain en stichtelijk cone
bniefwissoling zoude zijn met andore Geroformeerdo Kerken. Men besloot dan ook dadolijk,
our do loden dor Gemeenten to doen deolen in do blijdo gewaarwordingen welke doze
brief bij do loden der Synode had verwekt, on stemdo overeen dat dezelve op aanstaandon
Zondag van den kansel aan do Gemeente zal worden voorgelezen; en vervolgens met den
horderlijkon brief, bij wijze vair toovoogsel, zal worden gedrnkt, opdat do loden onzor Kerk
in do gelegonheid zouden worden gesteld, om met deszelfs inhoud bekend to worden, en
eindolijk, dat do beantwoording daarvan aan do Coinmissio van briofwisseling zal worden
opgedragen.
Overgaande tot Beschnijvingspunt III: 8—” Be Synode bepale, dat voortaan
geene localiteit, hoewel door Korkoraden daartoe gekozen, tot cone Kerkplaats genomen
worde, tenzij dezelve vooraf door do Rii~gs Commissio geinspecteerd en goedgekenrd zij,”
lieten zich velen den Afgevarrdigden voor en tegen dit voorstel van den Kerkeraad van
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Victoria hooren; rnaar hot voorstel aan do stemming onderworpen zijnde, riadat do afgo~
vaardigden van Victoria, instede van de bepalende uitdrukking de Bin~9$ C’ommi$gie hadden
gesteld cone Bin~q~ Uommissie, word hetzelve door de meerderheid aangenomen. Do Assessor
stelde daarop voor, dat er nog bijgevoegd zoude worden, “dat dit plaats hebbe in geval van
oneenigheid,” hetgeen door do ineerderbeid insgelijks word aangenomen, stenimende
i)i. van der Lingen, Spijker en Heijns, in de minderheid.
Tot Punt III: 9 der Beschrijvingspunten gekomen zijnde, waarin door den Kaap
stadschen Ring doze vraag wordt voorgesteld: “Zal aan den wensch van den Hr. P. W. Vos,
die verzocht heeft dat zijne plaats in het zoogenaamde Moddergat, gerekend worde to
hehooren tot de Kerk van Somerset (West), instode van tot die van Stellenboseb, al of niet Veranderingiir~~~
,,
seheiding tusschen ~
worden voldaan, •—met bi~voegmg van do aanmorking, “dat do moerderheid der Vergadermg lesboech en Sonier~L
die vraag toestemmond had boantwoord, maar om rodenon bosloton had daaraan geon offoct
to geven, voor dat do zaak aan do Synode zou zijn gesubniittoord.” Do Scriba van den
Kaapstadschen Ring las vervolgons do handelingen diens Rings in deze zaak, waaruit block
dat do Prodikant van Stellenboscb destijds niets had tegen den porsoon van den Hoer Vos.
I)s. Horold bewoorde ochter, dat do Ring goene magt had oeno gronsscheiding to vorandoren,
die sedort 1815 heeft bestaan, zonder do toestomming van den Korkoraad. Ds. Reitz
verwittigde de Vergadering dat ‘s mans woonplaats op do grenzon der twee Gemeonton, en
wel tion minuton nader aan Somerset gelogon was. Hot besluit dos Rings word daarop door do
meorderheid bekrachtigd, stemmonde do loden van den Ring niot mode, on Ds. Krigo in do
miuderheid.
Eindelijk tot IV: 2 der Beschrijvingspunten geraakt zijnde, las do Pra~ses de
handelingen van den Ring van Swollendam van 1850, in de zaak van Ds. Cassie, waaruit
block dat gomelde Ds. Cassie bij zijn vertrok van do Kaap aan do Korkelijke bepalingen niet
had voldaan, on daarover door den Scriba van den Ring was aangeschrovon. Do Synode
veroenigde zich met liet gevoelen des Rings, ten opzigte van do handeiwijze van
Ds. Cassie, en keurde volkomen good altos wat do Ring in doze zaak had gedaan.
Ret Dankgebed word gedaan door Ds. Herold.
..
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VEERTIENDE
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ZITTING,

Woen.sda,q, 27 October.
Afwezig, do Scriba en Ps. H. E. Fauro, met verlof; de Ouderlingen van Beaufort
en Burghersdorp, wogons ongesteidhoid.
Na do opening dor Vorgadering met Gebed door den Assessor, werdon do notulen
geresumeerd en geteekend.
Do werkzaamheden dozer zitting namo~n eon aanvang met do behandoling van
Beschrijvingspunt IV: 7 :—“ Pat do Inzegening van Kandidaton tot do Heiigo dienst niet
moor geschiode door do Commissio voor do Protestantscho Kerken van Oost en West Indië,
niaar voor do Gomeente, zoo ais bepaald is in Art. 229.” Ps. Ham ondorsteunde dit

~
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voorstel van zijnen Kerkeraad, voornamelijk op grond dat liet zeer wenschelijk is dat, dc
Geineenten niet~ den zegenrijkell indruk der plegtiglieid verliezen. Hiermede verecnigt sick
de Assessor, er bijvoegende, dat de veranderde omstandigheden des Lands het nu veel
gernakkelijker maken dan eertijds, om de inzegening te doen plaats hebben, dear waar de
Leeraar in de bediening treedt. Os. van der Lingen vereenigde zich met liet voorstel, op
grond dat de ‘s Gravenhaagsclie Commissie als zoodanig, niet tot de Gereformeerde Kerk
behoort, bevattende dezelve leden van andere Protestantsche gezindten. Tegen liet voorstel
merkte Ds. Heijns nan, dat de uitwerking van den voorgesteiclen maatregel zoude zijn, dat
niemand meer door gem. Commissie voor onze Kerk tot de Predikdienst toegelaten zoude
worden, daar het bekend is dat de Commissie vordert, dat diegenen die door haar tot de
Predikdienst toegelaten worden, tevens van hear de inzegening erlangen, en Os. Neethuing,
dat de landsomstandigheden het nu nog wel eens zeer moeijelijk maken, voor ccii genoegzaam
getal Predikanten, oun zich tot cene inzegening op eene afgelegene pleats te vereenigen. Dc
meerderiieid nam genoegen in de ernendatie van Os. A. Murray, Jun., aldus luidende:—” Dat
de Synode aan de Haagsche Commissie, met dankleetuiging voor de groote hulp tot hiertoe
van haar genoten, het verzoek doe, om voortaan Kandiclaten tot de H. dienst voor onze
Kerk niet in te zegenen, daar de omstandiglieden der Kerk in ons Land het tegenwoordig
1flogelijk en wensclielijk maken dat zuiks alhier sal gesclueden.” In de minderheid stemden
Di. Spijker, Heijns, Herold, Moorrees, Albertijn en Reitz.
Vervolgens wordt behandeld het onderwerp van Besehrijvingspunt V: 2, 3. Op
~
OPVOC, verzoek van Os. Spijker wordt eerst voorgelezen, het slot van het rapport der Commissie
voor Opvoeding en Onderwijs, waarin die Commissie liaar ontslag verzoekt. Zulks wordt
bij dezen toegestaan, hoe gaarne de Vergadering ook zage dat de Commissie hare belangrijke
tank bij vernieuwing op zich nemen zoude. Eer men dit echter voorstellen wil, wordt goed
gevonden eene voorloopige Commissie, bestaande uit Di. Spijker, Heijns, en den Ouderling
Smuts, te. benoernen, om hare gedachten mede te deelen, op hoedanige wijze men het best
te werlc kan gaan, ten einde uit Holland bekwame Onderwijzers te verkrijgen, dear de
Vergadering zich algemeen vereenigd had met het gevoelen van den Assessor, dat er weimg
uitzigt was van het welgelukken van een Instituut voor Onderwijs, wegens bet algeuneen
vooroordeel der Koloniale jeugd tegen het yak van Onderwijs en met het gevoelen van
Os. Spijker, dat men naamvkeurige bepalingen diende te maken omtrent de voorwaarden,
waarop Onderwijzers uit Holland ontboden zouden worden, ten einde van weêrs zijde teleur
stelling voor te komen. Dc Commissie sal op den 29sten rapport doen.
Tot de behandeling van Beschrijvingspunt \T : 4 overgaande, zeide de Pr~ses dat
men in dezen tijd vooral, zoo rijk ama lasterlijke beschulcligingen tegen onze Kerk, niet genoeg
pngtdcruemeentcn kan aauudringen op den pligt der Gemeenten jegens onchristenen.
Vervolgens las zijn
H.Eerw. voor, lietgeen hoofdzakelijk over dit onderwerp in den nit te vaardigen Herderlijken
Brief zal worden opgenomew Dc gevoelens des Voorzitters worden algerneen door de
Vergadering beäamd en het voorstel goedgekeiud.
Daarna behandelde nuen hetgeen voorkomt in Besclirijvingspunt VII: 2, 3, 4,
K~e~ing ~ Kerker~ath- “ountrent dc wijze waarop Predikanten, Ouderlingen en Diakenen gekozen worden,” waarover
belangrijke discussien plaats hebben geluad. Dc Assessor, ter ondersteuning der voorgestelde
veranderingen, wees op I-Iandelingen I en VI, en drong er op aan, dat de Gemeente van
hear regt niet langer beroofd worde. Op dezelfde zijde spraken Di. Spijker, Heijns, en
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do Ouderling Smuts. Daartegen opperde men verscheidene bezwaren, als—de mtgestrektlieid
van Vele G~rneonteii en de daaruit voortvloeijende onbekeuciheid van vele Geineenteleden
met do bewoners van afgelegene wijken, waar Kerkeraadsleden gekozen inooten worden ;—
de ovcrwegonde en soms onbehoorlijke invioecl bij do verkiezingen van Dorpsbewoucrs, die ter
plaatso der kiezing hun verblijf hebben, terwiji veraf~vonende Gemeenteleden bezwaarlijk
~tItoos tegenwoordig konden zijn bij gelegenheid dat er gestemd moest worden ;—de
toestand waarin onze Kerk ten opzigte van de Kerktticht verkeert, waardoor leden “ die tot
hot genot van hunne kerkelijke voorregten geregtigd zijn,” inaar van die voorregten, zelfs
van (IC gewone genademiddelen geen gebruik maken, toch erkenci worden ;—het beginsel in
oris Formulicr, toy bevestiging van Ouderlingen en Diakenen, uitgedrukt, dat do
Kerkej’aad de Geineente vertoont, ten gevolge waarvan hot tegonwoordige kiesstelsel niet in
strijd is met~ hot voorbeeld der Apostolisehe Kerk, enz. Tot do stemming overgaande,
verwerpt men de voorstellen VII: 3, VII: 4, bij meerderheid van stemnien, tegen welke
besluiten de Assessor protesteert, om in te leveren redenen. Dc vraag VII: 2, wordt
ingetrokken.
Bij do behandeling van l3eschrijvingspunt VII: 5, ineldt Us. Spijker hetgeen
titans in Holland voloens het nieuwe Reglement, plaats vindt, ten opzi~te
van do Vero’ade~ Af~omh dike Vere~d~
b
‘ingen der Diakenen en die der Predikanten en Ouderlingen. Ilet algerneen gevoelen bleek ~ °“~ ~
zijn, dat bet scheiden der twee Collegiiin niet onder omstandiglieden uitvoerbaar is,
:iooivel bet eigcnaardige van onzen Kerkvorrn zuiks wenschelijk niaakt. Hierop wordt do
raag ingetrokken.
Vervolgens nam men in overweging bet verzoek 0111 opheldering in Art. 36, No. 13,
dor wetten en bepalingen, door den Kerkeraad van Fransche flock gedaan (Beschrijvingspunt
‘/11: (I). Hot gevoelen der Vergadering in het door den afgevaardigdeu Ouderling dier
Gomoente geopperd bezwaar was, dat, in geval van noodzakelijkheid er ininder zwarigheid
bostaat tegen bet gehijktijdig zitten in 55n Kerkeraad van Zwagers of Schoonvader en
~
Schoonzoon, dan van l3rooders, of Vader en Zoon. Be Leeraar van i\lahnesbury brengt Iiier ~
ter tafel een brief van dcii Oud Ouderling Loedolif, van gem. Gemeente, d.d.2 Juhij 1~52,
vragcnde, of bet bij de wet al of niet volstrekt verboden wordt dat bloedvcrwanton in de
genoeiude graden to gehijker tijd Kerkeraadsleden zouden zijn. Ilicrop wordt de vrager
gewezen naar do nitdrukking cler wetsbepaling_” Zoo veel II1O//Pl~Jh /.S~.”
Na de resumtie der kiadnotulen wordt de Vergadering itiet bet Dankgebed
gosloten door den Prieses.
~ 3l~

I
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VIJFTIENDE

ZITTING,

Don derda1j, 28 Octo6er.
Afwezig, de Ouderling vaii Beaufort, wegens indispositie.
Ds. Sutherland doet het Gebed.
Dc notulen worden geresumeerd en geteekend.
~
Dc aandacht bepaald zijnde bij Punt VII: 7—”Opheldering van Art. 36: 21 dci’ wet~
ten,” bleek bet uit het aangevoerde van den Leeraar van Frai’~sche Hock—dat men verlangde to
weten, of iemand, vier jaren als Diaken gediend hebbende, zonder een jaar rustens, terstond
tot Ouderling gekozen zoude kunnen worclen? Ret antwoord der Vergadering was, dat
hij wel verkiesbaar is, maar dat hij, dit verlangende, het regt zou hebben een jaar rust to
kunnen eischen. Ds. Herold, het eenig lid in de minderheid, verzocht daarvan aanteekening.
Op de vraag van Ds. Brink, of iemand ecu jaar als Diaken gediend hebbende, tot
Ouderling gekozen kon worden? was het antwoord—volgens Art. 36: 21, dat hij, gekozen
zijnde voor een termijri van twee jaren, dien tijd eerst moet hebben uitgediend.
to 1~aude1en in geIngevolge ingediend voorstel, was de vraag van Us. Herold, “hoe men handelen
at ~au a ster~n~aJl ecnlg zal, ingeval do Kerkeraad, wegens afsterven, of vertrek van eenig lid, niet voltallig is 9”
~.

Dc Vergadering was eenparig van gevoelen dat men aisdan handele overeenkomstig
Art. 167.

Revisie van Art 127.

Nadat omtrent Punt VII: 8—”Te vernietigen Art. 45,”—de Voorsteller de redeneii
had ontwikkeld welke hem daartoe hadden bewogen, en ettelijke loden hun gevoelen aan do
Vergadering hadden medegedeeld, word door Us. van der Lingen aangemerkt, dat het
genoegzaam zoude zijn, bijaldien in de eerste periode het woordje “vooral” werd geroijeerd.
Dit voorstel werd echter niet aangenomen en het artikel gehouden.
Met betrekking tot Punt VII: 9, werden gelezen do aangewezeu wetsartikelen
No. 124—127, en 10, No. 9, en eene tegellstrijdigheid in dezelve bespeurd zijude, zoo
word op voorstel van den Actuarius besloten, het woord “tie heift” in Art. 127 voorkornende
te veranderen in “twee derden.”

Deputatie ,ler S~hotsehe

Op hot uur in eene vroegere Sessie bepaald, tot ontvangst van eene deputatie dci’
Schotsehe Kork, werden nu de Wel-Eerw. G. Morgan en de Ouderling Dr. Abererombie,
uitmakonde die deputatie, door den Assessor binnen geleid en door den Pr~ses verwelkornd
in eene gepaste toespraak, waarop Us. Morgan in naam des Kerkeraads der Schotsehe Kerk
dezer stede, zijne vreugde te kennen gaf over hot besluit der Synode, ten opzigte van den
ontvangst eencr deputatie genomen; hij sprak over do overeonstemming dci’ Schotsche Kork en
Gereformeerde Nederduitsche Kerk in leer, tucht en kerkelijke inrigtingen, en hoe itier
tusschen die beide Kerkgenootschappen in het uitorlijke eon groot versehil bostaat daar hot eon
als eon voiwas son man, hot ander als ecu kind is; hij verheugde zich in dezo Vergadering te
ontmoeten met wie hij vroeger in cone uaauwe betrekking stond,—zolfs eenen àfgevaardigde,
dien hij ais jongeling tot lidmaat had aangenomen; hij verblijdde zich over de talrijkheid dci’
Vergadering, in vergelijking van hetgeen die vroeger was, toen hij lid van dezelve was;
hij wijdde uit over do genoegens, als toehoorder der beraadslagingen, door hem genoten, niet
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alleen do gewigtige zaken welke werden voorgebragt, maar ook de wijze waarop zi~
hehandeld werden; vooral verklaarde hij zich zoo bijzondor ingenomen met hot besluit
omtrent het houden van gerogelde bidstond gedau’ende de zitting der Synode, en hot voor~
uitzigt dat or tot het liouden van gerneenschappelijko avo ndmaalsviering gelegenhoid zal
worden gegovon, terwiji de wensch door hem met klein van woordon werd uitgedrukt, dat
ook loden van andere afdeelingen der Protestantsche Kork, Broeders in Christus, daartoe
zouden wordon toegelaten. Hij gaf ecu kort overzigt van do geschiedenis ei~ lotgevallen
van do Schotsche Kerk, gedurende hoar vijf.en~twintigjarig bestaan in doze stad; do Dog
en Zondagscholen in vorbindtenis met dezelve staande; vermeiddo hoe, wegens hot ondorscheid
in do taal, do Gerneonto nit twoo afdoolingon bostond, wordonde do predikdionst in do cone
in bet Engolsch, in do andere in hot Hollandsch waargonornon, on in doze laatste do formm
heron on hot Psalm en Gozangboek der Nodorduitsoh-Geroformeordo Kork gobruikt; terwiji
hij zijn hood to konnen gaf to liebben moeton vornomen, hoe in zekoro Gemeonton or alsnog
eon vooroordeel tegens het gebruik dor Evangelisebo Gezangen hostaat. Hij gewaagde
hoe boido afdeolingen door ~énon Korkeraad wordon bestierd, on or eon lioflijke vrode en
rust in do Gemoente heerschton; en na voorts de oorzaak ontwikkeld to hebben, waarom liii
zijne vorigo standplaats heeft vorhaten, on hoe luj do roeping Gods in dozen had gevolgd-~en
nok zijn gonoegen had to konnen gegovon over Iiotgoon men voornomens is ann te wooden
ter voortzetting van hot Zondingwezon, on zijn vurigo wenseli dat do Geroformeerde Kerk
eon boiwerk in do hand Gods zijn moge om do pogingen to verijdelcn dergonon, die hot rijk
der waarheid door valsehe leoringon pogen to ondormunon, besloot hij zijne aanspraak met
den zegemvensch vorvat in den 1 22sten Psalm.
Do afgevaardigde Ouderling, Dr. Abererombie, zijne bhjdsehap mode in cone toe~
spraak to kennen gegevon hebbende over hot besluit der Synode, cone deputatie der Pres~
hijteriaanscho Kerk to ontvangon, met den wonseh dat do tijd niot vorre of was, wannoer cone
naamvore veroeniging zoudo wordon daargostold, met oone hartelijkc ontboezeming van vurige
zegenwensehon over doze Vergadoring on do Gomoonte onzor Kerk; word, op hot eon en ander
door do loden dor deputatie aangevoerd, in hot breede door den Prmsos geantwoord, die ook
to kennen gaf, hoe hij ovortuigd was dat slochts &~n govoelen ton opzigte van doze oerste
doputatie in doze Vorgaclering bestond, dat namelijk, van bl~jdsehap, dezeive in ons middeo
to ontvangen, ontboezemonde tevons do hartolijkste zogonwensehen over Leeraar on Ouder~
ling—en do Gomeonte door hon vortogonwoordigd—hetgeon door de Vergaderingw cod
bcaamd, die van hare zitplaatson opstoncl; waarna do deputatie ~voder vortook.
rfhans ovorgaande tot do overweging van Punt Vii: 10—” Wolke zijn do beste
middelen om Korkon, (lie goon b~jstand van den staat ~enicten, to ondorhouden ?“—werd £on~e~
~fl
t1 I
na eenigo dehberatie goedgevoriden, (lie vraag tee boantwoordmg eon do consideratie dee ~ ~
Synodale Connnissie op to dragon.
Ret Punt VII: 11—” Dat hot Gouvernemont verzocht worde cone plaatselijke “coo At ~ vo,
word door don voorstehler ingetrokken, daar aangomorkt werd, dat do Voorlezor do afkondiging ~
doet in naam des Leeraars.
Nadat de voorsteller, Ds. van doe Liiigen, ointrcnt Punt VII: 12—zijne denk~ ~
heolden had ontwikkeld, aanmerkende hoe or vole zangwijzen zijn woike thans schier geheel “~‘~
onhruikbaar zijn, en vole Psalmen dus niet gezongen worden, verklaarde, met uitzondering

van de Ouderlingen van Burghersdorp, Colesborg, Zwartland en Smithfield, de Vergadering:
L

u
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“dat het wenschelijk zij dat sommige zangwijzen, zoo van de Psalmen als Gezangen worden

~

,,,~.

veranderd.” Zij besloot, op voorstel van Us. Heijns, die zaak te stellen in handen eener
Commissie om dezelve ten uitvoer te brengen—tot welke Commissie benoemd en aangesteld
werden: de Assessor, Di. van der Lingen, Heijns, Reitz, en de Ouderling de Smidt.
Overeenkomstig besluit in de eerste Sessie genomen, werd nu overwogen het
voorstel van den Predikant van Victoria, ointrent de stipte nakoming van Art. 74, ten einde
onaangenaamheden voor kranke Leeraars voor te kornen, en nadat eene correspondentie,
door hem met den Pr~ses der Synodale Commissie en het Gouvernement gehouden, was
voorgelezen, en hem was aangetoond dat dit wetsartikel op zijn geval volstrekt niet
toepasselijk was,—werd, op voorstel van den Actuarius, in Art. 74: 1, 2, 3, het woord
“RING” gesteld in plaats van de daar voorkomende woorden “SYNODALE C0MMI5sIE.”
Werd het in de voorlaatste Sessie noodzakelijk geoordeeld. het rapport der Corn—
nuissie in de Colesbergsche zaken te doen drukken, opdat elk lid der Vergadering dat zou
overwegen, hetzelve werd nu weder voorgelezen, om het gevoelen der Vergadering omtrent
hetzelve te vernemen, of onder de aanbevolen bepalingen eene tweede Gerneente te Coles
berg zoude worden opgerigt.
Ook werd gelezen een brief van den Heer Jan H. Venter, over dezelfde zaak aan
de Vergaderung gerigt.
Us. Reid gehoord zijnde, verklaarde zich bezwaard over eenige uitdrukkungen in
dat rapport, daar hij op de plegtigste wijze beweerde onschuldig te zijn aan het bezigen van
heleedigende uitdrukkingen van den kansel, zich voorts werpende op de wijze en regtvaardige
beschikking van deze Vergadering.
Verscheidene leden drukten hun gevoelen uit over het aanbevolen plan der Corn
missie. Us. Borcherds vraagt of die twee Gemeenten altijd zouden voortduren, en hoe
eindeijk de leden des Kerkeraads zouden aftreden? Us. Heijns zegt dat hij, in aanrnerkung
nemende het oogpunt, waaruit de zaak door de Vergadering is opgenomen, en behandeld
als geene zaak in appel, zich hezwaard gevoelt over de uitdrukkingen in het rapport,
en meent dat het aanbevolen middel den toestand van zaken te Coiesberg eer zoude verergeren
dan verbeteren. Met dat gevoelen vereeuigde zich de Scriba, ook Di. Sutherland en Beck.
Us. de Villiers doet narnens de Heeren van der Walt en du Piessis, de verkiaring,
dat zij ontkennen hetgeen ten hunnen opzigte zoude beweerd zijn in den brief van den
Beer Venter.
Be Ouderling Smuts had een vierledig plan dat zijn Ed. de Vergaderung mede
decide, met verzoek dat het aan de leden van den Graaff-Reunetschen Ring zoude worden
overgegeven om met hunne consideratieii te mogen worden begunstigd.
Be Assessor las, ter regtvaardiging van het aangevoerde in het rapport der
Commissie, dat gedeelte uit de notiilen van de acta van den Graaff—Reinetschen Ring, waar
Us. Reid, “van beleedigende uitdrukkingcn, enz., enz., beschuldigd “—cenparig schuidig is
bevonden.
Us. Berrangé leverde het volgende vooorstel in, vermeidende de redenen hoe hij
lang had gezwegen, het plan der Commissie onaannernelijk beschouwende, en de Vergadering
herinnerende aan het door haar genomen besluit dat het wenschelijk ware, ter bevordering van
bet welzijn van de Gemeente te Coiesberg, dat de betrekkung ontbonden worde tusschen
Leeraar en Gemeente
dat de Gemeente van Colesberg vacant verklaard worde, en dat
;—“

43
aan Us. Reid de som van £300 ter hand gesteld worde ter zijner gemoetkoming tot dat hij
ecu ander beroep krijgt.”
Us, A. Murray, Jun., verklaarde hoe zeer liij voor zijnen vriend en medebroeder
Us. Reid gevoelde, hoe hij zeif lang had gezwegen, hoe, in vroegere Vergaderingen, hij eon
bijkans gelijkluidend voorstel had opgesteld, hetwelk hij echter niet had voorgebragt, hoe
hij zijne denkbeelden niemand had medegedeeld, hoe hij, bekend met den toestand van d.c
Colesbergsche Gemednto, hot voor cone zedelijke onmoge1~jkheid verklaart, de rust in dezelve
hersteld to krijgeu, zoiider verwijdering van Us. Reid, en zich aldus volkomen vereenigt met
hot door Us. Berraug~ gedanc voorstel.
Us. Reid door den Pr~eses gevraagd zijnde of hij jets zotide kunneim aanbevelen,
waardoor, op eene wensclielijke wijze, do verbindtenis tussehen heiii en do Gemeente ontbonden
zoude kunnen wordeu, autwoordde daarop “ontkeimend.”
Nu kwam ook ter tafel een voorstel van Ds. 1-Ieijns, aldus luidende
Bat het
aan dat gedeelte van do Gemeente van Colesberg, dat ontovreden is met Us. Reid, zal
vrijstaan zich van de diensten van eenen tweeden Leeraar of Consulent, op eigen kosten te
bedienen, die onder hotzelfde Kerkbestuur en in hetzelfde Kerkgebouw met den Broeder
Reid bet dienstwerk verrigte, en dat Us. Reid plegtig belove, ter wering van ahle verdere
verdeeldheden, het eerste beroep aan te nernen dat op hem sal wordeii uitgebragt.”
Do Pr~ses verklaardo, daar de tijd tot sluiten verstreken was, dat over beide
voorstellen morgon sal worden besloten.
Met betrekking tot hot beslotene in de Vergaderirig van gisteren, word eon door
Us Spijker ingeleverd voorstel gelezen, dat nader ter sprake sal worden gebragt.
Hot Dankgehed werd gedaan door Us. Rcitz.
;~—“

ZESTIENUE

ZITTING,

14~’ifr/a1j, 29 October.
Afwezig, de Ouderhing van Beaufort, wegens ongesteidheid.
Us. Heijns deed hot Gebeci.
Do notulen geresumeerd en geteekend.
Us. van dci’ Liligen stelde voor, dat de Afgevaardigden der Scliotsche Kerk
verzocht zouden worden, in geschrifte d.c Vergadering te willen toezenden, hetgeen zij bij
inonde aan dozelve haddo” medegedeeld. Uit word besloten dat gesehieden zoude, en is
geschied voor hot s~uiteu dci’ Vergadering.
Door den Pr~ses word eon, nan sun HEerw. door Ds. van der Lingen ingeleverd,
voorstel gelezen, van dozen inhoud: “Dat, in plants van bet Synodaal Biduur, op aanstaauden
Maanda~b Avond, des Heeren H. Avondmaal aihier gehouden worde; en dat christenon vami
cue gezmdheden, die den Hecre Jesus Christus als God en Zahigmaker vereeren, toegelaten
worden, om met do loden der Gereformeerde Kerk alsdan hot Avondmaal to vieren; opdat
nj eon openbaar aanschouwlijk teeken geven, dat do loden der Goroformeorde Kerk, in
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somliligo punten onzer belijdenis van andere protestanten verschillencle, hot nogtans met
hen in de hoofdzaak één zijn, en aihoewel verpligt, om in do eerste plaats voor het geestelijk
welzijn der Gereformeerde Kerk te zorgen, hare regten to verdedigen en aanvallen op haar
at te weren, zij ecliter liefde gevoelen tot, en liefde koesteren voor, alien, die den Heere Jezus
Christus in waarheid lief hebben.”
Op versoek van Ds. Spijker, dat tijd tot de overweging van dit voorstel worde
gegeven, besluit do Vergadering, hetzelve na de pauze te behandelen.
Ds. Berrangé merkte thans, met betrekking tot het door hem op gisteren gedaan
voorstel, dat nu zoude worde overwogen, can, dat hij. vernomen hebbende, hoe, hijaldien
hot word aangenomen, men dan gevaar liep door tusschenkomst van de Civiele Regtbank
hot besluit kraehteloos to doen maken, en hoewel hij zijne gedachten had ter neder gesclireven,
hoc aisdan to handelen, hij echter, om vele redenen raadzaam oordeelde zijn voorstel in to
trekkori, en in deszelfs plaats aan de overweging der Vèrga~dering hot volgende voordroeg:
~ “Dccv doze HEerw. Synode besloten heeft dat do verplaatsing van Us. Reid, van Coiesberg,
micar elders wensehelijk is, uit hoofile van do oneenigheid die er tusschen hem en een gedeelte
zijner Gemeente bestaat; doch dccv er voor het tegenwoordige, ornstandigheden zijn, die
zulk eeno gewenschte verplaatsing ondoenlijk maken ;—zoo verklaart de Synodo, dat door
Us, Reid, of door twee Ouderlingen, of twee Oud-Ouderlingen, can de leden der Gemeente,
di ‘lat ~vu1angen, do golegenhoid zal ~ orden gegeven orn hunne chiistehjko vooriegton bij
do eene of andere Gemeonte onzer Kerk to genieten. Ingeval het echter der Synodale
Conimissiu zal komen te bhjkeii, dat Us Re d, doom hat gebruiken van beleedigendo taal, of
op eenige andere wijze, redenen tot onvergenoegdheid geeft, zal dezelve Us. Reid voor eenen
onbepaalden tijd susponderen, en den Rings Broederen van Graaff-Reinet aanbevelen, om
zoo veel nmogelijk in do geestelijko behooften dcv Gemeente to voorzien, tot dat de Synode
(10 gelegenheid zal hebben do zaak to beslissen.”
Do Ouderling Smuts verzocht dat gelet zoude worden 01) Art. 214, en was van
geioelen dat men, in zulk eon buitengewoon geval, can bet gouvernement de verplaatsing van
Us. Reid zoude kunnen verzoeken.
Dit scheen ecbter der Vergadering, om vele redenen, niet aannemehjk.
Dc Pr~sos verklaarde met den Assessor do zaak woderom rijpoiijk to liebben
overwogen, en hot volgende voorstel word door hun Hoog Eerw. ter tafel gebragt :—“ Be
Synode verkiare, dat haar gcvoeien over hot wenschelijke van do verpicatsing van Us. Reid
van Colesherg, gogrond is op de ovortuiging dat die Leeraar, in groote mate, oorzaak is van
do voortduring der tegenwoordigo betreurenswaardigo opgewektheid en oneenigheid aidaar
heerschende; door zioh to hebben schuldig gemaakt can beleedigend gedrag in zijne ambts
betrekking, door zich met gehouden to he1~bon can cone schikking, door don Ring van
Oraaff-Reinot daartoo vastgesteld en door zijn Eerw. stellig aangenomen ; en door to hobben
geweigerd do poging te bevorderen, welke de Snodale Cornniissie tot bevrediging voor
nemens was aan to wenden. Bat, hoe wenschelijk die verplaatsing ook zij, de vorm, waarjn
do zaak thans voor do Synode is, hot haar onmogelijk maakt, oni, zonder verbreking van cue
wet en regel, dozelvo to bewerkstelligon. Dat do Synode echter, beduoht voor ernstige en
voor do Godsdienst nadeelige gevolgen, die ontstaan kunnen uit do voortduring van do
hetrekking tusschen Us. Reid en do misnoegden in do Gemeente van Colesborg, zij aan de
iaatsto do vrijhoid verleont don band tusschon henzelven to verbreken, door nit hun midden
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eenen Kerkeraad aari te stellen en eenen Leeraar te beroepen en to onderhouden. In dit
geval zal het Kerkgebouw ten dienste van beide Gerneenten bij afwisseling zijn, on wel zoo,
dat de ééne Gemeente het op den é6nen Zondag in den voor- en de andere in den namiddag
gebruike,—eene schikking waarin do afgevaardigde ledei~ van Colesberg in deze Vergadering
hunue tevredenhejd hebben vorklaard. Zoo lang die nieuw-gevorrnde Gemeente geeneri
Leeraar verkrijgen kan, zij do Leeraar van Burgersdorp haar als Oonsulont behulpzaam,
voor wiens onkosten die Gemeente zorgt, terwijl zij even als elke andere Gemeente, hare
afgevaardigden naar Ring en Synode zenden mag.”
Hierna werd gelezen eon brief van den I-leer J. H. Venter, wolke voor riotificatie
word aangenomen.
Be Ouderling do Smidt decide z~jne donkbeelden, in geschrifte gosteld, aan de
Vergadering inede.
Ps. A. Murray, Son., verzocht do Vergadering to lotten op Art. 113, vooral op
hetgeen aldaar gezegd wordt van 7th~ketijke Ambtonaren, hotgoon hij, op cone aanmerking
van Ps. Spijker, verklaarde do oplcttondheid van den Ring niet to zijn ontglipt.
Be Assessor vorzekerde dat allo togonbedenking en goopperd bezwaar ontmoet
worden in hot door den Pr~ses godane voorstel, en op do aanmerking van den Loeraar van
Graaff~Reinet, dat do Synodo eon precedons voor andoron zoude geven, als keurde dezelve
cone afscheiding goed, was het antwoord, dat hot r~qI daartoe gegovon en niet goëischt
word ;—voorts, dat die Gomoente aaii hot Korkbostunr ondorworpon bloef en daarvan niet
vorvailen verklaard word.
Us. Spijker betuigde dat hij in goon besluit stemmen kon, waarin als oen plan
van bemiddeling, zoo als do zaak voor do Voigadering is, beide partijen niot vooraf liebben
toegostomd.
Us. Reid herhaald hobbonde dat de zaak, naar zijn oordoel, niet duidelijk to
Graaff~Reinet was ondorzocht, on ook nooit aan doze zijde dos grafs goweten zal worden,
inerkte aan, dat hot voorgosteldo van don Pr~ses, indion in deszeifs goheol aangenomon, tot
vordoro vordeeldhedon aanleiding zoude govon.
Na eeJ~ige deliberation, word good gooordoold, hot voorstol van don Pr~ses twoo
~odig to rnaken.—Hot oorste godoelto word met 38 steinmen aangonomon; nam. “Be
Synodo vorkiare dat haar gevoolon ovor hot wonsoholijke van do verplaatsing van Us. Reid,
van Colosberg, gegrond is op do ovortuiging dat die Looraar in groote mate oorzaak is vaii
de voortduring dor togenwoordige botreuronswaardigc opgowekthoid on onoonighoid aldaar
heerschonde, door zich to hobbon schuidig gomaakt can boloedigond godrag in zijno ambts
betrekking, door zich niot gohoudon to hobben aan cone schikking door don Ring van
Graaff-Roinet daartoe vastgestcld, on door zijn Eerw. stollig aangonomen, on door to hobben
gowoigerd do poging to bevorderen, woike do Synodalo Commissio tot bevordoring voor
nemons was aan to wonden.”
Us. Krige loverdo schriftoiijk do rodonon in waarom hij in do mindorhoid hooft
gestomd. Do overigo loden zullen die morgon inlevoren.
I-lot tweode godoolto van bet voorstel, boginnende met do woorden: “Bock hoe
wenschelijk die verplaatsing,” cnz., our., en eindigonde met naar Ring on Synodo zondon
inag,” word vorworpon.
Ret voorstel van Ds. Berrang~ word ook tweolodig ter ovorweging voorgehouden,
M
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~ en het eerste gedeelte door ~38 stemmen aangenomen, narn. “Daar de bog Eerw. Synode
besloten heeft dat de verplaatsing van Us. Reid, van Golesberg, naar elders wenschehjk is,
uit hoofde van de oneenigheid, die er tusschen hem en een gedeelte zijner Gemeente bestaat;
doch daar er, voor het tegenwoordige, omstandigheden zijn, die zulk eene gewenschte ver
plaatsing ondoenlijk maken; zoo verklaart de Synode dat door Us. Reid, of twee Ouderlingen,
of twee Oud~Ouderlingen aan de leden der Gerneente, die dat verlangen, de gelegenheid zal
gegeven worden, hunne christelijke voorregten bij de eene of andere Gemeente onzer Kerk
te genieten.”

~erstc gedeelte San
sooritel van Os. BerrangC
sangenomen.

Toeede geleelte inge
trot

tetofte

Bet tweede gedeelte, beginnende met de woorden : “Ingeval het echter,” enz.,
werd door den voorsteller ingetrokken.

Ds. Reid deed daarop de plegtige belofte, dat hij, ter wering van alle verdere
verdeeldheden, het eerste beroep zal aannernen, dat op hem zal worden uitgebragt, nuts
niet buiten de kolonie, noch in het Ringsressort van Graaff-Reinet, en onder dezelfde voor
regten als te Colesberg.
Door den Assessor aangemerkt zijnde, dat door deze besluiten vo~strekt niet
gezorgd is voor behoeftigen, ouden, kranken en zwakken in die Gemeente, die zich buiten
van dezelve naar elders niet kunnen begeven ;—- werd daarop nader plegtig door Us. Reid
in ~ ei.klaai d, dat hij, tei bevoi dci mg ~ an viede en eensgezindheid in de Gemeente van Coles
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berg, den Consulent, Us. J. Murray, op alle mogelijke wijze behulpzaam zoude zijn derwaarts
te komen. om de predikdienst in de Gemeente te vervullen, de bondzegelen te bedienen;
bet zoiide hem aangenaarn zijn, ware het mogelijk, hem tot dat einde maandelijks te hebben.
der vergaIering
Dc Vergadering besloot, dat de Consulent, zoo veel zijne ambtsverrigtingen in
zijne eigene Gemeente dat toelaten, daaraan voldoe.
Dc Ouderling van Burgersdorp had op gisteren voorgesteld, en herhaalde dat nu
schriftelijk, dat Us. A. Faure naar Colesberg worde beroepen, en Us. Reid voor de Kaap..
stad worde aangesteld.
Pint VII
3,
Na cut afgeliandelde, ging men over tot de overweging van Punt VII: 13—”Eene
Invoeriog van zangver~ Commissie te benoemen tot het veranderen en invoeren van zangverzen, om gebruikt te
en ten geheuke van het
Avonti~al.
worden ~s Litanie bij bet H. Avondmaai.” Us. van der Lmgen zijne denkbeelden ontwik
keld, en Us. I-Ieijns eenige zwarigheden geopperd liebbende, ook de gevoelens van andere
leden gehoord zijnde, werd dit punt, in naam van den Kerkeraad ingetrokken.
Met betrekking tot Punt VII: 14—” Ret vertalen “ enz., enz., werd gelezen het
s ertoten der Forniulieren
3 hg Engelseh.
vroeger in de jaren 1824, 1837 en 1842 genoinen besluiten, en een exemplaar vertoond
.
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zijnde der in Amerika uitgegevene Formulieren enz. in de Engelsehe taal, werd besloten
aan de Commissie, toen benoemd (Di. Robertson, Heijns en P. Faure), het doen drukken
van een genoegzamen oplaag op te dragen, met bepaling dat ook ~n duizend exemplaren van
“bet Kort Begrip, afzonderlijk zouden worden uitgegeven.”
Na dc pauze werd weder voorgelezen, bet voorstel van Us. van der Lingen,
omtrent de Avondrnaalsviering op aanstaanden Maandag avond. Us. Spijker verklaarde in
dc hoofdzaak bet hartelijk eens te ziju, maar dat
cv voor hem redenen bestaan, het ten
uitvoer brengen van dat voorstel, indien het zoude worden aangenomen, tot eene toekom..
stige gelegenheid nit te stellen. Ui. Reijns, Eerrang~, Sutherland, de Ouderling Smuts,
en andere leden, opperden eenige bedenkingen tegen dat voorstel, waarop de meerderheid
der Vergadering met het door den Underling de Smidt. geuite gevoelen instemde, dat men
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heist het Bicluur, als bepaald, op Maandag avond houde, en zich dan in den geest ook met
andere geloofsgenoten vereenige in het gemeenschappelijk gebed ;—wordende de verdere
overweging van dit voorstel tot de volgende Synode uitgesteld.
Be Pr~eses maakte hierop bekend door welke Broeders het l3iduur zal worden Bidu~i”
waargenomen.
Ret Punt VIII: 1—” dat de Synode de wetten aai]gaande het doopen,” enz., werd, Punt VIII:
na eenige woordwisseling orntrent bet ongepaste, dat die bepaling door eenige Broeders “floopen.”
niet werd nagekomen, ingetrokkeri.
Ook Punt VIII: 2, werd ingetrokken door dcii Leeraar van Victoria.
Omtrent Punt VIII: 3, bleek het dat een besluit door den Tulbaghschen Ring
genomen, en in het Versiag can de andereRingen medegedeeld, tot het voorstellen van die vraag
aanleiding had gegeven. Be Scriba van dien Ring poogde het besluit te regtvaardigen door sc’~n~e~~
aanhaling van bet verklaarde in 19 Sessie, 22 November 1842, pag. SO. Baarop door den
Assessor gerepliceerd en bet gevoelen van andere leden gehoord zijnde, was bet gevoelen der ~
Vergadering op de vraag: “Draagt het de goedkeuring der Synode weg, dat de namen
dcrzulken, die voor cenen onbepaalden tijd gecensureerd zijn, aan de Gemeente moeten
wordcn bekend gemaakt,” onikennend.
Op de vraag Punt VIII: 4—” Hoe te handelen met een persoon, die zich niet
onderwerpen wit aan de kerkelijke tucht eerier Gemeente, onder voorwendsel, dat, hoewel
lidmaat der Gereformeerde Kerk, zijne kerkelijke attestatie niet in de Gemeente is ingeleverd,” Hot bekomen van kerk
was bet antwoord der Vergadering, “dat de Kerkeraad aanvraag doe ter plaatse alwaar hij hjke atteotatte,
is aangenolnen, om zijn attest of certifikaat, en bij ontvai~gst daarvan als lidmaat dcv
Gemeente behandele.”
Met betrekking tot Punt VIII: 6, werd de correspondentie gelezen van den
Hr. Marais, voorkomende in bet rapport van den Actuarius—dat voor notificatie werd
can genomen.
Ret voorstel van den Tu1ba~hscben Ring in de eerste Sessie werd als te onbeuaald ~ oorotel van den R::,~
heschouwd, en aan den Predikant van Zwartland opgedragen, iets meer bepaalds daarover ~ van Tulbagh.
te leveren.
Ret rannort der Rationarii werd gelezen, en zij voor de b~enomen moeite bedankt. Rapport van Rat:onarn,
Ook werd gelezen bet aan hen overgeteverd versiag van den Qu~stor van bet Predikants
Weduwen Fonds. Bit versiag werd, op verzoek van Bs. Spijker, gesteld in handen dcv
Predikanten van den Kaapstadschen Ring.
Ret Bankgebed werd ge4aan door den Ouderling Badenliorst, van Riversdale.
~
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ZEVENTIENDE

ZITTING.

Zat~rda9, 30 October.
Absent, de Leeraar van Burgersdorp, Bloemfontein en Olanwilliam, met verlof;
de Ouderlingen van D’Urban en Beaufort (deze wegens indispositie).
Het Gebed gedaan zijnde door Us. Reid, werdon de notulon geresurneerd en
geteekend.
Dc leden, die bij do bohandeling van do zaak van Us. Reid in de minderheid
hebbeu gestemd, leveren schriftelijk hunne rodenen in, welke voorgelezeii werden.
Op voorstel van den Pr~ses, werd gelezen, het concept van den herderlijken brief
Concept~ an herderlijken
door zijn I-JEw. en den Assessor opgesteld, en nadat op voorstel van Ds. Spijker, de harte
Beslmt daaromtrent.
lijkste dank aan hun HEw. door de Vergadering was betuigd geworden, voor de voortrefle
Zaak van Do. Reid,

lijke toespraak daarin gedaan aan de leden van ons Kerkgenootscliap, werd besloten, dien
brief ter perse te leggen, en met een genoegzaam aantal exemplaren de afgevaardigden, ter
versproiding in de Gomeenten, te voorzien.
Ecu brief van den Heer Vogelgezang aan doze Vergadering gerigt, gelezen zijude,
werd het, op voorstol van den Scriba, aan de HEw. Moderatoren opgedragen, na afloop der
Vergadering bij monde to vernemen, wat die Hoer zoude mogen wensehen mode to deelen.
Do Commissie, tor vervaardiging van eon plan om Ondorwijzors uit do Nederlanden
Rapport der Comrniooje
tee ontbiedingvan
~: to ontbieden, haar rapport ingelevord hebbende, ontving don hartelijken dank der Vorga
landen.
dering voor do genomon moeite, en hot rapport gelezen en eenigo aanmerkingou gehoord
Vope1gee~n~

den
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zijndo van do Predikanten van Piotormaritzburg en do Paarl, werd bosloten, voor en aleer
over hetzelvo te beschikken, hot to doon drukken, om elk lid der Vorgadoring in do gob
genheid to stollon hotzelvo to overwegen.
Door do Commissie van hot Zondingwozon wordon oonigo voorstellon aau do
Voorstdflen door de
~ornmissie van het Zen- Vergadering voorgebogd.
Nadat do ledon dier Commissie over hot belang on gowigt van
hot Zendingwozon hadden uitgewijd, en mededeolingen hadden gedaan wat door den Broedor
Krotzon, in zijnen workkring was vorrigt; wat do Brooder Koot, in hot Swollendamsche; ~vat
do Brooder Ter Burg, to Plettonborgsbaai doet—sprakon ook, met zeer veel doelnoming
in hot bolang der zaak, Di. Murray, Reid, Neethling, Spijkor, on worden al die voorstellen
eenparig aaxlgonomen. Tot nakoming van hot eerste verbondon zich do Leoraars en
Afgovaardigdon door op to staan van hunne zitplaatsen, terwiji hot vierde voorstol vermoor
dord word met do bijvoogii~g: ferwiji de C’ommis$ie icenins ~qeveii zal aaa de Ker/cerade?,,
ii~ wier baurt z~j werlc:aain is.”
Word gelezon on tor grifflo gelegd, do brief van Us. G. Morgan, met hot antwoord
van don Oudorling, Dr. Abercrombie.
“

Pont

~

Met betrekking tot Punt IV: 3—word golozon, hot aangehaalde in hot rapport
van don Actuarius, Lemma III: 1.5, enz., on daarop oenparig besloten aan don Actuarius
op to dragon, on ernstig aan to bevelen bij do niouwo wotgoving, to waken voor do bolangon
van ons Kerkgonootschap, en liotgeen do jaarweddon dor Looraars aangaat.
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Orntrent Punt IV: 4—” Beta~1ing van aankomende Leeraars”—gelezen zijndo liet Beta1n~g van toe~agea
•
aan aa~komcnde Lceraara
vermelde in het rapport van den Actuarius, Lemma III: 24, on de aangehaalde brief
wisseling, gaf de Vorgadering hare verwondering to kennon over hot besluit van het Gouver
nement, in brief van 12 Mci 1851, en werd do Actuarius verzocht bij het staatsbewind to
willen voordragen, waartoo die toelage oorspronkelijk en nader gewaarborgd is toegekond,
on daarop ook opmerkzaam to willen maken hot uitvoerend bowind in do aangrenzendo
volkplanting.
Met botrokkiug tot Punt IX: 1, word gelezen de daarover gevoerde briefwisseling Consu~ent.
FJonorariuni vaa
omtront Burgersdorp, Ilantam en Caledon, voor1~omende in ingekomen brieveribook, op
fol. 34, 122, 125, 157, 159, en uitgaande brieven, bladz. 51, 55, 60, waarop, overeonkomstig
hot medogodeoldo van den Scriba van don Tulbaghschen Ring (uitgaando brievonbook,
bi. 85), besloten word : “dat lìet aanzoek van hot Honorarium voor den Consulont geschioden
moot door don Scriba van den Ring.”
Daar in Art. 63: c. govorderd wordt dat do Acte enz. ook vertoond zal worden
aan don Pr~ses van den Ring, en voor den Ring van Transgariep noch Consulenten zijn
aangostcld, noch Pr~ses benoemd, zoo word op voorstel van den Looraar van Piotermaritzbiirg,
T)s. A. Murray benoomd tot Pueses van dien Ring, en tot Consulent van Pietormaritzburg,
de Leeraar van Winburg.
Golijk ook, op vorzoek van Ds. Krige, Ds. Frazer bolast blijvo met hot Consulent
schap van Frazerburg, en tevens henoemd tot Consulent van Victoria.
Ointrent Punt IV: 6, decide do Actuarius medo wat tot het doen van dio vraag
damileiding had gogovon, en trok dezelvo, na de gegovon inlichting, torug.
Punt IV: 9. word voor notificatie aangenomen—terwijl omtrerit Punt IV: ~i
“Eon voor doze kolonie uitkomend Prochikant der Goreformoerde Kerk zal, bij zijne legiti
inatie, bowijs moeten inloveren,” onz., enz., Us. Ileijns, uit eon work van (hen Franschen ~
Prethlnrnten, b~j de I ~
Predikant Coquerel, voorlas, hoe hot in sommige Gemeonton gostchd is met do toelating tot matie, to leveren.
tie Predikdienst in do Protestantsche Kerk in Frankrijk, on anderen, van examina op andero
piaatscn gedaan, waarop besloten word, hot voorstel van den Predikant van do Paarl, in het
Beschrijvingspunt, aldus veranderd, aan to nemen: “Ecu voor deze kolonio uitkomend
Predikant der Gereformeerdo Kerk zal, bij zijne legitimatio, bewijs mnooten inleveren, dat hij
Candidaat tot che Heilige dienst is bij eon Provinciaal Kerkbostuur, of Provinciale Consis
m one, of Presbyterium.”
Tevens werd besloten, dat dit besluit niot toepassolijk zal worden gemaakt op die
Kaapscho jongehingen, die aireede in Europa zich bevinden, om zicli tot hot Leeraarsanibt
voor te bereiden.
Ook word op voorstel van Us. Hofmoijr, goedgevondon to bopalen, daL de Kaap- Over het atleggen van
scho Studenton, ihan$ in Europa studorende, zoo zij door ziekte verhinderd worden dnio jaren Examina door
lang in do Tlioologie to staderen, toegelaten zuilen worden bij hunno aankomst alhier tot
hun K~rkohijk exainen, mnits bowijs inleverende, dat zij, na godane Academische Exanmina,
Theohogi~ Can didati zijn; wordende de Synodale Commissie gevolmagtigd dat examen af
to noinen.
Almodo word beshoten, dat ingeval door onvermogen eon of andor zich f1~ans op
ecno Europisohe IJniversiteit bevindende Kaapsche jongeling, niet in staat mogo zijn zijne
studiën voort te zetten, om voor een Provinciaal Kerkbestuur zijn exanien te kunnon afleggen,
~,
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de Leeraars van de Kaapstad dan gevolmagtigd zijn, zich in eene Commissie te stellen, om
de vereischte beurzen te verzameleu, en daarover ter ondersteuning clier behoeftigen te
besehikken; merkende de Scriba aan, dat men daartoe een genoegzaam Fonds zoude hebben,
bijaldien men van el/ce Gemeenfe slechts é6n halve kroon (2s. 6d.) ‘s maands als bijdrage
moge ontvangen.
Be PrEeses meidde dat de Synodale Vergadering op Bingsdag, ten 12 nrc, zoude
worden gesloten.
Us. A. Murray, Sen., deed het Dankgebed.

ACHTTIENDE
ifrfaanda1j,

Brief van
Mr. J. de Wet

ZITTING,

1 V~vember.

Afwezig, Us. Berrang~, wegens ongesteidheid; do Otiderlingen van Beaufort,
Victoria en D’Urban.
Ret Gebed o~edaan door Us. Roux.
Ouderlin~
Be PrEeses las eenen brief bij zijn HEw. ontvangen, van den Oiiderling Mr. J. de

Wet, waaromtrent de Vergadering besloot zijn Ed. te doen toekomen Copij van het besluit
over liet bedoelde Beschrijvingspunt, en tevens zijn Ed. te berigten, dat hij, des verkiezende,
geauthentiseerde afschriften van zijne brieven zoude kunnen bekomen, mits betalendc do
Veraoek van cenige leden gewone kosten.
van de Kaarntadsehe Ge.
r
Ook werd gelezen eene memorie door eemge leden dci Ivaapstadsche (xemeentc
“oni indien dezelve daartoe termen rnogt vinden, bij huishoudelijk Reglement, voor de
Kaapstads Gemeente bepalingen vast te stellen, waarhij de beroeping van Leeraar en de
verkiezing van Ouderlingen en Biakenen voortaan hij de Kaapstads Kerkgemeente zal
geschieden door eene geconìbineerde Vergadering, bestaande uit Kerkeraden en mans
ledemateri der Gemeente.” Hierop gehoord zijnde de aanmerkingen van den Scriba cii
Us. Heijns, hoe in de Kerkeraads Vergadering, bij de overweging dcv Beschrijvingspunten,
do Kerkeraad zich eenparig tegen zulk een maatregel had verklaard, werd door de Synode
hesloten: dat de meerderheid dcv Vergadering in eene vroegere Sessie zich daartegen
verklaard hebbende, hot aan de mernorialisten wordt vrijgclatcn de zaak bij Petitie voor de
eerstvolge~de Synode te brengen.”
()nder~erpen tee over.
Ten opzigte der hesluiten omtrent do Beschrijvingspunten, in Punt I: 1, 2, 3,
over de Constitutie der Synode,” enz., eriz., welke aan eene Commissie zouden worden
opgedragen, werd nu bepaald, dat do Synodale Conimissie, met de overweging van ~deze1ve
zoude worden belast, terwiji tevens eenparig aangenomen werd, hot volgende voorstel van
Us. Spijker :—“ Be Synodale Commissie, aan wie het opgedragen is Rubriek 1: No. 1, 2,
3, dcv Beschrijvingspunten, en eon voorstel van Us. Fraser, over het bepalen van Provinciale
Synoden, in overweging te nemen, doe dat binnen den tijd van twee jaren, van lieden
gerekend, en wanneer zij tot ecu bepaald denkheeld zal gekomen zijn, deele zij haar plan
.
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daaro~ or aan de ondersehoideno Kerken niedo, die dan hare consideration daarover aan do
Rhigen in hot daaraaii volgondo jaar tor booordeeling aanbioden, zullende dezen alsdaii (le
resultaten daarvan opzeuden naar do Synodale Commissie, welke haar oord eel daarovor
weder aan de Kerken mededeelt, opdat zij behoorlijk voorbereid mogen zijn 0111 op do eer~t~
volgeLde Synode haar govoolen daarovcr uit te brengeu.”
Overgaande tot do overweging van Punt VI: I—” In welke betrekking stoat do
Gereformeerde Kerk tot de overige Kerkgeuootschappen, waaraan in deze volkplanting vail
staatswege waardighedoii worden toegekend ?“—vermeldde de Actiiarius, hoe luj, tel
voldoening nan het verzoek van invloeclliebbende leden der Gemeente en modebrooders in
de H. dionst, doze vraag op do Beschrijvingspunten heeft geplaatst, daar de titol wolke door
“opono brieven,” van wege Hare Majestoit aan den “Oppor Herder der Vereonigdo Kork
van Engeland en Terland,” aihier is toegokeiid, hij hen hot vermoeden hoeft opgowokt, als
ware hem hot algerneen opportoezigt over allo christeneii in doze volkpianting opgodragen.
Wel weot hij, dat het zoo niet wordt uitgelogd door zijn HEw., iuiet wien en do Looraars
dior Kerk, die hior ook tegenwoordig ward, hij in vriendbroedorhjke betrekking leeft, docli
or zoude ook wel in vervoig van tijd eon andero nitlog 11011 knnnou wordon gegeven,
woshalve hij nieende—zoudo hij niot billijk van pltgtverzuiin worden bescliuldigd, iii do
hotrekking welko hij bij do Kerk bokleedt—in doze eerste Synodale Vergadoring, na do
vestiging van het I-bog Kerkbestuur (her Znsterkerk in doze volkplanting, doze vraag will
doze HEw. Vergadering to moeten voorleggen.”
Us. van der Lingen las eenige uittroksels nit hot dagverhaal vali den Hoog Eeriv.
l3isschop, waaruit hij meende to moeten besiniten, dat de Titcl van “Lord Bishop of Cape
rfoivi~ ~ sehijnt beschonwd to worden als het beginsel in zich bevattencle van territorinal
gebiod, lietgeen ten gevolge zoude kunnon liebben, dat wij underhand in hetzelfde lieht
worden hosehonwd als do I)issenters in Engeland, en, zondeii tienden wordon opgelogd en
wij weigeren daaraou to voldoen, gevaar liepen dat dit non oproermakerij zoude wordon tot
geschreven.
Us. 1-beijns vereenigde zieli volkomon met Us. van der Lingen. Do Assessor las
uit hot Parlemonts
Blue Book of 1552,’ do b~iefwisselmg over den oowra~q en do opgaaf
nit het officieel orgaan—” The Church Alinaiiack.”
Daarop word door den Pra~ses vuorgesteld, dat door do Vergadering eene
Declaratie worde gedaan van den stand, waarin dezo Kerk zichzolvo beschonwt, dat die
Doclaratie aan hot Gouvernement aillier worde voorgeiogd, met eerhiedig verzoek clezelve
aan ilarer Majesteits Secretaris van Staat over te zenden, oin door Zijne Hoog Edeiheid voor
den troon van Hare Majesteit, onze geëerbiedigdo Koningin, to wordon gcbragt.
Tot hot vervaardigen van doze Declaratie, worden benoenid—de Assessor,
Di. Heijns en van der Lingen.
1-Tot Pnnt TI: 3—botrekking hobbende 0~ Art. 19 ::—werd, 110 bekomen
inlichting, hoe orntrent hot uitschrijven van dank- en bededagen is gehandeld, door dt
inzenders ingetrokkoii.
Do niemorio van do ingezetenen vail Melvill, ann do J~igsua, waarvan in do 2do
Sessie word gewag geinaakt, weder gelezen zijnde, gelijk ook do memorie van den
Kerkeraad van Ladysmith, zoo werd, zoo ~vel ton opzigte van die beide Gemoenten als
do Predikanten van Mosselbaai, Fransehehoek en Glenhynden besloten, dat namens doze
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Synode bij het gouvernemcn~ aihier zal worden aangedrongen, dat zij, even gelijk de nieeste
Predikanten onzor Gemeenton, ~ 200 salaris van het gouvornement mogen ontvangen.
Be Predikant van Burgersdorp had voorgesteld :—“ Bat de onderscheideue Kerke
raden op liunne eerstkomencie Vergaderingen voldoen zullen aan hot besluit der Synode, ten
Itcsluit tot collec~eren opzigte van de aanstelling van twec personen, om voor de Kweekschool te collecteren, en
dat bij (10 eerstkornende Vergaderingen der Ringen, rekenschap gevraagd en gegeven worde
van de Kerkeraclen omtrent lietgoon in hunne Gemeenten uitgerigt is, zullendo de Ringen
den uitslag dadelijk, na afloop der Vergaderingen, aan do Synodale Commissie rapportoron,
en dat, tot dien eindo, aan do respective Korkeracicn en Ringen van dit en van hot boven
hedoeld besluit riittreksels gozonden worden ;“ en daartoc heeft do Vergadering besloton.
Vo~r,te~ van den IU,,~
Hot voorgcstolde van don Tulbaghschen Ring in do naastvoorgaai~do Sossie aan
van Tuiba~h te onl,epaald.
Ds. Moorrees ter hand gesteld, om in moor bepaaldo bowoordingen to wordon voorgodragen,
wodor voor do aandacht dor Vergadering gobragt zijndo, zou na oenigo vragen on bokomon
ophelderingon cloor’Bs. Moorroes zijn ingetrokken; maar dit door den Ring voorgedragen
zijndo, verklaarde do Scriba van den Ring, geene vrijheid to hebben hot intetrekkon, on de
Vergadoring vorklaarde dat bet voorstol nog to onbcpaald was em daarop to kunnen
antwoorden.
Op hot schriftelijk gedaan vorzook van Ds. Heijns—” Bat do Synode haar govoolen
Net doen ~ 1jkd~i,st, uitspreke nopons hot houden van toosprakon b~j golegoniieid van hot tor aardo bostollen van
gostorvene leclon der Gomoento,”—vorklaarde do Synode—” dat do Leoraars onzer Kerk de
vrijhoid hobben om, als zij hot nuttig on noodig oordoolon, bij hot hegravon van gestorvene
loden cone lijkdionst to verrigton.”
van den Afge~
~an de Panel.

Be Afgovaardigde van do Paarl vraagt: “ Onderstel hot volgondo Eon 1idrna~t
goniot maandolijks onderstouning nit Korkekas in do Gomoento, waartoe hij behoort. Hij

Ver,oek van den Kcrke.
van Zout Rivier ge-

vmndt dat hij van hot horn toogelcgdc niet bestaan kan in do Gomoonto waartoo hij bohoort,
maar wol in oeno anclore Gorneonto, waar de lovenswijs botorkoop is, of waar hij blood
vorwanten heeft, die horn oenigorrnato to huip wilon komen. Bit aldus goblokon zijndo,
vertrokt hij govolgolijk en vestigt zich in cone andero Gonieento. Nu is do vraag of do
oerstgornoldo Gornoonte (die waaruit hij vortrokken is) rogt heoft om hem na vorloop van
~n jaar en zes wokon, flog te ahimeiitoron, of niet 9” En do Vergadering antwoordt daarop,
dat dit eon huishoudolijke zaak is, waarin do Korkeraad, naar bevind van zaken, hobbo to
handolon.”
Be Korkoraad van do Nieuw Gestichte Gemoonto nan do Zout Rivior, had door
don Consulont dier Gemoente vorzoek gedaan, om voor als nog vorschoond te mogon blijvon

Waarotn cenige voor~~naet uerden over-

van do betaling dor ponningen voor hot Synodalo Fonds, dccli de Vergadoring verklaardo
dat hot voorstel niet kon wordon ingewilligd.
Ds. Bock wilde dat bij do vragon die bij do Kork Visitatio wordon gedaan—ook
hot voigendo worde gevoogd—” Wordon do beshiiten van den Kerkoraad bohoorlijk en

Vraag

zondor verwiji ten uitvoor gobragt?” Ook had do Ouderling do Smidt gewild—”dat in hot jaar
waarmn de Ring goone zitting houdt, hot Korkelijk onderzook in Art. 34, bedoold, bij do
Synodalo Vergadoring worde ingelevord.” Beide voorstellen werdon nict aangonomon,
orndat zij, O~ 00110 vorandoring dcv wot ziende, niot op do Beschrijvingspunton waren geplaatst.
bij do volgende
Tot do ovorweging bij cone volgondo Synodo wordt do vraag van don Ouderling
overwegtn.
do Smidt aangeteokend—” Heoft do Kerkeraad do magt om zonder toestemming van do
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Lecraren besluitcn te nomen, die do vermeerdering hunner diensten ten gevolge kumien
liebben ?“ Daarentegcn word cenparig besloten, dat bet voorstel van den Brooder Ouderling
worde aangenomen : “Do Synode horde ten crnstigste acil, dat er in ierlere Genicente
hestaan zal ten minste eeiie Dog School, onder toevoorzigt van den Kerkeraad, waarin aan nesluit ten epei~ Va
kinderen van Leduinaten en anderen, die ziilks zouden inogen hegeeren, onderwijs wordo dag ceholen.
gegeven, en wel voornaniel~jk in de leer onzer Kerk.”
In do laatste Sessie was besloten, dot bet plan door do Commissie van Opvoeding,
ter ontbieding van Schoolonderwijzers, voorgcdragen, zoude worde gcdrukt, en elk lid der Ontbieding van School
Vergadering ecu cxemplaar zoude ontvangen. Dat plan werd seriafim overwogdn en met on(Iernijeera.
eenparige stemmen aangenomen, met die veranderingen, dot hot woorci Ri.eqel? in de laatste
periode verwisseld worde met ;S2p?ocle.
Wat aangaat hot ligchaam in Holland, waarmedo over do to onthiedon personen glet we 1S,llamt
rondo worden gecorrespondeerd, besloot do meerderheid, omdat do Synode con ligchaam
corresponderen.
dat uiaar cenmaal s jaars vergadert, dat do Commissie to Amsterdam, ~bestaande uit Di. Dc
Vooght, Posthumiis Meijis en L. Brunier, rondo worden vorzocht rich daarmode to belaston.
De minderheid had gewild dat dit aan do HE. Synode in Holland ron worden opgedragen.
In die minderheid woven Di. Spijker, Heijns en Scholtz.
Tot zaakgelastigde word conparig benoemd, Ds. S1ijker. Z~h Eerw. vcrklaarde Zaakgelastig’le,
rich met die taak voroerd to mien hebbon gevoeld en volgaarne rich daarmede to liebben
willen bolasten, indion do Synodo in holland ware verzocht gewordon zich to willen bernoeijon
met do uitzending van Onderwijzors, maar dat luj zicli nu gedrongen gevoolt to woigeren die
andors vercorende taak op rich te nemen, daar mon bosloten heeft die 01) to dragon nan do
Commissie to Amsterdam. Wanrop, op dringend vorzock van do Vorgadering, Ds. van dor
Lingen op rich narn do zaakgelastigtle dozer Vergadering in het ondorhavi°~ ~oval t~ zi~ii.
Dc Vergadoring besloot to voldoen ann hot sohriftelijk door Ds. van Velden
gedano voorstel: “Dat, met betrokking tot do reeds godane of nog to doeno aanvragen en
declaration oin lidmaatschap, ton behoove dcv Gomeenten ill (len Trangariepschen Ring, did Attestatien eeoc dv
Synode aanbevole ten promptste zorg to dragon voor hot voldoen van hedoelde aanvragon Un.
Transgarie~ssehe
ton eindo do Transgariepsche Gemeenten in eenen staat van vogel en orde niogen worden
gehragt, on daartoo do zoo noodige lodoniaten registers goregeld aangelegd.”
Hot voorstel van Ds. J. Murray word cenparig gocdgekcurd:
Dot do Kerkbode (leeKerkbede
Iie~
Ken.
van nu voortaan bescliomvd worde als hot officioel orgaan onzei Kerk, en dot tot dot enide
sclnkkiugeu met do Eigenaars worden getroffen,” en tovens besloton, (lot voor Rmnodlale
relcening, één oxemplaar aan cikon Kerkerand worde toegezonden.”
Besloten, dat do Actuarius geregtigd zal women tot eenc geidsom niet to hoven- aeius,
Klerk coon dcii teto.
gaando t.~O per jaar, tor salariering van cenen Kiork.
Gelezen zijnde eon brief va~ do hleeren Cilliers en Vonter, hadden eemge discassien
plaats over het ondlerwerp, dat lang do aandacht der Vorgadering had bong gehondon,
waarop door Ds. J. Murray aantoekening word verzocht, (lot bijaldien h~j rich in inoei~elijk- Verklaning van Do. 3.
Murray. ten opzigte van
lieid moge hevindon omtrent zijno dienstvernigtingon te Colosberg, hij rich noar do Svnodalc nijnedienstvernigtingente
Colesbere.
Commissie wondon, on op dier verantwoordelijkhoid handolen ml.
Word voorgolezon 001) document door eenige loden dier Vergadenng geteekend en Dorunient omtrenl di.
toy grub gelegd.
Kweekachool.
I—Tot dankgebod word door den Assessor gedaan.
~,
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NEGENTIENDE

ZITTING,

Dinf,7$dap, 2 November.
Afwezig, de Ouderling van Beaufort, wegens indispositie.
1-let Gebed werd door den Scriba gedaan.
Be notulen werden geresumeerd en geteekend.
Be Pr~eses las eeneu brief van zijne Edeiheid den Luit.~.Gouverneur, zijn leedwezen
to kennen gevende, dat hij bij de sluiting niet tegenwoordig zijn kon.
Voorstel van de Kaapstads Ringspredikanten.

fleelaratie.

510.

Ps. Spijker leverde, in naam der Kaapstads Ringspredikanten, een tweeledig
voorstel in, voorafgegaan met eenige aanmerkingen, waarop de Qu~estor antwoordde, het
eers~e voorstel aan to nemen, waarop de Roija der aangestipte aanmerkingen in bet ingeleverd
versiag geschiedde.
Werd gelezen de door do Commissie, op gisteren benoemd, opgestelde Declaratie,
aldus luidende
“Wij, de Leeraars en Opzieners van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk van
Zuid-Afrika, ter Synode Vergaderd, gelet hebbende op ~pene brieven gedrukt iii hot Gouver
nements Weekblad van d~ze volkplanting, en in dezelve op den Titel, gegeven aan den
Opporherder van de Vereenigde Kerk van Engeland en Ierlañd aan do Kaap de Goede
Hoop, “LORD BISHOP OF CAPE TOwN ;“ gezien hebbendo hetgeen op gezag beweerd wordt,
dat “hot Bisdom van de Kaapstad eene bevolking bevat van 750,000 zielen,” bij gevoig de
geheele bevolking van dit land en de nabij gelegene landen in zich sluitende; verder gelet
hobbende op de beschrijving, die de gezegde Bisschop van zich zelven geeft: “Eerste Bisschop
van de Kerke Gods in dit land ;“ daarenboven bemerkt hebbende, uit eene officieele depêche,
de aanspraak op voorrang door hem gomaakt en den rang hem toegestaan door Rarer Majes
teits Secretaris van Staat,—oordeelen het noodzakelijk, bij deze onze eerste Vergadering, na
de daarstelling van eon i3isdom van de Vereenigde Kerk van Engeland en Terland in Zuid
Afrika, to verkiaren, ter voorkoining van misverstand, ten opzigte van het juiste standpunt
waarop wij ons bevinden, dat, terwiji de Neclerduitsche Gereformeerde Kerk, ofschoon het
oudste, en verre liet talrijkste godsdienstige ligchaam in Zuid-Afrika, geene aanspraak maakt
op voorrang voor eenige afdeeling van do Kerk van Christus, en de begeerte hoeft om liefde,
vredo en broederschap te onderhondèn met alien, die, ofschoon van haar verschillende hi
uitwendige vormen en beginselen van kerkbestuur, met haar de groote grondbeginselen der
1-Jervorming handhaven, zij nogtans geenszins erkennen wil den Titel van eenigen Godsdienst
Leeraar, welke in zich bevat aanspraak op voorrang of op territoriale magt over hare eigene
Bissehoppen of Gemeenten; voorts dat zij geene aanspraak op voorrang eerbiedigt van
eenig godsdienstig Iigchaam, hoe ook genaamd.”
Aldus verklaard ter Synode in de Kaapstad, op dozen den rf~~veeden Bag van
November, in hot jaar onzos 1-leeren 1852.
Doze declaratie, zoowel in bet Engeisch als Nederduitseb voorgelezen zijnde, werd
eenparig door do Vergadoring aangenomen. Be Commissie ontving dcii dank der Veiga
dering, en or werd besloton den Pr~ses en Assessor to benoemen die to teekenen en bij
personeole op~vachting bij zijne Edeiheid don Luit. -Gouverneur, hoogst denzelven te willen
verzoeken, die te willen doen toekomen aanHarer Majesteits Secretaris van Staat.

Moderatoren leveren een versiag in geschrifte, van het mondgesprek dat zij met
den Heer Vogelgezang hebben gehad—en daar de tijd to kort was om over de vele punten, ~ Veroock ~an den Herr
die eene ernstige overweging vereisehen, te beschikken, werd besloten de Synodale Corn- ~ rezang.
missie te volmagtigen, oin, na alvorens met den Kaapstadschen Kerkeraad daarover to
hebben geconfereord, tot cone beslissing over de zaak te komen.
1~Ioderatoren verkiaren ook een bijkans gelijkstandig verzoek als het voorgaande
van den Heer Gorrie te hebben ontvangen, en door Us. FT. Faure aangernerkt zijnde, dat ~.ve~Zoek van den Heer
de betrekking tusschen dien fleer en de vrije Kerk van Schotland, ten opzigte van do
Zending zaak verbroken is, en mon ook de acliting voor do Zuster Kerken uit hot oog iiiet hebbo
te verliezen, werd besloten het Rapport almede to stellen in handon der Synodalo Cornrnissie,
onder dezelfde bepaling als het voorgaande, en met inaclitnomning van hetgeen door Ds. II.
Faure was aangemerkt.
Werd ontvangell en gelezen een brief van don floog Eerw. 1-Ir. Newman, to Brjef~an 1)s. Nrwnn~.
kennen gevende hoe hij verhinderd word bij do sluiting dozer Vergadering te kunnen tegon
woordig zijn, en de hartelijkste zegonwenschen over dezelve ontboezemende.
Be Assessor las eene mernorie van do inwonors van Harrismith, verzoekende dat Meniorie ~an inoon~
von {Jarrismith
een Leeraar voor dat Dorp worde aangesteld.
Teveus werd gelezen een brief van den Resident van de Souvereiniteit, hot verzoek 1~O~1eroteond door de
dier lieden guiistig aanbevelende, en zijn wensch te kennen govende to mogen weten, of
spoodig daaraan zoude kunnen worden voldaan, ten einde hot onderwerp van Salaris dcii
Raad aldaar te kunnen voorieggen.
Nadat men eenige aanmerkingen had gehoord, dat gezegde memorie niet door
den Kerkeraad was geteekend, word besloten den Wel-Ed. Resident to berigten, welke Beduit.
Leeraars eorstdaags worden verwaeht, tevens aan zijn Wel-Ed. mede to deelen, dat het beroop
door den Kerkeraad liebbe to gesehieden, en ziju Wel-Ed. te verzoeken dat er voorziening
worde gemaakt voor do jaarwedde van den Leeraar.
Ook werd goedgevonden en besloten, dat Copij van het antwoord, dat aan dcii
Ed. Resident zal worden gegeven, worde toegezonden aan do memorialisten te Harrismith.
Eon brief gelezen zijnde van den Oudorling Mr. J. de Wet, werd op voorstel van
Van den Oudering )~ r.
den HEw. Assessor besloten, op do in don brief gedano vraag to antwoorden—” Neen! ~ de Wet.
rnaar wanneer de Ouderling eenigen twijfel koestert, zal hij zuiks den Kerkeraad mededeelen,
die daarover bij den Aetuarius zich informeren zal.”
In do mindorheid stcrnden Di. Spijkor, Fleijns, Frazer, Krige, Berraiigé, en de
Otiderlingen Smuts, do Smidt, van Schoor, Pienaar, en Ds. Scholtz gaf redenen waarorn hij
in do minderheid had gestenid.
Met betrekking tot hot Prodikanten Weduwcn Ponds, werd, overeenkomstig de ~ ~
suggestie van Direktouren gedaan, hij brief van 21 November 1850, in het rapport van
dcn Qu~stor 1 5 2 hesloten,
dat de rekeningen met ultimo December zullen wordeu
gesloten.”
Teveus besloten, dat do rekeningen voor de twee laatste jaren, in de Kerkbode
zullen worden gedrukt.
Do meerderliejd besloot dat do “Acta Synodi” zullen worden gedrukt, en voor Aeta Synodi.
rekening van hot Synodaal Fonds uitverkocht.
Us. van der Riet stcmde in de minderheid.
“

56
Ni~,w~

~pL~n~

der

Voor,tcl van D~. ~pijker.

Do Actuarius zeide dat eon nienwe oplaag der wetten noodig was—en word beslote,
dat dit zoucle geschieclen met de gemaakte veranderingen.
Men hesloot op voorstel van Ps. i-I. Faure, dat van do gedrukte Acta &~n exeniplaar
naar de Synode van Holland zoude worden toogezonden.
Ps. Spijker levert ter overweging bij de eerstvolgende Synode een voorstel in.

Moderatoren en Leclen (icr Commissie, door wie de Peclaratie was opgemaakt,
werden bedankt.
Er werd bepaald dat met de Eigenaars der Kerkbode zoude worden ovoreenge
komen, niet ineer dan een half vol druks voor het officieole af te staan.
Ds. van der Riot verklaarde dat hij volgaarno zal voibrengen lietgoen hij in do
Acta van de vroegere Synode golozen had, dat door wijien zijnen Grootvader was beloofd,
~iI1nmvoordeSynode. dat in naam zijns Grootvaders, hot zilveren Sigilum voor de Synocle moge worden vervaardigd.
~ ~

Dc Vergadering betuigde daarover haren hartelijken dank.
Na eene korte Pans vergaderden do leden iii de Consistorie Karner en namen
vervolgens weder zitting in do Kerk, wanneer de Pr~ses (in zijne betrekking als Afgevaar
digde van den Swellendamsehen Ring) den Predikstoel bekiorn, (men zong Ps. 86 : 6, 7),
cone redevoering deed naar aanleiding van Ps. 85 7, en zingen liet Gez. 50: 4. Do
Scriba las, als naar gewoonte, den Herderlijken Brief, waarna de Pr~ses eene krachtige
toespraak deed ann do loden der Vorgadering, den Assessor, don Actuarius on in
‘t Engelsch aan do Leeraars van andore Protestantscie gozindten en leden van het Gouverne
ment—besluitonde met Gobod—- on, na liet zingen van Ps. 72 : ii, met het uitsprokon van
den zegon.

Gedruki bO Van de Sandt de Viflier, ~ Tier, 62, Kasteelelraat,Eaapnia~

POST ACTA,
Ten vier nrc, p.m., vergaderden de Leden der Synode in de Consistorie Kamer.
Do Notulen werden geresumeerd en geteekend. Bij monde van den Seriba word
de hartelijke dank toegebragt aan den bog Eerw. Moderator, voor de gewigtige diensten
die Vergadering bewezen, met toewensehing van ‘s Hemels beste zegeningen over zijn
persoon en betrekking.
Be Vergadering betuigde ook haren dank aan de Broeders, die den Scriba hebben
geadsisteerd: Di. van der Riet en J. Murray.
Be Ring van Graaff-Reinet word benoemd om do volgende Synode te sluiten.
Nu werd op voorstel van den Ouderling W. de Smidt, Ps. 134: 3, gezongen, en
Us. A. Murray, Sen., besloot het geheel met hartelijke Dankzegging en Gebed.
N.B.—Be onderteekening der hande]iugen van elke Sessie, gesehiedde op
volgende wijze
W. Robertson, Moderator.
J. J. Beck, V.D.M.
P. E. Faure, Assessor.
J. van Schoor,
J. Spijker, v.n.i’~i.
H. L. do Vihiers, v.n.i~r.
S. P. Heijns, V.D.M.
P. I-I. van Ziji,
J. J. L. Smuts, V.1)31.
Thomas Reid, v.n.i~i.
W. de Smidt,
J. P. van der Walt,
T. J. Herold, V.D.M.
J. W. Eksteeri,
P. de Waal, A. zoon,
J. MT. L. Scholtz, v.u~.
G. W. A. van der Lingen, v.n.~i.
A. Roux, v.n.i~i.
G. J. Hugo,
H. J. van Tonder,
J. C. Le Febre Moorrees,
P. B. Borcherds, V.D31.
J. A. Loubser,
F. H. Badenhorst,
R. Shand, V.D 1~1.
J. J. Brink,
H F Moilci,
P S du Trnt,
A Muria~, ~ B
G Retief,
B J J Buigci,
J II Neetblmg, II z, ‘~ n
A J 1V[ullei,
A H de Viies,
P K Albertiju, ~ u
II E Faure, v B
H C de Wet,
J F Beirangé
J C Biewis,
B Pienaar,
Cohn Fraser, V.D.M,
W. A. Krige, V.D.M.
H. P. Jooste,
H. J. Wernich,
J. F. Reitz, ViJ.M.
B. van Velden, v.n.i~i.
Ands Brmk, Sen
A J Odend’il,

dc

Henry Sutherland, ~rn .M.
J. C. Rabie,
J. Pears, v.D.M.
M. J. du Plessis,
N. J. Hofmeijr, V.D.M.
J. 0. Spangenberg,
A. 0. M. Kuijs, V.D.M.
Andrew Murray, Jun.

P. N. Ham, v.D.M.
J. P. Kriel,
C. F. Zietzman,
J. van Ziji,
D. F. Kiopper,
John Wm. Squier,
Wffliam F. Heugh, v.n.~i,
e~qenwoord~9.

A. FAURE, Scriba.
r~p J• VAN DER RIET, Assistent Scriba
J. MURRAY, Assistent Scriba.

