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Alleen die exemplaren worden voor ccitt erkend die de naamteekeriing hebbeit van den
Hoog-Eerw. Actuarius Synodi.
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D’ (fran,
Clan w~ll7am,
Colenlierii,
[Y~in6er~q,
Glenlynden, ~4l6anie
Pikeili cry,

SYNOIJALE HANBELINGEN,

EERSTE SESSTE.

Do Scriba (Os. A. Faure~ had in de Jcerlci3ode (drie inaanden geleden) den dag
bekend gesteld waarop deze Vergadering zoude worden gehouden, en Kerkeraden uitgenoo
digd Afgevaardigd.en tot dezelve to benoemen.

Hij had de Afgevaardigden doen verzoeken tegen negen ure in de Consistorie..
kamer tegenwoordig to willen zijn.

.Afgevaardigden op het bepaalde uur versoheneri zijude, zeide de Scriba, dat
ingovolge Art. 17 (c), de Geloofsbrieven door hem moeten worden opgeëischt. Hij stelde
echter voor, dat eor daartoe worde overgegaan, do naam des Heeron worde aangeroepon.
Dit goedgekeurd zijnde, werd op zijn voorstel, do aftredende Voorzitter, Dr. Robertson,
verzocht do Vergadering in den gebede te willen voorgaan.

Do Credentialen worden opgeeischt en voorgelezen. (Biji.)
IJit dezelve bleek, dat uit de benoemden verschenen waren
Ui! dc Kaap$tadl, Ds. A. Faure en Dr. S. P. Heyns, en do Ouderlingen A. N. E.

Changuion en 0. J. Truter.
Van iSiellenbo.scli, Os. T. J. Herold en do Ouderling J. J. S. do Villiers, Dz.

do Paarl, ,, G. W. A. van der Lingen, ,, S. J Minnaar,
Malmesbury, ,, J. C. Le Febre Moorrees, ,, H. H. Loedolif,
Tulba~q1t, ,, R. Shand, ,, P. P. du Plessis,

,, Gracti-Reine!, ,, A. Murray, Sen., ,, J. H. Cloete,
.8wellendarn, Dr. W. Robertson, ,, A. J. Muller,
(Jaledon, Os. P. K. Albertyn, ,, W. H. Thounissen,
Gcorye, Uite~iliaye en Crarlocic was niemand versehenen.
Beau/or!,

Door Br. Robertson
gebeden.

&merset (1J~est~),
Worcesler,
Somerset (0080,

A. P. Meiring, die,
met. overlegging van eenige docurnenten, den Leeraar van
Beaufort hem toegezonden, verklaarde hot Credentiaal niet to
hobben gevonden.—~~Hij verkreeg zitting onder belofte to
zullen zorgen dat bet Credentiaal zoude worden ingediend.

Dr. F. J. Reitz en do Ouderling J. M. Theunissen, Sr.
J. P. Jordaan, Sr.

, deelende
de Leeraar van Burgersdorp aan do vergadoring mode, dat
do Afgevaardigde op de stoomboot was wachtende to Port
E1i~abeth.

Os. J. J. Beck en Oud-ouderling Jan van Schoor.
Niemand.
Dr. S. Hoftnoyr en Ouderling J. D. du Plessis.

,, P. E. Faure, ,, C. G. Blanckon.berg,
en Stoc/censtrom was niemand tegenwoordig.

Dr. J. W. L. Scholtz, Ouderling P. A. Rosssouw.
A
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Van Dorcireclit, Niemand.
Hanover, . . . . .. Ouderling 0. J. Viljoen.

Uit de gemeenten van bet Transvaalsc1~e was er niemand verschenen.
Tot de kiezing van een Voorzitter zullende overgaan, verklaarden de Afgevaardig- Voorzitter gekozen.

den, dat vooraf elk Lid eenen naam zoude inleveren als Kandidaat, en dat uit de twee
Kandidaten, die de meeste stemmen hadden, é~n zou worden verkoren. Overeenkomstig
dit gevoelen bleek het, bij het opnemen der stembiletten, dat Drs. S. P. 1-leyns en
P. E. Paure evenveel stemmen hadden.

Dr. Heyns verzocht hierop dat voor hem niet mogte worden gesternd, waartoe
hij zijue redenen noemde, en dat zijn naam op het tweetal niet zoude worden gesteld. Dc
Afgevaardigden oordeehlen echter, dat zijn verzoek niet kon worden toegestaan, en is bij het
weder opnemen der stemmen gebleken, dat Dr. P. E. Faure door de meerderheid tot
Voorzitter was verkoren.

Tot Assessor werd bij bloote meerderheid verkoren Ps. J. Murray.
Be Moderatoren plaats genomen hebbende, werd gelezen een brief van Ps. Brief van Ds. Spyker.

J. Spyker (Biji.), waaruit de Vergadering met zeer veel leedwezen vernam, dat zija Wel
Eerw. door ligchaamsongesteldheid verhinderd werd de Vergadering te kunnen bijwonen.

Be Scriba niaakte de Vergadering bekend, dat Ds. J. J. Brink door den Ps. J. Brink treedt op

Ring van Swellen dam was benoemd, de Godsdienstoefening bij den aanvang dezer zittingen als precliker.

te verrigten; en daar bet bekend was gemaakt, dat dezelve ten half twaalf ure zoude
geschieden, en, ter bijwoning, de Overheid des lands en Leeraars der ondersoheidene
Protestantsche Gezindten waren uitgenoodigd (Biji.), begaven de Leden zich naar de Kerk
en namen plaats vo]gens ouderdorn der Kerken.

Be Godsdienstoefening nam een aanvang zoodra Zijne Excellentie de Gouverneur, Gouverneui.

Sir George Grey, was binnen getreden.
Ds. J. Brink hield eene rede over Luk. X: 21, enz., met eene toespraak aan de

leden der Synode, den Gouverneur, de Leeraars der andere gezindten en toehoorders in het
algemeen. (Bijl.)

Bij bet eindigen zijner rede en voor het nagebed deed do HEw. Pr~ses eene toe- Toespraak van Pi~ses.

spraak aan de Leden der Kerkvergadering, en in hot Engelsch aan Zijne Excellentie. (Biji.)
Waarna door Ds. J. Brink met gebed, gezang en bet uitspreken van den zegen

de godsdienstoefening werd gesloten.
Na eene korte pauze de Loden weder vergaderd zijnde, werd op verzoek Amanuenses den ScriLa

van den Scriba hem, tot huip in zijne werkzaamheden, toegevoegd Dr. Robertson, en 1)j toegevoegd.

Van der Riet en J. H. Neethling, i-Is.
Door den HEw. Pr~ses werden voorgelezen do navolgende Brieven, a]s

1. Van Ps. Fraser,
2. Van Ds. Ballot, beide zich verschoonende wegens bet niet kunnen bijwouen dezer

Vergadering (Biji.)
3. Van den Privaten Secretaris van den Gouverneur (Biji.), terwiji met betrekking tot

dezen, op voorstel van den Predikant van B’Urban, besloten word, dat op
aanstaanden Dingsdag ten é~n ure do Synode, als eon ligchaam, hare opwachting
make bij Zijne Excellentie, en dat daarvan schriftelijke kennisgeving geschiede
aan Zijne Excellentie (Biji.)

Aano’emerkt zijnde dat sommige o’eloofsbrieven, beden ino’ediend, sleclits door Aarimerkingen op de
Geloofsljrieven.den Leeraar waren onderteekend, en daar de Leeraars, die dat hadden gedaan, zeiden dat d~t

niet ais noodzakelijk in bet wetboek werd gevorderd, werden zij bepaald hij bet Synodaal
besluit van 1834, en do herinnering in do vorige Synode gedaari, dat dit behoorde in acht
genomen te worden.

Be Scriba, do gei’edigeerde Beschrijvingspunten aan den Hoog-Eerw. Pr~eses voor
leggende,* waarvan copijen aari do Leden werden uitgereikt, deed in geschrift versiag van

* Zie Bijlavtg 4. ((cider cleze 4cta.
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eenige stukken, welke, hoewel in tijds hem toegezonclen, onder do Beschrijvingspunten niet
waren opgenomen, en andere brieven en stukken welke in de laatste dagen bij hem waren
ontvangen, orn aan deze Vergadering to worden voorgelegd. (Biji.)

~ciiba 1e~t over de bij Be Predikant van Stellenbosch steide voor dat dit Vorsiag, met de daarin vermelde
hem ontvaugeustukken. documenten, worde overgegeven aan cone Commissie, welke op ove~morgen in haar rapport

over dezelve zal hebben to adviseren, of en welke dier stukken onder do Beschrijvingspun
ten zullen worden opgenomen. Be Vergadering ueemt dit voorstel aan, en worden tOt
Loden dier Commissie benoemd Drs. Heyns en Flofmeyr, en Ds. Ham.

Vercoek van G. Kruger Be Moderator las twéé’ brieven, één van G. H. J. Kruger, verzoekende to mogen
blijven behooren tot do Parochie van Burgersclorp (Biji.), een ander van den Kerkeraad

Van KerkernadenLeer- van Weenen, beheizende ecu tweeledig verzoek, als: afscheiding van die Parochie vail Pieter
aar, maritzburg en ordening van den Br. Guldenpfenning tot Leeraar van die Gemeente (Biji).

Do Prodikant van Pietermaritzburg merkte aan dat to Weenen slechts eene Huip
kerk bestond en eon Hulp-kerkeraad.

Over den inhoud van beide brioven zou nader worden beschikt.
Na bet voorlezen der Notulen maakte do Moderator bekend, dat op morgen hot

Versiag der Synodale Commissie zou worden gelezen.
Ret dankgebed word gedaan door Ds. A. Murray, Sen.

TWEEDE SE~SIE.
Woensda1j, den l4den Odobe~, 1857.

Allen tegenwoordig.
Ret gebed word gedaan door den Assessor.

Notu]en door wie te Be Notulen gelozen en goedgekeurd zijnde, word op voorstel van den Predikaut
teek-enen. van Graaff-Reinet besloten, dat oin tijd to besparen, dezelve alleen door den Pr~ses, Assessor

en Scriba zouden worden geteekend, in tegenwoordigheid der Vergadering, hetgeen ter
stonci alzoo geschiedde.

(hjmmissieljenoemdom Be Ouderling van do Kaapstad stelde voor, daar do Loden zoo moeijelijk kouden
~itp1aatsen te verande- verstaan, hetgeon or verhandeld word, dat maatregolen worden beraamd cone veranderiug in

do zitplaatson to maken, om dat bezwaar te verhelpen.
Vat voorstel word goedgekeurd, en do taak opgeclragen aan eene Commissie, be

staande uit do Ouderliugen van do Kaapstad en uit do Predikanten van Victoria on Stellen
bosch.

Be volgende Brieven werden door den Pr~usos gelezen :—

~emoria van Onderlin- 1. Van do Onderlingen van Calvinia, verzookendo dat hot Consulentschap van do Ge
~en ‘an Calvirna. moeiite van Midden Roggevelci worde opgodragen aan den Predikant van

Fraserburg. (Biji.)
Van P. Roos, Burger 2. Van P. Roos, P. Burger, en Maiherbe, verzoekendo tot do Gemeente van Victoria
en Maiberbe. to rnogen blijven behooren. (Biji.) -

au~Stad1er cii Ver- 3. Van D. Stadler, en P. N. Vermeulen, verzoekende tot do Gemeente van Sutherland

te mo~ren be)~ooren. (Biji.)
Ps. 0. W. Steg- 4. Eene Memorio van den Wel-Eerw. G. W. Stegmann, verzoekende met do Gerneente

van St. Stephens Kerk, in onze Gereformeerde Kerk to worden ingelijfd.
(Biji.)

5. Eono Momorie van J. C. J. Swanopoel, verzoekende dat zijue plaats moge blijven be
hooren tot do Parochie Beaufort. (Biji.)
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6. Een Brief van Dr. S. Hofmeyr, met insluiting van eenige Beschrijvingspunten, ver- Briefvan Dr. Hofrneyr.

zoekende dat dezelve door de Synode in overweging mogen wordon genomen.
(Biji.)

7. Eon Brief van Os. J. P. Berrang~, te kennen gevende hoe hij door ongesteidheid VanDs. i3errang~.

vorhinderd is geworden tot deze Vorgadering te kunnen opkomen. (Biji.)
Dc Vergadering besluit eenparig, op voorstel van den Predikant van Stellenbosch,

“hare deelneming schriftelijk uit te drukken aan die Broeders, die kennis gegeven hebben
hoe zij door ongesteidheid belet zijn geworden in dezelvo tegenwoordig te zijn.”

Het Reglement van Ordo word, op voorstel van den Predikant van do Kaapstad,
voorgelezen, en daarop, ingevolge zijn voorste~I, in discussie gebragt, hetgeen voorkomt
in do Beschrijvingspunten XI, B. 1, “verzoek van roijering der woorden ‘pueadviseert I~unt XI~B. ~6~roiie.

op allos.’ “ Nadat breedvoorig hierover was gesproken door de Predikanten van de Paarl, 1~ van 1.

Kaapstad, Colesberg, Bloemfontein, en do Ouderlingon van de Kaapstad en Colosberg
gelijk ook do Scriba, hun govoelen hadden to kennen gegevon, en do Predikant van do
Kaapstad had voorgesteld dat uit Art. 10 : G, worden geroijeerd do woorden, “pra~adviseert
op allos,” was er een Aniendement van den Predikant van Victoria, dus luidende, “pra~ad
viseert waar men zuiks noodig oordeelt;” terwiji do Predikant van do Paarl voorstoldo,
“dat het pra~advios regt blijve, maar uitgooefend wordo door, tot ieder eenigzins duistor of
inoeijelijk voorstel, inlichtingen to gevon, den staat der kwestie aanschouwelijk to maken,
zonder bijvoeging van woorden of teekenen, die doon blijken, tot welk gevoelen, voor of
togen, do PrEeadviseur overholt.”

Do Pr~ses hot Wotsartikel voorlezendo, waarin vorvat is hetgeen de voorsteller
van dit Arnondoment verlangde, word bosloten dat uit hot Wetsartikel 10 : 6, worde wog
genomen do bewoording “pr~adviseer~ op alles.”

Bet Rapport dor Synodalo Commissie voorgelezen zijnde (Biji.), word hot- Rapport der Synodale
Consnussie ~e1ezen.zelvo, op voorstol van den Predikant van do Kaapstad, aangenomen; on op do door zijn

Wel-Eorw. gedane vraag, op welke gronden hot voorstel was gedaari omtrent do vertegen..
woordiging der Kerk bij gelegenheden van Staat, werd voorgelezen hotgoon in do Acta
der Commissie is aangetoekond, op bladzijde 288 seqq.

Na do pauzo word voorgelezen, on met veel belangstelling aangohoord, do Brief van den GOUVOr

door Zijno Excellentie op gistoron geschrevon aan Us. J. Brink, en door zijn WeI-Eerw.
nan den Pr~ses overhandigd, welke bij do Archievon is bijgelogd. (Biji.)

Hot Rapport dor Commissie, dozen morgen benoomd on aangesteld, om schikkin- Comsnlsslevanzlt1)lOat

gen onitrent de Zitplaatson bij doze Vorgadering to makon (Bij1.)~ golezon en aangenomen
zijndo, word zij verzocht hot aanbevolono to laton tot stand brengen.

Do Pra~ses do aandacht der Vergadering bepaald hebbende bij die zakon, in de
Beschrijvingspunten vorrneld, waaromtrent zijn Hoog-Eerw. hot noodig oordeelde dat Corn
inissiën werden benoernd, die daarop rapport ziillen indionon, zoo word

I. Met betrekking tot -hotgeen onder Hoofdstuk V., Leoraarsambt voorkomt :—“ Ver
zoek van den Eorw. J. A. Stegrnann, tot leoraar onzer kerk to worden aangono- Verzoek van D~. J. A.

men :“ Gelezen hot vorzoek zelve, opgetoekend in do Acta der Synodale Com~ Stegmann

missio (pag. 345, soqq.), en besloton, dat zijn vorzoek zal worden toegestaan,
onder die bepalingen en voorwaarden, als geschied is bij eon dergelijk vorzoek
in do vorige Synodo, on word doze zaak opgodrageii aan cone Commissie, aanCosnnuss,e opge

bestaande uit do Prodikanton van D’TJrban, Caledon, Tuibagh, en Pikotberg,
on don Oudorling van Stellenbosch, die in acht zullen nemen hot voorgeschre
vene in do Synodale besluiten van den l6den October 1852; zij zal rapport de~ 17 te rapportcreo.

hebbon in to brengen op Zaturdag, den l7den dozer.
2. Ten opzigto van “hot vergoek van den Beer R. J. Gregorowski, tot Leeraar onzer Verzoek van II. Grc~o

kerk to wordon aangenomen,” (Beschrijvingspunt V: 1), word hot vorzoek row~ki.

golezen, gedagteekend don 8sten Mci 1857, met do daarbij gevoegde Ordenings
Acte; ook, op verzoek van den Predikant van Oudtshoorn, hetgeen over
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do zaak staat aangeteekend in de Notu~en van den Swellendamschen Ring,
den l3den October, des jaars 1856, en werden in eene Commissie
aangesteld “om over het verzoek zeif” te rapporteren, de Predikariten van
Prins Albert, Paarl, en Graaff-Reinet.

Verzoek van P. Iluët. 3. Met betrekking tot V: 3: “Verzoek van den Theol. Kand. P. Huët, het examen af
te leggen om tot bet leeraarsambt te worden toegelaten,” werd do vraag gedaan
of hij voldaan hebbe aan hot vereischte vali Art. 62 : 6 ; en dit bevestigd zijnde
door den Actuarius, ook door het lezen van eenen brief door de Synodale
Commissie aan hem (Kandidaat) gerigt, gedagteekend den 27 Januarij, 1855,

Voor~tel. zoo werd door den Leeraar van de Kaapstad voorgesteld, dat zijn verzoek worde
Oo,nniissie bcnoemd. toegestaan ; terwiji, overeenkomstig Art. 62: 4, tot eene Commissie, die het

examen afnemen zal, benoemd en aangesteld worden, do Predikanten van de
Kaapstad (Dr. Heyns), GraafF-Reinet, Oudtshoorn, en Calvinia, en de Ouder
ling Changuion. Dc Brooder Ouderling gaf zijne redenen te keunen, waarotn
hij vooral verlangde, dat een ander lid in zijue plaats worde benoomd, waarin
do Vergadering niet heeft bewilligd.

Het werd aan do Commissie opgedragen, onderling te bepalen, in welke vakken door
elk hunrier zal worden geexamineerd, overeenkornstig Art. 62 : 11, en dat zij dit
vooraf aan do Vergadering bekend make; ook dat zij op morgen berigte wanneer
zij bet examen zal kunnen afnemen. Gevraagd zijnde of het bepaalde (in Art.
62: 4) l7oor de Sgnode (Coram Synodo) ook beteekent ten aanhoore van hot
pu6liek, werd daarop ontkennend geantwoord en bepaald, dat bij hot examen
de deuren zullen worden gesloten.

Meniorie vaii lJ~ G. 4• Omtrent do Memorie van Ds. 0. W. Stegmann, dozen morgen gelezen (BijL), word
Vv.Stegmann aan besloten, op voorstel van den Predikant van do Kaapstad, die te stellen in

handen eener Commissie, om daarop to rapporteren, heden over acltt dagen,
wordende daartoe benoemd de Predikanten van Swellendarn, Pietermaritz
burg en Colesberg, en de Ouderlingen 0. J. Truter en J. FT. Cloete.

N. Vos en 5~ Hetgeen voorkornt in Punt IV: 11, 12: “App~l van N. 0. Vos,” en “App~1
van J. C. Faure, Sen.,” enz., werd, om rapport daarover uit to brengeri, op aan
staanden Dingsdag, opgedragen aan den I-loog-Eerw. Assessor, de Predi
kanten van Ladysmith, Smithfield, en den Oudeiling van Tulbagh.

k1agt~tegen Ring van 6. Bet genoemde in Punt IV : 13, Bezwaar over do handelwijze van den Tulbagh
schen Ring, die geweigerd heeft onderzoek to doen naar eene klagte van onzede

(oinrnissieverslagte lijkheid,” werd opgedragen aan de Predikanten van U’Urban, Bloemfontein, en
2flst~. Alexander, en den Ouderling van Wijnberg, znllende bet rapport worden inge

leverd op Dingsdag aanstaande.
K1a~tetogen Ring van 7. Punt IV: 14, 15, “Klagte tegen den Ring van Swellendam, van wege handelin

gun, als in strijd, enz,” en “Klagte tegen den Scriba van den Swellendamschen
(~o1nnsissie o~, 22slen Ring,” werd gesteld in handen der Predikanten van Somerset (West), Piket
to raI~port~ren. berg, en Middelburg, en den Ouderling van Stellenbosch, om op Donderdag,

den 22sten, daarop te rapporteren.
Klagte van Kaapstad- 8. Aan de Ouderlingen van Malmesbury, de Paarl, en do Predikanten van Rivers
~eho ,,m”e Conmussie. . .dale en Fauresmith, werd opgedragen het vermelde in Punt IV: 10, Beroep

van do Kaapstadsche Rings Commlssie, op do aanstaande te houdene Synode,
in do zaak der afscheiding van Villiersdorp vain Franschhoek,” enz., zullendo
rapport worden uitgebragt op Donderdag, den 22sten dezer.

Sommige loden gaven hun verlangen te kennen dat de Vergadering een uur vroe
ger dagelijks aanvange; weder ancleren dat die blijve, zoo als thans; en anderen dat er
geene pauze zijn zoude; waarop door de meerderheid—op voorstel van den Underling van
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Graaff-Reinet—besloten werd, dat de Vergadering zoude beginnen ten vepen ure, en sluiten
ten vier nrc, en dat er &~n uur tusschenpoozing ziju zal.

Werd gelezen eene rnemorie van J. N. Kruger, en anderen. (BijL) ~emorie van J. N.

De Afgevaardigden werden uit naam van de Qu~stors der Ringen door den Kruger..

Pr~ses verzocht, het gehevene zoo voor het Synodale als Predikanten Weduwen Ponds aan
hen te verantwoorden.

Het rapport van den Actuarius op morgen te worden gelezen.
Na de resurntie der Notulen werd het dankgebed gedaan door den I-Ioog~Eerw.

Pr~ses.

DERT)E SESSIE.

Donderda~q, den l5den Oclo6er.

Allen present.
Na het gebed door Dr. Heyns werden de Notulen geresumeerd en geteekend.
Op voorstel van den Scriba, dat het besluit omtrent de teekening der Notulen, Do notulen der eersto

eerst heden in werking worde gebragt, en het wenschelijke te kennen gevende dat de auto~ sessie door alien getee

graphen, gelijk van vroegere Vergaderingen der hoogste Kerkbesturen, zoo ook van deze, als
een historisch reliek zouden worden bewaard, werden de Notulen der eerste sessie, op gisteren
geresumeerd, door alien geteekend.

Dc Afgevaardigde van Clanwihiam, de Br. G. J. Smit, verhinderd zijnde bij de Afgevaardigde tegen

opening tegenwoordig te zijn, leverde heclen zijn credentiaal in (Biji.), en narn sessie. ~thg van Cianwil

Dc Pr~ses decide aim de Vergadering mede, dat de Ouderhng van Malmesbury, WaarornOnderling van

betrokken zijnde als Lid van den Tulbagbschen Ring, in zaken voor denzelven behandeld, Mairnesburywordtout

geen dccl kon nernen in het onderzoek, opgedragen aan de Commissie, op gisteren beuoemd, S agen.

om te rapporteren van hetgeen voorkomt in Punt IV: 10, weshalve, in zijne plaats, als lid
dier Commissie berioemd werd de Ouderling van Beaufort.

Ook werd in de piaats van den Hoog-Eerw. Assessor tot Lid der Commissie, aan Wie in pluats vais den

wie de overweging was opgedragen van Punt IV : 11, 12 : “Appel,” enz., benoemd de Assessor is benoesnd in

Predikant van Bredasdorp, zullende bij de overweging van liet rapport dier Conimissie, de ecne o~nmLs1e.

Assessor het Pra~sidinni moeten waarnemen, zijnde de Hoog-Eerw. Pr~ses ais Lid van den
Kaapstadschen Ring in die zaak betrokken.

Dc volgende sedert gisteren ontvangen documenten, werden gelezen :—

1. Mernorie van P. Pienaar, verzoekende godsdienstige voorregten te Beaufort te mogen ~ van P. Pie

blijven genieten, hoewel zijne plaats tot Murrayburg blijft behooren. (Biji.) naar.

2. Van den Predikant van Caledon, verzoekende sanctie op eene overeenkomst, getroffen Van Predikaut van Ca-

door den Kerkeraad dier gemeente, en de gemeente uit de kleurlingen verza- ledon.

meld door den 1-Jeer Knobel. (Biji.)
3. Van J. 11. Blanckenberg, verzoekende dat zijne plaats worde getrokken tot de ~an J. H. Blaneken

Parochie van D’TJrban. (Biji.) erg.

Op voorstel van den Predikant van Bloemfontein werd besloten, alle inkomende Stassule Cosnnsissie tot
stukken voortaan te stellen in handen eener Coininissie, die dezehve nazie en daarover eappor.. i~ndestakkeu. inks

tere. Tot die CoinrLlissie werden benoemd de Predikanten van Swellendam, Oudtshoorn
en Prins Albert.

Door den Predikant van Pietermaritzburg werd voorgesteld : “Dat, ter besparing Voorstel van Predikant

van tijd en ter bespoediging in de afdoening der zaken, er vastgesteld worde, dat geen Lid vanPietermaiitzborg,

der Vergadering ~wee,naal over dezelfde zaak zijn gevoelen zal mogen uitbrengcn, teuzij hij de
B
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voordrager is van een voorstel, waimeer aan hem de gelegenheid zal worden gegeven, bij het
einde der beraadslagingen daarop te repliceren.”

flit op morgen te overwegen.
Rapport gelezen van Op voorste~ van den Actuarius werd zijn rapport door den Assistent Scriba (Dr.
Actuarius. Robertson) voorgelezen (BijI.),~ en na de lezing, op voorstel van den Predikant en Ouderling

van de Kaapstad, aangenomen.
Be Predikant van Colesberg verlangde dat het rapport zou worden gedrukt en

onder de Leden uitgereikt.
Voorstellen daarover. Be Predikant van de Kaapstad, “dat het aan eene Commissie worde opgedragen,

die de hoofdzaak van het wetenswaardige, daarin voorkouiende, in de Keileliode zoude be
keud stellen.”

Be Vergadering vereenigde zich echter met het gevoeleri van den Assessor, dat de
overweging hiervan worde uitgesteld tot dat de Vergadering zou overgaan om te beraad
slagen over ecu, door den Predikant van Colesberg ingeleverd, voorstel over het drukken van
de Acta van vroegere Vergaderingen.

O~ verzoek Van Predi- Op verzoek van den Predikant van de Kaapstad werd gelezen, hetgeen ten opzigte
kant van de Kaapstad
stukken daaruit gele. van Ceres, is vermeld in dat rapport (hoofdstuk II: -I 3), en, op verzoek van den Predikant van

Stellenbosch, werd gelezen de brief van de donateurs van de drostdijo’ebouwen te Stellenbosch
Beweerde van den Pre- . .. b
dikant van Stellenboseh gemeld in Hoofdstnk IV: 21, waarna hij verklaarde, daarvan niets te hebben geweten en te

twijfelen of de teekenaars wel aandeel in die gebouwen hadden. Be Pr~ses verklaarde dat de
brief de naamteekeningen droeg van 142 teekenaars—dat dit bovendien eene zaak is, waar
mede de Vergadering zich niet wel kim inlaten en die beschuldiging de teekenaars
aanging.

Dank aen Actuarius. Op voorstel van dcii Predikant van Oudtshoorn, betuigde de Vergadering
haren dank aan den Actuarius voor zijne verrigtingen, door op te staan.

~oor~elh Ttrent de Be Predikant van Graaff-Reinet stelde het navolgende voor :—“ Daar het nit bet
SC 00. Rapport van de Synociale Commissie is gebleken, welke vruehtelooze pogingen zij heeft

aangewend om ann den haar opgedragen last te voldoen, om door de aanstelling van twee
Professoren uit Holland, de Theologische Kweekschool in werking te brengen, zoo roijere
de Synode dat gedeelte van haar besluit, naarin bepaald is, dat de twee eerste Hoogleeraars

- nit Holland moeten worden beroepen, ten einde de Synodale Oommissie in staat te stellen,
om onmiddelijk aan den haar opgedragen last te voldoen, en zonder verder verwiji de Theo
logische Kweekschool op te rigten.”

Cominissie van zit- Be dank der Vergadering werd toegebragt aan de Commissie ter verandering der
plaatsen bedanict. zitplaatsen, voor de wijze waarop zij de haar opgedragen taak heeft volbragt.
Verandering in het Re- Na de pauze stelde de Predikant van Colesberg voor, met betrekking tot de reeds

van orde voor- gemaakte veranderingen in eenige artikels van het Reglemerit van Orde, dat de volgende

zinsnede worde gevoegd bij Art. X: 18 :—“ Synodale Vergaderingen worden slechts door
den Voorzitter, Assessoren en Scriha geteekend, behalve de eer$te zitting, hetgeen door
alien geschiedt,” zullende dit voorstel nader worden overwogen.

Be Pr~ses bepaalde de aandacht der Vergadering bij Punt V: 4 :—“ Er worde
eene Cominissie benoemd, om, staande de Synode,” enz., waarbij aan de Afgevaardigden des
Kaapstadschen Kerkeraads gelegenheid gegeven werd tot voorlichting van hun voorstel.
Na cens gesproken zijnde over V: 4 en VI: 1, kondigde de Pr~ses nan, dat het voorstel
van den Predikant van Graaff-Reinet op morgen zou worden overwogen in vereeniging met
Punten VI: 1 en V: 4,

Ten fine van rapport werd aan eene Commissie, bestaande uit de Predikanten van
Napier, Fraserburg en Somerset (West), ~n den Oudenling van de Paarl, opgedragen Punt

Vcrzoek van de inwo- IV: 16 :—“ Verzoekschrift van F. B. le Roex en andere Mans-lidinaten,” enz., zullende
~e~s van Ricbeekskas- dit rapport geschieden op Vrijdag, den 23sten dezer.

* Zie .B~jlaa~y B. ech~er de ~1cga.
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Be Commissie in wier handen was gesteld het versiag van den Scriba dezer llapportvanCommissio

Vergadering, met de daarin vermelde stukken, levert haar versiag in. (Biji.) Ret werd
gelezen en besloten overeenkomstig haar adres te handelen

1. Met de twee Beschrijvingspunten, getiteld: “ Appel van eenige personen, door
den Predikant van Victoria genoernd ;“

2. Met de klagt van J. H. Coetzee ; Klagto van J. H. Coot-

3. Te behandelen ;—omdat kiager en beklaagde verkiaren voldaan te hebben aan Van Ladysmith en

Art. 188, dat bij de benoeming der klagte niet was gebleken. 5h1~m1~~

Be Commissie van de overige stukken geen berigt gegeven hebbende, worden
die thans voor1,,eiezen, als

1. Be brief van Us. J. Spijker, meldende onder zich nog te berusten de som van J3ricfvanDs.Spyker.
~23 3s. 8d. van de vroeger bestaande Commissie van Opvoeding. (Biji.)
Besloten daarover te beschikken, wanneer behandeld zal zijn Punt VIII: 2

Er geschiede eene vernieuwde poging,” enz.

2. Brief van de Gemeente der Kleurlingen te George. (Biji.) Be inhoud nader Memorie van kleurlin
te overwegen. gOli to George.

3. Eene memorie van den Kerkeraad van de Knysna (Biji.), aandringende op de
aanneming van den Eerw. Gregorowski.—Dit stuk werd gesteld in handen der ~ v~”~°°~°
Commissie, belast om te rapporteren op een verzoek van denzelfden aard
door den Heer Gregorowski zeif gedaan, als vermeld in Punt V: 1.

4. Memorie van den Oud-diaken C. Raath. (Bijl.)—Besloten te stellen in handen Memorie van C. Raath

van de Predikanten van Malmesbury, ~Pietermaritzburg en Pranschhoek, aan Comnussie.

die zullen hebben te berigten of er gronden bestaan, waarom de zaak door de
Synode zal dienen behandeld te worden.

5. Memorie van Kerkeraadsleden van Sutherland (Midden Roggeveld) (Biji.), ver- Memorie van Kerke
zoekende dat hunne gemeente niet ~moge worde getrokken tot den Ring raad van Sutherland;

van Beaufort, maar blijve behooren tot den Tulbaghschen.—Opgedragen aan Commissioto rapporte

de Predikanten en Ouderlingen behoorende tot de Ringen van Tulbagh en ren den POsten.

Beaufort., orn daarover te confereren. Ret rapport in te dienen op Bonderdag,
den 26sten dezer.

6. Memorie van P. du Toit, beheizende klagte, gevende memorialist te kennen, dat hij Memorie van P. duToit
strijdig hebbe gehandeld met de wetsbepalingen in het inzenden van dezelve.—
Be Ouderling van Stellenbosch stelde voor, dat die worde aangenornen, en aan
eene Commissie opgedragen. Be Predik~nt van de Kaapstad, dat die niet worde niet aangenornen.

aangenomen, en overeenkomstig het verzoek zeif van den memorialist, dat hem
de documenten worden teruggezonden.—Bit voorstel wordt aangenomen.

7. Een klagtschrift van den Diaken W. A. van der Byl. —Baar uit de correspondentie~
van den Actuarius is gebleken, dat de kiager was bekend gemaakt wat er te
observeren zij bij bet inbrengen van klagten, en in dit geval de mindere Kerk
besturen niet alleen zijn voorbijgegaan, maar ook de beklaagde geen kennis
heeft ontvangen van de klagten, welke tegen hem worden ingebragt, zoo werd,
op voorstel van den Predikant van de Kaapstad, besloten, dat dit stuk niet
worde aangenomen.

S. Brief van de Conferentie van de Fransche Zendeliugen in het Basutoland, geclateerd Brief van conferentie
22steii Junij (Bijl.), werd niet gelezen, maar besloten te doen uitstellen en
lezen, wanneer zal worden behandeld Punt VII: 3. gcu.

9. Ook wer~den niet gelezen de aanmerkingen van den Kerkeraad van Swellendam Aanmerkingen doorkerkeraad van Swel
(Btjl.), en besloten dat het zal geschieden, wanneer men zal behandelen Punt lendamop geschrift van

VII: 2 : —“ Kennisgeving van L. Witsteyn,” enz. (Biji.) L. ~Vitotcyn.
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Brief van Moderator 10. Brief van den Moderator van hot Presbyteriurn der Vrije Kerk van Schotland in
van Presbyterium in
J(afferland— Kaflorland, gedateerd 27sten Sept. 1S57 (Biji.), aan den Moderator dezer

Vergadering gerigt.—Dit met veci belangstelling aangehoord zijude, stelde de
Predikant van Pietermaritzburg voor, dat de inhoud in overweging worde geno

wamleer den inhoud to men, wanneer behandeld zal worden Punt VII: 1 :—“ Over zendingwerk,” enz.
overnegen. Be Pr~ses verklaarde niet alleen den inhoud dozer mededeeling in overweging te

zullen nernen, maar ook te zullen voorstellen, dat dezelve worde beantwoord
door de Commissie van Buitenlandsohe Correspondentie, wanneer die za.I zijn
aari gesteld.

Memorie van inwoners 11. Ret verzeo~e1d paket bleak te ziju eene memorie van eenige licimaten der Malmes
van Riebeekskasteel aan
Commissie to rapporte- burysche Gemeente, bewoners van Riebeekskasteol, zich verkiarende tegen de
ren op Vrijdag, P3sten. afscheiding van die gemeente. (Bijl.)—Besloten dezelve te stellen in handen der

Commissie, benoemd om te rapporteren over hetgeen voorkomt in Punt IV:
16 :—“ Verzoekschrift,”

Wanneer Huit zaiwor- Be Cornmissie benoernd tot hot exarnineren van den Kandidaat Ruët, levert
den geëxamincerd. versiag in van do onderling gemaal~te scbikkingen (Biji.), en berigt dat zij bepaald heeft

heden over veertien dagen hot examen af te nernen.
Be Pr~ses deelt mede, dat op morgen zal behandeld wordeii bet voorstel van den

Predikant van Graaff-Reinet, en hetgeen gemeld is in punt V: 4 en VI: 1.
Bet dankgebed wordt gedaan door Ds. J. H. Neethling, Hz.

~WW~W~W~

VIERIJE SESSIE.
Vi~jda~, den 1(iden October.

Allen tegenwoordig behalve den afgovaardigden Ouderling 0. J. Truter.
Ret gebed door Bs. Van der Lingen gedaan zijnde, werden do notulen der vorige

zitting geresurneerd,—
Klagte van Coetzee. Waarop do Predikant van dc Paarl z~jne ontevredenheid te kermen gaf, dat de

klagte van den Fleer Coetzee op gisteren aan do Vergadering niet was voorgelezen, en
aaiiteekening verzocht, dat hij togon de verworping daarvan had gestemd.

Voorsteloverdeklagte Be Predikant van Pieterrnaritzburg ~everde vervolgens ecu scbriftelijk voorstel in

van den volgenden inhoud :—“ Be Synode gcve haar leedwezen to kenuen, dat er op
gisteren eon stuk in deze Vergadering is voorgelogd, waardoor hot gedrag van den
Wel-Eerw. Beck in eon riadeelig licht was gosteld, zonder dat hem de gelegonheid was
gegoven zich claartegen to kunnen verdedigen.” Dit voorstel word ondersteunci door Dr.
Heyns, en door eene groote meerderheid aangenomen, naclat eenige woorden daarover
waren gewisseld.

Be Voorzitter leide hierop ter. tafel cen ander voorstel van den Predikant van
Pioterrnaritzburg, op gisteren aangekondigd, hetwelk, nit eenige discussie, door laatstge
noemde werd teruggetrokken.

Theologisehe Kweek- Ret voorstel van den Predikant van Granif-Reinet, met betrekking tot d~ Theolo
school. gische Kweekschool, waarvan eveneens op gisteren kennis was gegeven, word nu to berde

V: 4. gebragt, in verband met Beschrijvingspunt~ V: 4, behelzende hot voorstel van den Eer
waarderi Kerkeraad van de Kaapstad :—“ Er worde cone Commissie aangesteld, oin, staande
de Synode, niiddelen to beramen tot hot voorzien op eon ruiineren voot, dan tot dusver
heeft kimnen geschiedon, in bet godsdienstig onderwijs der leden van ons Kerkgonoot
schap, en tevens in eën bestendigon aanvoer van beroepbare Leeraars, ge~venrodigd in
getal aan de jaarlijks toenemende behoefte dor Nedorduitsch-Gereformeerde Kerk in de
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kolonie.” Aismede met l3eschrijvingspunt VI: 1 :—“ Be. Synode kome tot zoodanig VI: 1.

besluit, dat de Theologiseie Kweekschool, zonder langer uitstel, in werking trede,” voor~
gesteld door do Eerwaarde Kerkeraden van Calvinia en Swellendarn. Discussie.

Be Predikant van Graaff-Reinet gaf hierop nadere inlichtiiig op dit zijn voorstel,
en beweerde, dat do voorwaarde om cle Hoogleeraren nit Holland te beroepen, de voornaarnste
hinderpaal was geweest, waarom gemelde Kweokschool tot dusver niet tot stand was gebragt.

Zijn Wel-Eerw. werd onderstound door den Pred~kant van Swdllendam, die in eene
breedvoerige aanspraak do voordeelen trachtte aan te toonen, welke er aan verknocht waren,
dat de Hoogleeraren uit de predikanten onzer Nederduitsei-Gereformeerde Kerk in deze yolk-
planting gekozen zoudon worc[en, houdende hij zich overtuigd, dat er onder hen mannen waren,
bekwaarn om doze gewigtige taak op zich te nemon, en besluitende met den wenseb, dat
aan do Synodale Commissie de magt werd verleend, om dadelijk rnaatregelen to nernen om
deze zaak tot stand te brengen, en uit de predikanten onzer kerk de keus der Hoogleeraren
voor het Serninarium te doen.

Be Ouderling afgevaardigde der Kaapstad, Dr. A. N. E. Changuion, repliceerde
daarop en beweerde, in cone breedvoerige aanspraak, dat de drie stellingen, welke hij in
eon uitgegeven pamphlet had trachten te betogen, namelijk

1. Bat do Theologische Kweekschool niet noodzakelijk was;
2. Dat de poging om dezelve in doze volkplanting op te rigten en in stand to houden,

waarschijnlijk mislukken zou;
3. Dat het bestaan daarvan in doze kolonie voor do Nederduitsch-Gereformeerde Kerk

niet weldadig, maar veeleer schadelijk zoudo Zijil;

niet op eene voldoeiide wijze waren weerlegd door diegenen, welke met den spreker in
pennestrijd waren getreden. Gaf vervolgens zijne vrees to kennen, dat zoodanig cone
inrigting tot verval van den leeraarsstand en tot scheuring in do kerk aanleiding zoudo
geven. Verklaarde dat do uitdrukking aanvoer niet synonyrne met invoer moest worden
beschouwd in hot voorstel van den Korkeraad der Kaapstad, en dat daarom predikanten in
doze volkplanting niot worden uitgesloten. Merkte aan, dat do verandoring voorgesteld
door don Afgevaardigde van Graaff-Roinet, eeno der voornaamste voorwaarden verbrak,
waaronder de inteekenaren hunne penningen hadden gecontribueerd tot oprigting der
Kweekschool. Eindelijk vestigde do spreker do aandacht op hot voorstel van Dr. Heyns iii

delaatstgehou5dene Syriode gedaan (zie Ada S~inodi van 1852, p. 25), en zich beklagende dat
dat voorstel niet in rondvraag was gobragt, besloot do spreker met voor to stellen : “ Bat Eni~n atic ~uor~csteld.

aan hot voorstel van den Kerkeraad van de Kaapstad worde voldaan.”
Be Prodikant van Calvinia vroeg daarop het woord, en sprak breedvoerig over de

gesohiedenis der Kweekschool sedert 1824, om aan to toonen, dat van af dien tijd reeds,
hot voornemen was opgevat om zoodaniR eene inrigting tot stand to brengen ; dat cleze zaak
behandeld was in do Synodale Vergadering van dat jaar, zoo ~ve1 als in die van 1826, 1829,
1834, 1847 en 1852, en dat do aanzienlijkste loden der kerk en helderstziende mannen
(namelijk do waarnernende Voorzitter . van den Wetgevenden Read en de Spreker van
hot House of Assembly), voorstanders daarvan waren geweest. Voorts wijdde do spre
her nit over de ciringende behoofte welke daaraan blijft best~an, clear er reeds zoo
vole vacai~te gemeenten bestonden, en ons kerkgenootschap zich gedurig uitbreidde,
en in die behoefte beter kon worden voorzien door predikanten in een Seminarium Li~r
te lancle opgekweekt, dan door die van Holland aangevoerd. Eindelijk poogde de
spreker den zegenrijken invloed aan te toonen welke de Theoiogische Kwcekschool
waarschijnlijk zoude uitoefencn op do toekomst van Kerk en Staat, en besloot met to
verkiaren, dat vijf loden der Paarlscho gemeento hunne boreidwilligheid liadden to konnen
gegevon, om do renten van £1000 to geven tot bevordering van dit doeleinde.

Do Predikant van do Paarl antwoordde op hetgeen door den laatsten spreker was
beweerd, en bcschouwde hot nun wenschelijk om van hot grondplan af to wijken. Ontkendo
dat dIes door do Synodale Commissie was gedaan, hetgeen gedaan had kunnon worden.
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Eene deputatie had naar Holland kunnen gezonden worden. Verklaarde verder, dat het
salaris van £300 niet voldoende was voor de te beroepen Professoren. En dat de verande
ring, voorgesteld door den Predikant van Graaff-Reinet, aanleiding zou kunnen geven tot
het verbannen van het Nederduitseli nit ons Kerkgenootschap.

De afgevaardigde Ouderlingen van Colesberg, Calvinia, Fauresmith, Hanover,
Beaufort en Heidelberg zeiden daarop, dat zij insternden met hetgeen door de Predikanten
van Graaff-Reinet, Swellendam, Calvinia en Burgersdorp waren te berde gebragt.

Dc Predikant van Victoria verklaarde hierop, dat hij door zijnen Kerkeraad was
gelast oin er op ann te dringen, dat de Theologische Kweekschool nit of nooit moest tot
stand komen ; terwiji de afgevaardigde Ouderling van Swellendam vervolgens kennis
gaf, dat hij van een minvermogenden persoon de som van £15 had ontvangen, ter bevorde
ring van dit oogmerk; welke soin hij ook na afloop der Vergadering aan den Qmestor
Synodi overhandigde.

Dc Predikant van Victoria vestigde voorts de aandacht der Synode op de Acta
van 1852 (zie Acta Synodi 1852, p. 27), ten einde zijne redenen bekend te stellen waarom
hij tegen het oprigten van beurzen had gestemd.

De Voorzitter las flu uit de Flandelingen der Synode van 1847, hetgeen aange
teekend was (zie Acta Synodi, p. 75 seqq.) nopens de oprigting der Kweekschool, en gaf
zijn voornemen te kennen om flu het voorstel van den Predikant van Graaff-Rejnet ann
eene stemming te onderwerpen. Vooraf zoude hij echter laten stemmeu over de emeridatie
van den afgevaardigden Ouclerling der Kaapstad :—“ Bat nan het verzoek van den Kerke
raad der Kaapstad worde voldaan.”

Tweedcemcnrlatie Be Predikant van de Paarl stelde daarop als eene tweede emendatie voor :—“ Bat
het voorstel van den Predikant van Graaff-Reinet worde aangenomen, onder bepaling dat
or waarborg zal wordeu gegeven, dat het Nederduitsch bij de Kweekschool zal in stand
gehouden worden, niet alleen door de officieele handelingen der Professoren, maar ook door
hot Nederduitsch spreken in hunne huisgezinnen en op de studenten collegièn.”

Be Scriba stelde als emendatie op deze emendatie voor :—“ Dat de woorden
i~nne izuispezinnen worde uitgelaten,” welke hij echter terugtrok, nadat de Predikant van
de Paarl verklaard had, dat hij daarop niet zoude aandringen, en in plaats dezer woorden,
de uitdrukking /iuiselz~jk leven wilde gebruiken.

Door den Predikant van Ladysmith werd voorgesteld, om “de zaak dcv Kweek
school te verdagen, opdat de leden der Vergadering, na al het gehoorde, daarover nadenken
en elkanders wederkeerige voorlichting beter leeren verstaan.” Bit voorstel word echter
door de meerderheid verworpen.

)cze niet aangcnomen. Be emendatie van den Predikant van de Paarl aan cone stemming onderworpen

zijnde, waren cv 40 tegen en 36 voor dezelve. Daarop deelden de Afgevaardigden van de
Paarl mede, dat “do Kerkeraad van de Paarl protesteert tegen eenige verandering welkede
Synode mogte maken in do bepalingen omtrent het oprigten van eene Kweekschool; welke
bepalingen gemaakt zijn door do Synodale Vergaderingen van 1847 en 1852; initsgaders
door de Synodale Commissie in 1850, in zoo ver zulke verandering eenigermate strekken
kan om het gebruik dcv Nederduitsche taal in de Nederduitsch-Gereformeerde Kerk in
Zuid-Afrika, mm of meer, to belemmeren of te verminderen.”

eer,te emen- Be emendatie van den afgevaardigden Ouderling van de Kaapstad ter stemming

gebragt zijnde, werd verworpen door 56 tegen 20 stemmen. In de minderheid stemden,
behalve den Ouderling der Kaapstad, de Predikanten van Franschhoek, Napier en Somerset

~ioorsteI van Graaff- (West). Het oorspronkelijk voorstel van den Predikant van Graaff-Reinet werd daarop,
Reinetaaiig~nornri met 49 tegen 29 stemmen, aangenonien.

Dc Predikant en Ouderling van de Kaapstad, de beide Afgevaardigden van
Malmesbury, Hopefield, Somerset (West), Wellington, Piketberg, Ladysmith, en do
Predikanten van Napier, Caledon en liranschhoek, aismede do Ouderling van Darling,
verzochten aanteekening dat zij in de minderheid hadden gestemd ; terwiji Br. Heyns
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tevens wenschte genotuleerd te hebben, dat hij geen deel had genomen in eenige discussi~n
over deze zaak, en in ieder geval in de minderheid had gestemd.

De Predikant van Victoria leverde vervolgens het navolgende voorstel in: “Dat er
nogmaals door de Synodale Commissie pogingen worden aangewend om Hoogleeraren nit
Holland te ontbieden, tegen een salaris van ten minste £500 des jaars, en indien dan niet
slagende, onmiddelijk tot de benoeming van Professoren over te gaan, van bier of van elders.”

De Pr~eses weigerde echter dit voorstel aan de overweging der Vergadering voor
te leggen, omdat hetzelve strijdig was met hot Reglement van Orde.

Ten slotte werd do aandacht der Vergadering bepaald bij de Beschrijvingspunten ~cTe.r.~oek ~an U~E~~• van

IV: 9 en 9b, beheizende een verzoek van C. G. van Wijk, en P. J. Pienaar, en anderen, iJ en J. ienaar.

om tot de Gemeente van Richmond te mogen blijven behooren, en do zaak opgedragen
aan eene Cornmissie, hestaande nit de Predikanten van Napier, Hopefield, Alexander, en
den ouderling van Stellenbosch, om daarover te rapporteren Maandag over acht dagen
terwiji het verzoek van den Heer J. H. Cloete, vervat in Beschrijvingspunt IV: 9c, werd Van J. H. Cloete.

gerefereord naar den Ring waaronder de parochie van Sutherland zal behooren.
Eindelijk werden de petitien van eenige gemeenteleden van Victoria opgedragen

aan eene Commissie, bestaande uit de Predikanten van Riversdale, Piketberg, en de afge
vaardigden van Malmesbury om rapport in to zenden, Maandag over acht dagen.

Dc Voorzitter gaf ten slotte kennis aan de Vergadering, dat op morgen do Be
schrijvingspunten in volgorde zouden worden behandeld.

Een brief word hierop gelezen van den Hoer 0. J. Truter, een der afgevaardigde
Ouderlingen der Kaapstad, do redenen zijner afwezigheid opgevende, welke voldoende
beschouwd werden.

Nadat ten slotte de korte Notulen gelezen en verbeterd waren, word het gebed
gedaan door Us. P. van Velden.

~ww-~w~

VIJFDE SESSIE.

Za1urda~q, den l7den October

Afwezig met kennisgeving, de Ouderling 0. J. Truter.
Ret gebed door Ds. P. K. Albertijn.
Do Notulen geresumeerd zijnde, worden geteekend.
Do Commissie benoemd oin to rapporteren over het verzoek door Ds. J. A. Steg- Rapport derComn1io~ie

man gedaan, zoo als in de tweede Sessie bepaald, haar rapport ingeleverd hebbende (Biji.) in ic S. A. Stegrnanii.

ging men, zoo als geschied is bij hot aiinemen van een dergelijk verzoek in do laatste
Synode, over, om met gesloten stembilletten te beslissen of do Wel-Eerw. Beer J. A. Steg- Stemming.

mann, als leeraar onzer Kerk zal worden erkend, blijkende bij hot oponon der stembilletten,
dat 75 leden er voor, en 4 or tegen waren.

Op voorstel van den Pr~eses werd besloten, Us. J. A. Stegniann daarvan to be
rigten, en hem nit to noodigen in ons midden op Maandag to willen verschijnon, om den op Maandag den cod ~c

eed af te leggen, en als Ieeraar to worden gelegitimeerd. doen.

Op voorstel van den Prteses werd ook besloten, gelijk bij vorige Synoden, een
Synodaal Biduur op elken Maandag Avond to houden, zullende de voorgangers van Maan-.
dag daarvan zijn do Predikanten van Tulbagh en Bloeinfontein.
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Transvaalsche Evange. Overgaande tot de overweging der Beschrijvingspunten, en wel Punt I: 1,
lizatie. “Rvan~e7izai~ie der Tran$vaalsclte R~ni~ranten,” werd de voorsteller opgeroepen het punt

te willen toelichten.
Be Predikant van Pietermaritzburg sprak over den toestand der Emigranten in

die gewesten, die, omdat in hunne geesteli~ke behoeften niet wordt voorzien, aan het grootste
gevaar waren blootgesteld om in diepe onkunde te vervallen, waarom hij het noodzakelijk
beschouwde dat de Synode zich hare belangen bijzonder aantrok, en de middelen aan
wendde om daarin te voorzien.

Be Predikant van de Kaapstad merkt aan d~t hij wel gewenscht had dat de voor
steller den weg had aangewezen hoe dat zou kunnen geschieden, waarop de voorsteller äan
merkte zich zelveri op den voorgrond niet te hebben willen plaatsen, maar dit aan het wijs
oordeel der Synode overliet. Hij meende dat Godsdienst kennis onder hen veel bevorderd
zoude kunnen worden, indien eenvoudig geschrevene, Godsdienstigè boeken, zoo als do met,
zoo veel graagte in de Kolonie ontvangeri Kinder-Bijbel, in goeden voorraad bun worden
toegezonden.

Be Predikant van Victoria merkte in naam van zijnen Kerkeraad aan, wat zij door
het woord Evangelizatie verstonden, en zich daarom afvraagdon of de Emigranten geheel tot
hot heidendom waren vervallen.

Be Predikant van Pietermaritzburg ontwikkelde in het breede, wat hij met het
bezigen van dat woord had bedoeld en het wel met eon ander wilde verwisseld hebben,
met veel nadruk over den toestand dier mensoben sprekende, meenendo dat het een eerste
pligt en roeping is, dat wij vooral do belangen dier menscheu ons aantrokken, die beleden
tot de Gereformeerde Kerk te behooren.

Be Ouclerling van do Kaapstad merkte aan dat or twee wettige middelen waren,
de predikdienst en hot woord Gods, en hoopto niet dat de Synode eenige andere boeken
hun toezenden zou, hoe voortreffelijk ook, dan den Bijbel.

rrnt 6 i.~icrbi.i te Be Pr~ses merkto aan dat hij in overweging met Punt I: 1, ook flu zoudo over
voegenin do dtscus~oe. wegen V: 6 :—“ Verzoek dat eene algerneene uitnoodiging geschiede aan de leeraars der

onderscheidene gemeenten, ten einde iemand hunner te bewegen voor eenen bepaalden tijd
het dienstwerk in de gemeente Lijdenhurg te verrigten.”

Be Predikant van Stellenbosch gevraagd hebbende of zij eeuige onderwijzers uit
Holland ondor zich hebben, antwoordcle de Predikant van Prins Albert, “dat zij er éénen
hebben,” en beweerde dat het do pligt was van den rfrausgariepschen Ring afgevaardigden
derwaarts to zenden, en verlangde dat do Synode dit den Ring dringend zoude aanbevelen,
en dat men dat blijve doen, totdat Lijdenburg met eon vasten leeraar voorzie~n zij.

Be Predikant van Smithfield merkte aan dat een vlugtig bezoek é~ninaal ‘s jaars,
vooral maar om do bondzegelen to bedienen, aan het dod niet beantwoordt hetwelk do Ring
wenscht; dat de gemeenten aldaar zeer uitgebreid waren, en de weinige predikanten in den
zelven meer dan ééne gerneente to bedienen hebben, en dat het noodig zij voor eenen predi
kant, die daarheen zoude worden afgevaardigd, ten minsto ~C8 maanden aldaar ziju verblijf
to houden.

Dc Predikant van Prins Albert sprak over de bereidvaardigheid, waarmede do
menschen den leeraar in hot vervoeren behulpzaam zijn, en wildo dat do afgevaardigde door
zijn huisgezin zoude worden vergezeld, en dat do Transgariepsche Ring dit moest trachten
verrigt to krijgeu.

Do Predikant van Fauresmith zeide, dat do zaak de aandacht der laatsto Rings
vergadering ernstig heeft bezig gehouden, en omdat men de moeijelijkheid gevoelde, uit
hoofde van do uitgebreidbeid van hunne eigene gerneenten, orn ook op verren afstand buiteu
dezelve werkzaarn to zijn, terwiji in de kolonie de gemeenten van kleineren ornvang zijn, en
gemakkelijk geholpen konden worden, men daaroui bad besloten dit verzoek (in V 6) nan
de Syiiode in to zenden.
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De Predikant van Pietermaritzburg meende ook, dat het onbihijk zij dit werk
alloen te vorderen van de vier predikanten van den Transgariepsohen Ring, alwaar de kerken
ophonderden mijien afstands van elkander zijn, wonende zijn naaste Br. Leeraar 5004
mijien ver van hem, en hoopte dat do Vergadering van do noodzakelijkheid overtuigd zoude
zijn, dezen of genen broeder in de bediening daarheen af to vaardigen, die eenigen tijd
onder hen zal arbeiden.

Dc Ouderling van Pietermaritzburg verklaarde zich doordrongen te gevoelen van
diep medelijden over den toestand zijner landgenooten in die gewesten, en vurig to verlan
gen, dat niet alleen Lijdenburg met eenen leeraar worde voorzien, rnaar dat ook cen meerder
getal leeraars in het Natalsohe ware, alwaar de kerken ook op grooteri afstand zijn. FIij
schreef aan do onkuiide der mensehen toe de onlusten en onaangenaamheden welke er
telkens plaats vinden.

Do Predikant van Prins Albert stelde dus voor :—“ Dat deze FIoog-Eerw. Verga
dering haar gevoelen duidelijk to kennen geve, dat de B.B. van den Transgariepsehen Ring
do taak der Evangelizatie op zich nemen; dat nogtans hiermede niet is gezegd, dat de BB.
binnen de kolonie daarin de behulpzame hand niet zullen bieden.”

De Predikant van Bloemfontein merkte aan, dat or eene verpligting rustte op de Ber9ep oi de piedikan

Synode, een beroep to laton uitgaan op do leoraars dezor kolonie, om den predikanten van ten mdc kolonie.

Transgariep behulpzaam to zijn, ten eindo do belangen der Transvaalschen te bovorderen,
en verlangdo de gevoelens dor broederen in cleze Vergadoring daarover to mogen weten.

Do Predikant van de Paarl zoide, dat men eeno uitnoodiging zoude kunnen doen,
iemand, namens do Synodo, dorwaarts af to vaardigen, wien men uit het fonds van het
Zendingwezen zou kunnen salariëron.

De discussiën, wegens tijdsgobrek, niot kunnendo wordon voortgozet, word het
behandelen dezer zaak uitgostold tot Dingsdag, den 27sten.

Do Ouderling van Pietermaritzburg hoopte, dat de leeraars den treurigen toestand
ouzer landgonooten aldaar zouden ter harte nemon, en dat, wanneer do zaak wederom werd
behandeld, do eon of ander zich opgowekt moge gevoelen zich zelven daartoe aan te bieden.

Tot Rationarii worden benoemd en voorgesteld— Rationarii benoenid.

Namens den Ring van Kaapstad, .. .. Dr. Reitz,
Tulbagh, .. .. Ds. Shand,
Swellendam, .. .. Ds. Borcherds,
Graaff-Reinet, . . . . Ouderling Cloete,
Beaufort, .. .. Ds. Bamberger,
Albany, .. .. Ps. Heugh,
Transgaricp, .. .. Ds. Louw,

zullende hot rapport op den 22sten worden ingediend.
Ret volgende voorstel werd door den Ouderling van de Kaapstad ingediend — Voorstel van Dr. Clian

Dat bij het behandelen der enkele beschrijvingspunten, nadat de voorsteller zijn voorstel
heeft toegelicht, niet verder in de behandeing daarvaii getreden worde, ocr do vraag bij ken voor deze ver~ade

eene meerderheid van twee-derden der Vergadering bcslist is, of hot alzoo toegelicht voorstel F1fl~.

al dan niet in omvraag en discussie zal gebragt worden, en dat doze stemming met besloten
hriefjes, die enkel hot woord voor of te~qen inhoudon, geschiede.”

Ret dankgebed wordt gedaan door Ds. Borcherds.
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ZESDE SESSIE.

Haanda~ç, den l9den October.

Afwezig, wegens ongesteidheid, de Predikant van Stellenbosch en de Ouderling
Truter.

Ret gebed werd gedaan door Ds. T. J. van der Riet, waarna de notukn cler
vorige zitting geresumeQrd en geteekend werden.

Dc Commissie benoemd om de inkomende papieren na te zien, overhandigt twee
doctimenten, welke gelezen werden, t. w. :—

Memorie van ingezete- 1. Memorie van Afgevaardigdeii dergenen, die begeeren eene afzonderlijke gemeente
nen van Riebeekskas- . .

teel. te Riebeekskasteel te stichten. (Biji.) Besloten bet verzoek van memorialisten
toe te staan, en verder de memorie te overhandigen aan de Conimissie, in wier
handen gesteld is de memorie voorkomende onder Hoofdstuk IV: 16.

Do.vanJ.P.vanHeer- 2. Memorie van J. P. van Heerden (Biji.), verzoekende onder de gemeente van Graaff
den. Reinet te verblijven. Besloten gemelde meinorie te overhandigen aan de Corn

missie, in wier handen gesteld is mernorie voorkornende onder Hoofdstuk IV: 9.

Voorstel van Dr. Chan- Ret voorstel van Dr. Changuion, in de vorige zitting ingediend, ter tafel gebragt
guionnietaangenomefl. zijnde, verzocht de voorsteller het laatste gedeelte te mogen terugtrekken. Voorts lichtte hij

zijn voorstel toe, waarna verseheidene leden derzelver gevoelen daarorntrent te kennen gaven.
Ret voorstel is echter niet aangenornen.
Be Prtcses bragt nu ~er tafel het voorstel voorkornende onder Hoofdstuk I: 2

inlijving van andere “ In]ijving van andere Presbyteriaansche Kerken in Zuid..Afrika.” Be Predikant van Pieter
Presbyteriaansche Ker- rnaritzburg het voorstel toegelicht hebbende, deed het volgende voorstel :—“ Be Synode

geve het a.ls haar gevoelen te kennen, dat zij bet wenschelijk beschouwt, zoowel voor de
belangen der Nederduitsch-Gereforrneerde Kerk, als van de overige Presbyteriaansche
Gerneenten van Zuid-Afrika, dat deze, behoudens hare bijzondere regten en huishoudelijke
inrigtingen, bij onze kerk worden ingelijfd. .A.an de Synodale Commissie worde volrnagt
~ier1eend om, daartoe aaiigezocht, de ii~1ijving van eenige Presbyteriaansche Gerneente in
Zuid-Afrika te doen stand grijpen.” Verscheidene leden derzelver gevoelens hierorntrent
uitgedrukt hebbende, werd door den Predikant van Pietermaritzburg voorgesteld, en door
de Vergadering ingewilligd, dat de verdere overweging van dit punt worde uitgesteld tot dat
No. 8, Hoofdstuk IV, zal ziju afgehandeld.

Census. Hoofdstuk I: 3 kwam flu ter sprake :—“ Be Synode berame middelen, om in
het kerkjaar 1857—• 58 eene naauwkeurige opgaaf te verkrijgen van het zielental dat, binnen
deze kolonie, tot de Gereformeerde Kerk behoort.” Verscheidene leden hunne gevoelens
hierointrent geuit hebbende, stelt de Predikant van Colesberg voor :—“ Bat alle Kerke
raden dringend worden verzocht, in de maand Julij, 1858, zoo veel mogelijk, eene naauw
keurige opgaaf van het getal leden en zielen, in hunne respective gemeenten te trachten te
verkrijgen, en den Actuarius toe te zenden.”

Be Predikant van Bloemfontein wenscht te weten, wat door het zielental ‘wordt
verstaan, daar sommigen daardoor alleen gedoopten, en anderen ook ongedoopten verstaan.

Be Prioses verklaarde, dat men behoorde op te nemen leden, en die tot hunne
huisgezinnen behooren, alsook zulke “adherents,” of ongedoopte aanhangers der kerk, die
bij dezelve godsdienstig onderwijs genieten.

Ret voorstel is aangenomen.
Ilettoelaten van leera- Ret voorstel van den Swellendamschen Kerkeraad.: “Bat er bepaald worde, welke
tentotdekanse~onzer leeraars van andere gezindheden men vrijheid zal hebben tot de kansels onzer kerk toe te
kerk. laten, ten einde voor onze gemeenten te prediken,” door den Predikant van Swellendarn

toegelicht zijnde, gavén Di. Van der Lingen, Heyns en Van Velden, alsook de Ouder
lingen van Burgersdorp, Colesberg en Swellendam derzelver gevoelens hieromtrent te
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kennen. Hierop werd door den Predikant van Swellendam het volgende voorstel gedaan :—

CC Dat dit aan de onderscheidene leeraars worde overgelaten, om hierin, naar ornstari dig
heden, voor hunne verantwoordelijkheid te handelen.” Ms emendatie werd door den
Predikant van Pietermaritzburg voorgesteld :—“ flat aan de leeraars, en waar dit niet zijn
kan, nan de ouderlingen worde overgelaten, gelijk tot hiertoe is gesehied, hieromtrent te
handelen naar eigen overtuiging.” Ret voorstel van den Predikant van Swellendam is
aangenomen, verzoekende de Ouderlingen van Colesberg en Burgersdorp aanteekening, dat
zij in de minderheid gestemd hebben.

Ds. J. A’. Stegmann, nu birmen gelaten zijnde, deed den eed voorgeschreven j1~ Ds.J. A. Stegrnanngc

Art. 62: 12, werd voorts, na onderteekening der Wetten, gelegitimeerd; hierop werd legitimeerd.

eene hartelijke en ernstige toespraak tot hem door den Pr~eses gedaan, waarna de
broederhand hem werd toegereikt door de Moderatoren, den Scriba en de Assistenten.
Hierop betuigde Ds. Stegmann zijnen dank voor de bereidwilligheid, waarmede aan zijn
verzoek was voldaan; nan de Vergadering verzoekende voor hem te bidden, hetgeen op
verzoek van den Pr~eses door den Assessor gesehiedde. Op voorstel van den Pr~eses zong de
Vergadering zijn Eerw. den zegen des Heeren toe, naar Psalm cxxxiv: 3.

1-Ioofdstuk I: 5 werd, op verzoek van den Predikant van Calvinia, tot na~1ere Pnnten 1: 5, 1: 6,

overweging uitgesteld; aismede, op verzoek van den Predikant van Swellendam, Hoofdstuk I: 7 en I 8 uitgesteld.

I: 6. Ook werd, op verzoek van den Predikant van Calvinia, Hoofdstuk I: 7 uitgesteld,
tot dat beslist zou zijn, of de Synode, al of niet, met kortere tussehenpoozing bijeen zal
komen. Floofdstuk I: 8~, 8b werden om dezelfde reden uitgesteld; het eerste op verzoek
van den Scriba van den Graaff-Reinetschen Ring, en het tweede op verzoek van den
voorsteller.

Hoofd. I: 8° ter sprake gebragt zijnde, doelde de Predikant van Fauresmith op Het oflgenoegzame van

lietgeen door den Predikant van de Paarl in eene vorige zitting was gezegd, dat hij uit zijn ~ii~W~ en van re.

eigen zak, ter handhaving van de eer van zijn stand als Leeraar, £300 jaarlijks tot zijn salaris
moest bijvoegen. Hij bepaalde de aandacht der Vergadering bij cle uitdrukking in
het voorstel, “in den tegenwoordigen tijd ;“ verder, hoe predikanten geroepen zijn in alles
ecu voorbeeld te geven, en tevens verpligt zijn zich tot hun beroep te bepalen, kunnende
geene andere middelen van onderhoud voor zich zelven en hunne huisgezinnen bij de hand
nemen. Hij verklaarde niet nit eigen belang te spreken, hebbende hij, als Leeraar in den
Vrijstaat, een salaris van £250 ‘s jaars.

Dc Predikant van Rjversdale meende dat hierin door de onderseheidene Kerke
raden het best zoude kunnen voorzien worden.

Dc Predikant van de Paarl wijdde over het ongenoegzame van de bezoldiging van
predikanten uit.

Dc Ouderling van Beaufort sprak breedvoerig in denzelfden geest, en meende,
dat, bij de veranderde omstandigheden des lands, het salaris van £200 behoorde verdubbeld
te worden, en dat de Synode de gemeenten daarop opmerkzaam behoorde te maken.

Dr. Changuion meende, dat het voorstel zijn moest :—“ Dat de Synode ket Voorstel daaromtrent,,, aangenornen, en
(]ouvernernent opnierkzaam make, enz., en sprak van het nut van de Kerk voor den Staat daarover zullen rappor

en van de verpligting van den Staat om de Kerk te ondersteunen. 1-Iij was van gevoelen teren.

dat dit voorstel gesteld naoest worden in handen eener Commissie om daarop te rapporteren.
Ds. Neeth~ing1 Hz., meende, dat er eene dure verpligting z’ustencle is op de

gemeenten, om de leeraars beter te onderhouden, en stelde derhalve voor :—“ Dat er uit de
broeders Ouderlingen, leden dezer Hoog-Eerw. Vergadering, eene Commissie worde be
iioemd, om over dit punt te beraadslagen en rapport te doen; zullende zij hun rapport,
voor dat zij hetzelve inleveren, eerst aaii al de broeders Ouderlingen moeten submltteren.”

Dc Ouderlingen van Colesberg, Malmesbury, Burgersdorp en Graaff-Reinet
spraken over dit onderwerp; ook deelden de Predikanten van Victoria en Bredasdorp hunne
gevoelens hieromtrent mede.
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aangcnorncn en wie Bit voorstel werd aangenomen; waarop de Pr~ses tot Comrnissie benoemde de
laarover znllenrappor- Ouderlingen van Kaapstad, Malmesbury, Graaif-Reinet, Hopefield, Pietermarjtzbm~

Wijnberg, Beaufort, Somerset (West) en Richmond, met verzoek om rapport uit te bre
gen op Maaridag, den 2den November.

Hetongenoegzarne van Nii kwam ter tafel Hoofdstuk I: 9, “eene bepaling dat gemeente leden,” enz
~ei~1~~: Be Scriba van den Graaff-Reinetschen Ring was van gevoelen, dat het genoeg ware~ zoo de

gaderingen. Synode de gemeenten zoude aanbevelen, de afgevaardigden hierin te gemoet te komen. Be
Predikant van Victoria klaagde, dat het voorstel van den Kerkeraad dier gemeente niet was
opgenomen, zoo als ingezonden, daar gem. Kerkeraad van gevoelen was, dat de belastingen
ten voordeele der Synode, behoorden verhoogd te worden.

Be Predikant van Riversdale meende, dat zoo men de gemeenteleden verder zoude
wilen belasten, dit ten nadeele, instede van ten voordeele van de kas zoude verstrekken. Be

Ilesluit daarorntrent. Pra3ses stelde hierop voor :—“ Dat de Synode eene circulaire rigte aan Kerkeraden, met eene
aanbeveling, om, vóór het vertrek van afgevaardigden naar de hoogere Kerkvergaderingen
de gemeenten opmerkzaam te maken op het ontoereikende van de toelage nit het Synodale
Fonds, en dezelve op te wekken tot eene speciale inzameling tot dat einde.” Bat voorstel is
eenparig aangenomen.

Kerkelijk iegt, I: 10. KERKELIJK REOT, Hoofdstuk I: 10, kwam nu ter tafel. Be Predikant van Cal
vinia meende dat het voorstel: ~ Mogt het gebeuren,” enz., zoo duidelijk was, dat er weinige
toelichting noodig was. Hij doelde op de bedreigingen die zoo dikwijls gedaan worden,
waniieer men in kerkelijke zaken zijn pligt getrouw wil behartigen, om voor Burgerlijke

~)iscussic. Regtbanken gebragt te worden, en meende dat de Synode deze zaak ernstig ter harte
moest nemen.

Br. Heyns was van gevoelen dat aan kerkelijke ambtenaren reeds genoegzaam
waarborg was gegeven, tegen vervolging, wanneer zij in hunne betrekkingen, en overeen
komstig kerkelijke bepalingen handelen.

Verzoek van iu. .~. In vereeniging met dit voorstel, bragt de Pr~ses ter tafel het verzoek van den
Weeber. Oud-Ouderling M. J. Weeber, Hoofdstuk I: 12, “om terug betaling,” enz. (Biji.), en gaf de

noodige toelichting in deze zaak, waaruit bleek, dat hoewel in een app& voor het Hooge
Geregtshof, tegen eene uitspraak van den Resident Magistraat van Beaufort, gem. Ouder
ling was vrijgesproken, hij nogtans aan onkosten eene sorn van £11 14s. 9d. had moeten
betalen.

Be Pr~eses zeide dat hij de zaak van den Oud-Ouderling Weeber eerst voor de
Vergadering zoude brengen.

Be Predikanten van de Kaapstad en Prince Albert, en de Ouderling van Malmes
bury, deelden hunne gevoelens over deze zaak aan de Vergadering mede, en verklaarden van
gevoelen te zijn, dat dit als ecu plaatselijk geval moest beschouwd worden, en dat de kerke
raad van Beaufort den Ouderling hierin moest te gemoet komen.

Be Assessor was van gevoelen, dat, in zoodanige gevallen, het de voorname zaak
was, het princ~e te verkiaren, naar hetwelk gehandeld moest worden: dat de kerk, namelijk,
voor zoodanige onkosten verantwoordelijk is, hetzij door den Kerkeraad van Beaufort, of
door de Synode zelve betaald.

De Predikant van Pietermaritzburg stelde voor, dat de Synode hare goedkeuring
over het gedrag vhn den Ouderling Weeber in het handhaven van de regten der kerk te
kennen geve; waarop de Scriba van den Ring van Beaufort verklaarde, dat die Ring zijn
gedrag reeds geregtvaardigd en goedgekeurd had.

Be Assessor stelde hierop voor: “Be Syriode oorcleelt dat, in dit bijzonder geval,
het de pligt is van den Kerkeraad van l3eaufort, den Ouderling Weeber, die, handelende in
die betrekking, schade heeft komen te lijden, in de uitoefening van zijn pligt, de onkosten
te vergoeden.”

Eesluit daarowtrent. Be Predikant van Colesberg stelde als Amendement voor :—“ Baar bet Hooge
Geregtshof den Ouderling Weeber onschuldig heeft verklaard, en er nogtans kosten op hem
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zijn gelegd, zoo verklaart de Synode zich bereid deze onkosteri te dragen.” flit amende
inent is door de meerderheid aangenomen. In de minderheid stemden de Predikanten van
Kaapstad en Fransch Floek, de afgevaardigden van Malmesbury, en de Ouderling van
Hopefield.

Tot Kerkelijk Regt, Hoofdstuk I: 10 terug keerende, werd door den Predikant
van Colesberg voorgesteld, er bij te voegen, waarmede de Predikant van Calvinia verklaarde
zich te vereenigen, “indien de Synode hem onschuldig verklaart.”

Als emendatie hierop werd door den Predikant van Prince Albert voorgesteld,
“dat deze Hoog-Eerw. Vergadering dit besluit tot voorkomende gevallen late.” Deze
laatste emendatie is aangenomen. In de minderheid stemden de Pra~ses, de Afgevaardigden
van Calvinia, Franschhoek, Pietermaritzburg, en de Ouderlingen van Burgersdorp, Win-
burg, en Pauresmith.

Hoofdstuk I: 1.1, kwam flu ter tafel, als hoedanig moet het gedrag beschouwd
worden,” enz.

Be Predikant van Calvinia verklaarde wat tot deze vraag aanleiding had gegeven.
Be Assessor, ook de Predikanten van Kaapstad en Paarl deelden bunne gevoelens

over deze vraag aan de Vergadering mede, waarop de Predikant van Prince Albert het
vo~gende voorstel inleverde: “Zijn gedrag, zoo verkiare de Synode, is zeer onwettig en
laakbaar.”

Be Pr~ses stelde de verdere overweging van deze vraag tot de volgende zitting uit.
Bij de resumptie der Kiad Notulen, verzocht de Predikant van Colesberg aan

teekening, dat hij bij het behandelen van het voorstel van den Predikant van Swellendam,
over hoofdstuk I: 4, in de minderheid heeft gestemd, en zijne redenen schriftelijk zal in
leveren. Ook verzocht de Commissie, benoemd om op de memorie van Ds. 0. W. Steg
mann, rapport nit te brengen, dat dezelve met ten minste twee leden vermeerderd worde,
waarop de Pra~ses daartoe benoe.mde de Predikanten van de Kaapstad en de Paarl.

Ret dankgebed werd door Ps. Shand gedaan. Geresumeerd en geteekend op
heden, den 20 October, 1857.

ZEVENIJE SESSIE.

Din9sdaq, den 20~cten October,

Tegenwoordig zijn al de leden, uitgenomen Ps. Herold, wegens ongesteidheid.
Het gebed geschiedt door Ps. Neethling van Hopefield: de notulen gelezen zijnde,

worden, na eenige aanmerkingen en vragen, geconstateerd.
Er wordt gelezen een verzoek van de Commissie aangesteld tot onderzoek van de

klagte tegen den Ring van Swellendam, om eerst op Zaturdag rapport te mogen leveren,
ten einde te naauwkeuriger te werk te kunnen gaan. Ret verzoek wordt toegestaan.

Be Ouderling, vertegenwoordiger van Darling, legt deze vraag voor de H. B. Ver
gadering: “Zou het niet wenschelijk zijn, terwijl het geheele ligchaam der Synodale Vergade.
ring naar den Gouverneur gaat, hem een adres aan te bieden, hem dringend verzoekende,
om de kerken die geenen onderstand van het gouvernement ontvangen, daarvan te
voorzien?

Be Leeraar van Napier betwijfelt de gepastheid daarvan voor de gelegenheid;
daarentegen spreekt de ouderling Dr. Changuion ter ondersteuning.

Dc Leeraren van Paarl en Graaff-Reinet dachten het verzoek billijk, maar
ontijdig.

Be Ouderling van Malmesbury denkt gunstig over een adres van dien aard,
anderen van de leden daar tegen. Na eenige verdere discussie waarin de Leeraar van

Besluit op kerkelijk
regt, I: 10.

Kerkelijk regt, 1: 11.

Voo~ste1 em eec adre,
aan den Gouvernejir ace,
te bieden.

Besluit daaro,ntroit
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Middelburg, de ouderlingen Truter en Du Plessis, en de Leeraar van Somerset deel namen
stelt de Ouderling Truter als emendatie voor: “Bat deze H. E. Vergadering, wanneer
Eeschrijvingspunt I: 7 en 8b over het Vrijwillig Beginsel wordt behandeld, in overweging
nerne, hot wenschelijke om aan Zijne Excellentie eon adres aan te bieden, verzoekende dat
die gemeenten, welke aisnog van leeraren zijn verstoken, door het Gouvernemei~t van
salarissen worden voorzjen,”—.....welke emendatje met groote meerderheid wordt aan
genonien.

Twee memories ten gunste van de “vrije” verkiezirig van kerkeraden, worden nu
ter tafel gebragt, zijnde eene van George, en de tweede van Swellendam; welke op voor
stel van den voorzitter worden overgelegd tot tijd en wijle hot voorstel omtrent deze zaak in
de Beschrijvingspunten wordt behandeld.

Men gaat voort tot overweging van Beschrijvingspunt I: 11. Be Voorzitter
noodigt de leden uit ter verdere ontwikkeling hunner denkbeelden daaromtrent.

Be Leeraar van Victoria verzoekt dat bij het voorstel van dien van Prince Albert
worde gevoegcl “en Inaakt zich aan censuur onderhevig.”

Be Iieeraar van Bloemfontein geeft ziju innig leedgevoel te kennen over de denk
heelden in verband met het onderhavige punt gisteren door den Eerw. vertegenwoordiger
van Kaapstacl (Dr. Heyns) uitgesproken, en wenscht te weten, of dit het gevoelen van doze
Hoog-Eerw. Vergadering zijn kan P Met het gesprokene drukten hunne overeenstemmiiig
nit, do Otidorlingon van Colesberg en Burghersdorp. Be Eerw. Vertegenwoordiger van
Kaapstad spreekt ter zijner verantwoording, dat hij nimmer heeft geleerd dat do kerkelijke
lioven geene magt van Ceflsuur zouden hebben. Hij heeft zich niet verzet tegen de kerkelijke
tucht, rnaar daar waar zijn goede naam, dierbaar als bet ‘even, in gevaar is, daar meent hij
dat elk lidmaat regt heeft zich elders te vervoegen. Do Ouderling van Swellendam verklaart,
dat wat de goede zin van den Eerw. vertegenwoordjger van Kaapstad ook zij goweest, hij,
en hij is overtuigd, alle eenvoudigen, zijne aanspraak in denzelfden zin hebben verstaan
als waarin do Leeraar van Bloemfontein zuiks heeft gedaan.

Do Leeraren van Calvinia en Graaff-Reinet geven mode hun gevoelen te kennen
tegen do wijze, waarop door den Leeraar van Kaapstad, over de zaak in behandeliug is
gesproken. Die van Prince Albert, van Ladysmith, van Burghersdorp en van Swellendan],
dringen aan op eene strenge uitoefening der kerkelijke tucht; do Ouderling van Burgers
dorp geeft zijne goedkeuring hierover to kennen.

Dc Leeraren van Fauresmith en Colesberg handelen or inede over, laatstgemelde
in hot breede; Br. Changuion wijst op hot onderseheid tusschen do leeraren van onzen tijd
en die van do Apostolisehe kerk, tussehen de regtbanken van onzen tijd en die der heidenen
van do eerste eeuwen der kerk.

Hierop antwoordt do Leeraar van Bloemfontein, dat, indien dit waar ware, ouze
formulieren dan schromelijk dwalen, welke in de woorden der Apostolische Kerk, lidmaten,
ouderlingen en leeraron bevestigen.

Di. Krige, Van dor Riot en Van Velden spreken voor en tegen het punt vaii
overweging.

Hot voorstel, nu in verband met do emendatie voorgelezen zijnde, wordt met 52
stonunen aangenomen. In do minderheid stemden Dr. Scholtz en Ds. Ham.

Rapport van do Commissie in do zaak van N. G. Vos (Beschrijvingspunt IV: 11,
12) wordt nu gelezen, gelijk ook van do Commissie betrekkolijk V: 1 :~“ Verzoek van den
Eorw. Gregorowski, om als leeraar onzer kerk to worden aangenomen.” Hierop verzocht
do Eerw. vertegenwoordiger van Pietermaritzburg to mogen vernemell, ~vat vroeger ton
opzigte van den Hoer Döhne is verrigt, besehouwende hij diens zaak met die van don fleer
Gregorowski als gelijkstandig. Be stukken daarop betrekking hebbende worden gelezen.

Na (10 pauze gaat men voort met do behandeling van de zaak van den fleer
Gregorowski. I)e Oudorling van Stelleubosch verklaart van don Kerkeraad van Stellonbosch
in opdragt te hebben ontvangen deszelfs bozwaai~ togen do aanneming van den Hoer
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Gregorowski tot leeraar onser kerk voor deze Hoog-Eerw. Vergadering te leggen. Op de
vraag van den Assessor: of hij niet zijne overeenstemming met de leer onzer kerk heeft
betuigd? wordt door den Eerw. vertegenwoordiger van de Paarl geantwoord: dat hij dit
~ve1 heeft gedaan, maar dat de Commissie dit als geen genoegzaatn bewijs heeft beschouwd.
Be vraag wordt voor de Vergadering gebragt, zoo als dezelve in het rapport was gesteld ettoeg~t~~

(BijL) en eenparig ôntkennend beantwoord.
Be leden verlaten huiine zitplaatsen, om hunne opwachting bij Zijue Excellentie

den Gouverneur te maken.
Wederom plaats genomen hebbende, hoort de Vergadering het rapport van Appel van P. C. Vo~

de Commissie in de zaak van den ileer Vos, Beschrijvingspunt IV: 11, 12.
Zij die, als leden van den Kerkeraad van Stellenboseb, in den Ring van Kaapstad

reeds vroeger in de zaak zitting hebben gehad, zoo ook zij, die met kiagers of beklaagden
in bloedverwantschap staan, verlaten de Vergadering.

Daar de Hoog~Eerw. Voorzitter mede binnen deze termen valt, verlaat hij den
stoel, die genomen wordt door den Hoog-Eerw. Assessor.

Zijn Hoog-Eerw. verzoekt den Eerw. Vertegenwoordiger van Ladysmith een overwogext.

eenvoudig historisch verhaal van de toedragt der zaak te geven, hetgeen geschiedt.
Ret besluit van den Kaapstadschen Ring in de zaak wordt voorgelezen, mits

gaders de handelingen in verband daarmede in deszelfs Vergaderingen van 18, 19 en 20
October, 1854? Be Voorzitter vraagt, na zeif in het kort de zaak te hebben toegelicht, of
iernand eenige nadere toelichtirig kan geven?

Op verzoek van Ds. Hofmeyr, van Calvinia, wordt gelezen de brief waarin de
klagte voorkomt, wegens de onbevoegdverklaring tot ouderling van den Heer Vos, als
oefeninghouder; geteekend door J. C. Faure, P. Marais, Jac. du Toit en 0. du Toit.

Er wordt voorgesteld, dat een der leden des Kaapstadschen Rings worde binnen
geroepen, om deszelfs handelingen in de zaak te verdedigen.

Be Leeraar van Colesberg stelt voor :—“ Bat eerst gehandeld worde over de
vraag: ‘of een geadmitteerd oefeninghouder als ouderling mag ageren ?‘“

Be Voorzitter wijst er op, dat de zaak in kwestie geene is dan deze :—“ Of
de handelwijze van den Ring daaromtrent regtmatig is geweest ?“

Be toenmalige voorzitter, Br. Reitz, wordt opgeroepen tot verdediging daarvan.
Hem wordt door den Leeraar van Caledon gevraagd :—“ Waarom de Ring van Kaapstad
geweigerd heeft in de klagte te treden ?“—en daarop geantwoordt: “Omdat kiagers, door
zich eerst te wenden naar de Synodale Commissie, niet den gewettigden gang gegaan zijn,
in de beharideling der zaak vereischt.”

Onderscheiden stukken worden gelezen, waarop de Voorzitter het volgend voor
stel doet: “ Daar het nit Art. 19 niet blijkt, dat de Synodale Commissie een hof van appel
is, gelijk de Synode, of dat hare opinie gelijk staat met een vonnis, vernietigt deze Synode
het besluit des Kaapstadschen Rings, waarbij geweigerd wordt de klagte tegen den
gecombineerderi Kerkeraad van Stellenbosch aan te nemen.”

Be Leeraar van Colesberg levert hierop eene emendatie :—“ Daar de Kaapstad- Besinit.

sche Ring niet heeft gehandeld naar Art. 26, verklaart de Synode deszeh’s uitspraak voor
vernietigd ;“ tegen welke de meerderheid is. Voor het voorstel van den Voorzitter verklaart
zich de meerderheid. Be vraag :—“ Of een oefeninghouder ouderling kan wordell ?“ wordt
met goedvinden van velen in de Synode tot morgen overgelegd.

Nog leverden do Vertegenwoordigers van Colesberg schriftelijke redenen in, waarom
zij bij de behandeling van beschrijvirigspunt I: 4 in de minderheid hebben gestemd.

Be Vergadering wordt met dankgebed besloten door Bs. W. Murray, van
Middelburg.

w~rwwr.nw~.w~ww
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ACHTSTE SESSIE~

Woen8da[/, den 21~ten Oclober.

Afwezig de Predikant van Stellenbosch, wegens ongesteidheid; en de Ouderling
van Hanover, met verlof.

Na het gebed door Ds. W. A. Krige werden de notulen gelezen en geteekend.
Door de Commissie, belast met het lezen der ingekomen stukken, werd overgelegd

eene memorie van den Ouderling van Richmond (Biji.), zich bekiagende over de gemaakte
grensscheiding. Pit stuk werd inhandigd aan de Commissie, belast met het onderzook der
verzoekschriften, vermeld in punt IV:

Vraag of eon geexami- Overeenkomstig het op gisteren aarigekondigde, werd nu de vraag gedaan : “Of
totoder1in~’~erkies- ecu geexamineerd oefeninghouder, of godsdienstonderwijzer, verkiesbaar zij tot ouderling 9”
baar is? Hierover werd bevestigend gesproken door de Ouderlingen van Colesberg, l3ur.

gersdorp, Pietermaritzburg, Heidelberg, Swellendam en Tulbagh en de Predikanten van
de Paarl, Swellendam, Ladysmith en Hopefield, en ontkennend door do Oudorlingen van
Stellenbosch en Kaapstad, en den Predikant van Napier.

Bevestigendbeantwoord Tot de stemming gebragt zijnde bleek het, dat doze vraag bevestigend met 54
was beantwoord, terwiji 23 zich er tegen verklaarden.

De Ouderling van Stellenbosch zoude zijne redeneri inleveren, waarom hij ontken
nond die vraag heeft beantwoordt, en do Predikant van Oudtshoorn verzocht aanteekening
dat hij in de minderheid was.

Klagte tegen den Ring I-Jet rapport van de Commissie, belast met hot onderzoek van het c~ Bezwaar
van Tn1ha~h ..

(Punt IV: 13) over de haridelwijze van den Tulbaghschen Ring, die geweigerd heeft onder
zoek te doen naar eene klagte van onzedelijkheid,” word flu voorgelezen. (Biji.)

Op aanzegging van den Hoog-Eerw. Pr~eses verlaton die loden der Synodale
)vcrwogen. . Commissie en des Rings, die in doze zaak dccl gehad hebben, de Vergadering. Na eenige

discussiën werd do Scriba der Synodalo Commissie verzocht do zaak te willen toelichten,
die dat deed door do voorlezing van de besluiten der Commissie, genomen in do vergade
ringeli der Commissie van November 1852, April 1853 en Januarij 1855. Do Scriba des
Rings boweerde, dat do beschuldigingen bij do Synodalo Commisssio ingeleverd en tot
ondorzoek naar den Ring gezondon, niet als nieuwe besehuldigingen kunnen worden be
schouwd.

Do Predikanten van Calvinia, Kaapstad, Graaff-Reinet, Colesberg en Victoria,
golijk ook do Ouderlingen van de Kaapstad, Malmesbury en Swelleudam gaven hun
gevoelen over doze zaak to kennen, waarop door den Ouderling Truter werd voorgesteld:
“Dat doze Hoog-Eerw. Vergadoring niet goedkeuron kan hot gedrag van den Tulbaghschen
Ring, met to weigeren onderzoek to doon naar do klagto van onzedelijkheid; doch dat do
Hoog-Eerw. Vergadoring, in aanmerking riemende den bestaanden last van de Synode aan do
Synodalo Commissio in diezelfde zaak, die woigoring van den Ring toeschrijft meer aan eon
verkeerd oordeel, dan ~vel aan opzettelijke ongohoorzaamheid. 1)e Hoog-Eerw. Vergadering
mnaakt eciter hierbij opmerkzaam, dat dit gedrag van don Tulbaghschen Ring tot geen
pr~cedens diene, en men zich voor do tookomst stiptelijk houde aan hot bcpaaldo in do wet,
ten opzigte van mindere en hoogere K.erkbosturen.”

c~es1uit. Hierop wordt hot volgonde amendement voorgesteld door den Predikant van Cobs
berg: “Daar do Ring van Tulbagh niet heeft gehandeld naar Art. 4 en 5, en Art. 19 : 7,
8, zoo kan do Synode zijno handelwijze niot goedkeuren.”

Voor dit amendement stemden 42, en daartegon 22.
~\nieckeningvanScriba Do Scriba van don Tulbaghschen Ring loverde daarna schriftolijk verzoek in
los Rings. “Pat aangoteekend worde dat do uitspraak van do Synode in hot bezwaar over do handel

wijze van den Tulbaghschen Ring, die geweigerd heeft,” onz., euz. geeno betrekking op
hem heeft, die (hij) als lid der Synodale Commissie tegen hot besluit dier commissie heeft
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gestemd, en in de Vergadering van don Tulbaghschen Ring buiten stemming is gebleven,
op grond van vroegere bemoeijonis in de zaak.”

In de derde Sessie was ten fine van rapport opgedragen, aan eeno Commissie, eene
memorie van C. W. Raath (Biji.) Be commissie haar rapport heden ingodiend hebbonde
(Biji.) werd de vraag voorgesteld of men in die zaak zoude treden. Be meercierhoid daar
in toegestemd hebbende, zoo werden gelezon de stukken aan do memorie van den appe1~ant overwogen.

geannexeerd, als: de brief van den kiager Weeber, beheizende zijne klagt tegen C. ‘~iV.
Raath~ aan den Kerkoraad; de getuigenissen gegeven door Platje, 0. C. Weeber, de Koker,
A. Raath, gob. Weeber, G. J. Raath, McBermid, 0. ‘~V. Raath, en F. B. Bosman, als vorineld
in hot uittreksel des Kerkeraads, en tevens de verdediging door C. W. Raath bij den Kerke
rand ingediend op die afgelegde verkiaringen.

Na eenige discussion werden weder aan de Vergadering voorgelezen, de notulen Besluit.

van den Kerkeraad van Beaufort, waarop do Vergadering, besloten hebbende to handelen
naar Art. 7 der wetten, de vraag door den Hoog-Eerw. Pr~ses word gedaan, “of
do Vergadering van gevoelen zij dat op de getuigenissen, zoo als zij her zijn voorgelegd
(t.w., hot extract uit do notulen des kerkeraads met do daarin genoemde, en daarbij gevoegde
vorkiaringen boven gonoomd), waarop do Kerkoraad van Boaufort uitspraak heeft gedaan,
C. W. Raath onbovoegd was als Biakon to worden bevestigd.” Men antwoordde daarop

noon.”
Be Predikant van Prins Albert antwoordde “ja.”
Be Predikant van do Kaapstad on Oudorling Changuion verzochten aantoeko

ning dat zij “zich zelvon onbevoegd vorklaarden daarover to oordeelen.”
Aan do Commissie aangesteld om to rapportoren op do Memorie van Ps. G. W.

Stegmann, word op haar vorzook, toegestaan, haar rapport op aanstaanden Woensdag in to
dionen.

Hot Beschrijvingspunt I: 13~, door don voorsteller toogelicht zijnde, word met I: 13~.

eenparige stommen aangonomen.
Hot Punt I: 13”, word toegelicht door den Prodikant van Fauresmitli; op voor

stel van den Actuariu.s werd daarop nit vroegero handelingon der Synode voorgelezen, wat
omtront de zakon in dit punt vervat, reeds was godaan, als lietgeen voorkomt in do Acta
Synodi 1842, bi. 192, 865, 199, 385, 871, 880, seqq. 1847, bi. 150, doch, hoe tot
hoden, ann de voorstellen door do Commissie godaan, geen gevoig was gegoven. Daarop
wordt door den Predikant van Swellendam voorgosteld :—“ Dat hij do nieuwe uitgavo dor Besluit.

Kerkelijke Wotten, welke na afloop dozer Synodale Vergadering zal geschieden, worde
gevoegd eon uittreksel uit do Huwolijks Ordonnantie van den Commissaris-Generaal Do
Mist, om tot rigtsnoor to verstrokken voor leeraars en loden ;—dat verder bij do Regering
dozer kolonie, en ook Natal, en do aangrenzende Staten aanzoek worde gedaan, namons
doze Vergadering, dat de Huwolijkp Ordonnantie wordo goamplieerd.”

Bit voorstel word met oonparige stommen aangonomon.
I’ot cone Commissio, om hetgeou in hot laatsto gedeelte van dit nu aangenomon

voorstel vervat is to beworkstelligen, worden benoemd de Actuarius, do Pr~ses dozer
Vergadering, met Dr. 1-leyns en den Ouderling van Malmesbury.

Met betrekking tot I: 14, word uit do Acta der Synodalo Commissie gelezen do
correspondentie met hot Gouvornement alhier, bladz. 287, wanneer, na eenige discussiën,
door don Hoog-Eerw. Assessor word voorgesteld :—“ Bat men bekrachtige hot daarom
trent genomen besluit der Synodale Comniissie.”

Hierop werd als eoi~ eer$te amendement voorgesteld door den Ouderling Chan
guion :—“ Dat do Kerk vertogenwoordigd wordo door cone deputatie bestaande uit leoraar
en ouderling.”

Als eon tweede amendomont, door don Predikant van Oaledon :—“ Bat do vertogen
woordiging van ons Kerkgenootschap bij den Staat geschiede door den Actuarius
Synodi.”

1)
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Besluit. Als een derde, door deii Predikant van Graaff~Reinet :—“ Dat do Synod0 iema~

kieze om de Kerk te vertegenwoordigen bij do Regering, tot de volgende Synode, met ~
Seounclus.”

Dit derde amendement werd aangenomen.
Tot de kiezing overgaande, werd do Predikant van Wijnberg gekozen.

Eenoerniug. Tot Secundus werd door den Predikant van Prins Albert voorgesteld, “de oudste
Predikant van de Kaapstad.”

Door den Predikant van Oudtshoorn, “de oudste Ouclerling.”
Door den Predikant van Calvinia, “de tijdelijke Prtoses des Kerkeraads.”
Tot stemming ~overgaande, werd bij meerderheid verkozen, “de oudste Prodikant

van de Kaapstad.”
Dc Predikant van Malmesbury verzocht aanteekening, dat “hij tegen hot principe

is van vertegenwoordiging bij den Staat.”
Theologisehe Kweek- Het volgende voorstel wordt gedaan door den Predikant van Graaff-Reinet :—.

school. “Do Synode bepaald hebbende, dat do Synodale Commissie onverwijld do Theologische

Kweekschool oprigte, zoo wordt voorgesteld, dat do Synodale Commissie verzocht en
gevolmagtigd worde, om reeds terstond, gedurende de zitting dozer Synode, daartoe do
noodige stappen to nemen,”—op morgen to beharidelen.

Door den Predikant van Prins Albert wordt, omtrent hot besluit in de zaak van
C. M~. Raath, eon protest ingediend. (Biji.)

I-let dankgebed geschiedde door Ds. W. P. Heugh.
Geresunieerd 21 October, 1857.

www-~

NEGENBE SESSIE,
Donderc1a~çi, den 228ten October.

Afwezig zijn, alleen do Leeraar van Stellenbosch en de Ouderling van Hanover,
wegens ongesteidheid, en van Simonsstad.

Do Vergadering wordt geopend met gebed door den Leeraar van Wellington.
De notulen worden gelezen en geconstateerd.
Aanteekening wordt gevraagd door den Leeraar van do Kaapstad, dat hij bij de

behandeling van Beschrijvingspunt I: 14, op gisteren, ambtshalve niet is tegenwoordig
geweest.

Protest in de zaak van Er wordt gelezon eon protest van den Leeraar van Prins Albert tegon do behan
Raath, deling en de uitspraak in de zaak van Raath. Ook ‘hoort do Vergadering do redenen

waarom do Ouderling van Stellenbosch, in de zaak van N. Vos, l3eschrijvingspunt IV: 11,
12, in do minderheid heeft gestemd.

Do Leeraar van Colesberg stelt voor :—“ Pat, naar Art. 10: 8, niemand in hot
vervoig buiten stemming zal mogen blijven, zonder dat de redenen door do Vergadering
worden beoordeeld.” Voorsteller licht zijn voorstel toe, maar wordt daarin gestuit, zoo door
leden, als door do betuiging van den Hoog-Eerw. Voorzitter, dat zijn Hoog-Eerw., zoo lang
hij hot voorzitterschap bekleedt, strengelijk handelen zal naar Art. 10: 8. Hierop worth
hot voorstel ingetrokken.

Be Voorzitter brengt ter tafel hot voorstel van den Leeraar van Graaff-Reinet,
gisteren ingediend.

Theoiogische Kweek- De Ouderling van Malmesbury levert dit amendement in :—“ Dat doze Synode
school, in do bebandeling van eon zoo gewigtig voorstel niet tredon kan, voor dat hot beslist is, of

do Synodale Commissie al dan niet voor hare daden verantwoordelijk is.”



27

Be Afgevaardigde van de Paarl zegt, met betrekking tot het amendement van Discussie.

den A.fgevaardigde van Zwartland, dat er waarlijk geen goede grond voor de leden is,
om gedurig te smalen op de verantwoordelijkheid der Synodale Commissie. Is die Corn
missie onverantwoordelijk, dan is zij het door eene wetshepahng der Synode; zij heeft niet
zich zelve, rnaar de Synode heeft haar onverantwoordelijk gesteld. Zij heeft zich ook niet op
hare onverantwoordelijkheid beroepen. Men heeft haar niet tot verantwoording geroepen.
Zij heeft, integendeel, een en anderrnaal, ongevergd, zich verantwoord. Hier is dan
geene goede reden haar gedurig hare onverantwoordelijkheid te verwijten.

Voorzitter meent, dat eer hij het amendernent in omvraag brengt, hij van de
Vergadering verdere toelichting zal dienen te vragen, op het voorstel van den Leeraar van
Graaff-Reinet. Hiertegen drukten enkele der leden hun gevoelen uit.

Be Leeraar van Hopefield vraagt :—“ Of de Synodale Commissie niet ophoude te
bestaan, naar de wet, gedurende de zitting der Synodale Vergadering 9”

Ds. Van der Lingen verklaart voor het voorstel te willen stemmeri, om den wille
van vooruitgang, van het punt waar wij reeds voor tien jaren waren.

Ds. Scholtz drukt zijn leedwezen uit, dat hij en anderen als “tegenstaiiders”
der Kweekschool zijn bekend gesteld. Bit zijn zij niet. Ook betreurt hij dat alie poging
tot toenadering tot de, in dezen anders denkenden, is mislukt. Hij geeft voorts zijne redenen,
waarom hij van gevoelen is dat de Kweekschool niet wel zal werken:

1. Orndat voor de voorbereidende studiën niet genoegzaam gezorgd is.
2. Ook vindt hij twee professoren ongenoegzaam voor de Theologie. Derhalve stelt hij

voor :—“ Men stelle eene Commissie aan, bostaande nit al de leden der Synodale
Commissie, met een gelijk getal andere leden der Synode, en wel uit die~qenen,
die bij het eerste voorstel van den Afgevaardigde van Graaff-Reinet in do mm
derheid waren, om te overleggen of het wenschelijk is, den last aan de Synodale
Commissie tot oprigting van het Theologisch Seminarium uit te breiclen en to
wijzi~en, en zoo ja, om dan een ontwerp van zoodanigen uitgebreiden last, aan
de Synode ter beraadslaging voor te leggen.”

Do Leeraar van Bloemfontein verklaart zich eeusternmig met den laatsten spreker,
met dien verstande nogtans, dat het voorstel van den Leeraar van Graaff-Reinet daardoor
niet vervalle.

Ook de Leeraar van Graaff-Reinet stemt er meê in, ook hij wenscht eene ruim
opgerigte Kweekschool, drie professoren, enz.

In denzelfden geest spreekt de Leeraar van Pietermaritzburg.
Be emendatie, door den Ouderling van Maitnesbury voorgesteld, wordt door den

Leeraar van Bloomfontein in strij d geacht met een, in dezen, reeds genomen besluit.
Be Leeraar van Piketberg verklaart het voorstel van den Leeraar van Graaff

Reinet onaannemelijk, dewiji do Synodale Commissie onverantwoordelijk is.
Die van Graaff-Reinet denkt, dat zoo do Synodale Commissie speciaal belast

worde met do zaak der Kweekschool, dezelve van de verantwoordolijkheicl geenszins zou out
heven zijn.

Ouderling Changuion, Ds. Murray, van Bloemfontein, en vele andere leden spreken
over hot punt, waarna de Hoog~Ew. Voorzitter als zijn gevoelen to kennen geeft :—“ Bat daar
het voorstel van Ds. Scholtz niet alleen afwijkt van, rnaar ook strijdt tegen hot voorstel
van den Leeraar van Graaff-Reinet, diens voorstel eerst dient to worden voorgebragt.”

Hiorover valt veel wisseling van gevoelen voor. Leeraren van Piketberg, do Paarl,
Calvinia, en Swellondam spreken in dezen.

Dr. Changuion dringt aan op de aanneming van ‘t amendemont, door den leeraar
van Piketberg voorgebragt.

Do Leeraar van Graaff-Reinet stemt toe, dat bij zijn voorstel worden gevoogd de
woorden, “dezelve aan do goodkeuring der Synode ondorwerpende.”



28

Eene emendatie in den loop der discussie voorgesteld door den Leeraar van Swel
lendam wordt teruggetrokken.

Voorzitter leest nu
I. Voorstel van den Leeraar van Graaff-Reinet, gelijk dezelve nu staat.
2. Be emendatie van den Oude~1ing van Malmesbury.
3. Ret amendement van den I~eeraar van Piketberg.

Wederom vallen er ruime discussiën voor.
Be Ouderling van Malmesbury trekt zijne emendatie terug.
Dc Leeraar van Swellendam tooiit aan, dat zoo het voorstel van den Leeraar van

Piketberg werd aangenomen, de Kweekschool niet tot stand zou komen.
Voor en tegen spreken op nieuw eenige leden.
Voorzitter verklaart dat hat onmogelijk is het voorstel van den Leeraar van

Piketberg in omvraag te brengen, daar het in strijd is met dat dat reeds ter tafel is, en do
reeds genomen besluiten omtrent do Kweekschool.

Dr. Changuion daarentegen noemt dit eene gevaarlijke wijze van handelen op dit
tijdstip.

Be Voorzitter noemt het cane kwestie van orde, en vraagt aan de Vergadering of
het voorstel van Dr. Seholtz in omvraag mag gebragt worden, in strijd als hot is met Art.
X: 16? Slechts 22 leden antwoorden hiarop toestemmend.

Welkvoorstel aangeno- Nu wordt hat voorstel van den Leeraar van Graaff-Reinet gelezen, aismede ecu
men, van Swellendam, welk laatste na eerstgem. zal wordan in omvraag gebragt. Na eene

hoofdelijke stem-opname blijkt het, dat het voorstel van den Leeraar van Graaff-Reinet is
aangenomen door 55 tegen 24 stemmen.

I-let voorstel van den Laeraar van Swellendam luidende :—“ Dat aan de Synodale
Commissie aanbevolcn worde in hat invoeren van den haar opgedragen last, zelfs staande de
Vergadering, andere loden dozer Vergadering nit te noodigen, met haar over de zaak der
Kweekschool to conferoren, vooral van degenon die omtrent daze zaak in de minderheici go
stemd hebben,” wordb voorgebragt, gelijk ook eene omendatie van den Leeraar van Calvinia:

Nadere voorstellen. “Be Synode benoame cane Commissie, om hat plan van hat Seminarium te revideren, en hat

gerevideerd plan aan de Synode te submittoren. Be Commissie besta voor de cane heift uit
degonen die in do mindorheid, en voor do andere heift uit degenen, die in de mearderheid
over deza zaak hebben gestemd.”

Veel discussie wordt er govoerd over den tijc[ en do wijze, waarop daze voorstellen
dienen voor de Vergadoring gelegd to worden. Be mneerderheid is voor acne dadeiijke
behandeling.

vmendatie terug go- Ba emondatie wordt door den voorsteller torug getrokken.
n Swellendam Drs. Hofineyr en Changuion treden in het mime in do meriten van hat voorstel.

aang000men. Ook andere leden spreken daarover. Ret voorstel in omvraag gebragt, wordt met 50
stemmnen aangenomen.

In do minderheid stemmen do Predikanten van Kaapstad, Hopefield, Piketberg,
Colesberg, en Franschhoek; do Oudemlingon van Hopefield, van Stellenbosch, van Knysna,
en Pieterrnaritzburg.

Na de pauze, vraagt Dr. Changuion, of do discussie waarin do Vergadering, vóór
do pauze, betrokkon is geweest, als geheel afgedaan moot beschouwd worden? Hij wonscht
eon govoelen, geuit door den Loeraar van Pietermaritzburg, dat verdenking tegen hem, en
gelijkgezinden ken verwekken, to weêrspreken. Hij wenscht eon voorstel in to leveren.

Be Hoog-Eerw. Voorzittor vorklaart, dat dit buiten do orde is.
Dr. Chauguion zegt daarop, dat or voor hem on dogenen, die in de mindorheid

zijn, omtrent de Kwookschool, nu nog ~n stap overig blijft, eon droevige—namelijk: plegtig
protest.

Be Looraar van do Kaapstad (Dr. Hoyns) vorzoakt aammteokening, dat hij bij do
behandoling d~r zaak—van do Kweokschool—gehoel buiten discussie is gebleven.
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Be vertegenwoordigende Ouderling van Pietermaritzburg zegt in geschrifte bet
volgende :—“ Ret grieft mij zoo breedvoerig over doze zaak, namelijk: het oprigten van het
Theologische Seminariurn, te hooren spreken, te meer, daar do meerderheid der gemeente
lederi van Pietermaritzburg—bij rnijn vertrek van daar—hebben gezegd: doe in die zaak
wat gedaan kan worden, dat toch ditmaal onze Synode deze zaak onverwijid, zonder eenig
iiitstel, in volkomen werking stelle. Velen hebben zich zeer genegen verklaard mildelijk bij
te dragen.”

Be aandacht wordt geroepen tot Art. II: 10 :—“ Be titel then de Bisschop va~i Puiit 11: ~O.

Natal draagt.” Leeraar van Victoria geeft dit voorstel c—” Indien de titel van den Bisschop
van Natal, dezelfde is als die was van den Bisschop van de Kaapstad, dan handele deze
Synode daarrnede, even als met then gedaan is, in de Synode van 1852.”

Op verzoek van den Leeraar van Middelburg, wordt gelezen wat in de vorige
Synode daaromtrent is geschied.

Be Assessor stelt dit amendement voor: “Be Synodo acht het onnoodig eemge Besluit.

verdere notitie te nemen van de titels der Bisschoppen van do Episcopale Kerk in Zuid
Afrika, daar do declaratie in 1852 gedaan, en door Hare Majesteit ontvangen, reeds in de
zaak ~Toorzlet.

Na eenige discussie wordt de emendatie met 73 stemmen aangenomen.
Men gaat over tot de behandeling van Beschrijvingspunt II: 2 :—“ Be toestand Punt II: 2.

der Kerk in Transgariep tegenover do Regering.”
Leeraar van Prins Albert geoft dit voorstel :—“ Be Synode acht het onnoodig, in

tegenwoordige omstandighedon, eenigen stap te nomen in betrekking tot Beschrijvings
punt II : 2.”

Be Ouderling van Colesberg verklaart zich daarmede eens. Verscheidene loden
spreken voor do zaak.

Baarop wordt gelezen liet voorstel van Bs. Neetliling, benevens een amendement
van den Hoog-Eerw. Voorzitter, van dezen inhoud :—“ Be Ring van Transgariep wordt
geraden aanzoek to doen bij de wetgeving van den Vrijstaat; en de Kerkeraden van Natal bij
do wetgeving van Natal, om den noodigen waarborg voor do toekomst van do aan do Kerk
toegekendo voorregten.” Hetwelk wordt aangenomen.

Men nadert l3eschrijvingspunt III: (A.) 1.
Voorzittor noodigt do leden van don Ring van Kaapstad uit, do toedragt

der zaak voor de Synode in hot licht to stellen. Baar or zich niemand opdoet, neernt hij
dit op zich, on verklaart hot daarna voor eene blooto kennisgeving, waarnmedo zich do Vor
gadering te vredon toont. Voorts, omtrent Beschrijvingspunt III: (A.) 2, wijst do Voorzit
ter op de naauwe verbindtenis tusschen hetzelve en de twee volgende Beschrijvingsptnmten;
en legt aan do Vorgadering deze vraag voor :—“ Daar ten opzigte van deze Beschrijvings
punten, wolke met do verandering van de Constitutie der F[ooge Kerkvergadering in betrok
king staan, goen borodeneerd plan voor de Synode is, of do Synode hot raadzaam oordeolt
nu tot de overweging daarvan over to gaan?”

Dr. Changuion stelt voor :—“ Bat or eene Commissie worde benoernd, om alle
Beschrijvingspunten omtrerit de Constitutie dor Synodo in overweging te nemen, en daaruit
eon beredeneerd plan op to maken, en do Synode voor te leggen.”

Bit wordt met 62 stemmen aangenornen; en zal de Commissie bestaan uit den
Ouderling van de Kaapstad (Dr. Changuion), en do Predikanten van do Paarl, Malmesbury,
Burgersdorp, Swellendam, en Bloemfontein, met opdragt, om, indien mogelijk, heden over
acht dagen, Donderdag, den 29ston, rapport in to loveren.

Beschrijvingspunt III: (A.) 5, do tijd der Vergadering van de Synode en Rings~
vergaderingen, wordt toegelicht door Ds. Borcherds. Eenige leden geven redenen daar
tegen: do Ouderlingen vai’ Burgersdorp, Tulbagh, en anderen.

Be Ouderling van Calvinia stelt dit ainendemont voor :—“ Er worde geene veran
dering gemaakt in den tijd der zamenkornst van Ring en Synode.”~~ Bit wordt aangenomen.

Ameredement aangeno
men.

Puntlil: (A.) L

Punt III: (A.) 2.

veru~dering van de
Constitutie der Synode.

Aan Commissie opge
dragen.

Punt III: (A.) 5.
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De Ouderling van Napier verzoekt aanteekening dat hij in de minderheid heeft
gestemd.

Punt III: (A.) 6, 7 De Ouderling van Stellenbosch wenscht dat ook Beschrijvingspunten III: (A.)
~e~0mmi~ Opge- 6 en 7, in handen gesteld worden van de Commissie voor de Constitutie. Anderen wen

sehen dat de behandeling worde uitgesteld voor eenigen tijd.
De Leeraar van Graaff-Reinet vereenigt zich met den uitgesproken wensch van

den Ouderling van Stellenbosch, waarvoor zich ook de rneerderheid verklaart.
Punt HI: (A.) 8. Verder beraadslaagt men over Bescbrijvingspunt III: (A.) 8, dat door den Leeraar

van Calvinia wordt toegelicht.
De Leeraar van Ladysmith spreekt er tegen; die van Prins Albert er voor, ook

die van Hopefield. Deze heeft alleen dit bezwaar hoe men den dag bepalen zal.
i-hddag. Na eenige redewisseling door anderen, vraagt Dr. Heyns, wat de aard van then

biddag wezen zal?
Dc Leeraar van Malmesbu~y spreekt zijne bezwaren uit, waarop die van Calvinia

antwoordt, dat die biddag op een Zondag kan zijn.
Besluit. Dit voorstel wordt voor de Vergadering gelegd :—“ De Synode besluit, dat voort

aan hare tezamenkomst van eenen algemeenen, door de Kerk te houden biddag worde voor
afgegaan, en bepaalt dat dezelve te houden zij op den zevenden Zondag, vóór de bijeen
komst der Vergadering.”

Ds. Moorrees vraagt eene hoofdelijke stemming, waaruit blijkt dat het voorstel
met 55 tegen 22 stemmen is aangenomen.

Di. Moorrees, Ham, Van der Lingen, en Du Toit, hebben in de minderheid ge
stemd.

Punt III: (A.) 9. Nu WO1’dt Beschrijvingspunt III (A.) 9, in overweging genomen, en door Dr.
Robertson, in ondersteuning van den Leeraar van Pietermaritzburg toegelicht. Door Dr.
Robertson word~ er toegevoegd: “en het zingen van een gezang of psalm vers.”

Dr. Hofmeijr geeft deze emendatie :—“ Bij Art. 10: 2, worde gevoegd: ‘des ver
kiezende met Bijbel lezen.’” Eene nieuwe emendatie van dezer voege :—“ De Vergadering
bepale dat men zich houden zal bij de gewoonte, die tot nu toe bestond,” wordt met groote
meerderheid aangenomen.

Punt III: (B.) 1. Men gaat over tot de behandeling van Beschrijvingspunt III: (B.) 1.. De acta
der Synodale Commissie daarop betrekking hebbende, worden gelezen.

De Predikant van Graaff-Reinet stelt voor, dat er bijgevoegd worde: “tenzij
dezelve van hoogst diingenden aard zijn.” Hetwelk aangenomen wordt.

l’uut 111: (B.)2, 3,4, Voorts brengt de Hoog-Eerw. Voorzitter ter tafel, Beschrijvingspunten III: (B.)
u, 0, 7 ingctrokken. 2, 3, 4, 5, 6, 7. De voorsteller zegt, dat claar hij suits de voorstelling gewigtige bezwaren

tegen het voorgestelde heeft gezien, welke door hem genoemd worden, hij dezelve intrekt.
1 terugge- Hij spreekt ter toelichting van zijn voorstel, nu voor de Vergadering gebragt, en

voorkomende in Beschrijvingspunt I V: 1. Verscheidene der leden verkiaren zich tegen eene
zulke verandering, onder anderen, de Leeraren van Graaff-Reinet, en Victoria, en de Ouder
lingen van Burgersdorp, en Colesberg, waarna ook dit voorstel wordt terug getrokken.

Punt IV: 10. Rapport wordt gelezen van de Commissie omtrent Beschrijvingspunt IV: 10. Dc
Voorzitter vraagt of eenig lid derVergadering hieromtrent zijn gevoelen wenscht open te leggen.

Ds. Ham doet eenige vragen in verband met deze zaak, welke beantwoord wor
den door den Voorzitter, en door Ds. Borcherds.

Op verzoek van den Ouderling van Worcester, wordt gelezen :—“ Verzoekschrift
van enkelen om tot Worcester te mogen behooren.”

Daar de zaak nader beraad vereischt. en de tijd flu reeds is verstreken, wordt de
beraadslaging over de kwestie tot morgen verdaagd.

Predikant van Somerset Bij de lezing dei’ korte Notulen, verschijnt de afgevaardigde Leeraar van Oostelijk
Somerset ter Vergadering.

Dc werkzaamheden worden beslot,en met dankgebed bij monde van Ds. Louw.
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TIE N1~E ZITTING.

17rijda~q, den 23~ten October.

Allen zijn tegenwoordig, behalve de Predikant van Stellenbosch, wegens onge
steldheid, en de Ouderlingeri van Hanover en Simonsstad met kennisgeving.

Be Predikant van IJitenhage verscheen in de Vergadering, en werd verwelkomd predikant van Uiten

door den Moderatuur. liege.

Be notulen der vorige zitting werden daarop gelezen, en na eenige veranderingen
gearresteerd en onderteekend door den Voorzitter, Assessor en Scriba.

Be Actuarius Synodi leverde daarop ecu geschrift in, waarin hij de aandacht der SynodaleCommissie /~o~

Vergadering bepaalde bij Art. 182 der Kerkelijke Reglementen, ten einde te weêrleggen van t~PPei of niet.

hetgeen op eergisteren door den Assessor was beweerd, dat de Synodale Commissie qeen Jiq,f
van appel, çelijlc aan de Sy2zode, was.

Be Predikant van Victoria maakte de Vergadering opmerkzaam op Art. 137, “en
met goedvinden der meerderheid werd dit document onder de archiven bewaard.” (Bijl.)

Br. Heyns deed vervolgens de vraag, of iernand met voorbijgaan van den Ring, zich Vraag van Dr. Heyns.

op de Synodale Commissie kon beroepen, hetgeen ontkennend werd beantwoord.
Het rapport der commissie aangesteld om onderzoek te doen over Beschrijvings- Rapport omtrent af

punt IV: 10: “Beroep van de Kaapstadsche Rings Oornmissie op de Synode, in de zaak ~van Villiers

der afscheiding van Vihiersdorp van Franschhoek, en in de gehoudene handelwijze des
Kerkeraads van Worcester,” werd nu gelezen met de daartoe hehoorende stukken.

Nadat de Predikant van Franschhoek, en de afgevaardigde Ouderling van Wor
cester de noodige inliehting hadden gegeven, werd, op voorstel van den Predikant van
Pietermaritzburg, eene Commissie benoemd, met volmagt om over deze zaak te beslissen, aanCommnsie opgcdra.

bestaande uit de Predikanten van Wijnberg en Zwartland.
Hierop werd door door Dr. Heyns ter tafel gelegd, een brief van Bs. Berrang~, ;0~raliFC

voorstellende, “dat Petrus Vallei (alias Hanover) voor als liog beschouwd zal worden als
tot Colesberg te behooren. Bat de leeraar dier gerneente aldaar van tijd tot tijd godsdienst
zal houden,—hetgeen de naburige leeraren hierbij verzocht worden ook te doen. Bat de
kerkeraadsleden reeds aangesteld, als plaatselijk zullen worden aangemerkt, en dat bet den
ledematen, die zulks begeeren, zal vrij staan bunne voorregten te Colesberg, Petrus Vallei,
of Richmond te genieten, tot dat het den Ring van Graaff-Reinet of der Synode zal komen
te blijken, dat de gelegenheid gunstig is, om aldaar ecu afzonderlijke gemeente te formeren.”

Het rapport der Commissie, aismede de stukken in de zaak van het verzoek Rapport umtrent 1{1 -

van F. B. le Roex, en andere manslidmaten, ter bekoming van verlof om eene afzonderlijke beeks Kasteel.

gemeente gesticht to hebben aan Riebeeks Kasteel, en revisie van het besluit van den Tul
bagschen Ring, Beschrijvingsptint IV: 16, werden nu gelezen (Biji.)

Be Voorzitter merkte bij den aanvang der behandeling aan, dat daar hij bespeurde
dat bet eene zaak van appel was, hij de loden van den Ring van Tulbagh, en van den
Kerkeraad zan Zwartland, welke dccl in deze zaak hadden genomen, verzoeken moest zich
uit de Vergadering te verwijderen met hunne verwanten. Aan dit verzoek word voldaan.

Be Heer Johannes Albertus Laubser, verlof verkregen hebbende om de zaak J. A. Laubser.

der memorialisten voor te staan, verklaarde dat er onder do contra.memorialisten eenige
nanien waren van personen, die buiten do voorgestelde grenzen der parochie woonachtig
waren, en dat memorialisten het verzoek om afscheiding voor zichzelven hadden gedaan,
geenszins begeerig zijnde dat anderen tegen hunnen wensch onder de nieuwe parochie zouden
getrokken worden.

Aan den anderen kant leverde do Heer P. J. van Zaute, als afgevaardigde der P. van Zante.

coutra-memorialisten een geschrift in, door de directeuren der huip kerk onderteekend,
waarin zij te kennen geven dat sommigen der meinorialisten voor de afscheiding om verschil
lende redenen gezind waren om hunne naamteekeningen terug te trekken.



32

Verklaring van den Do Predikant van Zwartland verklaarde, dat de Kerkeraad van Zwartland niet tegen
Id van Zwart- do afseheidin’g was, indien men bij magte ware een Leeraar te onderhouden, en gaf aan de hand

dat or eene onpartijdige Commissie zoude benoemd worden om over de zaak te beslissen.
~alaris veer Predikant. Be Fleer Laubser antwoordde daarop, dat men bereid was zich voor het salaris

te interponereri, en overhandigde cone schriftelijke verkiaring daartoe strekkende, onder..
teekend door J. A. Laubser, C. Grobbelaar en W. A. van Jaarsveld. (Biji.)

Gevraagcl zijnde hoe groot het salaris zijn zoude P was het antwoord van den
Heer Laubser: twee honderd pond met eene behoorlijke woning.

~O~e~nK~eYns Dr. Heyns deed daarop dit voorstel :~—“ Bat er gehandeld worde ovoreenkomstig
de suggestie van den Predikant van Zwartland, om eene Commissie aan te stellen, met
volmagt om eene scheiding, indien mogelijk, daar te stellen, tot genoegen van de af te schei
denen aan den eenea kant, en den kerkeraad van Zwartland aan den anderen, ten einde cone
scheiding te maken; en bijaldien er onoverkomelijke zwarigheden tot het maken van eene
behoorlijke grensscheiding ontstaan, de vrijhoid gelaten worde aan degenen, die binnen de aan
te wijzen grenzen vallen, om van de kerkelijke voorregten to Malinesbtiry gebruik te maken.”

Bit voorstel werd aangonomen, nadat de Heer Laubser op eene vraag van den
Afgevaardigde van Kaapstad verklaard had, dat er eene belasting ten behoeve der kerk
van 10 shillings, per jaar, op elk der erven was gelegd.

s~oUnXuSSLC veer Rio- Tot leden dezer Commissie werden gekozen Di. Heyns, Van der Lingen en de
books Kasteel.

Ouderling 0. J. Truter.
1)eputatievandeSchot- Vervolgens werd gelezen een brief van den Wel-Eerw. Heer Morgan, Predikant

IC Ct der Schotsche Kerk in de Kaapstad, te kennen gevende, dat de Kerkeraad dier gemeente

begeerig was om, even als bij de vorige Vergadering der Synode plaats vond, cene depu
tatie naar deze Synode te zenden, of anders een schriftelijk adres in to leveren.

WamiCer te ontvangen. Met eenparige stemmen word goedgevonden, om hover cone depukdie, en wel
op Maandag, den 26sten dozer, ten 11 nrc, te ontvangen.

Flerderlijke Brief. Do Voorzitter herinnerde nu do Vergadering aan de gewoonte om bij gelegenheid
der Algemeone Vergadering oenen Herderlijken Brief af to vaardigen.

Dc Assessor on do Predikant van Calvinia werden verkozen om dien op to stellen;
Bedestoud. torwiji de Predikanten van Ladysmith en Fauresmith benoemd worden om de Bedestond

op aanstaandon Maandag avond waar to nomon.
Verzoek van 3~ Nadat eindelijk ecu verzoek van den Hoer J. H. Blanckenberg, “dat zijno plaats,
Blanckenberg toege- genaamd Langorug, Koeberg, tot do parochie van D’Urban torug gotrokkon zoude wor

den,” was toogestaan, met toestemming van do Afgevaardigdeu van Zwartland en D’TJrban,
ging men tot do behandehing der Beschrijvingspunten over.

Besehrijvingspunt IV: Beschrijvingspnnt IV : 2 word niet toegostemd. Beschrijvingspunt IV : 3 kwam
toen ter sprake, waarin do Predikant van Calvinia voorstolt :—“ Dat do Synode zoude
aanbevolen, dat daags na den afloop eener Ringsvergadering, ter plaatse waar die Vergade
ring was gehoudon, eono openbare bijeenkomst plaats hobbe van de loden des Rings en do
loden der Gemeente, ten eiude, op gepaste wijze, bij do laatste cone ijvorige belangstolling
in alles, wat onzer kerk ter harte moet gaan, op te wekken on aan te bevelen.”

Be Assessor en Predikant van Prins Albert ondersteunden zuiks; doch laatstgc..
melde stelcie voor, als eene emendatie :—“Dat er in plaats van do woorden, ~a afloop der .Ri~$
veiçiaderin~q, zoude gesteld worden b~j ~elellenhteid der Rin~qsver,qaderinp, on instede van
aanljevelen, hot woord aant~wethen.” Met doze emendatie werd bet voorstol aangenomen.

4 terugge- Na eenigo (liscussio word hot voorstel van den Kerkeraad van Oudtshoorn, voor

komende in Beschrijviugspunt IV : 4, door den Afgevaardigde van Oudtshoorn terug~
getrokken :—“ Dat in elken Ring drie of vier naburige Prodikanten eenen kheineren Ring
zullen vormen, welke mu do drie niaanden, bij gelegenhoici der Avondmaalsviering, beurte
lings, op ieder der respective phaatsen, waar de korken staan, zal bijocnkomen. Aan dozen
kleineren Ring kan opgodragen worden do kerkelijkc visitatie der kerk, waar do vergadering
gehouden wordt.”
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Ret voorstel van den Kerkeraad van George :—“ Bat bet district George tot eon District George afzoii

~afzonder1ijken Ring worde afgezouderd, zoo dat er, instede (volgens Art. 25 der Kerkelijke derhjkc Ring.

Wetten) van zeven Ringen, in het vervoig acit Ringen zullen bestaan,”—zie Beschrijvings
punt IV: 5,—werd flu behandeld in verband met Eeschrijvingspunt IV: ti, voorgesteld door
den Kerkeraad van Mosselbaai, Knysna en Oudtshoorn, om het district van George tot
eenen afzondorlijken Ring te formeren, tot welken Ring aisdan zullen behooren de Ge
meenten van Georgestad, Mosselbaai, Oudtshoorn, Knysna, en Calitzdorp.”

Be Predikant van Oudtshoorn merkte aan dat Calitz dorp tot nog toe ~iet tot Discussie daarover.

eeno afzorideilijke gemeente was gevormd, aihoowel or cone hulpkerk was gebouwd, doch
drong op de noodzakelijkheid aan, dat aan het verzoek van al de gemeenten in het district
van George zou worden voldaan, wege~s do groote uitgestrektheid van den Ring van
Swellendam.

Do Scriba ondersteunde dit voorstel.
Be Predikant van Swellendam merkte aan, dat slechts twee der gemeenten van

George op dit oogenblik leeraars bezaten, en dat do Leeraar van George, wegens ongesteld
heid, zelden do Ringsvergaderingen kon bijwonen.

Do Predikant van Oudtshoorn antwoordde, dat dit eon reden to meer was om do
Ringsvergadering niet op al te grooten afstand van George to houden, en dat do Gemeente
van Mosselbaai reeds eon beroep had uitgebragt.

Be Predikant van Victoria stolde daarop voor :—“ Bat aan hot verzoek der go
meente van George voldaan worde, zoodra er vier predikanten in hot distrikt zullen zijn.”

Do Predikant van Prince Albert stelde als emondatie voor :—“ Bat dit geschiede
wanneer or cirie predikanten zullen zijn.”

Doze emendatie verworpen zijnde, werd het voorstel van den Predikant van ]3esluit.

Victoria aangenomen.
Ten slotte werd in overweging genomen hot verzoek van den Kerkeraad van Verzoek vim Welling-

Wellington vervat in Beschrijvingspunt IV: 7 :—“ Bat do kerk van Wellington weder onder
den Ring van Kaapstad zou geplaatst worden.” Hetwelk door don Predikant van Welling
ton werd toegelicht.

Waarna do Predikant van do Paarl do Vergadering verwittigde dat Wellington
vroeger tot den Kaapschen Ring heoft behoord, en onder protest tot dien van Tulbagh was
gevoegd,—hetgeen bevestigd werd door de Acta Synodi.

Bij hot voorlezen der korte notulen, herinnerde do Leeraar van Colesberg, ten
einde verkeerde gevolgtrokkiugen voor te komen, dat do vraag omtrent hot traktemeiit van
den loeraar niet is geschied als voorwaarde voor de afschoiding van Riebeeks Kasteel, doch
slechts tot inlichting.

Ret dankgebed word gedaan door Br. Reitz.

~

ELFDE ZITTING.

Maancla~q, den 26sten October.

Afwezig, Di. Beck, Herold, Roux, Reitz, en Du Toit.
Ret gebed geschieddo door den Scriba.
Na hot onderteekonen der Notulen, word de volgende vraag iugodiend door den vi’aag van do Kaap

Predikant van Franschhoek, en ter tafel gelegd :—“ Do Rings Commissie van do Kaapstad ~ Rings Corn.

wenschte gaarno het gevoelen van doze Hoog-Eerw. Vergadering to vernemen, of de Brief
van don Eerw. Korkeraad van Worcester in een liefdo ademenden goest goschreven is, en of
do Rings Commissie zuiks verdiend heeft.”
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[‘Hilt IV: 14, 15. Ar
bitratie voorgesteld.

Punt IV: S beliandeld.

Besluit daarop.

Speeiale Rings Coin
imssie.

Kerkelijke visitatie.

iiiscussie.

Nu werd opgeëischt het Rapport der Commissie over de klagten voorkomende
onder Hoofdstuk IV: 14 en 15, waarop werd voorgesteld, dat deze zaken hij wijze van
arbitratie behandeld worden. Be behandeling werd derhalve tot na de pauze uitgesteld,
opdat do Ringsleden de gelegonheid mogten hebben met elkander daarover to raad
plegen.

Tot Hoofdstuk IV~ 8 overgaande :—“ Bat er een afzoncierlijke Ring te Natal
worde opgerigt,” enz., verklaarde do Predikant van Pietermaritzburg er voor zich zelven
niets tegen te hebben, dit voorstel terug te trekken, dock do afgevaardigde Ouderling zag
gaarne dat de zaak behandeld word. Hij stelde dus voor, dat to Natal, gelijk in de afdeeling
George, een afzoriderlijke Ring opgorigt wordo, zoodra er vior Predikanten aanwezig zijn
zullen, en verder, dat, aangezien do bijzondere ~mstandigheden, er eerie tweede Rings
Commissie voor Natal worde benoemd.

Be Ouderling van Natal stelde als amendoment voor :~“ Zoodra er drie Predikanten
aanwezig zijn zullen,” en de Predikant van Priris Albert, als eon verder amendement
“Zoodra er twee Predikanten zijn zullen.” Hot amendement van den Ouderling van Natal is
aangenomen.

Ook heeft do Vergadering toegestaan dat te Natal eerie speciale Rings Commissie
benoemd worde. Be bedoelde Rings Commissie te worden benoemd door den Ring van
Transgariop in deszelfs eerste zitting.

Nu kwam ter tafel Hoofdstuk IV: 17 :—“ Bat kerkelijke visitatie gesehiede,” enz.
Be Pi-edikant van Swellendam ondersteunde dit voorstel.

‘Be Predikant van de Paarl beschouwdo kerkvisitatie voor zeer nuttig, doch
meende dat de gerneouten in dit land or nog net voor rijp waren.

Be Ouderling van Burgersdorp was or tegon, uit vrees dat zoo bet voorstel aan
genomon worde, do gemoenteleden do zaak voor eerie nieuwigheid mogten houden.

Br. Fleyns was or tegon, uit vrees voor de onaangenaamheden en misbruiken, en
rueende dat wanneor de Ring deszelfs pligt zoude betrachton, er aan hot doel genoegzaarn
was beantwoord.

Be Scriba droeg aan de Vergadering voor hotgeen reeds door de Synodo omtrent
doze zaak was gedaan, en verklaardo met don Predikant van de Paarl eens to zijn.

Be Predikanten van Uitenhage, Victoria en Hopefield spraken er togen, die van
Bloemfontein was or stork voor, en verlangde to weten wan~eer do gemeenten or rijp
voor zouden wozen?

Be Predikant van Oudtshoorn was or voor, indien elk Predikant, op zijne beurt,
de kerkelijke visitatie zoudo waarnemen, anders was hij er tegen.

Do Predikant van Ladysmith was er ook tegen, en meende, dat wanneer aan
Art. 34 werd voldaan, dit genoeg was.

Be Prodikant van Prince Albert was er voor, en stemde geheel met den Predikant
van Bloemfontein in.

Dr. Heyns verklaarde, doelende op eene aanmerking door een der sprekers ge
maakt, dat do vragen, onder Art. 34, door den Kaapstadschen Kerkeraad altoos naar ge
weten beantwoord worden, gelijk ook de Predikant van de Paarl verklaarde het geval te
zijn met den Kerkeraad dior gemoente.

Be Assessor verklaarde leed te gevoelen wegens de wijze, waarop do Vergadering
tegen de kerkelijke visitatie scheen beziold to zijn, en meende dat door Art. 34 aan hot
dod niot wordt voldaan. Hij beaamde geheel de gevoelens van den Predikant van Bloom
fontein.

Be Ouderling van Graaff-Reinet verklaarde zich, niettegenstaande do zwarigheden
die geopperd waren, or stork voor.

Be Predikant van Bloemfontein stelde hiorop voor :—“ Bat er eerie Commissie
wordo benoemd, ten einde een plan te ontwerpen, volgens hetwelk de kerkelijke visitatie
zoude kunnen geschieden.”
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Be deputatie van de Schotsehe Kerk nu aangekondigd zijncle werd door den Deputatie derSehotsclie

Scriba en Assistent Scriba ingeleid, en door den Moderator welkom geheeten. Be. Wel- Kerk.

Eerw. Heer Morgan sprak nu de Vergadering aan en zeide, dat hot hoofddoel der deputatie
was, deze Hoog-Eerw. Vergadering in den Heere to begroeten, en de gevoelens van achting
en liefde door den Schotsehen Kerkeraad en do gemeente in het algemeen jegens de kerk,
door de Hoog-Eerw. Vergadering vertegenwoordigd, nit to drukken. Hij betuigde zijne
blijdschap bij het zien van eene zoo groote vergadering van vertegenwoordigers van hetgeen
zijn Wel-Eerw. noemde, de hoofd-kerk in Zuid-Afrika, en gaf verder zijne blijdschap te
kennen, over het zien van zoo vele oude leeraars, die den last en de butte des daags gedragen
hadden, en van zoo vele jonge leeraars, aangaande welke hij den Heere dankte voor de
talenten en den ijver hun geschonken, biddende dat over alien de Geest des Heeren in de
ruimste mate uitgestort mogt worden, opdat zij in het werk des Fleeren mogten voortgaan,
en do belangen der Gereformeerde Kerk in het bijzonder, en van de kerk in het algemeen,
bevorderen. Verder gaf zijn Wel-Eerw. zijne blijdschap te kennen over het zien van zoo
vele ouderlingen, velen hunner van een grooten afstand gekomen, daar hij geen verder
bewijs noodig had van hunne belangstelling in de zaak des Heeren. Gaarne had hij anderen
gezien, die door krankheid en toenernende zwaklieid verhinderd waren, tot do Vergadering
op te komen. Zijn Wel-Eerw. betuigde verder, met hoe veel genoegen hij getuigo was,
zoo dikwijls hij do verrigtingen mogt bijwonen, van do goede orde, beseheidenheid en broe
derlijke liefde, waarmede alles werd waargenomen.

Zijn Wel-Eerw. decide eenige bijzonderheden mede, aangaande do Schotscho
Gemeente, en zijne werkzaamheden, zoo wel onder Presbyterianen uit Schotland, Engeland,
lerland en van elders, als onder Mahomedanen en anderen van do gekiourde bevolking in
do Kaapstacl, hetwelk alles met veel belangstelling word aangehoord, en besloot met do loden
zijner gemeente, die zich naar do buitendistrikten mogten begeven, den leeraars en ouder
lingen aaii to bevelen.

Be Wel-Ed. Heer Br. Abercrombie, Oudorling der Schotsche Gemeento, beaamdo
hetgeen door den Wel-Eerw. Hoer Morgan was gezegd, on gaf ook zijn groot genoegen to
kennen over het zion eener zoo talrijke Vergadering. Zijn Wel-Ed. wijdde hierop uit over
do eenheid van do Schotsche en Nederduitsche Kerken, en betuigde het gevool van verp1ig~
ting door do Schotsche Kerk in doze stad gekoesterd jegens do Nederduitscho Kerk, wegens
do belangstelling, welko doze in hare oprigting en verderen bloei altoos aan den dag had
gelegd. Verder wijdde zijn Wel-Ed. uit over sommige der beiangrijke zaken voor doze
Hoog-Eerw. Vergadering gobragt, inzonderheid over do begeerte om eon beter onderhoud
voor leeraren te verkrijgen, en in do behoeften van vacante gemeenten to voorzien, over de
oprigting eenor Theologische Kweekschool, over hot voorstel orn do Synodale Vergaderingen
moor dikwijls to doen plaats liebben, hetwelk het toenemend getal gemeenten heni scheen to
vorderen, en eindelijk over do begeerte aan den dag gelegd om do werkzaarnheden onder do
Heidenen verder nit to breidon. Zijn Wel-Ed. gaf, als lid van bet cc House of Assembly,”
zijne overtuiging te kennen, dat, indien liet Gouvernoment deszelfs bijstand aan do korken
in dit land zoudo onttrekken, dit ecu stap zoude zijn, wolke met do nacleeligsto gevolgen
voor de godsdienst gepaard zoude gaan. Hij was er riogtans sterk voor, dat do ledon der
gemeente ook voorwaarts komen,—want de arbeider is zijn loon waardig,—en betuigde zijne
biijdschap, dat ook dezo zaak onder do aandacht der Vorgadoring gebragt was, des to meer,
daar hot gebeuron kon, dat de bijstand door hot Gouvornement verleond, in der tijd ont
trokkon mogt worden.

Be Hoog-Eerw. Moderator gaf, namens de Vergadering, deszelfs genoegen to
kennen, over hetverschijnen van de deputatie in haar midden, on tevens do blijdschap der Het geuocgen der Ver

Vergadering over het vernomen van do werkzaamheden, ter uitbrBiding van hot rijk onzes ~ te kennen ge

gezegenden Verlossers, door den leeraar en korkeraad der Schotsche Gerneente in hot werk
gesteld. FIij betuigdo vorder de naauwe betrekking, welke de Nederduitsche op do Schot
sche Kerk govoelde, en drukto do vurigo bedo dozer Hoog-Eèrw. Vorgadoring nit, dat de
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zegen des Heeren op de beide gecleputeerden, en op de gemeente, welke zij vertegenwoordjg
den, rnogt nederdalen, als ook op de vele pogingen door die gemeente, met zoo veel ijver in
het werk gesteld, ter bekeering van zondaars, en ter opleiding der jeugd in de leer der
waarheid. Hierop werd de deputatie uitgeleid, terwiji de leden der vergadering staande
bleven.

1)~scussic om~rent ker. Be Vergadering keerde nu terug tot het behandelen van het voorstel aangaande de
kelijke visitatie voort- kerkelijke visitatie. Be Predikant van Graaff-Rein~t gevoelde dezelfde zwarigheden als bij

vroegere gelegenheden tegen dezelve. Hij was echter van gevoelen, dat het van belang
zoude zijn eene Commissie te benoemen, om Art. 34 te revideren. Be Pr~eses las hetgeen
over dit~voorstel aangeteekend staat in de handelingen der Synode van 1852, en droeg op
nieuw de redenen voor, waarom hij in die Synode, gelijk flog, voor bet voorstel is. Hij
was ook van gevoelen, dat door Art. 34 aan bet doel niet wordt beantwoord.

In vereeniging met het voorstel van den Predikant van Bloemfontein, werden de
volgende voorstellen ter tafel gebragt

Voorstdllea. 1. Van den Predikarit van Graaff-Reinet :—“ Bat Art. 34 worde gerevideerd.”

2. Van den Predikant van Franschhoek :—“ TJitstellen tot de volgende Synode, om te
zieri of de kolonie alsdan voor eene Kerkvisitatie rijp is.”

3. Van den Predikant van Pietermaritzburg :—“ Bat aan de Ringen vrijheid worde
gelaten, waar men zuiks wensehelijk acht, do Kerkvisitatio te doen gesehieden.”

4. Van den Ouderling Truter :—“ BaL eene Commissie worde benoenid, om to onder.
zoeken, of hot noodig en wenschelijk is, in de Kerkelijke Visitatie, zoo als die
thans hestaat, eenige verandering te maken, en daarop to rapporteren.”

Teblijven zoo als thans 5. Van den Predikant van Hopefield :—“ Dat de Kerkelijke Visitatie blijve zoo als
bestaat. . , ,,

thans gescniecit.
Bit laatste is door 51 tegen 26 stemmen aangenomen.
Be Predikant van Blocinfontein gaf zijne hoop te kennen, dat het voorstel van

den afgevaardigden Ouderling (Truter) van de Kaapstad, nu ter tafel gebragt worde,
waarop de voorsteller antwoordde, dat hij dit liever, met verlof der Vergadering, op morgen,
als een bijzonder voorstel, zoucle voordragen.

Voorstel omtrent arbi- Het voorstel van den Predikant van Prins Albert, dat hetgeen voorkorut onder

~ Punt IV: 14, 15 :—“ Klagte,” enz. aan arbiters zoude worden overgelateri, werd niet tot
stemming gebragt, daar do beklaagden daartoe hunne toestemming niet wilden geven.

RapportderCommiss~e. Daarop werd andermaal het rapport gelezen, door de Commissie ingeleverd (Biji.),
terwiji de leden van den Swellendanisehen Ring, die in de bebandeling van de zaak eenig
deel hebben gehad, op verzoek van den Hoog.Eerw. Pr~ses, hunne zitplaatsen verlieten.

Behaudeling der zaak. Be memorie van klagte (Biji.) gelezen zijnde, verzochten do beklaagden to mogen
aanmerken, dat zij van do memorie niets hadden geweten.

Be kiager daarop voor de Vergaderirig geroepen, las nit zijn brievenboek het
afschrift des briefs en ann den Voorzitter en aan den Scriba des Rings geschreven, waarin hij,
overeenkonistig Art. 188, kennis had gegeven van zijn voornemen tot, en de gronden van,
zijn bekiag, welke hij hun Wel.Eerw. mededeelde, aan dcii Scriba der Synode to hebben
toegezonden.

1)iscnssie. Na eenige aanmerkingen door den Ouderling Truter, dat, naar zija inzien aan dat
artikel (188), niel volkomen, en door den Underling van Malmesbury, dat u’el was voldaan
geworden, met wiens gevoelen de Vergadering zich vereenigde, werd uit de acta van den
Swelleridamschcn Ring, van 15 October, 1~55, voorgelezen, wanneer de klagte voor den
Ring was gebragt, hoe die was opgenomen en behandeld.

]3esluit. Be Actuarius de aandacht der Vergadering verzocht hebbende bij do Wets Arti
kelen 147, 1 54, en hot duidelijk gebleken zijnde, dat die artikelen, bij do behandeling der
zaak niet waren geobserveerd, besloot de Vergadering (bestaande nu nit 67 leden), met 55
stemmen, het volgende voorstel van den Ouderling Triiter aan te nemen t.w. :—“ Be hande~
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lingen van den Swe11end~mschen Ring, zonder inachtneming van do Wets Artikelen 147
tot 154, plaats gehad hebbende, worden die als informeel verklaard en alzoo vernietigd.”

Met betrekking tot IV 15 :—“ Klagte tegen den Scriba,” erkende de Scriba des Punt IV: 15.

Rings niet overeenkomstig de bepa1.h~gen der wet te hebben gehandeld, waarop besloten
werd de zaak als afgedaan te beschouwen, terwiji de Synode aanbeveelt dat iii bet vorvoig
de wet beter~worde geobserveerd.

De kla~te ingebragt door den Kerkeraad van Ladysmith tegen den Predikant van IUagte tegen den Predikant van Swellendarn
Swellendam (Biji.) wordt door de Synode verklaard ongegrond te wezen, 57 leden stemmen ongegrond.

daarvoor.
Door den Predikant van Ladysmith wordt hierop erkend, dat tegen eenen ver

keerden persoon was geklaagd.
Dc Commissie, in de tweede Sessie benoèmd, om met den Wel-Eerw. G. W. Versiag dee Cousmissieomtrent den leeiaas en

Stogmann to confereren, en te rapporteren over den inhoud van zijn WeI-Eerw. verzoekschrift, de gemeente van St.

levert een versiag in. (Biji.) Stephens.
flit wordt voorgelezen, en besloten op morgen de zaak te behandelen.
Ook wordt ingeleverd, het Rapport der Commissie over de grensscheiding, voor- Rapport omtrent Punt

komende in Punt IV: 9 en 9b (Biji.), dat bij eene volgeride gelegenheid zal worden over- j~T 9 en 9b•

wogen.
Do Vergadering gaf hare toestemming aan hot volgende voorstel van den Predi

kant van Oudtshoorn :—“ Daar do afgevaardigden der Schotsche Kerk hunnen wensch der Schotsehe Kerk.

liebben te kennen gegeven, dat hunne loden in do buitendistrikten onder toezigt worden
genomen van de opzieners onzer gemeonten, dat do Korkoraad dor Schotsche Gomeento
verzocht worde, aan hunno loden naar do buitendistrikten vertrekkende attosten uit to
reikon, welko zij zullon hebben af to goven aan don Kerkeraad dor Nedorduitsche Gemeente
van do plaats alwaar zij zich zullon vestigen, ‘ welke attesten door den Korkeraad zullen
worden aangenomen.’”

Dc volgendo vragon on voorstellen werden godaan, to zion in do Bijiagen
1. Van den Predikant van Colesberg. (Bijl.)
2. Van don Scriba van den Swellendamschen Ring. (Biji.)
3. Van don Predikarit van do Paarl. (Biji.)

Bet dankgebed wordt godaan door Ds. Smith.

TWAAT~PDE SES~IE.

Din~sda~ç, den 27sten Oclober.

Afwezig is do Loeraar van Stellonbosch, wegens ongosteidheid, bonevens die van
Somerset (West).

Dr. Scholtz doet, v6ór den aanvang der werkzaamhodon, bet gobed.
Dc Notulen dor Elfde Sessie worden gelezon, en, na eenigo aanrnerkingon, gecon

stateerd verklaard.
Be Vergadoring ontvangt eene mededeoling van den Predikant van Cradock,

waaruit blijkt dat hij wegons ziekelijkheid niet is kunnen opkomen.
Voorzitter brengt ter tafel dit voorstel van den Ouderling Truter :—“ Bat eeno Commissie tot onder

Conimissio worde benoemd om to onderzoekon, of het noodig on wenscholijk is, in do kerke- z?~!ntrent de Kerk

lijke visitatie, zoo als die thans bestaat, oenige veranderingen to maken, en daarop to rap
portoren.

De Ouderling sprookt ter ondersteuning van zijn voorstol, en vorhaalt hoe eens,
bij de bearitwoording van Art. 31, 7, do Leeraar: ja; do Ouderling: neon antwoordde—
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Inlichting onitrent Art.
10: 16 gevraagd.

PontV: 5.

I )isc’issie~

een bewijs hoe omtrent de behoorlijkheid van het herderlijk bezoek, verschil van gevoelen
kan bestaan, Is het niet noodig dat tegen zulke en andere gevallen, voorziening worde
gemaakt? vraagt hij. Na eenige vragen in verband hiermede, wil de I~eeraar van Coles..
berg eene emendatie inleveren. Die van de Paarl verklaart zich tegen het voorstel, als
buiten de orde, en gevolgelijk ook tegen alle emendatie daarop gegrond. Voorzitter drukt
hiertegen zijn gevoelen uit: het voorstel thans ter tafel is niet eene bestrijding van het
gisteren genornen besluit. Sommige leden kunnen zich met zijn Hoog..Eerw. niet vereenigen.
Tot stemming gebragt verklaart de meerderheid er zich tegen.

Iieeraar van Prins Albert vraagt verlof, om na eenigen tijd inlichting te verzoeken
omtrent Art 10: 16.

Voorzitter verzoekt aanteekening van zijn gevoelen omtrent het voorstel van
Ouderling Truter, als bedoelende eene geheel andere zaak, dan het besluit van gisteren onder
Hoofd. IV: 17.

Hoofd. V: 5 der Beschrijvingspunten wordt voor de aaiidacht der Vergadering
gebragt.

Dc Voorzitter des Rings van Transgariep, waaruit dit voorstel afkomstig is, be
schouwt dat deszelfs noodzakelijkheid vervalt, sints de regering van den Vrijstaat op dit
punt verordening heeft gemaakt.

Dc Leeraar van Pietermaritzburg denkt echter geheel versehillend en stelt voor:
“Dat wanneer personen, wier huwelijk burgerlijk voltrokken is, hunne kii~deren ten doop aan
bieden, ann hen uitstel zal worden verleend tot dat hun huwelijk kerkelijk is hmgezegend.”

Voor dat voorstel verkinart zich de Leeraar van de Paarl; vele leden daartegen.
Dr. Heyns vraagt: of iemand den doop weigeren mag en zou aan een kind in

onecht verwekt, wanneer twee leden der Gereformeerde Kerk zich als doopgetuigen aanbie
den, en zal men dan den doop weigeren nan een kind verwekt in een huwelijk voltrokken
door een magistraatspersoon, overeenkomstig de Huwelijks Ordonnantie door Flare Majes
teit in Rade vastgesteld? Beide vragen werden door Voorzitter ontkennend beant
woord. Voorzitter, na bierop ontkennend geantwoord te hebben, wijst ter inlichting op het
gebruik in Holland.

Do Leeraar van Graaff-Reinet wijst op do moeijelijkheden aan de zaak verbonden.
Dit wordt erkend door den Predikant van Pietermaritzburg, die echter aandringt

op kerkelijke bevestiging van bet huwelijk.
Bezwaren, ann de zaak verbonden, worden door Ouderling Loedolif op nieuw voor

de Vergadering gebragt en door den Leeraar van Bloemfontein beantwoord.
Nog andere leden nemen deel in de discussie.
Dr. Heyns bezwaart zich over enkele aanmerkingen, die eenige sprekers waren

ontvallen, waardoor men mogt geleid worden te denken, dat hij aan de goddelijke instelling
des huwelijks niet gelooft.

Dr. Changuion geeft zijn leedgevoel to kennen, dat, terwiji Christus zegt: “Laat
do kinderen tot Mij komen,” het voorstel schijnt te willen, laat ze verre van Mij blijven.

Dr. H. Faure verdedigt zich tegen het door Dr. Heyns gezegde.
Nadat Ds. Van der Lingen, Dr. Robertson en anderen voor het voorstel hadden

gesproken, levert Dr. I-leyn~ deze emendatie :—“ Dc Vergadering keurt ten hoogste af het
gedrag van do leden onzer Kerk, die, met voorbijgaan van de kerkelijke inzegening des
huwelijks, hetzelve laten bevestigen door eenen rnagistraatspersoon.”

Verscheidene emendaties worden van leden ontvarigen en voorgelezen; do laatste
emendatie van den Leeraar van Calvinia, eindelijk neemt men aan :—“ Do Vergadering
keurt ten hoogste af hot gedrag van leden onzer kerk, die, met voorbijgaan van de kerkelijke
inzegening van het huwelijk, hetzelve laten bevestigen door eenen magistraatspersoon; en
wanneer de zoodanigen hunne kinderen ten doop aanbieden, zal hun de gelegenheid gegeven
worden, om do kerkelijke inzegening to verkrijgeu, en in geval zij weigeren van do gelegen
heid gebruik te maken, wordt de doop hunner kinderen aau hen geweigerd.”
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Drs. Heyns en Changuion, de Ouderling van Stellenbosch, de Afgevaardigden
van Zwartland, Ouderlingen van Caledon, Beaufort, Somerset (West), Worcester, Knysna,
Wellington, Darling, Afgevaarcligden van Piketberg, Leeraar van Franschhoek, Ouderling
van Hopefield, verzoeken aanteekening dat zij in de minderheid hebben gestemd.

Predikant en Ouderling van Kaapstad (Drs. Heyns en Changuion), geven kennis
van hun voornemen om hiertegen protest in to leveren.

Nog stelt Ds. Van der Riet voor :—“ Dat zoodanige huwelijks inzegening gratis
geschiedo,” waarvoor de meerderheid zich verklaart.

Rapport wordt gelezon van de Commissie, bestaande uit do Ringen van Tulbagh Rapport van de Coin-
en Beaufort, aangesteld ten einde to onderzoeken en te rapporteron, of de Gomeente van ~ omtrent Suther

Sutherland dient te worden gevoegd tot het Rings-ressort van Beaufort, dan wel b1i~ven
behooren tot dat van Tulbagh. Ouderling van Sutherland levert schriftolijk verzoek in om
tot Tulbagh te mogen verblijven. Leeraar van Frasersburg verklaart er zich ook tegen.
Ook wordt gelezen eene memorie van gemeenteleden van Sutherland, van gelijken inhoud.
Na eenige aanmerkingen wordt de vraag voor de Vergadering golegd en door de meerder
heid beslist, dat de gemeente behoore tot den Ring van Beaufort.

Voorzitter heriunert aan de noodzakelijkheid dat er een Consulent voor die Consulent van Suther

gemeente worde aangesteld, en stelt voor, dat bet opgedragen wordo aan den Ring van land.

Beaufort, om zuiks, staande de Vergaderirig, te doen en rapport daarvan te geven. Dit
wordt goedgevonden. Ouderling van Sutherland vraagt vrijheid out hiertegen te pro
testeren.

Rapport wordt ter tafel gebragt van do Commissie ten opzigte van Beschrijvings- Rapport over PiintlV:

punt IV: 9 en 9b :—“ Verzoek van sommigen om tot de Richmond’s gemeento to mogen ver- ~ en 9.

blijven.” In verband hiermede wordt gelezen een brief van Richmond, get. Ackermann en Kok,
Kerkeraden, en gerigt aan den Leeraar van do Paarl, vragende out ondersteuning tegen de
vereeniging met Hanover. Ook een van Ps. Berrangé, verzoekende do menschen niet te
dwingen tot I-Iai~over te behooren.

Voorzitter stelt voor :—“ Pat Ring van Graaff-Reinet daaraan op deszolfs eerstvol- voorstel.

gen de Vergadering do aandacht wijde—dat denzelven tevens worde aanbevolen, dat, zoo veel
als mogelijk, vrijheid worde gegeven aan diegenen, die over de Linie wonen, out te behooren
tot welke gemeento zij willon.”

Do Leeraar van do Paarl verklaart zich or voor.
Na do pauze herinnert Voorzittor aan zijn voorstel godaan voor do pauzo.
Leeraar van Graaff-Reinet spreekt en dringt aan op cone vaste grensscheiding op ])iscussie.

omtrent do heift dos afstands ter voorkoming van onordelijkheid. Hij wordt hierin
gevolgd door do Ouderlingen van Murrayburg en Aberdeen, gelijk ook door den Oudor
ling van Sutherland.

Dc Ouderling van Richmond verklaart er zich voor, dat diegenon hunnon wenscli
verkrijgen, die tot Richmond wenschen to behooren.

Ds. MT. Murray, Consulont van Hanover, wijst op do moeijolijkheden welke
verhonden waron geweest aart het ontstaan der gomoonto van Hanover. Velcn, zegt zijn
Eerw., waren er eerst tegen, maar werden later gewonnen. Wel is er geene grensscheidiug
vastgesteld, maar dit is geschied, ten einde eorst to weten te koinen, of do Synode bet
beginsel erkent, dat de scheiding in hot midden behoort to zijn.

De Ouderling van Colesberg geeft ook eenige ophelderingen, omtront do betrekking
waarin Hanover tot Colesborg heeft gestaan.

Ps. Van Velden drukt op do noodzakelijkheid van orde in do grensscheiding.
Ouderling van HanQvor wenscht, dat aan des verkiezenden vrijheid wordt gego

yen om te behooren tot do gemeento hunner keuze, ofschoon hij gelooft, dat velen tot
ontevredenheid verwekt zijn door anderen.

De Ouderling van Zwartland wonscht te weten, of er een Kerkeraad inag wezen,
waar do grensscheiding nog niet is vastgesteld?
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Welke emendatic aan
genomen.

Grensscheiding his
schen Fraserburg en
Victoria.

Uitspraak van Beau
fortschen Ring venue
tigd.

Verzoek van M~emoria
listen terug gezonden
naar Ring.

Memonie van Ross en
anderen.

l3esehnijvingspunten
door Predikant van
Colcsberg.

Schrijven van Witsteyn
kan niet dienen.

Hierop aiitwoordt de Consulent van Hanover, dat de grensscheiding is bepaald,
maar om eerst aan de goedkeuring der Synode te worden onderworpen.

Leeraar van Pietermaritzburg stelt deze emendatie voor :—“ Bat de personen
genoemd in Beschrijvingspunt IV: 9b tot Murrayburg, en IV: 9 tot Hanover blijven
behooren, echter met verlof om hunne kerkelijke regten te Richmond te blijven genieten.

Hiertegen spreekt Leeraar van Ladysmith over het bezwaar, dat aisdan op die
personen de kerke-tucht niet behoorlijk kan worden uitgeoefend. Bit bezwaar wordt be..
antwoord door Hoog-Eerw. Scriba.

Nadat de Leeraar van Hopefield zich verklaard heeft voor orde in de grensschei
ding, stelt de Leeraar van Bloemfontein deze emendatie voor :—“ Bat hierin de uitspraak
der Rings Commissie gelden zal.”

Eene emendatie van den Ouderling van Richmond :—“ Bat bet aan de leden der
gemeente vrij gelaten. zal worden, waar zij wenschen te behooren, die op de grens-lijn
wonen,” wordt met groote meerderheid verworpen. Daarentegen wordt de emendatie van
den Leeraar van Bloemfontein met 50 stemmen aangenomen. Hierbij blijft de Ring van
Graaff-Reinet als betrokken buiten stemming.

Wordt gelezen, rapport van de Commissie omtrent de grensscheiding tusschen
Fraserburg en Victoria. Be leden van den Beaufortschen Ring verlaten hunne zitplaatsen.
Men leest achtereenvolgens, copij van eene Memorie van eenige leden van de gemeente
Fraserburg, om tot Victoria te mogen behooren, brief van Ds. Neethling aan Bs. Krige,
antwoord van laatst- aan eerstgenoemde. Worden ook gelezen, Notulen des Beaufortschen
Rings van Oct. 1855.

Op voorstel van Us. Albertijn wordt met 45 stemmen besloten, dat deze Ver
gadering vernietige het besluit van den Beaufortschen Ring, als in strijd met Art. 10, 16,
en Art. 32.

Predikant van Zwartland stelt voor :—“ Dat aan het verzoek van mernorialisten ge
hoor worde gegeven, om tot Victoria to verblijven.” Hierop wordt een amendement inge
leverd, dat de zaak aan den Ring worde teruggezonden. Bit amendement wordt aangeno
men met 40 stemmen, stemmende 34 in de minderheid.

Er wordt ter tafel gebragt en gelezen, memorie van Roos, Burger en Ma1herbe~
verzoekende tot Victoria te mogen behooren.

Boor Us. A. Murray, Sen., wordt aangemerkt, dat eerstgemelde nimmer zulk
eene memorie heeft ingeleverd bij den Ring, als waarvan er sprake is; waarop dit voorstel
van den Leeraar van Hopefield wordt aangenomen, dat hetzelfde gedaan worde, als met
Beschrijvingspunt IV: 9 en 9b, “dat het besluit des Rings bekrachtigd worde.”

Voorzitter kondigt nan dat op morgen bet verzoekschrift van den Wel-Eerw. Beer
C-. W. Stegmann in beraad zal worden genomen.

Be Predikant van Colesberg merkt aan, dat onder de Beschrijvingspunteri door hem
ingediend, en welke men besloten heeft op to nemen, een is, No. 4, dat hetrekking heeft
op het leeraarsambt. Hij leest dit punt, en doet daaromtrent ettelijke vragen, welke be
antwoord worden, waarna hij den Voorzitter beclankt voor de ontvangene informatie.

Voorzitter roept de aandacht tot Beschrijvingspunt VII: 2. Hij is van gevoelen
dat daar Witsteyn de Kerk heeft verlaten, zijn schrijven iiiet kan dienen.

Ds. Albertyri is van hetzelfde gevoelen.
Us. Van der Lingen en Neethling, Hz., denken verschillend, en wenschen de

lezing, zoo ook Dr. Robertson, en anderen, terwiji ettelijken zich daartegen verkiaren. Bij
do stemming stemmen 29 voor de lezing en 41 tegen.

Be Ouderlingen van 1-lopefield, van de Knysna, van Stellenbosch, van Ceres,
Leeraar van Flopefield, hebben voor do lezing gestemd, zoo ook de Afgevaardigden van
Zwartland, Predikaut van Ladysmith, de Ouderlingen van Beaufort, Darling, Montagu,
Ouderling Changuion, Predikant van de Paarl, Hoog Eerw. Scriba, en Leeraar van
Franschhoek.
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Be afgevaardigden van Swellendam verzoeken aanteekening, dat zlj er voor ge
stemd hebben, dat de stukken gelezen zouden worden.

Na de lezing der korte Notulen, wordt de Vergadering door fls. Pears, met gebed
besloten.

DERTIENDE SESSIE.

Woensda~,’, den 288ten Octo6er.

Afwezig is Ds. Herold.
Ret gebed bij de opening wordt door Ds. Bamberger gedaan, waarna do notulen

gelezen en geteekend worden.
Er worden aa.nmerkingen gernaakt door Dr. Heyns, dat geene volledige aanteeke

ning was gesehied van de vragen door hem gedaan, bij de behandeling van Besehrijvingspunt
Hoofdstuk V: 5; waarop aan zijn Eerw. wordt toegestaan het ontbrekende aan te vullen,
om aisdan onder do bijiagen to worden opgenomen. (Biji.)

Bit regt wordt ook toegekend aan Dr. H. Faure, ten opzigte van het beweerde
bij het doen van eeu voorstel in dezelfde zaak.

Dr. Robertson spreekt zijn gevoelen nit over de uitdrukkingen over hem gebezigd, Omtrent uitdrukkingen
gebezigd door den Predoor den Leeraar van Tiadysmith. Hij roept de beseherming der Vergadering hiertegen ifl. dikant van Ladysmith.

Predikant van Ladysmith antwoordt schriftelijk aldus :—“ Indien door mij immer
jets geschreven is, hetwelk beleedigend zon kunnen geacht worden, tegen den Scriba of
eenig ander lid van den Ring, zoo ben ik, bedoelde beleodiging bewezen zijnde, gereed
zuiks te berroepen. Ten einde zuiks te doen, blijf ik nogtans wachten op de openbare
belijdenis van do zijde des Rings en van den Scriba deszelven, van wego hunne onwettige en
onregelmatige handelingen; handelingpn die noodwendig geprovoceerd zijn door bet gedrag
boven bedoeld.”

Op voorstel van den Predikant van Bloemfontein werd er besloten, dat eene Com~issie in dezen be
Commissie worde aangesteld, om de zeak te onderzoeken. noemd.

Di. Van der Lingen, Van Velden en Brink spreken in do zaak.
Tot de Commissie worden benocind Di. Moorrees, Louw en Dr. 1-Iofmeyr, met

opdragt om te onderzoeken, do klagte reflecterendo op hot karakter van den Scriba des
Swellendamschen Rings, voorkomende in do memorie van klagte No. 2. Be bewoording
is :—“ Meciecleeling van dit een en ander gedaan, doch op eene wijze, die zeer in het oog
loopend van de waarheid afwijkt, aithans slechts cone halve waarheid kan heeten, en waar
door de geheele zaak ecu geheel scheef en bedriegelijk voorkomen verkrijgt.”

Voorzitter roept de aandaclit der Vergadering tot bet verzoek van den Wel-Eerw. Onitrent fls. G. W.

Heer G. W. Stegrnann, niede in naam van den Kerkeraad en do Gemeente van St. Stephen Stegmaun.

gedaan, om bij de Gereformeerde Kerk to worden opgenomen. Hij leest.
1. Rapport van do Commissie in do zaak; Gelezen.

2. Meinorie door den Heer Stegrnann ingeleverd.
Ouderling Changuion spreekt over do onregelmatigheid waarop door den Heer Voorstelvan Dr. Chau

Stogmann in de zaak is gehandeld. guson.

H iertegen verklaart zich Ds. Van der Lingen. flit voorstel wordt door Ouder
ling Changuion ingeleverd :—--“ Bat deze Synode, inziende dat hot verzoek van den Eerw.
Fleer Stogmann op onwettige wijs voor de Vergaderiug is, besluite om er niet verder in
to treden, en al lietgeen hierin gedaan is als niet gedaan te beschouwen.”
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Voorzitter verklaart zwarigheid te hebben dit voorstel voor de Vergadering to
brengen, daar dit tegen de orde strijden zou. 1)e Synode toch heeft het verzoek reeds

Voorstel ingetrokken. opgenomen. Hij verwijst naar Art. 10: 1.6, en Art. 7. Nadat enkele der loden hierover
hun gevoelen hadden te kennen gegeven, trekt Dr. Changuion zijn voorstel in.

Dr. Hofmeyr stelt flu voor :—“ Do Gerneente van St. Stephen worde met haren
leeraar in onze kerk op haar vorzoek ingelijfd, op voorwaarden later te bepalen.”

Ouderling Truter wenscht dat de zaak behandeld worde in do orde welke door
de Commissie is in acht genomen, welken wensch hij als voorstel inlevert.

Ds. Van der Lingen geeft schriftelijk zijnen wensch to kennen, dat do afgevaar
digde Predikant van Colesberg eon ontwerp inlevere van bepalingen en voorwaarden onder
welke do Wel-Eerw. Heer Stegmann met de gemeente van St. Stephen kan ingelijfd worden.

Ouderling Changuion spreekt voor het voorstel van Ouderling Truter. Hetzelve
komt hem als eene emendatie voor van het voorstel van Dr. Hofmeyr. Doze verklaart zich
hiertegen, zoo ook de Predikant van Calvinia. Nog andere loden spreken in dezen.

Voostel,’trportvan Voorzitter geeft zijnen wensch te kennen dat hot rapport, van punt tot punt,
wegen. worde overwogen, en leest de punten iii volgorde

1. Ouderling Truter stelt voor “dat do Eerw. Heer G. W. Stegmann niet als leeraar
Punten gelezen. onzer gemeente kan worden aangenomen, tenzij hij verkiare, dat bij zoodanige

aanneming hij zijne connectie met do St. Martin’s Kerk, waarvan hij de bekende
leeraar is, op zal geven.”

Tegen dit voorstel spreekt Dr. H. Paure, aismede Ouderling (afgevaardigde) van
Graaff-Reir~et.

Ds. Roux verklaart er zich voor.
Ds. Van der I~ingon en Dr. Hofmeyr zijn or tegen.
Dr. Hofmeyr levert doze emondatie :—“ Dat do verhouding van Ds. Stegmann

tot do Martins ICerk bij do ovorweging van den inhoud der memorie niet in aanmerking
bohoeft to komen,” welke met 41 tegen 37 stemmon wordt aangenomen.

2. Voorzitter verklaart dat hij bezwaar ziet in dit punt, daar er in do Ordonnantie
slochts voorzioning is gomaakt voor de zending van twee Ouderlingen naar
do Synodale Vergadering van nit Kaapstad, en dit rogt aan do oude gemeente
toekomt. Hij vraagt dus aan do Vergadering :—

(1.) Zal do predikant (S.) naar Ring en Synode kumien komen? Bit wordt door do
meerderhoid bevestigend beantwoord.

(2.) Twijfelt de Vergadering of in gem. Art. 7 der Ordonnantio, eon Ouderling dier
gomeente riaar de Synodo kan komen? De Vergadoring betwijfelt het.

(3.) Twijfelt do Vergadering of een Ouderling naar do Ringsvergadering komen
kan? Be Predikant van Somerset (Oost) antwoordt, dat do vraag beslist
wordt door Art. 27 onzer wetten. Bij cone hoofdelijke stemming zijn or 37
tegen, en 36 voor de toelating van eon Ouderling.

3. Bit punt wordt door don Hoog-Eerw. Voorzittor als notificatie aangezion.
4. Hierover valt cone discussie voor, waaraan Dr. Hofmeyr en Ds. Moorrees dod

nemen.
Voorzitter vraagt aan do Vergadering of do gerneento kan aangenomen worden.
Dr. Changuion ziet daarin bezwaar.
Dr. H. Paure niet. Hij verwijst op hetgeen reeds in onze kerk geschied is, ten

opzigte van de Ev. Duitschen die tot ons when overkomen, en op pag. 84 van de wet.
Voorzitter vraagt aan do Vergadering, of dezelvo het wenschehjk acht dat de

Gemeente van St. Stephens als cone afzonderlijko door ons worde opgenomon.
Ds. Van Velden stelt voor :—“ Hot woord wen$c/leliflc to verwissolon met aan

~ernelij7c, voor de Nederduitsch-Gereformeerde Kerk.”
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Dr. Changuion levert eene tweede emendatie, dat het vraagstuk meer toelichting
vereischt, eer men daarover beslisse, en derhalve de finale stemming tot Maandag worde
uitgesteld, voor welke slechts eene mmderheid (21 stemmen) is.

Be emendatie van Us. van Velden wordt verworpen.
Be vraag wordt door den Voorzitter op nieuw gestelci, en aangenomen met 49

tegen 31 stemmen.
Leeraar van Ladysmith verzoekt aanteekening dat hij er tegen is.

~5. Dit punt toegelioht zijnde door Dr. Heyns en anderen, geeft de Voorzitter als zijn
gevoelen te kennen dat het slechts noodig is, dat de aandacht der Vergadering
er bij bepaald werd.

Nu wordt door den Voorzitter aan de Vergadering de vraag voorgelegd :—“ Of de
memorie van Us. Stegmann, met inachtneming van het bepaalde bij de bespreking der
punten toegestaan wordt P”

Bij de discussie omtrent deze vraag spreken Dr. Heyns, Ouderling Truter, en do
Predikant van Zwartland tegen het toestaan der memorie.

Us. Hofmeyr daarentegen, de Hoog-Eorw. Seriba, Dr. H. Faure, Br. Hofmeyr,
spreken hunnen wensch nit dat dezelve worde aangenomen.

Us. Van der Lingen verklaarde zich er voor, ofschoon een bezwaar door hem goop
perd, niet is opgenomen in het rapport van de Commissie,, en gevolgelijk niet uit den weg go
ruimd. Zijn bezwaar is :—“ Roe zal de Synode voorzien in de behoefte der St. Stephens
gemednte, in geval Us. Stegmann komt to overlijden ?“

Dr. Robertson geeft de reden, waarom de Commissie bij meerderheid van stemmen,
dit bezwaar niet heeft opgenomen in het rapport.

Bij hoofdelijke stemming verkiaren zich 47 voor het toestaan van het verzoek, Verzoek in de memorie

vervat in do memorie; 32 zijn er tegen. ~Stegmaun toe

Voorzitter maakt bekend dat het examen van den Kandidaat Huët, op morgon, Examen vali Kandidaat

na de lezing der Notulen zal aanvangen, en stelt voor, dat het onderzoek in elk yak niot Huët.

meer dan 30 minuten duren zal.
Ret dankgebed wordt door den Predikant van Pietermaritzburg godaan.

VEERTIENJ)E SESSIE.
Donderda~, den 29sten October.

Afwezig Us. Herold.
Het gebed geschiedde door Us. Roux van Smithfield, waarna de notulen der

vorige zitting geresumoerd en geteekend werden. Bij de resumptie merkte de Predikant
van Swellendam aan, dat in de notulen der vorige zitting niet was bokond gestold, dat hij
voor zich zelven en anderen aanteekening had verzocht van hun voornemen orn protest in te Aenteekening van pro

leveren, togen het besluit der Hoog-Eorw. Vergadering, waarbij bepaald is dat ingeval ~~1~a~i’

St. Stephens Kerk in de Nederdiiitsch-Gereformeerde kerk mogt worden ingolijfd, gemeldo
kerk goon ouderling naar de Ringsvergadering zoude mogen afvaardigen.

Ingevolge vroegere aankondiging dat do Kandidaat in do riheologie, P. Huët, heden Exarnen van Kandidaat

hot examon zoudo afieggen om tot het looraarsambt to worden toogelaton, werd do exami- ~
nandus flu binnon golaten en volgons do wetsbepalingen onderzocht. Ret bopaalde bij Art.
62, afdeeliiig 11 A2 geschioddo door Dr. Changuion, en wel over Matth. V en Efez. II.
Ret bepaalde bij Art. 62 : 11, A1 door Dr. Reyns naar Genesis XXII en Job XXXVIII.

Bat bij Art. 62, 11 c. door Us. A. Murray, Sour.
11 6. door Us. Van der Riet.
11. d, e. door Us. N. J. Rofmeyr.
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Het examen afgeloopen zijnde, heeft de ge~xamineerde, zoo door schriftelijk op~
stel als door mondelijke voordragt, zijne bekwaarnheden tot de predikdienst bewezen, door
eene leerrede nit to spreken van den ktmsel, naar aanleiding van Rigteren XVI: 25.

De geëxarnineerde zich verwijderd hebbende deed do Voorzitter aan de Vergade~
Afgelegd examen voi- ring de vraag, of het afgelegde examon voldoende was. Bit word met eenparige stemmen
doende gevonden. bovestigend beantwoord. Hierop werd do geexamineerde weder binnen geroepen en legde

den eed af, bepaald bij Art 62: 12, als ook de verkiaring en belofte, veroischt bij Art. 62: 13,
welke hij met zijne ondertoekening bekrachtigd heeft. Aan den geëxamineerde werd hierop
met eene zeer hartelijke toespraak door den Voorzitter toegereikt hot getuigschrift, voorge
schreven in Art. 62: 14, verkiarende do Voorzitter daarbij; dat do geëxainineerde nu als

Kandidaat lluët goad- Kandidaat tot de 7teili~qe dienst was geadmitteerd en erkend, en hem, namens de vergade

ring den bosten zegen des Heeren toowenschende. Hierop ontving hij do broederhand.
Van dit examen en deszelfs uitsiag word dadelijk kennis gegeven aan hot Gouvornement.

Rapport dee Synodale Hot rapport der Synodale Commissie over do zaak van do Theologische ICweek
de school word nu voorgelezen. (Biji.)

Dr. Changuion zeide hierop, dat hij van eon lid der Synodale Commissie, die ia
do minderheid stemde, had vernomen, dat h.etgeen hij voorgedragen had, niet bet gevoelen

Gevoiens van de mm- was van alien tot do minderheid behoorende; dat hij derhaivo hot govoelen der minderheid
derhcidrn geschrift naauwkeurig had ingewonnon en op schrift gesteld, hetweik hij nu verzocht aan don Voor
S. 4. zitter to overhandigen. Do Voorzitter antwoordde, dat hij het stuk ontving, niet als

Voorzitter der Synode, maar der Synodale Coininissie, dat hij aan degenen, die in do
minderheid waren, do gelegenheid had gegeven derzeiver suggesties to geven, en dat do
Synodale Commissio besloten had hot rapport, nu gelezen, aan do Vergadering voor to
dragen.

Vorauderingen aaiigc- Be veranderingen in hot plan der Kweekschool, door de Synodale Commissie

voorgedrageu, zijn alien door cone meorderheid der Vergadering aangenomen. Er is ook
daarbij bosloten dat, onder het hoofd “HOE GEADMITTEERD 9” “v~f” jaron moeten zij het
onderwijs blijven gonieton, veraiiderd wordo in “vier.” Bij hot voordragen van het voor
stel :—“ Zoo iemand begeeren mogt, ~én of meer jaren aan cone buitonlandscho Universi
teit,” enz., heeft do Predikant van Colesberg, als amendement voorgesteld :—“ In plaats
van eon of meer jaren, ‘één jaar.’” Bit amondement is echter niet aangonomon.

Brief ran Dr. Ronx. Do V~orzitter las nu aan do Vergadering voor eon brief van Br. Roux, van

Riebeek, bekond steliondo do redonen zijner afwezigheid, en tevens do bestiering der
Vergadoring verzoekende in hot kiezen van plaatsoiijke Kerkeraden voor het district
Victoria. (Biji.)

Ook werd or voorgelezen cone mededeeling van wege Ds. rJ~1~omson van Stocken
strom, zich verschoonende wegons hot niet bijwonen der Vergadering.

liesehrijviugspnnt V: Het Beschrijvingspunt, Hoofd V: 6, word nu ter tafol gebragt :—“ Dat cone
6, voor Lijdcnburg. algemeene uitnoodiging geschiede,” enz.

Do Predikanten van Bloemfontoin, de Paarl, Prince Albert en Coiesberg, alsook
do Voorzitter, hebben derzelver govoelens omtrent dit voorstol in hot breede uitgedrukt.
Eon ieder verklaarde do verpligting to govoelen, om do vorafgelegeno lidmaten te hulp te
komen, die in bijzondero omstandigheden verkeoren, en bijzondere aanspraak hebben op do
verzorging der Synode.

I-let volgendo voorstel werd door den Predikant van Colosberg gedaan, en door de
Vergadering aangenomen :—“ Er geschiede cone algemeene uitnoodiging aan do ieeraars der
onderscheidene gemeenten, ten einde sominigen hunnor te bewegen, achtereenvolgens, voor
den tijd van drie maanden en daarboven, zich onder onze Transvaalsche geloofsgcnooten te
vestigen.”

I~ijst tee tafel gelegi. Be Pr~eses gaf hierop to kennen, dat ten gevolge van dat besluit, or cene iijst op
tafel zoude gelegd worden, ter teokening door de leeraars, die zich mogten opgewekt
gevoelen, aan de stem uit Lijdenburg: “Kom over en help ons,” gohoor te geven.
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Er werd nu ter tafel gebragt hetgeen in Beschrijvingspunten voorkornt, onder Brief van ae Conferen

Hoofd VII: 3 :—“ Mededeeling van een schrijven der Conferentie van de Fransche Zende- ~ d~i Fransche Zen

lingen,” te vinden onder de brieven door den Actuarius ontvangen, bladz. 59 en 267; ~
alsook een nader schrijven van den 22steri Junij, 1857. Doze mededeelingen werden met
de meeste belangstelling aangehoord, en aan den Scriba word opgedragen, die belangstelling
aan do broeders in het Basutolatid bekend to stellen.

Do notulen werden flu gelezen, waarop het dankgebed door Ps. Ham geschiedde.
Geresumeerd en geteekend op den 3Osten October, 1857.

VIJFTIENDE SES~IE.

Vnjda~q, den 3 Os/en October.

Afwezig zijn alleen de Preclikant van Stellenbosch, wegens ongesteidheid, en de
afgevaardigde Ouderling van D’Urban,

I-Jet gebed door den Voorzitter gedaan, en de notulen der vorige zitting geresu
meerd en onderteekend zijnde, vroeg de Predikant van Napier waarom het geschrift door Vraag omtrent kct ge.

Dr. Changuion, op gisteren ingeleverd, door den Pr~ses, wel in zijne betrekking als Voor- sci~rift van Dr. Chan

zitter der Synodale Commissie, inaar niet in die van Voorzitter der Synode, was ontvangen, gn1~~~

en verzocht, na dat hierop door den Pr~ses geantwoord was, dat dit geschrift thaus aan do
Vergadering zou worden voorgelezen. Dit verzoek in omvraag gebragt zijude, waren er 27
stemmen voor, en 41 tegen.

Waarop men tot de behandeling der Beschrijvingspunten overging.
Tot toelichting van zijn voorstel voorkomende in VII: 4 der Beschrijvingspunten, Besc5r~jvingspunt

“dat, namelijk, Art. 61 No. 2, Let. C. der Kerkelijke Reglementen, zou worden opgehel- VII: 4.

derd,” verklaarde de Predikant van Calvinia, dat hij niet regt begreep wat door de uitdruk
king ac/c van toelatin~q verstaan moest worden.

Dc Voorzitter verwittigde de Vergadoring, dat dezelfde vraag aan den Kaapstad
schen Ring was voorgesteld.

Be Scriba en Predikant van Victoria gaven hun gevoelon daarover te kennen.
Baar het editor duidelijk bleek dat er eenige onzekerheid in do wetsbepaling be- Artikel 01 terheraic

stond, werd het aan de Predikanton van Calvinia en Caledon opgedragen, om het Reglement ~~0mThb0p

in dit opzigt to verduidelijken.
Een ander voorstel van den Predikant van Calvinia, voorkomendo in Beschrijvings- Beschrijvingspunt

punt VIII: 1, kwam flu in overweging :—“ Do Synode brenge haar gevoelen uit over eon VIII: I.
voor ons land geschikt openhaar onderwijs, en zende eon overeenkomstig haar gevoelen
opgemaakt verzoekschrift, belangende deze zaak, bij de a~mstaande Parlements Verga
dering te dezen lande in.”

Do Ouderling van Stollenbosch leverde, in naarn van den Kerkeraad van Stellen- Ontwerp van opvu~diog

bosch, een ontwerp in van eon stelsel van opvoeding en onderwijs, met verzoek dat hetzelve door Ouderling van

aan hot Gouvernement door do Synode zou worden aanbevolen. (Biji.) s. o.
Be Predikanten van Calvinia en Piotermaritzburg, en de afgevaardigde Ouderling

der Kaapstad (Dr. Changuion), deden eonigo voorstellen, welke zij introkken, nadat do
Assessor do suggestiën, daarin voorkoinendo, had opgenomon, in een ander voorstol van
dozen inhoud :—“ Do Synode benoemo eeno Commissie om to waken over do belangen der Commiseje van

Kork, bij do behandoling van do zaak van hot oponboar onderwijs door do Wetgoving— zaamheid orntrent ,le

zullende die Commissie vooral hebben toe to zion, aan do eeiio zijdo, dat geen overwegon_ zaak van o})vonnng.

do invlood aari eon bopaald Kerkgenootschap in hot openbaar onderwijs gegeven worde, en
aan do andere, dat het positief Christelijk element niet verdwijne uit do volksscholen.
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Instituut voor de op1ei~
ding van onderwijzers.

Correspondentie met
het Gouvernernent en
de reiskosten.

Fonds gewenscht.

Besehrijvingspnnt
XI: 5.
Voorstel van den Pre
dikant van de Paarl.

Begeerte naar ontslag
van den zaakgelastigde.

Bestediug van de sons
van £23 3s. Sd.

aan bet Zendingswerk.
Besshrijvingspunt
VIII: 3.

~eruggetrokken.

Besehrijvmugspunten
\III : 4, Sen Ginge.
trokk~ ii.

Tevens zullen al do predikanten onzer kerk—wanneer het noodig is—voor de belangen hun.
ner gemeente, met gemelde Commissie corresponderen.” Dit voorstel aangenomen zijnde
werden de Pr~ses, de Predikanten der Kaapstad, en do Ouderling der Kaapstad (Dr.
Changuion), tot doze Commissie verkozen.

Hierop volgde do overweging van Boschrijvingspunt VIII: 2 :—“ Er geschiede
eene vernieuwde poging om eon Instituut ter opleiding van onderwijzers tot stand to
brengen.”

Do Predikant van Calvinia—door wien dit voorstel was gedaan—drong nader
daarop aan.

De Voorzitter gaf hot als zijn gevoelen dat or twee voorname oorzaken waren van
do mislukking van hot Instituut, namelijk: vooreorst, gebrek aan genoegzame fondsen, en
dan do slechte vooruitzigten welke onderwijzers in deze volkplanting hebben; on bewoercie
dat elke poging om hot Instituut, tor op1eidii~g van onderwijzors, weder op to rigten,
vruchteloos zoude zijn zoo lang doze oorzaken bloven bostaan, weshalve hij moendo
dat hot best zoude zijn dat do zaakgelastigden zich naar Holland wenden en van daar
geschikte onderwijzers ontbieden; doch hot als een con ditio sine qua non voorstelleis,
dat zij bekwaam zijn om onderwijs in do Engelsche taal te geven.

Dr. Heyns morkte aan, dat hot tevens noodzakelijk zoude zijn, dat zij zich voor
drie jaren verbonden ; terwiji do afgovaardigde Ouderling 0. J. Truter ter kennis van de
Vorgadering bragt, dat do Commissie, aan wie hot was opgedragen, om jeugdige emigran
ten uit Holland to onthiedon, thans in correspondontie met hot Gouvernement aihier was
getroden, ten einde to bewerksteliigen, dat do reiskosten, zoo wel van jeugdigo als volwas.
sene emigran ten uit Holland bestroken zouden wordon, uit do som door do Wetgeving voor
Emigratie uit Europa vorleend.

Dr. Clianguion dacht, dat hot wenschelijk was, dat or eon fonds word opgerigt,
ten einde in doze bohoefte to voorzien.

In verband hiermede werd nu behandeld Eeschrijvingspunt XI: 5, waarin do
Predikant van do Paarl voorstolt :—“ Do afschaffillg van hot ambt van zaakgelastigde, tor
ontbieding van onderwijzers; of andors, aanstelling van eon zaakgelastigde in do plaats van
Ds. Van der Lingen, die rosigneort.” Laatstgenielde verklaarde, dat hot ambt van zaakgo~
lastigde iiutteloos was bevonden, en dat hij daarom begoerig was, om daarvan outsiagen
te worden.

Waarop do Voorzitter antwoorddo, dat hotzelve voor do toekomst nog nuttig kon
wezon, en op voorstol van don Scriba, verzocht do Vergadering den Predikant van do
Paarl, om, van zijn voornomen afziendo, nog tot de volgendo Synodale Vergadering in die
betrekking werkzaam to blijven.

Do vraag werd vervolgens voorgesteld, wat gedaan zoude wordon met het saldo
van £2~ 3s. 8d., dat, volgens den brief van Ds. Spyker, in do vijfdo zitting gelezen, nog
in lianden was der Commissie van Onderwijs?

Sommigen der Afgevaardigden stelden voor, dat doze som gebezigd zoudo wordon
tot aankoop van een aantal exemplaren van den JIiuderbifóel, ton gosehonko voor onze
Transvaalsclio geloofsgenooten. Anderen daarontegen, dat zuiks aan hot Zendingwerk zou
worcien besteed. Bij do stemming bleek hot, dat dit laatste do wonsch der meerderheid was.

Met hetrekking tot Beschrijvingspunt VIII: B :—“ Briefwissoling van don Actu
anus suet den Kerkeraad van do Kaapstad, over do benoeming en aanstelling van Gods
dienstonderwijzer in hot gevangen-, zieken- en verbeterhuis,” verklaarde do Actuarius,
dat do omstandigheden, ~edert dien tijd, zoo veranderd waron, dat hij bet niet noodig achtte
de zaak thans oncler de overwoging den Synode to brengen.

Beschrijvingspunten VIII: 4, 5 on 6 werdon, na eenigo discussie, ingotrokken
door do Afgevaardigden van Burgersdorp, Victoria, Colosberg en Swellondam.

Bij do behandeling van Boschnijvingspunt VIII: 7 :—“ Dat maatregelon genornon
worden, om de vei’sproiding van Cliristolijke boekwerken in al do gomeonten onzer Kork to
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helpen bevorderen,” stelde de Predikant van Swellendani voor :—“ Dat eene zinsnede in
den uit te geven Herderlijken Brief voorkome, waarin de Christelijke l3oekvereeniging door Boe}~vereeniging

de Synode wordt aanbovolen,” hetgeen door de rneerderheid wordt aangenomen. g~omcn.

Hierop leidde Ds. Van der Lingen het volgende voorstel ter tafel :—“ Aangezien Omtrcnt (le ordening

de Ee~waarde Proponent P. I-1u~t zijnen riaam geplaatst heeft op de lijst, aan welker hoofd van Kandidaat Hn~t.

staat ‘Roepstem uit Lijdenburg,’ stelt do ondergeteekeride voor, da~ de Hoog-Eerw. Synode
den Eerw. Proponent Huë~ de ordinatie geve tot herder en leeraar in de Nederduitsch
Gereformeerde Kerk, en de plegtigheid dier ordening voltrekke op aanstaanden Maandag,
des avonds, tijdens hot biduur.”

Dit voorstel in omvraag gebragt zijnde, werd aangenomen.
Be Seriba herinnerde de Vergadering, dat hot noodig zoude Zijfl on) eenige Verandering in do acte

verandering te maken in de bewoordingen van do acte van bevestiging, orn toepasselijk te van bevestiging.

zijn op dit bijzonder geval, ook dit droeg de goedkeuring der Vergadering weg.
Hot rapport der Rationarii, om de rekeningen van den Quaistor Synodi op te Rapport derRationarii.

nernen, volgens Art. 24 der Kerkelijke Reglernenten werd nu gelezen. (Biji.) Be aanbe
veling daarin voorkomende :—“ Bat er uniformiteit besta in de jaarlijksche opzending der Uniformiteit in do

rekeningen van de Rings Qua~stors, zoodat niet alleen het surplus opgegeven, maar te ge- Qu~stors rekeningen.

lijk opgave van ontvangst en uitgaaf geschiede,” worth in omvraag gebragt en aange
nomen.

Waarop men tot do overweging van Beschrijvingspunt IX: 1 over ging, bevat- Beschrijvingspunt

tende het voorstel van den Predikant van Wijnberg :—“ ~De benoeming van ale kerkelijke ~ 1.

ambtenaren moet geschieden door do vol~tre/cte meerderheid der tegenwoordig zijnde stem
geregtigden, in elke Kerkelijke Vergadering.” Door voistre/de meerderheid verstond hij Volstrektemeerdcrheid,

eon getal grooter dan do heift van het gohoole getal der aanwezig zijnde stemgeregtigden,
en ten einde die in elk goval to weton te komen, stolde hij voor dat er eon tweeta? zal wor
den geformeerd. Dit voorstel werd aangonomen.

Eon ander voorstol, door don Predikant van Colesberg ingezonden, en later onder Voorstel orntrent Art.

do Beschrijvingspunten opgenomen, kwam nu onder behandoling :—“ Bat de laatste zin- 36: 11.

suede van Art. 36: 11: ‘Geene overeenkomst of afspraak met iemand hoegenaamd, in
het benoemen en kiezen van loden des Kerkoraads behoort er te worden gemaakt,’ worde
gorovideerd, of an clers geroijeerd.

Be Predikant van Prins Albert stolde voor, dat dit niet aangenomen zoucle
worden.

Be Predikant van Calvinia stelde als emendatie voor :—“ Dat, in do plaats der
zinsnede onder behandeling worde verklaard: ‘Hot wordt van een ieder stemgorogtigde
verwacht, dat hij van zijn regt op eene eerlijke en gernoedolijke wijze gebruik zal maken.’”
Deze emondatie verworpen zijnde, word volgens voorstel van den Predikant van Prins Albert i3esehrijvingspnnt niet

dit Boschrijvingspunt niet aangenomen. aangenornen.

De behandeling van Beschrijvingspunten IX: 2 en 3, werd uitgesteld tot Dings.
dag.

Met betrekking tot IX: 4, waarin do Ring van Trausgariep vraagt om cone Art. 36: 21.

nadere verkiaring van hot hetgeen in Art. 36, No. 12, vei’geleken met lietgeen in No. 21
in do Noot wordt gezegd, wordt besloten om bij de N.B. aldaar bij to voegen de woor
den mits den vereisckten ouderdoni liereilet I~e1ibende.

Het voorstel van den Kerkeraad van Riversdale, voorkomende in Beschrijvingspunt
IX: 5 :~—“ Bat do zinsnedo in Art. 36 : 21 : ‘docli vier jaron achter ecu gediend hebbende,
zal hij niet worden herkozen, ton ware hij ton minste &~n jaar hobbe gerust,’ worde uitge
laten,”—werd daarop door don Prodikant van Riversdale toegelicht, doch door de meerder- Voorstel verworpen.
heid verworpen.

Beschrijvirigspunt XI: 6, werd vervolgens behandeld, waarin de Kerkeraad van
de Kaapstad voorstelt :—“ Elke kerkeraad heeft tot loden tweemaal zooveel ouderlingen en
viermaal zooveel diakenen, als er predikanten, leden van dell kerkeraad zijn.”
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Constitutie van den Dr. Heyns verklaarde, dat hij als lid des Kerkeraads in de minderheid had ge
kerkeraad. stemcl, toen d~t besluit genomen is. Hij was van gevoelen dat de diakenen daardoor een al

te groote overwigt in den Kerkeraad zouden verkrijgen—en gaf te kennen dat wanneer dit
voorstel doorging, hij dan op eene afscheiding van het Collegie van Diakenen van dat van
predikanten en ouderlingen zoude aandringen.

l3cschrijvingspunt yes’- Op voorstel van den Predikant van Swellendam werdhet Beschrijvingspunt echter
worpen. verworpen.

Eindelijk, werd bij de behandeling van Beschrijvingspunt IX: 7, gelezen: een
Beschrijvsngspunt brief van den Kolonialen Secretaris, d.d. 8 Pebruarij 1856, aan den Actuarius Synodi ge

rigt, waarin Zijn-Edele berigt, dat Zijne Excellentie de Gouverneur van gevoelen was dat
alleen die gemeenten welke reeds een salaris van het Gouvernement genoten hadden en
vacant worden, aanspraak konden maken op het honorarium van £37 lOs,, voor den consu
lent :—“ De Synode besloot dit voor notificatie aan te nemen.

J3ij de voorlezing der korte notulen leverde de Predikant van Calvinia dit voorstel
in, dat “Punten VI: 2, 3, 4, aan de beoordeeling der Synoclale Commissie worden onder
worpen, om er over te rapporteren aan de Synode.

Ret gebed werd gedaan door Dr. Robertson.

ZESTIENBE SESSIE.

Maanda,~, den 2den Novem6er.

Afwezig Di. Herold en A. Murray, Jr., en de Ouderlingen van Ceres en Wor
cester.

I-let gebed geschiedde door den Assessor, waarna de notulen gelezen en geteekend
werden.

Rapport van do Coin- De Pr~eses bragt ter tafel het Rapport van de Commissie, aangesteld orn te onder
•omtre~stde ~ zoeken de klagte reflecterende op het karakter van den Scriba des Swellendamschen Rings,

SeribavandenSwellen. voorkomende in de memorie van klagten van den Kerkeraad van Ladysmith. (Biji.)
~vnsehen Ring. Hierop leverde gemelde Scriba de volgende verkiaring in, waarin de Vergadering

berustte :—“ Dc Scriba van den Swellendamschen Ring, gehoord hebbende het Rapport van
de Commissie, waardoor hij volkornelijk geregtvaardigd wordt, ten opzigte van eene
officicele kennisgeving van de zaak van den Kerkeraad van Ladysmith, wordende dezelve

Verklaring daarom- door de Commissie verklaard als geheel overeenkornstig de notulen des Rings, verklaart
rd. daarin te berusten, als beheizende voor hem de genoegcloening die hij gezocht heeft.”

Rapport van Synodale Het Rapport der Synodale Commissie, ten opzigte der Theologische Kweekschool
werd nu ingediend. (Biji.)

Protest derminderheid. Hierop leverde Dr. Heyns in, bet protest in eene vroegere Vergadering aangc
kondigd, geteekend door I 8 leden der Vergadei’ing. (Biji.)

be Assessor deed hierop bet volgende voorstel :—“ Dc Synode drage ann de
Scliriftelijk autwoord Synodale Commissie den last op, om een schriftelijk antwoord op het ingekoinen Protest van
hi cop gevraagd. Dr. 1-leyns te vervaardigen.” Pit werd door Dr. 1-Teyns en den Predikant van Prince Albert

ondersteun d, en door de Vergaderin g nangenomen.
ni. Van der Liagen en In gemeld rapport werd ann de Vergadering bekend gesteld, dat Di. Van der
J~hn1’Iurray gekozen Lingen en John Murray tot Professoren benoemd zijn, zullende zij, indien rnogdlijk, op

aanstaanden WTocnsdag moeten verklaren, of zij hot beroep, al dan niet, aannemen.
Het amendement door do Commissie-, voorgesteld op I-Ioofdstuk VI: 2 uer

1~n derde Professor. Beschrijvingspnnten, t. w. : —“ Dat zoocira de fondsen toereikend zijn, eon derde Professor
worde aangostekL” is door do meerderheid aangenomen.
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Ten opzigte van het amendement op Hoofd. VI: 3 voorgesteld, was de Predikant van Deputatie voor do Bi~

Colesberg van gevoelen, dat bet doel van het voorstel, door eene correspondentie niet zoude bhotheek.
bereikt worden~ zijnde hij, om die redenen, voor eene Deputatie. Dc Predikant van Calvinia
was van hetzelfde gevoelen, en ondersteunde het door hem gedane voorstel.

Als ecu tweede amendement werd door den Predikant van Swellendam voorge
steld :—“ Dat bij bet voorstel van den Predikant van Calvinia worde gevoegd, mits do
fondsen voor de kosten der Deputatie gevonden warden door vrijwillige bijdragen.”

Om eene hoofdelijke stemming gevraagd ziji~de, gaf Dr. Heyns ziju bezwaar te
kennen, om in deze zaak, na het ingeleverd Protest, to stemmen.

Dr. Changuion vereenigde zich hierin met zijn mede-afgevaardigde.
Dc Voorzitter gaf zijn gevoelen to kennen, dat op grond van Art. 10: 15, de

genen die bet Protest geteekenci hadden, vrijheid liebben om buiten stemming te blijven. Protesterenden buitea

b~t door do Vergadering toegesternd zijnde, werden de stemmen genomen, toen bet bleek stemming.

dat er 18 voor, en 37 tegen liet amendoment waren.
Dc Predikant van Colesberg, en de Ouderling van Burghersdorp verzochten

aanteekening, dat zij in de minderheid gestemd hadden.
Op bet rapport der Commissie, aangaande VI: 4, verklaarde de Predikant van ReizendeCommissiege

Calvinia, dat zijne b~toeling alleen was, eene speciale to verkrijgen, ter bevordering van vraagd voor do Kweek.

de fondsen der Theologische Kweekschool. Hij stelde derhalve voor :—“ De Synode SC 100.

benoeme cene of meer Commissiën, om in bet belang der Kweeksehool cone collectereis door
het land te cloen, zonder bezwaar van eenig kerkelijk fonds.”

Do Predikanten van Uitenhage, Caledon en Colesberg verkI~arden, dat, voor zoo
verre zij cv mode bekend zijn, er in do buitendistrikten eene groote bereidwilligheid is, tot
het Fonds bij to dragon. Ret voorstel is met 39 stemmen aangenomen, degenen die hot Pro
test geteekend hadden niet gestemd hebbende; 17, waaronder Ds. Albertyn, waren er tegen.

Op bet voorstel der Synodale Commissie, betrekkelijk commissiën tot hot afnemen Commissic voor do af
van examina, verklaarde Dr. Heyns geene vrijheid to hebben die benoeming aan to nemen. nemingvanexamina.

Dit verklaarde oak Dr. Reits, waarop do Pr~ses voorstelde :—“ Dat, in plaats van
Doctors Heyns en Reitz do twee Professoren benoemd warden.” Dit is aangenomen.

Op cone vraag van den Predikant van Colesberg verklaarde de Pr~ses do redenen, Kweckscbool te openen

waarom do Theologische Kweekschool eerst in November aanstaande een aanvang zal neinen. 1 Nov. 1858.
Er werd nu ter tafel gebragt hot volgende voorstel van den Predikant van do

Paarl :—“ Aangezien do plegtigheicl dor handoplegging heden avond, door bet groote getal~ d1e1or-

dcv tegenwoordig zijnde predikanten, zoo alien or dccl aan nemen, niet zonder gedraug en iluët.

verwarring geschieden kan, zoo wordt voorgesteld dat de plegtigheid verrigt worde door
cone Coinmissie, bostaande uit do twee Moderatoren, den Scriha, en eenen Afgevaardigde
nit ieder Ring.”

Dit voorstel aangenomen zijnde, stelde do Pr~ses voor :—“ Dat do predikanten, die Eene Commissic sot do

do oudsten in dienst zijn, in elken Ring daartoe benoemd worden,” hetwelk goedgekeurd ~
word. Overeenkomstig hiermede werden benoemd do Predikanten van do Paarl, Swellen
dam, Zwartland, Uitenhage, Victoria, Gi’aaff-Reinet, en Bloemfontein.

Ret Rapport van do Comrnissie van bet Zendingswezen werd nu voorgelezen,
waarop door den Predikant van Calvinia voorgesteld werd :—“ flat do geheele zaak van. het Zendingwezcn.
Zendingswezen op aanstaanden Donderdag in overweging genomen wordo.”

Door den Predikant van Prince Albert word voorgesteld als volgt :—“ Do Ver.
gadering henoeme cone Commissie om do geheele zaak in ovorweging to nemen, on, zoo
mogelijk, op Donderdag rapport in to loveren.” flit aangenomen zijnde, werden tot do
Coinmissie benoomd do Predikanten van Caledon, Prince Albert, Calvinia, on Bloemfontein. Commissie be~oemd.

Ann deze Commissie word tevens opgedragen cone memorie van (IC gemeeiite dcv klourlingen Memorie vau de ge.

to Georgestad, om daarop to gelijk to rapporteren. anecaitete Georgestad.
Door den Pr~ses word ook ter tafol gebragt, een brief van den Predikant van Brief van Wel.Eerw,

George, nan den Scriba van de Commissie vasi hot Zendingwezen gerigt, toe~endcnde klagtc Bailpi.
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van zekere klenrlingen te George, enz., waarop besloten werd, om ook doze zaak op nan
staanden Donderdag in overwegiug to nemen.

Hoofdstuk IX: 8 der l3eschrijvingspanten werd uitgosteld, totdat Hoofdstuk I;
7, 8, behandeld worden.

Stukken door ~eden de~ Hoofdstuk IX: 9 :—“ Wetsbepaling, dat do stukken door do Kerkeraden nan
Kerkcraadsvergaderiflg hoogere Vergaderingen ingezonden, door al do leden worden geteekend,” door den Scriba
to tee ellen. der Synodale Commissie toegelicht zijnde, word aangenomen, met bijvoeging van “der

Vergadering” achter do woorden “al de loden.”
Voorstel in Punt IX: Hoofdstuk IX: 10 :—“ Bekondstelling in de wetsbepaling,” e~iz., door den Pr~eses
10 niet aangenolnen. en den Scriba van den Ring van Swellendarn toegelicht zijnde, verklaarde de Predikant van

do Paarl zich tegen het voorstel. Verscheidene andere loden hebben hunno gevoelens bier
omtront uitgebragt.

- Be Pra3ses bepaalde de aandacht der Vergadering bij Art. 155, waarop do Scriba
voorsteldo :—“ Dat op grond van gem. Artikel, hot voorstel niet wordo aangenomen.” Voor
hot voorstel va~ den Scriba waren er 47 stemmen.

Hot voorstel van den Ring van Kaapstad, voorkomendo Hoofdstuk IX: 11:—” Do
Goode Vrijdag wordo voortaan,” enz., ter tafel gebragt zijnde, steldo do Scriba voor :—“ Bat
hetgeen~ hierorntrent in do Ringshandelingen van 1855 voorkomt, a~n do Vergadering ge
lezen worde,” hetwelk gesehiedde.

Discussie over hot vie- Be Predikant van Wijnberg heeft do noodige toolichting gegeven, en het voorstel
ren van den Goeden
Vrijdag. sterk aanbevolen.

Do Predikant van Graaff-Remet verklaarde zich er geheel tegen.
Dr. Heyns heeft hierop do volgendo ernendatie ingedierid :—“ Bat do Goode

Vrijdag algemeen door do Kerk als een der Hooge Christelijke Foesten wordo gevierd.”
Do Prodikanten van Uitenhage, Victoria, Ladysmith, en Pietermaritzburg, ook

do Ouderlingon van Burgersdorp on Colesberg hebben hierover gosprokon, en allen er tegen.
Be Pra~ses bepaalde do aandacht der Vergadering bij Art. 34: 1, en wilde dat

de Vergadering bepale, welke Feestdagen daar bedoeld wordon. 1-lierop werden ook doze
navolgendo emendatiën ingediend, t.w. :—

1. Door den Predikant van Pranschhoek :—“ Pat or oene aanboveling van doze Hoog
Eerw. Synode uitga, dat do Goedo Vrijdag, waar zuiks kan geschioden, pleg
tiglijk, als heden, door de vioring van het H. Avondmaal, govierd worde.”

2. Door den Predikant van Uitenhage : —“ Bat het ten opzigto van den Goeden
Vrijdag nan ecu ieders geweten overgolaten wordo.”

Besloten dat men vol. 3. Door den Prodikant van do Paarl :—“ Bat men in dozen, volgens kerkelijk gebruik,
g~sl~rk~h~ikgebruIk blijvo handelen.” Dezo laatste emendatie is aangenomen.

Epitome van wetten der Do Pra~ses overhandigde aan do Synode, namens Dr. Heyns, eèno verzameling,
Hollandsehe Kerk. zijndo do jongsto uitgavo van Reglementen voor do Nederlaudscho Hervormde Kerk, welke

met dank aangenomen werd.
Vraag aangaande den Dr. Heyns stelde do volgende vraag aan do Vergadering voor :—“ Zal de Heer
Student Brink. Brink, die, tij dens hot genomon besluit der Synode van 1852, aan1/aana’e tie lcwa4ficalie van

toe/comsti~qe Leeraren onzer kerk, zich in Holland beyond, tot do legitimatio bij den Actu
anus Synodi worden toegelaten, bij aldien het mogt komon to blijken, dat hij (Brink) zijn
examen voor de Haagscho Commissie heeft afgelegd ?“

Nadat do Notuleu van 1852, aangaande do kwalificatie van toekomstigo leerarori,
waren voorgelezen, en verscheideno ledell derzelvor gevoelens, ten opzigto van do gedane
vraag hadden medegedeeld, word do vraag bevestigend beantwoord, met vorwijzing op hot
besluit, genomen in do l4de Sessie van de Synodo van 1852.

Dr. Hofmeyr stomde in de minderheid. -

Aan den Scriba word opgedragen den Hoer Brink de noodige kennisgoving to
~doen.
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Ten opzigte van Hoofdstuk IX: 12 :—“ Dat door do predikanten eon hoofdstuk uit
den Bijbel wordo voorgelezen bij de openbare Godsdienstoefeningen,” zeide de Predikant van
Pietermaritzburg, dat zijne bedoeling met hot doen van d~t voorstel zoudo bereikt worden,
zoo de Vergadering dit. zoude aanbevelen.

Do Pr~ses was van gevoelen dat het van belang zijn zoude, indien bet voorlezen
van Gods Woord eerst een aanvang nam na bet derde klokkengelui.

Do Scriba las uit do Acta van 1842 voor, hetgeen hieromtrent aldaar geboekt
staat.

Be Predikant van Pietermantzburg droeg zijne redonen voor, waarom hij er sterk
voor is, dat bet voorlezen van een gedeelto van Gods Woord door den leeraar zelven zoude
geschieden. Ver~cheidene amendernenten werden hierop ingediend, als :—

1. Van den Predikant van Calvinia :—“ Dc Synode bevele aan dat do openbare eere
dienst zoo ingerigt worde, dat hot openbaar lezen van Gods Woord met do
incest mogelijke stichting geschiede.”

2. Door den Predikant van Victoria :—“ Ret voorlezen van Gods Woord geschiede na
het derde klokkengelui eerst, en wel door den leeraar zelve.”

3. Door den Predikant van Franschhoek :—“ Dat bet door een Ouderling geschiede.”
4. Door den Predikant van Hopefield :—“ Dat bet aan do verschilende kerken vrij

gelaten worde naar bare keuze hierin to handelen.”
5. Door den Predikant van Swellendam :—“ Be Synode bevele aan, dat do Predikanten

en Kerkeraadsleden bij bet voorlezen van Gods Woord tegenwoordig zijn,
betzij hot voorlezen door den Voorlezer, dan wel door den Predikant gescbiede.”

6. Door den Predikai~t van Alexander :—“ Dat bet lezen van Gods Woord niet ge.
schiede tot dat do Leeraar verschijiit op den kansel.”

Rot laatste amendoment is verworpen, dat van den Predikant van Swellendam is
met 46 stemmen aangenomen.

Do Pr~oses kondigdo flu aan, dat hij op morgen, als eon bijzonder voorstel, ter
tafel zal brengen, als in naauw verbarid staando met hot genomen besluit, hot voorstel van
Ds. Krige :—“ Bat hot voorlezen eerst na bet derde klokkengelui geschiede.”

Do Predikant van Fauresmith decide ter inlichting mode hetgeen tot I-Ioofd
stuk IX: 13, aanleiding had gegoven. Verscheidene leden hunno gevoelens orntrent
dit voorstei medegodeeld hebbende, deed do Predikant van Calvinia bet volgende
voorstel :—“ Be Synode besluite, dat ouders bij den leeraar om den doop hunner kinderen
aanzoek moeten doen, en bevole aan, dat do leeraar do ouders bij die gelegenheid over do
beteekenis on bet gewigt des doops onderhoudo.”

Hierop stelde do Pr~ses hot volgendo voor :—“ Be Synode bevele aan, dat elk
lidinaat die den doop voor zijn kind begeert, zicli daartoo op eon to bepalen tijd, in elke
gemeento, tot den leeraar in persoon won do,” h~tweik door cone meerderheid word aange
nomen.

Over Hoofdstuk IX : 14 :—“ Dat Art. 50 dus worde veranderd,” enz., steide do
Scriba als amendernont voor :—“ Dat uit Art. 50 wordon geroijeord do woorden beginnende
met “en do bepaling der geldsom,” enz.

Do Predikant van Victoria steldo voor :—“ Bat Art. 50 blijvo zoo als do wet zuiks
best.” Bit laatste is aangenomen.

Be Predikant van do Paarl leverde nu in hot volgende voorstel, hetwelk tor tafei
gelegd werd :—“ Eeno Commissie worde bonoenid om do Resolutiën der Algemeene Kerk
vergaderingen der Nederlandscho Gereformeerdo Kerk, voor 1815, na to zion, daaruit to
excerperen allo besluiten betreffende do uitoefening der kerkelijko tucht, die nooit her
roepen zijn in do Nederlandsehe of Zuid-Afrikaansche Gereformeerde Kerk, en die do leden
onzer kerk behooren to konnen, en in hot oog to houden, ten einde die uittreksels, met aan
wljzing van de bronnen, in handen te stoilon der Algemeene Synodalo Commissio, binnen

1-let voorlezen der H.
Schrift door den predi
kant.

Kerkeraadsleden moo-
ten tegenwoordig zije
bij het voorlezen dei
Hellige Sclirift~

Ouders moeten bij der
leeraar nauzoek doer
om den doop van Isunn
kincloren.

Voorstel omtrent hel
exeerperen van alle be~
sluiten tot de uitoefe
ning van kcrkehjks
tucht betrekking heb,
beude.
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twee jaren van heden, welke uittreksels, in zooverre de Synodale Commissie ze naauw
keurig bevindt, sullen gepubliceerd en verkrijgbaar gesteld worden.”

Dc korte notulen werden flu gelezen, waarna het dankgebed door Dr. Heyns
gedaan werd.

Geresumeerd en geteekend op heden den Sden November, 1857.

ZEVENTIENDE SESSIE.
Di~isda~q, den 3den November.

Studenten in Holland
v6~5r 1852~

Memorie omtrent
kiearegt.

Thscu~iø ovetho t voor~
etel.

L.

Afwezig zijn Di. Herold en Brink, wegens ongesteidheid.
Het gebed wordt gedaan door Ds. Van der Lingen.
De notulen gelezen en goedgekeurd.
Dr. Hofmeyr levert dit voorstel in :—“ Pat het besluit omtrent den Hoer Brink,

genomen naar aanleiding cener vraag, voorgesteld door den Leeraar van Kaapstad, ook van
toepassing zijn zal op de andere Theologische studenten onzer kerk, die zich in 1852 reeds
in Europa bevoiideii.”

Ter overweging brengt de Hoog-Eerw. Voorzitter voor de Vergadering Beschrij
het vingspunt IX.: 1, in verband met 2 en 3. FIij leest de volgende memoriën ten gunste der

daarin gevraagde verkiezing van predikanten en kerkeraden door gemeenteleden als
a. Eene van do Kaapstad, geteekend door 142
6. Eene van Swellendam, ,, ,, 32
e. Eene van Georgestad, ,, ,, 90

welke laatste vergezeld was van eenen brief van Mej. Bergh, niede in gunst daarvan geschre
yen, en die ook gelezen wordt. (Biji.)

Voorts wordt gelezen een brief van inwoners van do afdeeling Graaff-Reinet, ver
zoekende, dat er geene verandering moge gemaakt worden in do wijze waarop thans leeraar
en kerkeraad worden gekozen. Deze geteekend door 81~. (Biji.)

Ds. Albertyn overhandigt eene memorie van gemeenteleden van Kaapstad, in
denzelfden geest als laatstgemelde. Dezelve wordt gelezen en is onderteekend door
76. (Biji.)

Ter toelichting van het voorstel van den Predikant en de Kerkeraden van den
Wijnberg, best de Voorzitter het door hem daaromtrent in druk gegevene.

Daarop spreekt Ps. Ham over Beschrijvingspunt IX: 3. Velen der leden doen
sick voor en tegen het voorstel hooren.

De Ouderlingen van Oolesberg, van Swellendam en van Oudtshoorn spre ‘en er
tegen; laatstgemelde, terwiji hij or tegen waarschuwt, wenscht nogtans dat de voorgestelde
wijze van kiezing worde beproefd op plaatsen waar dezelve bestaanbaar is.

Dr. Heyns levert hierop het voorstel in :—“ Dat de vrije verkiezing van predikan
ten en kerkeraadsleden daar vrij gelaten zij, waar zuiks begeerd en wenschelijk beschouwd
wordt.”

Ds. Van der Riot en John Murray verkiaren er zich tegen.
Dr. Changnion ondersteunt hot.
Dr. H. Faure is er tegen, nit aanmerking van do gesteidheid onzer kerk.
Voor en tegen spreken voorts Ds. Smith, Ps. A. Murray, Sen., Ds. Ham, Ps.

Van Velden, Dr. Robertson.
N.B. Voor de zaak spreken Ds. Smith en Dr. Robertson.
Na de pause drukkeu de Ouderlingen van Swellendam en Tulbagh, en de Leeraar

van Hopefield hunne bezwaren tegen het voorstel uit, gelijk ook de Ouderlingen van
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Fanresmith, Pietermaritzburg, l3eaiifort, Colesberg—de Predikant van Calvinia, de Ouder
lingen van Worcester, Burgersdorp, Hanover en Richmond.

Be Leeraar van Uitenhage spreekt op nieuw voor het voorstel. Die van de Paarl
wijdt er tegen nit.

Ouderling van Stelleribosch zegt, dat hij in last heeft ontvangen van den Kerkeraad
aldaar, deszelfs govoelen te verkiaren tegen de kiezing van kerkeraden op de voorgestelde
~vijze; ~vat aangaat echter de kiezing van predikanten vereenigt zich de kerkeraad met het
voorstel. Hij zeif, echter, is voor het voorstel, en levert als emendatie ill: (zie Bij
lagen.)

Voorzitter beantwoordt eenige van do gemaakte aanmerkingen.
Dr. 1-Teyns spreekt over de emendatie door hem voorgesteld. Hierop worden de

volgende~mendaties gelezen
a. Van de Ouderling van Stellenbosch :—“ Bat aan kerkeraden worden aanbevolen, dat,

zoodra het mogt komen te blijken, dat het de begeerte der meerderheid van de
leclen der gemeente is, dat predikanten en leden van den kerkeraad gekozen
zullen worden door do gemeente, alle manslidmaten toe to laten als stemge
regtigden in de gecombineerde Kerkeraadsvergadering, tot het kiezen van
predikanten en kerkeraadsleden, die den ouderdom van 40 jaren hebben bereikt,
en hoofden van huisgezinnen zijn, en mede de laatste vijf jaren hebben bekend
gestaan als lid vaii die gemeente.”

h. Van den Ouderling van ~iVellington (zie Bijlagen).
c. Die van Dr. 1-Teyns,

benevens verscheidene anderen ten doel hebbende dat de oude wijze van kiezen blijve.
Eene ernendatie van den Leeraar van Colesberg :—“ Dat de bepalingen onzer kerk

hieromtrent onveranclerd blijven,” wordt aangenomen met 62 tegen 20 stemmen.
Voorzitter verzoekt aanteekening, dat hij zoowel in de rninderheid heeft gestemd, Besluit.

als piegtig protest zal inleveren tegen hetgene daar even is gesehied. Hiermede vereenigden Protest.

zich Dr. Heyns, Ouderlingen van Kaapstad, va~ Stellenbosch, Ceres, Wijnberg, Welling
ton, en de Predikanten van Uitenhage en Franschhoek.

Voorzitter geeft kennis, dat hij hierna aan do Vergadering zal voorstellen :—“ Bat aan
de gerneente gegeven wqrde het rogt van veto, bij de kiezing van pr~dikanten en kerkeraden.”
Be Hoog-Eerw. Scriba verklaart, dat dit voorstel eene revisie zou wezen van eene wetsbe
paling, en dat hij ingevolge er tegen is, dat zoodanig voorstel ter Vergaderiiig dienen zoude,
dan na o~ereenkomstig de wet to zijn bekend gemaakt.

Leeraar van Franschhoek verzoeht dat bet Beschrijvingspunt IX: 3, worde go
lezen, op deze wijze :—“ Dat do predikanten door loden der gemeente worden go
kozen.”

Hiertegen, als buiten orde, verkiaren zich verseheidene loden; Beschrijvingspunt
IX: 3 toch is reeds in 2 afgebandeld.

Daar de Leeraar van Franschhoek hierop aandringt, legt de Voorzitter de vraag
voor do Vergadering, en sleehts 30 der leden ziju er voor, dat zijn verzoek worde toegestaan,
waartegen de Leeraar van Franschhoek protesteert.

Rapport wordt gelezen van de Commissie, benoemd tot hot vinden van rnaat
regelen, om in do ongenoegzaamheid van hot predikanten-salaris te voorzien. Hetzelve
wordt aangenomen, en ter overweging op morgen overgelegd.

Be aanbeveling wordt overwogen van den Predikant van Victoria :—“ Bat de open-
bare godsdienstoefening niet beginne voor hot derde klokgelui.” Velen der leden drukken
hieromtrent hun gevoelen uit.

Predikant van Pieterinaritzburg zegt, dat daar dit voorstel eene wetsverandering
na zich zou slepen, hij van gevoelen is, dat hetzelve flu niet behoort te worden overwogen,
waarna, nadat de Hoog-Eerw. Voorzitter den voorsteller op enkele wetsbepalingen had
gewezen, het voorstel door dezen wordt ingetrokken.

Voorstel ointrent Set
regt van vete,

Rapport van Comxnissiu
over predikants salaris
sen.

Godsdienstoefening n~et
derde klokkeugeiui.
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~Ieschrijvingspunt i3ij de behandeling van Beschrijvingspunt IX: 15, spreekt de Predikant van
IX: 15 Alexander, en zegt dat hij van oordeel is, dat dit voorstel veilig kan worden teruggetrokken,
~eruggetrok-ken. sints de Theologisehe Kweekschool in de behoeften, waaruit dit voorstel ontstoiid, zal voor

zien. Hierin berust de Vergadering.
R~edenen va~i den Pee- Predikant van Colesberg levert ecu geschrift in, redenen gevende, waarorn hi
1:kant van (~oIesberg..

gisteren op de vraag van Dr. Heyns, orntrent het exarnen van den I-Jeer Student Brink, in
de minderheid heeft gestemd (Biji.)

Ds. Shand doet het dankgebed.

BIJLAGE.

Daar de proponent HoSt op eene uitnoodiging der Synocle, zijne gewilligheid had nan den dag gelegd,
om der, van de Evangelie-bediening verstokene, Gemeente van Lijdenburg, voor eenigen tijd bet W~ord Gods te
gaan verkondigen, besloot do Hoog-Eerw. Synocle hem op Maandag Avond, den 2den November, plegtig te
ordenen. Deze plegtigheid werd volbragt in de Groote Kerk aihier, in tegenwoordigheid van de leden der Synode,
door derzelver Moderatoren, den Hoog-Eer~v. Voorzitter, Assessor, en Scriba, benevens Afgevaardigden, zijude de
oudste leeraren der onderseheidene Ringen.

Do Hoog-Eerw. Moderator betrad den kansel, deed het gebeci, en noodigde de vergaderde menigte nit
tot bet zingen van Gez. iii. v. 2. No legde hij, in eene korte aanspraak, hot dod van de znmenkomst open, en Ins
bet. Pormulier. Toon de vragen, door den Proponent beantwoord waren, verliet do Moderator den kansel, en trad
de Proponent voorwaarts, terwiji ook de vertegenwoordigers der Ringen naderden. Dc Moderator reikte den
Proponent eenen Eijbel toe, en legde hem de hand op, waarin hij door al do daartoe gekozen l3roeders weed go
volgd. Hierop deed de Hoog-Eerw. Scriba een gebed, hem nan God opdragende, die inc met oplegging dee handen,
tot de 1-leilige dienst was geordend, en noodigde de vergaderde menigte nit, te zingen Ps. 134 v. 3, dat met
eenstemmigheid en kracht geschieclde.

Dc geordende weed nu door den I-Ioog-Eerw. Assessor aangesproken, vermaancl en bemoedigd; waarna
hij zeif den kansel bekiom, en eene cede uitsprak over 1 Tim. 1: 13, welk aIdes besloten weed met dankgebed en
hot zingen van Ps. 72 v. 11.

Kaapstad, 4 November, 1857.

ACHTTIENDE SESSIE.

Woe~i$da,q, den 4den November.

Afwezig, Di. Herold, N. Hofmeyr, en de Ouderling van Mid delburg.
Ps. Kuys doet bet gebed.
Do Notulen worden na do resumptie geteekend.

Protest ingediend. Het protest door de leden ingeleverd, die op gisteren in do minderheid hebben
gestemd, wordt gelezen (Biji.)

Rapport van Conmois- Het op gisteren door de B.B Ouderlingen ino~ediend rapport wederom gelezen
si~ voor predikants sa— .. .. .

lariseen— zijnde (Biji.), zoo werd aan die broeders de dank der Vergadering toegebragt.
Nadat over den inhoud eenige woorden waren gewisseld door do Ouderlingen van

Stellenbosch, Zwartland, Darling, Colesberg, Graaff-Reinet, en de Predikanten van Bloem
fontein en Prins Albert, werd hot Rapport seriatim voorgelezen en aangenomen, hetgeen
voorkomt in 1, 2, 3, 4, 5, 6; voorts a. met deze bijvoeging “rnit,c a~ndere kerkelzfke onder

aangenomdn. nemin,qen daardoor ,çieen $cltade l~frlen ;“ voorts aangenomen, 6. c. ci., 7.
Er werd besloten dat bet Rapport tor perse zal worden ge]egd.

Besluit hoe ten nitroer Met eenparige stemmen werd het volgende voorstel door den Predikant van Bloem
te brengea. fontein gedaan, aangenomen :—“ Dat door deze Hoog-Eerw. Vergadering eene Commissie

worde benoemd, wier taak het wezen zal, alle gepaste middelen aan to wenden om hot Rapport
der Commissie in do zaak van de salarissen der predikanten, op de beste wijze ten uitvoer te
brengen, met volmagt van de Synode om in dezen te doen alles wat zij raathaam oordeelt,
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terwiji de onderscheidene gemeenten gehouden zullen wezen, op de aanschrijvingen der
(Jommissie, antwoord binnen zoo kort mogelijken tijdsverloop te geven.”

Be Pr~ses verklaarde dat hiermede was afgehandeld Punt I: S~ :—“ Bat do
Synode de gemeenten oprnerkzaam,” enz., terwiji de Predikant van Swellendam in
trekt I: 3h :—“ Bat maatregelen beraamd worden,” enz.

Op Vrijdag te behaudelen, I: 7 en 8a, aismede IX: S :—“ Nicuwe opgerigte ge
meenten,” enz., enz.

Nadat omtrent Punt X: 1, eenige aarimerkingen door den Hoog-Eerw. Assessor
waren gemaakt, die verklaarde reeds genoeg te hebben uitgelokt door de discussiën over
kerkelijk opzigt en tucht, werd dit punt door den voorsteller teruggetrokken.

Omtrent Punt X: 2, lieten zich hooren de Predikanten van Ladysmith, Victoria, Puut X: 2.—Kerk~

Prins Albert, Pietermaritzburg, Graaff-Reinet, Zwartland, Kaapstad, en do Ouderling lijke Attesten.

Truter.
Be Predikant van Ladysmith had wel gewild “dat de kerkelijke attesten gelijk

beschreven Art. 70, cerste gedeelte, wegvallen, en men zich eenvoudig bepale tot wat men
noemt declaratie van lidmaatschap.”

Bit weigerde de Pra~ses ter stemming te brengen, als zijnde ecu voorstel ter ver- Voorstel tar verande

nietiging van een wetsartikel, waarvan in de Beschrijvingspunten geene kennisgeving was ring nArt. 70.

geschied. Men besloot dat de bepalingen in Art. 70 blijven zoo als die zijn.
Orntrent Punt X: 3, werden de ophelderingen vernomen van den Predikant van wanneerisiernandvo~

Swellendam, terwijl ook de gevoelens werden gehoord van de Predikanten van de Kaapstad, lidmaat der kerk.

Ladysmith, Bloemfontein, Fauresmith, den Assessor, de Ouderlingen van Heidelberg,
Swellendam, Oolesberg en Robertson, en met 42 stemmen dit voorstel van den Predikant
van Colesberg ‘werd aangenomen :—“ Be Synode verklaart dat het onderzoek, en de voor
stelling van kandidaten voor het lidmaatschap der gemeente a~s ~n act moet worden be
schouwd, behalvo in die gevallen, waar de bevestiging, uit hoofde van omstandigheden,
ondoenlijk is.”

Daarentegen werd ~niet aangenomen bet voorstel van den Predikant van Swellen
dam :—“ Bat degenen, die bekwaam gevonden werden om als leden te worden aangeno.
men, eerst aan de gemeente worden afgekondigd, en dat zij eerst daarna, zoo er geene
tegenwerpingen ingobragt werden, werden voorgestel d.”

Be Predikant van Bloemfontein verklaarde, ten opzigte van Punt X: 4 :—“ Bat Het aannemen vim lid

jongelieden, die ledematen,” enz., wat hij eigenlijk had bedoeld met twee jaren vooraf zicli
aan te melden, enz., en nadat onderscheidene gevoelens waren geopperd door de Ouder
lingen van Kaapstad (Ghanguion), Robertson, Swellendam, Hoopstad, do Predikanten van
IJitenhage, Somerset (Oost en West), Ladysmith, Pietermaritzburg en den Assessor, trok
do voorsteller zijn voorstel, als in het Beschrijvingspunt vermeld, in, en werd met algemeene
stemming besloten :—“ Dat aan leeraars bet regt zal worden gegeven, om to bepalen, dat
jongelieden, die lidmaten willen worden, zicli een bepaalden tijd vooraf zullen moeten
melden als catechisanton, opdat or meer belangstelling worde gewijd aan onze aanstaande
lidmaten; doze bepaling zal echter niet beletton, dat, waar do opzieners der gemeente het in
een bepaald geval wenschelijk achten, van den regel af to zion, zij zuiks doen ~nogen. Die
uit cone gomeente vertrekt, vorkrijgt op zijn verzoek een bewijs.”

Gewigtige redenen worden door don Predikant van Bloemfontein aangevoerd, ter
ondersteuning van bet door hem voorgedragene in Punt X: 5 :—“ Bat do Synode middelen Opz~gt over de Kaap~

beranio, om opzigt to doon houden,” enz. sche Theologisehe Stu

Daarop volgden aanmerkingen van do Predikanten van do Paarl, Somerset
(West), Pietermaritzburg, Colosberg, Hopefield en den I-Ioog-Eerw. Assessor, en nu word
dit besluit genomen :—“ Be Synodo vefzoeko ecu der leeraren in do gemeenten to
Utrecht en Leyden, het bijzonder kerkelijk opzigt over do Kaapsche studenten op zich te
nemen. Tevens zal eon Herderlijke Brief worden geschroven, om do studenten to wijzen
op do gevaren waarvoor zij blootstaan, en op den ernst hunuer roeping, hen bekend



makende met bet verzoek aan een der leeraars van Utreclit en Leyden gedaan, van wien zij
bij hunne terugkomst naar Zuid-Afrika, een testimonium van goed zedelijk gedrag zullen
hebben mede te brengen.”

Wegens afwezigheid van den Predikant van Calvinia werd Punt X: 6, nict 1)0-
handeld.

Pc behandeling van Punt XI: A. 1 en 2, werd uitgesteld—van XI: 3, uitgesteld
tot overmorgen, en XI: 4, ingetrokken.

XI. B. 2. werd aangenomen, geschiedende de inlassching der voorgestelde woor
den ; 3, werd door de meerderheid niet aangenornen :—“ Zorgen voor godsdienstig,” enz.
Voor de voorgestelde ampliatie in Art. 3S—naar XI. B. 4, werd besloten ~ ointrent 5, was
er een voorstel, hat laatste gedeelte van Art. 42 te roijeren. Na eenige discussiën kwam

Regtsg’leerle opiuie cen amendement ter tafel van den Ouderling Truter :—“ In die gevallen waarin de Pastori~
~ vergunnmg is van bet Gouvernement “ Pit werd met tei stemming gcbzagt, omdat de Vc

gadering tot bet besluit was gekomen, regtsgeleerde opinie in te winnen voor en aleei bier-
over wordt beschikt.

~1eiwrie over !wtkies- Eene rnernorie werd ter tafel gebragt en gelezen, door 36 laden der Paarlsche
regt ~ ~ ~ gemeente geteekend (zie Biji.), eene verandering voorstellende in de wijze van kiezing van

kerkeraadsleden.
Ook werd ontvangen en gelezen eene petitie van den Paarlschen Kerkeraad, verzoc

kende dat bet Theologische Seminarium daar tar plaatse moge worden gevestigd, in walk
geval hij, behalve gebouw, ook eene geidsoin aanbood van £1000 ten gesehenke van bet
fonds, of anders ten dienste van de Kweekschool te laten oprigten zoodanige gebouwen, als de
Synodale Commissie noodig zal oordeelen, met dien verstande dat deze latere hijdrage in
geld zonder rente (voor den verloopen tijd) en liet gebouw, of de gebouwen, bij verplaatsing
van de Theologische Kweekschool, weder in bezit der gemeente komen zal.

De Hoog-Eerw. Pr~ses zeide die petititie aan de Synodale Commissie te zullen
voorleggen.

Ret dankgebed wordt gedaan door Us. A. Murray, Sen.
Aldus geresumeerd en gearresteerd, heden den Sden November, 1857.

~w~mm~

- ~EGENTIENDE SESSIE’.

.Donc1erck~q, den 5den November.

Afwezig Us. 1-lerold.
Us. A. Murray, Jun., doet hat gebed.
Be notulen worden geresumeerd en geteekend.
De I-Ioog-Eerw. Praeses bepaalde de Vergadering bij de Beschrijvingspuntefl.
XI: B—6, dat verklaard en bewezen werd afgehandeld te zijn onder IX: 14.
XI: 7~ zal worden overwogen nadat bet rapport over de constitutie der Synode

zal zijn aangenoinefl.
7b zal in Art. 63 : a) worden ingelascht het woord “ classikaal.”

S. In Art. 1 27 zal worden ingelascht, “of hunne vrouwen.”
9. Art, 19 : 4 zal worden herzien te gelijk met XI:

10. Orntrent Art. 21 0 is met 40 stemmen tegen 39 besloten, dat zal worden
ingclascht, het woord “kunnen” aohter qeacltt.

11. Ret voorstel ter verandering van Art. 12 ward ingetrokken.~
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Disenssie over eeoc
vraag van den Predi
kant van Swellendam,
omtrent de ampliatie
van Art. 71.

Brief van Wel-Eceri.
W. Thompson.

Wetsontwerp over Coix
stitutie.

Amphatic. van Art.
113.

Omtrent Art. 1 7: a) is de volgende verandering gemaakt —“ Be Voorzitter der
Synode doet bet gebed en eischt de geioofsbrieven op, welke door den Scriba worden
voorgelezen.”

12. Uitgesteld.
13. “Weglating,” enz., werd toegeiicht door den voorsteller, en eene woorden

wisseling had die toelichting ten gevolge, wat met de bewoording “ van eenige distinctie” “.Distinctie.”

moet worden verstaan, tusschen de Predikanten van Pieterrnaritzburg, Victoria, Paarl,
Kaapstad en den Scriba, en werd, op voorstel van den Ouderling van 1~1alrnesbury, beslo
ten :—“ Pat achter “vreemdelingen” worde ingelascht het woord “ vooral.”

15. In Art. 31 zal men voortaan in plaats van da~en, moeten lezen welcen.
16. Dc Predikant van de Paarl zeide, waarom hij ter revisie Art. 5 op de Beschrij

vingspunten had doen plaatsen, en trekt het terug.
17. Omtrent ArE. 7 doet de voorsteller de vraag :—“ Of zaken, die ter eerster Vraagomtrent Art. 7.

instantie nog niet gediend hebben, voor de Algemeene Vergaclering kunnen worcien getrok
ken al dan niet,” en daarop wordt door de Vergadering bevestigend geantwoord.

18. Wordt ingetrokken.
Xfl: 1. op de vraag :—“ Kan iemand nog als lidmaat,” enz., werd, met referte

naar Art. 1 en 2 onzer wetten, geantwoord :—“ Dat hij lid der Gereformeerde Kerk in het
algemeen” blijft; en daar de aandacht ook werd bepaald bij Art. 71—vooral het bijvoegsel
van 1852—vraagt de Predikant van Swellendam :—“ Of de Kerkeraad, bij wien aanzoek
wordt gedaan, ook niet vcrpligt is aan het verzoek te voldoen ?“ Hij decide het cen en ander
mede, ~vat aan~eiding gaf tot het doen dier vraag. Bit lokte eene discussie uit, vooral met
den Predikant en de Ouderlingen van de Kaapstad, den Hoog-Eerw. Prieses, en de
Leeraars van Victoria, Bloemfontein, Pietermaritzburg en Ladysmith, waarna, tegen
eene zeer kleine minderheid, het voorstel van den Ouderling van Zwartland werd aange
nomeri :—“ Bat bij Art. 71 worde gevoegd: ‘de Kerkeraad, bij wien de aanvraag geschiedt, Besluit.

is verpligt zoodanig extract uit het lidmatenboek af te geven, met bekendstelling (iñdien
vroeger attest was afgegeven) van den datum en naar welke plaats.’”

Op verzoek van Dr. Ileyns wordt er bekend gesteld, dat hij in de mmderheid
heeft gestemd.

Na de pauze werd overgelegd en gelezen, ecu brief van den Wel-Eerw. fleer W.
rrhompsoll (Biji.)

Be Vergadering besluit dat zijn Wel-Eerw. verzoek zal worden ingewilligd, hij
aldien het zal zijn bepaald dat men in do zaak zal treden, waarvan door zijn Wel-Eerw.
gewag wordt gemaakt.

Be Predikant van D’Urban toegelicht hebbende het Punt XI: 14, stelde voor: Voorste1verworpenva~

Dat de Kerkeraad vrijheid hebbe ~ingevo1ge Art. 36: 15), den naam van eenig oud Kerke- PrcdikantvanD’Urbau

raad, die geweigerd heeft zonder gewigtige redenen de Kerkedienst aan te nemen, te
roijeren van de lijst van Kerkeraadsieden, maar dat van die redenen aan de eerstvolgende
Ringsvergadering kennis worde gegeven.” Bit werd met eenparige stemmen verworpen.

Ten opzigte van Art. 13 : 16, werd met 44 stemmen besioten dat ze$tiçI worde Veranderiug in Art.

veranderd in “zevent~,q.” Ret voorstel tot herzien van Art. 120 werd ingetrokken. 36: 16.

e Het Rapport der Commissie benoemd ter vervaardiging van een wetsontwerp voor
do constitutie der Synode wordt ontvangen (Biji.), en na de lezing besloten hetzelve te doen
drukken, om op Ivlaandag aanstaande te worden overwogen.

Hetgeen voorkomt in de Beschrijvingspunten XI: 19 en 20, revisie van Art. 10:
9, cit 10: 22, wordt door den voorsteller ingetrokken.

Do overweging van XI: 21, wordt uitgesteld tot dat hot Rapport over de “Con
stitutie,” zal zijn overwogen. In Art. 37 : 3, zal het woord “beoefenen” worden ver
anderd in “/cand’Jiaven,” volgens XI: 22.

Aangetoond zijnde, ‘mar XI: 23, dat Art. 113, eenigermate in strijd is met
Art. 116, zoo werd besloten te veranderen :—“ .A.Iles wat tot het Burgerlijk Bestuur,” enz,,

U



58

enz., in “alle$ wat uitsluitelijk of meer tot hot Burgerlijl≤e l3estuur of do Regtspleging
behoort.”

Ret voorstel in XI: 24, werd aangeriomen om Art. 116 te vermeerderen, met
inlassehing der woorden, “alle$ wat aandruischt tegen het Avondmaals Formulier, en al
wat.”

Op verzoek van den voorsteller, wordt de overweging van XI: 25 uitgesteld
tot morgen.

Op do vraag, voorkomende in XI: 26 was het antwoord der Vergadering, dat
do verkiaring in Art. 128, alleen afgenomen zal worden van belijders van de Christelijko
Godsdienst.

Omtrent XI: 27, werd besloten in Art. 166 n. 1 bij d. de woorden aldus te
veranderen: “IJitspraak (met kennisgeving van de Synode) dat de predikant behoort afge
zet to worden, weihe afzettin~q,” enz.

Omtrent do vraag XII: 2 :—“ Heeft do Kerkeraad do magt om, zonder toestom
ming,” enz., was hot antwoord der Vergadering ontkennend.

Met betrekking tot XII: 3, werd golezon do brief door den Ouderling A. J. van
Wyk aan den Scriba der Synode gorigt, (zie Biji.) met hot daarin vervat voorstel, dat do
Consulent geweigord had aan to nemon.

Do Consulent (Os. Shand) verzocht zijnde daaromtrent eonige inliebting te geven,
deed zuiks door te verkiaren wat het oogmerk van dat voorstol is gowoest, als inhoudendo
hetgeen, naar ziiii inzien, aandrnischt, tegen aanbevelingen van vorigo Synodalo Vergade
ringon, daar hot inhiold om in bet gonot van kerkolijke voorregten, do gokiourde loden der
gemeento niet ~qel2~77celifk, en in hetzelfde gebouw met do blanken, to doon deelen.

Do Ouderling van Zwartland merkto aan, dat, bijaldien de Kerkeraad van Ceres
dit voornemen mogto hebben, hij waarschijnlijk daartoo ook wel aanleiding kon gekregen
hebben, door eon besluit van den Ring van Albanie, in do Ker7~bode gepubliceord, en word
op zijn verzook gelezen, in do Acta van den Ring, hot besluit genomen don 20 October,
1855.

Do aandacht weder bepaald zijndo bij do vragen in XII: 3 vermeld, was bet
antwoord op (2), behalve door den Preclikant van do Paarl, van de overige leden der Ver
gadering ontkennend, oordeelende zijn Wel-Eerw. dat hierop geen stellig antwoord kon
worden gegeven, daar dit van den aard van hot “voorstel” zeif afhangt. Op (3) was hot
antwoord, dat men iii zoodanig geval zich naar een hooger Kerkbestuur hebbe to wenden.
(1.) word nu in overweging genomen met XII: 5, over do bestaande vooroordeelen,

Toediening i~e~ omtrent do qel~~7ct?~kl~qe toediening der bondzegelen, enz., nan gekleurden en blanken.
&vond~aa1~aanblanken Over do noodzakelijkheid dat dit vooroorcleel worde bestreden, doch hoe men ook meten gek eur ~ii~ voorzigtig beleid daarin hebbe to werk gegaan, spraken do Predikanten van do Kaapstad,

Swellendam, Middelburg en Calvinia, wordende (daar do tijd verstreken was) de verdere
discussie tot morgen uitgesteld.

Dr. Reitz dankt.
Aldus gedaan en besloten.
Geresumeerd en gearresteerd, 6 November, 1857.

~lleenChristenbelijders
loan Ce verklaring in
~rt. [28.
~erandering van Art.
HiG.

Vraag omtrent zekere
nagt des Kerkeraads.

~raag door Onderling
n.m fleres.

[oelichthsg van Ds.
~hand.

~‘[adere vragen beasat
~voord.
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TWINTIGSTE ZITTING,

T7rifclt~~q, den Gden November.

Afwezig zijn alleen de Predikant van Stellenbosch, wegens ongesteidheid, en de
afgevaardigde Oüderling van Alexander, met kennisgeving.

De Vergadering werd met gebed geopend door Vs. P. K. Albertyn.
Na de resumptie der riotulen werd het rapport der Synodale Commissie gelezen,

waaruit bleek, dat Vs. Van der I~ingen voor het Professoraat der Theologisehe Kweekschool Ds. v~ der Lingen

had bedankt, terwiji Ds. J. Murray die betrekking had àangenomen, en dat Ds. Nicolaas bedanktvoor het Pro

Jacobus Hofmeyr, Predikant van Calvinia, door de Synodale Commissie was benoemd om die essoraa.

vacature te vervullen. (Biji.)
Be afgevaardigde Ouderling van de Paarl verzocht daarop dat de notulen der

Synodale Commissie aan de Vergadering zouden worden voorgelezen. Aan dit verzoek werd
voldaan.

Be Predikant van Uitenhage vroeg vervolgens :—“ Of het besloten was, dat de Of ~ Kweekschool to

Kweekschool te Stellenboscia zou worden opgerigt 9” Stellenboschzou

Be Predikant van Bloemfontein stelde voor, om na do pauze nader over de plaats den opgeregt.

to delibereren, alwaar do Kweeksohool zou worden gesticht.
Ilij wordt ondersteund door den Predikant van Oudtshoorn, en den Ouderling der

Kaapstad (0. J. Truter); terwijl de Predikauten van Pietermaritzburg, Prins Albert en
Victoria zich daartegen verklaarden.

Be Voorzitter bragt daarop in rondvraag ~—“ Of het niet verkieselijker zijn zou, om
het Rapport~ der Synodale Com~issie aan de goedkeuring der Vergadering te onderwerpen ?“
Hetgeen door do meerderheid werd beaamd.

Vooraf leverde de Predikant van de Paarl hot navolgende voorstel in :—“ Dat de
benoemde Examinatoren voor do Kweekschool, te zamon met Dr. Changuion, Dr. Fleyns,
Dr. Scholtz, Dr. Reitz, en Dr. H. Faure, benoemd worden als eene Commissie om eon Cominissie tot hot ma

reglement to maken op het examinoren van Studenten, ter hunner toelating tot do studiën ken van eon reglement

op de Kweekschool, en rapport in te leveren binnen acht dagen van heden.” op hot
Het derde punt van het Rapport der Synodale Commissie werd toen overwogen,

aldus luidende :—“ Dat uwe Commissie do Memorio van den Kerkeraad van de Paarl, ver
zoekende het Seminarium aldaar te plaatsen, en daartoe zekere nobele offerten doende, in be
raadslaging heeft genomen, maar dat het eenparig gevoelen der vergaderde leden is, dat zulks,
behoudens het eens genomen besluit daaromtrent (zie p. 87 der Reglementen), en do
goede trouw niet gesehieden kan.

Op verzoek van den Predikant van Caledon werd hierbij gelezen een brief aan do
Synodale Commissie gerigt, door de Donateurs van de Drostdij to Stellenbosch, gedateerd
1 September, 1855, waarna de Predikant van J3loemfontein het navolgend voorstel ter tafel
bragt :—“ Be Synode in overweging genomen hebbende het rapport der Synodale Commissie, Diseussie vernicuw~

waarin gezegd wordt, ‘dat het met de goede trouw strijdig geacht zoude worden, zoo de omtrent do p1aat~

Kweekschool te Stellenbosch niet werd opgerigt,’ zoo verklaart de Synode hiermede niet zijn. Kweoksehcti

overeen to stemmen, en de geheele zaak flog als eene opene questie to besehouwen.”
Do zwarigheid hiertegen geopperd zijnde, dat hot transport der Drosfdij reeds

was geschied, wenscht do afgevaardigde Ouderling der Kaapstad (0. J. Truter), dat dit
transport zoude worden voorgelezen. Daar de Actuarius ecbter verklaarde, dat stuk niet bij
zich to hebben, besloot de ineerderheid, om do overweging dezer zaak uit te stollen, ~tdat Uitgest~1d.

hot transport zoude gelezen zijn.
Do behandeling van Beschrijvingspunt XII: 5, waarin do Predikant van Tulbagh

do vraag voorstelt :—“ Of hot de goedkeuring der Synode wegdraagt, dat in de gerneenten

I
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Thseussic over blauken der Nedcrduitsch-Gereformeerde Kerk, waar men dit begeert, de gekleurden in een afzon
engekicurden voortge- derlijk gebouw, echter onder het bestie~ en opzigt van den Kerkeraad, alle voorregten dcv

Christelijke Godsdienst ajzonderlijlc genieten zullen ?“ werd flu voortgezot.
Dc Predikant van Calvinia deed hierop een voorstel, hetwelk hij weder introk,

Yoorstel. nadat de Predikant van Graaff-Reinet het volgende voorstel had ingeleverd :—“ Do Synode
beschouwt het wenschelijk en schriftmatig, dat onze ledematen nit de Heidenen, in onze
bestaande gemeenten opgenomen en ingelijfd worden, overal waar zuiks geschieden kan;
maar waar deze maatregel, ten gevolgo van de zwakheid van sommigen, do bovo~’dering van
de zaak van Christus onder de Heidenen, in den weg zoude staan, de gemeente uit de
Heidenen opgerigt, of nog op to rigten, hare Christelijke voorregten in eon afzonderlijk ge
bouw of gesticht genieten zal.”

Dc Ouderling van do Kaapstad (Dr. Changuion), do Predikanten van Prins
Albert, Paarl, Caledon, Pietermaritzburg, Smithfield, Swellendam en Hopefield; aismede
de Ouderlingen van Middelburg, Swellendam, Colesberg en Beaufort deelden hunne ge

&angenornen. voelens over dit onderwerp aan do Vergadering mode, waarop de Predikant van Tuihagh
verkinarde, dat daar het hem alleen te doen was geweest dat deze gewigtige zaak in de
Synode ter sprake zoude 1c~men, hij het daarbij wilde laten berusten. I-let voorstel van
den Predikant van Graaff-Reinet werd desniettegenstaande aan eene stemming onderworpen,
en met cone groote meerderheid aangenomen.

Dc Ouderling yan Colesberg verzocht aangeteekend to hebben, dat hij in de
minderheid had gestemd; terwiji do afgevaardigde Ouderling van Ceres zijno vraag, voor
kornende in Beschrijvingspunt XII: 3: 1, nu introk.

Vrijwillig Beginsel. Naar aanleiding van Beschrijvingspunten I: 7 en 8~, en IX: 8, welke nu ter
sprake kwamen, werden breedvoorigo aanspraken gedaan over het Vrijwilli~ç Bepinsel door
do Predikanten van Colesberg, Prins Albert, Uitenhage, do Ouderlingen van Kaapstad
(Dr. Changuion) en Zwartland, waarop do Predikant van Colesberg voorstelde :—“ Dat do
Synodo als hare overtuiging verkiaren zoude, dat elke Christelijke Staat verpligt is, zoo veel
doenlijk, voor de instandhouding der Christelijke Godsdienst to zorgen, en die te hand-
haven, en besluit bij de Regering eerbiedige, doch krachtige momoriën in to zenden, waarin
zij, zich verkiarende tegen het Volunlary Principle, ernstig on dringend verzookt, bij de
eerstvolgende bijeenkomst van hot Parlement, nieuwe toelagen voor onzo kerk op do
begrootingslijsten ann to bevelen, on dat zoodanige memoriën, staande doze Vergadering,
opgemaakt en geteekend worden door al do loden der Vergadering.”

Nadat dit voorstel was aangenomon, gaven do Afgevaardigden van Pietermaritz
burg hunnen wenseh to kennen, dat dit besluit ook op Natal van toepassing gemaakt
worde, hetgeen do goedkeuring der Vergadering wegdroeg.

Met betrekking tot Beschrijvingspunt I : 8° word, op voorstel van den Predikant
Zaak aan de Synodale van Middelburg besloten :—“ Dat hot niet wenschelijk is tI~ans in doze zaak to treden, maar
Cornsnisszeopgedragen. hot nan de Synodale Commissie op to dragon, om na den iiitslag van den straks genomen

maatregel, in voorkdmende zaken, naar goedvinden en in hot belang der kork to handelen.”
Ben brief kwam hierop ter tafel door eon .en-dertig ledematen van Robertson

geteokend, kiagende over do handelwijze van den Kerkeraad aldaar bij hot beroep van den
Eerw. Hoer C. H. do Smidt, Theologische Kandidaat to TJtrecht, en verzoekende dat het
stemregt in het verkiezen van predikanten ook nan do loden der gemeente zou worden
verleen d.

Memorie van Kerke- Do Afgevaardigden van Robertson verklaardon, dat zij niets van zoodanig eene
raad van Robertson klao’te n’eweten haddeii ; en op grond van Art 188 der wetsbepalingen, wordt d~t stuk der
met asogenoolcu. b ~

halve van do hand gewozen.
Boschrijvingspunt IX: 8, word vervolgens behandeld. Dc Predikanten van

Oudtshoorn en Middelburg spraken over hot nadeelige van hot getal dcv afzonderlijko
gemeenton alto zeer to vermenigvuldigon, daar er flu reeds zoo vole vacante gemeonten
bestonden, dat sommige predikanton consulenten waren van twee of drie andere gemeenten.
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Het voorstel van den Predikant van Calvinia, in dit Beschrijvinspunt vervat, werd daarop
eenigzins gewijzigd en in dezen vorm aangenomen :—“ Geene gerneenten worden voortaan Wanneer nieuwe ge~

opgerigt en erkend, tenzij men de heift van bet salaris eens leeraars op eene, den Ring waar- mee~ten erkend mo~≤en

onder zij sorteren, voldoende wijze heeft gewaarborgd.”
Eene vraag van den Predikant van Calvinia, welke onder de Beschrijvingspunten

had behooren opgenomen te worden, en later gemerkt als Beschrijvingspunt X: 6, kwam flu
ter sprake. Be vraag is deze :—“ Hoe moet men handelen als beide ouders hun kind ten
doop wenschen te brengen, terwiji &~n slechts lidmaat is in het Gereformeerd of ander Protes
tantsch Kerkgenootschap ?“ Eenige gevoelens hierover gewisseld zijnde, verklaarde de voor
steller zich daartnede voldaan.

Ten slotte werd Beschrijvingspunt XII: 4 overwogen, beheizende de vraag van den Vraag omtrent Huwe

Kerkeraad van Tuibagh :—“ Of ecu Leeraar der Nederduitsch-Gereforrneerde Kerk bevoegd iijksinzegening.

is personen in het huwelijk te bevestigen uit eerie andere gerneente kornende, en die nog
als 1eden~aten hunne betrekking op die andere gemeente behouden ?“

Be Predikant van Tuihagh verklaarde, dat de woorden en. door woning in de
laatste zinsnede waren weggelaten, welke daar hadderi behooren geplaatst te zijn. Hij ver
haalde voorts wat aanleiding tot deze vraag had gegeven, waarna zij in omvraag gebragt en
ontkennend door de Synode werd heantwoord.

Na dat eindelijk Dr. Robertson, Dr. Changuion en de afgevaardigde Ouderling
van Zwartland benoemd waren tot leden der Commissie, om de memorie aan Zijne Excellentie
den Gouverneur op te stellen, werden de korte notulen gelezen en verbeterd en de vergade
xing met gebed gesloten door den Voorzitter.

EEN-EN-TWINTIGSTE SESSIE.

Zaturda,ç, den 7den November.

Afwezig, Ds. Herold, wegens ongesteidheid, en ,Dr. H. Faure, en de Ouderling
van Hanover, die huiswaarts is gekeerd.

Het gebed wordt gedaan door Ds. Beck.
Baarop worden de geëxtendeerde notulen gelezen en goedgekeurd.
Be Ouderling van Zwartland bepaalt de aandacht der Vergadering bij deze vraa~,

als een punt van orde:—” Of, ingevolge Ordorm. No. 7, 1843, Sect. 4, 7 en de preamb~,
de Vergadering wettighjk te zamen is gesteld en vergaderd, en vooral daar de Oranje~
Vrijstaat ecu onafhankelijk Rijk is verklaard in 1854, en dus na de gegeven opinie van den
Procureur-Generaal, in 1852 ?“ welke ter overweging wordt overgelegd tot op Maandag
eerstkomende na de pauze.

Voorzitter brengt de questie ter tafe~ :—“ VVaar de Kweekschool zal geplaatst
worden ?“ flij stelt den stand derzelve voor en leest dit voorstel van den Leeraar van Graaff
Reinet :—“ I)e Synode besluite dat de Kweekschool gevestigd zal worden te Stellenbosch, en
daar blijve tot dat het blijken za1, dat eene verplaatsing naar elders voor de belangen der ~~
kerk vereischt wordt, zullende de Synode regt hebben daartoe over te gaan.” Voorzitter vestigd.

verzocht den Scriba te lezen de acte van transport der Drostdijgebouwen ten behoeve
der Synode. Bit geschiedt.

Ouderling 0. J. Truter vraagt :—“ Of er, na dat dit transport is geschied, eenig
document is ontvangen, waaruit blijkt dat de Synode nog in haar regt is, de bedoelde ge~
bouwen te bezitten, daar naar de acte van transport dit regt met het termijn vervallen is 9”
In antwoord hierop wordt gelezen ecu brief van donateurs van Stellenbosch, ecu nieuw
termijn bepalende, namelijk een jaar na het zitten dezer Synode.
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Deputatie van Stellen- Voorzitter leest eene memorie, overgeleverd door eene deputatie van Stellenbosch,
bosciL en geteekend door 113 der donateurs—aismede eenen brief, d.d. 4 November, 1854, van

den Hoog~Eerw. Scriba aan de Heeren Ter Linden, Luckhoff, Marais en verdere donateurs;
ook eenen van den tijdelijken Pra~ses der Synodale Commissie, ointrent dit punt, d.d.
2 October, 1852; en eindelijk ecu, d.d. Leeuwenrust, 10 November, 1855, erkennende de
ontvangst van eenen van de donateurs, waarin verlenging van termijn wordt gegeven.

De Leeraar van de Paarl neemt hierop het woord, ten einde, “ter voorkoming van
Discussic. debatten,” eenige aanmerkingen te maken. Verder spreken de Leeraar van Victoria en die

van Bloemfontein, die den wensch uit, dat, bijaldien te Stellenbosch de Kweekschool worde
gevestigd, de Synode aisdan eene duidelijke stem doe uitgaan, dat zij zich de magt
voorbehoudt, de Kweekschool naderhand te verplaatsen.

Dc Leeraar van Ladysmith wenscht, dat er tijd gegeven worde aan de overweging
van de vraag :—“ Of de goede trouw zou geschonden worden bijaldien de Kweekschool te
Stellenbosch niet werd opgerigt ?“

Hiermede stemt do Leeraar van Middelburg overeen. Eenige der leden, onder
welke de Moderator en Scriba, drukken hunne goedkeuring uit met het voorstel van den
Leeraar van Graaff-Reinet.

Vxaag van Dr. Heyns. Dr. Heyns vraagt ~—“ Of do tegenwerpingen der minderheid in betrekking tot dit
punt door do Commissie in behoorlijke overweging zijn genomen of niet P” Hierop ontvangt
hij bevestigend antwoord van den Moderator.

Dr. Hofmeyr best cone emendatie voor, welke hij, na eenige redekaveling, terug..
trekt; hij spreekt, te kennen gevende, dat hij eene verplaatsing naar de Paarl niet in strijd
vindt met de goede trouw.

Voorts spreken omtrent het punt in behandeling, Di. Krige, Van der Lingen,
A. Murray, Sen., Dr. Robertson en Ds. Van Velden. Ouderling Truter wenscht dat deze.
verkiaring geschiede: “Dat doze Hoog-Eerw. Vergadering bepale dat de Kweekschool te
Stellenbosch worde gevestigd, doch dat zij zich riiet verbindt dezelve op den duur aldaar
gevestigd te houden, tenzij de ondervinding zab hebben geleerd dat zuiks met de wezen~iijke
belangen van dat Instituut overeenkornstig is,” hetgeen deze Vergadering echter van ge
voelen is, dat uiterlijk door de eerstvolgende Synodale Vergadering behoort te worden beslist.

Voorzitter best:
1. Het punt van het rapport, betrekkelijk de zaak;
2. Voorstel van den Leeraar van Bloemfontein, aldus luidende :—“ Do Synode, in

overweging genomen hebbende het rapport der Synodale Commissie, waarin
gezegd wordt (Biji.), dat het met do goede trouw strijdig zoude wezen, zoo
do Kweekschool te Stellenbosch niet werd opgerigt, verklaart hiermede niet
overeen te steminen, en do geheebo zaak nog als eon open questie te be
schouwen.”

3. Emendatie van den Predikant van Graaff-Reinet, (zie hierboven);
4. Eene van Ouderling Truter, (zie hierboven);
5. Eene van Ouderling Du Plessis.

I-Iij legt het voorstel van den Leeraar van Bloemfontein met diens welnemen aldus
voor do Vergadering : —“ Is hot hot gevoelen der Vergadering, dat hot tegen do goede trouw
strijden son wanneer de Kweekschool niet to Stellenbosch werd opgerigt ?“ Hierop ant
woorden 38 stemmen ja! Bij deze stemming zijn de onderteckenaars van hot protest in do
zaak der Kweekschool buiten stemming gebleven. Be Vergadering telde 68 loden.

Be Leeraren van Colesberg, Ladysmith, do Paarl en Caledon; de Ouderlingen
van do Paarl, Darling en Beaufort verzoeken aanteekening, dat zij in de minderheid hebben
gestemd.

Ds. John Murray verzoekt aanteekening, dat hij bij do behandeling dezer zaak
buiten stemming is gebleven.
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Nu brengt de Hoog-Eerw. Voorzitter dit voorstel in omvraag van den Ouderling
van Colesberg ;—“ Be Synode verkiare, dat de Kweekschool te Stellenbosch zal opgerigt
worden, niaar zij heeft het regt dezelve te verplaatsen als het noodzakelijk is.”

Be Leeraar van Colesberg verklaart zich eons met deze emendatie.
Ouderling Truter spreekt ter ondersteuning van de emendatie door hem inge

leverd.
Nogmaals worden voorstellen en emendaties gelezen, en de emendatie van den Besluit.

Ouderling du Plessis met 56 stemmen aangenomen.
Wordt gelezen ecu geschrift van den I~eeraar van de Paarl (Biji.) met dit voor

stel :—“ Pat er eeno Commissie benoemd worde, om Art. 127 in verband met alle andere~
Artikelen, waarop Art. 1 27 rnogt invloed hebben, te revidereri, of dat deze zaak opgedragen pg

worde aan eene reeds der benoemde Commissiën.” Men besluit dit aan de Synodale Corn
missie op te dragen.

Een van Dr. Heyns :—“ Pat bij do overweging van do Constitutie, ook het Regle
ment van Orde veranderd, verbeterd, en aangevuld worde door nadere bepalingen.”

Voorzitter kondigt aan, dat het Synodaal Biduur op Maandag Avond eerstkomende
zal waargenomeu worden door Di. Albertyn en Krige.

Dr. Hofmeyr doet hot dankgebed.

W~WW~W~

TWEE-EN-TWINTIOSTE SESSIE.

Maanclaji, de~i 9den Novemt~er.

Afwezig zijn do Predikanten van Stellenbosch en Victoria; en do Ouderlingen van
Hanover, Alexander, D’Urban, Mosselbaai en Caledon.

Bet gebed werd gedaari door Ps. P. K. Albertijn.
Do notulen der vorige zitting gelezen, goedgekeurd en onderteekend zijnde, kwarn

vooreerst hot voorstel, door Ps. Van der Lingen op Vrijdag ingediend, ter sprake; waarop
do Scriba hot zijne, om namelijk het exarnen der aankomende studenten aan de Synodale
Commissie op to dragon, terug trok; en nadat Ps. Van der Lingen zijn voorstel eenigzins
had gowijzigd, word hetzelve in dozen vorm aangenomen :—“ Dat do benoemde Examina- Reglesnent op liet

toren voor do Kweekschool benoemd wordon als eene Conimissie, orn eon Reglement to men.

maken op hot examineren van studenten, ter hunner toelating tot do studiën op de Kweek
school, en zoo spoedig mogelijk rapport in to lovoron; en dat Drs. Changuion, Heyns,
Scholtz, Reitz en Faure verzocit worcion met hunne stem en advies to assisteren.”

Nu word behandeld Besohrijvingspunt XII: 6, waarin do Predikant van Tulbagh
do vraag voolstelt :—“ Of hot leeraren der Nederduitseli-Gereformeorde Kerk vrijstaat Huwelijks inzegening

Heidonen of ongedoopton, na afkondiging van huwelijksgeboden, in hot buwelijk to beves- van ongedoopten.

tigon ?“ Be voorsteller verzooht dat hiermode in verband zou behancleld worden do vraag
van den Ring van Kaapstad :—“ Heeft eon prodikant vrijheid Joden, 1-leidenen of Maho- Bes. XII 11.

medanon in hot huwolijk in to zegenen? Zoo ja,—kan hot huwelijks-formulier onzer kerk
daarbij gobruikt worden ?“

Do Scriba las uit de 1-Iandelingeu der Synode van 1834 en 29 voor, wat toen
over dit punt was besloten; waaruit block, dat de Synode, na rijpe beraadslaging, good
gedacht lieeft, om iederen predikant vrijheid in dezo to laten. Waarop eerst do vraag
“Of het leeraren onzer kerk vrij staat ongedoopton in bet huweiijk to bovestigon 9” in
rondvraag gebragt en door do meerderheid toestemmend werd beantwoorcl; vervolgens de
vraag :—“ Of hot liuwelijks-formulier onzer kerk daarbij gebruikt moest worden 9” welke
do meerderheid met neen beantwoordcle.
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Geen bezwaar tegen
afkondiging van huwe
lijks geboden der zoo
danigen.

Vragen omtrent tijd.
vcrIooj~ tussehen iste
en 2de huwelijk aan
Commissie opgedragen.

Wereidsehe vermaken.

Besehrijvingspunt
XII: 16.

Yraag over huwelijks
bevestigiug.

Ds. N. J. Hofmeyr
Professor.

t)iseussie over bezwa
ren orntrent de wettig_
lend der Synode.

Bij de overweging van Beschrijvingspunt XII: 14 stelde de Assessor voor :—

Pat daar Christian name gewoonlijk beteekent Voornaam, er geen bezwaar bestond tegen
de af kondiging van geboden dergenen, die in den strengsten zin der uitdrukking geeii
Christian name hebben.” Hiermede stemde de meerderheid in.

Waarna Beschrijvingspunt XII: 7 werd behandeld, beheizende de vraag van den
Ring van Transgariep :—“ Hoe te handelen met een lid der gemeente, niet verkeerende
onder censuur, dat kort voor bet Avondmaal zich schuldig maakt aan wangedrag, en dat,
na gewaarschuwd te zijn, zich niet wil onthouden van het Avondmaal,” met ecu bijgevoegd
voorstel :—“ Pat ann den leeraar magt worde verleend, in overleg met eenen Ouderling,
bet Avondmaal aan zoodanig lid te weigeren, en zuiks ter kennis van de eerste Kerkverga~
ring te brengen.”

Be Predikant van Pietermaritzburg bet voorstel toelichtende, wenschte, dat
hetgeen bepaald is in Art. 46, omtrent den 1-leiligen Poop, ook van toepassing werd
gemaakt omtrent bet Heilig Avondmaal.” Het voorstel werd daarop aan eene stemming
onderworpen en door de meerderheid aangenomen.

Na eenige discussie over Beschrijvingspunt XII: 8, waarbij de Ring van
Transgariep vraagt :—“ In welke betrekking de kerk staat tot do gedoopte kinderen harer
leden 9” werd cut punt ingetrokken.

Be vragen van den Ring van Kaapstad, voorkomende in Bescbrijvingspunt XII:
12 en 13 :—“ Hoe lang moet iernand in een kerspel gewoond hebben, om van de verplig
ting ontslagen te zijn om elders zijne geboden te lateii afkondigen 9” en “Hoe veel tijd moet
er verloopen tusschen een eerste en tweede huwelijk 9” worden ter beautwoording opge
dragon aan de Commissie, benoemd om uittreksels te maken uit de Fluwelijks Ordonnantie
van Commissaris-Generaal Do Mist.

Met betrekking tot do vraag van den Kerkeraad van Pietermaritzburg, Beschrij
vingspunt XII: 15 : —“ Maken ledematen der kerk, die geen acht geven op de waarschu
wingen tegen het bijwonen van openbare wereldsche vermaken, zich onderheving nan
kerkelijk censuur, al dan niet 9” deed de Assessor dit voorstel :—“ Be Synode verwacbt,
dat leeraars en opzieners, door woord en voorbeeld, die wereldsche vermaken tegengaan,
welke duidelijk eene gevaarlijke strekking hebben, zullende hiervan ecu wenk gegeven
worderi in den Herderlijken Brief.”

Waarop Pr. Heyns deze emendatie inzond :—“ Dc Hoog-Eerw. Synode verkiare
zich tegen alles dat het tegenovergestelde van geestelijk verrnaak kan worden genoemd.”
Deze emendatie verworpen zijnde, werd het voorstel van den Assessor aangenomen.

Ten opzigte van Beschrijvingspunt XII: 16 :—“ Hoe te handelen met ledematen,
die hun huwelijk bij een ander kerkgenootschap hebben laten inzegenen, daar zij
elkander te na in den bloede verwant waren, en die in de gemeente blijven wonen 9”—
eene vraag, voorgesteld door den Kerkeraad van Pauresmith—werd het voorstel van
den Assessor insgelijks aangenomen :—“ Bat zij aan censu~ir onderhevig zijn, zoo lang
zij in zulk eene onwettige verbindtenis leven.”

Op de vraag van den Predikant van Colesberg :—“ Hoe moet men handelen met
ledetnaten, die, zonder kennis of toestemming van den Kerkeraad, hun huwelijk laten beves
tigen door Predikanten van andere geineenten, of die geene gemeente bedienen 9” antwoordt
de Synode, dat de Predikant der gemeente zich tot dc Burgerlijke Overbeid hebbe te be
geven.

Hierop word gelezen een antwoord van Ds. N. J. Hofmeyr, verkiarende dat hij
het beroep tot Professor der Theologiscbe Kweekschool had aangenomen. (Biji.)

Be afgevaardigde Ouderling van Zwartland lichtte vervolgens zijne zwarigheden
nopens de wettigheid dezer Vergadering toe, welke hij reeds op Zaturdag had geopperd.

Be Predikanten vaii Colesberg, iJitenbage, Somerset, Bloemfontein, en Ouder
hug 0. J. Truter deelden hunne gevoelens mede. -
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Voorts werd gelezen, een opinie van den Proeureur1Generaal, in 1852 gegeven,
met betrekking tot de inhijving der Transvaalsche gemeenten. Waarop de Predikant van
Colesberg dit voorstel irileverde :—“ Be Synode verklaart, dat zij, met het oog op de Ordon
nantie, gevoegd bij het Reglement onzer Kerk, voor geen oogenblik twijfelt nan de wettige
zamenstelling van hare hoogste Wetgevende Vergadering.”

Waarop de Assessor deze emendatie inzond :~“ Be Synode acht niet noodig Beslait.

verder te treden in deze bedenkingen van den Onderling van Zwartland.” Deze emendatie
werd aan~enomen, nadat het voorstel was ingetrokken. In de minderheid steuiden Predi
kant en &iderling van Zwartland, Predikant van Piketberg, en Ouderling van Flopefield,
zullende de Ouderling van Zwartlarid, staande deze Vergadering, zijne redenen opgeven.

Het rapport der Commissie om een ontwerp van Constitutie te maken voor de
Synode, kwam flu ter tafeL Men vond goed om vooraf het geheel in discussie te nernen, en
dan naderhand over ieder punt te besluiten.

Over het eerste punt lieten zich hooren de Predikanten van de Paarl, Kaapstad,
Colesberg, en de Ouderlingen van Darling, Colesberg, Robertson, en eindelijk de Predi
kant van Ladysmith.

Waarna de Notulen gelezen en verbeterd werden, en de Vergadering met gehed
gesloten door Bs, Borcherds.

BRIE-EN-TWINTIOSTE ~ESSIE.

Di~çisda,çi, den lOden November.

Afwezig de Predikanten van Stellenbosch en Victoria, en de Ouderlingen van
Alexander en D’Urban.

Het gebed geschiedde door Ps. Ham, waarop de Notulen der vorige Zitting ge
resumeerd en geteekend werden.

Tot het behaudelen van het ontwerp van Reglement over de Constitutje der ~11twerp van Con~titu

Synode overgaande, werd het volgende voorstel ingeleverd door den Ouderling van Cal- ~‘

vinia :—“ Oin tijd te besparen wordt voorgesteld, dat de verdere behandeling van de Con
stitutie der Synode uitgesteld worde tot aan de aanstaande Synode.”

Dc Predikant van Colesberg verklaarde zich er tegen, dat dit voorstel in rondvraag
gebragt worde, als in strijd zijnde met het Reglement van Orde.

Hiermede vereenigde zich de Predikant van Prins Albert.
Be Ouderling Truter was van een tegenovergesteld gevoelen, waarmede zich de

Pr~ses veieenigde. Andere leclen hun gevoelen hieromtrent medegedeeld hebbende, deed
de Pr~eses ann de Vergadering de vraag :— Of hij dit voorstel voor de Vergadering zoude
brengen 9” Eene meerderheid was er tegen.

Tot het “ Ontwerp “ terugkeerende, zeide de Predikant van de Paarl, dat hij
door zijne medeleden der Commissie benoernd was de noodige inlichtingen te geven. Hij was
van gevoelen dat het voorstel in Art. I., aangaande reis en vertoef gelden, zoude kunnen ge
roijcerd worden, indien de Qu~stor verkiaren kon, dat het Synodale Ponds toereikend ware.

Hierop stelde Dr. Heyns voor :—“ flat de geheele zinsnede, beginnende met, ‘nan- Breedvoerige diseussic,

gezien er ecu te groot overwigt,’ “ enz. geroijeerd worde.
Be Predikant van Oudtshoorn stelde voor :—“ Pat elke gemeente slechts é~n Afge

vaardigde naar de Synode zende,” waaromtrent verklaard werd, dat het in strijd zoude ziju
met de Kerk Ordonnantie. Andere leden spraken hierover.

Be Predikant van Pietermaritzburg ondersteunde het voorstel van Dr. Heyns,
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Door den Predikant van Bloemfontein werd doze emendatie voorgesteld :~“ Aan
gemeenten van waar slechts &~n Afgevaardigde komt, worde slechts de heift der reiskoster~
toegekend.”

Do Predikant van Pietermaritzburg en do Ouderling Truter verklaarden zich
tegen dezo emendatie, indien als reden aangevoerd wordt, dat er een to groot overwigt van
Ouderlingen is.

Do Predikant van de Paarl verklaarde, dat de eenige reden waarom do Commissie
het bedoolde voorstel gedaan had was vrees voor gebrok aan fondsen. Tot de stemming over~
gaando, werd do ernendatie van den Prodikant van Bloemfontein met ~3 stemmen aangenomen.

Tot Hoofdstuk I: 2 van het ontwerp overgaande, stelde de Prethkant van
Bloemfontein voor, hetgeen door do Vergadering werd ingewilligd :—“ Dat de overweging
van dit artikel worde uitgesteld, totdat over de Synodale Commissie onder Hoofdstuk II.
geliandeld zal zijn.”

Hoofdstuk I: 3 werd toegeliclit door den Predikant van do Paarl, en na veel
discussie, waarin do Oudorlingen van Kaapstad (Truter) en Stolleubosch, en do Predikanten
van do Paarl, Pietermaritzburg, Colesberg en Graaff-Reinet dee] narnen, werd bet voorstel
onder I: 3 aldus veranderd :—“ Op den eersten dag der Vergadering zal er eene Commissie
benoernd worden, aan welke do Synode zal toevertrouwen, alle klagtschriften, beroopen en
uitspraken van lagero Kerkbesturen, en ale schrifturen, die tot dezelvo betrekking hebben,
welke bij dezelve ingediend zijn. Deze Commissio zal bestaan uit vier predikanten en vier
ouderlingen (met eene beslissendo stem aan don Voorzitter door die Commissie zolve to
kiezen), geon leeraar en ouderling van dozolfdo gemeente zullen tegelijk leden dozer Com~
missie uitmaken. Die Commissie zal, met botrekkirig tot die stukken, zoo velen er op
formeele wijs ingediend zijn, of, zonder inachtueming van de voorgeschrevene vormen, be
hooren in aanmerking to komen, ondorzook daarstelleu, en, na rijpe overweging, uitspraak
doen, zij zal ook terstond aan do Vergadering rapport doon van zaken, gewijsdon en gronden,
ten fine van bevestiging of vorwerping. Zij heeft hot regt kiagers, verklaagden, on getuigen
toe to laten om in hare tegenwoordigheid getuigonis te geven, of hunne zaak to beploiten.
Indien de Commissie tot geen besluit kan komen, dan zal zij daarvan konnis gevon aan do Syno
do, ton fine van onderzoek en rapport door cone Commissie, die door do Synode moet benoemcl
worden. Overal dus onafgedane zaken beschikt de Synode zoo als hierna bepaald zal worden.”

Hoofdstuk I: 4 is in zijn geheel aangenomen, gelijk ook Hoofdstuk II: 1. Bij
de overweging van laatstgenoomd artikel, verzocht de Ouderling van Zwartland bniten
stemming te blijven, wegens do uitdrukking “der Gereformeerde Kerk in Zuid Afrika,” in
gerneid Artikel voorkomende.

I-Ioofdstuk II: 2 is, na cone breedvoerige discussie, waarin do Pr~ses en de
Predikanten van Swellendam, Calvinia on Colesberg deol namen, aldus voranderd :—“ Deze
Algemoene Synodalo Commissio zal bostaan uit den Voorzitter der laatste Algemeeno Kerk
vergadering, of, bi~ ontstentenis, den Secundus van den Voorzitter, wijders den Scriba der
Aigemeene Kerkvergadering, don Actuarius, en ~én lid uit iedereu Ring.”

Hoofdstuk II: 3 besproken zijnde door don Pr~ses, den Scriba, en do Predi
kanten van Coiesberg, Prince Albert, en Oudtshoorn, is aldus verariderd :—“ Teder Ring
benoemt uit zijil ressort een lid, en tevens eon Secundus, hetzij predikant, oudorling, of
oud-ouderling. Dc benoeming geschiedt gelijk tot dusverro door elke Ringsvergadering.”

Hoofdstllk II: 4 word nu beschouwd als vorvallen.
Do Predikanten van do Paarl, Caledon, en Ladysmith, met den Ouderling van do

Paarl, hebben flu derzeivor redonen ingeleverd, waarom zij in de minderheid stemden, toeii
de vraag voor do Vergadoring gehragt werd, of het cone daad van kwade trouw zou zijii,
zoo do Synode do Kweekschool niet to Stellenbosch oprigtte? (Biji.)

Do korto Notulen worden nu gelezen en goedgekeurd, waarna liet dankgebed
door Ds. Du Toit geschiedde.

Geresumeerd en geteekend op heden, den 11 den November, I 857.
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VIER-EN-TWINTIOSTE SESSIE.

Woen8da~9, den 1 lden 1V~ve2n6er.

Afwezig zijn Ds. Herold en Dr. Scholtz van wege ongesteidheid.
Ds. J. H. Neethling, van Prins Albert, doet het gebed, waarna de notulen

gelezen en geconstateerd worden.
‘ Voorzitter verzoekt de aandacht der Yergadering tot II: 5 van bet rapport van

de Commissie, omtrent de Constitutie, dat goedgekeurd wordt; gelijk voorts ook II:
6, 7 en 8.

In de discussie omtrent II: 9, deelen Dr. Changuion, Di. A. Murray, Sen., en
J. Murray, Dr. Robertson, en Ds. A. Murray, Jun., die den wenseli uit, dat de behande
ling van dit punt worde uitgesteld tot dat de pligton en magt der Synodale Commissie zullen
zijn bepaald. Bit wordt goedgevoi’iden.

Men beraadslaagt voorts over II: 10. Ps. A. Murray, Jr., wijst op de behoefte aan
meermalige Vergaderingen der Kerkbesturen. Hij verzoekt dat bet vraagstuk eerst worde
besproken :—“ Of de Synode om bet vijfde jaar blijft te zamen komen, gelijk tot nu toe,
dan wel om bet derde jaar; en dat daarna worde bepaald, welke vorm en welke magt aan
de Synodale Commissie toekornen ?“ Met hem verkiaren overeen te stemrnen de Leoraren
van Colesberg en Calvinia, en de Vergadening wihigt zijn verzoek in.

Be Leeraren van Colesherg en Calvinia spreken voor eene Vergadering van de
Synode om bet derde jaar; en de Ouderling van Pietermaritzburg levert, in verbanid met
het punt in discussie, een voorstel in, gelijk ook geschiedt door den Leeraar van Graaff
Reinet.

Do Actuarius verklaart zich, uit overweging der fondsen, tegen de meermalige
Vergadering der Synode, maar voor de vermeerdering van personeel en rnagt van do
Synodale Commissie.

I)e Leeraar van Colesberg levert een voorstel, waarvoor die van Graaff-Reinet het
zijne terugtrekt.

Do Assessor is or voor, dat do Synode vergadere gelijk in het rapport voorgesteld,
maar dat de Synodale Commissie meer leden en magt dan tot nu toe bezitte. Hij levert
in geschrift eon alteruirum.

Do Leeraar van Prins Albert geeft zijne redenen voor eene kleine Commissie, en,
inclien mogelijk, vergadere do Synode om hot derde jaar.

Voor het voorstel van den Leeraar van Colesberg, nu in omvraag gebragt, stem-
men slechts 12 leden.

Be vraag van den Assessor :—“ Acht do Synode hot wenschelijk, dat do Synodale
Commissie grooter personeel en meer magt hebbe, dan tot flu; en dat do Synode om hot
vijfde jaar vergadere 9” wordt door do ineerderheid bevestigend beantwoord.

Men neemt in beraad II: 11; aJ wordt goedgekeurd, gelijk ook No. 1 en 2.
Orntrent No. 3 stelt men voor bet woord beve$ti~qen te veranderen in admitteren.

Be Actuarius stelt voor :—--“ Dat do zinsnode daarin: ‘zij zal derbalve god
geleerdheid,’ aldus veranderd worde :“ ‘aan haar wordt opgedragon do volvoering van het

, ,,
bepaalde bij Art. 62.

Leeraar van Oudtshodrn stelt voor :—“ Pat hot examineren van Kandidaten, die
van buitenlands komen, aan cone speciaal daartoe to benoemen Commissie worde opge
dragen.”

Be Leeraar van Somerset (Oost) ~vi1 dit opgedragen bebben aan do Ringen.
Be Voorzitter Iegt de vragen voor do Vergadering, welker meerderheid or voor is,

dat daartoe eene speciale Commissie worde benoomd.
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De Leeraar van Bloemfontein proponeert :—“ Dat der Synodale Comrnissie de rnagt
gegeven worde om de vacaturen, die rnogelijk ontstaan, aan te vullen.” flit wordt goedge..
vonden, alsinede hot overige deel van het artikel des rapports.

No. 4 keurt men goed.
Be Leeraar van Graaff~Reinet stelt voor :—“ Dat het volgende als een nieuw nommer

(5) worde ingclascht: ‘dat de Synodale Commissie de magt hebbe om Ringen des noods te
verdeelen,’ “ hetwelk aangenomen wordt.

Voorts wordt goedgekeurd II. 6.
c, met 50 stemmen, na toegelicht to zijn door den Leeraar van de Paarl, oo~
ci, door do meerderheid.
Dr. Changuion stelt voor dat de zinsnede “zullende de beslissing—of gewijzigd

zijn “—achter 6. ook gevoegd worde achter c en d.
No. 12 wordt goedgekeurd, ook
13, met de verandering, op voorstel van den Predikant van Colesberg, van “i~dien

mogelijk,” in “ zooveel mogelijk.”
14. Hieromtrent vraagt do Predikant van Colesberg, waarom in dit artikel ge

schreven staat “bij memorie ?“ Men vindt good dat gelezen worde, in de plaats daarvan,
“bij schriftelijke voordragt,” waarna hot artikel goedgekeurd wordt.

is. Op voorstel van den Leeraar van Colesberg lascht men in het woord “ 6uiter~je-
wone” voor Synode, en keurt het artikel goed.

16. Er wordt voorgesteld het artikel aldus te lezen :—“ Telkens na eene Vergade
ring, doet zij versiag van hare verrigtingen, door middel van het officieel kerkelijk orgaan,
en legt ter tafel van de Algemeene Synodale Vergadering haar resolutieboek, ter goed- of
afkeuring.

Men neemt in over~veging III: 1, hetwelk men voorstelt en besluit aldus te ~ver
anderen :—“ Be algomeene Synodale Commissie heeft het regt uit al hare leden Commis~iën
te benoemen ter behandeling van zaken gedurende den tijd, wanneer zij bijeen is, en tevens
Commissiën te benoemen om onderzoek to doen op eenen afstand van do plaats der Vergade
ring, na dat de Vergadering der Commissie afgeloopen is.”

III: 2. Men stelt voor dat aldus worde gelezen: “Zoodariige Sub-Commissiën zul
len versiagen leveren,” enz.

Vcrdfre discussie nit. Na de pauze besluit men do discussie omtrent dit onderwerp nit te stellen tot morgen.
gest d Op voorstel van den Voorzitter wordt eene Commissie benoemd, bcstaande uit do

Leeraren van de Paarl, Swellendam, Caledon on Victoria, om to confereren met Ds. G. W.
(orniniss~c met ~ Stegrnann, en op moigen mapport in to levemen, zullendo, mndien hct mapport gunstig is, Ds

rcseo. Stogmann morgen worden gelegitimeerd.
Rapport van Coimnis- In verband met VII: 1, en I: 6, der Beschrijvingspunten, wordt bet rapport

Zcisdingwezcn. van do Commissio omtrent het Zendingwezen der Gereformeerde Kerk gelezen (zie Biji).

De Leeraar van Graaff-Reinet stelt voor :—“ Bat het rapport aangenomen worde,”
en drukt zijne blijdschap uit dat hij ontwaart, dat, niettegenstaande do moeijelijkheden waar
mode do laatste Commissie te kampen heeft gehad, deze Commissie nog ruoed heeft gehad
den weg aan to wijzen, waarop in dit beerlijk work moet worden voortgegaan. Hij ver
trouwt dat do kork daartoe handen in ~én zal slaan.

Dr. Robertson drukt zijne instemniing hiermede uit.
Do Predikant van Bloonifontein spreekt ter ondersteuning en Opheldering van het

rapport. Vele van de leden spreken in verband met de zaak.
ParijsscleZendelingeii. Br. Changuion stelt voor :—“ Bat er cene aanbeveling geschiede van wege den

Pr~ses dezer Synode, ann de Afgevaardigden der gemeenten onzer kerk, om pogingen nan
to wenden in verband met bet onlangs in de Kaapstad opgerigte Hulpgenootschap van het
Parijsche Zendelinggenootschap, in Zuid-Afrika, om de belangen van hot Genootschap
krachtdadig to bevorderen. Voorzitter stelt voor dat het rapport der Commissie tot niorgen
overligge ter verdere beraadslaging. flit wordt goedgevonden.
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Us. Louw spreekt ter toelichting van Besclirijvingspunt XII: 17.
Hierop zegt de Voorzitter, dat het ten zijnent eene huishoudelijke bepaling is, dat,

zoo lang leden van andere Kerkgenootschappen zich wel gedragen en tevreden zijn
onder opzigt van den Kerkeraad te staan, hun hot genot der kerkelijke voorregten wordt
verleend.

Beschrijvingspunt XII: 9 wordt door Us. Krige toegelicht, en, na eenige aanrner
kingen van verschullende leden, teruggetrokken.

I-Iij licht ook Punt XII: 10 toe. Terwiji een der leden antwoordt, dat hieraan niets Punt XII: 10.
to doen is, verkiaren de Ouderling van Graaff-Reinet en de Predikant vtm Ladysmith, dat Discussie,

zij do zaak als gewigtig beschouwen.
Yoorzitter leest hetgene otntrent eene gelijkstandige zaak voorkomt in do Acta

Synodi van I~2, pag. 19.
Ouderling van de Paarl stelt voor :—“ Dat de Synode goedkeurt, dat ieder lidmaat,

bij den Kerkeraad bekend, die een jaar geen gebruik van de openbare godsdienst heeft ge
maakt, worde gecensureerd.”

Be tijd verstreken zijnde, wordt de verdere discussie tot morgen uitgesteld.
Het dankgebed wordt door den Assessor gedaan.

VIJF-EN-TWINTTGSTE SES~IE.

Donclercla8, den l2den J~1ove2nber.

Afwezig, Us. lierold.
1-Jet gebed wordt gedaan door Dr. I-I. E. Faure.
Be Notuien geresumeerd zijnde, worden geteekend.
I-Jet Rapport der Commissie op gisteren benoemd, orn met den MTeI~Eerw. G. Be. G. W. 5tegman~.

W. Stegmann te confereren, wordt ter tafel gelegd en gelezen (Biji.)
Dc Ouderling Changuion hierop aangemerkt hebbende, dat flog niet was beslo

ten over do voorwaarden, waarop de gemeente van St. Stephen zou worden ingelijfd, zoo
werden gelezen de besluiten over die zaak genomen, in de Bertiende Sessie dezer Synode.

Op verzoek van den Ouderling Truter, werd ook gelezen het verzoek van den Discussie over het be

Wel-Eerw. G. W. Stegmann, waarover in diezelfde Sessie breedvoerig was gediscus- s1uzt.

sieerd. Hij verlangde ook wel to mogen weten, hoe, in geval van overlijden, of vertrek van
Us. G. W. Stegmanu, in’de behoefte der St. Stephens gemeente zou worden voorzien P

Met toestemming van den Pr~eses, las de Amanuensis, Us J. H. Neethling, Hz.,
een brief van den Kolonialen Secretaris, aan Ds. 0-. W. Stegmann geschreven, over het
Salaris van den Leeraar dier Gerneente (Biji.); ook merkte de Moderator ann, dat, overeen
komstig de wetten en bepalingen onzer Kerk, een Consulent voor die gemeente zal moeten
worden benoemd, dat alleen door de Ringsvergadering kan geschieden.

1-lierop wordt, op voorstel van den Predikant van Swellendam, met 50 stemmen
besloten :—“ Dat zoodra ereene note van overgave van de St. Stephens Gemeente worde
ingeleverd, eene Commissie door deze Hoog-Eerw. Vergadering zal worden benoemd, oni
do gemelde Gemeente in onze Gereformeerde Kerk namens de Synode in te lijven.”

Dr. Heyns aanteekening verzocht hebbende, dat over het verzoek van aanne
ming van Ds, 0-. W. Stegmann niet is beschikt op dezelfde wijze zoo als met zijnen
brooder, Ds. J. A. Stegmann, en anderen heeft plants gehad, word daarop gerepliceerd door
den Predikant van Cal~’inia, en door den I-loog-Eerw. Pra~ses aangetoond hoe de Synode
daartoe had besloten.
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1)iscussie ointreiit Be—
~ehrijvmgepunt XII
10.

Besluit.

()ntweip v~m Regle
TflGilt.

1)s. G. W. Stegmanu
.1elegitirneerd.

( ou,litutie.

Thans overgaaide tot het voortzetten van de discussie over de vraág in do Be
schrijvingspunten XII: 10, werd daarop geantwoord door den Predikant van Caivinia; iret
voorstel werd ook gelezen van den Ouderling van de Paarl (in de Notulen van gisteren).

Eene discussie volgde, waarin het woord gevoerd werd door de Predikanten van
do Paarl, Pieterrnaritzburg, Middelburg, Graaff-Reinet, Napier, Prins Albert, Somerset
(Oos~), Hopefield, de Kaapstad, en do volgende schriftelijke voorstellen, in antwoord op
die vraag werden gedaan, als van den Predikant van I~adysmith :—“ Dc Synode verkiure,
dat lidmaten der Kerk, als bij dezen bedoeld, te beschouwen en te behandolen zijn, als
handelende ten eenenmale in strijd met hunne roeping als belijders van het Evangelic, en
derhalve kerkelijke verinaning, en, bij voiharding in hunne verkeerdheid, de toepassing van
kerkelijke tucht overwaardig.”

Van den Ouderling van Calvinia :—“ Dat men dezulken gedurig vermane, en met
handel en wandel in het goede voorga.”

Van den Ouclerling van Colesberg :—“ Bat hij voor de Kerkvergadering worde
gedagvaard, en naar wetsbepaling worde behandeld.”

Door den Predikant van de Paarl :—“ Be Kerkeraad heeft ongetwijfeld het regt
om hen, die op den duur en moedwillig do onderlinge bijeenkomsten nalaten,’ to
censureren, doch ieder Kerkeraad behoort van dit regt niet dan met groote discrotie gebruik
te maken.”

Wordendo met 49 stemmen het voorstel aangenomen van den Ouderling Truter:
_CC Bat de vrager verwezen worde naar Art. 116, welke genoegzaam voorziening vervat, om
ieder leeraar te leiden hoedanig in het voorgestelde geval te handelen.”

Aiweder overgaando tot de discussie over het “ontwerp van Re11lement,” en wel
hetgeen voorkomt II: 3, sprak de Predikant van Bloemfontein over het wenschelijke, dat do
Synode om het derde jaar worde gehoudon, en meende te kunnen aantoonen dat die Ver
gaderingen minder kostbaar zijn zouden.

Be Scriba meende het togendeel te kunnen bewijzen.
1)e Predikant van Colesberg herhaalde hot vroeger beweerde, over het nut en

de noodzakolijkheid van cone driejarige bijeenkomst.
Be discussie word nu gestaakt, om de legitimatie te doen plaats hebben van Ds,

G. W. Stegmann. Zijn Wel-Eerw. voor do Vergadering verschenen zijride, werd hem,
terwijl do Vergadoring opstond, plegtig, overeenkomstig Art. 62: 13, de eed afgenomen;
hij word vervolgens door don Actuarius gelogitinieerd, door don Hoog-Eerw. Pr~ses als
Leeraar onzer Kork begroet, en nadat hem zingondo het 3de vers van Ps. 134 en ‘s Heeren
zegen was toegeboden, word hem do regterhand van broederschap toegereikt. Zijn Eerw.
beantwoordde dit met eeno korte toospraak aan den Hoog-Eerw. Pr~ses.

Do discussiën over bet “ontworp van Reglement,” hervat zijnde, stelde de Predi
van Graaff-Reinet voor :—“ Bat de Synode om hot dorde jaar vergadere.” 12 stemden
claarvoor, en 5S daartegen.

Eene lange discussie volgde, waarop door den Predikant van Caledon voorge
steM word :—“ Bat de Synodo om het derde jaar vergadere, en de Synodale Commissie
blijve zoo als thans.” 20 stemdon daarvoor.

Met algemeene stemmen word het voorstel van den Oudorling van Stellenbosch
verworpen :—“ Dat de Hooge Vergadering van gevoelen is, dat voortaan geene Synodale
Commissie moor noodig zij, zoo als tot hiertoe do gewoonte was.”

Met 55 stemmen aangenomen, hot voorstel van don Prodikant van Pietermaritz
burg :—“Bat de Synode om hot vijfde jaar blijve vergaderen, gelijk als tot hiertoe is
geschied.”

Be Ouderling Truter stelde voor, dat No. III: 2 wordo aangenomen, zoo als
door do Commissie is voorgesteld.

Be Predikant van Oudtshoorn wilde dat hot ]aatste gedeelte der zinsnede worde
weggelaten, en hot Artikel dus luido :—“ loder Ring stolt nit ziju ressort tweo ledon aan
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voor deze Commissie.” Voor dit amendement stemden 3 leden, terwiji het voorstel van
den Ouderling Truter werd aangenomen.

Of het personeel der Synodale Commissie, naar II: 5, vijf jaren zoude blijven,
dan jaarlijks op nieuw worden gekozen, daarover was veel verschil onder do loden. Bij
cone hoofdelijke stemming waren 37 er voor, en 40 daartegen.

II: 9, 10 word aldus veranderd aangenomen :—“ Geene Vergadering dozer
Coimnissie zal voor wettig geconstitueerd kunnen verklaard worden, ten zij, volgens de
presentie lijst, miustens tien leden tegenwoordig zijn, of zijn zullon, daaronder begrepen
Pneses en Scriba, zullendo zeven een quorum uitmaken, onder welke minsteus vier predi
kanten zijn moeten.”

Elk deel van dit “ Ontwe?p” overwogen, en do gevoelens gehoord zijnde, ging
men over om “do novo et ab ovo” daarover to hesluiten.

Be Vergadering besloot
I: 1, aan to nemen, zoo als in hot Rapport voorgesteld :—De woorden “aangezien

&c’~ tot “of gehad hebben,” to roijeron. Terwiji er met 45 stemmen tegen 35,
besloten word :—“ Dat aan gomeonten, vanwaar sTechts~&~n Afgevaardigde komt,
sleohts do heift der reiskosten zal worden toegekend.” Ps. Pears stemde in do
minderheid, en protesteert.

1: 2 aangenomen.
I: 3 aangenomen, zoo als omsebrevon in do Notulon van eergistoren. In de minder

heid stomde Ps. Van der Lingen.
II: 1, wordt aangonomon.
II: 2, aangenomen met aflating van “eon der Professoren aan do Kweekschool, door do

faculteit to benoernon, den Voorzitter der Cornmissio voor het Zendingwezen.”
[1: 3, aangenomen tot do woorden, “of oud-ouderling.” Be laatste periode wordt

aldus veranderd :—“ Do benoeming geschiedt op elke laatsto Ringsvergade
ring voor de Synodo, doch treden do nieuw gekozen loden in funetie na afloop
van do bijeenkomst dier Synode.” Ook word besloton :—“ Pat do oerste bonoe
ming van ontstano vacaturen in do Synodalo Commissie gosehiede, staando
deze Vergadering, door do loden van elken Ring.

II: 4, aldus verandord :—“ Do door do Ringen aangestelde loden fungeron van hot
eiude van do cone Synodo tot hot einde van do andero.”

Over hot vijfjarig aanblijven dor loden was or verschil bij de Vergadering.
Voor do jaarlijksche kiezing stemden 34 leden, voor do vijfjarige kiezirig, 43.

Do Scriba stemde in do mindorhoid, en protesteerdo tevens togen dit besluit,
gelijk ook de Predikanten van Sweliendam on Hopefield.

Door den Prodikant van do Kaapstad wordt voorgesteld, en daartoe besloten :—

“Dat bij do aanstaande Ringsvergadering, hot porsoneel der Synodale Commissie, als
waartoe thans is besloten, worde gekozen.”

II: 5, word aangenomon.
II: 6, werdon aangonornen, do twee eerste zinsnedon. Do derde zinsnede wordt aldus

veranderd :—“ Zij vergadert niet in hot jaar waarin do Synode tezamen
komt.”

Tegen hot aannemen van doze bepaling heeft de Scriba gestemd. Be vierde en
vijfde zinsneden wordon aangonomen, en achter hot woord Synode doze inlassching to ge
schioden, “en zal, op verzoek van minstens vijf loden, cone buitengewone Vergaderirig moe
ten beleggon.”

Do verdore discussie over hot ontwerp van Roglement tot morgen uitgestold.
Do Ouderling van Zwartland levort in do redenen van dissent, waarvan hij en de

onderteekonaars van dezelve kennis hadden gogoven, ten opzigte van eon door hen geop
porden twijfol over do wettige zamenstelling van doze Synodale Vergadering. Hot geschrift
word gelezen (Biji.)
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Be Ouderling Truter geeft kennis dat hij ook namens zijne rnede-Afgevaardigden
van de Kaapstad schriftelijk redenen zal indienen, waarorn zij ten opzigte van de meruorie
van den Wel-Eerw. Beer 0. W. Stegmaun, in de miuderheid bebben gestemd.

Iuiijving van St. Ste- Be Hoog-Eerw. Pr~ses las eenen brief van den Wel-Eerw. 1-leer 0. W. Stegmann,
plIeDL omtrent de inlijving van de St. Stephens Gerneente (Biji.), en benoemde de Predikanten van

Prins Albert, Victoria en Swellendam, om de inlijvirig dier gemeente tot stand te brengen.
Bet dankgebed door Us. Louw.
Aldus geresumeerd en gearresteerd 13 Nov., 1857.

ww~w~

ZES-EN-TWINTIGSTE SESSIE.

Y~-ijda~, den l3den November.

Afwezig zijn de Predikant van Stellenbosch en de Ouderling van Hanover.
Bet gebed werd gedaan door Us. P. Roux.
Waarop de notulen der vorige Vergadering werden geresumeerd en onder

teekend.
Eene kennisgeving van den Ouderling L. P. Vermaak, die tot Afgevaardigde der

gemeente van Olifants Hock verkozen was, werd toen gelezen, de redenen voor zijne afwe
zigheid opgevende, (Biji.) ;—

Meniorie aan Zijue Ex- Vervolgens het ontwerp van eene memorie nan Zijne Excellentie den Gouverneur,
cellentic. opgesteld door de Commissie daartoe benoemd, nan wie de dank der Synode werd betuigd,

nadat deze memorie in haar geheel was aangenoruen (Biji.), wordende tevens de leden
dezer Commissie tot eene deputatie verkozen oat dit adres aan Zijne Excellentie te pre
senteren.

Constitutie, Waarop de overweging van het rapport der Commissie, oat een ontwerp van con
stitutie te maken voor de Synode, werd voortgezet.

II, No. 7 en H werden onveranderd aangenomen, terwiji 9 en 10 zamen getrok
ken en in dezen gewijzigdeii vorm werden goedgekeurd :—“ Geene Vergadering clezer Corn
missie zal voor wettig geconstitueerd kunnen verklaard worden, tenzij, volgens de presentie
lijst, tien leden (waaronder de Pr~ses en Scriba en minstens vijf Predikanten) tegenwoordig
zijn of zijn zullen. Van dezen zullen zeven een quorum uitmaken, waaronder minstens vier
predikanten.”

Be Synode verklaarde hierbij tevens dat, wanneer er geene vergadering plants kau
hebben, omdat er geen genoegzaan getal van leden tegenwooi’dig zijn, dc reiskosten derge
nen, die gekomen zijn oni de Vergadering bij te wonen, desniettemin zullen worden bestre
ken nit het Synoclaie Fouds.

11, No. 11, lit, a. (1 en 2), werden eenpariglijk aangenomen. Boch bij do
behandeling van 3. was er verschil over de al of niet weglating van de zinsnede: Z~j zal
derhalve e~’amineren en bevest~qen van buitenlandse/te .zi/cademiën aanicomende IIandidaten
der God~qeleerd/teid.

Dr. Heyns steide voor, gesecondeerd door den Scriba: “Bat het exarnen van
Kandidaten der Godgeleerdbeid door de Synodale Corumissie zal geschieden.”

Dc emendatie van den Predikant van Caledon werd echter aangenomen met 42
tegen 40 stemmen :—“ Bat dit punt blijve zoo als op gisteren bij de discussie is besloten.”
Ook werd goedgevonden, dat er deze zinsnede zal worcien toegevoegd, “zij vult vacaturen aan
in de Commissie tot afneming van bet examen tot admissie tot het Theologisch Seminarium,
en van Kandidaten tot de H eilige Dienst.”
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Ii. Lit. a. 4, werd zonder tegenwerping aarigenornen, en daarbij een vijfde punt
gevoegd :—“ flat de Synodale Commissie de m.agt hebben zal om Ringen, wanneer zuiks
vereischt wordt, te verdeelen.”

Ook lit. 6. c. en d. werden goedgekeurd, met die bepaling, dat de woorden aan
het slot van lit. 6. van toepassing gemaakt worden op lit. c. en ci., namelijk de woorden
“zullende die beslissingen (decisiones) geklig ziju voor de kerk en kracht hebben, zoo lang
dezelve niet door eene algemeene Kerkvergadering vernietigd, ter zijde gesteld of gewijzigd
zijn.” 12 en 13 werden onveranderd goedgekeurd, en in 14 werd alleenlijk schr’~f1eliyk voor
th’a~9t instede van de uitdrukking mernorie gesteld, en in 15 het woord buitenpewone inge_
lascht voor Synode.

Ook II: 16 en III: 1 en 2, werden aangenomen met die veranderingen welke
bij de diseussie waren gem aakt.

Be Actuarius merkte vervolgens aan, dat Artikel 18 der Kerkelijke Reglementen Art 18 der Kerkelijke

flu noodeloos was geworden, en stelde derhalve voor dat zuiks geroijeerd zoude worden, en
dat, in plants daarvan, gesteld zouden worden de bepalingen in Afdeeling I: No. 3 en 4 deringen in pleats ge

van het thans aangenomen ontwerp van Reglernent, en dat, hetgeen voorkoant in Afdeeling ste (1.

II, zal worden ingelast in Art. 19 der Wetten en Bepaliugen onzer kerk. Be Vergadering
besluit daartoe.

Be Ouderling van Zwartland verzocht aanteekening dat hij buiten stem was ge
bleven bij de behandeling van dit rapport der Synodale Commissie, en wel bij Art. 1, Afd. I,
ten opzigte van Art. 12 van het Reglement, als veranderd in 1852—en bij Art. 1, Afdee~
ling II, alwaar bet woord Zuicl-4,frika voorkomt.

Ook de Predikant van Colesberg verzoekt aanteekening, dat hij zich niet heeft
vereenigd met db wijze waarop de voorgestelde emendatidn op gisteren in omvraag zijn
gebragt, met betrekking tot het voorstel, “dat de Synode eerst over vijf jaren bijeen
geroepen worde.”

Ret volgende voorstel van den Predikant van Prins Albert werd hierop aangeno
men :—“ Bat de Roog-Eerw. Synode aan de Ringsbesturen ten sterkste aanbevele, dat RekeningenderRingen.

de rekeningen van de synodale ontvangsten, uit elke van die gemeenten in het Rings ressort,
naauwkeurig zullen worden riagezien, het defective, of wel bevreemdende, worde bekend
gesteld en nan den Kerkeraad dier gemeente of gemeenten, ter ophelciering toegezonden.”

Ook werd aangenornen het voorstel van den Predikant van Colesberg :—“ Bat Qunstor Synodi.

na elke Synode door den Actuarius Synodi, in bet officieel kerkelijk orgaan, gespecificeerde
op~aaf gedaan worde van den staat van bet Synodale Ponds.”

Ret rapport der Commissie, staande deze Vergadering benoemd, om over het
Zendin~wezen versian’ te doen, werd nu gelezen. Waarop de Predikant van de Paarl voor Permanents Commissie
stelde :—“ Dat de leden dezer Commissie, nain. Di. P. Albertyn, A. Murray, Jun., Nic. van het Zendingwczen.

Hofrneyr en J. Neethling, Hz., benoemd zouden worden tot eene permanente Cominissie,
om bet plan, in hun rapport vervat, ten uitvoer te brerigen.” flit voorstel aangenomen
zijude, werd de clank d’r Vergadering betuigd aan de leden der Commissie van het
Zendingwezen, welke in de vorige Synode waren benoemd.

Be Scriba verzocht hierop instructie ten opzigte van de verandering te maken in Verasadering voorge

het Reglement, p. 87 cler Kerkelijke Wetsbepalingen. CII San
Be Vergadering vond goed, dat dezelfde Commissie belast zoude worden met bet Iset Zendingwezeu op

maken van de noodige veranderingen in dit Reglement. gedragen.
Het voorstel van Br. Changuion, op eergisteren ingeleverd, betrekkiug Parijssche Genootsehap

hebbende op de ondersteuning van het Parijssche Hulp-Zendelinggenootschap, kwam flu ter
sprake en werd toegelicht door den voorste.ller, en ondersteund door de Predikanten van
Ladysmith en Bloemfontein; terwiji de Predikant van Graaff-Reinet zich voor de onder
steuning verklaarde, alleen in zooverre zuiks gesehieden Icon, zonder afbreuk te doen nan
eene Buitenlandsehe Zending onzer eigene Kerk.

K
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Vervolgens werd te berde gebragt het rapport der Commissie tot revisie van Art. 61
der Kerkelijke Reglemeuten. (Biji.) Zwarigheden geopperd zijnde tegen hetgeen in litt. c. van

Veranilering van Art. dit rapport voorkomt, waarin wordt voorgesteld, narn. :—“ Dat een bewijs van ten minste
61. twee jaren onder de Heidenen gearbeid te hebben, zal gevorderd worden voor de ordening

van den Zendeling,” werd dit punt in omvraag gebragt, doch door de meerderheid goed
gekeurd; terwiji achter de woorden: “bewijs van eene roeping tot een bepaald werkkring,”
voorkomende in litt. d., nog gevoegd worden de woorden cloo~’ een ericend Genoot8cltap. Met
deze emendatie werd het rapport aangenomen, en besloten Art. 61 overeenkomstig met dit
rapport te verbeteren.

veianaeririg ~ Mt. Beschrijvingspunt XI: 7~ werd toen in overweging genomen, om nam. Arts.
62—4. 62—4 aldus te veranderen :—“ Ilet examen wordt afgenomen dooi~ eene wegens de Synode

te benoemen Commissie.” Aan den~ Predikant van Colesberg werd opgedragen om ecu
Reglement voor de Speciale Commissie van examinatie te vervaardigen; wordende tevens
besloten, dat de Actuarius Synodi altijd lid dezer Speciale Commissie zal wezen.

Opdragt aan Cominis.. Be Predikant van Swellendam leverde flu dit voorstel in :—“ Bat de aandacht der
sic van Opvoeding en Commissie, aangesteld om over de zaak van opvoeding te waken, bepaald worde bij hetgeen
Onderw~js. voorkomt in het rapport van den Superintendent Generaal van Opvoeding, April 1857,

pag. 58, om te trachten stappen te nemen, waardoor het aldaar voorgestelde niet alleen in
de bedoelde gewesten, maar ook elders zoude kunnen in werking worden gebragt.”

Op de vraag van den Ring van Beaufort (Beschrijvingspunt Xli: 18):—” Welk
Kerkelijk ligchaam bevoegd is aan een lid des Kerkeraads, zuiks wenschende, ziijn ontslag

Reg~t van den Kerke- te geven ?“ kende de Synode zoodanige magt toe aan den Kerkeraad der Gemeente.
Beschrijvingspuuten XI: 1 en 2, werden tot op morgen uitgesteld.
Met betrekking tot Besclirijvingspunt I: 1, werd op voorstel van den Predikant

van Bloemfontein, van wege deze Synode eene uitnoodiging gedaan aan de Predikanten van
Gemeente ~e Lijden- Tulbagh, Riversdale, Colesberg, Victoria, Fraserburg, Middelburg, Napier, Franschhoek,
burg. en Hopefield, om naur Lijdenburg te gaan, ten einde in de geestelijke behoeften dier

Gemeente te voorzien.
Ook werd er, op voorstel van denzelfden Predikant, eene Commissie aarigesteld,

om ten opzigte van de afstanden in het tabel van den Wel-Ed. Hear Hall, zich met de Afge
Commissie van 5yno- vaardigden te verstaan, ten einde de reiskosten te berekenen. Tot deze Commissie werden
dale reiskosten. benoemd de Predikanten van Bloemfontein, Alexander, en Somerset (Oost).
Bi~ief van Ds. Ayliff. Een brief van den Eerw. John Ayliff (d.d. 1 5 October 1857), leeraar der Wes

leyaansche Kerk in Kafferland, gelezen zijnde, werd op voorstel van den Predikant van
Pietermaritzburg besloten :—“ Bat deze brief gerefereerd zoude worden tot de Commissie,
gevolinagtigd om de voorstellen omtrent de Zendingzaak ten uitvoer te brengen, ten einde
zoo veel mogelijk, naar de gegevene wenken te handelen, en dat deze brief zal worden
beautwoord door den Assistent Scriba, Br. Robertson.”

In verband met bovengemelden brief werd nu ook gelezen de communicatie van
het Presbyterium der Vrije Schotsche Kerk in Kafferland (Bijl.), welke eveneens aan de
reeds genoemde Commissie werd opgedragen.

~o,~m1~ssie v~nBniten: Tot Commissie van Buitenlandsche Correspondentie werden benoemd de Assessor
dontie. en de Predikanten van Swellendam en Colesberg.

Eindelijk werd nog voorgesteld :—“ Bat de Synode op aanstaanclen Dingsdag zal
worden gesloten.”

Waarop de korte notulen gelezen en verbeterd werden, en de Vergadering met
gebed gesloten door Ds. Heugh.



15

ZEVEN-EN-TWINTIGSTE SESJSIE.

Zaturdqq, den l4den November.

Beschrijvingspunt XI:
Al

Afwezig Ps. Herold, wegens ongesteidheid; Ps. Albertyn, Dr. Scholtz, Ps. N.
J. Hofmeyr, benevens do Ouderlingen van Stellenbosch, Graaff-Reinet, Wijnberg, Calvinia,
alsook de Predikanten van Smithfield en D’Urban.

De notulen der laatste Zitting worden gelezen en goedgekeu.rd, nadat het gebed
was gedaan door den Leeraar van Hopefield.

Dc Voorzitter leest het rapport van de Commissie ter invoering eener verbeterde
zangwijze der Evangeliesche Gezangen en der Psalmen.

Be Predikant van Prins Albert stelt voor :—“ Pat het rapport worde aangenomen
en de dank der Vergadoring aan de Commissie toegobragt,” hetgeen door het opstaan der
loden geschiedt. Do Voorzitter vraagt of de Vergadering aan de Commissie den last wil op
dragen eenige verdere stappen in de zaak to neiuen. Men besluit, na eenige redekaveling, dit
niet te doen.

Uit de rapporten door de Ringen ontvaugen blijkt, dat tot aanvulling van de
vacaturen. door de nieuwe verordening omtrent de Synodale Commissie ontstaan, gekozen
Zijfl

Voor den Ring van Kaapstad, .. Ouderling Pieter Fred. Ryk de Villiers,
Karel Gerard Blanckenberg, Secundus.

Tulbagh, .. Ps. Moorrees, Secundus van Dr. Scholtz.
Ouderling H. H. Loedolft,

H. Bester, Secundus.
Swellendam, . . ,, N. J. Muller,

P. G. Joubert, Secundus.
Graaff-Reinet, .. ,, B. J. J. Burger,

P. J. van den Hever, Secundus.
Albanië, ,, S. J. van Niekerk,

Frederik PohI, Secundus.
Beaufort, .. ,, A. P. Meiring,

H. R. Sieberhagen, Secundus.
Transgariep, .. ,, G. J. Naudé,

J. B. Griesel, Secundus.
Be Leeraar van de Paarl deelt mede, dat sommige leden den wensch hebben

geuit, dat, ter algemeene informatie, eon van de hoorders van do proefzangen aan de Paarl,
verzocht zal worden den indruk te kennen te geven, welke de uitvoering daarvan aan de
Paarl op hem hebbe gernaakt. Bit wordt door den Voorzitter gedaan, die verklaart, dat
dezelve zijne verwachting geheel hebbe overtroffen, welke verkiaring door Dr. Reitz, een
medelid der Commissie, wordt beaamd.

Beschrijvingspunt XI: A 1 wordt voor de Vergadering gebragt en toegelicht
door do lezing van het daaromtrent door Ps. Spyker geschrevene.

Ouderling Truter ondersteunt hot, en geeft daarvoor zijne redenen.
Op verzoek van Ps. Kuys leest de Voorzitter het besluit hieromtrent genomen in

de Synodale Vergadering van 1852.
Bij meerderheid van stemmen wordt besloten :—“ Pat de wet daaromtrent zal

bhjven.”
Ps. Moorrees en de Ouderling van Sutherland verzoeken aanteekening dat zij in

do minderheid hebben gestemd.

Indruk der Proefzaie
gen.
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Ook ter inlichting van Beschrijvingspurit XI: A 2, best Dr. Heyns het daarom
trent door ]Js. Spyker in schrift gebragte.

Nadat het besluit van 1852 in dezen genomen was gelezen (Acta, pag. 122),
beslissen 43 stemmen, dat hot bepaalde van kracht zal blijven.

Voorzitter leest eon concept van memorie aan hot ~ATetgevend Ligchaam, dat
eenparig werd goedgekeurd.

Do Predikant van Pietermaritzburg stelt voor :—“ Dat do Broeder Ouclerling
Loedolif, als Parlementslid, wordo verzocht de inemorie in to dienen bij bet Hou.se of
As$embly ;“ en do Voorzitter :—“ Dat de fleer Mr. J. de Wet in naam der Vergaderirg worde
gevraagd, eene dergolijke bij hot Legislative Council to bezorgen.” Dit wordt goedgevonden.

Men leest voorts een verzoek van de gekleurde gemeente van Georgestad om haar
abs eene Gerefortneerdo to erkennen, en den I-leer Kretzen tot leeraar derzelve to ordenen,
d.d. 25 Junij, 1856, en geteekend door den Eerw. fleer Kolbe. Benevens eon extract nit
do notulen van do Zending Commissie, van hetgeen aan den Hoer Kolbe daarop is geantwoord.

Do Leeraar van Pietermaritzburg stelt voor :—“ Dat dit verzoek wordo gesteld in
handen der gernagtigden van wege deze Synodo voor de Zendingzaak, om naar beviiid van
zakon to handelen.”

De Assessor is or voor, dat do zaak wordo opgedragen nan eene Commissie,
beter dan laatstgenoemde Commissie bekend met do zaak in kwestie.

Dc Floog-Eerw. Scriba vraagt, waarom die gemeente niet bij de blanke gemeente
van Georgestacl kan worden ingelijfd?

Dr. Heyns wenscht do Vergadering iudachtig to maken, dat do aannerning dier
gemeente ons zal inwikkelen met hot Londensch Zendelinggenootschap.

Dr. Robertson geeft eenige inlichtingen omtrent do zaak.
Voorzitter zegt, dat do vraag nu voor do aandacht der Vergadering, zijns

inziens, dezo is :—“ Of de gemeente als eene Gereformeerde erkend zal worden 9”
Op verzoek van den Scriba wordt gebezen rapport van cone Commissie, tot onder

zoek van zekere klagten tegen het Londensch Zendelinggenootschap. Dit geschiedt, en
van den wordt door den Scriba voorgesteld en aangenomen door do Vergadering :—“ Dat do verdere
Maandag behandeling der zaak worde uitgesteld tot Maandag aanstaande; en dat, ingevolgo verzoek

van dcii Eerw. Hoer Thompson, Superintendent van bet evengemelde Genootschap, dien
beer een afschrift, of bet origineel van den laatstgelezen brief worde toegezonden, met verzoek
om terugzending op Maaridag.”

Voorzittcr leest ecu concept van Reglement, ter afneming van het examen van
Kanclidaten tot de Heilige Dienst, door den Leeraar van Colesberg vervaardigd, hetwelk
met weinige veranderingen wordt aangenomen. (Bijb.)

Bij do stemming omtrent No. 12 doen do Moderator en Leeraar van do Paarl
aanteekenen, dat zij in do minderheid hebben gestemd.

te Dit voorstel van den Scriba wordt aangenomen :—“ Dat naar bet even goedgekeurd
concept, Art. 62 worde veranderd,” welke verandering aan hem wordt opgedragen.

Voorzitter doet aankondiging, dat do Bidstonde, op Maandag avond aan
staande, gehouden zal worden door de Leeraren van Graaff-Reinet en Swellendam.

Het dankgebed geschiedt bij monde van Ds. Bamberger.

Besclirijvingspunt XI:
A2.

Concept van memorie.

Memorie opgedragen
can Underling Loedolff
en Mr. J. do wet.
Verzoek van do ge
kleurde genieente van
Georgestad.

Voorstel van Predikant
van Pietermaritzburg.

Discussie.

Op voorstel
Seriba tot
uitgesteld.

Concept van reglement
op het examen van Pro
ponenten.

Art, 62 daarnaar
vcrandcren.
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ACHT-EN-TWINTIGSTE SES~JE.

Maandag, cle2a l6den November.

Afwezig zijn de Predikant van Stellenbosch en de Ouderlingen van Hanover en
Hopefield.

Ret gebed werd gedaan door Br. Robertson.
Be notulen geresumeerd en onderteekend zijnde, leverden de Afgevaardigden van Protest van Afgevaar

Kaapstad hunne redeneii in, waarom zij tegen de inlijving van den Eerw. Heer 0-. W. digden van deKaapstad

Stegmann en de gemeente van St. Stephen (Biji.) hadden gestemd. Tevens werd gelezen
het rapport der Commissie, tot inlijving van gemelde gemeente aangesteld. (Biji.)

Daarop werd ook gelezen het antwoord van Zijne Excellentie den Gouvernour, aan Autwoord van den Gets

de Deputatie dezer Synode gegeven (Biji.), hetgeen aarileiding gaf, dat de Ouderling
Truter voorstelde :—“ Bat do onderscheidene leeraars onzer kerk, hinnen de kolonie, Census.

worden verzocht, om, uiterlijk in de maand Februarij, 1858, den Hoog-Eerw. Aetuarius in
bezit te stollen van geauthentiseerdo uittreksels van hunne kerkelijke boeken, zoo veel
mogelijk, het juiste aantal ledematen en gedoopten hunner kerken aantoonende.”

Be Scriba verwees naar het besluit airede genomen, om eenen behoorlijken census
onzer kerk te bewerkstellingen.

Dr. Changnion wijdde over de noodzakelijkheid nit, dat de leeraars en ouderlin
gen, in hunne respective gemeenten, bij de vertegenwoordigers in het Parlement, de
belangen der Nederduitsch.Gereformeerde Kerk voorstondon, tot ondersteuning van hetgeen
door de Synode begonnen was.

Eene emendatie, door den Predikant van Calvinia ingezonden, werd toen in
omvraag gebragt en aangenomen :—“ Bat het besluit ten aarizien van den census genomen,
door alle Kerkeraden, indien eenigzins mogelijk, in de maand Februarij, tea uitvoer
gebragt worde.”

Ben concept van den Flerderlijken Brief werd vervolgens gelezen (Biji.), waarop Herderlijke Brief.

de Predikant van do Kaapstad verzocht, dat wanneer dezelve werd aangenomen, er dan ook
zou worden aangeteekend, dat bij in den geest der meerderheid en riiet in dieu der geheele
Synode geschreven was.

Be Predikaut van Zwartland vroeg, of ieder leeraar gehouden zoude zijn om dien
brief van den kansel aan de gemeente voor te lezen? Waarop de Voorzitter antwoordde,
dat het gebrnik zulks vordorde. Dezelve werd toen aan de goedkenring der Vergadering
onderworpen, en met 41 uit do 71 stemmen aa.ngenomon. In do minderheid stemden do
Afgevaardigden van Kaapstacl, Paarl, Somerset (West), Fransehhoek, Zwartland, Napier,
Hopefield en de Ouderliug van Knysna.

Voorts werd gelezen een brief van J. Wege, nit naatn van eenige inge. Brief van Stellenboseb.

zetenen van Stellenbosch aan deze Synode gerigt, om to verzoeken dat er eene
Commissie zal worden benoemd, om to confereren ten opzigte van do gebouwen voor do
Itheologischo Kweekschool, en tevens kennis gevende hoe groot eene geidsom tot dat einde
reeds was verzameld. (Biji.)

Eon brief van Zijne Excellentio den Gouverneur kwam nu ter tafel, verzookondo Brief van den Gouver

do modewerking der Afgcvaardigden in hot inzamelen van ponningen tot onderstand der “~“~

noodlijdenden wogons den opstand in Indiè, en insluitende Circulairos nan de onderschoidene
Predikanten en Ouderlingen. Deze zaak werd dan ook tor behartiging den loden der Synodo
aanbevolen door den Pr~eses.

Be Assessor levorde daarna dit voorstel in :—“ Dat het ann de Cornmissio van Opdragt nan Consmis

Ondorwijs worde opgedragen, oin to corresponderen met al do kerkeraden van hot land, o~i-t sic van Onaerwijs.

inlichtingen omtrent den staat van bet onderwijs in onze gemeenten to bekomen, opdat eeno
volledige statistiek bekomen worde :“ hetwelk aangenomen werd.
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Caledon.

Verzoek van lCerkeraad
van Weenen.

Drukken van do vroe
gore Acta Synodi.

Predikant Van der Hoff

l3esluit.

Een schrijven van den Predikant van Caledon (Biji.), vroeger ingezonden, werd
nu in overweging genomen. In naam des Kerkeraads verzoekt hij de sanctie der Synode
op de inlijving eener gerneente van gekleurclen te Caledon, en op de overeenkomst door den
Kerkeraad daaromtrent aangegaan: welke sanctie met 44 stemmen werd verleend.

Bet verzoek van den Kerkeraad van Weenen (Natal), in de tweede sessie reeds
ter tafel gebragt, werd vervolgens overwogen. Bit verzoek houdt in, “dat de Eerw. Heer
Guldenpfenning tot leeraar dier gemeente mogt worden aangesteld.” Baartegen verklaarde
zich de Predikant van Pieterrnaritzburg, die aanmerkte, dat de gemelde zendeling zeif
zoodanig verzoek niet had gedaan, dat de Kerkeraad van Pietermaritzburg (aan wien die van
Weenen verbonden is), aismede de Ring van Trausgariep door memorialisten zijn voorbij
gegaan. Dc Synode besloot derhalve gezegde memorialisten naar den genoemden Ring te
verwijzen.

Ret voorstel van den Predikant van Colesberg, als Beschrijvingspunt opgegeven,
kwam nu ter sprake :—“ Bat de handdlingen der Synode sedert 1824, even als die der
laatste Synode, zonder bezwaar voor het Synodaal Fonds, door den druk verkrijgbaar wor
den gesteid ;“ en nadat dit was aangenomen stelde hij verder voor: “Bat de uitgave der
Acta Synodi door den Pra~ses en Scriba als kerkelijk goedgekeurd moet worden geteekend,”
hetgeen insgelijks de goedkeuririg der meerderheid wegdroeg. Tevens werd aan den
voorsteller opgedragen deze uitgave te bezorgen.

De Voorzitter deed nu de vraag, vroeger door hem aangekondigd :—“ In welke
verhouding staat de Predikant Van der Hoff en de gemeente van Potchefstroom tot onze
kerk 9” verkiarende dat hij aanleiding tot het doen van deze vraag gekregen had
nit het rapport der Synodale Commissie. Be Predikant van Colesberg stelt voor
“Bat op deze vraag geantwoord zoude worden: als die van een qf~eseheiden predi/cant.”
Be Assessor stelt deze emendatie voor :—“ Be Synode late de verhouding van
den Predikant Van der Hoff onbeslist, uithoofde van de weinige kennis die zij heeft van
de ware toedragt van zaken in het Transvaalsche; doch aan den Ring van Transgariep
worde opgedragen de zaak in overweging te nemen, om de volgende Synodale Commissie
voor te bereiden tot eene beslissende behandeling der zaak.” Deze emendatie werd door
de meerderheid aangenomen.

Be vraag van de Afgevaardigden van Oudtshoorn werd nu ter beantwoording
voorgesteld, hierin bestaande :—“ Kerkeraden beroepen eenen predikant, en verbinden zich,
namens de gemeente, het salaris geregeld aan den predikant uit te betalen; de vraag is
Zijn de opvolgers der kerkeraadsleden, die de verbindtenis met den predikant niet hebben
aangegaan,gehouden die verbindtenis bij het aanvaarden hunner betrekking te onderschrijvenP”

Be Assessor stelt daarop voor dat dit antwoord zal worden gegeven :—“ Bat de
opvolgende kerkeraadsleden ter goeder trouw gehouden zijn te voldoen aan de verbindtenis
sen, door hunne voorgangers, ten hehoeve van de gemeente, aangegaan.” Hiermede stemde
de meerderheid in.

Kerke. Be vraag van Br. Roux :—“ Hoe te handeleri met de keus van plaatselijke kerke
raadsleden voor een gedeelte der gemeente van Riebeek in Kafferland, daar gemelde
plaatselijke kerkeraadsleden de gecombineerde Vergadering te Rieheek niet bijwonen 9”
wordt op voorstel van den Voorzitter aldus beantwoord :—“ Dc plaatselijke kerkeraadsleden
moeten warden uitgenoodigd am de gecombineerde Kerkeraadsvergaderingen bij te wonen.”

Tot leden der Commissie, am uittreksels te maken nit de Ordonnantie van
Commissaris-Generaal Dc Mist, warden benoernd de Actuarius en de Ouderling der
Kaapstad 0. 3. Truter.

Nog werd gelezen, een brief van den afgevaardigden Ouderling van de Gemeente
Sutherland, beheizende ecu verzoek dat de Leeraar van Prins Albert tot Consulent dier
Gemeente zoude warden benoemd. Op voorstel van den Ouderling van Burgersdorp, werd
aan dit verzoelc voldaan.

Hierop volgde de gewone pauze.

Vraag van Ds. Van dcv
Riet.

Plaatselijke
raadslederi.

ailent van Suther
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Ret voorstel van den Predikant van Piketberg kwam nu ter tafel :—“ Dat de Besluit in Ring

Synode haar gevoelen uitspreke over hot besluit, door den Ring van Albanië, ten opzigte Albanië.

van de gekleurde leden der gemeente ‘Stockenstrom’ genomen.”
Be Vergadering was echter van gevoelen dat, dewiji de Ring geene kennis hier

van heeft gekregen, het voorstel met in overweging behoorde genomen te worden.
De voorsteller verzocht dat aangeteekend worde, dat hij bet voorstel gedaan

heeft, toen floofdstuk XII: 5 der Beschrijvingspuiiten, in bebandeling was.
Ret voorstel van den Predikant van Swellendam, op Vrijdag ingediend, betrek- Zaak van Opvoeding.

kelijk de zaak van opvoeding, word nu weder ter tafel gebragt en aangenomen.
Ret verzoek van de gemeente der kleurlingen te George, oni tot onze kerk te Verzoek van kleurlin

worden opgenomen, en dat de fleer Kretzen als hun leeraar geordend moge worden, gen to George

werd nu weder onder de aandacht der Vergadering gobragt. In verband hiermode werd
voorgelezen, een brief van den Wel-Eerw. fleer Thompson (Biji.), als ook eenige stukkeii
door zijn Eerw. in hot origineel toegezonden.

Do Predikant van Pietermaritzburg stelde hierop voor :—“ Bat deze zaak worde
gerefereerd naar de gemagtigden van doze Synode in do Zendingzaak, ten einde naar
bevind van zaken to handelen.”

Be Predikant van Caledon, als lid dier Commissie, was hier togen, waarop door
den Predikant van Prins Albert werd voorgesteld :—“ Bat hot aan den Predikant van
Bloemfontein worde opgedragen, om op de plaats zelve onderzoek te doen, en daarop te
rapporteron aan do Synodale Commissie, die uitspraak doen zal.”

Nadat Di. Van Velden, A. Murray, Jr., en N. J. Hofmeyr, derzelver gevoelens
hieromtront hadden medegedeeld, word hot volgende voorstel van den Predikant van
Colesberg aangenomen :—‘ Doze zaak worde aau do Zending Commissie opgeclragen, om aan Zending Cwnxnis

daaromtront to rapporteren aan do Synodale Commissie, ton einde doze do zaak beslisse.” sic.

Be Pr~esos las nu voor bet antwoord der Synodalo Commissie, op hot Protest K~eekschool protest.

van de mindorheid in do zaak der Theologische KwoekschooL (fiji.)
Do volgende vraag word ingodiend door don Predikant van Hopefield :—“ floe Synodalelietangen.

moot men met de verantwoording van zitplaatsgelden voor het Synodalo Fonds doen,
wanneer do plaatsen slechts voor zes of mindere maandon verhuurd zijn geweest ?“

Dc Vergadering was van gevoelen, dat in zoodanige gevallen de Synodale golden
voor bet geheele jaar moeten betaald worden.

Aan de Synodale Commissie werd opgedragen om eonen Predikant to Leyden, on Benoeming van Curu

eenen to Utrecht to bonoomen, om herderlijk toezigt te houden over do Kaapsche Studenten ~~

in do Theologio to dier plaatsen. dale Corniniseic opge.

Ten opzigto van hot besluit om uittreksels uit do Synodale Bepalingen in de dragen.Jl~xtracten nit ne Aeta
Nederlanden voor 1815, betrekkelijk do kerkehjke tucbt, to vervaardigen, werden daartoe Synodi betrckkelijk

benoemd do Predikanten van de Paarl en Wellington. kerkelijke tuelit.

Do Ouderlingon van do Kaapstad on Zwartland werden benoemd als eene Corn- Commissie oiutreiit

missie om to zorgen voor do uitvoering van hotgeen voorkomt in het Rapport, door de larissen.

Oudorlingon ingediend, betrekkelijk het salaris van Predikanten.
Eono Commissie, bestaando uit Di. Van der Lincron, Aibertyn, Drs. Heyns, Cornenissie tot ~xami

aeren van Kandidaten
Reitz, P. E. Faure, en den Actuarms, word bonoemd tot bet examineren van kandidaten tot de Heilige lienst.

tot do H. Dienst.
Ret volgendo voorstol word door den Predikant van Colesberg ingodiend, en door

do Vergadering aangenomon, t.w. :—“ Daar uit do wetten en bepalingen oiizer kork nie~
blijkt, dat dozulken die in do Nedorlandon in de Theologie hebben gestudeerd, en zich tar
legitimatie bij den Actuarius Synodi aanmolden, ook bewijs zullen moeten overleggen, dat
dat zij hot adniissie-examen tot do Nederlandsche Universiteiten hebbeii afgelegd, en vreem
delingen van dat examen worden ontslagen, zoo wordt voorgosteld, dat do bevoegde autho- Verzoek san de Profes

riteiten in Nedorland, van wege onzo Kerk worden verzocht, voortaan hierin geene uitzonde-~
ringon to inaken, met jongelingen die voor onze Kerk studeren.”
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De Comniissie van het Zendingwezen verzooht, overeenkomstig ingeleverd Rap.
port

Verzoek van Commis- 1. Dat do Synode ~wee collecte dagen bepale, eenen voor do Binnen- en eenen voor de
sie van het Zendiug- Buitenlandsche Zending.

2. Pat de Synocle aanbevelo, dat er in elke gemeente eon HuIp-Zendelinggenootschap
of Genootsehappen bestaan, ten doel hebbende, belangstelling in do zaak van
het Zendingwezen op te wekken en levendig te houden, en do verzamelde
penningen aan den Zaakgelastigde ten spoedigste te verantwoorden.

3. Dat kerkeraden en gemeenten door de Synode worcien opgewekt, om do aan
schrijvingen van do Zaakgelastigden ten minste te beantwoorden.

P e Vergadering besloot aan de vorzoeken in 2 en 3 vervat to voldoen. Ten
opzigte van No. 1 heeft zij aaubevolen, dat collecten op den eersten Zondag in Februarij en
September gehonden wor~den.

Reglement op het ad- Ret rapport der Commissie, aangesteld om bepalingen te ~ntwerpen, met
Examen. betrekking tot hot admissie Examen voor het Seminarium onzer Kerk, werd ingediend en

aangenomen. (Biji.)
Door Dr. Heyns werd voorgesteld :—“ Pat bij do vereischten gevoegd worde,

eene kennis van do eerste beginselen van hot i-Jebreeuwsch.”
Be Predikant van Colesberg stelde als emendatie hierop voor :—“ Pat do Synode

alleen verkiare, dat zoodanige kennis van hot Hebreeuwsch voor den Examinandus eene
aanbeveling zijn zal.” Bit werd door do meerderheid aarigonomen.

Do Predikant van Piotermaritzburg steldo voor :—“ Dat de Synode aanbevele,
dat do Studenten voor do Theologisehe Kweekschool derzelver oploiding verkrijgen op hot
Z. A. Athen~um,” hetwelk hij meende gohool in den geest to zijn, alsook overeenkomstig
do letter van hotgeen de mindorheid in hun protest voorgedragen heeft.

Do Scriba stelde als emeudatie voor :—“ Dat zij do opleiding verkrijgen, waar zij
zuiks hot best bokomen kunnen.” Ret amendement werd aangenomen.

Do Oudorling van Darling vraagde :—“ Of zwagorschap bleef bestaan, wanneer
hot huwelijk door den dood vorbroken is ?“ Hot antwoord was ontkennend.

Voriuen tcr opvulling De Predikant van Colesberg stelde voor :—“ Dat aan twee loden der Vorgadering
den census. opgedragen worde, gedrukte vormen in gereodhoid te brengen, voor de voorgestelde telling

der loden onzer kerk, enz., mot verschilonde rubrieken voor ‘ huisgezinnon,’ ‘leden der
kerk,’ ‘ godoopton’ ‘aanhangelingen,’” enz. Dit voorstel aangonomen zijnde, werden do
Predikanten van Colesborg en Victoria tot hot bedooldo einde bonoomd.

Acta S~Ynodi ~.et Verdor werd door don Predikant van Oolesborg voorgesteld, en door do Verga.
Actuart~te doendruk- dering aangonomon :—“ Bat do handelingen dozer en volgende Synoden door den druk
ken. verkrijgbaar gesteld worden; en dat bij de handelingon dezor Synode hot Rapport van den

Actuarius Synodi gevoogd worde.”
Do Pueses bragt nu tor tafel do volgendo vraag, gedaan door den Predikant van

lictoordeelderSynode Franschhoek, in zijne betrokking als lid der Synodale Comrnissio :—“ Do Ringscommissie
~ver d~a~deIwi~Jzc ~ van de Kaapstad verzoekt hot gevoolon to mogen weten van dezo Floog-Eerw. Vergadering,
Worcester jegens do of do brief door den Eerw. Kerkeraad van Worcester, geschreven aan bovengemelde
Rnsgscornmissle. Ringscommissie, in den geest dor Liofde goschrevon is; en of genoemdo Ringscommissic

zulks verdiend heeft ?“ Be bodoeldo brief word gelozen, alsook, in verband daarmede, eon
brief van den Kcrkoraad van WTorcester aan do Ringscommissie, d.d. 20 November, 1856.
Door slechts 16 loden der Vergadering word do gedane vraag met neen beantwoord.

Be Pr~ses vraagde hiorop :—“ Of do Kerkeraad van Worcester wel heeft gehandeld
met hot schrijven van dien brief?” waarop hot eenparig antwoord was: niet wet ~qehandeld.

Eon verzoek van P. Pienear, om christelijke voorrogten te Boaufort te blijven
genieten, word toogestaan, op de verkiaring van den Consulont van Murrayburg, dat hij or
niets tegeu had.



81

Het protest vroeger aangekondigd door den Predikant van Swellendam en
anderen tegen het besluit, waardoor de gemeente van St. Stephen belet wordt~ een
ouderling naar de Ringsvergaderingen te zenden, werd nu ingedienden voorgelezen. (Biji.)

Ret verzoek van J. J. I~. Cloete, d.d. 3 Mei, 1857, om onder de gemeente van
Middel Roggeveld te mogen behooren, is verzonden naar den Ring van Beaufort.

Be Predikant van Colesberg leverde flu zijne redenen in, waarom hij zich niet Redernn van Pred. van

heeft kunnen vereenigen met het besluit der Vergadering, dat het met de goede trouw
onbestaanbaar zou zijn, zoo de Kweekschool elders dan te Stellenbosch werd opgerigt. opzigten van ‘t plaatsen

(B. ~ van de Kweekschool tei~ ij .j &ellenbosc,i.
Boor den Predikant van Victoria werd voorgesteld : —“ Bat de daggelden ook Daggelden ook voor de

voor Zondagen betaald worden,” hetwelk werd toegestaan. Zondagen te doen beta-

Be Vergadering werd met het gebed door Os. A. Smith gesloten. len.

Geresumeerd en geteekend op heden, den l7den November, 1 857.

NEGEN-EN~TWINTIGSTE SE~JSIE.

Di~ç8da~, den l7den November, in de Consis~orie.

Afwezig, Ds Herold
Ds A Murray, Sen, doet het gebed
Be Notulen worden gelezen en goedgekeurd
Dr. Heyns maakt de Vergaderiug opmerkzaam, dat hij vroeger ecu voorstel ter Revisie van Reglement

tafel gebragt heeft ter revidering van het reglement van orde. Daar dit echter niet in dis
cussie was gekomen, stelt hij voor, dat het aau de Synodale Commissie worde opgedragen.

Hiertoe besluit de Vergadering.
Br. Reyns neemt verder bet woord, en brengt aan den Hoog-Eerw. Moderator, Dank aan den Mode-

in naam der Vergadering, de hartelijkste dankzegging toe, voor de uitstekende wijze waarop
hij, te midden van vele moeijelijkheden, de Vergadering heeft bestuurd. Hij wordt hieriii
ondersteund door den Ouderling Truter, waarna de gansche Vergadering, door opstaan, haar
gevoel in dezen aan den dag legde.

Ouderling Chariguion verzoekt vrijheid nu ter tafel te brengen, ecu concept van Voorstel van Dr. Chan

een brief, door hem opgesteld als lid van de Commissie van Ouderlingen, ter verhooging van guiolI.

het predikanten salaris. Hij hoopte dat hij daarmeê niet te laat zou wezen, het concept
wordt gelezen en aangenomen.

Be Moderator geeft kennis aan de Vergadering van het personeel door de Synodale Personeel door Syno

Commissie, benoemd en aangesteld, om in de onderscheidene Ringen voor het Ponds der ~ cOl

Theologische Kweekschool te collecteren, zijnde
• Voor de Kaapstad, .. .. Br. Robertson, en

Be Wel-Eci. Heer P. A. Brand.
Be Ring van Kaapstad . . Br. P. E. Faure,

Os. A. Faure.
Swellen dam, . . Br. Robertson,

Os. J. H. Neethling.
Tulbagh, .. Os. N. J. Rofmeyr,

Dr. P. E. Faure,
Ouderling P. P. du Plessis.

l3eaufort, . Bs. J. H. Neethling, en
Os. W. A. Krige.

L
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Be Ring van Graaff-Reinet, .. Ds. A. A. Louw, en
Br. S. Hofmeyr.

Transgariep, .. Us. John Murray, en
Us. Andr. Murray, Jun.

Albanie, .. .. Ds. W. F. Heugh, en
Us. Andr. Murray, Jun.

Natal, .. .. Dr. H. E. Faure, en
Us. P. Huët.

Be Moderator maakt de Vergadering opmerkzaam, dat, daar Ds. John Murray
tot Professor is beroepen, het noodig zal zijn, wanneer hij het Professoraat zal aanvaarden,

Dr. Heyns als Assessor en dus geen dienstdoende leeraar der gemeento meer wezen zal, aLsdan iemand anders zijne
benoemd, wanneer Ds. plaats zal dienen to bekleeden als Assessor. Met eenparige stemmen wordt daartoe gekozen
Murray Bnrgersdorp
zal hebben verlaten. r. eyns.

Be Commissie van het Zendingwezen maakt bekend, dat zij, ingevolge de magt
Zaakgelastigden van ‘t haar door de Synode opgodragen, benoemd heeft tot zaakgelastigden,—van de Binnenlandsche
Zendingwezen. Zending Us. N. J. Hofmeyr, en voor de Buitenlandsehe Us. A. Murray, Jun. Voorts

vraagt genoemde Coiumissie of zij wel verstaan heeft, dat, door hare aanstelling, do verplig
tiug voor den zaakgelastigde om to corresponderen met den Moderator en Actuarius is ver
valid? Bit wordt bevestigend beantwoord.

Ds. Van der Lingen vraagt aan wie do Commissie verantwoording verschuldigd
is? Hierop is het antwoord: aan de Synodale Commissie.

Dank aan den Seriba Us. Krige brengt, in naam der Vergadering, dank toe aan den 1-Ioog-Eerw.
en ziine Amanuenses. Scriba en de Amanuenses. Hij spreekt met gevoel van do verpligtingen, welke niet alleen

de Vergadering, maar ook do gansohe Kerk aan den Hoog-Eerw. Scriba heeft, en wenscht
hem bij het klimrnen zijner jaren Gods zegen toe. Zijne woorden worden door do gansche
Vergadering beäamd. Met een kort woord wordt alles door den Hoog-Eerw. Scriba be
antwoord, die tevens verklaart, dat aan God dank toekomt, die hem den lust en de kracht
heeft gegeven ten diensto der Kerk te werken.

Smiting der Synode. Overeenkomstig gemaakte bepaling begeven zich flu do Afgevaardigden, riaar do
orde der Kerken die zij vertegenwoordigen, naar hot ruim der Kerk, voorgegaan door
den Moderator. Daar was cone tairijke schaar vergaderd, bonevens Afgevaardigdeu
van de Protestantsche Kerken dozer stad. Korten tijd daarna verseheen Zijno Excellentie.
Ook waren tegenwoordig andere hooge beambten des lands.

Be Assessor, in zijno betrekking van Afgevaardigdo des Rings van Graaff-Reinet,
betrad den kansel, en sprak cone rode uit over Matth. XX: v. 6 en 7. Daarna leest de
Hoog-Eerw. Scriba den Herclerlijken Brief, die met teekenen van belangstelling werd gehoord.
Voorts nam do Hoog-Eerw. Moderator met eon hartelijk woord afseheid van do Broederen,
en wordt hot dankgebed gedaan door den Assessor.

Bij doze gelegenheid is gezongen
Door Us. Murray opgegeven: Ps. 135, v. 1—3.

Gez. 156, v. 1.
Gez. 1.58, v. 7.
Ps. 80, v. 9.

Boor den Hoog-Eerw. Scriba ,, Gez. 159, v. 6.
Boor don Hoog-Eerw. Moderator ,, Ps. 134, v. 1, 2, terwiji de loden, staan

do zingende, elkander Gods zegen toebaden nit Ps. 134, vs. 3.
Be zegen werd uitgesproken door den Moderator.

P. E. FAURE, Moderator.
JOHN MURRAY, Assessor.
A. FAURE, Scriba.



BIJLAGEN.
(LIT. A.) -

GEREDIGEERDE BESOHRIJVINGSPIJNTEN

T7oor tie Alilerneene Ver~qaclerin~ tier Neclercluitech- Gereformeerde KerA~, wel/ce pelwuden zal
worcien (D.V.) op den l3clen October, 1857, en volpende clagen.

1.—DE KERK.

HARE ROEPING—VERPLIGTING—STOFFELIJKE MIDDEI~EN.

1. Evangelizatie der Transvaalsche Emigranten.—Ieeraar van Pielermaritzbnr,q.
2. In]ijving van andere Presbyteriaansehe Kerken in Zuid-Afrika.----Leeraar van Pielermaritz?~urq.
3. De Synode berame middelen om in het kerkjaar 1857—58, eene naauwkeurige opgaaf te verkiijgen

van bet zielental, dat binnen deze kolonie tot de Gereformeerde Kerk behooit.—Kerlceraacl van Oalvinia.
4. Dat er bepaald worde, welke Leernars van andere Gezindhedeu men vrijheid zal hebben tot de kansels

onzer Kerk toe te laten, ten einde voor onzo Gemeenten to prediken.—Kerlceraad van Swellendam.
5. Binnen zes maanden na afloop der Synodale Vergadering, worden door Afgevaardigden der Sysiode,

al de Gemeenten, die tot ons Kerkgenootschap behooren, bezocht, ten einde ernstiglijk te worden opgewekt tot
ijverige medewerking in het ten uitvoer brengen der Synodale plannen, welke dcii bloei onzer Kerk en van het
Godsrijk in hot algemeen bedoelen.—Kerlèeraad van Calvinia.

6. Dat verdere maatregelen genomen worden om do Christelijke Godsdienst onder tie Onchristenen, zoo
wel binnen als buiten de greazen onzer Kerk, te verbreiden.—Predilcant van S’wellendam.

7. Die Gemeenten, die van het Gouvernement geen toelaag ontvangen tot onderhoud van eenen Leeraar,
worden door de Synode opgewokt zekere middelen daartoe to vinden.—Predilcant van Calvinia.

8~. Dat in overweging genomen worde, de wenschelijkheid van do oprigting van een Algemeen Fonds,
ten einde Salarissen te helpen bijdragen voor Gemeenten, die geene Tractementen nit ‘s lands Kas ontvangen, en
hare eigen Leeraars niet onderhouden kunnen.—Ring van GraafJ’-]leinet.

8b• Dat maatregelen beraamd worden, waardoor zoowel in Gemeonten, die bijstand van den Staat genie
ten, als anderzins, Leeraars onzer Kerk een genoegzaam bestaan mogon hebben.—Predikant van Swellendam.

S~. Dat tie Synode do Gemeenten opmerkzaam make op hot ongenoegzame van ~20O ‘s jaars, in den
leçjenwoordi~jen tijd, voor het salaris van den Predikant.—Ker/ceraad van Fauresrnillc.

9. Eene bepaling, dat Gemeente-leden, zonder bezwaar van huane eigen Kerkkas, hunne Afgevaardigden
near Hoogere Kerkvergaderingen to gemoot komen sullen in hunne reiskosten, wear de toelagen uit hot Synodale
Fonds outoereikend zijn.—Rinp van Graa/f-Reinet en Kerlceraacl van Ficioria.

KERKELIJK REGT.

10. Mogt hot gobeuren, dot eonig Lid tier Gemeente, of eenig Kerkelijk Ligchaam, ondanks den waar
borg gegeven in Ordounantie No. 7, 1843, peg. 9 (geplaatst voor onze Kerkelijke Wetten), regterlijk worde ver
volgd, en daardoor kome schade to lijden, dat dan de zaak der vervolgden, als “Zeak tier Kerk” worde be
schouwd, en dat longs eenen door de Synode to bepalen weg, tie geledene schade hem zoo veel mogelijk worde
vergoed.—Kerkeraad van Ualvinia.

11. Als hoeclanig moot hot gedrag beschouwd worden van een Lid tier Gemeente, dot, met voorbijgaan
tier Hoogere Kerkbesturen, zich bij den wereldlij ken Regter beklaagt over eene kerkelijke handeling of kerkelijk
besluit van eon Lager Kerkbestuur; en hoedanig moot met zoodanig Lid worden gehandold ~—Kerkeraad van
Calvinia.



84

12. Verzoek van den Oud~ouderling M. 3. Weeber, om terugbetaling van de door hem betaalde geidsom,
in zijue betrekking als Ouderling gelnourreerd in een procès in app~l gebragt voor bet Hooge Geregtshof.

l3~. Daar hot nergens blijkt, dat de uitspraak der Synode in eenige zaak, die zonder beroep voor dezelve
gebragt wordt, beslissend is, zoo wordt er bij Art. 14 gevoegd: “Zoo mede, die zonder beroep voor dezelve
behandeld of afgedaan zijn.”—Kerkeraacf van Wijnber~q.

13b. Dat er eene bepaling worde gemaakt, welke graden van bloedverwantschap in bet huwelijk ver
boden zijn.—l?in~q van Tran~qariep.

KERK EN STAAT.

14. Kennisgeving omtrent de vertegenwoordiging der Gereformeerde Kerk bij den Staat, en voorstel dat
de Synode daaromtrent bepaling make.—S~inodale Commi&sie.

IL—TERRITORIAAL.

1. De Synode opmerkzaam te maken op den titel van den ]3isschop der Episeopale Kerk te Natal.—
.Rin~g van Tran.s~qari~p.

2. De toestand der Nederduitsch-Gereformeerde Kerk te Natal en in den Vrijstaat, tegen over de
Regering.—Rin~q van Transqariep.

III.—SYNODAAL.

SYNODALE VERGADERING.—SYNODALE COMMISSIE.

A.—1. Kennisgeving van den Ring aan de Synode van deszelfs gevoelen over de in de Kerkbode, D.
VIII, No. 12, bi. 191, offlcieel medegedeelde voorstellen, betrekkelijk de Constitutie der Synode, dat namelijk
die zaak niet voor de Vergadering gebragt is, in overeenstemming met hot besluit der Synode daaromtrent (data
Syn. 1852, 6~. 50), en dat de Vergadering, zonder een beredeneerd plan, haar gevoelen over de bovengemelde, en
in de Vergadering van 1856 ter tafel gebragte voorstellen niet uitbrengen kan.—.Rin,q van Kaapstacl.

2. Dat de Synode besta nit Afgevaardigden van elken Ring, het getal der Afgevaardigden te bepalen
naar de uitgestrektheid der Ringen, en dat de Synode om het tweede of derde jaar zamenkome.—Rin~q van Graaff
Reinet.

3. Dat in de zamenstelling en tijd der Vergadering der Synode geene verandering worde gemaakt, maar
do Synodale Commissie, benevens de Officieele Leden, besta nit ~6n Predikant en ~n Ouderling, jaarlijks door
elken Ring te worden afgevaardigd.—Riny van Swellentfam.

4. Dat elke Gemeente in de Synode vertegenwoordigd worde door slechts ~6n Lid, den Leeraar der Ge
meente en eenen Ouderling of Oud-ouderling beurtelings,—Pre&kant van Pietermaritzbnrg.

5. Dat de tijd tot bet houden van Rings- en Synodale vergaderingen worde veranderd, en de maand
Januarij of Februarij daartoe te hepalen.—Kerkeraad van .River8dale.

6. Dat de Synode ook elders, dan in de Kaapstad vergaderen zal.—Ring van Graaff-1?einet.
7. Er zij eene wisseling in de Vergaderplaats der Synode; en hare volgende Vergadering hebbe plaats

to Graaff-Reinet.—Fredilcant van Ualvinia.
8. De Synode besluite, dat voortaan hare tezamenkomst, door eenen algemeenen door de Kerk gehouden.

biddag worde voorafgegaan, en bepale wanneer die biddag te houden zij.—Predikant van Calvinia.
9. De zittingen der Synodale- en Ringsvergaderingen met bet Bijbellezen zoo wel als met bet Gebed te

openen.—Predikant van Pietermaritzburg.
B—i. Geene zaken in de Synodale Commissie te behandelen, tenzij twee maanden voor hare zitting

kennisgeving zal zijn geschied.—Synoa’ale Comvzis8ie, 1853, b& 26.
2. Dat er twee Synodale CommissiSn worden aangesteld, eene voor hot Westelijke, en eene voor hot

Noordolijke gedeelte onzer kerk.
3. Do Prieses en Seriba der Synode nemen do betrekking van Pr~ses en Scriba waar in de Synodale

Commissie onder welke do Ring sorteert, waartoe zij behooren, en de Synode benoeme den Pra~ses en Scriba voor
de andere Synodale Commissie.

4. Elke Ring worde in do Synodale Commissie vertegenwoordigd door twee Jeden, die met hunne Se
cundi benoemd worden door de Synode.



85

5. Zij vergaderen jaarlijks, indien er bezigheden voor handen zijn, op eene centrale plaats, tenzij de aard
der zaken hare tegenwoordigheid op eene bijzondere plaats vereischt.

6. Zij doen rapport van hare verrigtingen aan den Actuarius Synodi, die dezelve ter approbatie van de
Synode voorlegt.

7. Waar het in het belang der kerk in hot algemeen noodzakelijk is, dat zi.j vereenigd werken, doen
nj door den Actuarius Synodi voorstellen aan elkanderen, of deelen zij hare besluiten wederzijds mede.—Eredthant
van Wijnberg.

IY.—RINGSBESTUUR.

1. Dat de naam “Ring” veranderd worde in “Classikaa].”—Prea’ikant van Wi~nberg.
2. Dat het honorarium aan do Scribas en Qu~stors der Ringen worde verhoogd, uit hoofde van de moeije

lijkheden en veelvuldige werkzaamheden aan het anabt verbonden.—lling van S’uellendam, 1855.
3. De Synode bovele aan, dat daags na den afloop eener Ringsvergadering, ter plaatse, waar die Ver

gadering was gehouden, eene openbare bijeenkomst plaats hebbe van de loden des Rings en do loden der Ge
meente, ten einde op gepaste wijze bij de laatsten eene ijverige belangstelling in alles, wat onzer kerk ter harte
moot gaan, op te wekken en aan to bevelen.—Predikant van Galvinia.

4. Dat in elken Ring drie of vier naburige Predikanten eenen kleinoren Ring sullen vormen, welke om
de drie maanden, bij gelegenheid der Avondmaalsviering, beurtelings op iedere der respectieve plaatsen, waar do
Kerken staan, sal bijeenkomen. Aan dezen kleineren Ring kon opgedragen worden, do Kerkelijke Visitatie der
Kerk waar de Vergadering gehouden wordt.—Kerlèeraad van Oncltthoorn.

5. Dat het District George tot een’ afzonderlijken Ring worde afgezonderd, zoo dat instede—volgens
Art. 25 der Kerkelijko Wetten—van zeven Ringen, in vervoig acht Ringen zullen bestaan.—Kerlceraacl van
George.

6. FIet District van George in een afzonderlijken Ring te formeren, en tot welken Ring aisdan sullen
behooren do Gemeenten van Georgestad, Mosselbaai, Oudtshoorn, Knysna, en Calitzdorp.—Kerkeracl~n van
.&Eosselbaai, ICnysna, en On&skoorn.

7. Dat de Synode do Kerk van “Wellington” weder onder den Ring van Kaapstad plaatse.—Kerkeraad
van Wellington.

8. Dat een afzouderlijke Ring worde opgerigt voor Natal,—of vooreerst eene Speciale Rings Commissie
voor dat gewest worde aangesteld.—Predikant van .Pietermaritzburg.

9~ Verzoek van C. G. van Wijk en eenige anderen, die tot do Gemeente van Hanover werden ingetrok
ken, om tot de gemeente van Richmond te mogen blijven behooren.

O~. Verzoek van P. J. Pienaar, H. S. Pienaar, D. J. Pienaar, J. W. Stevens, W. Liebenberg en P. J.
van der Merwe, om onder do Gemeente van Richmond te mogen blijven sorteren.

9°. Versoek van 3. H. Cloete, dat zijne plaats moge behooren tot de Parochie van Midden Roggeveld.
10. Beroep van do Kaapstadsche Rings Commissie, op do aanstaunde to houdene Synode in do zaak der

afscheiding van Villiersdorp van Franschhoek, en in do gehoudene handelwijze des Kerkeraads van Worcester.—
Namens Rings C’ommissie van do Kaapstad, P. N. HAM.

11. Appèl van N. G. Vos, tegen de uitspraak van den Kaapstadschen Ring, ten opzigte van zijne klagte
over den Kerkeraad van Stdllenbosch.—(NB.—Wegens gebrek aan cen quorum in de Synodale Commissie niet
overwogen.)

12. Appèl van J. C. Fauro, Sen., P. Marais, Jac. du Toit, Sen., en G. du Toit, over do uitwijzing
des Kaapstadschen Rings ten opzigto hunner klagte over hot besluit des Kerkeraads te Stellenbosch, waarbij ver
klaard is geworden, dat N. G. ~Tos, niet verkiesbaar is tot Underling der Kerk.—~NB.—Als No. 11.)

13. Bezwaar over de handelwijze van den Tulbaghschen Ring, die geweigerd hoeft onderzoek to doen naar
eene klagte van onzedelijkheid.—S’ynodale Commissie, 1855.

14. Klagte tegen den Ring van Swellendam, van wege haudelingen, als in strijd met de voorschriften
onzer Kerkelijke Wetten en Bepa]ingen.—Kerkeraad van Iadysmitk.

15. Klagte tegon den Scriba van den Swellendamschen Ring.—Kerheraad van Ladysmitit.
16. Verzoekschrift van F. B. le Roex en andere mans4idmaten, ter bekoming van verlof om eene

afzonderlijke gemeente gesticht te hebben aan Riebeeks Kastoel, en om revisie van hot bosluit van den Tulbaghsclien
Ring.

17. Dat Kerkelijke Visitatie, van tijd tot tijd, persoonlijic en plaaLselijk door eene Rings Commissie ge
schiede.—Kerkeraad van Swellendarn.
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V.—LEERAARSAMBT.

1. Verzoek van Eer~v. R. 3. Gregorowski~ tot Leeraar onzer Kerk te worden aangenomen,—beroepen
zijude door de 0-emeente te Melvill.

2. Verzoek van den Eerw. 3. A. Stegmaun, tot Leeraar onzer Kerk te worden aangenomen.—~N.B.
Wegens gebrek aan ecu Quorum in de Synodale Commissie niet overwogen.)

3. Verzoek van den Theol. Cand. P. Huët, het examen af te leggen om tot het Leeraarsambt te worden
toegelaten.

4. Er worde eene Commissie aangesteld om, staande de Synode, middelen te beramen tot bet voorzien
01) ecu’ ruimeren voet, dan tot dus ver heeft kunnen gesehieden, in het Godsdienstig Onderwijs der aankomende
leden van ons Kerkgenootschap, en tevens in ecu bestendigen aanvoer van beroepbare Leeraars, geevenredigd
in getal aan de jaarlijks toenemende behoefte der Nederduitsch-Gereformeerde Kerk in de Ko1onie.—Ker/ceraa~
van a’e Kaapstad.

5. Dc noodzakelijkheid eener Wetsbepaiing, waardoor Leeraren niet zullen gehouden zijn den H. Doop
toe te dienen ann kinderen, spruitende nit hu~veiijken door Magistraats personen voitrokken aau plaatsen waar
Predikanten zijn of Consulenten, voor en nicer die huweiijken kerkehjk zijn ingezegend.—Ring van Transgariep.

6. Verzoek dat eene Algemeene nitnoodiging geschiede aan de Leeraars der onderseheidene Gemeenten,
ten einde iemand hunner te bewegen, voor eenen bepaalden tijd, bet dienstwerk in de Gemeente Lijdenburg te ver
rigten.—Rii~g van 2’ransgariep.

VI.—THEOLOGISCHE KWEEKSCHOOL.

1. Dc Synode kome tot zoodanig besiuit, dat de Theologische Kweekschool, zouder langer uitstel, in
werking trede.—Kerlceraden van C’alvinia en ,Swellendam.

2. Er worde door de Synode besloten, dat zoodra bet getal Studenten in de Theologische Kweekschool
tot eene zekere boogte, zeg tot tien, zai zijn gekiommen, een derde Professor sal worden aangesteld, te benoemen
van nit de Gereformeerde Kerk in Noord Amerika of van elders.—Predihant van Qalvinia.

3. Er worde door de Synode acne depntatie naar Europa en Amerika afgevaardigd, om de huip der
Protestantsche Kerkgenootschappen aidaar in te roepen, ter bijeen~ame1ing caner geschikte Bibliotheek voor de
Theologische Kweekschool.—Predi/can t van Oa~vii~ia.

4. Dc Synode stelle, benevens de Commissie voor bet Zendingwerk, ook eene Commissie voor de
l’heoiogisehe Kweekschool nan, en gave nan beide magt om naar cigene keuze, in elken Ring, een of meer officieeie
Correspondenten te hebben, nan wie de taak zij opgelegd, op allerlei gepaste wijze in hunne respectieve Ringen,
huip en belangstelling voor deze zaken te gewinnen, en van hunne verrigtingen en bevindingen in dezen aan do
genoemde Commissie jaarlijks verslag te doen.-~- Preclikard van Oalvinia. V

VII.—ZENDINGWEZEN.—ZENDELINGEN.

1. Er geschiede can onderzoek naar de oorzaken waarom hat Zendingweik onzer kerk, ondanks gedane
beloften, zoo zwak wordt ondersteund, en, om den ijver voor deze zaak aan te wakkeren, worde, antler anderen,
besloten, eene Zendingstatie buiten onze grensen, voor rekening en onder bestuur der Nederduitseb-Gereformeerde
Kerk in Zuid-Afrika op te rigten.—Predikanl van C’alvinia.

2. Konriisgeving van L. Witsteyn van de redenen, waarom hij bet Kerkgenootschap heeft verlaten.
3. Mededeeling van can schrijven der Conferentie van do Fransehe Zendelingen.—Actuarius.
4. Art. 61, No. 2, Lit. C., worde opgohelderd.—Predikant van Calvinia.

VIII.—OPENBAAR GODSDIENSTIG ONDERWIJS.

1. Do Synode brenge haar gevoelen nit over ecu voor ons land geschikt Opcnbaar Onderwijs, en zende
eon, overeenkomstig hoar gevoelen opgemaakt, veizoekschrift, belangende daze zonk, bij de aanstaande Pai-lemeuts
Vergadering te dezen lande in.—Predikant van Ualvinia.
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2. Er geschiede eene vernieuwde poging om een Institunt ter opleiding van Onderwijzers tot stand te
brengen.—Predikant van Calvinia.

3. Briefwisseling van den Actuarius met den Kerkeraad van de Kaapstad over de benoeming en aanstel
ling van Godsdienstonderwijzer in het gevangen-, zieken- en verbeterhuis.—Actuariu~.

4. Dat er eenparigheid zal plaats vinden in onze gemeenten ten aanzien van de Vragenboeken, welke
door Leeraars en Cateciriseermeesters gebruikt worden, ter voorbereiding van de candidaten voor bet lidmaatschap,
tot bet afleggen van de belijdenis des geloofs.—EerlceraacZ van Burgersclorp.

5. De Synode verkiare dv Heidelbergsehe Oatecbismus en hot “Korte Begrip “ als do eenige leerboeken
voor onze Gereformeerde Kerk.—Kerkeraad van J7jc~oria.

“Korte Begrip” alleenlijk.—Kerkeraad van Ooles~erg.
6. Dat bepaald worde, welke Vragenboeken in het geven van onderwijs tot bet toelaten van lidmaten ge

hruikt moeten worden.—Kerlceraad van SweUendam.
7. Dat maatregelen genomen worden om de verspreiding van Christelijke boekwerken in al de gemeenten

onzer kerk te helpen bevorderen.—Predilcant van Sweflendarn.

IX.—KERKBESTUUR IN BE GEMEENTE.

OPENBARE EEREDIENSP.—VACATUREN.

1. Do benoeming van aile Kerkelijke Ambtenaren rnoet gesebieden door de voistrelde meerderheid
der tegenwoordig zijnde stemgeregtigden, in elke Kerkelijke Vergadering.—Predilcant van den Wijnberg.

2. Art. 36, 11, dat bij de benoeniing van Predikanten en Kerkeraadsleden de gecombineerde vergade
ring besta uit den Kerkeraad eu de mansleden dor gemeeuite, die den ouderdom van 25 jaren bereikt hebben, en
tot hot genot van hunne Kerkelijke voorregten geregtigd zijn.

N.B.—Indien bovenstaand voorstel aangenomen wordt, dan eene Commissie te benoemen om een Regle
ment op zoodanigo kiezing to ontwerpen.—Kerkeraad van Th~nberq.

3. Dat voortaan niet alleen dv Kerkeraadsleden, maar ook de Predikanten door de leden der gemeente
onder zekere wijzigingen gekozen zullen wordon.—Xerkeraad van rranschlthelc.

4. Eene andere verkiaring omtrent hetgeon in Art. 36, No. 12, vorgoleken met hetgeen in No. 21 in de
Noot wordt gezegd.—Ring van Trausgariep.

5. Dat de zinsnede in Art. 36, 21, “doch vier jaren achtereen gediend hebbende, zal hij niet worden
herkozen, ten ware hij ten minste é6n jaar hobbe gerust “—worde uitgelaton.—.Kertieraad van .Riversdale.

6. Dat hot volgende in plaats van Art. 36, ~ 7 en 9 cler Kerkolijko ~Yotten wordo gesteld
CC Elke Kerkeraad heeft tot leden tweemaai zoo veol Ouderlingon en viermaai zooveol Diakenen, als er

Predikanten, loden van den Kerkeraad zijn.”—Kerkeraad van Kaapstad.
7. Do Synode neme in overweging de Officieele mededeeling van den Actuarius Synodi betrekkelijk hot

salariëren van Consulenten, voorkomende in de Kerlcbocle, Doel VIII., No. 4, Bladz. 64.—Ring van Kaapstad.
8. Niouw opgerigte gemeenten worden slechts provisioneel erkoud, tot dat zij miuistens de bout van hot

tractemont eons loeraars, op eeno, den Ring, waaronder zij ressorteren, bevrecligende wijze, zullen hebben ge
~vaarborgd, tot zoo lang zenden zuj hare Afgevaardigden naar de Rings- en Synodale Vergadering op hare eigene
kosten .—Predilcant van C’alvinia.

9. Wetsbepaling dat do stukken, door Kerkeraden aan hoogere Vergaderingen ingezonden, door ci do
leden worden geteekend .—S’ynodale Oommissie, 1853.

10. Bokendstolling in do Wetsbepalingen dat can Kerkoraden hot regt is toegokend om ten opzigte van
voorlozers even zoo to handelen ala in Art. 107 ten opzigte van kosters is bepaald .—Ring van Swellendam, 1856.

11. Do Goedo Vrijdag worde voortaan geheel en wei op do plegtigste wijze ais eel Christelijke feestdag
gevierd, en wel bepaaldelijk door bet houden van hot Heilige Avondmaal.—Rinq van Kaapstad.

12. Dat door do Prodikanten eon hoofdstuk uit den Bijbel wordy voorgelezen bij de Openbare Gods
dienstoefeningen.—.Predikant van Pieter2naritzburg.

13. leder Predikant bopale, in overoenkomst met zijno Ouderhngen, eon uur in do week, wanneer ouders,
die kinderen godoopt willen hebbon, zich bij horn melden kunnen, opdat hij in do gelogonhoid zij hen, op oeno ge
paste wijze, over hunno oudorlijke pligtoa to ondorhoudon.——Kerkeraad van Fauresmith.

14. Dat Art. 50 dus worde vorandord
“Het wordt aan lie onderscheidene Korkeraden vrijgelaten om bohalve des Zondags, bij do Openbare

Godsdienst, ook gedurende de week, een uur op ecu bepaalden dag af to zonderen tot hot toedienen van don Doop
can de kinderen van lidmaten der Kerk, die daarom mogten aanzoek doon.—Kerlceraad van Kaapstad.

15. Maatregelen worden genomon ter spoedige vervulling dor menigvuldige vacaturen van Predikants
plaatsen, en ter voorkoming van gebrek aan leeraars voor lie toekomst.—Ring van 4lbanié, 1856.
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X.—KERKELIJK OPZIGT EN TUCIIT.
1. Dat de Synocle overwege welke middelen door de onderseheidene Kerkelijke Vergaderingen dienen

aangewend te worden, ten einde het kerkelijk opzigt meer naauwgezet plaats hebbe, en do kerkelijke tucht meer
stipt gohandhaafd worde.—Kerlceraacl van Burqersdorp.

2. Dat verdere bepalingen omtront hot verleenen van Kerkelijke Attesten gemaakt worden.—Xerkeraap
van Sa,ellendam.

3. Dat verdere bepalingen omtrent het aannemen van ledematen gemaakt worden.—Kerlèeraad van
&veUendam.

4. Dat jonge ]ieden, die Ledematen wenschen to worden, zich twee jaron vooraf sullen moeten melderi
als Catechisanten.

5. Dat do Synode middelen berame oni opzigt te doen houden over den zedelijken en godsdienstigen
toestand van hen, die zich in Europa tot het leeraarsambt onzer ICerk voorbereiden.—Predi,~ant van J3~oernf’ontein.

6. Hoe moot men doen als beide ouders hun kind ten doop wenschen to brengen, terwij~ ~n hunner
slechts lidmaat is van hot Gereformeerde of eenig Protestantseh Kerkgenootsohap ?—Predilcant van Calvinia.

XI.—HERZIENING VAN WETTEN EN BEPALINGEN.

A. Verzoek om revisie der volgende besluiten der Synode van 1852.
1. Betrekkelijk het formulier-gebed bij de opening en sluiting der Synodale Zittingen.
2. In opzigt tot de verkiaring af to leggen door eon’ Leeraar van eene andere Afdeeling der Christenheid

die tot do onze wenscht over te gaan.—.Door Ds. SPLJKER, 4ct. Syn., 1852, p. 122.
3. Intrekking van hot Synodaal Besluit omtrent hot Zendingwozen (blad. 87, No. 2). Anders aanstel

hag van eon Lid voor do Commissie van hot Zendingwezen, in plaats van Ds. Van der Lingen, die resigneert.
4. Hot besluit der Synodo van 1852 (blad. 89, No. 2) to vornietigen, of ton ultersto aileen op do

Gemeenten in het Onderveld toepasselijk to maken.
5. Afsehaffing van hot ambt van Zaakgelastigde ter ontbioding van Onderwijzers (bladz. 90); anders

aanstelling van eon Zaakgelastigdo in do plaats van Ds. Van dor Liugen, die resigneert.—Frecli/cant van Paarl.
B. Rovisie van Wets Artikelen
1. In Art. 10: 6, to roijoren, C~ pr~eadvisoert op alles.”—(En Kerkeraad van W~jnberg.)
2. Art. 36: 11, to vermeerderen met inlassehing der woorden: “even zoo vele” achter “af to treden.”
3. Art. 37, to vermeerderen met bijvoeging “ Voor lcet godsdienstig onderw?~jz der gevanfJenen to zoryen.”
4. In Art. 38, in to lasschen de woorden “clay, maand enjaar.”
5. Art. 42 to herzien.
6. In Art. 50, uit to laten “betal~ing van gdclsorn.”
7a. Art. 62: 4, aldus to veranderen :—“ Hot Ea~amen wordt afgenornen door eene we~qens do Synode te

benoemene Commissie.”

‘V’. Dat in Art. 63 : a.) worde ingolasoht hot woord “Classikaah”
8. Art. 127, in to lassehen, “of hzcnne vronwen.”—Actuarius Synodi.
9. Art. 19, No. 4, wordo herzien.
10. Art. 210, do. do.—J’redikant van C’alvinia.
11. Dat Art. 17 en 12 gerevideerd worden.—Predilcant van SweUendam.
12. Art. 19, 4, hot Synodaal besluit van 1847, omtront hot vroeger bepaalde in dit Artikel, worde ver

nietigd.—Kerkeraad van W~jnber.q.
13. In Art. 99, do woorden van eenige distinctie” wog te laten. —.Predilcant van Pietermaritzburq.
14. Art. 36 : 15, 16 en 21 on Art. 120 to herzien.—Predilcant van D’Urlian.
15. Dat Art. 31’ worde gorevideerd en geemendeerd.—Ring van Beaufort.
16. Bij Art. 5, worde govoegd, “welko zaken bij eindelijke uitspraak, niet weder in haar geheel zouden

kunnen gobragt worden.”
17. Art 7 duidolijk to bepalon: of zaken, die ter eersto iiistantie nog niet gediend hebben, voor do Alge

nioone Vergadering kunnen wordon getrokken al dan niet.
18. Op Art. 10, No. 6 en 7, verandering of uitbreiding dor bepalingen.
19. Art. 10, No. 9. Do Algemeeno Vergadering besluite van nu voortaan geene bepalingen to maken, die

ingrijpon in het regt der gemeenten, of in hot parochiale regt van Prodikanten en van Kerkeraden, tenzij dat do
voorstellen tot zulke bepalingen, vijf jaren lang bokend zijn geweest aan do gemeenten, en ann hare overweging ziju
aanbovolen, en ook dun niet anders, clan met algemeene stemmen.

20. Art. 10, No. 22. Hot rcgt der Vergadering to wordon beperkt.

I
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21. Art. 19, No. 6. “.Tanuarij “to worden vervangen door “ eene dor Lente of Herfst maanden.”
22. Art. 37, No. 5, “to beoefonen” te veranderen.
23. Art. 113. “Ales ~vat tot hot Burgerlijk i3estunr of Regtspleging behoort,” te veranderen : “Alles

wat uitsluitelijk of ineer tot het Burgerlijke Bestuur of de Regtspleging behoort.”
24. Art. 116, te verineerderen, aldus: “Alles wat aandruiseht tegen hot Avondmaalsformulier, en al ~vat

aanloopt tegen de beloften,” eiiz.
25. Art. 127, in overeenstemming to brengen met Art. 10, No. 9, en Art. 124. Bepeal verder wat

te doon indien de tucht moet uitgeoefend worden met opzigt tot een Lidmact, of Kweekeling eener Gomeente, die
bescbuldigd wordt van lets berispelijks of strafbaars, dat te gelijk beleedigend of verongehjkend is voor al do ledon
van den Kerkeraad dier Gemeente. En aangerien, volgeus dit Artikel (127), hot ligt gebeuren ken, dat do predi
kant en andere leden, die bek~vaam zijn om de handelingen to bestieren, “geclurende do behandeling der zaak
moeton afwezig zijn,” aan te wijzon, hoe de overige niet bekwame Kerkeraaclsleden of Oud-kerkeraadsleden zich nit
do moeijelijkhedon redden moeten.

26. Art. 128. Wat, indien do getuigen Heidenen zijn of IViahomedanen?
27. Art. 166, No. 1. Woglating der woorden die op letter d.) volgen; of anders verandering aldus

“uitspraak (met kennisgeving aan do Synode) dat do predikant behoort afgezet to worden.”—Predilcant van Paarl.

XII.—VRAGEN.

1. Kan iemand flog als Lidmaat dor Gereformeerdo Kerk worden beschouwd, die, zijn Attest verkregen
hebbende, opzettelijk nalaat hot in to leveren waar hot behoort P ~-Riizg van Swelleiulam, 1856 .—Kerlceraad van
Pike~berg.

2. Heoft do Korkeraad do magt om, zonder toostomming der Loeraars, besluiten te nemen die do ver
meordoring hunner dionston ten gevolgo kunnen hebben P—.—-(Ter ovorwoging uitgestelc{ bij do vorige Synode,
XVHIde Zitting.)

3. Yragon door A. 3. van Wijk, Ouderling to Cores, met toezending van zeker voorstel in den Kerkeraad
gedaan, dat niet is opgeteekend :—

(1.) Is hot voorstel van zoodanigen aard, dat hot ter Vorgadering van eon Nederduitsch-Gereformeerden
Kerkeraad gedaan, en aang000men meg wordon?

(2.) 1-leeft do Voorzitter, die to gelijker tijd Soriba is, hot regt, ma, wanneor hij zieh met eon voorstel
niet veroenigen ken, to weigoren zoodanig voorstel in do Notulen aan to teekenon?

(3.) Wet moet do Kerkeraad doen ;vanneer de Seriba weigert do Kerkelijke Notulen volgens do Kerkolijke
Reglementen to houden.—Bri~f van 21 Jutij, 1857.

4. Of eon Leeraar der Nederduitsch-Gereformeerde Kerk bevoegd is personon in hot I-Iu~velijk to beves
tigen nit oeno andere Gemeento komende, en die flog als Ledomaten hunne botrokking op die andere Gemeento
behouden? .Keu/ceraad van Tnlbagh.

5. Of hot do goedkeuring 11cr Synode wegdrnagt, dat in do Gomoenton der Nedordnitsch-Gereformeordo
Kerk, wear men dit begeert, do gekleurden in eon afzonderlijk gebonw, editor onder hot bestier en opzigt van den
Kerkoraad, alle voorregten der Christelijke Godsdionst afzonderl~j1c genioten zullen.—Predilcant van Tulbagli.

6. Of hot Leeraren dec Nederdnitsch-Goreformoerdo Kerk vrijstaat, Heidenen of Ongedoopton, na
afkondiging van I-Iuwelijksgeboden, in het 1-Iuwelijk to bevestigen ?——Preclilcant van ~hl6agh.

7. Hoe to handelon zij met eon lid der gemeente, niet verkeerende onder Censuur, dat kort voor hot
Avondmaal zich schuldig maakt ann ~vangodrag, en dat, na gewaarsehuwd to zijn, zich niet ~vil onthoudon van h~t
Avondmaal.

Hierbij voorstel gevoegd: “dat aan den Leeraar magt worde verleend in overleg met oenen Onder
hog, bet Avondmaal ecu zoodanig lid te’weigeren, en zuiks ter kennis van do eerste Kerkeraads
vergadering to brengen.’ ‘—Ring van Tranoqariep.

8. In welke betrekking staat do Kerk tot do godoopte kinderen harer loden P—Ring van Transgariep.
9. Hoe is hot met hot vrij beroep in ooze Kerk gesteld P—Xerkeraacl van Victoria.
10. Wet to doen met ledematen, die in do gelegenbeid zich bevinden om van do openbare gonademidde

len gebruik te maken on zuiks tegen ahle vermaningen ann niet doeii P —Icericereaci van Victoria.
11. 1-leeft een Predikant vrijheid Joden, 1-teidenen of Mohamedanen in het huwehijk in to zegenen, zo°

ja, ken bet huwelijksformulier onzer kerk daarbij gebrnikt worden P—Ring van Kaapstad.
12. 1-toe lang moet iemand in eon kerspel gewoond hebben om van do verpligting ontslagen to ziju om

elders zijno geboden to laten afkondigen P—Ring van Kaapstaci.
M
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13. Hoeveel tijd moet er verloopen tussohen cen eerste en tweede huwelijk ?—1?ing van Kaap~tad.
14. Een lidtnaat der gemeente, of ten minste een gedoopt persoon, verzoekt dat zijn aanstaand huwelijk

met een ongedoopt persoon zal afgekondigd worden. Nu is bet duidelijk, dat zuiks niet gesehieden kan volgens
de Huwelijks Ordoiinantie, aangemerkt do ongedoopte geen “ christian name” heeft : Wat is nu liet gebruik en
wat oordeelt de Synode dat geschiedeii moet ? —1?in~ van Kac~patad.

15. Maken Ledematen der Kerk, die geen acht geven op de waarschuwingen tegen het bijwonen van
openbare wereidsehe verinaken, zich ouderhevig aan Kerkelijk Censuur, al dan niet? —Ker/ceraad van Pieterma
2’ztz~arg.

16. Hoe te handelen met Ledematen, die hun 1-Iuweiijk bij een ander Kerkgenootschap liebben laten
inzegenen, daar zij elkander te na in den bloede verwant waren en die in de Gemeente blijven wonen ?—Kerkeraad
van Faureemiih.

17. Op welke voorwaarden Kerkelijke voorregten toegestaan kunnen worden aan Loden van andere Ker
ken, die hun verbiijf in onze Gemeente liebben.—Ker/ceraad van .Z7aureainitk.

18. Walk Kerkelijk Ligchaam is bevoegd aan ecu Lid des Kerkeraads, zuiks wensehende, zijn ontslag te
geven 9—Ring van Beau/cit.

FINI5.

Quoc~ Deu~ 6ene vertat!

A. FAURE, ,Scri6a.

RAPPORT

(LIT. B.)

Van den Actuarius iS’yjnodi aan de Hoo,çi-Rerwaarde &,jnode, 1857.

Dc Actuarins Synodi heeft c!e ocr aan de Hoog-Eerw. Vergadering, betrekkelijk bet door hem verrigte, het
navolgende te bcrigten

I. OMTRENT DE AANK0IiIST EN AANSTELL),NG VAN LEERAARS.

1. Dat op den 9den November, 1852, zich heeft gelegitirnoerd Ds. Dirk van der Hoff, op vertoon van
eon uittreksel nit de Acta van bet Provinciaal Kerkbestuur van Zuid-1-Ioiland; en van de Aete van Ordening door
de Haagsche Commissie (uitg, hr., hi. 96) ; en dat, ovoreenkomstig hetgeen in de Synodale Vorgadering van den
22sten October, 1852, was aanbevoleu, van zijne aankomst keunis is gegeven aan de gomeenten in het Over
vealsehe (uitg. br., bi. 98).

Daarop word ant~voord ontvangen (ingek. br., hi. 25 en 43), met insluitiug van ccii beroepsbrief aan Ds.
1). van dci hoff, die daarop naar die gewesten is vertrokken.

Daur de mededeeling, (officieel nan den Voiksraad en do Kerkeraden in het Transvaalsohe gesehied,
(AoL Synodi, 1852, pag. 1251), niet is erkend gewordon, heoft de Actuarius, tijdens de afreis van Ds. Van der
1-hoff, met toezending der Wetten, de Korkeraden herinnerd aan de hun toegezonden besluiten, hetrekkelijk de
inlijvmg (ingek. hr.; hi. 2), en ontving hij, na de aankomst van zijn Eerw. in bet Transvaalsche, berigt (ing. hr.,
hi. 75), dat eon officiee] initwoord zou worden toegezonden, zoodra de Kerkeraden zuilen zijn gehoord,

Van de gecoinbineerde Vorgadering, golijk ook van den Voiksraad, werd eon brief ontvaugen, weike de
Actuarius can do Synodaie Commissie heeft voorgelegd (zie ook Voiksraads brief, ingek., hi. 153).

Ingevolge Synodaal besiuit, tijdeus do inlijving der Transvaalsche gemeenten, kennisgeving can het
Gouvernement gescbied zijnde, besehouwde do Actuarius zich ook verpiigt het Gouvernerneut to berigten, iveik
ant~voord van die gerneenton door ons Kerkbestuur was ontvangon (uitg. hr., lii. 126; ingek., hi. 161).

Ds. Van der Hoff op een antwoord aangedrongen hobbonde (30 Mci, 1854), is hem medegedeeid, dat
dit hem zou geworden zoodra do Synodale Commissie, aan ~vie de besiuiten dor gecombineerde Vergadering waren
voorgelegd, haar oordeel daarover zoude hebbon gegevon (uitg. br., hi. 133).

2. Op hot berigt, dat Ds. Pieter Roux hot beroop had aangonomen van do gemoonte te Smithfield, hoeft
de Actuarius do goedkeuriug verzocht van den Hoogen Commissaris (nitg., hi. 98; ingek., hi. 1); en van den
President bet aniwoord ontvangen, weike jaarweddo aan den Prodikant dior gemoente was toegokend (ingek.
hr., hi. 23).
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3. Op den l2den Maart 1853 het versiag ontvaugen hebbende van het. resuitaat van hot onderhoud der
speciale Commissie met den Wei-Eerw. C. Bamberger, is gemeide Ds. Bamberger, na afleggen van den cod, als
Predikant onzer kerk gelegitimeerd (ingek. hr., bI. 31—35. Van het vernigte wend kennis gegeven aan hot
Gonvernement (uitg. br., hi. 100; ingek. br, bi. 37), en Us. Bamberger ecu beroep ontvangoi hebbende van do
gemeente te Fraserburg, verkreeg zijne aunstelling als leeraar dier gemeente (ingek. by., hi. 261), met voile solaris
van bet Gouvernement.

4. Op den lsten Augustus, 1853, word gelegitimeerd do We1-Eer~v. Johannes Henoch Neethiing, Jun.,
door de Haagsche Commissie tot de predikdienst toegeiaten, en geordend den 24sten Julij, 1852 (nitg. hr., hi.
110), waarvan bet Gouvernement kennis werd gegeven ~uitg. br., hi. 111 ; ingek. hr., hi. 89), terwiji door
bet Gouvernement wend berigt op den Isten December, 1853, met toezending van den brief van den
Pr~ses des Tulbagbschen Rings, dat Us. J. H. Neethling tot Predikant van 1-lopefleid was beroepen—eu
daarop aangesteid (ingek. br., pag. 183; uitg. hr., hi. 121).

5. Op den Sden October 1853, is kennisgeving geschied can hot Gouvernement, dot op dien dog waren
gelegitimeerd de Wel-Eerw. Heeren William Murray, (Tb. C.) en Andnies Adniaan Louw, beiden door eie I-Iaagsche
~ommissie tot do predikdionst toegeiaten en geordend den 26sten November, 1852 (uitg. hr., 116, 117).

Berigtende hot Gouvernement op den 23sten Januanij, 1854, met toezending van den brief van den
Prmses des Graaff-Reinetschen Rings, dat Us. W. Murray hot beroep van Middeiburg had aangenomen, die daarop
word aangesteid (ingek. hr., hi. 163—lOS ; uitg. hr., hi. 127).

Ds. A. A. Louw verkreeg zijne aanstelhng van den President van den Oranje Vrijstaat, hebbende hot
beroep aangenomen van do gemeente to 1~’auresmith.

6. Op den l3den Februarij, 1857, is geiegitimeerd do Eerw. Servaas I-Iofmeyr, Theol. Dr., zijnde op
den 3den October, 1855, tot do predikdienst toegelaten door hot Provinciaal Kerkbestuur van lJtrecht. 1-liervan
word can hot Gouvernement benigt gegeven (uitg. hr., 175). Zijn Eerw. hot beroep aangenomen hebbende van de
gemeente to Colesberg, is aldaar bevestigd geworden op den 29sten Augustus dozes jeans (ingek. br., hi. 181),
en do acte in forma (overeenkomstig Art. 23 L der wetten, ens.), toegezonden den 27sten September.

II. OMTRENT HET 5ALARI5 VAN FREDIKANTEN.

1. In voldoening vent hot Synodaai besluit heeft do Actuanius hot verzoek gedaan aan het Gouvernement
dat ann do Predikanten van Gieniynden, Mosselbaai en Franschhoek hetzeifde stipendium worde toegekend, door
do Leeraars van do overige gemeenten genoten, waarop echter eon weigerend antwoord is ontvangen, (ingek. by.,
hi. 3) van dezen inhoud :—

Colonial Office, Cape Town, 16th November, 1852.

Sir,

I have the honour to acknowledge your three letters, au dated 10th inst., one requesting that. a Clergyman be
appointed to Meiviil, with a fuil salary, the other that a full salary be allowed to the Ciergyman who may be appointed
to Ladismith, and the third, that the saianies of Messrs. VAN DER RIET, Wxasu, and HAM, be increased to £200 per
annum. In reply to these three letters, I am, by desire of His Honor the Lieutenant-Governor, to acquaint you, for
the information of the Very Reverend the Synod, that with the most anxious desire to co-operate with them in spreading
the blessings of religious instruction among the people, and to afford the Ministers of Religion the means of adequate
maintenance, the present position of the Colony appears to the Government to be such as to render it inexpedient to en
tertain any questions of additional expenditure for the purposes mentioned, except in cases where pledges have already
been given.

I have the honor to be, Sir,

Your very obedient Servant,

R. SOUTHEY.

Revd A. FAuRE, Aol narius Synodi.

2. Het (louvernement heeft redo gegeven waarom thans de uitbetahng niet kon geschieden van £18, aan
Leeraars bij hunne aankomst, ingevoige de oude koloniale kerkonder—rnen leze bet antwoond (ingek. hr., bladz. 5.)

Coloniai Office, 20th November, 1852.

1-laying laid before the Lieutenant-Governor your communication of the 11th instant, requesting, at the instance
of the Synod of the Dutch Reformed Church, that the usual grant of Eighteen Pounds, allowed by the Ordinance of
1804, to Clergymen of that Church, coming from Europe, may in future be paid as soon as the Minister’s arrival is
officially reported to the Government. I am directed by His Honor to acquaint you, that with every desire to meet
the wishes of the Synod, it is impossible to accept the language of the 28th Clause of the Church Ordinance of 1804,
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otherwise than as requiring an appointment to a Church within the Colony of the Cape of Good Hope; since there is no
security that Ministers of the Dutch Reformed Church, arriving here from the Mother Country, might not accept a call
to Natal, to the Sovereignty, or to the Transvaai Country, in neither of these cases could the allowance be paid out of
the Cape Treasury.

I have the honor to be, Sir,

Your most obedient Servant,

R. SOTJTT-TEY.

The Revd. the Scriba to the Synod of the Dutch Reformed Church.

3. Op verzoek van Ds. Ballot (ingek. br., 13), applicatie te maken dat nan ziju Wel-Eerw. het honora
rium ais Consulent van Mclviii wordo toegekend, is zijn Wel-Eer~v. do weg nangewezen, waarop dit moet
geschieden (uitg. hr., hi. 99.)

4. Op eeno memorie van don Kerkerand van MiddeIburg, verzoekende om srdaris voor den Consuient,
door het G-ouvornement in zijne handen gesteld, heeft de Actnarius zijn gevoelen to kennen gegeven, (ingek. hr.,
hi. 9—12; uitg. hr., hi. 100.)

5. Door den Leeraar van Beaufort verzocht zijnde te willen bewerken dat hij het honorarium bekome als
Consulent van Fraserburg, (ingek. hr., bi. 29), hoeft do Actuarius aangewozen hoe ann zijn Wei-Eer~v. verzoek zou
kunnen worden voldaan (uitg. br., hi. 101.)

6. Het Gouvernement nan den Kerkeraad van Zoutrivier (thans Hopefiold) geschreven hebbonde, dat
hun verzoek om salaris voor eonen leeraar oin inlichting naar don Actuarins zou ~vorden toegezonden, is die
inlichting gegeven, en den Kerkeraad medegedeeld, dat do jaarwedde van Gouvornements wege ~€100 zoude
bedragon ~ingek. hr., hi. 51 en 55; uitg. hr., hi. 102, 103).

7. Ann het Gouvernement is gerapporteerd, ten opzigte van cene memorie door den Consuiont van
Ladysmith ingezonden, verzoekende salaris voor eenen leernar dier gerneente ~ingek. hr., 99—104; uitg. hr., 115).

8. Het Gouvernement inlichting verzocht hebbendo omtront den Consuleut van Aliwal (Noord), voor
wien do Kerkeraad van die gomeento bet honorarium hoeft vorzocht, is ann dat verzoek voldaan (ingek. hr., 105
uitg. hr., 115).

9. Dc Ring van Swellendam had den Preclikant van Mosseibaai benoemd tot Consulent van do nieuwe
Parochie Oudtshoorn; en om hot honorarium verzocht zijnde, verlangdo hot Gouvernomeat nadere inlichting, dat
terstond werd gegeven (ingok. hr., 119—121; uitg., 119). 1-lierover is het Gouvernement in eene nadere
briefwissehng getreden (ingok. br., 123, 124; uitg. hr., hi. 120). Ook hadden eenige ingezetenen van Oudts
hoorn een verzoekschrift ingezonden, verzoekende dat Ds. Ballot tot Consulent hunner gemeente worde voorge
steld. Dit gesebrift is den Ring van S~veilendam toogezonden (uitg. br., 118).

10. Rapport gesohiedde ook aan bet Gonvernement op eon gelijkstandig verzoek van den Ring van
Swellendam, met betrokking tot salaris voor eenen ieeraar en honorarium voor den Consulent van de nieuw opge
rigte gemeente Robertson, (ingok. hr., 127—129; uitg. hr., 120.)

11. Dc Kerkeraad van Darling had verzocht dat bij hut Gouvernement zou worden aangedrongen om
saiaris voor eeneu leeraar dier gemeente, wien geantwoord werd, waarom voor ais flog ann dat verzoek niet kon
worden voidaan, (ingek. hr., 145, 146), en dit eerst nadorhand is gesehied (uitg. br., 133), terwiji bet Gouver
nement antwoordde dat het verzoek in overweging zou worden genomen ~ingek. br., 199).

12. Daar bet honorarium was verzocht voor don leeraar van Maimesbury, als Consulent van Darling,
en approbatie op do gemaakte grensscheiding van die gemeeute (ingek. hr., 115 ; uitg. hr., 120), werd eon
nader schrijven ontvangen over de gemaakte grensscheiding en do plants tot bet geregeid waarnemen van de open-
bare godsdienst bepaald (ingek. hr., 143; uitg. hr., 122).

13. Dc ingezetendn van Ceres hadden bij hot Gouvernement cone memorie ingezonden, verzoekende de
aanstelling van eenen Predikant, met vol salaris. Op die memorie heeft do Actuarius berigt dat de gemeente door
den Ring aisnog niet was erkend (ingek. hr., 139 ; uitg. hr., 122).

14. Dc gemeente door den Ring in het volgend joar erkend zijnde, heeft hij geadviseerd dat hot
honorarium aan den Consulent zou worden toegekend (ingek. hr., 245 ; uitg. hr., 151).

15. Hij heeft berigt op het verzoek van den Kerkeraad van Ladysmith, dat Ds. D. van Velden tot
Leeraar dier gemeente worde nangesteld (ingek. hr., 157 ; uitg. hr., 127).

16. Eenige ingezetenen van Oudtshoorn hadden per memorie ann het Gouvernement verzocht, dat de
jnarwedde door den Wei-Eer~v. Dr. Roux, ais Piedikant van Riebeek genoten, door bern moge blijven genoten
worden ais Predikant, voor Oudtshoorn beroepen. Over hot oriregolmatige van doze handciwijze heeft hij zijne
aanmerkingen can de Regering modegedeeld (ingek. hr., 167—173; uitg. by., 128).

17. Hij heeft geadviseerd op de memorie van de Cnratoreu van do Kerkplaats Oiifantshoek, dat au
gevolmagtigd mogten wordeu hunne betrekking op to dragon ann den Kerkeraad dozer pleats (ingek. br., 181,
197 en 198; uitg. hr., 129).

18. Gelijk ook op hot verzoek, dat ann den Consulent dier gemeente het honorarium worde toegekend
(ingek. br., 191 ; uitg. br, 129).

19. Insgelijks op hut verzoek van Ds. W. Murray, dat hem worde uitgereikt de som van £18, ingevolge
~rociarnatie van 3 November, 1843, (ingek. hr., 193 ; nitg. br., 132).
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20. Hij heeft den kerkeraad van Midden Roggeveld geantwoord op zijne vraag—hoe zij te handelen
hebben mu salaris te bekomen voor eenen leeraar (ingek. hr., 263, 275; uitg. hr., 153.)

21. En op verzoek van het Gouvernement om zijne aanmerkingen op de documenten betrekkelijk de
oprigting dier paroehie, en het honorarium van den Consulent, heeft hij aan dat verzoek voldaan (ingek.
hr., 277, 278).

22. Hetzelfde gesohiedde ten opzigte van de gemeeiite van Heidelberg, en hot honorarium voor den
Consulent dier gemeente (ingek. br., 289, 290; uitg. hr., 160).

23. Met betrekking tot het verzoek van den Leeraar van Uitenhage, om bet honorarium to genieten als
Consulent voor de paroehie Jansenville, had hij berigt dat het verzoek door den Scriba des Rings behoorde te
gesehieden (ingek. hr., 311; uitg. hr., 162).

In antwoord ontving hij eene mededeeling van bet Gouvernement dat honoraria toegekend waren aan
Consulenten, die ingovolge de wet daartoe niet zouden goregtigd zijn, met cone verkiaring, voor welke gemeenten
honoraria voor Consulenten gevorderd kunnen ~vorden (ingek. hr., 329); afschrift van doze mededeeling is aan
de Scribas der Ringen toegezonden, ter overweging bij de Ringsvergaderingen.

24. Daar do geheele geidsom hij de “Constitutie Ordonnantie” voor do Gereformeerdo Kerk genoemd
of bestemd, aan dezelve niet was uitgereikt, heeft de Actuarius verzocht dat do nieuw opgerigte gemeenten genot
van dezelve mogten hebben (uitg. hr., 128), en tot antwoord bekomen dat daarop vooraf sanctie van bet Pane
mont moot verkregen worden (ingek. br., 175), hotgeen tot heden niet is geschied.

III. WAT AANGAAT DO OPRIGTIN~ VAN NIEUWE GEMEENTEN EN DEEZELVER GEENSSCHEIDINGEN

Heeft hij medcdcelingen ontvangen en berigt

In den Ring van Tzd6a~qh.
Van Darling (ingek. hr., 115 en 143; uitg. hr., 120).

Ceres (ingek. hr., 139; uitg. hr., 122).
Midden Roggeveld (ingek. hr., 277, 278).

In den 1?in~q van Swellendam.

Van Oudtshoorn (ingek. hr., 120).
Robertson (ingek. hr., 127 ; uitg., 120).
Montagu (br., 128).
Heidelberg (ingek. hr., 289).
Nieuwe scheiding tusschen Caledon en Napier (ingek. hr., 291; uitg., 160).

In den .~?in,q van ~4lbaniè~.
Van Olifantshoek (ingek. hr., 149). *

Jansenville (ingek. br., 293 ; uitg. hr., 160).

In den 1~ing van Beaufort.
Omtrent Fraserburg (ingek. hr., 131), gerofereerd naar do grensseheiding door den Ring van Graaff

Reinet vroeger gemaakt (uitg. hr., L21).

In den Rin~i van Graaff-1?einet.
Van Hoopstad (ingek. hr., 213; uitg., 138).
Aen bet verzoek van hot Gouvernement om eenige inlichting aangaande de grensscheiding van de

Paroehie Knysna, heeft do Actuarius voldaan (ingek., 412; uitg., 183).

IV. OMTRENT KERKEI.IJK REGT EN KERKELtJKE AMBTENAREN.

1. Eene klagte ontvangen hebbende tegen den koster to Wellington, heeft hij dat geschrift aan den ken
keraad dier gemeente toegezonden (ingek. hr., 15).

2. Eenige vragen beantwoord door den kerkeraad van Colcsberg gedaan omtrent ecu beroepen diaken
(ingek. hr., 17; uitg. hr., 100).

Den Hoer H. J. van der Walt geantwoord op zijn herhaald schrijven over besehuldigingen, welke tegen
hem zouden zijn ingebragt (ingek. hr., 41, 67; uitg. hr., 101, 105).

Eene mededeeliug ontvangen van hot regtsgeleerd gevoelen, betrekkelijk do wettigheid van huwelijken
door Europeanen met do inwonors, inboorlingen van deze volkplanting, aangegaan (ingek. hr., 19).

5. Ds. Berrang~ had verzocht om verlof van afwezigheid, nit hoofde van zijnen ziekelijken toestand.
1-let Gouvernement verlangde to weten, welke voorziening or was gemaakt om do dienst to vervullen (ingek. hr., 47;
uitg. br., 102). Aan dat verlangen werd voldaan; gelijk bij een vernieuwd verzoek oni verlenging van termijn van
afwezigheid (ingek. hr., 109 ; uitg. br., 118).
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6. Van den Pr~ses en Assessor Synodi ontving hij bet antwoord van den Hoog-Ed. Seoretaris van
Staat, op do declaratie, weike, ingevolge besluit der laatstgehoudeue Synode, aan Hare Majesteit was toegezonden,
de ontvangst dier gedane deolaraijo orkenneude (ingek. hr., 49).

7. Do Actuarius verzoekt do eandacht (icr Hoog-Eerw. Synodo bij den brief van do conferentie dor
Pransche Zendehugen in bet Basutoland (ingek. hr., 59 en 267 ; uitg. br., 154), in autwoord op het Synodaal
Besluit, ten opzigte dice conferentie genomen

Thaba-Bossiou, 1~ 23 Avril, 1855.

A Monsieur Ic Pasteur A. Paure, Sdcrdtairo do Vdnérablo Synodo
de l’Eglise Rdforméc 1-lollandaise du Sod do l’Afrique.

Monsieur et très honord frerè,

Le Seigneur nous ayant permis cette anode de nous rdunir en Conference, nous avons pu, après nous en dtre
referds an Comitd Direoteur, revenir sur la question dos rapports do fraternitd chrdtionne que notes ddsirons entretenir
avec vous.

Nous no saurions asses romercier le Vdndrable Synode de l’emprossornent qu’il a mis i~ recevoir nos avanoes.
Depuis l’dpoquo oii nous los times, nos sentiments h votro dgard ii’ont point change, et nous no doutons pas quo do votre
eôtC vous no oontiuuiez a notes porter sur vos omurs, et quo vous no fassies souvant mention do nons dans yes prierès.
Nous avons senti tout cc qui’I y a d’obligeant et de gCndrenx dans l’offre quo vous nous avez faite, do recevoir une dépu
tatiou a vos sessions Synodales. Mais Ia distance qui nous sdpare do vous, la diffionitC do nous absenter, et los frais qu’
eutrainoraient pour notre SooidtC des voyages it Ia Yule do Cap, ne nous permettent point d’aoeepter do oe moyen do
fraternisor avoc vous. Dans l’dtat prdoaire oit so trouve cc pays ci, un éoliango de deputations serais d’ailleurs sujet it
maints incouvénients, et pourrait n’être pas toujours oompris par los populations ignorantes an milieu desquelles notes
vivons. Nous prdfèrerions vous envoyer ohaque aunde, si Ia chose vous est agréable, un résumé de l’Ctat do notro mis
sion, et oorrespoudre librement avec vons, lorsqu’l y aurait lien, sur los intérPts gCnéraux de notre muvre. Do notro côtd,
nous regarderions comme un grand privilege do reeevoir rio votre part toutes los communications quo vous jugerioz pro-
pros a nous faire du bien, et a servir ies intdr5ts do la cause saoréo dans laquelle nous sommes engages los unset los antics.
Notro Sécrétaire va vous expddior cr00 cotta lettre l’exposé des faiLs les plus saillants dont so soot composes uos rapports
do oette année.

Le désir do nous placer auprès do vous sur Ic pied cia Ia plus parfaite franchise, nous porto a réparer ioi uno
omission coinmiso dans nos préoCdentes lettres. Vous saviez déjà sans donte, mais nons aurions dri observer nous memos,
quo notro SooiCtC a on oaracterè ntixto qui permet aux Cghsos rdformées et Luthérionnes ot autres nuances do. Protos.
tantismo en France, do s’unir ot de travaillor ensemble it l’extonsion do. royaumo do Christ oliez los palons.

Reoevoz, Monsieur et honord front, ot vouilloz presenter it vos dignes oolltgues, l’exprossion do notro sincitre
attachement en Jesus Christ.

(Ii. S.) Pour Ia Conference,

S. ROLLAND, Président.
L. J. COCITNT, SdcrCtaire.

8. Ds. J. Murray, Scriba van don Graaff-Roinetschen Ring, inlichting gevraagd hehbende omtrent cone
actie, welke in do zaak van Ds. Reid van Colesberg zoo zijn genomen gewordon, en hoe men zoo. hebben to hande
ion ten opzigte van zekere klagers (ingek. hr., hi. 63), is aan zijnWel-Eerw. en ook aan den Hoer J. H. Venter,
die over lietzeifde onderwerp had geschreven (ingek. br., bl. 65), antwoord toegozonden (uitg. hr., 106).

9. Eon antwoord is gozonden aan Ds. R. Shaud, op do toegezondon briefwisseling ten opzigte van
eon huwelijk, dat buiten zijn parochie was voltrokken tussohen ledematen zijner gemeente (ingek. hr., 69—73;
uitg. hr., 104).

10. op do door den fungcrenden diaken C. W. Raath, van Beaufort, gedane vragon, betrekkelijk hot
onderzoek van klagten vooi~ den korkoraad, is geantwoord gewordon (ingek. hr., 77 en 85; rntg. hr., 107, 112).

11. Golijk ook op bet scbrijvon van den fungercndon Ouderling Wecber aldaar, die in dezo z]jno betrek
king door den Magistraat was beboet geworden (ingok. hr., hi. 79—81).

Do Actuarius, do daad van den Magistraat besehouwende ais eon inbreuk op do regten dor kerk, welko
verdero nadeelige govolgen voor briar zoude kunnon hebben, besohouwde bet zijnon pligt hiorover met don Procu
reur-G-eneraal to raadplegen, gclijk hij terstond deed, en ten govoige daarvan den Br. Weeber gesohreven, wet
horn thans to (loon stond, gclijk dan ook do sack bohoorlijk voor do regtbank van bet Hooge Gcregtshof word
gebragt (uitg. hr., 108, 112 ingok., 83, 91, 117).

Volgens uitspraak van hot Hooge (i-eregtshof is bet vonnis van den Magistraat niet bekrachtigd, en do
boote terug gegevon.

Do Ouderling Weobor zich bezwarendo dat do onkostrekoning van hot proces hem was toegezonden,
(ingok hr., 239, 243 en 243a), en vragendo, daar hij die bad botaald, op welke wijze hij schadeloossteliing zoudo
kunnen bekomen, is do weg hem daartoe aangewezen (ingek., 339 ; uitg., 166).

12. Den brief van den Wol-Eerrv. 1-leer Limbnrg Erouwer, Predikant to Amsterdam, behelzende cone
mededeeling van hetgeen do commissie alduar bad godaan om do geostelijke belatigen der gemeonten in hot Trans
vaalsohe te bevorderen, heoft do Actuarius, met hot antwoord van zijn Wel-Eorw. (uitg. hr., 130), can de Synodale
Commissie, bij hare eerste zitting, na (liens ontvangst voorgelegd.
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13. Ann het verlangen van den Kerkeraad van Hopefi’ld, die cenige inlichting verlangde omtrent
zekeren persoon, die Godsdienstoefeningen in die Parochie hield en andere zaken de gerneente betrelfende, is door
den Aetuarins voldaan (ingek., 151; uitg., 129).

14. Dc Kerkeraad van Worcester vraagde door dcii Ouderliog J. 1). lIngo, wat te doen stond daar men
bedreigd werd met cene regterlijke vervolging, ingeval do huwelijksgeboden suet werden afgekondigd van een,
volgens zijn oordeel, in do verboden graden aan to gaan huwelijk (ingek. br., 179), wien geantwoord word “dat men
rich niet late afschrikken door dreigingen, van hetgeen pligt gehicdt” (uitg. be., 129).

15. Aan bet verzoek van Ds. J. Murray, heeft hij (Actuarius) voldaan om hem copvcn to verleenen van
documenten bij de acta van den Graaff-Reinetschen Ring van do jaren 1850en 185 1 (ingek., 195).

17. Ds. Welsh, verzocht hebbende de belangen der Glenlyndensche Kerk nan de overweging van den
Wetgevenden Rand te willen voordragen (ingek. be,, 209), hoeft de Actuarius daau’over geraadpleegd met den
Hoog-Ed. Sir Andries Stookenstrom, die met de gehecle toedr~rgt dee ‘zonk volkomen bekend was. Zijn Hoog
Ed. heeft dit goedgunstig op zich willen suemen (nitg. hr., 133), ook kraehldadig bepleit ; zoo ale niet alleen
algemeen bekeud is, mear ook door Zijn Hoog-Ed. kennisgeving is geschied ann den Actuarius (ingek. hr., 253),
torwiji ann zijn Hoog-Ed. voorste] door den Actuarius werd voldaan (uilg. hr., 152), luidende die mededeeling
en bet antivoord, aldus :—

Cape Town, April 13, 1855.

Reverend Sir,

With reference to the communications which have passed between you in your capacity as Actuaries of the Synod
of tire Dutch Reformed Church in this Colony and myself, relative to the claim of the Glen Lynden Congregation, to
certain Lands reserved by me as Commissioner General, on the cast or left bank of tire Koonap River in 1830, I need
hardly remiu4 you that I brought this matter to the notice of Parliament, and that a Select Committee of the Legislative
Council now has the subject under consideration.

As a member of this Committee, specially urged by the Minister and Churchwardens of said Congregation, but
more particularly by a sense of public justice, and public duty, I have interested myself in bringing the matter to a satis
factory termination, and with that view, take the liberty to lay before you a question, which I may preface by the follow
ing statement of facts already known to you. When the late Governor, Sir U. Smith, had for the second time confirmed
the allotmenfr of the said land to the said Congregation, and ordered the Title Deed to be completed, I wrote
to the Revd. Mr. Welsh, in a note appended to a letter, addressed to him on the 26th April, 1850, as follows:—
“But mind, Sir, I must not be misunderstood as to my opinion on the Grant to the Episcopal Congregation. When one
of your Churchwardcns told me that your Congregation was to have the land as it had been allotted by the Commissioner
General, I said, ‘I hope your Vestry will act liberally now, and at once resign to the Bishop the Barracks with the land
attached thereto.’” This sentiment was responded to by every one of the Churehwardens, and even by every member of
the Congre~ation, whom I conferred with on the subject. Again iii my place in Council, on the 7th August last, I macic the
following statement:—” I sincerely thank the House for its support, and I have merely to add one part of the transaction,
which escaped me in the statement just now laid before you, it is this :—I had been informed that Sir G. 1’4apier, when he
established the Mankazane Post in a corner of the reserved land in question, had obtained some sort of written or verbal
cession from either the Minister or Churchwardens of the Dutch Church, of the ground, on which very valuable Barracks
were built, together with a considerable radius of land around. When the troops were removed, 1 publicly expressed my
hopes that the Dutch Church would not reclaim these Barracks and the surrounding land, because, consistently with the
opinion expressed at the close of my letter to Sir 0. Napier, of the 30th September, 1843, I wished this very valuable
portion to fall to the lot of the Episcopal Church. Accordingly when Sir 11. Smith’s decision of the 31st August, 1849,
was shown to me by some of the Churchwardens, I said “I hope you will behave like christians, and leave the Barracks
and ground about to the English Church.” I was subsequently informed that the Minister objected, preferring that the
Episcopal Church should be built in the village of Adelaide, which he had planned, but every one of tire Churchwardens
whom I spoke to, entered into may views, and I have riot the least doubt that tire matter might have been amicably or
ranged without all this squabbling and injustice.

Now, Sir, with these my well-known sentiments before them, as published in the Colonial Newspapers, the
Churehwardeus of Glenlynden have passed a vote, tendering to inc their “sincere and grateful acknowledgement for my
exertions in the Legislative Council,” in behalf of their Congregation, which vote was conveyed to me by letter of the 1st
December last. I upon all these grounds considered myself justified in informing the Committee that such was my con
viction of the Christian spirit of the Vestry of Glenlynden, and the Congregation generally, in regard to the Episcopal
Congregation, that I felt myself authorised to declare that provided the right of the said Dutch Reformed Congregation,
to the Land reserved by the Commisssiouer-Generr,l iii 1830, be acknowledged, the said Vestry would at once be prepared
to relinquish in behalf of the said Episcopal Congregation, the whole extent of Ground lately occupied as a Military Post,
that is to say, a circle of twelve luusdred /Jai’cls iI( diameter, includinq the Barracics as its probable or pi’oa’anate ce,ztre, to
gether with right of Commonage on the land wInch shall be added to that, for which a Title Deed has already been made
out, in favour of the said Dutch Reformed Congregation, subject, however, to such regulations as shall be enacted by tire
authorities of the Town of Adelaicie for the inhabitants of that Town itself, with respect to mdcl Commonagc.

I now take tire liberty to request that you will have the goodness to inform me, for the information of the said
Select Committee, whether in your said capacity, you have anything to object to said declaration.

I have the honor to be, Reverend Sir,

Your obedient humble Servant,

A. STOCKENSTROII.
The Revd. A. FAUIUS, Actuarins Synodi.
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Leeuwenrust, 14th April, 1855,

To the Hon’ble Sir ANDRIES STOCKENSTROM, Bart.

Sir,—In reply to your letter of yesterday, and with reference to the communication passed between us, relative
to the claim of the Glenlynden Congregation, to certain lands reserved on the east bank of the Koonap River, allow me
to express to you my sincere thanks for the interest you have all along taken in the matter, and for bringmg it, after a
long struggle, to a satisfactory termination.

The Consistory of the Dutch Reformed Church at Glenlynden, having already expressed to you their sentiments,
in respect to the Ground, described in your letter, to be allotted to the Episcopal Congregation, I do not for a moment
hesitate to give my unequivocal adherence to the declaration made by you (as communicated i~i your letter of yesterday), to
the Select Committee of the Legislative Council.

A. FAURE, Aetuarius Synodi.

17. Dc Kerkeraad van Tulbagh verlangende te weten hoe men behoorde te handelen, wanneer eenig
gedeelte der gemeente zich van dezelve wenscht af te scheiden, vooral met betrekking tot bet oprigten van acne
afzonderlijke parochie, te Ceres, heeft ~de Actuarius zijn gevoelen ann denzelven medegedeeld (ingek., 217
uitg., 138).

18. In naam van den Transgariepschen Ring werd door den Scriba de vraag voorgesteld, of geloofs
brieven bij den Ring voor tie Afgevaardigden tot denzelven al dan niet worden vereischt, weike vraag bevestigend
werd beantwoord (ingek., 283; uitg., 158).

19. Op den 26sten Junij 1855, ward eene mededeeling ontvangen van bet Gouvernement, dat de Wel
Eerw. J. A. Stegmaun was aangesteld tot godsdienstonderwijzer in bet gevangen-, verbe~er- en ziekenhuis (ingek.
hr., 272). Hiervan werd afschrift toegezonden ann den Wel-Eerw. Kerkeraad in tie Kaapstad (uitg. hr., 150),
die zich bezwanrde, daarmede in te laten (antw., 2 Oct. 1855 ingek., hr., 279). Dc ontvangst van dien brief,
werd terstond erkend (uitg. hr., hi. 154), wnarop ecu nader antwoord voigde, 4 Feb. 1856 (ingek. br., bl. 315),
teriviji de Actuarius meende ecu einde nan die briefwisseling te moeten stellen, door de mededeeliug dat hij die
ann hooger kerkelijk gezag zou onderwerpen (nitg. hr., 164).

20. Door den Leeraar van Richmond geraadpleegd zijnde over bet bestaan van ontevredenheid ~in die
gemeente, wegen~ do gemaakte grensscheiding, heeft de Actuarius zijn gevoelen dien broader medegedeeld (iugek.
hr., 303—307 ; uitg. hr., 161, 162). Ook had Ds. Fraser eon klagtschrift ingezoriden omtrent do grensscheiding
van Murrayburg gemaakt—dat weder is teruggetrokkeu ~ingek., 327 ; uitg., 164).

21. Van do Donateurs van de gewezen Drostdij (iebouwen te Steilcnbosch word eene mededeeling out
vangen, berigtende, onder welke voorwaarde verleuging van den terniiju zal worden vergund, ~vaarop, volgens bet
oorspronkelijk transport, teruggave niet zal worden geeisckt (ingek., 295). Dc ontvangst daarvan heeft de Actua
rius crkend (uitg. hr., 157).

Daar de Synodale Commissie sedert diens ontvangst niet was vergnderd, oordeelt tie Actuarius xioodig
dat dit document nan do Ycrgadering worde bekend gemaakt

Aan de Iloog-Eerw. Synodale Couimissie dcr Hervormde Kerk in Zuid-Afrika.

Stellenbosch, iste September, 1857.

Hoog-Eerw. Heeren!

Net is niet dan met de grootstc belangstelling dat wij de ouvermoeide pogingen bébben gadegeslagen, die door
U Hoog-Eerw. zijn in hat werk gesteld, tot bet bekomen van Hoog-Leeraren voor de Theologische Kweekschool aihier,
en bet is ook met inaig leedwezen dat wij die pogingen tot hiertoe hebben zien mislukken. En daar de Hoog-Eerw. Synode
U Hoog-Eerw. bepaald heeft in uwe keus, om tie eerste Hoogleeraren van Holland te beroepeu, zoo zieu wij, dat hat voor
uwe Commissie welligt hoog bezwaarlijk zijn zal daarin to slagen, cu tins met het werk te begiunen, voordat de 1-Ioog.Eerw.
Synode eene andere bepaliug desaangaande zal hebben gemaakt. Uit dicu hoofde is bet dan ook, dat wij ens thans tot
U Hoog-Eerw. wenden, daar do tijd haast verstreken zijn zal, van tie bepaling die bij tie overgaaf tier gebouwen aihier,
voor de Theolo~isehe Kweeksehool gemaakt is, om nan U I-Ioog-Eerw. te kennen t.e geveu, dat wij voor zooveel ens
aaugaat dien termijn, onder de opgenoernde omstaiidighedeu, volgaarne uitstrekken tot één jaar na hat zitten tier naas~val
qende Synodale Vergadering (1858), onder diezelfdo conditiln en voorwaardeu echter, als getransporteerd in 1853, ann
tie Hooo~Eerw. A. Fiuau, Actuarius Synodi, met deze verdere bijvoeging en bepaliag nogtaus, dat zoo wanneer onver
hoopt do Kweekschool alluer tar stedo niet binnen gezegdeu verlengdeu tijd zal ziju opgerigt, of in werking gebragt, het
ingeschreveu kapitaal aan ieder inteekenaar, of regtverkrijgendc, zal moeten worden terug betaald in contante penuingen,
met do reuten sedert tie verstrijking des eerstbepaaldeu termijus (September, 1855). Wij stellen toch te veal prijs op de
daarstelliug van do Theologischo Kweekschooi, en verlangen te zeal’ dat die zoo begeerde inrigting in ons midden geves
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tigd worde, dan dot wij door aan to dringon op de door ons gosteide voorwaardon, no reeds eenige belemmering daartegen
zouden aanbrengen, en hebben ook hot volste vcrtrouwen dat die hooget belangrijke zaak met verdubbeiden ijver door U
Hoog.Eerw. zal worden doorgezet.

Wij hebben de ocr ons te noemen,

Hoog-Eerw. Heeren,

U Hoog.Eerw. Dw. Dienaren,

C. P. Lindenherg. 0. M. Bergh, P. D. Luckhoff, P. Bosman, H. MeLachIan, H. H. Daneei, N. G. Vos, P. Z. Marais,
0. Terlindon, F. P. Bosman, 3. Hofman, Sr., J. C. Faure, As., D. 0. van Ryneveld, N. Janssen, A. Roux, F.
C. Schroder, P. Myburgh, 3. D. 3oube~t, J. W. Hanbtfleisch, I-I. C. Sehrödcr, M.D., G. 3. Haubtfleisch, Jz.,
Ii. van der Foci, C. 3. Ackermann, D. 3. Joubert, D. F. Naudé. P. 3. Haupt, A. P. W. Immelman, H. M.
Hendriksz, B. Weber, J. P. Marais, N. Pick, 3. J. do Vilhiers, A. W. Greeff, M. E. Gregg, q.q., Sovia F. Joubert,
W~ 3. do Villiors, 3. van dor Byl, 3. C. Heynske, Hendrik. L. Neethiing, I-la., P. 3. linux, 3. C. Faure, Pa.,
C. A. Myburgh, hI. N. Iiouw, D. W. J. Ackerman, C. L. Neethling, P. 3. Ic Roux, Wed. J. C. Bosman, J. W.
van Coppenhagen, Johan van Baehstrom, A. C. van der Byl, F. I’. I-Taubtfleisch, J. D. Victor, 0. P. Naudé,
T. hI. do Villiers, D. N. Hoffman, P. J. do Vos, B. B. Hoffman, 3. Mader, P. Korsten, 3. C. Smuts, Fl. van
Niekork, J•. Wege, C. 3. Bosman, H. 1-lugo, 3. F. dii Toit, A. J. Pick, J. C. Nielen Marais, H. C. Neethling,
3. liz., A. C. van der Byl, Pz., Wed. D. Morkel, Wed. D. Cloote, q.q., P. W. do Vos, P. J. Hugo, W. Heroki,
B. Edwards, Wed. C. 0. Marais, Wed. M. van Null Onkruyt, S. Cats, G. A. Roux, 3. S. van Niekerk, H, 3.
Malan, i. P. Roux, 3. P. Roux, Sr., A. P. Saints, 3. B. Saints, 3. Myburg, P. 0. Myburgb, P. Roux, Pa.,
3. Rossouw, 3. 3. Roux, P. E. Sehoitz, D. Dow, T. Roos, D. A. Lonw, C. F. Liesehing, P. G. Necthling, G. 3.
dii Toil, F. H. Stevens, C. Brink, Dz., 3. F. Hamman, Pieter de Villiors, R. H. C. Mybuxgh, D. H. Cloete,
P. H. Faure, W. A. Joubert, 3. B. Noethling, J. Versfeid, M.D. CU 3.P., 3. D. Krigo, P. W. Bosman, P. U.
Fischer, A. 3. do Villiers, D. 3. tIe Vilhiers, W. J. Whim, P. 0. do Vilhiers, 3. do Villiers, H. Beyors, 3. F.
Beyers, 3. H. Joubert, T. H. Beyers, As., C. 3. Groene~va1d, Wed. A. van Coiler, 0. Joubert, Wz., 3. 3. A.
Myburgh, 3. 3. H. Withall, Wed. H. B. Daniels, 3. A. D. Groenewald, 3. C. Faure, Sr., P. do Waa], Az., 3. 3.
de Waal, 3. dii Toil, P. D. IVlyhurgh, 3. A. Beyors, q.q., P. 3. Hamman, 3. 3. Bosman, 3. D. Bosman, D. 3. do
Kook, 3. H. Hoffman, D. 3. Smuts, H. Smuts, A. Faurc.

22. Aan hot verzoek van Ds. P. B. Borcherds is voldaan, die gevraagd heeft near do meening van Art.
46 (ingok., 337 ; uitg., 166).

23. 1-let Gouvernement heeft, op verzook von den Actuarius, verlof van afwezigheid toegestaan can Ds.
3. H. Neethling, die benoemd was do gemeonten in het Transvaalscho to bezoeken (ingek., 341; uitg., 167).

24. Do Actuarius van hot Gouvernement cone missive ontvangen liebbende, geleidende afschriftcn
eener briefwisseling tnsschen den fnngerendon Magistraat en Leeraar van Piketberg (ingek. br., 343, ens.), heeft
do ontvangst erkend (uitg., 168), en die doen geworden acm don Praises der Synodale Commissie (uitg. hr., 169).
Dc bevinding der Commissie word can bet Gouvernement modegedeeld (uitg. br., 179), en op verzoek van den
Leeraar van Piketberg (ingek., 375) afschrift zijn Wel-Ecrw. toegezonden.

25. Op do vraag van den Scribe van den Transgariepschen Ring (ingek. hr., 377), of do Synodale geiden
gebezigd kunnen worden tot bostrijking der kosten van rio Commissien, naar het Transvaalsche afgevaai’digd, heeft
hij geantivoord, dat do onkosten van vroegere CommissiSn door belanghe6bena’e~e zijn gedragen geworden, en near
dozen regel aisnog is gehandeld (uitg. hr., 171).

26. 1-let Gouvernement heeft, met toezending van bet verzoek, dat do I-Jeer P. I-JuSt wordo aangestelcl
tot “Marriage Officer,” en van de opinie van den Procureur-Generaal, do vraag gedaun of die hoer gevolmagtigd
was tot godsdienstonderwijzer (ingok. br., 365), welke vraag door hem is beantwoord, ovcreenkomstig het besluit
der Synodale Commissie in zijn geval genomen (nitg. hr., 169).

27. Aan het verzoek van Ds. A. Kuys heeft hij voldaan oni afschriften to doen geworden van het Doop
register van do gemeente Napier, voor hot geheele jaar, 1854 (ingok., 367 ; nitg., 169).

28. Door den Kerkeraad van Lijdenburg verzodht zijnde eon beroepsbrief door lien ter bestelling aan do
Commissie te Amsterdam afgegeven aan den Wel-Ed. Hoer Mr. C. Hiddingh, to wiilen contrasigncren, heeft hij
gcene zwarigheid gemaakt, dat verzoek in to wihligen (ingek, hr., 361).

29. Op de vraag van Ds. W. A. Krige, hetrekkelijk tIe voltrekking van huwelijkcn met ongedoo~ten en
gedoopten (ingek. hr., 381), heeft hij Zijn Eerivaarde in antwoord hcrinnerd can lid verschil van gevoelen, dat daar
omtrent onder de broeders bostaat (uitg. hr., 172).

30. Do Brooder C. W. Raath, tot diaken to lieaufort herkozen, gevoelde zich bezwaard over tIe handel
wijze des Korkeraads, daar die weigerde hem to doen bevestigen—-hij had eon relaas, met vole bewijzen, den
Aetuaruus toegezonden ~uitg. br., 398), welke hem werden teruggezonden met aanwijzing van den weg tot redres, bij
do wet bepaald (uitg. br., 174).

31. Aan hot Gouvernement geantwoord, dat verlof van afwezighcid tot herstel zijner gczondheid, worde
toegestaan can den Leeraar van Clanwilliam (ingek. br, 401; uitg., 177).

Dc Vergadering zal met decrnis hebben vernomen, dat hij onder hot geweId tIler siekte is bezweken, en
die zoo uitgebrcide gemeente thans herderloos is.

32. Aan het versoek van Ds. H. Shand is voldaan, door uittreksels nit do Rings Acta te verleenen,
betrekkelijk do aenstelling van den Consulont voor do gemeente van Clanwilliam (ingek. br., 404 ; uitg. hr.,
177, 179).
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Wegens hevige ongesteidlieid (ingek. br~, 408) Dc. Shand verhinderd zijode zich naar Clanwjlljam te
begeven, heeft do Actuarius hat certifikaat van den Medicus toegezonden aan den Scriba van den Tulbaghschen
Ring, om betzeive to cloen geworden aan do Ringscomrnissie (uitg. hr., hI. 180).

33. Aan do weduwo wijien Ps. Dc Villiers heeft, op verzoek van den Actuarius (uitg. br., hi. 179), bet
Gouvernement de bepaaldo vergunning en bet pensioen toegekend ~ingek. hr., hi. 403).

34. Aan den Diaken J. W. van der Biji, te D’Urban, is op zijne vragen :—“ Hoe en waar hij zijne
klagte hebbe in te dienen ?“ (ingek. br., 406) geantwoord (uitg. br., 181).

V. WAT BETIrEET BE BUXTENLANDSCUE BRIEPWISSELING.

1. Ontvangen do originele brief, van welken copy in de iaatste Synodo is voorgelegcl, vergezeld met de
Acta Synodi, vaii do Hervormde Kerk in de Nederlanden.

2. Op den l9don Jauuarij, 1853, werd ontvaugen een brief van de Provinciale Vergadering der Afge
scheidene Gemeenten in Gelderiand, welko aan de Synodale Commissie is voorgelegd, in hare Vergadering van
April, 1853.

Dezelvo werd beantwoord door de Commissie van Correspondentie, en het aritwoord in do Xerlcbode
gepubliceerd (Peel V., bl. 310).

3. Op den l6den Maart, 1854, werd een brief ontvangen van do Synodo der Hervormde Kerk in de
Nederlandon, gedateerd 4 Augustus, 1853, weike in de KerZ.~6 ode is versehenen (Dccl VI., bi. 94).

4. Ook is daarin versehenen een brief aan de Synode der Hollandsch Gereformeorde Kerk in Amerika
gerigt (Ker~lboc1e, D. V., bi. 277); en bet autwoord van do Synodo dier Kerk ontvangen, 15 Jauuarij, 1855 (Peel
VII., hi. 30).

5. Voorts do antwoorden namens onze Kerk, door do Coinmissie van Correspondontie gesohreven; zoo
aan do Synodo in de Nederlanden ~Ker/cbode, Dccl VII., hi. 317), als aan die van Amerika (Deal VII., hi. 238).

6. Vergezeid met do Synodale Handehngen van do jaren 1854 en 1855, heeft do Actuarius op den
2den Januarij, 1857, ontvangen een brief van do Synode der Hervormde Kerk in de Nederlanden, gedagteekend
31 Juhj 1856; en op don 20sten Maart dozes jaars, een brief van do Synode der Hervormde Kerk in Amerika,
gedagteekend 29 Augustus, 1856.

Beide brieven zijn gepubliceerd in do Kerlcboa1e, Dccl IX., hi. 30 en hi. 78. Doze brieven zijn door
de Commissie aisnog niet heautwoord.

VI. STAAT-KEBKELIJKE AANGELEGENHEDEN.

1. Aan bet Gouverneruent verzocht bebbende om vrijsteliing van hot betalen van ‘s Heerenregt voor bet
transporteren van do Drostdijgohonwen to Stelienbosch, is dit onder zekere hepalingon toegestaan (uitg. br., 109;
ingek. br., 87).

2. In vereeniging met don Prmses Synodi, heeft de Aetuarius, toen er sprake was van do onttrekking
van bet gozag van Hare Majesteit van do Souvereiniteitsianden, de belangen der gemeonton in die gowesten
voorgebouden aan den Hoogen Speciaien Commissaris (uitg. hr., 113), waarop goon antwoord is ontvangeu.

3. Toon do tijding was aangebragt, dat de ooriog met Rusiand was uitgebroken, word (op den l5den
Julij, 1854) cone aanschrijving ontvangen van hot Gouvernement, dat eon Biddag was bepaaid (ingek. hr., 201).
Hiorover werd cone circulaire gerigt aan do gomeenten (uitg. hr., 135); tevens gcbruikte do Actuarius do vrijheid
aan hat Gouvernemont mode to deeien dat, wegens do kortheid des tijds, waarop die kennisgeving is geschied, do
gemeenten in vole parochi5n op hot land niet tij dig genoeg onderrigt zouden ontvangon om then dag to kunnon
vieren (uitg. hr., 134). Do ontvangst dier letterren word erkend met bijvooging dat in het vorvolg op don weak
acht gegeven zoudo worden ~iugek. hr. 207).

Do Secretaris des Gouvernements den genomen maatregel regtvaardigendo, was in dat schrijven editor
zekero onjuisthoid ingesiopen, weiko opgeheiderd diende te ~vorden, zoo als de Actuarius ook deed (uitg. hr., 135).

4. Tijdens de eerste Sessie van de Kamers der Wetgeving, geschiodde cone kennisgeving omtrent hot
zoogenaamd “ Vrijwillig Beginsei.” Bij die geiegenheid is cone petitie ingeleverd aan hot Huis der Ver
tegenwoordiging (lJitg., 137), weike aanleiding heeft gegeven dat do aandacht van do ieden onzer Kerk,
zoo wel in do Kaapstad, als door hot geheele land bij dat onderwerp is bopaaid gewordon~—en petitiSn tegen “dit
beginsd” bij do Wotgeviug werden ingeloverd.

5. Van den Fleer Prosident ~Io~•~man van den Oianje Vrijstaat (den 4 Jan., 1855) een schrijven ont
vangen hebbendo over do aangeiegenheden der Kerk aidaar (Ingek. hr., 227), heeft hij dat schrijven terstond
erkend, en gemeld weik vooruitzigt or was dat Leoraars dorwaarts zouden overkomon (Uitg. hr., 141).

6. Ook heeft hij bet schrijvon boantwoord van den Kerkeraad van Lijdenburg (Ingek. br., 231), na afloop
den Synodalo Commissie ontvangen (13 Feb., 1855, Uitg. hr., hi. 148).

VII. ALS AItCIIIVARIIJS HEEFT HIJ TB BERIGTEN:

1. Met botrokking tot do Acta en Bijiagen der Ringsvergadeningen.
1. Van J~etjaar 1853, dat hij die ontvangen heeft op do volgende datums :—

Van Albanie, 6 November, 1853.
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Van Sw~ilendam, 19 December, 1853.
Tulbagh, 23 Januarij, 1854.
K.aapstacl, 10 Julij, 1854.

2. Faa hot jaar 1854
Van Sweller&dam, 30 November, 1854,

Albanic, 9 December, 1854.
Tulbagh, 26 Maart, 1855,
Kaapstad, 4 April, 1855.

3. Fan hot jaar 1855
Van Beaufort, 7 November, 1855,

Albanie, 17 November, 1855.
Swelleudam, 17 December, 1855.
Kaapstad, 19 Januarij, 1856.
Tulbagh, 10 April, 1856.

4. Fan lietjaar 1856:—
Van Beaufort, 27 October, 1856.

Albanie, 24 November, 1856.
Swelleiidam, 15 December, 1856.
Kaapstad, 10 Jannarij, 1857.
Tulbagh, 8 April, 1857.

Do Aeta van den Graaff-Reinetscken Ring, van welke de Bijlagen, nam, de Registers van G-cdoopten, one.,
vroeger waren bezorgd, werden ontvangen den 20 April, 1857.

Do Archivarius heeft zoo wel den Scribe van den Tulbaghschen Ring als den Kerkeraad van Malmesbnry
opmerkzaam gemaakt, dat geene Registers voor al die jaren, door eenig lid des Kerkeraads getcekend zijn, waaraan
sedert is voldaan geworden.

2. Met betrekking tot do versiagen van het kerkelijk onderzoek, wordt niets in deceive gevonden, dat do
bijeondore aandacht der Hoog-Eerw. Synode vereischt.

1-let zoude echter wenschelijk zijn, dat elk verslag jaariijks zoude bevatten cone statistieke opgaaf van
elko gemeente, of dat door den Scribe van elken Ring officieel zulk eene opgave worde publiek gemaakt in het
kerkelijk orgaan.

VII. Sedert de laatste Synodale Vergadering is mis kerkgenootschap vermeerderd met achttien nieuwe
gemeenten, vo~gens opgaaf, bevattende 7,036 ledematen en 20,695 zielen; terwiji door den dood twee predikanten
ons zijn ontrukt, do Wei-Eerw. Alexander Welsh, van Glenlynden, en de Wel-Eerw. Hermanus liambertus de
Villiers, van Clanwilliam, den 7den Julij, 1857, en de Wel-Eerw. John Reid de bediening te Colesberg heeft
neergelegd

Overgegeven in do Synodale Vergadering, Donderdag den l5den October, 1857.

A. FAURE, Actuarius Synodi.

Foe do Saadt de Filliorr ~ Co., Drolclceiu, Koopstad.


