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SYNOBALE HANDELINGEN,

EERSTE ZITTING,
Dingsdag, den l4den October 1862.

Te negen ure waren de Afgevaardigden, in gevolge uitnoodiging van den Scriba,
drie maanden geleden gesohied, in de Consistorijkamer der Groote Kerk versehenen.
Dr. P. E. Faure, Pr~eses der jougste Synode, in voldoening aan Art. 17 (a), aanvaardde Dr. P. E. F~ure doet

het pr~esidium, en na het gebed, werden de geloofsbrieven opgeeischt en voorgelezen. het gebeci.

Ret bleek dat uit de Kaapstad verschenen waren Dr. A. Faure, Ds. J. Spijker,
Dr. S. P. Heijns, en de Ouderlingen G. C. Gie en P. A. Brand.
Van Stellenbosch, Us. J. H. Neethllng en de Ouderling F. P. Bosman.

de Paar~, Us. G. W. A. van der Lingen en de Ouderling D. J. Joubert.
Malmesbury, Ds. J. C. Le Febre Moorrees en de Ouderling H. H. Loedo1ff~
Graaff-Reinet, Us. A. Murray, Sen., en de Ouderling S. J. Naud~.
Tulbaqh, Ds. R. Shand en de Ouderling P. P. du Plessis.
Swellenclctm, Dr. W. Robertson en de Ouderling J. C. Rothman.
Caleclon, Ds. P. K: Albertijn e~ de Ouderling J. C. Linde.
George, de Ouder]wg J. C. Brewis,
Uitenhage is niemand versehenen.
Cradock, Ds. J. H, du Plessis. De Ouderling C. du Plessis is door ongesteidheid

op weg verhinderd van te verschijnen.
Beaufort, Ds. C. Frazer en de Quderling N. B. van der Westhuijzen.
~Somerset (West), de Ouderling Jacs. M~1ai~. Dr. Reitz is door ongesteidheid ver

hinderd.
Worcester, Us. A. Murray, Jun., en de Ouderling J. C Rabie.
Somerset (Oost) niemand verschenen.
Durbctn, Ds. J. J. Beck en de Ouderling Izaak Bosman.
GlanwiUiam, Us. C. Murray en de Ouderling A. J. Rough (heden verhinderd).
Golesberg, Ds. A. D. Luckhoff en de Ouderling P. J. Joubert.
Wijnberq, Dr. P. E. Faure en de Ouderling J. W. Eksteen.
Glenlynden, Albanie, Stocicenstrom en Piketberg is niemand versohenen.
Riversdale, Us. P. B. Borcherds en de Ouderling D. R. H. du Bison.
Bredasdorp, Ds. Charl Marais en de Ouderling J. J. Swart.
Wellington, Ds. A. F, du Toit en de Ouderling J. D. van der Spuij.
Prins Albert, Us. W. A. Krige en de Ouderling J. A. Oosthuijzen.
Pietermaritzburg is niemand versehenen.

Toen deze gemeente genoemd werd, verklaarde de Afgevaardigde Ouderling van Do Ouderling van

Zwartland, dat hij objecteerde tegen de toelating van eenen Afgevaardigde uit die Zwartlandobjeeteert,

gemeente, en leverde teve~is het volgende geschrift in :—

“Dc Ouderling van Zwartland objecteert tegen de admissie van Afgevaardigden
nit deze gemeente (Pietermaritzburg) om zitting te nemen, en stem te
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en levert cen G-e~
~chrift in.

Dr. Heijns objecteert “

tegen den dien,t
doenden Leeraar van
St. Stephene,

hebben in deze Synode, als in strijd met de Ord. No. 7 van 1843, en de
daarbij gevoegde Wetten en Regulation voor do Nederd. Geref. Kerk in de
Kolonie, de Kaap de Goode Hoop, en objecteert vercier tegen de admissie
van Afgevaardigden uit eenige gemeente behoorende tot Natal, Britsch
Kaifraria, Oranje Vrijstaat, en Transvaal Republiek, als geen deel uitma
kende van do Kolonie, de Kaap de Goode Hoop.

(Get.) “H. H. LOEDOLFF.”
Van Richmond, Dr. J. J. Kotz~ en do Ouderling W. C. van der Merwe.

Victoria, Ds. H. C. V. Leibbrandt en de Ouderling T. J. N. Kruger.
Winburg is niomand als nog verscherien.
Fransc/ihoek, Ds. P. N. Ham en do Ouderling J. P. Kriel.
Mosselbaai, Ds. J. G. J. Horak en de Ouderling James Jackson.
Burghersclorp, Ds. Wm. Cormack en de Ouderling S. A. Smit.
Calvinia, de Ouderling N. S. Louw.
Napier, Os. A. G. M. Kuijs. Be afgevaardigde Ouderling P. L. Wessels is door

ongesteidheid verhinderd.
Fauresmith, Os. A. A. Louw en do Ouderling C. M. van den Hover.
Smithfield, Os. P. Roux en de Ouderling J. F. Kiopper.
Bloemfontein is niemand ale nog versóhenen.
Humansdorp, Os. W. F. Heugh; do afgovaardigde Ouderling verhinderd zijnde.
Harrismjth, Alexandria, .ATamaqualand en Laclysmith (Natal) is niemand als nog

verschenen.
Frazerburg, Os. Bamberger. Do Ouderling is nog niet verschenen.
Knijsna, de Ouderling P. W. Ter Blans. (Do Leeraar is nog niet aangekomen).
Hopeflelci, Os. J. H. Neethling en do Ouderling J. J. Kotzé.
Lijdenburg niemand.
Zifiddethurq, Ds. W. Murray en do Ouderling P. J. H. Venter.
Ladysmith, Be. B. van Velden en de Ouderling A. C. do Wit.
Robertson, Os. A. McGregor en de Ouderling G. W. Fouché.
Oudtshoorn, Ds. T. J. van der Riot en do Ouderling H. F. Mulder.
Darling, Os. J. J. Kotzé en do Ouderling H. Bester.
Utrecht niemand,
Hoopstad, word eon brief van Os. van Niekerk ontvangen, d.d. 4 October, vermel

dende dat do Afgevaardigden, door do aldaar heerschende droogte
verhinderd waren van to verschijnen.

,, Queenstown, als nog niemand verschenen.
Montagu, Dr. S. Hofmeijr en de Ouderling B. B. Burger.
Ceres, Os. J. A. Stegmann en de Ouderling J. C. Goosen.
Jansenville, niemand.
Sutherland, do Ouderling N. Viok.
Simonsstad, de Ouderling 0. G. Mallierbe.
Aberdeen, Os. Thos. M. Gray en do Ouderllng S. W. van der Merwe.
Murraysburq, Os. J. H. Hofmeijr en de Ouderling 0. S. B. Joubert.
Heidelberg, Os. A. B. Oaneel en do Ouderling C. J. Uijs.
Boshof, de Ouderling 0. J. A. Crafford.
Dordrecht was een brief van Os. Scholtz ontvangen, meldende waarom hij bij de

opening der Vergadering niet kon togenwoordig zijn..
Hanover, Os. Thos. Burgers en do Ouderling H. S. van der Merwe.
St. Stephen’s. Be Candidaat A. P. Meiring den geloofsbrief overgeleverd hebbende,

verklaarde Or. Heijns dat hij objecteerde tegen do zitting van Zijn
Eerw., omdat hij nog goon bevestigd Leeraar was. Be Voorzitter
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~rnerkte aan dat deze objectie, nadat de Vergadering zal zijn gecoii.
stitueerd~ overwogen zal worden. Intusschen oordeelde hij dat de
fleer Meiring thans geene zitting zou nemen. Ps. Spijker vraagt I)s. Spijker vraagthoe hot zij met do
hoe liet zij met de Afgevaardigden van die gemeenten, tegen wier Afgevaar~gaen van

zitting de Ouderling van Zwartland geobjeeteerd had. Men ant~ buiten de kolonie,
woordde, dat dit een geheel ander geval was, hun was regt van enwordtgeantwoord.

zitting reeds vroeger toegekend
Van Riebeek West, de Ouderling C. Grobbeler.

Villiersclorp, de Ouderling W. S. Viljoen.
Pearston, Greytown, Weenen, Maclean, is niernand verscheneii.
Jakobscial, de Ouderling G. Scholtz.
Kroonstacl, niemand. (Zie Biji. A.)

Be Pr~ses stelt nu voor, dat overeenkomstig Art. 17 (c) men overga tot het Men wil overganueen’ Voorzitter te
kiezen van eenen Moderator en ook Assessor, en dat daartoe, zoo als bij de vorige gele- kiezen.

genheid, uit eene te formeeren Breede Lijst eerst een tweetal gemaakt, en daaruit de Be Ouderling

kiezing gesehiede. Be Ouderling van Zwartland zegt te protesteeren tegen hat toelaten Zwartland protes

en de stemming voor Moderatoren, door de Afgevaardigden der door hem vroeger ge- teert tegen de doorhem bedoelde Afge
noemde gemeenten, en verkiaarde buiten stemming te zullen blijven, indien dat ge- vaardlgcien.

schiedde. Br. Heijns merkte aan, dat het stemregt niet kan ontzegd worden aan Afge- Dr. Heijn~ meent dathet stemregt hun niet
vaardigden van kerken, die bij de vorige Synoden. tot Leden der Vergadering waren ontzegd kan worden.

erkend, hetgeen de handelingen dier vergaderingen kraehteloos zoude maken. Dr. Hof- Dr. Hofmeijr wil dat

meijr zeide dat, daar het Protest van den Ouderling van Zwartland niet wel overwogen men met dc kiezing

kan worden vóór de formeele opening der Synodale Vergadering, de Vergadering thans voortga.

handele met betrekking tot dit punt, geiijk bij voorgaande gelegeuheden. Uit dcii
breeden iijst een tweetal geformeerd zijnde, bleek het dat bij meerderheid gekozen Dc. A. Murray, Jun.,

tot Voorzitter gekowaren Br. P. E. Faure en Ps. A. Murray, Jun., en uit dit tweetal bij volstrekte ineer- Zen, en Dr. P. E.

derheid, Ps. A. Murray, Jun. Tot Assessor werd gekozen Br. P. E. Faure. Be Scriba Faure tot Assessor.

decide de Vergadering mede dat Ps. A. Murray, Sen., door den Ring van Graaff-Reinet
was benoemd om bij de piegtige opening, de redevoering te houden. Be Vergadering
ging nu het kerkgebouw binnen, alwaar Zijne Excellentie de Gouverneur, de Hooge Be Gouverneur

Beambten des lands, en de Leeraars der onderseheidene Protestantsche Gezindten, ter
bijwoning uitgenoodigd—(Zie Biji. B.)—reeds gezeten waren.

Us. A. Murray, Sen., hield eene rede over Zach. vi., 13 en eiudigde met eerie Ds. A. Murray, Sen.,

toespraak in het Engelsch aan Zijne Excellentie den Gouverneur, en de Leeraars der preclikt.

andere gezindten. (Zie Biji. C.) Onder het zingen van Gez. 149, 4, 5, trad Zijn-Eerw. Be Voorzitter doet
van den kansel af, waarop de Voorzitter eene toespraak rigtte tot de Leden der Verga- eeue aanspraaid.

dering, gegrond op den inhoud der rede van Zijn Hoog Eerws. geachten Vader. Be
Assessor besloot van den kansel deze dienst met dankgebed, het doen zingen van Ps. 72,
11 en het uitspreken van den zegen.

Be werkzaantheden der Vergadering namen een aanvang na eene Pauze. Om
trent het niet toelaten van den Candidaat Meiring, die de dienst in St. Stephens waar- Het gevoelen van Dr.Heijns, omtrent de
neemt~ herhaalde Dr. Heijns zijne objectie, verkiarende dat, zoodra hij geordend was, toelating van den

hetgeen overmorgen zoude geschieden, hij alsdaar, suo jure, zitting en stem in deze Ver- Cauclidaat Meirin~
Be Vergadering vcr

gadering hebben zou. Met dit gevoelen vereenigde zich de Vergadering. eenigt zich hiermede.

Aanmerkingen gemaakt zijnde op de Credentialen van Tulbagh en Robertson, Aanmerkiugen op

welke niet door al dc leden des Kerkeraads waren onderteekend, verkiaarden de Afge- Credeutialen.

vaardigden çredentialen binnen acht dagen in behoorlijken vorm te zullen leveren,
waarin de Vergadering berustte.

Be Actuarius merkte aan dat de Synode geene officieeie kennis draagt van de Bat geen berigt vando Ordening van I)r.
ordening van den Predikant van Aberdeen. Be Predikant van Murraysburg zeide dat Gray den Actuarius

hij dccl genomen had aan de ordening van dien Broeder, hetgeen geschied was op den ~ toegezonden,
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wordt door den Con. 2Osten September, doch dat, wegens de korthejd des tijds, or geene gelegenheid was, aau
silent opgehelderd. den Scriba van den Ring van die hande1~g keimis te geven, hetgeen nu eerst is geschied,

De Vergadering verklaarde, op voorstel van den Assessor, dat, bijaldien het officieel
berigt heden bij den Aetuarius worde ontvangen, zitting aan dien Broeder worcie
verleend.

Dr. Heijns meent dat Dr. Heijns verzoekt de aandacht bij Art. 12, dewiji hij Professor Murray ter
Prof. Murray geen dezer Vergadering tegenwoordig zag, en meent dat dit regt, in gevolge den inhoud van
re~ van~t~gheeft. dat Artil~e1, zijn Hoog-Eerw. niet toekwam. Do Assessor bepaalt de aandacht bij het
De Assessor bepaalt Synodaal besluit der vorige Vergaderjng, bij welke, in het Reglement van het Theolo

~e1~~5 gisch Seminarium, omtrent de Professoren vastgesteld is, dat zij als adviserende Leden

zitting hebben in de Vergaderingei~ der Hoogere Kerkbesturen. (Zie Bladzijde 85~
uitgave 1859). Er word ook door anderen gerefereerd naar Art. 155 en 27. Na eenige
e~plicatie verklaarde Dr. Heijns zijn bezwaar terugtetrekken.

Do Scriba legt over De Seriba gaf in geschrifte mededeeling bij hot overleggen der geredigeerde
door h~~van- Beschrijvingspunten, van do ontvangst van ondersoheidene brieven en andere IJocu

De Scriba vorzocbt menten, welke aan do Vergadering werden voorgelegd. (Zie Biji. D.) In denzelfden
ontslag. brief deed do Scriba vorzoek, om rodonen daarin vormeld, dat oen ander in zijne plaats

mogt wordon benoemd en aangesteld. Do door den Scriba overgelegdo Documenten
worden gesteld in handen eener commissie bestaando nit Dr. Heijns, Dr. Hofmeijr, en den
Ouderling Brand, om aangaande derzelver inJioud to rapporteeren. Op voorstel van}~ervol ontslag hem

verleend. Dr. Heijns word bosloten dat eervol ontslag aan den Scriba worde verleeud en dat, tot
bewijs van hot hoog vertrouwon, wogons zijne langduronde diensten in hem gesteld, hot
regt hem worde toegeko.nd, zijnen opvolgor to benoomen. Do Scr~ba betuigde zijnen
dank aan do Vergadering, doch verzocht verscboond to mogen worden van het gebruik

Do Assessor stelt ~r. makeii van hot hem toegekende regt. Do Assessor stolt voor dat Dr. Robertson die bij
Robertson als Scriba vorige golegenheden hot ambt vai~ Scriba had waargenomen, en ook Assiste~t van den

Scriba is geweest, tot vaston Scriba worde aangesteld. Door den Predik~nt van Lady-
smith word gevraagd, of men met do aanstolling van eenen vasten Scriba niet een paar
dagen zoude kunnen toeven. Do vraag werd aan do Vergadering door. den Prfeses
voorgelegd, en daarop ontkonnend geantwoord. Do Predikant van Hanover stelde voor
dat een jongor Brooder wordo benoemd. De Vergadering nam dit voorstel niet aan.
Hot voorstel van den Assessor ter stemming gebragt zijnde, werd Dr. Robertson met

Dr. Robertson tot algemeene stemmen tot Scriba gekozen en aangostold,—_en daarop door den Prfeses ver
Scriba gekozen. zocht do betrekking to aanvaarden. De Pr~ses betuigdo, namens do Vergadering,
~haren hartelijksten dank aan den aftredexjde~i Scriba, hem tevens der~ bes~en zegon des
Icr Vergaclering. Heeren toowensehendo.
Do Predikant van Do Predikant van Darling stelde voor dat eone Oommissje wordo benoemd, om

wileenge. naar eon ander Lokaal, dat beter geschikt zo~ide zijn tot hot hQudeI~ dozer Vergadering,

uit to zion. Dc Ouderling Gie van do Kaapstad merkte aan, dat hot noodelooze moeite
zijn zoudo, dewiji doze zaak do aandacth~ reeds vroeger van don Kerkeraad heeft bezig
gehouden. Nadat verscheidene leden hioromtrent hun gevoolen hadden te kennen
gogevon, word het voorstel in omvraag gobragt on door oone groote meerderheid ver~
worpen.

r~i0t Reglement van Hot Reglement van Ordo word nu voergolezen. Op voorstel van Dr. Heijns
Orb wordt gelezen, word besloten dat dit Reglement,—in do Boschiijvings-punten, Hoofd X. 31 vermeld,—

nu ter rovisie zou worden gebragt. Dan, do tijd vorstreken zijnde, werd bepaald, dat
do Loden noornen zouden die Artikelen in dat Reglemont, welke zij zouden wenschen
voranderd to hebben, on dat op morgon daarover zal worden gediscussieerd. Hierop~~~eranderd noemde Dr. Heijns wat hij verlangdo ingevoegd to hebbon, namelijk, dat do Voorzitter

slechts eeno beslissendo stem zal hobben, en dat niemand over dezelfde zaak tweernalen
spreken zal, dan alleen bij wijze van Repliek.
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Be Predikant van Darling stelde voor dat No. 8, waardoor het stemmen ver
pligtend is gemaakt, veranderd worde. Be Predilcant van ~[ontagu stelde voor, dat~ daar

wanlleer de Voorzitter in de discussie van eeñige zaak wenscht deel te nemen, de
Assessor den Stoel zal bekleeden, en wenschte te mogen weten wat in No. 17 door
“eens genomene besluiten” verstaan rnoet worden. Verder stelde hij voor, dat, wan
neer over personen wordt gestemd, dit door gesloterie stembriefjes geschieden moet.”
Be Predikant van Stellenbosch las een voorstel voor, dat hij ook wensehte voortedragen,
aangaande de Ambtskleeding van Predikanten, bij gelegenheid van Kerkelijke Verga
deringen.

Bij het voorlezen van de Korte Notulen, verzocht Us. Spijker dat aangeteekend Verzoek van D~.
worde, dat hij, toen de zitting der Roog-Eerw. Professoren ter sprake was, niet tegen- Spijkei.

woordig was. Ret dankgebed geschiedde door den Scriba.
Geresumeerd en geteekend op heden den 1 5den October 1862.

TWEEDE ZITTING
Woensdag, den 1 ~5den October.

Tegenwoordig al de Leden die gisteren waren opgekomen, behalve den Ouder
ling van Wijnberg, door ongesteidheid verhinderd. Be Predikant van Somerset West
is ook verschenen.

Us. Frazer deed het gebed, waarna de Notulen der vorige Vergadering geresu
meerd en geteekend werden.

On voorstel van den Scriba werd Os. J. R. Hofmeijr tot zijn Assistent benoemd. Ds. J. H. Hofmeijrtot Assistent Scriba
Be Voorzitter kondigde nu aan, dat het Reglement van Orde behandeld zou benoemd.

worden, waarop door den jongsten Predikant van de Kaapstad werd voorgesteld:
1. “Bat de Voorzitter rilet adviseren zal, tenzij hij dáartoe door een Lid der Vergade-~
ring wordt genoodigd.” Na eenige explicatie door den Assessor ten opzigte van het- deld en verariderd.

geen in de jongste Synode aangaande het prandviseren door den Pr~eses, was besloten,
stelde de Predikant van Darling voor, dat in het Reglement bij No. 6 worde gevoegd:
“Be Pr~eses zal in geen geval prandviseren.” Ret voorstel van den Predikant van de
Kaapstad is door de Vergadering niet aaiigenomen; dat van den Predikant van Darling
is doGr den Voorsteller teruggetrokken.

Ret volgende voorstel van Br. I{eijns kwam flu ter tafel: ~‘ Be Voorzitter zal
slechts eene beslissende stem hebben.” Be Predikant van Montagu was van gevoelen,
dat de Voorzitter als een Afgevaardigde eener gemeente regt van stemming heeft, en
stelde dus als Amendeinent voor: “Bat de wet hieromtrent onveranderd blijve.” Be
Assessor ondersteunde he~ Amendement, en verklaarde dat hij het ontnemen van stem
i’egt aan den Voorzitter als zeer onbiUijk zou beschouwen. Be Predikanten van de Be Predikant van de

.Paarl, Graaff-Reiiiet en Ladysmith waren tegen het voorstel, dat door den Predikant ~
van Ranover en anderen ondersteund werd. Baar in deze discussie op het voorbeeld reldllijke Vergacle’

van Wereldlijke Vergaderingen was gewezen, verklaarde de Predikant van de Paarl ringen.

zich er tegen, dat zoodanige voorbeelden in Kerkelijke Vergaderingen ~werden aange
haald. Ret Amendement van den Predikant van Montagu tot stemming g~bragt
zijnde, is door eene groote meerderheid aangenomen.

Een ander voorstel van Dr. Reijns kwam nu ter tafel, luidende als volgt:
“Tenzij alleen ter explicatie, zal geen Lid der Vergadering over dezelfde zaak meer
dan eens het woord voeren. Be Voorsteller eener motie zal echter het regt tot Repliek

B
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hebben.” Be Ouderling van Zwartland merkte aari, dat in belangrijke zaken, die eerie
Eehandeling van hot breedvoerige bespreking vereisehen, de Synode, om een ieder de gelegenheid tot spreken

van Orde te geven, zich in eene Comniissie zoude k-imnen formeren. Be Predikant van Napier

bepaalde de aandacht der Vergadering bij Hoofcl. II. 5 der Beschrijvingspunten: “De
Synode bepale dat geen Lid der Vergadering meer dan tweemalen over een en hetzelfde
onderwerp het woord voere.” Be Predikanten van Darling en Montagu ondersteunden
het voorstel, waartegen de Predikant van Ladysniith zich verklaarde. Nadat de Voor
steller gerepliceerd had, werd bet voorstel tot stemming gebragt en door de meerderheid
aangeri omen. Be Predikanten van Prins Albert en Ladysmith verzochten aanteekening
dat z~j in de minderheid gestemd hadden. Be Voorzitter verklaarde het Beschrijvings
punt Roofd. IT. 5 voor afgehandeld.

Nu kwam ter tafel een ander voorstel van Dr. Reijns, luidende: “Teder voorstel
moet, voor men het in overweging neemt, door een Lid der Vergadering worden gese
condeerd.” Bit is door de Vergadering aangenomen.

Hierop kwam ter tafel bet volgende voorstel, ook van Dr. Heijns: “Leden der
Vergadering, bij bet nemen van eenig besluit of besluiten niet tegenwoordig geweest
zijnde, zullen b~j bet resumeren der Notulen geene objectien daartegen mogen doen
aanteekenen. Doch het zal den zoodanigen vrijstaan te doen bekend stellen dat zij bij
de discussien afwezig waren,” Be Assessor stelde als Emendatie voor, dat bij het
voorstel gevoegd worde: “En zoo zij zuiks noodig oordeelen, protest daartegen te doen
aanteekenen, zonder opgaaf van redenen.” Ret voorstel aldus verbeterd wordt aan
genomen.

Be Predikant van Darling stelde voor dat No. 8 aldus veranderd worde: “Teder
Lid zal hoofdelijk zijne stem moeten uitbrengen, en slechts dan buiten stemming mogen
blijven, wanneer hij verkiare dat gewetensbezwaren hem het stemmen beletten.” Be
gronden waarop dit voorstel. rust werden door hem aangetoond, zullende zij later schrif
telijk door hem worden opgegeven.

Br. Heijns, Ouderling Brand van de Kaapstad en de Predikant van Ropefleld
opperen bezwaren tegen het voorstel. Professor Murray meent dat de praktijk reeds
heeft beshst, daar in de jongste Synode aan verscheidene Leden vrijheid verleend werd
om met te stemmen, waar dit hun door gewetensbezwaren moeijelijk gemaakt werd.
Als Arnendement stelt de Predikant van Montagu voor dat No. 8 van het Reglement
blijve zoo als bet is. Nadat de Predikant van Darling gerepliceerd had, wordt dit
Amendement in stemming gebragt en aangenomen.

Be Assessor wenscht dat nu lloofd. II. 6 der Beschrijvingspunten zal worden
behandeld. Bij afwezigheid van den inzender, den Predikant van Queenstown, stelt
Dr. Heijns voor, dat dit punt in het Reglement van Orde worde opgenomen. Be
Predikant van Montagu wil dat zijn verzoek om opheldering van bet eerste gedeelte

F to. d’to, van No. 17—” Eens genomene besluiten” enz. in verband hiermede behandeld zal wor
den. Be Ouderling van Zwartland verlangt insgelijks eenige verkiaring van bet woord
“betwist” in dit Artikel voorkomende. Ret voorstel van Dr. Heijns wordt aangenomen.
Ter voldoening aan bet verlangen van den Predikant van Montagu en den Ouderling
van Zwartland, brengt de Predjkant van Stellenboseb bet volgende voorstel ter tafel;
“Dat er eene Conimissie worde aangesteld om eene verkiaring van Art. X. 1 7a behoor
luk te forrniileren, en ~aan de Vergadering ter beoordeeling voorteleggen.” Be Assessor
verzet zich teg~n d~t voorstel, en stelt als antwoord op de gedane vraag bet volgende
voor: “Bat, wanneer een besluit door den Voorzitter verklaard wordt genomen te zijn,
niemand bet regt hebben zal te betwisten dat zulks geschied zij.” Bit Amendement
wordt aangenomen.

Door den Ouderling Gie wordt voorgesteld dat bij No. 27 bet volgend~ gevoegd
worde: “Bij Synodale en Ringsvergaderingen. gescbiedt die kennisgeving ecliter bij
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het sluiten der Vergadering op den dag de behandeling der zaak voorafgaande.” Dc
Assessor meent dat aan het verlangen van dezen Broeder zal voldaan worden, wanneer
in genoemd Artikel het woord Vergaclering vervangen wordt door Zitting. Ten Behandeling van het

gunste van deze Emendatie trekt Ouderling Gie zijri voorstel in, en de Vergadering~van Orcie

neemt de Emendatie aan.
Ret voorstel van den Predikant van Montagu, op gisteren aangekondigd, “dat,

wanneer er over personen wordt gestemd, dit door geslotene stembriefjes gesehieden
moet,” komt flu ter tafel. Dc Assessor stelt als Amendement hierop voor, dat de in

dezen bestaande wet niet veranderd worde, hetw~lk aangenomen wordt.
In No. 10 wil de Ouderling van de Paarl het woord volstrekt geschrapt hebben.

Aan de discussie hierover nemen de Predikant van de Paarl, de Underling van Bur
gersdorp, Dr. Reijns en anderen deel, dit voorstel ondersteunende. Om de behande
ling van deze zaak te bespoedigen vraagt de Predikant van Montagu “dat de overwe
ging van voorgestelde punten aan eene Commissie zal worden opgedragen, om bierover
op morgen te rapporteren en te adviseren.”

De Predlikant van Prins Albert levert hierop dit Amendement in: “flat alles
wat in het Reglement van Orde te doen z~j, heden afgehandeld worde, eene Commissie
daartoe te benoernen onnoodig zijnde.” flit wordt aangenomen. Hierop verzoekt de
Predikant van Montagu aanteekening “dat hij in de minderheid heeft gestemd, en bij
de verdere behandeing van de herziening van het Reglement van Orde, buiten stem
ming aJs ook buiten discussie biijft.”

Tot de behandeling van het voorstel van den Ouderling van de Paarl terugkee
rende, wordt er beide voor en tegen deze verandering gesproken. Ter te gemoetkoming Dito, dito.

van geopperde bezwaren, stelt de Actuarius voor, dat het laatste gedeelte van het N.B.
bij dit Artikel gevoegd wegvalle, en het Artikel zeif overigens in zijn geheel blijve.
Dc Predikant van Stellenbosch wil dat het Artikel onveranderd blijve staan.

Daar het flu tijd voor de Pauze is, stelt de Voorzitter de verdere discussie uit
tot, na het hervatten der werkzaamheden. Voordat men echter uit elkander gaat, wordt
het Credentiaal van Robertson~ behoorlijk onderteekend, ingeleverd.

Weder bijeenvergaderd zijnde, dccci Dr. Heijns het voorstel,—dat, om Commis
Voorstel omtrent do

~ien de gelegenheid te geven om elkander te ontmoeten, de Pauze voortaan twee Pauze.

uren duren zai, en dat de namiddag zitting aisdan tot vijf ure voortgezet zal worden.
Dc Voorzitter beloofde dit punt later ter tafel te zullen brengen.

Andermaal wordt de discussie over het voorstel van den Ouderling van de Paarl 1~is~ssie ov~r ,‘ Y~;
hervat. Versehillende ondervindingen worden door verschfflende sprekers medegedeeld. S re emeerc er ei

Dc Pred.ikant van Richmond ondersteunt het voorstel van den Actuarius; de Predikant
van Stellenbosch trekt zijn voorstel in. Dc Predikant van Murraysburg wil aan het
voorstel van den Actuarius nog dit toevoegen :—“ In plaats van tegenwoordig zijnde
stemgeregtigden, leze men, dergenen die gestemd hebben.”

Dc Predikant van Victoria meent dat dit punt bij eene hitere gelegenheid meer
gevoegelijk ter sprake kan kornen, en levert het volgende voorstel in: “Terwijl de vrije
verkiezing ter sprake zal komen, zoo besluit deze Hoog-Eerw. Vergadering de behande
ling van Art. X. 10 en het laatste gedeelte van het N. B. te laten overstaan, totdat door
de Synode eon besluit zal genomen zijn, met betrekking tot gemelde vrije verkiezing.”
flit voorstel in omvraag gebragt zijnde, wordt met algemeene stemmen verworpen.

Dc Predikant van Hopefield brengt nu het volgende Amendement voor: “Bij
de benoeming van alle Kerkeijke Ambtenaren zullen diegenen als gekozen beschouwd
worden, op wie de meeste der aanwezige stemmen vallen. Dc Ouderling van de Paarl
vereenig’t zich hiermede en trekt zijn oorspronkeijk voorstel in, waardoor de Amende
menten van den Actuarius en den Predikant van Murraysburg vervallen. Op het
voorstel van den Predikant van Hopefield, herhaalt de Actuarius ziin Amendement.
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Dc Ouderling Brand van de Kaapstad stelt als tweede Amendement voor, dat Art X.
u3isc~issie ov~r “yol; 10 aldus gelezen worde: “De benoeming van alle Kerkeijke Ambtenaren rnoet
~tie emeez eiheid. ~eschie~~~ bij volstrekte ineerderheid van de stemmen der gesternd hebbende stemge_

regtigden. Eene volstrekte meerderheid is eene die grooter is, dan de heift van het
geheele getal dergenen die gestemd hebben. Urn deze volstrektemeerderheid te viuden,
waar die nog niet bestaat, formere men Mj de kiezing een tweetal, waaruit één wordt
genomen.” Ten gunste van dit Amendement trekt de Actuarius het zijne in. Ret
Amendement wordt nu ter stemming gebragt, rnaar verworpen. Hetzelfde heeft plaats
met het voorstel van den Predikant van Hopefield—blijvende dus dit Artikel, gelijk
het oorspronkeijk stond.

Dc Ouderling Gie van de Kaapstad vraagt, narnens zijnen Kerkeraad, of deze
Hoog-Eerw. Vergadering een besluit van den Gecombineerden Kerkeraad dier gemeenteVr~a~mtrent man. goedkeurt,_dat, bij het stemmen voor Kerkeraadsleden, ~ijheid wordt verleend om

blanco briefjes in de stembus intedoen. (Zie Biji.) Nadat verseheidene Leden hierover
het woord gevoerd hadden, wordt het vQlgende voorstel van den Assessor aangenomen:

Blanco-briefjes i~ “De Synode verklaart dat het indoen van blanco briefjes niet behoort te geschieden, als
~trijd met de wet, ~11 strijd zijnde met de wet.”

Ten gevolge van vele klagten van Leden dat zij, van wege het ondoelmatige derCommissie benoemd .

em de plaatsing der tegenwoordige plaatsing van de Leden, bijkans mets verstaan kunnen, wordt er eene
Leden heter to rege- Commissie benoemd, bestaande uit de Predikanten van Fauresrnith en Hanover, en de

beide Ouderlingen van de Kaapstad, ten einde hierin eenige verbetering te bewerkstel
ligen.

Naar aanleiding van het zoo even genornen besluit, vraagt Dr. Heijns: “Indien
nu, niettegenstaande het Besluit der Synode, omtrent de onwettigheid van het indoen

DeZaakvau “Blanco van blanco briefjes, deze nogtans ingezonden worden, wat staat den Kerkeraad dan te
riej” verder be- doen”? De Assessor stelt als antwoord voor—” Dat aisdan ieder Lid zijne stem

hoofdelijk zal moeten uitbrengen.” Dc Predikant van Murraysburg: “Dat zoovelen
als blanco briefjes ingedaan hebben, beschouwd zullen worden als niet tegenwoordig te
zijn geweest.” Dc Predikant van Richmond: “Be blanco briefjes worden beschouwd
als tegen den Oandidaat die de meeste stemmen heeft.” Be Predikant van 1~{iddelburg:
“Be blanco briefjes worden beschouwd als voor den Oandidaat die de ineeste stemmen

j3e~1uit hieromtrent. heeft.” Bit laatste Amendement wordt het eerst ter stemming gebragt en aangenomen.
Dc Predikanten van Richmond, Prins Albert en Beaufort verzoeken aanteekening dat
z~j in de minderheid gestemd hebben,

‘)e Pauze zal twee Overeenkornstig het voorstel van Dr. Heijns, wordt bepaald dat de Pauze voort
duren. aan twee uren duren zal. Dc namiddag zitting echter zal niet, gelijk hij wil, ten vijf

urc, maar volgens het voorstel van den Assessor ten half vijf ure gesloten worden.
~ ~ Dr. Heijns geeft kennis dat hij op morgen, dadelijk na de resumptie der

s~ut’~et Notulen, voorstellen zal, dat de gearresteerde punten in het Reglement van Orde dade
Reglement van Orde. lijk in werking gebragt worden, en het Reglement van Orde met die veranderingen

worde gedrukt.
Dc Voorzitter kondigt aan dat hij op morgen de in Art. 18 bedoelde Cornmis~

~rers1ag van ~ sien aanstellen zal, waarna het versiag van den Actuarius aan do Vergadering zal
worden voorgelegd. Dc Predikant van Stellenbosch zal verzoeken om zijn voorstel
aangaande Ambtskleeding te mogen intrekken. Op verzoek van Ouderling Gie zal
daarna behandeld worden Hoofd. VIII. 3 van de Beschrijvingspunten. Deze zitting
wordt met daukzegging door den Predikant van Mosselbaai gesloten.

Geresurneerd en geteekend op heden den 1 6den October 1862.
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DERDE ZITTING,
Donclerdag, den lGclen October.

Tegenwoordig al de Leden, uitgenomen den Ouderling van Wijnberg, en Ds.
Spijker met verlof. De Predikant van Ladysniith doet het gebed, waarop de Notulen
der vorige zitting geresumeerd en geteekend worden.

De Voorzitter brengt voor de Vergadering een brief van den afgevaardigden Redenen van Mwe

Ouderling van Clan Wffliam, kennis gevende, dat hij door ziekte belet wordt de Verga~. zigheid ingediend.

dering bijtewonen; verder, een brief van den Kerkeraad van Hoopstad, de redenen
bekend stellende, waarom de Afgevaardigden de Vergadering niet kunnen bijwonen.

Bij de resumptie der Notulen zeide de Predikant van Darling dat hij alleenlijk Redenen van den
Predikant van Dar.wenschte, met referte tot zijn voorstel om No. 8 van het Reglement van Orde te log, tegen No. 8 van

veranderen, dat aangeteekend worde: “Hij grondt zijne bestrijding voornameli,jk hierop, ‘t Reglement van

dewiji hij meende dat genoemde wetsbepaling in strijd is met den geest van het Orde.

Protestantisme.”
Door den Predikant van Fauresmith wordt het volgenae ingediend: “Be

Vergadering heeft met hartelijk leedwezen dezen morgen vernomen, het stranden van
de “ Waldensian,” op welks bodem zich onder anderen eenige Broeders van de Ooste- De Walden.siczn ge.

lijke Provincie, als ook van den Vrijstaat en Natal bevonden, die op reis waren naar atrand.

deze Vergadering,—maar dankt God voor Zijne bewarende hand, door de levens dier DeBroeders bewaard.
Broeders te sparen.” Be geheele Vergadering vereenigt zich hiermede, hebbende men
reeds, bij het openen der Vergadering, den Heere voor het sparen en bewaren Zijner
dienaars dank toegebragt.

Be jongste Predikant van de Kaapstad stelt nu, volgens aankondiging O~ Dc veranderingen in

gisteren, voor, gesecondeerd door den Predikarit van Darling: “Bat de gearresteerde het Reglement vanOrde, in werking ge~
punten in het Reglement van Orde in werking gebragt, en met de overige punten van bragi.

het Reglement geredigeerd en gedrukt worden.” Bit wordt aangenomen.
Be Actuarius stelt voor, dat het woord Vergadering in genoemd Reglement, Ret drukken aan den

waar zulks noodig is, in Zitting veranderd worde. Bit wordt algemeen aangenomen Actuarius opgeth’a‘ gen.

en aan den Actuarius opgedragen.
Be Voorzitter brengt nu ter tafel het in de eerste Zitting aangekondigd voorstel Voorstel van den

van den Predikant van Montagu: “Bat, wanneer de Voorzitter in de discussie van Predikant van Moo

eenige zaak wenscht deel te nemen, de Assessor den Stoel zal bekleeden.” Bit wordt tagu, en

door den Predikant van de Paarl gesecondeerd. Nadat de Voorsteller, op verzoek der
Vergadering, het voorstel had toegelicht, stelt de Predikant van Prins Albert ais Do. van den Predikant van PrinsMbert
Amendement voor: “Be Voorzitter blijve in zijn regt als tot hiertoe.” Geen van
beiden wordt aangenomen. niet aangenomen.

Be Ouderlirig van Zwartland geeft~ nu kennis, dat hij op Donderdag den 6den De Ouderling van
Zwartland geeft ken-November 1862, bet volgende voorstel zal doen: “Be Syitode verklaar dat geene nis van eenVoorstel.

andere dan dienstdoende Predikanten van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk in
deze Ktdonie (de Kaap de Goede Hoop) en een fungeerende of rustende Ouderling
benoemd door ieder Kerkeraad van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk in deze
Kolonie, en twee Ouderlingen van de Kaapstad, zitting en stem kunnen hebben in de
Synode van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk in deze Kolonie, overeenkomstig
Ord. No. 7 1843 en Art. 11, 12 en 13 van de daarbij gevoegde en behoorende Kerk
Regulatien en Bepalingen.”

Met verlof van de Vergadering trekt de Predikant van Stellenbosch zijn voorstel De Predikant vanStellenbosch trekt
omtrent Arnbtskleeding in, waarop door den Predikant van Darling het volgende wordt zijn voorstej. terug.

C
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Voorstel van den Pre- ingediend: “Deze Vergadering oordeelt hot voor ormoodig de wijze voortescJ~j~ven
~hkant van Darling. •

waarop de Afgevaarthgden zich bij het bijwonen der ~‘ ergadering zullen kleeden,
ver&ouwende dat niemand ook hierin do noodige achtmg omtrent doze Hoog-Eerw.

N 1 ~ Vergadering uit het oog zal verliezen.” Be Voorzitter zal dit voorstel nader voor doac er e overwegen.
Vergadermg brengen.

Tot Loden der Comrnissie bij Art. XVIII. lett, a, b, c. voorgeschreven, worden
Commissje benoemd. benoemcl do Predikanten van do Paarl, Tulbagh, Oudtshoorn en Montagu, de tweede

Ouderling van do Kaapstad, en do Ouderlingen van Worcester, Mosselbaai en Fransohe
Hook. Do Predikant van de Paarl vraagt of de Vergadering die Commissie voor wettig
erkent, niettegenstaande do informaliteit ton aanzien van den dag der benoerning. Be
Vergadoring verklaart algemeen dezelve to erkennen als wettig, daar het uitstellen van
de benooming dier Commissie op beide do vorige dagen aangekondigd is door den
Moderator als door voorhanden zijndo bezigheden veroorzaakt.

Verdere Commissi~n. Met hot oog op Art. XVIII.fwordon or nu eenige Conimissien benoemd :—Ter
overweging van de voorstellen betrekking hebbende op de Constitutie der Synode,
vervat in Hoofd. IL 1—.4 en Hoofd. X. 2, 3 der Beschrijvingspunten, worden aangesteld
de Predikanten van Graaff-Roinet, Napier, Hanover en Victoria, en do Ouderlingen van
Montagu, Wellington en Burgersdorp, met verzoek om heden over acht dagen Rapport
inteleveren. Voor die, betrekking hebbende op do Tlieologische Kweelcschool, voorko
inende in Hoofd. IV., de Predikanten van Stellenbosch, Ladysnzith, Humansdorp en
Burgersdorp, benevens den Assessor, en do Ouderlingen van Graaff-Reinet en Richmond.
Hot Rapport zal Maandag over acht dagen moeten ingeleverd worden. Voor die op
hot Openbaar Godsdienstiq Onderw~js in Hoofd. VII., do Predikanten van Murraysburg,
Napier, Cradock, Robertson, Fauresmith en do Ouderling van Caledon. Hot Rapport
zal insgelijks Maandag over aeht dagen moeten worden ingeleverd. Voor die betrekke
lijk de Vrije Veridezing in Hoofd. VIII. 6—13, do jongste Predikant van de Kaapstad,
de Assessor en do Predikanton van Caledon, Riversdale, Clan William en Smithfield,
en de Ouderlingen van Hopefleld, Tulbagh, Stellenbosch en Heidelberg. Morgen over
acht dagen moot doze Commissie haar Rapport indienen. Be Pr~ses verzoekt dat ale
Memorien op eenige dozer zaken betrekking hebbende, hem zoo spoedig mogeijk mogen
ter hand gosteld worden.

Verilag van den Ac- Hot Versiag van den Actuarius Synodi wordt flu gelezen. Br. Heijns stelt
tuarius gelezen, voor dat het gedrukt, en eon dag bepaald worde, waarop gelegenheid zal worden

en zal gedrukt ~ gogoven, om zaken daarin voorkomende in discussie te brengen. Bit voorstel, gesecon
den. doerd door den Predikant van Stollenbosch wordt aangonomen, zullende do dag voor de

discussie nader worden bepaald.
Be Predikant van Be Predikant van Graaff-Reinet wenscht zijn leedwezen uittedrukken over zijn
lie1ptee~verzujm ~ ~erzuim, van in do Oponings-rede niet te herirmeren aan hot treurig verbs door de
zijee openings rede, Kerk geleden, bij hot afsterven van den geachten vorigen Leeraar van Stellenbosch. Hij

geeft de verzekering dat hij dit enkel vergeten heeft.
Met versiag van de Be Commissie van Exaniinatoreri van Candidaten tot do Heilige Bienst levert
~ ~ haar Rapport in. Nadat dit was voorgelezen, stelt do Predikant van Stellenbosch,
geleverd, onderstound door dien van Darling, voor, dat het gedrukt, en insgelijks op een bepaal
euzal gedrukt wor- den dag besproken worde, omdat het, hoewel kort, nogtans belangrijke punten bevat.

Hot voorstel wordt aarigonomen.
Ration~rjj. Be Voorzitter kondigt aan dat do Ratjonarjj later zullen worden benoemd, daar

or voor als nog geene Afgevaardigden uit den Ring van Albanie in do Vergadering
tegenwoordig zijn.

De Actuarius ont- Op voorstel van den Predikant van Oudtshoorn, ondersteund door den Ouderling
vang~ den dank der Brand, wordt do dank der Vergadering den Actuarius toegebragt voor zijnen onvermoei
Vergadering, den ijver en zijne gewigtige diensten.
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Be Ouderling van Murraysburg wensch~ dat do Openingsrecle van den Predikant
van G-raaff-Reinet door den druk verkrijgbaar gesteld worde, daar die, onder den rzegen
des Heeren, tot nut der Kerk kan strekken. Be Predjkant van Oudtshoorn wenscht er De twe~ jougste Ope

1 •. nings-reden sullenbij te voegen ook de rede door den ontsiapen Broeder J. J. Brink, bij het openen der geclrukt worden.

vorige Synode uitgesproken. Be Assessor ondersteimt deze beide voorstellen die
aangenomen worden.

Na de Pauze komt Hoofd. VIII. 3 ter sprake—wijziging van Art. 57 enz.—
Namens den Kerkeraad van do Kaapstad lichten de Ouderling Gie en Br. Heijns dit Dis~sie ~nn~ren~

voorstel toe. Vele Leden nemen aan de discussie deel, waaronder de Predikanten van ~scli~11111 et

Graaff-ReiI?et, Ladysmith, Richmond, Montagu, Prins Albert, Middelburg, de Assessor,
de Acbuarius, de Scriba, en de Ouderlmg Brand. Ten gevolge hiervan worden verschei
dene Amendementen ter tafel gelegd. Be Predikant van Middelburg, gesecondeerd
door den Assessor, wil “dat dit Beschrijvingspunt als vervoig van Art. 57 in het
Wetboek zal opgenomen worden ;“ de Predikant van Napier, met clien van Prins Albert,
“dat Art. 57 blijve, zoo als het staat ;“ de Predikant van Montagu, in overeenstemniing
met den Ouderling van Sutherland, “dat Art. 57 aldus worde gelezen: Wanneer in
eenige gemeente onzer Kerk de verkondiging van het Evangelie ook in de Engelsche
taal begeerd wordt, zal de Kerkeraad hiervoor, naar bevind van zaken, zorgen.”
Beide laatste Amendementen worden verworpen, terwiji dat van den Predikant van Besluit daaromtrent,

Middelburg aangenomen wordt. Be Predikant van Ladysmith en do Afgevaardigden
van do Paarl protesteren tegen dit besluit, als iugrijpende in het Parochiaal regt. Eenigen protesteren.

Be Prieses vraagt of het voorstel van den Predikant van Darling, heden morgen voorstel van den Pre

ingediend, dadelijk ter sprake zal komen. Be meerderheid antwoordt—Neen. Darling

Men gaat nu over tot de geregelde behandeling der Beschrijvingspunten. Daar Besehrijvingspunten.

Hoofd. I. 1 door den Hoog-Eerw. Moderator is ingeleverd, verlaat hij, bij verkiezing, den
Voorzittersstoel, die door den Hoog-Eerw. Assessor wordt ingenomen, en licht zijn
voorstel volledig toe. Hij noemt de Kerken die hij voornamelijk op hot oog heefb De vereeniging van

gehad, namelijk de Schotsche gemeenten van de Kaapstad, Port Elizabeth en Pieterma- ~j~teriaansche

ritzburg; do Gereformeerde Kerk in het Transvaalsche; en de Afgescheidene Kerk in
deze Kolo~ie en daarbuiten, en eindigt met kennis te geven, dat hij het aanstellen van
ééne, of welligt drie Commission voorstellen zal, om do gewonschte vereeniging to
bewerken. Eene levendige discussie heeft hierovor plaats, waarbij verschi]Iende gevoo
lens wordon uitgesproken. Be Predikant van Beaufort ondersteunt het voorstel van
ganscher harte. Be Oudorlingen van Smithfield, Burgersdorp, Middelburg, Richmond,
Graaff-Roinet en Tulbagh vroozen dat dit voorstel, toegopast op de Afgoscheideno Kerk, Sommigen zijn

meer na- dan voordeol uitwerkon zal. Be Predikant van Oudtshoorn meent dat do ~‘

gemeente van Bs. Moorroes to Tulbagh hot moeste rogt op de bedoelde vereeniging
heefb. Br. Heijns en do Predikant van do Paarl kunnen zich met hot gedano voorstel,
hoe wenschelijk in sommige opzigton ook, om verschfflende rodenen niet veroenigon.
Be Voorsteller repliceert en eindigt met do benoemmg van drie afzonderlijke Commis- Drie Conijnissi~in

sien voor to stellen; eene om die verooniging met de genoemde Schotscho Kerken; voorgesteld.

do andore em die met de Gereformoerde Kerk in het Transvaalsche; do derde om die
met do Afgescheidene Kerk in Zuid-Afrika to overwogen.

Daar de tijd nu verstreken is, wordt do vordore behandeling dozer zaak tot Behandeling vet

morgen verdaagd. Do Moderator neemt weder zijne plaats in, en do Kiadnotulen
worden gelezen. Be Predikant van Oudtshoorn doot hot dankgobed.

Geresumeerd en geteekend op heden den 1 7den October 1862.
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VIERDE ZJTPJNG,
Vr~jdag, den 1 7clen October.

Afwezig Os. Spijker met kennisgeving, de Ouderling van Wijnberg door onge...
steidheid nog belet, de Ouderling van Calvinja met verlof en de Ouderling van Zwart
land zonder kenuisgeving.

I)s. Meiring geor~ Het openings gebed geschiedt door den Predikant van Caledon. Be Actuarius
dead, berigt dat de Candidaat A. P. Meiring op gisteren avond als Leeraar is geordend, en

stelt voor dat hij als Plaatsvervaflger van den Leeraar van St. Stephens in deze Verga
dering zitting neme. Bit wordt algemeen toegestemd, waarop Os. Meiring de Vergade—

neemt zitting. ring binnen treedt, en plaats neemt.

Be Scriba leest flu de Notulen der derde Zitting, welke gearresteerd en behoor
lijk geteekend worden.

Be geloofsbrjef van de Afgevaardigden van Pietermaritzburg wordt flu ingediend
Ds. Huet geeft ver. en gelezen; alleen de Predikant neemt heden zitting. Op verzoek van den Voorzitter
s1ag van de Soup
breuk. geeft hij een kort Verslag van de geledene schipbreuk. Hierop doet de Scriba het

volgend voorstel, dat door den jongsten Predikant van de Kaapstad gesecondeerd, en
met algemeene stemmen aangenomen worth: “Be Synode besluite om, op aanstaanden
Zondag, Gods hand openlijk en dankbaar te erkennen, in het bewaren en redden nit het

Besluit om Gods be
wareudo hand open- groot gevaar, waarin ZJj in den nacht van den 1 3den dezer verkeerden, van zoo velen
lijk to erkeiinen. Zijner dienstknechten; en dat dit geschiede in al de Gereformeerde Kerken van de

Kaapstad, en in zoodanige andere gemeenten waa~’in kennisgeving van dit besluit nog
in tijds komen kan.”

Be Predikant van Oudtshoorn dient het volgend vooratel in, hetwelk door den
~s1uitom de Schip Predikant van Prins Albert ondersteund ez~ aangenomen wordt: “Bat er eene Corn
breukelingen te ge
moot te komen. missie worde benoemd, ten einde in de eerste behoeften te voorzierj van die Broeders

welke schipbreuk geleden hebben, en verdere maatregeien daaromtrent te nemen.” Be
Commissie zal bestaan uit den Predikant van Oudtshoorn, den jongsten Predikant van
de Kaap~tad, de Predikanten van Stellenbosch, Paarl, Darling, Bredasdorp, Richmond,
Murraysburg, en de beide Ouderlingen van de Kaapstad.Men wil des Zatnr- Men besluit des Zaturdags te zitten, maar slechts tot 12 uur.

dags tot 12 uur zit
ten. Be Predikant van de Paarl geeft kennis “dat hij ongenegen is, om als Lid der
Verzoek van den Pre- Regtscommissie te fungeren, en verzoekt dat zijne benoeming tot dezelve vernietigd, en
dikant van Paarl een ander Lid der Vergadering in zijne plaats benoernd worde.” HetzelIde wordt door

Oudtzhoorn.
en van dien van den Predikant van Oud~shoorn verzocht. Beze verzoeken zullen morgen in overweging

genomen worden.
Be discussie over Hoofd. I. 1 wordt hervat, en de Assessor annvaardt den StoeL

Do discussie over de Be Predikant van Middelburg stelt het volgende Amendement voor, ges&ondeerd door
vereeniging met an- den Predikant van Clan William: “Baar in de Synode de zaken der Afgescheidenen
solie Kerken wordt
dete Presb~eriaan- en der Ove~aalsche ~erken behandeld ziillen worden, na het versehijuen van het
voortgezet. Versiag van den Actuarius, zoo stelt de ondergeteekende voor, dat er nu behandeld

worde alleen dat gedeelte van het voorstel, dat op de Schotsehe Kerken ziet.” Bit
He~ voorstel wordt
verdeeld. wordt verWorpen, en de discussie over het drieledige voorstel van den Predikant van

Worcester voortgezet. Be Predikant van Worcester stelt voor om zijn voorstel in drie
deelen te splitsen, en dan elk deel afzonderlijk ter sprake te brengen. Be Predikant
van Murraysburg ondersteunt dit voorstel, en de Vergadering neemt het aan. Nu

Voorstel aangaand stelt de Predikant van Worcester voor: “Bat eene Commissie worde aangesteld om de
do Schotsche ge
zaeenten. vereemging met de Schotsche Presbyterjaansche gerneenten in Zuid-Afrika in overweging
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te nemen, en daarna te rapporteren.” Dit voorstel, ondersteund door den derden
Predikant van de Kaapstad, lokt eene diseussie uit, waaraan de Secondant, de Predikan
ten van Ladysmith, Pietermaritzburg, Darling, de Paarl en anderen deelnemen. Dc
Preclikant van Tulbagh, ondersteund door zijnen Ouderling, stelt het volgende Amende
ment voor: “Dat de Vergadering zich noah met het een noch met het ander in het ~~n~iement van Ps.

voorstel begrepen, inlate, daar zij er niet toe geroepen wordt.” Be Predikant van Clan ~ ~ ~
William stelt een ander Amendement voor: “Ofsehoon de Synode de vereenlgmg ray.

waarvan gesproken is geworden, hoogstwenschelijk ‘acht, gevoelt zij zich niet geroepen,
orn thans verdere stappen in de zaak te nemen.” Dc Actuarius deelt mede wat in de
Synode van 1857, met betrekking tot deze zelfde zaak is gedaan en besloteui. Hierop~ ~s5Throrn~

geeft de Voorsteller zijn voornemen te kennen, om zijn ~oorstel in te trekken. Men
meent dat dit niet geschieden kan, tenzij de Vergadering hem hiertoe toestemming Jiet voorstel inc’e

verleene. De gevraagde toestemming wordt gegeven. Nu ontstaa.t er echter eene trokken.

discussie omtrent bet al of niet noodzakeijke van de toestemming der Vergadering bij
bet intrekken van een voorstel. De Voorzitter is van gevoelen, dat, wanneer de Verlof noodig tot in

discussie over een voorstel geopend is, de Voorsteller bet niet intrekken kan, zonder t~e~ken van eenvoor

daartoe door de Vergadering verleend verlof.
Ret volgende voorstel van den jongsten Predikant van de Kaapstad, gesecon

deerd door den Predikant van Graaff—Reinet, wordt hierop aangenomen en bij bet
Reglement van Orde gevoegd “Ret zal uoch den Voorsteller noch den Secondant van of eeni~ punt van

eenig voorstel, noch beiden vrijstaan, hot eons ter tafel gelegde punt van overweging, overwebging.

hetzij er reeds over gesproken is of niet, zoiider verlof der Vergadering in te trekken.”
Roewel nu de Amendementen op liet inge~rokken voorstel vervallen, zoo blijft

or toch nog het Amendement van den Predikant van Tulbagh over, dat betrekking Ret ~mendement

hee~ op alle drie do deelen van bet voorstel van den Predikant van Worcester. Be~ over

vraag wordt, uaar aanieiding daarvan, nu behandeld—Zal men met de overige deelen
thans voortgaan of niet ~ Be Predikant van Montagu, ondersteuiid door dien Amend meat van Dr.

van Darling, levert bet volgende Amendement in, dat aangenomen wordt: “Be~ aangeao

verhouding van onze Kerk tot do Afgeseheidene en Transvaalsche gemeenten zal later
ter regter plaatse besprokeii worden.”

Na do Pauze wordt er gelezen ecu brief van den Ouderling van Zwartland, Brief van Ouderiin~

waarin hij te kemien geeft, dat bij de zittingen dozer Vergadering nie~ zal bijwonen LoedoW.

tot op den dag, waarop bet door hem op gisteren ingeleverd voorstel ter sprako zal
komen. (Zie Bijl.)

Eenige documenten betreffende de oprigting eener gemeente to Tarkastad worden Documenten ingele

ingeleverd, gelijk ook eene Memorie van vier Le~den van Somerset, orn tot Cradock te
Tnpgen bebooren, en der Commissie van Orde overhandigd. Tnsgelijks een brief over
het onderwijs, van eenen Oud-Ouderling van Colesberg, die aan de Commissie van
Openbaar Godsdienstig Onderwijs wordt ter hand gesteid.

Twee Mernorien van Riebeek West worden ontvangen, en zullen in ovorweging T.vee Memorifa

komen, wanneer Hoofd. VIII. 2 der Beschrijvingspunten ter tafel zal worden gebragt. Riebeek West.
Do ingezonden stukken van eenige Leden van Ladysmitb, die onder do gemeente Documenten van La-

van Oudtshoorn wenschen te behooren, worden ~este1d in handen van do Commissie dysmith euOudts.b hoorn.
van Orde.

Roofd. II. 10 koint nu ter tafel, en wordt door den Voorsteller toegelicht,
waarna hij hot volgende voorstel indient: “Be Hoogleeraren in do godgeleerdheid aan
bet Theologiscbe Seminarium zullen deelen in al do regten en voorregten van do Leden ~

der Synode en Ringsvergaderingen, bebalve dan, wanneer bet in strijd zoude zijn met
reeds gemaakte bepalirigen. Zij hebben regt van zitting in de Vergaderingen van die
Ringen waaronder zij sorteren.” Be Ouderling van Murraysburg soconcleert bet voor
ste1. Na eenige discussie waaraan de Predikauten van Darling, Kaapstad, do Paarl,
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Stellenbosch en Napier, de Scriba en de Assessor deel nemen, stelt laatstgenoernde het~
Amendementyanden volgende Amendement voor, dat door den Predikant van Murraysburg wordt onder
Asse~or. ste~md: “Be S~ode bepale alleen de plaats alwaar de Professoren in de Theologie van

het Seminarium huime zitting zullen nemen, daar hunne verhouding tot de Roogere
Vergaderingen reeds genoegzaam bepaald is in de wet door de Synode van 1857
gemaakt, op welke wet en met welke regten zij hunne aanstelling bekomen hebben.”

Amendementvanflr. Be jongste Predikant van de Kaapstad, gesecondeerd door den Predikant van de
Heijn~. Paarl, levert een añder Amendernent in, t. w.: “Dat de zinsnede—Zij hebben als

Adviserende Leden, zitting in de Vergaderingen der hoogere Kerkbesturen—worde
gerevideerd en gemodificeerd~” Bit laatste Amendement verworpen zijnde, wordt dat

Dat van den Assessor van den Assessor aangenomen. Als plaats voor de Professoren wordt aangewezen eene
aangenomen. afzonderlijke tafel vó6r de Moderatuur.

Hoofd. I. 2 is nu aan de orde van behandelirig. Be Assessor leidt deze vraag
Wat te doen, wan- in, namens den Ring van de Kaapstad, en de Scriba van den Beaufortschen Ring,
~ieer het werelcUijk namens dien Rmg. Be Scriba stelt voor de benoemmg van eene Commissie, om een

autwoord op de voorgestelde vraag optestellen, en aan de beoordeeling van deze Verga
palingen? dering voorteleggen. Bit voorstel, ondersteund door den jongsten Predikant van de

Kaapstad, wordt aangenomen. Be Comrnissje zal bestaan uit den Assessor, de Predi
Commissie benoemd. kauten van Prins Albert, Swellendam, Pietermaritzburg, en den Hoogleeraar Murray.

Zij zal Rapport moeten uitbrengen op Bingsdag den 28sten dezer.
Hoofd. I. 3 komt nu in behandeling. Be Predikant van Richmond geeft de

redenen op waarom zijn Kerkeraad die vraag heeft ingezonden. Rij heeft gezien dat
Or,donnantie van De er Burgerlijke ambtenaren zijn, die haar ontkennend beantwoorden. Ret volgende

voorstel van den Assessor, gesecondeerd door den jongsten Predikant van de Kaapstad,
Besluit daaromtrent. wordt hierop ingediend en aangenomen: “Bat, daar er bepaald is, dat de uittreksels

uit de Huwelijks-Ordonnantie van Commissaris Generaal Be Mist tot rigtsnoer dienen
moeten voor Leeraars en Leden, de Synode terstond stappen neme, om bij de Regering te
weten te komen, of die Huwelijks-Ordonnantje nog van kracht is.”

Be Predikant van Swellendam licht nu Hoofd. I. 4 toe. Verscheidene gevallen
~yecii~!eHuwe1iiks- worden er genoemd ten bewijze van de wenschelijkheid van dat voorstel. De jongste

Predikant van de Kaapstad stelt het volgende voor: “Ret wordt den Leeraren aanbe
volen, om zich bij het Gouvernement te vervoegen, indien er op onbehoorlijke wijzen

Bealuit daaromtrent. door partijen Speciale Licentien verkregen worden.” Dit voorstel wordt door den
Assessor ondersteund en aangenomen.

Be Predikant van Hanover stelt twee vragen voor, die later ter sprake zullen
Vragen van Ds. Bur- komen: 1. “In welke verhouding staat onze Kerk tot den Staat ?“ 2. “Of de Predi-’

kanten verpligt zijn om personen in het huwelijk te bevestigen, op vertoonen van
lijken. Huwelijks-licentien ~ N.B. Zijn zij het wel in eenig ander geval ?“

Verzoek van Ds. A. Be Predikant van Graaff-Reinet verzoekt om ontslag als Lid der Commissie
Murray, sen. voor de Constitutie der Synode, omdat zijne standplaats in de voorgestelde verandering

betrokken is. Bit verzoek zal op morgen overwogen worden,
Be Kiadnotulen worden nu gelezen, waarop de Predikant van Darling het

dankgebed doet.
Geresumeerd en geteekend op heden den 1 8den October 18 62~
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VIJFDE ZITTING,
Zaturciag, den l8den October.

Afwezig met verlof de Predikanten van Beaufort en Middelburg, insgelijks de
tweede en derde Predikanten van de Kaapstad, de Predikant van Somerset en de
Ouderling van Wijnberg, allen door ongesteidheici verhinderd, on de Ouderlingen van
Zwartland, Somerset en Burban.

Be Predikant van Napier doet het gebed, waarna de Notulen der Vierde Zitting
geresumeerd en geteekend worden,

Be Predikanten van Weenen en Rarrismith verschijnen in de Vergadering en Nicuwe Leden

nemen zitting. schijnen.

Ret verzoek van den Predikant van de Paarl, gisteren gedaan, wordt nu
beharideld. Dc verzoeker zet de redenen uiteen, waarom hij om ontslag vraagt. Hij~
klaagt over gebrek aan tijd voor de menigvuldige ~ezigheden der Commissie, aismede Paarl wordt behan.

dat men tegen hem eene exceptio judicis non competentis maken kan. Be Assessor deld.

levert daarop het volgend voorstel in, dat, door den Ouderling van Worcester gesecon- Voorstel van den As.

deerd, aangenomen wordt: “Bat aan de Regts Commissie dagen worden aangewezen, sessor aangenomen.

waarop zij hare werkzaamheden verrigten kan,—en voorts dat, wat aangaat de exceptio
judicis non competentis, de Predikant van de Paarl versehoond worde in die zaak,
waarin hij zelve betrokken is.” Be Assessor wordt ben~emd als Secundus van den
Predikant van de Paarl in de bedoelde zaak.

Be Predikant van Oudtshoorn g~eft de redenen op, waarom hij om ontslag hot versoek van den

verzoekt, en aan zijn verzoek, op voorstel van den Scriba, gesecondeerd door den Predikantvan9udts-boom ingewilligd.
Predikant van Caledon, wordt voldaan. Be Predikant van Pietermaritzburg wordt
hierop in plaats van den Predikant van Oudtshoorn aangesteld, en deze wordt, op zijn
~igen voorstel, bij de Commissie van Onderwijs gevoegd.

Be Predikanten van Uitenhage en Stockenstrom verschijnen flu in de Vergade- Andere leden

ring en nemen zitting. Zij worden door den Voorzitter verwelkomd, die namens de schiin~~vorden

Vergadering, zijne blijdschap te kennen geeft over de bewarende hand Gods, die hen en
de overige Broeders uit het groot gevaar, waarin zij verkeerden, gered had.

Be Predikant van Graaff-Reinet trekt, na eenige discussie, zijn verzoek om
versehooning in.

Twee Memorien van Prins Albert, voor en tegen de vrije verkiezing, worden Memoriën aangaande

gesteld in handen der Commissie. do Vrije Verkiezing.

Be Voorzitter kondigt nu aan, dat de dagen voor de zitting der Regts Commissie
vp Maandag bepaald zullen worden.

Be Rationarii worden flu benoemd als volgt:
Voor den Ring van Kaapstad, ... .. Ps. Ram. naeionarii benoemd.

Tulbagh, ... ... Ouclerling du Plessis.
Swellendam, ... ... Ps. Paneel.
Graaff-Reinet, ... ... Ds. du Plessis.
Albanie, .. ... Ps. Reugh..
Transgariep, ... ... Ouderling Kiopper.
Peaufort, •... ... Bs. Bamberger.
George, ... ... Ouderling Mulder.

1{oofd. II. 14 “Be Synode bepale een of meer dagen, gedurende de zitting,
tot broederlijk en biddend onderhoud enz.” Bit voorstel wordt ter sprake gebragt en Dag~n tot broederhiken biddend onder
toegehcht door den Predikant van Worcester, wiens plaats als Voorzitter nu door den bond voomgesteld.
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Assessor wordt bekleed. Hij stelt voor de voormiddag zitting elken Woensdag daartoe
aftezonderen, en wordt oridersteund door den Ouderling van Murraysburg. Hij wil
ook dat die Vergadering met opene deuren gehouden worde. Be Ouderling Gie stelt

Amendemenf her. als Amenderrient voor, dat ~het bedoelde onderhoud elken Dingsdag avond worde
omtrent.

gehouden. Bit wordt door den Ouderling van Burgersdorp gesecondeerd. Als verder
Vercjere Amende~ Amendement stelt do PredjJ~ant van Puns Albert, ondersteimd door den Ouderling van
meat aangenomeu. Worcester, ~roor: “Be v~orn~iddag ~itting van elken Woensdag worde daartoe afgezon

derd, en met geslotexie ~u~ren.” Dit wordt aangenomen. Be Predikanten van Darling~
Wiein de ininderhejd Fransch l{oelg, Vieto~ an iTopefield, Bredasdorp, en de Ouderlingen van Darling en
gesteznd hebben. Riebeek West verz~okeu aanteekening, d~t zij in de minderheid gestemd hebben. Be

Wie tegen geslotene Predikant v~ ~ ‘ ver~o~i~ dat aai~geteekend worde, dat hij voor het
deuren wareis. houden van ten is, maar tegen gesloteno deuren. Hiermed&

van Riversdale, Victoria, Ladysmith en Robertson, en
Hopefield,~ Sutherland en Graaff-Reinet, en de tweed&

verzoek van den Predikant van Montagu, uitgesteld
w~ordt

Voorstel van denPre. ~ “Voortaan worde do herziene uitgaaf der Kerkelijke Wetten
dikant van Montagu d~en Predikant van Montagu toegelicht en door dien van Clan William
niet aangenomen.

~oorstel wordt echter 1~erwei~pen.
Verzoek van den Bet~ver~at in Hoofd. II. 12 w~rdt, nadat de reclen tot hot doen daarvan
Ring van Beaufort
toegestaan. was opge~e~n, ~oegesta~n.

K4*~or~e1 van d€n Predikant van Worcester, vervat in Hoofd. II. 16, wordt
D~ bepaling osntrent flu ter tafe~gebragt, terwijl do Assessor den Stool bekleedt. Ret voorstol door den
de kiezing van den
Moderator wordt ge~ Voorstel1~e~ ~o~g~licht, ~n door den Scuba oñdersteund, wordt aangenomen, en aan den
wijzigd. Acti~arius wordt opgedragen hot wets artikel naar dit Besluit to veranderen.

HQ~M. II. 7 wocrdt ter sprako gebragt, en, door den Predikant van Hanover
Voorstel aangaande toegeicht, ~k~or dien van Victoria ondorsteund. Be S~riba stelt als Amendement voor:
het jaarlijksch Ver. “Bat hieraan genoegzaam ka~ worden voldaan, wanneer aan do Scribas der Ringen
slag van den Sta~t wordt opgedragen, mneer breedvoerig te zijn in het opmaken van hun versiag aangaande
der Godsdienst, ~au
genomen. den staa~ der Godsdienst in do gemeenten, en zoodanig frorsiag publiek te maken,

zoodra mogelijk ~ia afloop der Vergaderingen.” Bit Amendement wordt door den
Predikant van Graaf-Reinet gesecondeerd en sangenomen.

Er wordt bepaald dat elken Maandag avond eon Synodaal Biduur gehouden zal
Synodaal Biduur bO~ worden; tot hot houden van hot eerste benoemde do Voorzitter do Predikanten van
panid.

Tqlbagh en Colesberg.
Do ~Predikant van Montagu wenscht dat aangeteekend worde, dat hij, bij het

Dc Predikant van behandelen van Hoofd. II. 11 in do minderheid heeft gestemd, en geeft tevens kennis,
Montagu verzoekt
aanteekening, en zal dat hij later do vraag doen zal, tot wien do Leeraren en Loden der Kerk zich wenden
later eene vraag docn. moeten, in goval van onnaauwkeurigheid; en op wien rust do taak van do gomaakte

veranderingei4 door do Synodale Vergadering, in het Wetboek optenemen, en ~olgons
welk artikel.

Be Kiadnotuien worden nu voorgelezen, waarna hot dankgebed door den Predi
kant van Riversdale gedaan wordt.

~eresmneerd en geteekend op heden den 2Osten October 1862.

de



19

ZESDE ZITTING~
]Jiaanclag, den 2Osten October.

Afwezig met kennisgeving de Ouderlingen van Wiji~berg en Hottentots lEtollanci,
en de Predikanten van Napier en Colesberg.

Be Vergaderiug wordt geopend met gebed door den Predikant van Burgersdorp.
Be Notulen der Vijfde Zitting worden geresumeerd, goedgekeurd en geteekend.

Be tweede Predikant van de Kaapstad verzoekt aanteekening dat hij in de
zitting van Woensdag, na de Pauze, niet tegenwoordig geweest is. Vezoek van Be.

In de Vergadering verschijnen de Predikant en Ouderling van Piquetberg, de Spijker.

Predikant en Ouderling van Pearston, de Predikant en Ouderling van Winburg, de Verdere Leden ver

Ouderling van Ladysmith (Natal), de Predikant van Somerset (Oost), de Ouderling sehijnen.

van Bloemfontein, de Ouderling van Pietermaritzburg, de Ouderling van Kroonstad,
en de Ouderling van Queenstown.

Ret Credentiaal van Bloemfontein is alleen geteekend door den Voorzitter van
den Kerkeraad; aan den Afgevaardigde wordt nogtaus zitting verleend, onder bepaling Ret Credet~tia~d v~n

dat in de toekems~ een Credentiaal uit de gemeente volgens de wet geteekend moet zijn.~
Bat van Pearston is met de schipbreuk veuloren, en ook van Queenstown. kenci.

Be Ouderliiig van Piquetberg, berigt ontvangen hebbende van den dood eener
betrekking, verzoekt en verkrijgt verlof om huiswaarts te gaan. Be Ouderling van

Be j ongste Predikant van de Kaapstad verzoekt ~anteekeniug, dat hij bij de~ keert

behandeling van Hoofd. II. 14 der Beschrijvingspunten niet tegenwoordig was, en er
te~en protesteert. Hiermede vereenigen zich de Predikant van Piquetberg, en de Verzoek van Dr.Heijns met Protest—
tweede Predikant van de Kaapstad. ook van anderen.

Be Predikant van Darling verzoekt aanteekening dat hij niet tegenwoordig was
bij het nemen van het besluit om op elken Maandag avond een Synodaal Biduur te Verzoek van den Pre

houden. dikant van Darling.
Men gaat flu over tot het bepalen van den tijd, waarop aan de Regts-Commissie

de gelegenheid gegeven zal worden, om hare werkzaamheden te verrigten, Do Assessor,
ondersteund door den Ouderling van Oudtshoorn, stelt voor, morgen (Dingsdag) daartoe~
aftez9nderen. Be Predikant van Pietermaritzburg, ondersteund door den jongsten missie.

Predikant van de Kaapstad, wil Woensdag. Be Predikant van Stellenbosch, onder- Voorstellen hierom

steund door den Ouderling van Calvinia, stelt Zaturdag voor. Be Predikant van treat.

Montagu stelt voor: “Dat aan de Regts-Comniissie gevraagd worde, om op heden
namiddag den dag voortestellen.” Bit wordt door den Predikant van Frazerburg gese
condeerd en aangenomen.

Een voorstel van den Predikant van Riversdale wordt nu ingediend en voorge
lezen, en zal na de Pauze ter sprake komen.

Men gaat flu weder over tot de behandeling der Beschrijvingspunten. Hoofd. II.
8 : “Bat het honorarium van den Actuarius enz.” wordt door den Voorsteller toegeicht,
en door den Predikant van Clan William gesecondeerd. Men besluit de onderseheidene Voorstellen omtrcnt
betrekkingen in Art. 245 : a afzonderlijk te overwegen. Be derde Predikant van cle het honorarium van

Kaapstad stelt hierop voor dat het Honorarium van den Actuarius Synodi blijve zoo den Actuarnis,

als heb is. Bit wordt door den Predikant van Franschhoek gesecondeerd.
Be Predikant van Darling stelt voor, dat het verdubbeld worde, hetwelk door

den Predikant van Somerset Oost gesecondeerd wordt. Boor den Predikant van Prins
Albert, ondersteund door dien van Pearston, wordt voorgesteld dat het £50 per jaar zij.
Be Predikant van Stellenbosch, ondersteund door den Ouderling van Sutherland, stelt
voor: “flat de Vergadering te weten kome, of er genoegzaam geld is, om de toelagen

E
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te verhoogen. Pat er eene Commissie daartoe worde aangesteld, en de Synode, bij
Ontvangst van Rapport, met gesloten deuren daarover zitte.” Do Predikant van
Pietermaritzburg stelt voor, gesecondeerd door dell Predikant van ~{iddelburg :—“ dat

~en Verwo~eu. met ,qesloten cleuren uitgelaten worde.” Het oorspronkelijk voorstel en al de Amende_

menten worden verworpen. Be Predikant van Montagu wil dat, volgens besluit vanVoorstel van den Pre.
dikant van Montagu de laatste Synodale Vergadering, de staat van bet Synodaal fonds openbaar gemaakt
omtrent het Syno- worde, voor dat gelegenheid tot voorstellen gegeven worde. Dc Predikant van
dale Ponds.

Pi quetberg is van hetzelfde gevoelen. Een voorstel van den Predil~ant van Middelburg,
gesecondeerd door den Ouderling van Colesberg, “dat de Wetsbepaling blijve gelijk zij
is,” wordt door do Vergadering aangenomen.

Art. 245 : a kornt andermaal ter sprake, en wel in verband met het Honorarium
Voorstellen omtrent van de Scribas en Kwestors der Ringen. Be Predikant van Hanover ondersteunt zijn
het honorarium van
de Seriba~ der Ringen voorstel, zoo als hot in de Beschrijvingspijnten voorkomt, hetwelk door den Assessor

wordt gesecondeerd. Be Predikant van Prins Albert stelt voor: “Be wet blijve bier
ook, zoo als dezelve leest.” Bit wordt door den Ouderling Gie gesecondeerd. Be
Predikant van Darling stelt voor, gesecondeerd door den Predikant van Murraysburg:
“Bat het Honorarium £20 per jaar z~j.” Be Predikant van Stellenbosch herhaalt zijn
Amendement omtrent eene Commissie, en wordt door den Ouderling van Calvinia
ondersteund.

Be beide laatste Amendementen worden verworpen. Met toestemming van den
Allen verworpen. Predikant van Prins Albert wordt bet oorspronkelijk voorstel bet eerst tot stemming

gebragt, en daar dit verworpen wordt, beschouwt men dat bet Amendement niet ter
stemming behoeft gebragt te worden.

Na de Pauze wordt do~r den Voorzitter ter tafel gebragt een brief van den
&ief van den Eerw. Eerw. F. L. Cachet (zie Biji.), verzoekende dat Hoofd. XI. 7—” Verzoek om legitimatie
Heer F. L. Cachet.

enz.,” zoo spoedig mogelijk overwogen worde. Ben Scriba wordt gelast hem to
berigten, dat aan zijn verzoek zal voldaan worden, zoodra bet Versiag van den
Actuarius gedrukt en ter sprake gebragt zal zijn geworden.

Het volgende voorstel van den Predikant van Riversdale komt nu ter sprake
Voorstel van den Pre. “Be ondergeteekende stelt voor dat de bijwoning van do bijeenkomsten tot broederlijk en
dikant van Rivers- biddend onderhoud, omtrent de middelen, waardoor do kraeht der Evangeliediening
dale omtrent bet bij
wonen van bet broc- kan vermeerderd worden, niet verpligtend zal zijn voor dezull;en, die tegen bet besluit
d~lijk ouderhoud. zijn.” Bit wordt door den Predil~ant van Piquetberg gesecondeerd, en geeft aanleiding

tot eene discu ssio waaraan de Prodikanten van Victoria, Darling, Montagu, Zwartland,
Hanover, Fauresmith, en do Scriba deelneinen. Eon Amendement van den Predikant

Arnendernentvandeu van Stellenbosch, ondersteund door dien van Middelburg, en luidende als voigt :—
Predikaut van Stel
lenbosch. “Daar de wet in dezon rum genoeg en eng- genoeg is, worde hierop niets bepaald,”
Predikant van Par- wordt aangenomen. Be Predikant van Darling verzoekt aanteekening dat hij in de
linginderniuderheid. minderheid gestemd heeft. Be Predikant van Zwartland verzoekt nanteekening, dat,

aihoewel hij goon Protest hoeft doen aanteekenen, nadat Hoofd. II. 14 aangenomen
Het gevoelen van den was, ~ nogtans van gevoelen is, dat zoodanig onderhoud tot do werkzaamheden der
Preclikant van Zwart
land. S)rnode niet behoort, en dat hij derhalve zich niet verpligt acht die zittingon bijtewonen.

Nu wordt voorgelezen Versing van de Commissie aangesteld om aangaande den
Do Commissie rap- inhoud van eenige documenten, die to mat voor do publicatie met do Beschrijvings
porteert nan~aande
ontvaugene ~ punten ontvangen zijn, to rapporteren. Be Documenten die bij de Regts-Commissie to
menten. huis behooren, worden haar ter hand gesteid, aismede die welke betrekking hebbon op

do in EToofU. XI. 21 en 22 der Beschrijvingspunten vermelde zaken. Do Voorzitter
maakt bekend dat do overige punten in dat verslag vermeld, na de afhandeling der
Beschrijvingspunten, in overweging zullen komen.Donderdag afgezon

dord voor de werk- Op verzoek van do Regts-Commissie wordt Bonderdag aanstaande afgezonderd,
~aarnheden der Corn- ter verrigting van do werkzaamheden aan haar en de verschillende andere Commission
inis~iln.
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opgedragen. Dien ten gevolge verandert de Voorzitter den dag ter indiening va~ het
Rapport over de Constitutie der Synode, van Donderdag in Vrijdag aanstaande.

Be Predikant van Hanover gaat flu voort met zijne toelichting van II. 8, 111 Voorstel omtrent hot

betrekking tot den Scriba der Synode. Zijn voorstel om verhooging van het Honora
rium van den Scriba met 50 per cent. wordt ondersteund door den Predikant van
Darling. Be Predikant van Stellenbosch doet andermaal zijn voorstel aangaande eene
Commissie (zie boven). Be jongste Predikant van de Kaapstad, ondersteund door den
Ouderling Gie, stelt voor: “Dat de bepalmg blijve zoo als zij is, maar dat deze zaak, De zaak 2a1 nader ter

tegen den afloop der Synode, weder ter tafel zal worden gebragt, wanneer men met het tafel gebragt worden,

Saldo der Synodale fondsen bekend zal zijn geworden.” Bit Amendement wordt
aangenomen.

Be overweging van Art. 245 : b en c der Kerkelijke Wetten, waarop insgelijks ~ ~ do overige

gedoeld wordt in Hoofd. II. 8 wordt, op verzoek van den Voorsteller, en met toestem- voorstellen.

ming der Vergadering, tot op een’ lateren dag verschoven.
Hoofd. II. 13 der Beschrijving~punten: “Be Synode doe onderzoek naar de

Opwekking en hare vruchten,” is nu aan de orde van i~ehandeing. Ret wordt toege-~
licht door den Voorsteller, den Predikant van Worcester, die in den Voorzitters-stoel
door den Assessor vervangen wordt. Twee plaunen legt hij aan de Vergadering voor,
om aan den in zijn voorstel uitgedrukten wensch gevoig te geven ;—ôf dat er eene
Commissie worde benoemd om de zaak te onderzoeken, of dat den Leden gelegenheid
gegeven worde, om hunne bevindingen en beschouwingen in dezen medetedeelen.
Algemeen kiest men het laatste. Be zitting van den eerstkomenden Woensdag morgen zal met opene-denrea

zal daaraari worden gewijd, terwiji van wege de belangrijkheid van deze zaak voor de besproken worden.

gemeente, die zitting met opene deuren zal gehouden worden.
Hoofd. II. 15 en III. 1 zullen later, in verband met V. 13, XI. 15 enz. behandeld

worden.
Nu wordt Hoofd. III. 2 ter sprake gebragt, en door den Assessor als waarne

inenden Voorzitter van den Ring van Kaapstad toegelicht. Be jongste Predikant van
de Kaapstad verzoekt, dat het hierover aangeteekende in de Notulen des Rings worde
voorgelezen, en meent dat, behalve het opgegeven Beschrijvingspunt, ook nog deze Het regb van den

vraag door den Ring aan de Synode is oedaan——Of de Rino’s-Commissie het regt zal Ring om Zendelingenb • b . . en Huippredikers m
hebben een Predikant te ordenen ~ Ret bedoelde uit de handelingen van dien Ring to zegenen.

wordt voorgelezen. Ter verduidelijking van Art. 62, 19, stelt de Actuarius de
volgende verandering daarin voor: de woorden “mits zij aantoonen, dat zij wettig voor
eene gemeente zijn aangesteld,” te laten volgen op de woorden: “de dienst te verrigten.” ~7oo~steUen dwom

flit voorstel wordt door den Scriba ondersteund. Be Predikant van Pietermaritzburg,
gesecondeerd door den Predikant van 1V[ontagu, levert het volgende Amendement in:

Art. 62, 19 worde aldus gelezen: Be Rings-Vergadering heeft het regt Kandidaten
in te zegenen, wanneer zij zich buiten de grenzen begeven, ter voortplanting van het
Evangelie onder de heidenen, of om als Huippredikers te dienen, mits zij in dit geval
aantoonen, dat zij wettig voor eene gemeente zijn aangesteld; en de Rings-Vergadering
~a1 de Bocumenten behoorlijk bij den Actuarius Synodi doen registreren.” Bit wordt
aangenomen. Be jongste Predikant van de Kaapstad zegt hierop dat hij dit besluit
vernomen hebbende, het nu niet noodig acht om het tweede punt in de Notulen des
Rings voorkomende, betreffende de Rings-Commissie ter tafel te brengen.

Van wege de ongesteidheid van den Predikant van Colesberg, wordt de Predi
kant van Winburg benoemd om heden avond in het Synodaal Biduur voortegaan. Be
Kiadnotulen worden gelezen, en het dankgebed gedaan door den Predikant van
Murraysburg.

Geresumeerd en geteekend op heden den 21 sten October 1862.
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ZEVENBE ZITTIN~,
Dingsclag, den 21 sten October.

Met keimisgeving zijn afwezig de tweede Predikant van de Kaapstad, do Predj
kant van Colesberg, en de Ouderlingen van WijniDerg en Somer~et (H. H.), de dri
laatstgenoemden wegens ongesfeidheid.

Ret openings-gebed gesehiedt door den Predikant van Heidelberg: de Notuler
der Zesde Zitting worden geresumeerd, en volgens de wet geteekend.

Do Predikanten van Knysna, Queenstown, Greytown en Biocrnfontein nemen
~~we Leden nemen voor het eerst zitting. Be geloofsbrief van Greytown wordt ingeleverd en ui orde

bevonden. Benevens den Leeraar zal de Ouderiing J. H. Bruwer die gemeente verte
geuwoordigen; deze neemt insgelijks zijile plaats m.

Be dank der Vergaderirig wordt door den Voorzitter toegebragt aan de Predi
kanten van Tulbagh en Winburg voor de diensten gisteren avond door hen verrigt.

Verzoek van den Daar RooM. III. 3 “Dat de Ring van Albanie enz.” nu behandeld moet worden,
Ring van Albanie, wordt het toegelicht door den Predikant van TJiteuhage, en door dien van Hurnarisdorp

ondersteund. Na eenige discussie levert de Assessor hat volgende voorstel in, dat,
ondersteund door den Predikant van Humansdorp, aa.ngenonieu wordt: “Bat de LedenDc~iuzt daaromtrent, . . .

van de Ringen van Graaff-Remet en Albanie iii Commissie gesteld worden, om over
zaak te confereren, en daarover Rapport uittebrengen.”

verzoek van den Ret verzoek van den Transgariepschen Ring oin eeno buitengewone Vergadering
van den Ring te mogen houden, wordt nu overwogen en toegestaan.

Roofd. V. 1 en 2, die nu moesten behandeld worden, worden, op verzoek van
den Voorsteller, voor het tegenwoordige uitgesteld.

Roofd. V. 3 “Meerdere handhaving van Art. 45” wordt door den Voorsteller
ingeleid met de opgave van de redenen waarom hij dit voorstel gedaan heeft. De

Discussie omtrent jongste Predikant van de Kaapstad ondersteunt het voorstel. Na eenige discussie stelt
nieerderehandhaving ‘de Predikant van Pietermaritzburg het volgende Arnendement voor, gesecondeerd door

den Ouderling van I-Ieidelberg: “Geen Leeraar zal, vooral op den dag des Heeren, in
do Paroehie van eenen anderen predliken, tenzij op uitnoodiging van den Leeraar dier
Parochie, of bij deszelfs afwezigheid, van den Kerkeraad enz.” Be Predikant van
Ladysmith, gesecondeerd door dien van Cradock, stelt voor aan Art. 45 toe te voegen:
“doch aan den anderen kant zal ieder Leeraar, verpligt zijnde zich van huis te
begeven, vôár ziju vertrek de nooclige voorzieuing in dezeu maken, of, bijaldien hem
daartoe tijd cii gelegenheid ontbreken, aisdan den Kerkeraad zulks toevertrouwen.”

Be Predikant van de Paarl steit voor dat de wet blijve zoo ais zij is, welk
Ameudement gesecondeerd wordt door den Sci’iba. Be Predikant van Stelleribosch,
ondersteund door den Ouderling van Sutherland, stelt voor: “Bat, oni wilekeur voor
tekomen, do Synode iii dezen meerdere regten geve aan den Kerkeraad, vooral aan do
Ouderlingen.” Be Ouclerling van do Kaapstad, Gie, ondersteund door den Ouderlmg
van Calvima, stelt voor : “Bat do Synode bepale dc aandacht van Leeraren en Kerke
raden bij Art. 45 der wetten, met verzoek om hetzelve te handhaven, mits de handha
ving niet ten gevolge hebbe, oin de prediking van het Evangelic te stremmen.” Bij d
stemming worden de Amendeinenten van den Ouderling van de Kaapstad, en van dei

)3cnluit daaromtrent, Predikant van Stellenbosch verworpen, en dat van den Predikant van de Paar
aangenomen.

Be vraag voorkomende in Roofd. V. 4 “In welken zin wordt in Art. 4
afweziglieicZ van den. Lecraar genomen ‘f” Ms antwoord stelt de Assessor voor “in de;
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gewonen zin.” Pit wordt door den Predikant van Stellenbosch ondersteund. De
Predikant van Hanover stelt voor, ondersteund door den Predikant van 1\~Iiddelburg : Discussie omtrent de

“Door afwezigheid van den Leeraar wordt bedoeld; zoodra hij buiten de grenzen
zijner gemeente is.” De Predikant van Uitenhage, ondersteund door Ouderling Gie, Leeraar.”

stelt voor: “Pat men door afwezigheid verstaan moet—wanneer de Leeraar zich
buiten de stad of het dorp bevindt.”

De Predikant van Prins Albert stelt voor, doch wordt hierin door memand
oudersteund: “Afwezigheid moet genomen worden in elk geval van niet tegenwoordig
te zijn, ~f op het dorp, of in de gemeente.” Tot stemming overgegaan zijnde verklaart
de Vergadering zich tegen al de Amendementen, terwijl het voorstel van den Assessor
aangenomen wordt.

Op verzoek van den Ouderling van Burgersdorp wordt flu Hoofd. X. 13 ter
sprake gebragt: “Roijering van het besluit—wie al dan niet tot den kansel zal
worden toegelaten,”—als van gelij ken aard zijnde met het zoo even verhandelde. De sel.

handelingen van de jongste Synode hieromtrent worden voorgelezen, waaruit de
Predikant van Darling aantoont, dat het besluit, zoo als in het bedoeld Beschrijvings
punt wordt opgegeven, niet in overeenstemming is met het besluit der Synode. De
Predikant van Graafi~-Reinet zegt, namens den Ring van G-raaff-Reinet, dat men niet Voo~te1 van den

alleen begeerde roijering van het besluit ten opzigte van Leeraars van andere Kerkge- Ring van Graaff

nootschappen, maar dat de Synode verkiare, dat de Ouderlingen eene stem zullen Reinet.

hebben in de toelating tot den kansel van Leeraars van alle Kerken. Ret besluit der
jongste Synode had in verscheidene gemeenten onzer Kerk aarileiding gegeven tot
groote ontevredenheid. De Predikant van Montagu geeft namens zijnen Kerkeraad, de
redenen tot het doen van dit voorstel op. De Predikant van Swellendam stelt hierop
voor: “Pat het, zoowel met betrekking tot Leeraren onzer Kerk als ook van andere V~oorste1van denPre‘ . . dikant van Swelleu~

Kerkgenootsehappen—in geval de Leeraar iemand anders voor zich wil laten precliken, daju.

—aan den Leeraar der gemeente met de Ouderlingen overgelaten worde, om te beslui
ten wie al dan niet tot den kansel zal worden toegelaten. In geval van verschil van
gevoelen beslist de Kerkeraad.” Dit wordt gesecondeerd door den Predikant van
Oudtshoorn. Dc Predikant van Hanover wi] dat er bijgevoegd worde: “Niemand zal ~~1enPreda~

worden toegelaten, zonder toestemming van den Leeraar.” Dc Predikant van Stellen- ~
bosch, ondersteund door dien van Middelburg, stelt voor: “Dat aan het verzoek worde
voldaan.” Door den Predikant van Prins Albert, ondersteund door dien van Darling,
wordt voorgesteld: “Dat met het oog op Art. 45, en het besluit daarop gevallen, aan
het verzoek van den Ring van Graaff-R~inet en den Kerkeraad van Montagu voldaan
worde.” Ter stemming gebragt zijnde zijn alle drie de Amendementen verworpen, en Besluit.

is het voorstel van den Predikant van Swellendam aangenomen. Tegen dit besluit Sommigen proteste.
protesteren de Predikanten van Hanover, Darling, Durban en Victoria.

Na de Pauze wordt door den jongsten Predikant van de Kaapstad gevraagd, of
men dit besluit uitstrekt tot alle gevallen, of alleen tot dezulken, waarin men reden Hoe men liet besluit

heeft om objectien te verwachten. Ret antwoord van de Vergadering is, dat alleen te verstaan hebbe.

zoodanige gevallen bedoeld worden. Door den Predikant van Middelburg wordt hierop ~ .

voorgesteld: “De Synode verklare, dat zij door het gemeld besluit van 1857 hoege- h:tB:~U~ :~
~ iaamd niet bedoeld heeft de Ouderlingen eenig regt te ontnemen.” Pit wordt eenparig
toegestemd.

Roofd. V. 5 wordt nu ter sprake gebragt. Dc Predikant van Oudtshoorn Voorstel omtrent

licht zijn voorstel toe, en wordt hierin ondersteund door den Ouderling van Darling. u’~g

Be Predikant van Swellendam stelt voor: “Dat er eene Commissie worde aangesteld
em deze belangrijke zaak rijpelijk te overwegen, en haar gevoelen zoodra mogelijk
mttebrengen, en dat alle zaken hiermede in verband staande, als Hoofd. VIII. 1, L EeneCommissievocr~

enz. aan deze Commissie worden opgedragen.” De Predikant van Montagu ondersteunt gesteld.
F
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dit voorstel. Be Predikant van Victoria levert een Amendement in, dat onderste~und
~n Amendement wordt door den Predikant van Pearston, van den volgenden inhoud: “Be Synode
voorgestelci. besluite dat iedere Ring zorge voor die gemeenten. onder zijn opzigt~ behoorende, en

voor een fonds om Predikanten te ondersteunen, die van Staats wege niet ondersteund
worden, waar zuiks op nader onderzoek noodzakeijk gevonden worde.” Be Predikant
van Wijnberg spreekt sterk ten gunste van het verzoek van de gemeente van Simons
stad, en stelt voor, door den Predikant van Prins Albert ondersteund: “Bat de zaakvoorstel aangaande

de gemeente van Si~ van de Simons-stad eene speciale zaak gemaakt zal worden, om maatregelen te nemen
srions-stad. om die gemeente staande te houden in de bijzondere omstandigheden, waarin dezelve

zich bevjndt.” Beide Amexidementen worden verworpen, en het oorspronkelijk voorstel
van den Scriba aangenomen. Be Predikant van Pearston verzoekt aanteekening van

EeneCosnniissiegoed. Protest tegen dit besluit. Tot Leden der Cornmissie worden benoemd, de Predikanten
gekeurd en aange- van Oudt~hoom, Somerset Oost, Hanover, Smithfield, Darling, Durban, de jongste
steld. Predikant van de Kanpstad, de Scriba en de Assessor, en de Ouderlingen van Heidel~

berg, Swellendam, Murraysburg, Pietermaritzburg, Darling, en de eerste van de Kaap~
stad (Brand). Haar Rapport moet worden ingediend op Donderdag den 3Osten dezer.

Hoofd V. ~: “Middelen te beramen enz.” ter tafel gelegd zijnde wordt, op
Eenc andere zaak voorstel van den jongsten Predikant van de Kaapstad, gesecondeerd door den Scriba,
de Coinmissie opge. in handeu van dezelfde Commissie gesteld. Be beiaandeling van V~ 7 wordt, op
dragen. voorstel van den jongsten Predikant van de Kaapstad, ter zijde gesteld, totdat hot

Versiag van de Commissie van Examinatoren in overweging zal komen.
“Hoe lan behoudt Roofd V. 8: “Hoe lang behoudt een Kandidaat enz.” wordt door den Voorsteller

KancliLat in de toegelicbt, ale het volgende voorstel inlevert, dat door den Predikant van Queenstown
Theologiehetregtva
preken 2” ~ wordt gesecondeerd. “Als een Kandidaat in de Theologie drie jaren na aflegging van
Voorsteldaaromtrent zijn Kandidaats-examen, geen Proponents-examen heeft afgelegd, zal hij het regt van

prediken vexiiezen~” Be Predikant van 1V[ontagu, ondersteund door den Assessor, stelt
Een ander voorstel voor: “Be Vergade~ing antwoordt op deze vraag—Zoo lang hij Kandidaat in de

Beiden verworpen. Theologie blijft.” Zoowel dit Amendement als het oorspronkelijke voorstel wordt
verworpen.

Ret wenschelijke ter sprake gebragt zijnde van eene Onderteekenings-formule
voor Kandidaten in de Godgeleerdheid, wordt er door den jongsten Piedikarit van de

Eene Onderteeke~
nings-formule voor Kaapstad een voorstel ingeleverd van den volgenden inhoud: “Bat de Acte van Onder
Kandidaten in de teekening voor Proponenten gewijzigd, door Kandidaten in de Theologie geteekend worde,
Theologie. en dat deze zaak worde opgedragen aan de Commissie die nog aangesteld zal worden, in

verband met het Rapport van de Commissie van Examinatoren.” Bit voorstel wordt
gesecondeerd door den Scriba en aangenomen.

Op verzoek van den Predikant van Darling, den Voorsteller, wordt Hoofd. V. 9
uitgesteld tot nadat het Verslag van de Commissie van Examinatoren in behandeling
zal zijn gebragt,

“Mag iemaud vódr Hoofd. V. 10: “Is een Leeraar of Kandidaat enz.” wordt toegelicht door den
zijne bevestiging, Predikant van Riversdale. Be Predikant van Darling geeft de noodige ophelderingen
voor een beroep be
danken 2” ter regtvaardiging van zijn gedrag, dat aanleiding tot deze vraag heeft gegeven. Be
Antwoord daarop. Predikant van Stellenboseh stelt als antwoord op de hier gestelde vraag voor: “Ja,” en

wordt hierin door den Predikant van Robertson ondersteund. Be Predikant van
~{iddelburg, wien de Assessor ondersteunt, wil het volgende geëmendeerde antwoord:
“Wanneer er gewigtige redenen voor bestaan, ja.” Bit laatste antwoord wordt
verworpen, en het eerste goedgekeurd.

Na het lezen der Kladnotulen wordt het dankgebed gedaan door den Assessor.
Geresumeerd en onderteekend op heden den 22sten October 1862.
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ACRTSTE ZITPING~,
Woensdag, den 22sten October.

Afwezig met verlof de tweede Predikant van de Kaapstad en de Predikant van
Colesberg, en de Ouderlingen van Somerset West en Wijnberg.

Be Predikant van Pietermaritzburg doet het gebed, waarna de Notulen der
Zevende zitting worden gelezen, en na goedkeuring onderteekend.

Overeenkomstig vroeger besluit wordt er flu gesproken over de Opwekking en De Opwekking e~

hare vruchten. Be Voorzitter leidt dit onderwerp met eene korte toespraak in, en hare vrnehten.

noemt verscheidene punten~ die, bij de behancleling dezer zaak, vooral in aanmerking
dienen te komen.

De Predikant van Graaff-Reinet geeft een kort overzigt van de geschiedenis cler
Opwekking in zijne gemeente. Be Ouderlingen van Ladysmith (Natal), Kroonstad en L?~~e ~:
Montagu zijn insgelijks verheugd dat zij van het werk des Heeren in hunne gemeenten ding claaromtrent

getuigen. kunnen, en deelen eenige bijzonderheden mede. Daar het wenschelijk mede.

beschouwd wordt om de Versiagen der versohillende gemeenten te hooren in die
volgorde welke de Opwekking heeft genomen, wordt de Ouderling van Calvinia flu Calvinia.

uitgenoodigd om eenige bijzonderheden uit zijne gemeente medetedeelen. Hij stelt
echter yoUr, dat de Eerw. van der Rijst, vroeger Zendeling onzer Kerk aldaar, dit in
zijne plaats doe. Met toestemming der Vergadering geeft deze flu een kort overzigt
van het onder zijn oog gebeurde in die gemeente. Na hem volgt de Predikant van
Tulbagh, die verhaalt waar en op welke wijze de Opwekking in zijne gemeente Tulbagh.

begonnen is. Hem volgt de Predikant van Worcester op, die, als zijnde meer bekend
met den toestand van de gemeente Montagu, ten tijde der Opwekking, als wanneer de Montagu.

tegenwoordige Predikant aldaar nog niet bevestigd was, eerst aangaande de Opwekking
in die gemeente het een en ander mededeelt. Vervolgens treedt hij in bijzonderbeden
over den oorsprong, voortgang en de vruchten der Opwekking in zijne eigene gemeente. Worcester.

Be Predikant van de Paarl deelt zijne beschouwingen over de Opwekldng mede, en
verhaalt wat hij twee jaren geleden en later in zijne gemeente heeft waargenomen, als Dc Paarl.

regtstreeks in verband met, of voortgevloeid uit de gezegende herleving.
Baar het onderwerp op lange na niet is afgehandeld, en het nu reeds tijd voor

de Pauze is, wordt er besloten dat de behandeling daarvan zal worden voortgezet in de
morgen zitting van aanstaanden Woensdag, die dan, even als deze, met opene deuren
zal worden gehouden. Be Scriba, hiertoe door den Voorzitter aangezoeht zijnde, Dc zitting met gebed

spreekt een kort woord van toepassing op het verhandelde, en sluit deze zittmg met gesloten.

gebed.
Na de Pauze wordt er gelezen een brief van den Predikant van Riebeek (Oost), Brief van den Predi.

kant van Riebeekwaarm hij de redenen opgeefb, waarom hij m deze Vergadering met versehenen is. Cost.

Twee voorstellen, het eene van den Ring van Transgariep, het andere van den Scriba
des G-raaff-Reinetschen Rings, bevattende verzoek om kwijtschelding van de bij de vooi~teuen ~natrcnt

de bij de Schapbreuk
schipbreuk verloren gelden voor het Synodale en Predikants-Weduwen-fonds worden verlorene gelden.

voorgelegd, en zullen op Vrijdag worden behandeld.
Een brief van den fleer J. P. Korsten, die bij den Actuarius kiaagt over den Kiagte tegen den

Eerw. fleer F. I~. Cachet, wordt ter tafel gelegd en zal in overweging komen, wanneer Eerw. F. L. Cachet.

Hoofd. XI. 7 der Beschrijvingspunten onder behandeling zal zijn.
Een document in verband met Hoofd. XI. 21 wordt aan de Regts-Commissie

overhandigd. Eene Memorie van eenige Leden van de gemeente Queenstown, in~ van Queens.

verband met de oprigting eener gemeente te Tarkastad, zal ter regter plaatse in
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~re~entiaa1 van Tul. overweging komen. Het Credentiaal van Tulbagh, behoorlijk onderteekend, wordt

ag ingediend.

Tot de behandeling van de Besehrijvingsptmten overgegaan, worth de Vergade..
Vraag van den Pre. ring het eerst bepaald bij Hoofd. V. 1 ~‘ In hoever kan gezegd worden enz.” dat door
~ikant van Queens. den Voorsteller toegelicht wordt. Die toelichting in zich sluitende eene zinspeling op
OWfl. het gedrag van den Predikant van Monta~i, vroeger Consulent van Burgersdorp, bij

Klagte tegen Dr. gelegenheid van eene Kerkeraads Vergadering aldaar, en klagte daarover, geeft
Hofmeijr, aanleiding tot eene wijdloopige discussie. Do Vergadering beschouwt dat door deze

• . toelichting eene gansch nieuwe zaak ter sprake is gebragt. Dc Predikant van
die ~ch bezwanrd go. Montagu gevoelt zich bezwaard door deze hande1~jze en verlangt dat hem eene

gelegeiiheid gegeven worde om zich to verdedigen tegen deze besehuldiging. bowel
geheol en al onvoorbereid tot die verdediging, daar hij geene kennisgeving heeft
ontvangen, dat die zaak flu ter sprake zou komen, wenseht hij nogtans dat zij
behandeld. worde. Dc Seriba, ondersteund door den Predikant van Graaff-Reinet, wil
dat men eerst het Besohrijvingspunt zeif zal overwegon.

Voorstel op do vraag. Do Predikant van Fauresnijth, ondersteund door den tweeden Ouderling van de
Kaapstad, stelt daarop het volgende voor: “Het antwoord op Beschrijvingspunt V. 1
moet niet in de Synode, maar in de Kerkewetten gezocht worden.” Be derde
Predikant van do Kaapstad, ondersteund door dien van Pietermaritzburg, levert hot

Amendement, volgende Amendement in: “Wanneer het geschiedt overeenkomstig do wet, en die wet
gehandhaafd wordt, is hot beroep door den Kerkeraad, of gecombineerden Kerkeraad.”
Be Assessor, gesecondeerd door den Ouderling van Kroonstad, wenscht dat op die

VerderAmendement. vraag dit antwoord gegeven worde: “Niet alleen door den Kerkeraad, maar door de
gecombineerde Kerkvergadoring; en ter ken.nis van do Hoog-Eerw. Synode is het
tegenovergestelde nooit op wettige wijze gebragt geworden.” Do Predikant van
Darling, ondersteund door dien van Piquetberg, wenscht hot volgende antwoord:

Dito, dito. “Wanneer or geen onbetamelijke invloed worde aangewend, dan geschiedt hot beroep
• door den gecombineerden Kerkeraad.” Bit Amendement wordt vorworpen, terwijl datBesItu~. van den Assessor wordt aangenomen.

Hierop wordt het volgende voorstol van den Predikant van Montaou, onder‘~ oorstel van Dr. Hof. •

sneijr. steund door den Actuarius, mgeleverd en aangenomen: “Nadat do Verga&ermg van
den Predikant van Queenstown vernomen heeft, dat hij eon speciaal geval bedoelt, zoo
stelt de ondergeteekende voor, dat, niottegenstaande hierin niet naar den vorm der wet
is gehandeld, do Vergadering nogtans goedvinde doze zaak ter behandeling optenemen,
en als klagte aan do Reg~s-Oommissie overtegeven.” Op aanvraag van den Predikant
van Montagu belooft die van Queenstown hem afschrift der klagte to zullen toezendon.

Be afgevaardigde Predikant van St. Stephens levert nu d.c volgende vraag in,
Vraag van Dc. Mec. die op Vrijdag voor do Vergadering gebrag~ zal worden: “Kan een voorstel onder de

bohandoling eonor zaak ingezonden, beschouwd worden als Amendemont, wanneer het
blijkt geheel buiten verband to staan tot hot oorspronkelijke ?“

Hoofd. V. 2: “Do Synode geve hare afkeuring enz.” wordt door den Predikant
Voorstel van D~. van Quoenstown toegelicht. Hot voorstel, zoo als hot voorkomt in de Beschrijvings
~audd. punten wordt door den Ouderling van Queenstown gesecondeerd. Door den Predikant

van Fauresmith, gesecondeerd door den Prodikant van Weenen, worth het volgendo als
~rneudement. Aniendomont, voorgesteld: “Do Synode kan hare afkeuring niet te konnen geven over

d.c handelingen van eonen Leeraar van ons Kerkgenootschap, die zich ongevraagd met
kerkeh,jke en godsdienstige zaken van eenen anderen Ambtsbroeder bemoeit, tenzij hij

• voor doze Vergadering verklaagd, en die klagte bewezen wordt.” Be Prodikanten vanDiscussie hieromtrent • . . .

Piketberg, Greytown, Graaff-Remet, Clanwilhiani, Winburg, Hanover en Darling, en de
Ouderlingen van do Kaapstad en Burgersdorp nemen dccl in d.c discussie. Als

VerderAmendement. verder Amendement wordt door den Predikant van Darling, gesecondeerd door dien
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van Greytown, voorgesteld: “flat de Synode hare sterkste afkeuring hierover te
kennen geve.” Ret laatste Amendement ter stemming gebragt zijnde wordt verworpen;
terwiji dat van den Predikant van Fauresmith wordt aangenomen. Op verzoek van Besluit.

den jongsten Predikant van de Kaapstad, en de Predikanten van Napier, Bredasdorp, Wjejn de ininderheid

Somerset West, Piketberg, Franschhoek, Hanover, Greytown en Queenstown, en de
Ouderlingen van Graaff-Reinet, Darling, Riebeek (West) en QueenstoWfl, wordt
aangeteekend dat zij in de minderheid gestemd hebben.

De Underling Brand verzoekt aanteekening dat hij in de meerderheid heeft
gestemd, en geeft als reden op “dat de zaak niet duidelijk genoeg voor de Vergaderino Wie in de miriderheid

~‘ waren.
was gebragt, waarop de afkeuring werd gevraagd.” Hiermede vereenigt zich de
Predikant van Knysna.

De Predikant van Stellenbosch wil dat de door den Predikant van Queenstown, Voorste1vandenPre~
dikant van Stellenbij de toelichting van het laatste voorstel, tersprake gebrag te zaàk in deze Vergadermg ~

zal worden behandeld. flit wordt door den Predikant van Queenstown gesecondeerd.
Dc Predikant van Montagu stelt hierop voor: “flat deze zaak, op verzoek van beide Voorstel van Dr. Hof

Predikanten, als speciaal voor de Vergadering gebragt, en verder toegelicht worde.” meijr nangenomen.

flit wordt ondersteund door den Predikant van Durban, en aangenomen.
Ret voorstel van den Predikant van Middelburg, gesecondeerd door dien van Amendementvanfls.

Graaff-Reinet: “Dat dit geschiede, nadat de Beschrijvingspunten zullen zijn afgehan- W. Murray.

deld,” wordt niet aangenomen.
De Pra~ses kondigt hierop aan, dat deze zaak op Vrijdag zal worden behandel.d.
Ook zal op Vrijdag worden behandeld de vraag door den Predikant van Darlino

~‘ Vraag van Ds. Kotz~
gedaan, gesecondeerd door dien van Greytown: “Heeft alleen de Voorzitter, of elk Lid te worden behandeld.

dezer Vergadering het regt om tot de orde te roepen ‘i”
De Predikant van Piketberg wordt gevoegd Nj de Commissie omtrent de Nienwe Leden vanCommissien.

Constitutie der Synode; en in de Conimissie over Kerk en Staat (Hoofd. I. 2), in
plaats van den Predikant van Pietermaritzburg, wordt die van Bloemfontein benoemd.

Dc Kiadnotulen worden nu gelezen, waarop de Predikant van Stockenstrom het
dankgebed doet.

Geresumeerd en geteekend op heden den 24sten October 1862.

NEGENBE ZITTING,
Vrijclag, den 24sten October.

Afwezig de Actuarius, de tweede Predikant van de Kaapstad, de Predikanten
van Colesberg en Wellington, en de Ouderlingen van Wijnberg, Durban en Somerset
(West).

Dc Predikant van Middelburg doet het gebed. Dc Notulen der Achtste Zitting
worden gelezen en, na goedkeuring, onderteekend.

Dc Ouderling van Murraysburg levert het volgende voorstel in, gesecondeerd Voorstel omtrent het
regt om sen’ Predidoor den Ouderling van Worcester: “Dc ondergeteekende stelt voor, daar een Precti- kant te bedanken,

kant regt heeft, om voor zijne betrekking als Leeraar te bedauken, wanneer hij wil, dat
dan ook de Kerkeraad het regt heck om ecu Predikant te bedanken, als de Kerkeraad
oordeelt dat hij geen nut doet in de gemeente.” Dit zal met de bijzondere voorstellen Nader te overwegeis.

nader ter tafel gebragt worden.
Ret voorstel van den Predikant van Middelburg, ondersteund door dien van

Pietermaritzburg, koint nu ter sprake. “Be Hoog-Eerw. Synode wordt verzocht de
G
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B~shuit o•mtrent het bij de schipbreuk verlo~ene gelden voor het Synodale en Predikanbs Weduwen...fonda
bijdeSchipbreukver- 1 •.

lorene gelden. Kwljt te schelden, voor zoover de gemeenten zuiks niet restitueren.
Op verzoek van den Assessor berigten de versehillende afgevaarchgden welke

gelden zij verloren hebben. Ter stemming gebragt wordt het aangenomen.
Vraag van Ds. i~iei- Be vraag van den afgevaardigden Predikant van St. Stephens wordt flu overwo~
r~g overwogen. gen: “Kan een voorstel enz.” Na eenige discussie levert de Predikant van Montagu,
Voor~este1d ant~ ondersteund door dien ~van Durban, als ~antwoord in: “Bit moet in voorkomende
W gevallen aan den Voorzjtter, met instemming der Vergadering, worden overgelaten.”

Be Preclikant van Darling, gesecondeerd door dien van Robertson, stelt ean ander
Ander voorstel. antwoord voor: “Al wat in de plaats treedt van ecu voorstel, is emendatie.” Be

Predikant van Winburg, ondersteund door dien van St. Stephens, stelt dit voor:,
Fito, clito. “Slechts dat kan als Amendement beschouwd worden, dat in eenig verband staat met

E~sIijjt. het ter tafel zijnde voorstel.” Be beide Amendementen worden verworpen, en het
voorstel van den Predikant van Montagu aangenomen.

Vraag omtrent het Hierop komt de vraag van den Predikant van Darling in behandeling: “Heeft
roepea tot de orde. alleen de Voorzitter of elk Lid dezer Vergadering het regt om tot de orde te roepen ?“

Voorstel. Na de toelichting zijner vraag, stelt hij het volgende antwoord voor: “Ret zal slechts
den Voorzitter vrijstaan, tot de orde te roepen.” Be Predikant van Queenstown
secondeert dit. Be Assessor stelt het volgende Amendement voor, dat gesecondeerd

Arnendement en be- wordt door den Ouderling van Murraysburg en aangenomen: “Men blijve bij het
~lint. gebruik om door het roepen van Orde, den Moderator opmerkzaam te maken, dat er

jets, naar het gevoelen des roependen, tegen de orde gebeurt, terwiji de Moderator
oordeelt of hij verder op orde heeft aantedringen.”

1)e zaaktnssehea ~. Dc zaak tusschen de Predikanten van Queenstown en Stellenboseh, op Woensdag
Naudé en Ds. Neeth- aangekondigd, komt flu ter tafel. Be Ouderlingen van G-raaff-Reinet en Murraysburg
1mg. verzoeken de Vergadering te mogen verlaten, als in familie-betrekking staande tot eene

Familiebetrekkingea der partijen. Be Voorzitter bepaalt de aandacht bij Art. 127 der Kerkelijke Wetten,
verlaten de Verga- waarop alle famllie-betrekkingen de Vergadering verlaten, waaronder Zijn Hoog-Eerw.,

terwiji de stoel door den Assessor aanvaard wordt.
KlagtevanDs.Naudé Be Predikant van Queenstown leest hierop, om zijne zaak duidelijk voor do

Vergadering te leggen, uit de Kërlcbocle van 1860, eenen brief voor, door den Predikant
van Steflenbosch aan eenige Regerende en Oud-Kerkeraadsleden te Graaff-Reinet
geschreven, waarin er, naar zijn oordeel, onregtvaardige en valsche besehuldigingen
tegen hem voorkomen; en wenscht het gevoelen der Vergadering over het gedrag van
den Predikant van Stellenboseh tegenover hem te mogen vernemen.

Dc Predikant van Stellenbosch leest voor een antwoord door den Predikant van
Verded~ging van Ds. Queenstown gegeven op een Adres dat te Graaff-Reinet hem werd aangeboden, en

meent dat hij, wilde hij getrouw zijn in zijne roeping, op zulke uitdrukkingen ala
daarin voorkomen, niet zwijgen mogt. Ter verklaring van den inhoud van zijnen Open
Brief, leest hij nog eon later schrijven voor, waarin hij bovenbedoelde heeren op hunne
bezwaren geantwoord heeft. Ter regtvaardiging van zijn gedrag wijst hij op uitspraken
van den Bijbel, den eed door do Kerk van hem gevorderd, en den drang door velen met
hem gevoeld om niet te zwijgen.

DiseussieMeromtrent Hierop volgt nu eene wijdloopige discussie, waaraan de Predikanten van Prins
Albert, de jongste van de Kaapstad, van Tulbagh, Ladysmith, en de Ouderlingen van
Kroonstad, Colesberg, G-ie van de Kaapstad, van Villiersdorp, van Richmond en van
Middelburg deelnemen.

Be Scriba, gesecondeerd door den Ouderling van Smithfield, doet het volgende
Vooj’stel van den voorstel: “Be Predikant van Stellenbosch heeft in moeijeijke omstandigheden getrouw
~criba, gehandeld; weshalve doze Vergadering geene afkeuring over zijn gedrag in dezen

uitspreken kan.”
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Be Predikant van Pietermaritzburg, ondersteund door den Ouderling van
~Richmond, heeft een Amendement: “Be Synode oordeelt dat de Leeraar van Queens- Amendement

town aanleiding gegeven heeft tot ernstige vreeze, dat hij de leer onzer Kerk niet
volkomen is toegedaan. Bat de Predikant van Stellenbosch getrouw gehandeld heeft
met eene stem van waarsehuwing te doen hooren. Hoewel de Synode miet in allen
opzigte hare goedkeuring hecht aan de wijze waarop hij zuiks gedaan heeft.”

Na de Pauze wordt de behandeling dozer zaak voortgezet. Be Predikanten
van Hanover, Uitenhage en St. Stephens voeren hot woord, ~vaarna de Predikant van
Darling zijn oordeel in deze zaak uitspreekt en dit Amendement voorstelt, dat door den VerderAmendement

Predikant van Victoria gesecondeerd wordt: “Be Vergadering geeft hare strengste
afkeuring te kennen over het gedrag van den Leeraar van Stellenbosch, die zich
ongevraagd met de kerkelijke en godsdienstige zaken van zijnen Ambtsbroeder, den
Leeraar van Queenstown, heeft bemoeid.”

Be Predikant van Aberdeen, ondersteund door zijnen Ouderling, wenscht dat
eerst door den Predikant van Queenstown opheldering gegeven worde van de in zijn
antwoord voorkomende woorden, waarover er verschil van gevoelen bestaat.

Be Predikant van Montagu, ondersteund door den Ouderling van Swellendam,
stelt het volgende Amendement voor: “Be Vergadering oordeelt dat do Leeraar van Dito, clito.

Q ueenstown aanleiding gegeven heeft tot ernstige vrees, dat hij de leer onzer Kerk niet
volkomen is toegedaan, en dat de Leeraar van Stellenbosch getrouw gehandeld heeft
am eene stem van waarschuwing te doen hooren.”

Be Predikant van Queenstown repliceert, en best het antwoord der Ouderlingen Repliek van

op den Open Brief van den Predikant van Stellenbosch voor; waarna hij do redenen Naude.

opgeeft, waarom hij beschouwt dat hij door den Predikant van Stellenbosch veronge
lijkt is geworden.

Be Predikant van Stellenbosch repliceert insgelijks, waarna men tot do stem- Do. van Ds. Necth

ming overgaat. Al de Amendementen worden vorworpon, en het voorstel van den ~
Scriba aangenomen met 45 uit do 86 stemmen.

Be Predikanten van Darling, Prins Albert en Hanover verzoeken aanteekening Protest aangeteekenci.

van Protest.
Be Predikant van Montagu verzoekt aanteekening dat hij zich met do wijze Ve~oek van Dr. Hof~

van stemmen in deze zaak niet heeft vereenigd, en op morgen eon voorstel daaromtrent~
~nleveren zal.

Be Kladnotulen worden gelezen en aangenomen, waarna de Predikant van
Pearston het dankgebed doet.

Geresumeerd en ondertoekend op heden den 25sten October 1862.

TIE~NBE ZIPTING~,

Zaturdag, den 25sten October,

Afwezig zijn met verlof do Predikanten van Caledon, Colesberg, Somerset
(West), Clan William, Knysna, do Actuarius, en do tweede Predikant van de
Kaapstad, en de Ouderlingen van Durban, Cores, Wijnberg, Murraysburg, Stolen
bosch,—ook do Predikanten van Cores, Bredasdorp en Wellington.

Be Predikant van Robertson doet hot gebed. Be Notulon der Negende zitting
worden golezen en na goedkeuring onderteekend.
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Kennisgeving van den De Ouderlingen van Colesberg geeft kennis, dat hij later zal indienen een
Ouderling ian Coics- geschrift, bevattende eene verkiaring, waarom hij en anderen voor het voorstel van den

Predikant van Swellendam gisteren niet hebben gestemd, hoewel daartoe bereid,—
“omdat zij meenden niet geregtigd te zijn, nadat zij voor een der Amendementen reeds
hadden gestemd.” De wijze van steinmen in zoodanige gevallen wordt door den
Voorzitter verklaard.

Voorstel van den on- Op voorstel van den Ouderling Gie van de Kaapstad, ondersteund door den
derling Gie. Predikant van Darling, wordt aangeteekend, dat het Amendement van den Predikant

van Darling in de zaak van den Predikant van Queenstown tegen dien van Stellen
bosch, op gisteren met 68 uit dc 86 stemmen verworpen is.

Ps. Beck was in de Dc Predikant van Durban verlangt, daar hij gisteren namiddag, bij het
aninderheid. resumeren der Notulen, niet in de Vergadering tegenwoordig geweest is, aanteekening

dat hij in de bovengenoemde zaak in de minderheid gestemd heeft.
Ret gevoelen van Dr. Be Predikant van iVlontagu meent dat de famiie-betrekkingen van de betrokkene
~ partijen op gisteren niet verpligt waren om de Vergadering te verlaten, maar dat dit

vrijwilhig geschied is. Anderen zijn van een tegenovergestelde gevoelen.
Be Predikant van Darling, op gisteren daartoe verlof bekomen hebbende, legt

Verkiaring van Ds. do verkiaring af, dat hij vrij is van den blaam die door den Predikant van
Kotz~, omtrent naam- Stellenbosch op eenige Leden dezer Vergadering gele~d is, toen hij zeide dat hij flu
looze brieven. -

gemerkt heeft, van waar eenige der naamlooze brieven tegen hem in de Couranten
gekomen zijn. Nimmer heeft hij in eenig tijdschrift of courant anoniem tegen den
Predikant van Stellenbosch geschreven.

Credentiaal van Bar- De Predikant van Dordrecht legt den geloofsbrief van Dordrecht ter tafel, met
drecht. eenen brief van den afgevaardigden Ouderling, waarin deze berigt, dat het hem onmo

gelijk is, om in doze Vergadering zitting te nemen. Be Predikant van Dordrecht
M~deeeein~ van Dc berigt verder: dat hij, vóór zijn vertrek van Dordrecht, aan den Kerkeraad kennis heeft
~c~olt~, gegeven, van zijn voornemen om voor die gemeente te bedanken. Be Kerkeraad heeft

hiervan ook berigt doen toekomen aan den Voorzitter van den Ring. Naar aanleiding
dozer mededeeling heeft er eene discussie plaats over de vraag, of hij al of niet het regt

die sitting neemt. van zitting in deze Vergadering heeft. Bij meerderheid van stemmen kent men hem
dat regt toe.

Rapporteningediend. Brie Rapporten worden ingeleverd: 1. van de Rationarii; 2. van de Commissie
over de Vrije Verkiezing; 3. van de Commissie over de Constitutie der Synode.

Brief van den Heer Be Voorzitter legt ter tafel eenen brief van den Hoer Van Zanten, waarin hij
Van Zanten. herigt, dat hij door eenige Leden der Kerk te Riebeek West gevolmagtigd en afgevaar

digd is, om inliehtingen in do zaak der grensscheiding van die gemeente te geven. Hij
wenscht te weten, wanneer die zaak behandeld zal worden; de Voorzitter bepaalt
hiertoe Maanclag over aclit dagen.

Ophelderin~i van Dc. Besclzrijvingspunt V. 14: “Dat aan den Leeraar van Queenstown opheldering
Naudi gev~agd. gevraagd worde enz.” komt nu in behandeling. Ret voorstel van den Kerkeraad van

Montagu daari.n vervat, wordt door den Predikant van Montagu voorgedragen, en door
Petitien van Welling- dien van Winburg ondersteund. In verband hiermede wordt overwogen do Petitie,
ton ens. waarvan in Beschrijvingspunt ~. 16 melding gemaakt wordt, aismede eene Petitie van

denzelfden inhoud nit Bal Josatht,—welke Petitie door den Scriba wordt voorgelezen.
Na eenige discussie, waaraan de Assessor, de Predikant van Darling, do jongste

Discussie. Predikant van do Kaapstad, de Predikariten van Oradock, Victoria, Fauresmith,
Napier, Bloemfontein, Bordrecht, Richmond, St. Stephens en anderen, benevens do
Ouderlingen, Gie van do Kaapstad, en die van Colesberg, Burgersdorp, Middelburg,
Ladysmith (Natal), Calvinia, Heidelberg en anderen deelnemen, stelt de jongste Predi

Voorstel. kant van do Kaapstad, ondersteund door den Predikant, van Burban, voor: “dat dit
Beschrijvingspunt verworpen worde.” Be Assessor heeft een ander Amendement dat
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gesecondeerd wordt door den Predikant van Cradock: “De Synode verkiare, dat,
terwiji zij van den Leeraar van Queenstown geene opheldering zijner uitdrukkingen Amendemen~.

cifezscht, zij nogtans van oordeel is, dat het eene der schoonste gelegenheden is voor
genoemden Leeraar om de achterdocht ten opzigte zijner regtzinnigheid, waarover hij
doleert, wegtenemen,—eene gelegenheid, waarvan gebruik to maken, zij hem ten
sterkste aanraadt.” Do Predikant van Darling, gesecondeerd door dien van Victoria,
levert als verder Amendement in: “Daar de Vergadering reeds gisteren den Leeraar VerderAmendement.

van Queenstown om gemelde uitdrukking (Bescbrijvingspunt V. 14) heeft veroordeeld,
verwerpt zij dat Beschrijvingspunt.” Be Predlikant van Pietermaritzburg, ondersteund
door zijnon Ouderling, heeft een ander Amendemeixt “Daar de Leeraar van Queens- Dito, dito.

town in de Vergadermg van gisteren niet is veroordeeld, maar de Vergadering slechts
uitspraak gedaan heeft over do handelwijze van den Leeraar van Stellenbosch, oordeelt
de Vergadering het van het hoogste gewigt, dat nu opheldering gevraagd worde aan
den Leeraar van Queenstown, omtrent de uitdrukking die aanleidiDg tot de vorige
discussie heeft~ gegeven.” Nog een Amendement wordt voorgesteld door den Predikant Dito, dito.

van Oudtshooria, en ondersteund door dien van Dordrecht: “Daar do Synode op giste
ren eene plegtige verzekering van den Leeraar van Queenstown ontvangen heeft, dat hij
do leer in de Formulieren onzer Kerk vervat, van harte is toegedaan, acht zij het
onnoodig nog op deze vraag aantedringen.”

Bij de stemming wordt dit Amendement verworpen, dewijl er slechts 17 uit de Besluit.

95 stemmen voor waren. Bat van den Predikant van Pietermaritzburg wordt aange
nomen met 56 uit de 95 stemmen. Be Predikant van Stellenbosch wenscht aangetee
kenci te hebben dat hij, als betrokken in do. zaak van gisteren, buiten stemming is
gebleven. De derde Predikant van de Kaapstad benevens de Predikanten van Darling,
Franschhoek en Victoria, alsmede de Ouderling van Darling, verzoeken aanteekening~de minderheid.

dat zij in do minderheid gestemd hebben.
Op verzoek van de Commissie voor hot Onderwijs staat de Voorzitter verlenging

van tijd tot het opmaken van hot Rapport toe, dat nu op Donderdag den 3Osten dozer
zal moeten worden ingeleverd.

De Voorzitter kondigt aan dat do zittingen ‘s Maandags ten tien ure zullen
beginnen,

Be Predikanten van Caledon en Bloernfontein worden benoemd om op Maandag
bij het Synodale biduur voor te gaan.

Be Predikant van Oudtshoorn wenscht aanteekening, dat hij, van wege onge- ~er~l~ van Ds. van

steidheid, de zitting van gisteren namiddag niet heeft bijgewoond. or

Be Kiadnotulen worden gelezen en aangenomen, waarna do Ouderling van
Graaff-Reinet het dankgebed doet.

Geresumeerd en onderteekend op heclen den 27sten October 1862.

ELFUE ZITTING,
Maanclag, den 27sten October.

Afwezig de Predikanten van Wellington, Caledon en Ceres, en de Ouderlingen
van Wijnberg, Ceres, Simons-stad, Somerset West en Murraysburg.

Be Predikant van Frazerburg doet het gebed. Be Notulen der Tiende Zitting
worden gelezen en na goedkeuring onderteekend.
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Professor ~ofmeiJr Be Hoogleeraar Hofin.eijr verschijnt voor het eerst in de Vergadering en neem~
neemt zitting. zitting.

Verzoek van Ds. de Be Predikant van Knysna verzoekt aanteekening, dat hij, bij het besluit van
Roubaix. Zaturdag ten opzigte van den Leeraar van Queenstown, niet tegenwoordig is geweest.

Be Assessor levert een Rapport in van de Cominissie door de Synode van 1857
~~edi aangesteld, om te waken voor de belangen van de Opvoeding. Het wordt gesteld in

handen der Commissie voor Onderwijs, en zal later worden voorgelezen.
Hoofd. V. 14 wordt flu weder aangekondigd, als aan de orde van behandeling,

doch, daar de Predikant. van Queenstow-n nog niet in de Vergadering tegenwoordig is,
wordt zijne verdere overweging uitgesteld tot heden na de Pauze.

Rapport van de Ra- Het Rapport der Rationarii wordt gelezen en aangenomen. Op hun verzoek
tionarn. wordt door den Voorzitter de dank der Vergadering betuigd aan den Algemeenen
De Qwestor ontvangt Qwestor voor zijne belangrijke en getrouwe diensten in die betrekking aan de Kerk
den dank der verga
dering. bewezen.
Rapport over de Con- Hierop leest de Scriba het Rapport der Commissie over de Constitutie der
stitutie der Synode. Synode voor. Be jongste Predikant van de Kaapstad, gesecondeerd door den Ouderling

van Middelburg, stelt voor dat dit Rapport gedrukt, en den Leden in handen gesteld
worde, Algemeen wordt dit voorstel aangenomen.

Hetzelfde besluit wordt genomen aangaande het Rapport der Commissie over deDo. over de Vrije .. .

Verkiezing. Vrij e Verkiezing, nadat het was voorgelezen, en het voorstel hiertoe door den Predikant
van Stellenbosch gedaan, en door dien van Frazerburg ondersteund was.

Memorie tegen de Be Predikant van Somerset Oost levert eene Memorie tegen de Vrije Verkiezing
Vrije Verkiezing. in, door 137 leden zijner gemeente onderteekend.

Het Rapport van den Actuarius komt nu in overweging. (Zie Bijlage.)
wogen. Op verzoek van den Ouderling van Ladysmith (Natal), ondersteund door den

Predikant van Pietermaritzburg, wordt door den Voorzitter de behandeling van het
verzoek van den Eerw. Heer Cachet voor morgen aangekondigd.

Overeenkomstig den wensch van den Predikant van Piketberg, wordt de Corre~~~den~ie spondentie voorgelezen, waarvan melding gemaakt wordt in Hoofd. II. 1 van bovenge

meld Rapport.
Dito, duo. Be Moderator wenscht voorgelezen te hebben de Correspondentie bedoeld in

Hoofd. II. 8, 10, aan welk verzoek voldaan wordt.
Dito, duo. Ms eenigzins in verband daarmede wordt, op verzoek van den Predikant van

Queenstown, de op Blad 11, No. 8 vermelde Correspondentie gelezen.
Dito, dito. Insgeijks wordt gelezen de brief van Ds. Beijer, onder de te laat ingekomen

dodumenten te vinden. Ook nog, op verzoek van den Predikant van Hopefield, de op
Blad. 11, No. 1, vermelde Correspondentie.

Op verzoek van den Predikant van Bloemfontein, de brief op Blad. 7~ No. 12
vermeld.

Op verzoek van den Predikant van Darling het in Blad. 7, No. 7 aangekondigde
Dito, dito. antwoord. Insgelijks het aiitwoord van Bs. Krabbe te Leijden, op de uitnoodiging der

Synode van 1857 om het opzigt over de aldaar studerende Kaapsche jongelingen op
zich te nemen aismede op verzoek van den Predjkant van Queenstowrt, het antwoord
van Bs. Barger te Utrecht op eerie dergelijke uitnoodiging.

Dito dlito, Blad. 12, 12, op verzoek van den afgevaardigden Predikant van St. Stephens,
Blad. 8, 14, op aanvraag van den Predikant van Winburg.
Be Scriba meent dat er nog antwoord moet gegeven worden op de brieven in

Blad. 7, 8, 10, 12 venueld, en slaat daartoe de benoeming eener Commissie voor. Be Voor
zitter stemt met hem in, en berigt dat hij die Commissie heden namiddag aanstellen zal.

Die de Vergadering Be Predikant van Stockeiistrom herinnert den Voorzitter, dat noch de Predjkant
~moeten z’in van Adelaide, noch die van Riebeek Oost, van wie een van beiden deze Synode sluiten
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~noest~ ter Vergadering is versohenen, of waarschijnlljk verschijnen zal, en het derhalve Een Tertins ~a1 be

noodig zal zijn, eenen Tertius te benoemen. Deze taak wordt aan de her vergaderde noemd worden.

Leden van den Ring van Albanie opgedragen.
Een brief ter uitdrukking van Zusterlijke belangstelling en liefde van het Brief van de Vrij~Schotsehe Kerk i~

Presbyterie der Vrije Schotsehe Kerk m Kafferland,—(zie Bijlage,)—wordt ter tafel Kafferland.

gelegd en voorgelezen. Ret autwoord hierop zal door eene Coinmissie gegeven worden,
die heden namiddag benoemd zal worden.

Na de Pauze brengt de Voorzitter Hoofd. V. 14 weder ter tafel, en vraagt aan Dsñ ~u4e wordt

den Leeraar van Queenstown, in voldoening aan het besluit van Zaturdag om ophelde- ~ci~ ~

ring van de daarin voorkomende woorden. Be Predikant van Queenstown leest hierop
zijn antwoord voor, waarin hij “ten eenenmale weigert” de gewensehte opheldering te
geven. Dc Assessor vraagt hierop het woord, en doet het volgende voorstel: “De te1 van den As

Synode verklaart, dat zij met leedwezen en misnoegen de weigering van den Leeraar
van Queenstown vernomen heeft) orn opheldering te geven van zijne uitdrukkiiigen:
“Met blijdschap heb ik bespeurd enz.”—dat zij van oordeel is, dat gem. Leeraar door
eigen schuld onder de verdenking, door die uitdrukkingen ontstaan, ten opzigte zijner
regtzinnigheid, waarover hij doleert, blijft verkeeren, als willende geen gebruik maken
van de schoone gelegenheid hem gegeven, om dezelve wegtenemen ;—terwijl zij van
deze gelegenheid gebruik maakt, ten stelligste haar voornemen uitted.rukkken, om de
leer der Nederduitsche Gereformeerde Kerk zoo als die uitgedrukt is in de Belijdenis
schriften en Formulieren van gezegde Kerk op het krachtigste te haridhaven.” Bit
wordt door den Ouderling van Burgersdorp gesecondeerd, en door den Scriba onder
steund.

Be tweede Predikant van de Kaapstad, de oudste Hoogleeraar, de Predikanten van
Montagu, Richmond, Greytown en Pietermaritzburg, met de Ouderlingen van Richmond, Discussiehieromtrent;

~Colesberg, Ladysmith (Natal) en anderen nemen dccl aan de discussie die hierop volgt.
Be Ouderling van Colesberg, gesecondeerd door dien van Ladysmith (Natal),

stelt als Amendement voor: “Dat de Synode den Leeraar van Queenstown verzoeke,~
zijne dienst voor een jaar nederteleggen.” berg.

Be Predikant van Pieterniaritzburg stelt als verder Amendement voor het
volgende: “Baar de Leeraar van Queenstown, niettegenstaande den eerbied aan de Verder Amendement

Vergadering verschuldigd, geweigerd heeft om aan de Hoog-Eerw. Synode de gevraagde van Ds. Huet.

opheldering te geven, geeft de Hoog-Eerw. Synode daarover haar ongenoegen te kennen.
Tevens acht de Synode dat de Leeraar van Queenstown zelve het vermoeden, dat op
hem rustende is, versterkt, en vermaant alzoo den Leeraar van Queenstown zich in het
vervolg te wachten voor zulke uitdrukkingen als waardoor de op hem rustende vermoe
dens worden vergroot; terwiji de Synode bij dezen verklaart, ten stelligste de leer der
Nederduitsch-Gereformeerde Kerk, gelijk die vervat is in hare Formulieren en Belijde
nis-schriften, ten krachtigste te zullen handhaven.” Bit wordt gesecondeerd door den DeAssessortrektzib’

Ouderling van Calvinia. Be Assessor verklaart zich bereid om, ten gunste van dit voorstel in.

Amendernent, zijn Voorstel intetrekken, waarin de Vergadering genoegen neemt.
Be Predikant van Hanover, gesecondeerd door den Predikant van Greytown,

stelt het volgende Amendement voor: “Dc Synode het antwoord van den Leeraar van~ van

Queenstown gehoord hebbende, verklaart met leedwezen daarin te berusten.”
Nadat nog de Predikant van Victoria en de jongste van de Kaapstad hierover

het woord hadden gevoerd, gaat men tot stemming over. Ret Amendement van den
Pr&dikant van Hanover wordt met 77 tegen 28 ‘stemmen verworpen; dat van den Dat van Di. Hun

- wordt aan~enomen.
Predikant van Pietermaritzbiu’g wordt aangenomen met 68 uit de 10 ~ stemmen.

Be tweede en derde Predikant van de Kaapstad, de Predikanten van Fransch- -. .se in de minderhei~
hock, Knysna, Oudtshoorn, Hopefield, Bredasdorp, Victoria, Greytown, Durban, Piket- gestemci Isebben.

berg, Somerset (West), Napier, Hanover, Dordrecht, Darling, Prins Albert en Malines
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bury, en de Ouderlingen van Darling, Riebeek West, Graaff-Reinet, Hopefleld en
Knysna verzoeken aanteekening dat zij in de minderheid gestemd hebben.

Pa. Neethling ia bni- De Predikant van Stellenbosch heeft niet gestemd om dezelfde reden als op
ten ateinming geble. Zaturdag door hem opgegeven.
vet,.

De Predikant van Fauresroith en de Ouderling van Fra~nsch:hoek wensehen datWie in do meerder.
heid waren. aangeteekend worde dat zij in de meerderheid hebben gestemd.
Rapport over do Theo. Het Rapport der Commissie over de Theologisehe Kweekschool wordt ingediend
IogischeKweekschoo~ en gelezen. (Zie Bijl.) De dag waarop het zal worden behandeld, zal nader worden

aangekondigd.
Nu komt ter tafel het gedrukte Rapport van de Commissie van Examinatoren.Ret Rapport van de

Oomxnissie van Exa. De Leden die vroeger deze Commissie uitmaakten, worden in eene Commissie benoemd
]3ui~1atoren, om over de daarin gedane Voorstellen alsmede over het Verslag der Professoren,
het Versiag der Pro- Hoofd. V. ~ der Beschrijvingspunten, en de wijziging der Acte van Onderteekening voor
fessoren ear. nan eene
Comrnissie opgelra- Proponenten, ter onderteekening door Candidaten in de godgeleerdheid, te rapporteren.
gee. Hun Rapport zal op Vrijdag aanstaande moeten ingeleverd worden.

Ter beantwoording van den brief van den gecombineerden Kerkeraad derCo,nmissie ter beant.
woording van den gemeenten in het Transvaalsche, worden als Commissie aangesteld de Scriba, en de Pre~~
Brief nit TraansvaaL dikanten van Fauresmith en Winburg, alsmede de Ouderlingen van Smithfield en

Pietermaritzburg.
Do. van den Brief der Voor het antwoord aan de Afgesoheidene gemeenten, de Predikanten v&n Coles
Afgescheidene go.
sneenten. berg, Middelburg en Pietermaritzburg en de Ouderling van Burgersdorp,
Do. van den Brief der Voor het antwoord aan het Presbyterie der Vrije Schotsche Kerk in Kafferland,
Yrije SchotseheKerk de Predikanten van Stockenstrorn en Robertson.

Deze antwoorden zullen heden over acht dagen aan de Vergadering rnoeten
worden voorgelegd.

Ds. Kotz~ laat pro. Be Predikant van Darling laat Protest aanteeke~ien tegen het voorstel van den
test aanteekenen.

Predikant van Pietermaritzburg.
De Kiadnotulen worden gelezen en aangenomen, en de Predikant van Faure

smith doet het dankgebed.
G-eresumeercl. en onderteekend op hederi den 28sten October 1862.

TWAALFDE ZITTING,
Dingsdag, den 28sten October.

Afwezig met verlof de Ouderling vax~. Wijnberg.
Be Predikant van Richm6nd opent met gebed. Do Notulen der Elfde Zitting

worden gelezen en goedgekeurd, en daarna onderteekend.
Den Predikanten van Caledon en Bloemfontein, die gisteren avond bij het Biduur

zijn voorgegaan, wordt bij monde van den Voorzitter, de dank der Vergadering voor
het verrigte werk gebragt.

Vraag omtrent eon Besehrijvingspunt Hoofd. V. 9 dat vroeger uitgesteld was, wordt insgelijks der
Kandidaat aan eene Comniissie over het Versiag der Examinatoren opgedragen, om daarover Rapport ~itte
Commissie opgedra
gee. brengen.
Legitlinatie van Hoôfd. XI. 7: “Verzoek om legitimatie van den Eerw. F. L. Cachet,” is flu,
Cachet. ingevolge aankondiging van gisteren, aan de orde van behandeling. Be Voorzitter

leest voor wat in het Rapport van den Actuariu~ aangaande deze zaak gemeld is.
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Be Predikant van Prins Albert vraagt of niet Hoofd. XI. 22 “Klagtschrift
van J. K. Aveling enz.” eerst in overweging dient te komen. Anderen zijn van een
ander gevoelen. Men kan eerst aangaaiade den status van Bs. Cachet beslissen, en dan, Ziju sLatus,

voordat men tot zijne legitimatie overgaat, zoo zuiks, naar het oordeel der Vergadering,
plaats hebben zal, den inhoud van bedoeld klagtschrift enz. overwegen. Met dit ge
voelen vereenigt zich de Vergadering.

Hierop worden de Correspondentie en ingezonden documenten, op deze zaak
betrekking hebbende, voorgelezen.

Twee documenten, betrekking hebbende op de aanklagte van den Heer Aveling,
op gisteren en heden ontvangen, worden voorgelezen en in handen der Regts-Commissie
gesteld.

Be zaak van Ps. Cachet komt flu in discussie, waaraan de tweede en derde Discussiehieromtrent

Predikant van de Kaapstad, de Ouderling, Ole, van de Kaapstad, de Assessor, de Pre
dikanten van Pietermaritzburg, Richmond, Robertson, Hopefield, St. Stephens, Cradock,
Montagu, Victoria, de tweede Hoogleeraar en anderen deelnemen. Na het vragen van
eenige ophelderingen en het geven van inlichtingen door een en ander Lid, stelt de
Scriba, ondersteund door den Predikant van Graaff-Reinet, voor: “Met het oog op ~o~ste1 v~n den

Art. 63 a der Kerkelijke Bepalingen, en vernomen hebbende dat de Eerw. Heer Cachet en a,

als Kandidaat tot de H. dienst door de Vrije Kerk van Schotland erkend is, en tevens
bewijs heeft geleverd, dat hij door een Presbyterium dier Kerk is geordend, besluite de
Synode, dat, op grond daarvan. aan den Actuarius worde opgeclragen, gem. Heer Cachet
als Leeraar der Geref. Kerk te legitimeren, zooclra de moeijeijkheden omtrent de
aanklagte uit den weg geruimd zijn.” Bit Voorstel, in rondvraag gebragb, wordt met aangenornen.

56 tegen 48 stemmen aangenomen.
Be tweede en derde Predikant van de Kaapstad, de Predikanten van Darling,

Wijnberg, Napier, Franschhoek, Hopefield, Knysn~ Victoria, Zwartland, Durban, Prins Wiein de nuinderheid

Albert, Caledon, Pearston, Riversdale, Queenstown, Hanover, Bredasdorp, Bordrecht en
Piketberg, aismede de Ouderlingen van Riebeek West, Graafi’-Reinet, Smithfield,
Darling en Queenstown, verzoeken aanteekening dat zij in de minderheid hebben
gestemd.

Be Predikant van Richmond levert hierop het volgend Protest in: “Be onder- Dr. Kotz~ protes.

geteekende protesteert tegen het besluit der Vergadering, ten opzigte der legitimatie teert.

van den Eerw. Cachet, als in strijd met het begiusel onzer Kerkelijke Wetten, over de
toelating van Predikanten in de Ned. Geref. Kerk van Zuicl Afrika.

Be Predikant van Montagu verzoekt aanteekening, dat hij in de minderheid
heeft gestemd, omdat in de Vrije Kerk van Schotland, degenen die den graad hebben Dr. Hofmeijr was ia

ontvangen van “Licentiate for Foreign Service” niet op grond daarvan gelijke regten de min•4erheid, en

hebben met de gewone leeraren dier Kerk, maar alleen in sommige gevallen, eerst door geeft zi~ne redeneu

beslissing van de “General Assembly” tot den vollen Kerkeijken status worden
toegelaten.”

Be Predikant van Stellenbosch levert de volgende Voorstellen in: 1. “Aanstel- Voorstellen van Ds.

hug eener Com.missie om Art. 63 te remoduleren, naar de behoefte der Kerk.” 2. “Ver- Neethling.

zoek, dat de uitdrukkingen Foreign Service en Coionicd Service voor de Vergadering
worden opgehelderd, en hare betrekking tot onze Kerk bepaald.”

Na de Pauze komt de aanklagte van den Heer Aveling, waarvan melding &neklagtetegenDe.

gemaakt wordt in Hoofd. XI. 22, in behandeling. Al de op deze zaak betrekking Cachet wordt uitge.

hebbende stukken worden gelezen. Be Voorzitter vraagt of deze zaak door de Verga- steld.

dering terstond zal behandeld worden, dan of zij eerst zal worden gesteld in handen der
Regts-Commissie. Be jongste Predikant van de Kaapstad, ondersteund door dien
van Middelburg, wil haar in handen der Regts-Commissie geven. Be tweede Ouder
ling van de Kaapstad, Gie, stelt voor haar terstond in deze Vergadering te behandelen.
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Be Ouderling van Franschhoek secondeert dit Amendement, dat echter verworpen
wordt, terwiji dat van den Predikant van de Kaapstad wordt aangenomen.

HetRapp~r~ der Zen- Hierop wordt het Rapport der Zending-Commissie ingeleverd en door haren
~ Secretaris voorgelezen (Zie BijL) Op voorstel van den Predikant van Graaff-Reinet,

vangen, ondersteund door den jongsten van de Kaapstad, wordt dit Rapport in dank ontvangen,
en gesteld in handen eener Commissie, bestaande nit den eersten Roogleeraar, den

en aan cene Commis- Assessor en Scriba, en de Predikanten van Cradock, Riversdale, Clan Wiliiam, Weenen
opgedragen. en Ladysmith, benevens de Ouderlingen van Murraysburg en Ladysmith (Natal).

Tevens zal deze Commissie Rapport moeten uitbrengen over Besehrijvingspun
ten E[oofd. VI., VII. 5, X. 5, 11, 18 (iii. en iv.), 24, XI. 1, 2, 4, 17, enwel op Zaturdag
aanstaande.

Be beide Voorstellen van den Predikant van Stellenbosch, heden morgen ingele—
verd, worden gesteld in handen der Commissie die benoemd. is om een Reglement voor
de Commissie van Examinatoren te vervaardigen.

Orcie van werkzaam- Be Voorzitter kondigt aan dat op morgen namiddag behandeld zal worden, eerst
heden aangekoncligd. het Rapport over de Theologisehe Kweekschool, vervolgens dat over de Constitutie der

Synode, en daarna over de Vrije Verkiezmg.
Be Voorzitter maakt bekend dat er berigt ontvangen is van den Predikant van

Brief van Ds. C-. W. . .. .

Stegmanu, omtrent Adelaide, de reden meldende waarom hij tot hiertoe met tegenwoordig geweest is, maar
zijue afwezigheid. tevens zijne hoop te kennen gevende om nog, voor het sluiten der Vergadering, tegen

woordig te zijn, zoo zijne huisselijke omstandigheden zulks mogten toelaten. Ben pligt
om de Synode met eene leerrede te sluiten, kan hij echter onmogelijk vervullen.

Be Kiadnotulen worden gelezen en goedgekeurci, waarna de Predikaut van
Smithfield het dankgebed doet.

Geresumeerd en onderteekend op heden den 29sten October 1862.

PERTIENDE ZITTING-,
Woensdctg, den 29sten October.

Afwezig de tweede Predikant van de Kaapstad, de Predikanten van ilanover en
Zwartland, laatstgemelde van wege ongesteldheid.

Be eerste Hoogleeraar doet het gebed. Be Notulen der Twaalfde Zitting worden
geresumeerd en onderteekend.

Be Voorzitter kondigt hierna aan, dat de bespreking van de “Opwekking en
en hare vruchten” zal voortgezet worden, en geeft den Leden de gelegenheid om versiag te

doen van wat er in hunne gemeenten heeft plaats gevonden. Van deze gelegenheid
wordt gebruik gemaakt door de Predikanten van Beaufort, 1V[urraysburg, Fauresmith,.

wordt door velen be- Swellendam, Caledon, Stellenbosch, Prins Albert en Stockenstrom, en door de Ouderlin
~proken . - . -gen van G-raail-Reinet, Richmond, Franschhoek, Vil]iersdorp en Queenstown. Met

vreugde werd aaugehoord hetgeen door verschilende sprekers als bewijzen van de
krachtdadige werking des Geestes werd. medegedeeld. Daar er nog vele belangrijke
onderwerpen en prakbische vragen in verband met de Opwekking kurinen en moeten

en zal verder beepro- behandeld worden, en de tijd nu reeds verstreken is, kondigt de Voorzitter aan, dat, op
ken worden. aanstaande Woensdag, de gelegenheid daartoe zal worden gegeven, terwiji de Vergade

ring weder met open deuren zal worden gehouden. Op verzoek van den Voorzitter
wordt deze IV[orgen-zitting gesloten met gebed door den Predikant van d.c Paarl.
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Na de Pauze brengt de Voorzitter het Versiag der Commissie over de Theolo- Theologisch Semi

gisehe Kweekschool ter tafel. Be Predikant van Montagu, als Voorsteller van Beschrij- 3zarlum.Dr. Hofmeijr is voor

vingspunt IV. 3, voert. het woord en spreekt breedvoerig ten gunste van eene verplaat- de verplaatsing naar

sing dier Inrigting naar de Kaapstad. Hij einc~ligt met den wensch uittedrukken, dat de Kaapstad,en verlangt naar het
de Professoren hierover hun gevoelen eerst mededeelen. gevoelen der Profes

Met dezen wensch vereenigt zich de Predikant van Queenstown, die als Voor- soren.

-steller van IV. 2 flu aan het woord is, maar voor als nog van dat regb liever geen Dit verlangt ook Dc.Naud~.

gebruik wil maken. Overeenkomstig den uitgedrukten wensch, spreekt de eerste
Roogleeraar zijne overtuiging uit: Voor eigen persoon en belang zou het beter wezen, Het gevoelen van

als de Kweekschool bleef waar zij is, maar in het belang der zaak, waarop in dezen Professor Murray.

alleen dient gelet te worden. moet hij eene verplaatsirig aanbevelen.
Be jongste Predikant van de Kaapstad beaamt volkomen het gevoelen van den Do. van Dr. Heijns.

Hoogleeraar en den Predikant van Montagu. Be Predikant van Colesberg wenscht te
weten, daar er gelegenheid en tijd genoeg hiertoe geweest zijn, of de Kaapstad
eenigen wensch heeft uitgedrukt om de Kweekschool aihier gevestigd te hebben, en
zich ook bereid heeft verklaard om tot die verplaatsing jets bijtedragen ;—en voorts, of vragen hieromtrent
de fondsen der Kweekschool de onvermijdelijke kosten van zulk eene verplaatsing door 1)s. Litekhoff.

dragen kunnen ~
Be Assessor spreekt tegen de verplaatsing, en wel voornameijk om deze twee De Assessor spreekttegen eene verplaat

redenen: 1. Be Vergadering heeft niets voor zich om de noodzakeijkheid dier verplaat- sing,

sing te bewijzen; en ten tweede, de Kaapstacl is als plaats van studie en zetel der
Kweekschool veel ongeschikter dan Stellenbosch. Be Predikant van Ladysmith is er ook Dc. Van Velden.

insgeijks tegen, en wel voornamelijk, omdat het zeer moeijelijk, welligt onmogelijk, zal
wezen, om de tot de verplaatsing vereischte sommen bijeen te krijgen.

Be Predikant van Queenstown spreekt ten voordeele van zijn Voorstel, en stemt Ds. Naud~ is er voor.

volkomen met den Predikant van Montagu en andere sprekers overeen. Hij meent dat
er nog geene grondige bezwaren tegen de verplaatsirig zijn ingebragt.

Be Predikant van de Paarl wil geene verplaatsing, want de jongste Synode heeft Ds. Van der Li~gen

zelve verklaard dat het strijdig zoude zijn met de goede trouw, indien de Kweekschool’5 or tegen.

niet te Stellenbosch wierd opgerigt; de fondsen der Kweekschool zouden daardoor
weliigt aanzienlijke bijdragen verliezen, en er bestaan geene redenen waarom de Kaap
stad aan Stellenbosch zou worden voorgetrokken.

Be Scriba vereenigt zich met het gevoelen dat in het Rapport is uitgedrukt, en De Scriba is tegeneene dadelijke ver
meent dat men voorbarig zou handelen, indien men nu reeds tot de verplaatsing plaatsing.

overging. Hij gelooft dat het eene zaak van groot belang is, om eerst het gevoelen der
verschillende gemeenten hierover intewinnen.

Baar de tijd nu verstreken is, wordt de discussie tot morgen verdaagd.
Be Predikant van Montagu levert echter nog het volgende Voorstel in: “Bat, Eene Comnilssie

voordat omtrent de verplaatsing van de Kweekschool door deze Vergadering wordt wordt door Ds. Hofmeijr voorgesteld.

beslist, eene Commissie worde benoemd, ten einde eene berarni.ng aan de Vergadering
voor te leggen van de waarschijniijke kosten aan de verplaatsing verbonden.” De Ouderling van

Be Ouderlirig van Sutherland bekomt verlof om, wegens ongesteidheid in ZJjfl Sutherland verkrijgt

huisgezin, naar huis terug te keeren. verlof naar huis togaan.

Na het lezen en goedkeuren der Kiadnotulen, wordt het dankgebed door den
Actuarius gedaan.

0-eresumeerd en onderteekend op heden den 3Osten October 1862.
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VEERTIENBE ZIPPING,
.Donderdag, den 3 Osten October.

Afwezig, wegens ongesteidheid, de Predikanten van Bredasdorp, Pearston en
Bloemfontein, ook de Ouderlingen van Fauresmith, Wellington en Richmond.

Be Predikant van Graaff-Reinet doet het gebed. Hierop worden de Notulen
der Bertiende Zitting gelezen, goedgekeurd en onderteekend.

over ongere. Be Ouderling van Ladysmith (Natal) wensc1~t de Vergadering opmerkzaam te
geldIzeid in hot bii- maken op de ongeregeidheid van het bijwonen der zittingen, waaraan eenige Leden
~n~n der Versa- dezer Vergadering zich schuldig maken, en verlangt dat er hierin eenige verandering

kome. Be Ouderlingen van Burgersdorp en Kroonstad vereenigen zich hiermede. Be
Voorzitter geeTh zijne hoop te kemien, dat al de Leden tegenwoordig zijn zuflen, wanneer
het gebed gedaan wordt.

Diseussie over cle ver- Be discussie over de verplaatsing der Theologisehe Kweeksehool wordt hervat.
plaatsing der Theolo- Be Predikant van Somerset West levert een Voorstel in, dat gesecondeerd wordt
~he~Kweehchoo1 door den Predikant van Clan William: “Be Synode de wenschelijkheid inziende van

de verplaatsing der Theologische Kweekschool naar de Kaapstad, neme het besluit tot
die verplaatsing overtegaan, zoodra de daartoe vereischte middelen zullen zijn bijeen
gebragt.”

Bij den aanvang der discussie over deze zaak zegt de Predikant van Montagu,
Dr. Hofmeijrtrekt dat hij met zijn Voorstel, op gisteren ingeleverd, slechts bedoeld had dat eene Conimissie
zijn voorstel in. benoemd worde, om op dezen morgen hare berekening aan de Vergadering voor te

leggen; en dat hij flu liever het Voorstel niet zou willen voorbrengen. Met verlof der
Vergadering trekt hij zijn Voorstel in.

Voorstel van Di. Be Predikant van Robertson heeft een Amendement, dat door zijnen Ouderling
Mc~iregor. wordt ondersteund: “Baar het voor het welzijn der Kerk wenschelijk is, dat de

Kweekschool, thans te Stellenbosch, naar de Kaapstad verplaatst worde; daar echter
er moeijelijkheden tot zoodanig eene verplaatsing bestaan; zoo wordt voorgesteld, dat
eene Conimissie worde aangesteld, ten einde middelen te beramen, om zulke verplaatsing
zoodra mogelijk te doen plaats hebben.”

Be Predikant van Graaff-Reinet stelt een ander Amendement voor, hetwelk deAmendement van Di. .

A. Murray, Sen. Scriba ondersteunt: ‘Deze Hoog-Eerw. Vergadering erkent, dat het, om verscheidene
redenen, wenschelijk is, dat de Theologische Kweekschool in de Kaapstad gevestigd
worde; om andere redenen echter, en vooral om de kosten die met eene verplaatsing
zouden gepaard gaan, worde besloten dat zij voor het tegenwoordige blijve, waar zij is.”

Dito van Di. Krige. Nog een Amendement heeft de Predikant van Prins Albert, dat ondersteund
wordt door den Assessor, en van den volgenden inhoud is: “Be Synode verkiare, dat
het voor als nog niet noodzakelijk geworden is, de Theologische Kweekschoo]. te
verplaatsen.”

Dito van Di. Van Als verder Amendement stelt de Predikant van Ladysmith het volgende voor,
Veldon. dat de Predikant van de Paarl ondersteunt: “Be Hoog-Eerw. Vergadering verkiare,

dat, zij die of persoorilijk voor zichzelven, Of ook als gemeenten, aandeel in de Kweek
school genomen, en zich daartoe groote geldelijke opofferingen getroost, of anders ruime
bijdragen geleverd hebben, de eerste en voornaamste stemvoerders te achten zijn, in
zaken de bedoelde Kweekschool betreffende.” Be Assessor, de Predikanten van Uiten..
hage, St. Stephens, Winburg, Knysna, Darling, Burgersdorp en Humansdorp, benevens
de beide Ouderlingen van de Kaapstad en die van Heidelberg en Burgersdorp, met de
onderschejdene Voorstellers en Secondanten, nemen deel aan de discussie. Nadat de



39

Predikant van Montagu gerepliceerd had, gaat men tot stemmen over. Be Amencle
menten van Ladysrnith en Prins Albert worden verworpen; dat van den Predikant van Besluit.

G-raaff-Reinet wordt aangenomen met 54 uit de 104 stemmen.
Yervolgens komt ter sprake No. 2 van het Rapport, dat vooral ziet op Hoofd.

IV. 1 der Beschr~jvingsptrnten en over de aanstelling van eenen Lector voor de Kweek- Voorstel omtrent eon

school handelt. Bij hot opgeven der redenen, waarom de Commissie aldus heeft gerap- ~ dercien

porteerd, geeft de Assessor zijn verlangen t~ kennen, om het oordeel der Professoren
hieromtrent te mogen vernemen. Ale zijn gevoelen deelt de eerste Hoogleeraar mode,
dat een Lector voor de Kweekschool tot groot nut zou kunnen zijn; liever echter, zou
hij, indien do fondsen hot toelieten, een derden Professor aangesteld wenschen te hebben.
Rij meent dat het nu het kortste en beste plan zal wezen om eerst Curatoren voor het
Seminarium aantestellen, en dan de benoeming van eenen Lector of Professor aan dezen
over to laten. liii levert daartoe hot volgende Amendement in: “flat Beschrijvings- Voorstel van Professor Murray.
punt IV. 1 verwezen worde naar do Curatoren en Professoren, om naar bevind van
zaken te handelen.”

Baar het bijkans tijd voor de Pauze is, stelt de Predikant van Cradock voor, Men ~‘il tijd geven

om de discussie to verdagen, en heden narniddag geene zitting te houden, opdat aan de voor de werkzaarnhe

vele Comniissien de gelegertheid gegeven worde, om hare werkzaamheden voorttezetten. den der Commissien.

Be Predikant van do Paarl ondersteunt dit voorstel.
Be Predikant van Ropefleld wil echter lever dat Zaturdag voormiddag daartoe Voorstellrieromtrent.

worde afgezonderd, en wordt hierin ondersteund door den Predikant van Middelburg.
Beide Voorstellen worden verworpen.

Na do Pauze stelt de Scriba voor, ondersteund door den Predikant van Burgers- Arnendement.

dorp, dat morgen namiddag geene zitting worde gehouden om de in do morgenzitting
genoemde redenen. Boor den Predikant van Mosselbaai, gesecondeerd door den Predi- Verd~~nendcm~~it.

kant van Franschhook, wordb voorgesteld morgen namiddag en Zaturdag morgen. Dit
Amendement wordt verworpen, en het Voorstel van den Seriba aangenomen. Besluit.

Be discussie over Punt 2 van hot Rapport over do Kweeksohool wordt hervat. Discussie over do

Be Predikant van de Paarl is er niet tegen dat men eon Lector of derden Professor Kweekscliool hervat.

aanstelle, mits hij alleen voor do Godgeleerdheid zij.
Be Assessor spreekt ten gunste van hot Voorstel der Commissie. Hierop trekt

de eerste Hoogleeraar, met verlof der Vergadering, zijn Amendernent in. Be Predi- Voorstel vail Dc.
kant van Stellenbosch brengt zijn Voorstel voor, vervat in Hoofd. IV. 1 der Beschrij- cc ug.

vingspunten, en wil or bijgevoegd hebben, na hot woord Lector, “in do Godgeleerdheid.”
Be Scriba ondersteunt dit Voorstel. Be jongste Predikant van do Kaapstad, en die Do. van Dr. Hei~ins.

van Richmond willen lever dat eon derde Hoogleeraar worde aangesteld. Be Predi
kant van Montagu, gesecondeerd door den Ouderling van Swellendam, stelt voor: “Bat Do. vanDr.Hofmeiji.

Art. 2 van hot Rapport aangenomen worde zoo als hot staat.”
Be Predikant van Greytown, ondersteund door dien van Victoria : “Be Synode Do. van Dc. Biccard.

stole eon derden Professor aan, die den titel van Buitengewoon Hoogleeraar hebben
zal.” Bit Amendement wordt verworpon, terwiji dat van den Predikant van Montagu Besluit.

wordt aangenornen.
Nu komt in bohandeling No. 3 van hot Rapport, dat betrekking heeft op

Beschrijvingspunt IV. 4. In verband hiermede wordt Hoofd. X. 18 v. cler Beschrij- ~ be

vingspunten besproken, do aanstelling van eon Collegie van Curatoren aanradende. Bit
Boschrijvingspunt door den Assessor toegeieht, en ondersteund door den Ouderling van
Pietermaritzburg, wordt aangenomen.

Aangaande No. 3 van hot Rapport stelt do Predikant van lVlontapu. nu voor: die de Foudsen der
“Bat hot aan het Collegio van Curatoren worde opgedragen~ om de admmistratie van Kweekscliool admi

hot Fonds dor Kweekschool aan eon of moor Administrative Ligchamen op to dragon.” nistreren zullen.

Bit Voorstel, ondersteund door den Ouderling van Oudtshoorn, wordt aangenomen.
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Rap orteningediend. Be Assessor levert flu in het Rapport van de Commissie benoemd om de vraagj
van Hoofd. I. 2 te beantwoorden. Insgelijks wordt het Rapport van de Ringen vani
Graaff-Reinet en Albanie ingediend over Beschrijvingspunt III. 3. Beide Rapporten~
zullen in overweging komen, wanneer de reeds ter tafel gelegde zullen zijn afgehandeld.

(ionstitutie der Sy- Be diseussie over het Rapport der Commissie over de Constitutie der Synode,
node. wordt flu geopend.

Voorstel van den Be Scriba doet, na eenige inleidende aanmerkingen, het volgende Voorstel, dat
Scribe. gesecondeerd wordt door den Assessor: “Bat aan de Commissie de dank dezer Verga

dering worde toegebragt voor hare uitvoerige en weldoordachte behandeling van het
onderwerp haar toevertrouwd; maar dat de Synode nogtans besluite, om geene veran
dering. in hare Constitutie te maken.”

Be Ouderling Gie van de Kaapstad, gesecondeerd door dien van Kroonstad,
Een Amendem~nt levert als Amendement in: “Er worde geene verandering gemaakt, zoowel in het tegen
van den Ouderling woordige zamenstel der Synode, als in den tijd harer zamenkomsten, doch, om tijd en

kosten te besparen, stelle de Synode vast, dat voortaan geene Beschrijvingspunten voor
de Synode worden gebragt, dan die reeds voor de Ringen gediend hebben, en door
dezelve beschouwd worden als van dien aard, dat zij voor de Synode dienen gelegd te
worden.”

Be Actuarius merkt aan dat het beter zoude zijn om het laatste gedeelte als een
afzonderlijk Voorstel te beschouwen, dat dan gevoegelijker zou kunnen worden voorge
bragt als Revisie van Art. 20. Bit wordt door den Voorsteller toegestemd, die daarom,

wordt ingetrokken. en omdat het eerste gedeelte van zijn Amendement dezelfde strekking heeft als het
Voorstel van den Scriba, met goedvinden der Vergadering, zijn Voorstel intrekt.

Over het Voorstel en het Rapport heeft er eenige discussie plaats, waaraan de
Predikanten van Pietermaritzburg, Piketberg, en de jongste van de Kaapstad deelne

Voôrstel van dcii men. Tot het stemmen overgegaan, verklaart zich de Vergadering voor het Voorstel
Scriba aengenomen.

van den Scriba.
Dr. S~ho1tz mdc mm- Be Predikant van Piketberg verzoekt aanteekening dat hij in de minderheid
derheid. heeft, gestemd.
Art. 20 zaI gerevi. Op voorstel van den Actuarius wordt besloten dat Art. 20 der Kerkelijke
deerd worden. Wetten zal gerevideerd worden.

Be Predikant van de Paarl levert het volgende Voorstel in, dat later zal behan
Voorstel van Dc. Van deld worden: “Be Synode besluite, ten einde interruptien, delays, en chicanes te
der Lingen. weren, een glossarium te improviseren van woorden, die te dezer Synode buiten, en van

woorden die binnen de orde zijn.”
Be Kladnotulen worden gelezen en goedgekeurd. Ret dankgebed wordt gedaan

door den Ouderling van Worcester.
Geresumeerd en onderteekend op heden den 3lsten October 1862.
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VIJFTIENDE ZITTING,
Vr~clag, den 3lsten October.

Afwezig de Ouderllngen van Wellington en Bloemfontein, en de Predikant van
Aberdeen. Be Predikarit van Ceres doet het gebed.

Be Notulen der Veertiende Zitting worden gelezen en na goedkeuring onder
teekend.

Be Predikant van Prins Albert spreekt tot een punt van orde, en wil dat Ds. Krige spreekt tot

sprekers blijven bij de zaak die voor de Vergadering ~s. de orde.

Ret Voorstel om herzienirig van Art. 20 der Kerkelijke Wetten, door den Actu- Herziening van

anus op gisteren gedaan, wordt ter tafel gelegd en besproken. Be tweede Ouderling Art. 20.

van de Kaapstad, G-ie, gesecondeerd door den eersten Ouderling, doet dit Voorstel
“Voorstellen aan de Algemeene Kerkvergadering kunnen niet wordell ingezonden, dan Voorstel.

die eerst voor de Ringsvergaderingen of Rings-Commissie hebben gediend, en door
dezelve beschouwd zijn van dien aard te wezen, dat zij voor de Algemeene Verga
dering dienen gebragt te worden.”

De Assessor stelt voor als Amendement “dat Art. 20 blijve zoo als het is,” en Amendement.

wordt gesecondeerd door den Ouderling van Aberdeen.
Be Predikant van Oudtshoorn heeft een verder Amendement, dat gesecondeerd

wordt door dien van Richmond: “Bat er even als in de Kerk van Schotlanil eene VerderArnendement.

Commissie door de Synode worde benoemd, met volmagt om de Beschrijvingspunten
natezien, in behoorlijken vorm te breiigen, en de zoodanigen uittewerpen, welke niet
behooren in overweging genornen te worden. Behoudens het regt van den Voorsteller
om zich op de Synode te beroepen, wanneer zijn Voorstel is uitgeworpen.”

Be tweede Predikant van de Kaapstad stelt een verder Amendement voor, dat Dan dito.

ges~condeerd wordt door dien van Napier: “Be verandering in Art. 20 bepale zich
alleen tot klagten wier behandeling ter eerste instantie tot de Ringsvergadering behooren.”

Aan de discussie over deze zaak nemen de Predikanten van Richmond, Cradock, Discussie.

Barling, de derde Predikant van de Kaapstad, de Predikanten van Uitenhage, Hanover
en anderen deel.

Be tweede Predikant van de Kaapstad zegt dat, daar zijn doel met het inzenden Vs. Spijker trekt zijn

van zijn Amendement, door de discussie bereikt is, hij hetzelve, met verlof der Vergade- Amendement in.

ring, intrekt. Bit wordt toegestaan.
Ret Amendement van den Predikant van Oudtshoorn wordt verworpen; dat J3esiuit.

van den Assessor door eene groote meerderheid aangenomen.
Nu wordt het Rapport der Commissie over5 de Vrije Verkiezing van Predikan

ten en Kerkeraadsleden behandeld. Ret Rapport wordt door den Voorzitter gelezen.~
Namens de Commissie licht de Assessor het tweede gedeelte van het Rapport toe, dat Verkiezing.

het plan voorstelt, hetwelk door hem was gevormd. Be jongste Predikant van de
Kaapstad geeft de noodige ophelderingen van het onder No. 1 voorgestelde en door hem
.aanbevolen plan.

Be verschillende Voorstellen op de Vrije Verkiezing betrekking hebbende, die
onder Hoofd. VIII. voorkomen, worden door hunne inzenders toegeicht.

Baar de tijd flu verstreken is, wordt de discussie tot morgen ochtend verdaagd.
Be Kiadnotulen worden gelezen en aangenomen, waarna het dankgebed gedaan

wordt door den Predikant van Victoria.
0-eresumeerd en geteekend op heden den 1 sten November 1862.
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ZESPIENDE ZITTING,
Zaturciag, den lsten November.

Afwezig de Predikanten van Greytown, Darling, Aberdeen, Wiuburg, Hopefield,
Heidelberg en Montagu, en de Ouderlingen van Durban en Wellington.

De Predikant van Hanover doet het gebed. Be Notulen der Vijftiende Zitting
worden gelezen en na goedkeuring onderteekenci.

D~Discuzsie over do Be discussie over de Vrije Verkiezing, naar aanleiding van bet Rapport en de
~ Beschrijvingspunten hierop betrekking hebbende, wordt voortgezet. Be Ouderling van

Aberdeen, ondersteund door dien van Murraysburg, levert een Voorstel in: “Dat de
~ oorsteL Bepalingen omtrent bet kiezen van Predlikanten en Kerkeraadsleden, blijven zoo als zij

zijn.”
Wie er tegen ziin. Tegen de Vrije Verkiezing spreken de Ouderlingen van Burgersdorp, Middel

burg, Murraysburg, Ladysmith (Natal), Smithfield, Ladysmith, Montagu en Tulbagh.
Wie er yoUr. Voor zijn de Ouderling van Graaff-Reinet en de Predikanten van Uitenhage

en Piketberg. De Scriba is voor bet beginsel, maar wil bet toepassen, als de Kerk
Eulks begeert, en ondere zekere beperkingen.

Het gevoelen van Ds. Be Ouderling van Pietermaritzburg is tegen de vrije verkiezing van Kerke
~t~erc~n Ouder- raadsleden, maai er voor in het geval van bet kiezen van Predikanten. Hiermecle

vereenigt zich de Ouderling van Kroonstad.
Be Predikant van Pietermaritzburg, na over eenige aanmerkingen door vorige

sprekers gemaakt, uitgeweid te hebben, stelt het volgende voor, gesecondeerd door den
VoorgteIvanDsHu~t Ouderling van Tulbagh: “Be Kerkeraad roepe, bij de keuze van Kerkeraadsleden of

Leeraren, de mansledematen boven de 25 jaren bij een, om bun gevoelen te kennen te
geven, hetwelk door den Kerkeraad in ernstige en biddende overweging wordt genomen,
zonder editor gehouden te zijn, zich onvoorwaardelijk aan den uitgedrukten wensch der
meerderheid te onderwerpen.”

Ds. Van der Lingen Be Predikant van de Paarl geeft breedvoerig de redenen op, waarom hij zich
i~te~en deVriieVer. tegen de Vrije Verkiezing verklaren moot.
kiezing. Be Ouder~ng (Brand) van de Kaapstad ~jst op het gevoelen door den Kerke

raad dier gemeente in 1837 over dit onderwerp uitgesproken, en herinnert dat van de~~~r01’ genoemde bezwaren de meesten nog bestaan. Ook heeft hij opgemerkt dat sommigen,
die zich, in eene Memorie in 1857 aan de Synode ingediend, tegen de Vrije Verkiezing
verklaarden, in 1861 bij de Wetg~ving geklaagd hebben, dat zij van de Synode geen
regt konden verkrijgen.

Be Actuarius legt het volgende Amendement ter tafel, dat gesecondeerd wordt
Aniendement van den door den Predikant van Richmond: “Baar de Synode met aandacht gelet heeft op bet
.A etuaiius. groot verschil van gevoelen, in deze Vergadering heerschende over de zaak der kiezing

van Kerkelijke Ambtenaren,—daar de gevoelens van de Leden der gemeente, voor zoo
verre zij uitgedrukt ziju, meer tegen dan voor eenige verandering in bet tegenwoordige
stelsel van verkiezing zijn,—acht de Synode bet niet raadzaam, in deze hare Vergade
ring, eenige verandering in de wet daar te stellen; maar daar dezelve in deze de voile
uitdrukking van het gevoelen der gemeenten wenscht te bezitten, ten einde daarnaar te
handelen, zoo belast zij de Ringsvergaderingen, om zoodanige maatregelen te nemen,
waardoor, bij do volgende Synodale Vergadering, bet uitgedrukt gevoelen van elke
gemeente hleromtrent zal zijn ingewonnen. Bij de kiezing van Predikanten formere
men steeds ecu zestal, drietai en tweetal.”



43

Dc Ouderling van Riebeek West stelt als Amendement voor: “Dat aan de
gemeenteleden hot regt gegeven worde, om een gelijk getal afgevaardigden als stemge—
regtigden to kiezen, als er Leden van den ~ecombineerden Kerkeraad zljn. Deze beide
l~gchamen kiezen dan te zamen de Predika~ten en Kerkeraadsleden.” D~t Amendement
is met gesecondeord geworden.

Be Predikant van Durban levert een ander Amendement in, luidende als volgt ArncndementvanDs.

“Manspersonen, bove~i de 25 jaar, die ledematen zijn, niet onder censuur, niet gealimen- ~-°~

teerd, zitplaatsen in de Kerk hebbende, of die bewijzen kumnen op den bepaalden tijd
aanzook orn zitplaatsen gedaan to hebben, kiezen nit hun midden eon getal Ledematen,
geijk in getal met de thans bestaande stemgeregtigden, door wie gezamenlijk de benoe
ruing van Kerkeraadsleden en Predikanten gesohieden zal.”

Daar de tijd verstreken is, wordt de verdere discussie over deze zaak tot Maan
dag uitgestelcl.

Be Predikanten van Graaff-Reinet en Cradock worden benoemd om in hot
Synodaal Biduur op Maandag avond voor te gaan.

Be Voorzitter kondio~t aan dat het Ranport der Commissie over de Zendingzac~k R~pportoverhetZen
diwrewczeningediendontvangen is.

Na het lezen der Kiadnotulen wordt het dankgebed gedaan door den Ouderling
van Murraysburg.

Geresurneerd en onderteekend op heden den 3den November 1862.

ZEVENTIE~DE ZITTIN~-,

Mactndag, den 3cien November.

Afwezig de Predikanten van Hopefield, Winburg, Ceres en Somerset West.
Be Predikant van Colesberg doet Let gebed.
Be Notulen der Zestiende Zitting worden gelezen en goedgekeurd, waarna zij

onderteekend worden.
Do discussie over do Yrije Verkiezing wordt voortgezet. Het Amendement van Do discu~sio over do

den Predikant van Durban wordt door den jongsten Predikant van de Kaapstad gese- ~j~10n1ng

condeerd; dat van den Ouderling van Riebeek West door den Ouderling van Darling.
Be Predikant van C-raaih-Reine~ lovert nog een Amendement in, luidende ale ‘~n~lernentvanD~.

volgt : “Be ondergeteekende, gelet liebbende op Let uiterst gering gedeelte van do A. :amray, eon.

Kerk, dat haren wensch voor eemge verandering heeft te kennen gegeven, gelijk op de
bezwaren, waarmede de voorgestelde veranderingen voor hot tegenwoordige gepaard
gaan, stelt voor—dat de Hoog-Eerw. Vergadering besluite, dat de tegenwoordige bepa
lingen in kracht blijven, met aanbeveling, dat, bij de benoeming van Kerkeraadsleden,
zoo veel mogelijk nieuwe Leden uit do gemeente gekozen worden, en, bij de kiezing van
Leeraars, de aigemeene wensch van de gemeente in het oog gehouden worde.” Bit
wordt gesecondeerd door den Ouderling van Pietermaritzburg.

Be Ouderling van Franschhoek levert eon ander Amendement in, dat door dien Do. van den Ouder

van Calvinia ondersteund wordt en aldus luidt: “Dewiji het nu, na eene lange dis- s~’°1.
cussie, duidelijk gebleken is, dat eene groote meerderheid van de Ledematen der
gemeenten dc vuije verkiezing van Kerkeraadsleden niet wenschen of begeeren, zoo
verkiare de Synode dat Let flu nint wenscheijk of goed zal wezen, eenige veranderirig in
de kiezing te maketh”
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An?endementvau Ds. Be Preclikant van Prins Albert stelt dit Amendement voor, dat echter niet
Krige. gesecondeerd wordt: ~c Om alle gemeenten in deze moeijelijke zaak te gemoet te komen,

neme do Synode liet besluit, aan Kerkeraadsleden aantebevelen, dat zij, om eenen
breeden Kerkeraad te formeren, voor den tijd van 10 a 12 jaren tot Diakenen steeds
nieuw bloed inbrengen.”

De Aetuarius trekt Be Aetuarius trekt, met verlof der Vero’adering, het laatste gedeelte van zijn
eengedeeltevanzijii
voorstel in. Amendement terug, dat betrekking heeft op do beroepmg van Predikanten, om het

later als eon afzonderlijk Voorstel in te leveren.
Be jongste Predikant van de Kaapstad spreekt sterk ten voordeele van de Vrije

Verkiezing in die gemeenten, waar de meerderheid van marislidmaten zulks begeert, en
~n~ndemontvanDr. levert het volgende Amendement in, dat gesecondeerci wordt door den Predikaiit van

Durban, die voor dit Amendement, met toesternmii~g der Vergadering, het zijne terug
trekt. “Bat het vrije kiesstelsel van Kerkelijke Beambt.en door de Hoog-Eerw. Synode
worde toegestaan, waar, in eene gemeente, de meerderheid der manslidmaten dit schrifte
lijk begeert; dat is te zeggen: de meerderheid der zoodanigen die als Leden op do
Registers bekend staan, en in het bezit zijn van eene of meer zitplaatsen in de Kerk
waartoe zij behooren, of die bewijzen kunnen, dat zij op den bepaalden tijd aanzoek om
zitplaatsen hebben gedaan,—en dat het tij dens de zitting dezer Synode, aan eene Com
missie worde opgedragen haar Hoog-Eerw. to adviseren, op welke wij ze voornoemd
stelsel kan worden in working gebragt.

Ds. Spijkeris voor do Be tweede Prodikant van de Kaapstad, met hot oog op hetgeen door den Scriba
vnje Verkiezing. was aangevoercl, dat het niet aan de Vergadering gebleken is, dat de Kaapstadsehe

gomeente de invoering van het vrije kiesstelsel begeert, leest eenige docurnenten voor,
die bij den Kaapstadschen Kerkeraad ingeleverd, of nit de Notulen der haiidelingen
diens Kerkeraads getrokken zijn, ten bewijze dat de Vrije Verkiezing in de Kaapstad
door velen verlangd wordt.

Memorie van den Hierop wordt eene 1’4emorie golozon van den Oud-Ouderling J. J. L. Smuts van.
Hoer J. J. L Smuts. de Kaapstad, waarin hij op vergunniug van do Vrije Verkiezing aandringt, voor die

gemeenten aithans, waarin de meerderheid dit wenscht.
Ouderling Ole expli- Be tweede Ouderling van do Kaapstad spreekt ter explicatie, en beweert tevens,
ceert. dat or geene bewijzen zijn, dat do meerdorheid der Kaapstadscho gemeento zich voor do

Vrije Verkiezing verklaard heeft.
Do Predikant van Hanover spreekt breedvoerig ten gunste van de Vrije Verkie

Ds.Burgers:s ervoor. zing en tegen do bezwaren, die hieromtrent door velen geopperd worden.

Na do Pauzo krijgt do Assessor hot woord, en spreekt ten voordeele van hot
plan dat in hot Rapport, onder No. 2, vermeld is. Hoe gaarne hij ook de Vrije Verkie

DeAssessorverklaart zing ingevoerd zag, zoo moot hij toch ook,—tegonover enkelen die hunne vrees hebben
i~e~en~t1reg~t to kennen gogoven, dat indien doze Vergadoring de Vrije Verkiezing niet invoert, hot

kdijkc~zakcn. Parlement do Kerk dan daartoo welligt mogt dwingen—ten plegtigste en stelligste ver
kiaren, dat hij nimmer het regt der Regering zal erkennei, om zich met de huishoude
lijke bepalingen der Kerk intelaten, daar dat regt alleen toekomt aan het Gezegond
Hoofd der Kerk, en geene wereldlijke magt kan worden toegelaten of erkend, om daarop
inbreuk to maken.

Discussie voortgezet. Be Predikanten van Ladysmith en Richmond spreken togon do Vrije Verkiezing,
wegens do groote bezwaron die or in den weg staan.

Do Ouderling van Quoenstown verklaart zich or voor, en zegt dat dit hot gevoe
len is der geheele gemeente van Queenstown.

Be Predikant van Dordrecht spreekt ten gunste van het Amendement van den
jongsten Predikant van de Kaapstad. -
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Be Ouderling van Burgersdorp beantwoordt eenige van de drangredenen door Diseussie voortgezet.

den Predikant van Hanover aangevoerd, en verklaart zich aiweder tegen de zaak onder
behandeling.

Be Predikant van Queenstown wenscht dat het regt van Vrije Verkiezing,
aithans aan de gemeenten die het begeeren toegekend, worde, en beantwoordt de redenen
door eenige vorige sprekers daartegen aangevoerd.

Be Predikant van G-reytown wil niet dat de Vrije Verkiezing de gemeenten Dito dito.

worde opgedrongen, maar wenscht dat het regt worde toegekend aan de gemeenten die
zuiks begeeren.

Be Predikant van de Paarl maakt insgeijks eenige aanmerkingen over het een
en ander aan vorige sprekers ontvailen, en ondersteunt het vroeger door hem uitgespro
ken gevoelen.

Be Actuarius verklaart dat hij zich—wat de bedreigiug betreft om de zaak in Pc Actuarius trektzijn voorstel in,
behandeling voor het Parlement te brengen—ten voile vereemgt met den Assessor;
maar, opdat hj niet beschouwd worde als tegen eenige verandering in het kiesstelsel,
zijn Amendement, met verlof der Vergadering, wenscht intetrekken. Bit wordt door dat door Ouderimg
den Secondarit en de Vergadering ingewiiligd, waarop de tweede Ouderling van de Gic wordt ovcrgeno~

Kaapstad (Gie) het Amendement overneemt, en als een oorspronkelijke inlevert, door men.

den Ouderling van Heidelberg ondersteund.
Be Predikant van de Paarl, ondersteund door den Ouderling van Smithfield,

levert een uieuw Arnendement in, dat hij breedvoerig toeicht en verdedigt: “Bat, met ~
betrekking tot het kiesregt, het gebruik dat bestaan heeft van de tij den der Apostelen
af, tot nu toe, onveranderd blijve.” Terwijl hij nog aan het woord is, slant het uur voor
het lezen der Notulen; hij ontvangt hierop verlof om op morgen, bij het hervatten der
discussie, met die toelichting voort te gaan.

Be Voorzitter maakt bekend dat er drie Rapporten zijn ingekomen: 1°. Van de R~pporteningedieDd.

vorige Commissie van Examinatoren; 2°. Ret antwoord op de brieven van de Afge
scheidene Kerken; 30• Ecu Schema voor hct Admissie-examen tot het Theologisch
Seminarie.

Amendementen zijn ook ingediend door den tweeden Predikant van de Kaapstad Ook Amendementen.

en van den Predikant van Montagu, die op morgen ter tafel komen zuilen.
Be Kiadnotulen worden gelezen en goedgekeurd, waarop de Ouderling van

Kroonstad het dankgebed doet.
Geresumeerd en onderteekend op heden den 4clen November 1862.

ACRTTIENDE ZITTING~,
Dingsclag, den 4den November.

Afwezig de Actuarius, wegens ongesteidheid, insgelijks de Ouderlingen van
Jakobsdal en Somerset West, en, met verlof, de Predikanten van Knysna en Beaufort.

Be tweede Hoogleeraar doet het gebed. Be Notulen der Zeventiende Zitting
worden hierop gelezen en na goedkeuring onderteekend.

Dc Ouderling van Hopefield, ondersteund door den Predikant van Greytown, Motie vaii orde aaii

stelt ala motie van orde, het volgende voor, dat door de Vergadering aangenomen wordt : genome~

“Bat deze Hoog-Eerw. Synode zich aileen bepale NJ de Besclirijvingspunten, die ter
tafel komen.”
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D~. Van der L~ngen Be Predikant van de Paarl krijgt weder het woord, en gaat voort met de to~
~~ lichting van zijn Amendement en ter staving zijner stelling, da~ de tegenwoordige wijz~

Ambten~en. van kiezen van Kerkelijke Ambtenaren overeenstemt met het gebruik dat, van de tijde~

der Apostelen af, geheerscht heck.
Het Amendement van den tweeden Predikant van de Kaapstad wordt gcsecon

deerd door den Predjkant van Victoria
Bat van den Predikant van Prins Albert niet gesecondeerd zijnde vervalt. BatD~cusme. van den Ouderling van Franschhoek zijnde van bijkans gelijken inhoud met ecu ander

Amendement, zal niet tot stemming gebragt worden.
Be Prec1iJ~ant van Montagu trekt, met verlof der Vergadering, zijn op gisteren

ingediend Amendement terug, zullende hij het nader, als een bijzonder voorstel, ter
tafel brengen.

D8. Kotzé spreekt te- Be Predikant van Darling ondersteunt de Vrije Verkiezing in eene breedvoerige
gen lint gevo nVail aanspraak, en meent, tegen het gevoelen van den Predika.nt van de Paarl, het vrije kies~

stelsel te kunnen voorstaan, op grond van Apostolisch gezag.
en bewcer~ het regt Daar deze spreker beweert, hetwelk hij echter niet verlangt, dat het Parlement
~ het regt heck, om het vrije kiesstelsel intevoeren, zoo geeft de Assessor zijne hoop te
Laken in te laten. kennen, dat wanneer Hoofd. 1. 2, “Wat staat de Kerkbesturen te doen en z.” voor de

Vergadering komen zal, zij ecu duideijk gevoelen hieromtrent moge uitdrukken.
Be Ouderling van Bredasdorp wijst op de nadeelige gevolgen van Yrije Verki~Thscassie voortgezet. zing, door te verhalen wat in. die gemeente, toen ecu Leeraar gekozen moest worden,

had plaats gevonden.
Be Predikant van Franschhoek zegt dat velen in zijne gemeente aan hem den

wensch uitgedrukt hebben, dat de Vrije Verkiezing, hoe eerder hoe liever, ingevoerd
worde.

AmendementvanD~. Be Predikant van Robertson levert het volgende Amendernent in, dat door den
McGregor. Predikant van Stockenstrom gesecondeerd wordt: “Daar het aan de Lidmaten van elke

Ohrisfelijke Kerk toekomt, eene stem te hebben in het kiezen van Leeraars en Kerk~
raadsleden; daar er echter geen bepaald toets van Liclmaatsehap in onze Kerk bestaat,
zoo wordt voorgesteld, dat de Hoog-Eerw. Synode het stelsel van de Yrije Verkiezing
erkenne en goedkeure, en tevens besluite eene Commjssje aantestellen, om maatregelen
te beramen, ten einde dit beginsel in onze Kerk in werking te brengen.”

Dr. Heijni~ repliceert. Be jongste Predikailt van de Kaapstad repliceert, en dringt nogmaals, ook
namens den Kerkeraad, op de aanneming van het vrije kiesstelsel aan.

Be tweede Ouderling van de Kaapstad verklaart, dat het dan alleen de begee~e
Verkiaring van den van den Kerkeraad is, dat genoemd kiesstelsel ingevoerd worde, wanneer het iriet-kerk
Ouderling in. gaande gedeelte der Lidmaten van het gebruikmaken van dit voorregt wordt uitgesloten,

Tot stemmen overgaande besluit de Vergadering, op voorstel van den j ongsten
uene hoofde1iJk~ Predikant van de Kaapstad, dat in deze zaak eene hoofdelijke stemming gesehieden zal,
~temming. Het Voorstel en de verschillende Amendementen worden voorgelezen; dat van den

Predikant van Pietermaritzburg wordt, met verlof der Vergadering, door hem inge
trokken.

Het Amendement van den Predikant van Robertson wordt door 68 tegen 33
stemmen Verworpen.Amendementen ver

Bat van den tweeden Predikant van de Kaapstad, luidende als volgt: “Be
Vergadering besluit de Vrije Verkiezing toetestaan aan elke gemeente, viaarvan hot
blijken zal, dat de meerderheid derzelve er voor is,”—wordt door 68 tegen 34 stemmen
verworpen.

Bat van den Predikant van de Paarl insgeijks met 63 tegen 39.
Bat van den tweeden Ouderling van de Kaapstad met 74 tegen 28.
Bat van den jongsten Predikant van de Kaapstad met 64 tegen 37, terwiji
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indelijk dat van den Predikant van Graaff-Reinet aangenomen wordt met 61 tegen 42 Pat vanDs. A. Mui~
ray, or., aan’enOmefl.

stemmen.
Be beide Predikanten van do Kaapstad, die van Franschhoek, Napier, Burban, Wie rotesteren.

Darlmg, Dordrecht, Victoria, Queenstown, Somerset West, Bredasdorp, Piketberg, ~
Greytown en Hanover protestoren tegen dit besluit.

Be Predikant van Prins Albert wonscht aangeteekend to hebben, dat hij, bij het Ds. Krigeverzoekt

stemmen over het Amendement van den jongsten Predikant van de Kaapstad, in de aanteekemng.

minderheid geweest is.
Be Scriba,—dat hij in do niindorheid heeft gestemd, toen hot Amendernent van Ook do Seriba.

den Predikant van Robertson door do Vergadering beslist werd. —

Be Predikant van Robertson zegt dat hij zich bezwaard gevoeld heeft, om over Bezwaar van 135.

enkele dezer Amendementen te stemmen, en slechts eeno stem heeft uitgebragt, omdat McGregor.

de wet hem daartoe verpligtte.
Na de Pauze komt ter tafel eene Memorio van 122 Leden onzer Kerk, aan Verzoek van Rie~

Riebeeks Kasteel woonachtig, die verzoeken om tot eene afzonderlijke gemeente beeks KasteeL

gevormd te worden. (Zie Biji.)
Nog eene 1V[emorie van vier hoofden van huisgezinnen, die tot do voorgestelde Dito dito.

gemeente zouden moeten behooren, wordt gelezen, waarin hot verzoek gedaan wordt,
dat do Synode geene verandering in den tegenwoordigen staat van zaken make.

Be Predikant van Barling, gesecondeerd door den Assessor, stelt voor, “dat Voorstel ~an Do.

deze zaak ter cersto instantie aan den Tulbagschen Ring moot worden voorgelegd.” Kotzé.

Be meerderheid verklaart zich togen dit voorstel.
Be Voorzitter brongt ter keirnis van do Vergaderine~ dat hij eon document heeft Afgevaardigden v~a

ontvangon, waarin volmagt gegevon wordt aan N. Walters en drie anderen, om, als Ri~beeks KasteeL

afgevaardigden der Mernorialisten, de belangen van dozen bij do Vergadering te behar
tigen. Ook wordt or eon document ingediend, waardoor zekore porsonen zich verbinden
tot eon salaris van £200 ‘S jaars, voor eenen Leeraar.

Be Predikanten van Pikotberg on Barling, die beide als Consulent in de go
meento van Riebeek-West, do dienst waargenomen hebben, geven do noodige toelichting.

Op voorstel van den Predikant van Hanover, ondersteund door dion van Middel
burg, waarmede de Vergadering zich vereenigt, wordt door eon’ der afgevaardigden Inlichting gegeven.

eenigo gewenschte nadere inlichting gegeven.
Be Predikant van Montagu levert een Voorstel in, dat gesecondeerd wordt door

den Ouderling van Burgersdorp en van den volgenden inhoud is: “Be ondergeteekende Voorstel.

stelt voor eene Commissie to benoemen op doze Synode, om, na afloop dozer Vergade
ring, in doze zaak onderzoek to doen, en op de oerstvolgende Vergadering van den
Tulbagschen Ring, daaromtrent te rapporteren.”

Be Assessor, ondersteund door den Ouderling van Knysna, stelt als Amende
mont voor: “Bat hot verzoek van do hand gewezen worde, daar het bestaan van Amendement

zoodanige Paroehie onbestaanbaar is, als een gedeelte insluitende van do reeds zeer
kleine Parochie van Riebeek-West, terwijl do Synodo den wensch uitdrukt dat Memo
rialisten hun belang zullon inzien, om zich met Riebeek-West te vereenigon.”

Be Predikant van Graaff-Reinet heeft eon ander Amendement, dat gesecondeerd
wordt door den Ouderling van Heidelberg: “Wegens gobrek aan informatie besluite VerderAmendement.

do Synode, om voor hot tegenwoordige hot verzook met toetestaan. Zij vertrouwt dat
do niouw aangestelde Leeraar van Riebeek-West in staat zal zijn partijen to bovredi
gon; en belast den Ring van Tulbagh om, wanneer zuiks noodig mogb zijn, bij zijne
eerste gewono Vergadering, 00110 specialo Comrnissio to bonoemen om in do zaak to
treden.”

Be boide Amendementen wordon afgestemd, en hot Voorstel van don Predikant Basliñt

van Montagu aangenomon.
M
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VoorstelvandenRing Beschrijvingspunt VIII. 2 “Dat de Synode bepale enz.” dat miii of meer to
van Tulbagh aange. de afgehandelde zaal~ in betrekkung staat, komt ter tafel, en wordt door den Predikan
nomen.

van Darling toegelicht. Be Assessor, ondersteund door den Predikant van Darling, w~
dat dit Besehrijvungspunt aangenomen worde. Be Vergaderuiig vereenigt zich mei
dozen wensch.

Memorie ~ M. Er wordt gelezen eene Memorie van het Lid M. Smuts van Zwartland, verzoe
Smuts. kende om tot Riebeek-West te mogen behooren. Op voorstel van den Predikant vai

Darling, ondersteund door dien van Middelburg, wordt dit verzoek naar den Rin~
verwezen.

Ret Rapport der vereenigde Ringen van Graaff-Reinet en Albanie, die HoofdRapport van do Rin
gen van Graaff-Rei- III. 3 moesten overwegen, waarin de aauneming van dat Beschrijvingspunt aangeraden
net en Albanie. wordt, komt in overweging.

Be Predikant van Somerset Oost wil dat het gevoelen van zijne gemeente en vanDa. Pears wil uitstel.
Pearston eerst ingewonnen worde, voordat men besluite om haar bij den Ring van
Albanie te voegen.

Voorstel der Ringen Op voorstel van den Ouderling van Burgersdorp, die ondersteund wordt door
aungenomen. dieri van Smithfield, besluit de Vergadering echter de aanbeveling aantenemen, en de

gemeenten van Somerset Oost en Pearston bij den Ring van Albanie to voegen.
Be Kiadnotulen worden gelezen en goedgekeurd, waarna het dankgebed door

den Predikant van Ropefield gedaan wordt.
Geresumeerd en goedgekeurd en daarna onderteekend op heden den 5den

November 1862,

NE~ENTIENDE ZITTING,.
Woensciag, den 5den November~

Afwezig de Actuarius, de tweede Predikant van de Kaapstad, de Predikant van
Dordrecht, en de Ouderlingen van Jakobsdal en Somerset West—allen wegens onge.
steldheid, do Predikant van Durban met verlof, en do Predikanten van Darling, Queens-
town, Victoria en Greytown, zonder verlof.

Ret gebed wordt gedaan door den Predlikant van Winburg; waarop de Notulen
der Achttiende Zitting gelezen, goodgekeurd en onderteekend worden.

Verzoek van Di. do Be Predikanten van Knysna en Winburg verzoeken aanteekening, dat zij afwe-~
Roubaiz en van
Broekhnizen. zig waren, toen over do Vrije Verkiezing gehandold en besloten word.
Do Opwekking: hare Be Voorzitter kondigt aan, dat de zaak der Opwekking weder ter sprake komt,
lessen en verpligtin- en weT bepaaldelijk de lessen en verpligtingen, die nit het gehoordo en overwogene voor
gen. den Christen en voor de Kerk voortvloeijen.

Be Ouderling van Aberdeen doet versiag van de Opwekking in die gemeente.
Verseheidene leden Be Predikant van Winburg vermeldt van eene Opwekking die plaats gehad
~prekcn over do °P heeft over de Vaal Rivier, en inzonderheid ter plaatse Hartebeestfontein.
wekkmg. Be Predikant van Pietermaritzburg spreekt over hot heilzame der Opwekking

en verzoekt de Broeders aan de Natalsehe gemeenten in den gebede te willen gedenken.
Rij geeft tevens zijne hoop te kennen, dat do Synode eene duidelijke stem omtrent do
Opwekking in het algemeen uitspreke.

Be Assessor was eerst bevooroordeeld tegen de Opwekking, maar is, door het
Do Assessor spreekt
zijn gevoelea uji. lezen van naauwkeurige verhalen, geschreven door menschen die eerst even bevooroor

deeld waren, van hetgeen zij gezien hadden, als ook door hetgeen hij zelve gezien en

I
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gehoord heeft, tot de overtuiging gekomen, dat de Opwekking een heerlijk werk was
van Gods Geest. Hi~ eindigt met de bede dat men ook aan zijne gemeente in den
gebede wil gedenken.

Be Ouderling van Graaff-Reinet doet versiag van eene Opwekking onder de Graaff-Reinet.

Ka~ers en andere kleurhngen in die gemeente.
Be Ouderling van Middelburg verhaalt van eene “ontwaking” in zijn eigen Middelburg.

huisgezin, en deelt iets mede van een good werk in de gemeente, hoewel niet in dezelfde
mate als in sommige andere gemeenten.

Be Ouderling van Kroonstad deelt mode eenige bijzonderheden aangaande eene H~rrismith.

Opwekking in eon gedeelte van de gemeente van Harrismith.
Be Voorzitter verklaart zich diep getroffen door de blijken van Gods tegenwoor- Do voorzitter is diep

digheid in het land, en wensoht dat eene stem uit de By-node ga, alle gemeenten opwek- getroffen,

kende orn ernstig en geloovig te bidden, dat de Geest des Allerhoogsten in meerdere
mate mogt uitgestort worden. Hij beantwoordt ook eenige bedenkingen die door beantwoordt eemge

enkelen tegen hot schriftrnatige der Opwekking worden aangovoerd, en bewijst nit de
Heiige Schrift dat de Hoer meestal, gelijk flu in de Opwekking, met Zijn yolk heeft
gehaiideld, door namelijk, een tijd van krachtdadige werking vervangen to doen worden
door een tijd van stilte, waarin zij zich Zijne beloften konden toeeigenen, waarna Hij
weder een tijd van verlevendiging en bekrachtiging schenkt. E[ij eindigt met de en toont do verp~ig~

verpligtingen aan te toonen die op deze Vergadering en de Kerk van Christus rusten, tingen der Kerk nan.

om, door deze Opwekking zich te laten dringen tot ongeveinsde dankbaarheid, tot diepe
vorootmoediging en tot geloovig en vurig bidden om eene meer algemeene uitstorting
Zijns Geestes.

Be Ouderlincr van Lady-smith geeft zijn leedwezen to kennen, dat verscheidene De Ouderling Spies
betreurt de afwezig.

Leeraren en Ouderlmgen dezo Vergadermg met bijwonen, wanneer or over Gods werk m heidvaneenige leden.

do gemeente gesproken wordt.
Do Predikant van Montagu bepaalt de Vergaderiug bij eenige punten van over- Dr. Hofmeijr spreekt

over do Opwekkingeenkomst tusschen de Opwekkmg op den Pmksterdag en hare vruchten, en die m onze
dagen.

Be Predikant van Graaff-Reinet wil opgemerkt hebben dat do Opwekkirig ook Ds. A. Murray,

insgelijks beschouwd moest worden als eene ornstige waarschuwing tot allo onverschilli- Sen.

gen en onbekeerden gerigt.
Do Scriba geeft zijne hoop te kennen, dat bij do Leeraren vooral do indruk DeScribaspreektvan

levendig moge wezen, dat zij geroepen worden om moor belang te stellen in hunne do verpligtingen van

cigone zielen, meer doordrongen te wezen van do noodzakelijkheid van de invloeden ~

des Geestes, en alle middelen aan to wenden, waardoor eon ruimer zegen op hunno Evan
geliebediening zou kunnen nederdalen.

Be Predikant van Stockenstrorn spreekt in denzelfden geest, en beaamt in do Ook Ps. Thomson..

meeste opzigten wat door den Scriba was gezegd, on dringt vooral aan op do noodzake
lijkheid van het gebed.

Be Predikant van Stellenbosch wekt do Ouderlingen vooral op tot biddonde Ds.Neethlingwektde

medewerking met do Leeraars aan hot groote werk, waartoe beiden geroepen worden. Ouderlingen op,

Door humie gebeden kunnen zij in groote mate den bloei dor gerneente bevorderen, en
do dure verpligting vervullen die het Hoofd der Kerk op hen gelegd heeft. Be Ouder- waarvoor sommigen

lingen van Tulbagh, Kroonstad, Murraysburg en anderen stemmen volkomen in met hem bedanken.

wat door vorigen spreker gezegd~ is, en dankeii hem voor die herinnering.
Be Predlikant van Robertson, ondersteund door dien van Pietermaritzburg, doet

hot volgende Voorstel: “Be By-node erkenne, met ootmoed en dankbaarheid, do Opwek- Be. McGregor stelt

king die in verscheidene gemeenten onzer Kerk heeft plaats gehad, als eon heerlijk work~
des Heiligen Geestes, tot redding van zielen, en tot verheerlijking des Heeren Jezus.
Do By-node bepale eene dlienst van openlijke dankzegging voor den zegen der Opwek



50

king; van schuldbelijdenis wegens de gerh-ige mate van geloof, en dientengevolge, de niet
overvloediger mate van zegen; en. van gebed om voortzetting en verbreiding van het
goede werk Gods. Be Synode rigte een Ilerdelijk schrijven aan de gemeenten onzer
Kerk, bevattende korte mededee1ino~ van hot een en ander wat dienaangaande is voorge

en wil de gemeenten vallen, en de aandaeht bepalende b~ de gewigtige leeringen, de dierbare vertroostingen,
nader opwekken tot
gebed. de ontzaggelijke waarschuwingen daaruit voortvloeijende, en bij de ernstige roepstem

men tot voihardend en geloovig bidden, die door do Opwekking tot alien gebragt
dwor en.

Dit wordt nangeno. Ret voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen.
men. Be tweede Roogleeraar meeut dat, zoo de Kerk eeue Opwekking ondervonden
Gevoelen van Prof.
Hofmeijr. heeft, hare roeping haar dan ook duidelijker dan ooit moet geworden zijn. Be uitslag

dezer Vergadering zal moeten zijn dat de Leden onzer Kerk die roeping beter gevoelen,
Doze zitting wordt door den Assessor met gebed gesloten.

Petitie van Malmes- Na de Pauze berigt de Voorzitter dat hij eene Petitie ontvangen hee~ van twee
bury. der Afgevaardigden uit do gemeente van ~{almesbury, betreffende het verzoek op gist~

ren behandeid, en vraagt of zij zal worden voorgelezen.
Voorstel van Ds. du Be Predikant van Cradock, ondersteund door dien van Pearston, vreest voor
Plessis. eene herhaling der discussie en wil die Memorie terstond in handen van de Commissie

stellen, die in cleze zaak benoemd zal worden.
Amendement van Dr. De Predikant van Montagu, gesecondeerd door den Ouderling van Darling, stelt
Hofmeijr, voor dat die Petitie dadelij k gelezen worde. Ret Amendement van den Predikant van
aaugenomen. Montagu wordt aangenomen.

Ret verzoek wordt Daar het echter biijkt dat de Inzenders eene verandering in een reeds genomen
niet toegcstaan. besluit begeeren, verkiaart de Vergadering dat zij aan humien wensch niet voldoen kan.
Rapport der Commis. Be Voorzitter brerigt ter tafel hot Rapport van de Commissie benoemd om de
sic, over “do be
snoeijing der Rege- vraag to beautwoorden, vervat in Hoofd. I. 2 der Beschrijvingspun-ten: “Wat staat
ring in Kerkeijke den Kerkbesturen te doen enz.” (Zie Biji.)
taken.”

Be tweecle Ouderling van do Kaapstad, ondersteund door dien van Franschhoek5
stelt voor dat het Rapport aangenomen worde. Daar niemand hierover het woord

Aangenomen. verlangt, wordt hot Voorstel ter stemming gebragt en aangenomen.

Wie in de minderheid Be Predikanten van Zwartland, Knysna en Fran.schhoek, en de Ouderling vau
waren. Knysna verzoeken aanteekening, dat zij in de minderheid hebben gestemd.

flet Rapport over do Ret Rapport van do Commissie, aangesteld orn alle punt.en in verband met de
Zending-Zaak komt
in behandeling. Zending te overwegei~, wordt gelezen. (Zie Biji.) Eukelen when dat het gedrukt

worde en later in behan delillg kome. De meerderheid is er echter tegen, en wil dat hat
terstond worcie overwogen.

Voorstel van Us. Art. 1 van dat Rapport, waarin aanbevolen wordt, dat aan Predikai~ten ouzer
Neethling omtrent de Kerk die als Zendelingen onder do Reideiien gaan arbeiden, eenige voorregten worden
~oorregten van Zen
delingen. toegekend, maar hot regt van zitting in de hoogere Vergaderingen voor als nog niet

worde gegeven, wordt ter aanneming voorgesteld door den Predikant van Stellenbosch
en ondersteund door den Assessor.

Amendement van Us. Be Predikant van Bloemfontein, ondersteund door dien van Montagu, stelt als
Vandewall Amendement voor, dat Beschrijvingspunt VT. 1 in zijn geheel worde aangenomen, als

zijnde eon vereisebte van Art. 7 der Kerk-Ordonnantje. Bit Amendernent wordt aan
eangenomen. genomen.

Us. de Ronbaix in do Be Predikant van do Knysna verzoekt aanteekening dat h~j in do minderheid
minderheici. gestemd heeft, omdat dit Voorstel, naar zijne meening, in strijd is met Art. 12 der

Kerkelijke Wetten.
Art. 2 van hot Rapport, dat betrekking heeft op RooM. VI. 8, X. 11 en X. 18, III.

wordt nu overwogen.
Be Predikant van Murraysburg licht VI. 8 toe. Be Voorzitter, die Lid van de
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Zending Commissie geweest is, en over eenige zaken in het Rapport vervat, zijn gevoe
len wenscht uittespreken, verlaat den ~toel, die door den Assessor wordt aanvaard.

Be Predikant van Worcester stelt voo~r dat dit Artikel, dat de aaunemrng van Voorstel van Ps. A.
~TT 1 •. 1 Murray jun., om
vi. 8 uer Beschrijvmgspunten; “flat voortaan allen enz. aanbeveelt, worue aangeno- trent den status van

men, alleen met deze verandering; In plants van ~‘ dat alleon de Synode in zoodamge Zendelingen.

gevallen toestemming geve,” worde gesteld: “flat alleen de Zending Commissie enz.
Be Predikant van ~[ontagu ondeTsteunt dit VoorsteL

Be Predikant van Richmond, ondersteund door dien van Hope~field, stelt voor, Amendement.
als Amendement, dat Art. 2 in zijn geheel worde aangenomen.

Be meerderheid verklaart zich voor het Voor~tel van den Predikant van Besluit.

Worcester.
Art. 3 van het Rapport wordt door den Voorzitter toegelicht~.
Be Predikant van Worcester stelt voor dat in plaats van dit Artikel het oor- Voorstel omtrent het

examen van Godsspronkehjke Voorstel, voorkomende onder VI. 2 der ]3eschnjvmgspunten, worde aange- clienstonderwijzers,

nomen. Be Predikant van Montagu ondersteunt dit Voorstel, en de Vergadering hecht aangenomen.

hare goedkeuring er aan.
Be Predikant van Montagu levert het volgende Voorstel in: “flat er eene Vo~rste1 van Dr. Hof

Commissie worde benoemd, om van alle stukken die gedurende de Zittingen dezer Ver- useiJr.

gadering worden ingezonden, kermis te nemen, voordat zij ter tafel worden gelegd.”
Be Kiadnotulen worden gelezen en goedgekeurd, waarna de Predikant van

Heidelberg het dankgebed doet.
Geresumeerd en onderteekend op heden den Gden November ~.862.

TWINTIGSTE ZITTING-,
Donclerdag, den 6den November.

Afwezig de tweede Predikant van de Kaapstad, en de Predikant van Beaufort
met verlof, ook de Ouderlingen van Somerset West en Caledon.

Be Predikant van Humansdorp doet het gebed. Be Notulen der Negentiende
Zitting worden gelezen en na goedkeuring onderteekend.

Be jongste Predikant van de Kaapstad, en de Predikanten van Darling en m. Heijns, Kotz~ en

Queenstown verzoeken aanteekening dat zij in de zitting van gisteren namiddac’ niet N~udé gisteren na.
~ midday afwezig.tegenwoordig zijn geweest.

Be Ouderling van Zwartland krijgt, overeenkomstig verzoek in de derde zittino
~DOd li Loedoliftot de Vergadering gerigt, het woord, ter toehehtmg van zi,Jn Voorstel toen ingediend. li:ht~’~ vroeger in

Hetgeen hij hieromtrent te zeggen had, heeft hij in geschrift gesteld, en leest hij aan de geleverdVoorsteltoe.

Vergadering voor. Verder leest hij het gevoelen van drie Regtsgeleerden over de zaak
die hij aan hunne beoordeeling gesubmitteerd had, en overhandigt dit laatstgenoemde
document aan de Vergadering.

Het Voorstel van den Ouderling van Zwartland wordt gesecondeerd door den
Predikant van Hanover, die de redenen opgeeft waarom hij zuiks doet.

Be Actuarius vraagt het woord, doch niet in staat zijnde, wegens ongestekiheid,
op eene voor de Vergadering hoorbare wijze te spreken, draagt de Assessor, op zijn
verzoek en met verlof der Vergadering, voor, hetgeen hij wenscht aan de Vergadering
voor te leggen.

N
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Dc Actuarhis deelt De Actuarius bepaalt de aandacht bij de Handelingen der Synode van 1852,
zijn gevoelen mede,
enlaateenigestukken betrekkelijk der Inlijving der Transvaalsche Gemeenten, gelijk te vinden is op pag. 16,
voorlezen. 20 en 28 de gedrukte Handelingen Verder wordt gelezen een brief door den Actua

rius aan het Gouvernement gerigt, dd. 2 Nov. 1852, berigt gevende van het besluit
der Synode tot Inlijving van de Transvaalsche Gemeenten. Eindeijk wordt voorge~
lezen het gevoelen van H. M. Proeureur_Generaal over deze zaak dd. 16 October 1852.

Ret Voorstel van den Dc Assessor deelt hierop zijne eigene besehouwingen van de zaak in behandeling
Assessor: dat men
eeoc Comn~ssie be- aan de Vergadering mede, en steit voor: “Bat de Synode eene Commissie benoerne, de
noeme, toelichtingen van den Ouderling van Zwartlaiid bij zijn Voorstel, en bet Regtsgeleerd

gevoelen hier ingediend in overwegh~g te nemei~, en daarop ten spoedigste te rapporte
ren.” Bit wordt gesecondeerd door den Predikant van Stellenbosch, door dien van

wordt aangenomen. Montagu ondersteund, en door de Vergadering aangenomen.

Tot Commissje worden benoen-id de jongste Predikant van de Kaapstad, de
Assessor, de cerste Hoogleeraar, en de Kaapstadsche Ouderling, Brand.

DeOuderliugLoedolif Be Ouderling van Zwartland geeft, op eene vraag van den Voorzitter, zijne
zalAfschratvanzijne bereidwiljigheid te kennen, om afschrjft van hetgeen hij, tot toelichting van zijn Voor
toelichting geven.

stel, heeft voorgelezen, in handen der Commjssie te stellen.
Ret Rapport over bet Ret Rapport van de Cornmissie over het Zendingwerk komt nu weder in behan
Zendingwerk wordt
verder behandeld. deling, en wel eerst Art. 4, gevoelen uitbrengende over Hoofd. VI. 3 der Beschrijvings

punten. Na eenige toelichting door den eersten Hoogleeraar, als Lid der Commissie,
Voorstel van Dr. Hof- stelt de Predil~ant van Rontagu voor, gesecondeerd door dien van Richmond, dat de
meijr, aanbeveling der Commissie aangenomen worde. Hiermede vereenigt zich de Verga
aangenomen. dering.

Art. 5, in verband met Hoofd. ~. 4 : “Bat de Heeren Pauw en Teske worden
erkend als Zendelingen en geordend,” komt nu ter sprake.

Be Actuarjus stelt voor, gesecondeerd door den Predikant van Burban: “Bat
zij miet, dan na voorafgaand Examen, geordend worden.

Be Scriba geeft, namens de Commissie, de gronden van hare aanbeveling op, en
leest ook afschrjft van de Testimonja, door de Bestuurders van het Seminarie der Vrijè
Schotsehe Kerk te Amsterdam verleend aan de Heeren Pauw en Teske.

Dc Heeren Pauw en Be Predikant van Worcester die, Lid der Zending Commissie geweest zijnde,
Teskezullengeordeud den Voorzitterstoel aan den Assessor heefl~ afgestaan, stelt voor, “Bat de aanbeveling
worden. der Commissie aangenomen worde.” Bit wordt door den Ouderling van Swellendam

gesecondeerd; de Vergadering vereenigt zich ook met het Voorstel.
Art. 6, in vereeniging met Houfd. VI. S der Beschrij~ngspunten: “Bat er een

Professor Hofrneijr Inspector voor het Zending- en Schoolwezen worde aangesteld,”—wordt door den eersten
spreekt over de be- Hoogieeraar toegelicht. In eene breedvoerige aanspraak betoogt de tweede Hoogleeraar
boefte aan een’ In
spector van het Zen- de noodzakelijkheid der aausteiling van eenen Inspector, ter voortzetting en uitbreiding
dingwerk. van bet werk der Zending. Hij wordt hierin ondersteund door den Ouderling van

Pieterrnaritzburg.
Ds. Vaiidewall is or Be Predikaiit van Bloemfomitein wijst, ter ondersteuning van dit Voorstel, op den
~ok voor. veel ri~jkeren zegen, waarmnede bet werk der Zending van de Hollandsch Gereformeerde

Kerk in Arnerika bekroond is geworden, nadat zij zelve dat werk in handen genomen,
en mneer bepaaldelijk aan ~neu persoon toevertrouwd had.

D~. Van der Lingen Be Predikant van de Paarl was er sints jaren voor, gelijk ook nu nog, maar is
wilgestrengebepalin- bevreesd voor het gevaar van misbruik van magt, waaraan zulk een Inspector bloot
tor hebben;
gen voor den Inspec- staat. Weshalve hij wil, dat, zoo bet Voorstel doorgaat, er zeer gestrenge bepalingen

nok Dr. Heijus. voor den Inspector der Zending gemaakt zullen worden. Be jongste Predikant van de
Kaapstad vereenigt zich met dit gevoelen.
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De Predikant van Montagu is insgeijks voor het Voorstel, maar wil dat het Dr. Hofmeijr wil datde Inspector ook het
~ndere gedeelte van het Beschrijvingspunt met uit het oog worde verloren, en de Inspec- Onderwijs zal behar

tor tevens de belangen van het Onderwijs behartigen zal. tigen.

De Assessor herinnnrt de Vergadering dat eene dergeijke aanbeveling ook aan
het slot van het Rapport der Commissie over het Onderwijs gevonden wordt.

Na de Pauze doet de Predikant van Napier het volgende Voorstel, waarin hij Voorstel van Ds.

ondersteund wordt door den Ouderling van Smithfield: “Daar de vereenigde werk- Kuijs.

zaamheden van eenen Inspector van het Zending- en Schoolwezen met vele onoverkome
lijke bezwaren verbonden zijn, worde het Voorstel “een Inspector voor het Schoolwezen
nan te stellen,” besproken, wanneer het Rapport van de Commissie van Onderwijs ter
sprake zal zijn~

Dc Predikant van Worcester ondersteunt het Voorstel, ter benoeming van eenen Ds. A. Murray, jun.,

Inspector voor de Zending, en beantwoordt eenige tegenwerpingen die er tegen zijn wiookeculnspector,

ingebragt.
Dc Predikant van Stellenbosch, die, sedert de jongste Synode, de betrekking van

Secretaris der Zending-Commissie bekleed heeft, wijst op het moeijelijke, zoo niet onmo
gelijke, voor eenen Leeraar, om, bij zijne ambtsbezigheden, ook nog de pligten waarte- ook de Secretaris der

nemen, die tot hiertoe den Leden der Zending-Commissie waren opgelegd. Gelijk Zending (Jommissie,

vorige sprekeis, meent ook hij dat de meerdere uitgaven, die door zuik eene benoeming
veroorzaakt zullen worden, meer dan dubbel zullen worden vergoed, door de meerdere
belangstelling die door zulk eenen man zal opgewekt worden.

Be Predikant van Pietermaritzburg, ondersteund door dien van Montagu, stelt VoorstelvanDs.Huët

uu het volgende voor: “Dat een Inspector voor Zending- en Sehoolwezen worde aange.- hieromtrent aange.nomen.

steld; dat eene Conimissie benoemd worde tot opstelling van cene Instructie voor
zulken Inspector, en haar Rapport aan de Synode worde voorgelegd.”

Bit Amendement wordt ter stemming gebragt en aangenomen.
Be Predikanten van Darling, Durban, Knysna en Ilopefield, en de Ouderlingen Wiein deminderheid

van Darling, Hopefield en Riebeek-West verzoeken aanteekening, dat zij in de minder- gestemd hebben.

heid gestemd hebben.
Tot Leden der Commissie ter opstelling van de noodige Instructien, worden Commissie benoemd.

benoemd de Predikanten van de Paarl, de jongste van de Kaapstad en de Assessor.
Van wege het aannemen van Beschrijvingspunt VI. 8, wordt VI. 6 als vervallen

beschouwd.
Hoofd. VI. 7 der Beschrijvingspunten, besproken in Art. S van het Rapport, Onverrnijdelijke kosten, door Ringsleden

wordt door ecu der inzenders, den Predikant van Darling, toegelicht. Be jongste Pre- gemaakt, bij de or

dikant van de Kaapstad, ondersteund door dien van Murraysburg, stelt voor: “Dat de dening van Zenddingen, zullen nit het
aanbeveling van de Comrnissie worde aangenomen.” Hiermede vereenigt zich de Ver- ~yuoda1e fonda be

gadering. taald worden.
Art. 9 van het Rapport, doelende op VI. 9 der Beschrijvingspunten komt flu ter Pensioenenvoor Zen

delingen, en hunne
sprake. Be Predikant van Pietermaritzburg, ondersteund door dien van Stellenbosch, Weduwen.

wil dat, in plaats van de sommen £36 en £24, door dc Commissie aanbevolen a~s Pen- VoorsteL

sioenen voor Zendeingen en Zendelings Weduwen, gesteld zullen worden £48 en £36. Dc A~mbeveling der
Bit Amendement wordt verworpen; het Voorstel der Commissie daarentegen aangenomen. Commissie aangeno

Art. 10 van het Rapport, in verband met de vraag vervat in Roofd. VII. 5 der men.

BeschrijvingspUntefl “Hebben Onderwijzers enz.” wordt flu overwogen.
Be Predikant van Franschhoek zegt wat aanleiding tot die vraag heeft gegeven.

Die van Montagu, ondersteund door den Predikant van Murraysburg, stelt voor dat dc Art. 65, is niet toe

uitlegging, door dc Commissie aan Art. 65 gegeven, aangenomen worde. Be Vergade- passe~ijk op Beamb.

ring stemt biermede in, en besluit, op voorstel van den jongsten Predikant van de ten dee Zending Cornmissie.
Kaapstad, ondersteund door dien van Napier, dat deze bepaliig aan den voet van
Art 65 bekend gesteld worde.
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Voorstelomtrenteeiie Beschrijvingspunten X. 11 en 24 opgenomen in Art. 11 van het Rapport, worden
her±ning van de Be- beschouwd als reeds beslist. X. ~, insgelijks in dat Artikel besproken, wordt door den
~ Predikant van Montagn toegelieht, die voorstelt dat dit p~mt worde aangenon~en en

eene Commissie ter herziening der bedoelde Wetten en Bepalingen benoemd Di~
Aangenomen. Voorstel wordt ondersteund door den Predikant van Pearston en aangenomen

Commissie benoemd. Tot Leden dier Commissie worden aangesteld de vier Leden der laatste Zending
Commissie en de Predikant van l3Vlontagu.

Art. 12, doeleude op bet verzoek van den Heer Knobel, waarvan melding ge
maakt wordt in XI. 1 der Beschrijvingsp~mten, wordt overwogen.

Discussio omtrent Nadat de brief van den Heer Knobel was voor~elezen (Zie BiJL), stelt de jongste
een verzoek van den . b
Heer Knobel. Predikant van de Kaapstad voor, ondersteund door then van Franschhoek, dat de aanbe
voorstel. veling der Commissie door de Vergadering worde aangenomen.

Be Predikant van Worcester stelt als Amendement voor, dat aan het verzoek
Amendement. van den Heer Knobel voldaan worde. Be Ouderling van Stellenbosch ondersteunt dit

Amendement
Na eenige discussie over deze zaak, stelt de Predikant van Pietermaritzburg,VerderAmendement. . T7

onderstei~md door then van Burban, voor: “Bat de Heer i~nobel bet Zendelings examen
afiegge, en, indien met voldoen den uitslag, dat aisdan zijne ordening erkend *orde,
en hij als Zendeling onzer Kerk aangenomen.”

Be Predikant van Prins Albert, ondersteund door dien van Bredasdorp, heeft
Dito ait~ bet volgende Amendement: “Be Heer Knobel kan geordend worden, na geexamineerd

te zijn.”
Be Predikant van Steijenbosch, gesecondeerd door den Ouderling van Queens..

Dito dito. town, stelt een ander Amendement voor: “Bat, indien er twee of meer Leden zijn dezer
Vergadering, die getuigenis willen afleggen voor ‘s mans geschiktheid tot bet Zendeth~g
ambt, en tevens van zijnen wandel, alsdan met hem een colloquium worde gehouden door
eene uit deze Vergadering te benoemen Commissie, om te zien of zijne gevoelens die
van de Gereformeerde Kerk zijn, en dat hij, mits dit alles, worde erkend als Zendeling
onzer Kerk.”

Besluit. Be beide laatste Amendementen worden verworpen, en dat van den Predikant
van Pietermaritzburg aangenomen.

VerzoekvandenHeer Naar aanleiding van Beschrijvingspunt XI. 2: “Verzoek van den Heer N. G. Vos
N. G. Vos. enz.” insgelijks in Art. 12 van bet Rapport opgenomen, wordt de brief van bedoelden

Heer, dd. 24 Julij 1862 (zie Biji.) voorgelezen.
Voorstel. Be Predikant van Tulbagh, gesecondeerd door den Ouderling van Calvinia, stelt

voor, dat dit verzoek worde toegestaan.
Be Predikant van Napier, ondersteund door dien van Bloemfontein,—” dat

Amendement aange. volgens de meening der Commissie aan dit verzoek niet worde voldaan.” Bit Amende
ment wordt aangenomen.

Be Voorzitter weder den Stoel ingenomen hebbende, brengt ter kennis der VerJ~appoi eninge ien gadering, dat de Rapporten van de Oornmissie over bet Onderwijs, de Regts-Commissje,

en de Commissie voor Traktementen en Pensioenen van Predikanten enz., waarbij ge
voegd is eene Memorie van de gemeente Simons-stad, ingeleverd z~jn.

Ret Rapport van de Commissie van Onderwijs zal dadeijk, nadat bet Rapport
over bet Zendingwerk zal zijn afgehandeld, worden voorgelezen.

Voorstel orntrent ver- Een Voorstel, ter verlenging van den tijd voor de werkzaambeden dezer Verga
Ien~ngderZittingeo. dering, wordt door den Ouderling van Pietermaritzburg, gesecondeerd door den jongsten

Predikant van de Kaapstad, ingeleverd en zal morgen in behandeling komen.
Verzoek van den Insgelijks eon verzoek van den Candidaat tot de Heiige dienst, N. J. van
Oandidaat Van War. Warmelo, dat overwogen zal worden, na de afhandeling van bet Rapport dat thans voor
melo. de Vergadering is.



Na het lezen der Kiadnotulen, worth het dankgebed door den Ouderling van
Pietermaritzburg gedaan.

Geresumeerd en na goedkeuring onderteekend op heden den 7den November 1862.

EEN~EN-TWINTIGSTE ZIPPING,
Vr~jclay, den 7den November.

Afwezig met kennisgeving de Actuarius, en de Predilcant van Pearston, de
Ouderlingen van Jakobsdal en Somerset West, wegens ongesteidheid, en de Ouderling
van Zwartland.

Dc Predikant van Wellington doet het gebed. Be Notulen der Twintigste
Zitting worden gelezen, en na goedkenring onderteekend.

Ret Voorstel van den Ouderling van Pietermaritzburg: “Bat deze Hoog-Eerw.
Vergadering besluite dat, om tijd te wrnnen, de Voormiddag-Zitting tot half één uur
dure, en de Namiddag-Zitting ook ecu half uur langer,” wordt nu ter tafel gebragt.

Be Predikanten van Montagu en Stellenboseh willen dat, in plaats van langer Di~cussie omtren~ hel
ver1en~eii derzi~ting~te zitten, de Vergadermg s Zaturdags geene zitting hebbe. Be Assessor, ondersteund en.

door den Ouderliiig van Tulbagh, stelt voor dat de tijd blijve zoo als tot hiertoe bepaald.
Bit wordt aangenomen. Besluit.

Be Voorzitter brengt ter kemiis van de Vergadering, dat het door den Ouderling Document door dcii

van Colesberg, in eene vroegerc zitting, beloofde document ingeleverd is. (Zie Biji.) ~
Baar het Rapport van de Commissie over het Zendingwerk weder in behandeling Verdexe dise’is~e

komt, verlaat de Voorzitter den Stoel, die door den Assessor wordt ingenomen. ~ h~t ~endingwe.

Art. 13 van het Rapport, gevoelen uitbrengende over Hoofd. XI. 4 der Beschrij- Zen.

vingspunten, wordt aangenomen.
Insgelijks wordt aangenomen het gevoelen uitgedrukt in Art. 14 omtrent

Hoofd. XI. 17.
Art. 15 wordt insgclijks aangenomen, en dank aan de Zending Commissie toege

bragt door het opstaan der Vergadering.
Bij het bespreken van Art. 16—” het verzuim van vele gemeenten ten opzigte

van het collekteren,” geven verscheidene Afgevaardigdcn de redenen op, waarom er niet Waarom velen niet

meer, en in sommige gevallen niets, voor het Zendingwerk der Commissie gecollekteerd gecollekteerd hebbcn

is geworden; de Ouderling van Richmond meent, dat eene voorname reden, waarom in
de Oosteiijke Provincie nint meer wordt ingezameld, is, omdat daar nog zoo weinig van
wege de Zending Commissie gearbeid wordt.

Dc Predikanten van Bloomfontein en Pearston deelen mede dat in die beide
gemeenten gecollekteerd is geworden, maar dat het geld met de Waldensian is verloren Coiekten verloren.

gegaan.
Dc Predikant van Graaff-Reinet herinnert de Vergadering aan de plegtige en

vrijwlllig aangegane verbindtenis ten opzigte hiervan in de Synode van 1852.
Dc Scriba stelt voor, gesecondeerd door den Ouderling van Kroonstad, dat in v~ )rstel van don

den Herdehjken Brief, die, als naar gewoonte, van deze Vergadering zal nitgaan, de Scuba.

gemeenten hierbij bepaald worden. Bit wordt aangenomen.
Bij het beharidelen var Art. 17, stelt de Predikant van Uitenliage voor, en wordt i.Iededceling zal go

gesecondeerd door dien van Worcester, “dat éóne maand voor den tijd, die bepaald is ~ehiodexi van ciewerk

ter inzameling, zoodanige mededeelingen van wege de Zending Commissie gepubliceerd~ dcc Zeii
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worden, waardoor do gemeenten opgewekt kuiinen worden tot mildadigheid.” Dc Ver
gadering vereenigt zich hiermede.

In verband met Art. 1$ van Ret Rapport, deelt do tweede Hoogleeraar eenig
Pol~cl~onstOndcr. bijzonderheden inede, aangaande de werkzaamheden van den Godsdienst Onderwijzer t

to janso - Franschhoek, en de ernstige ongesteidheid, waardoor hij belet werd van daarmede voort.

tegaan, zoowel ale van Ret afleggen van Ret Examen, waartoe hij zich voorbereiddo, cx
stelt voor, waarin hij door den Predikant van Somerset West ondersteund wordt,—dat
onder zijne bijzondore omstandigheden, men met hem haudele, ale of hij Zendeling ware.

ocl ale Zendoling be- Do tweede Ouderling van do Kaapstad, gesecondeerd door den Predikant van
handold worSen. Bloemfontein, stelt ale Emendatie voor: “Dat de Zending Commissie in dit bijzonder

geval, geauthorizeerd worde, naar bevind van zaken te handelen.” Hiermede vereenigt
zich de Vergadering.

Do jongste Predikant van de Kaapstad, gesecondeerd door den tweeden Hoog~
Thscnssie voortgezet. leeraar, stelt voor dat do Vergadering zicli vereenige met hot gevoelen der Commissie

ale uitgedrukt in Art. 19 van Ret Rapport.
Dc Predikant van Murraysburg, ondersteund door then van Robertson, dat er

iiet al~pcn bijgevoegd worde: “Wil men grond aankoopen, of gebouwen stiehten, er worden dan
grond enz. Speciale Collekten door do Commissie daartoe gehouden.”

Do Predjkant van Stellenboseh stelt ale Amendeinont voor : “Ret worde aan
de Commissjo aanbevolen, of Ret worde bepaelJ, dat zij geene sehuldon aanga; oven—
gene wordt do besteding der uitgaven aan hare diseretie overgelaten.” flit wordt door
den Predikant van Humansdorp ondersteuncl, maar door do Vergadering verworpen.

Do Emendatio van den Predikant, van Murraysburg wordt daarentegen aan
genomen.

Hetgeon in Art. 20 voorkomt wordt besehouwd ale reeds gisteren afgehandeld.
Do Tir~’ ~rl bet Do Predikant van Montagu stelt, ale in verband met deze zaak, voor: “Dat bij
gecelleic nuder- do ~agen in Art. 34, deze worde gevoegd,—” Wat wordt in uwe gemeente aan Ret

mooten doen. Binnen- en Buitenlandsche Zendingwerk gedaan, en hoeveel is in Ret laatste jaar daartoe

bijgedragen ~“ flit Voorstel wordt ondersteund door den jongsten Predikant van do
Kaapstad, en aangenomen.

Het verzoek ran d~n Ret verzoek van den Hoer N. J. van Wa~melo, Kandidaat tot do Heiige dienst,
“om verlof van deze Vergadering aan den Actuarius, ten einde hem to legitimeren, daar
hij alle bewijestukken tot do lcgitimatie vereiselit, heef~ ingeloverci,” kemt nu ton sprake.

Voorstel van den Be Scriba stelt voor: “Dat dit verzook behandeld worde, nadat hot Rapport
Scuba, van de Commissie van Examinatoren zal zijn overwogen,” en wordt hierin door den

Assessor ondersteund.

Arnendornent, Dc Predikant van Darling heeft Ret volgende Amendement: “Do Synode bepale,
dat de legitimatie van den Kandidaat tot de Heiige dienst, den Heer van Warmclo,
onmiddelijk gesehiede.” Dc Predikant van Napior ondersteunt dit.

Do Predikant van Montagu, ondersteund door den Ouderling van Murraysburg,~er~r~rncnnemen ‘heeft een ander Arnendement: “Dat Ret Rapport omtrent Art. 63 op heden na~niddag

wonde overwogen, en daarna op Ret verzoek van den Kandidaat van Warmelo geant—
woord

fljscussie no besluit. Eene breedvoerige discussio heeft Rierover plaats. Bi,j do stemming worden do
beido Amendementen venworpen, en Ret Voorstel van den Scriba aangcnomen.

nennu ceving ran Dc Predikanten van Darling en Queenstown zullen met cdiige anderen op
Pcote~. aanstaande Dingsdag eon geschreven Protest luertegen indienen.

Do volgende Loden vorzoeken aanteekeiiing, dat zij in do minderheid gestemd
~7i~ in dc sn~nderh~id hebben :—De Predikanten van Pioterrnaritzburg, Cradock, Middelburg, Murraysburg,
ges1e~nd liabsu. Somerset West, Greytown, ‘Weenen, Winburg, Pnius Albert, Brudasdorp, Riversdale,
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Hopefield, Knysna, Mosselbaai, Wellington, Humansdorp, Ladysmith, Oudtshoom, en
e tweede en derde van de Kaapstad; de Ouderlingen van Darling, G-raaff-Reinet,

Knysna, Caledon, Riversdale en Hopefield.
Na de Pauze maakt do Predikant van Robertson schriftelijk bekend ~at hij, van Kennisgeving vanDs.

wege gemoedelijke bezwaren, bij do behandeling van de zaak van den Eerw. Heer van wegens

Warme] o, buiten stemming is gebleven. Deze kennisgeving zal op morgen in overwe
gmg kornen.

Do Predikanten van Burgersdorp en St. Stephens verkiaren insgelijks, dat 2ij Di. Cornsack en Mei

niet gestemd hebben; eerstgenoemde is bereid om, op verlangen der Vergadering, zijne i~zijn~mten stein

redenen daarvoor op te geven.
Ret Verslag van de Commissie over het Onderwijs wordt gelezen. Be Predi-~

kant van Rumansdorp, ondersteund door dien van Frazerburg, stelt voor dat hot Onderwijs.

gedrukt worde. Yoorstcl.

De Predikant van Stellenbosch, ondersteund door den Ouderling van Murrays- Amendemeut.

burg, dat het met gedrukt worde, maar terstond in behandeling korne.
I-let Amendernent wordt verworpen en het Voorstel aangenomen. Ter behande- Besluit.

ling daarvan stelt do Voorzitter aanstaande 1V[aandag vast.
Ret Versiag van de Commissie van Examinatoren wordt gelezen en terstond~

bohainield. suinatoren

In plaats van Art. 1 wenseht de Predikant van Montagu, ondersteund door dien wordt behandeld.

van Pieterrnaritzburg, gesteld te hebben: “Er zullen vier Secundi worden aangesteld,
die naar volgorde door den Scriba zullen worden aangeschreven, ter afneming van het
Examen, wanneer een of meer Loden der Commissie verhinderd worden om aan hot
Examen dccl te nemen.”

Deze verandering keurt do Vergadering goed.
Be jonoste Predikant van do Kaapstad verzoekt aanteekenino’ dat hij in deb b’ Behandehngvoortge

mmderheid heeft gesternd. ~t.
Artikelen 2 en 3, a, b, c, worden zonder eenige verandering aangenomen.
In plaats van 3 d, wordt door den Predikant van Murraysburg, ondersteund

door dien van Burgersdorp, voorgesteld: “Bijaldien drie of moor Leden der Commissie
tegen de aanneming van den Kandidaat gestemd hebben, zal hij niet worden toegelaten.” toelaten.

Be Prcdikant van Prins Albert, gcsecondeerd door den Predikant van Durban, Amendemeat.

wil dat hot lot beslisse, wauneer do stemmen staken.
Bit Arnendement wordt verworpen, en hot Voorstel van den Predikant van

Murraysburg aangenoinen. Besluit.

Art, 3 e wordt aangenomon, nadat twee Amendementen om de bedoelde geldsom
aan het Fonds der Kweekschool, of ann dat van Onderwijs to geven, eerst waren
verworpen.

Art. 4, beantwoordende do vraag in Hoofd. V. 9 gesteld: “Is het eon Kandi- Voor~te1 o,ntrent het

daat in de Theologie vergund enz.,” wordt ter aanneming voorgesteld door den Predikant~
van Franschhoek, ondersteund door dien van Burgersdorp. ologie.

Do Predikant van Robertson, ondersteund door dien van Winburg, wiT “Bat Amendement.

eon Karididaat in do Theologie zal mogen prediken, aI is or geen Predikaii-b tegenwoor
dig, zoo hij slechts toestemming heeft van den Prodikant of Kerkeraad.”

Be Preclikaiit van Montagu, ondersteund door den Ouderling van Pdebeek West,
levert als Amendemdnt in: “Achter hat woord “uitspreken” in No. 10, bi. 87, intevoe- verderAmendement.

gen de woorden “onder Voorzitterschap van cenen Loeraar onzer Kerk.”
Deze boide Amendementen worden verworpen, en het Voorstel der Commissie Beeluit.

aangenomefl.
Art. 5 bevattende do vooroustelde Onderteekenings-formule voor eenen Kandi- Onderteekeni,~gs for-mule voor kandida

daat in do godgeleerd]ieid, wordt ter sprake gebragt. ten.
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V~rsteL Do Ouderling van Kroonstad, ondersteund door dien van Burgersdorp, wil, in

plaats van “ter goede trouw,” “van ganscher harte” lozen.
Be tweede Ouderling van do Kaapstad, ondersteund door den Pred~kant van

Amendement, Stellenbosch: in plaats van do bedoelde woorden—” in alle oprogtheid en zonder eenig
voorbohoud.”

Besluit. Bit laatst~ wordt verworpen, en dat van den Ouderling van Kroonstad aange
nomen.

Aldus gewijziga wordt dit Artikel aangenomen op voorstel van den Predikant
van Middelburg, onderstoi~md door den Ouderliug van Murraysburg.

Be Predikant van Montagu, onderste~n~d door den Oudorling van Kroonstad,
1 it em rent Ken- levert het volgende Voorstel in, dat aangenomen wordt: “Kandidaten in de Theologie,

der~ konen. die van elders tot ons overkomen, zullen, voordat zij hunne voorregten als zoodanig
kunnen gonioten, voldoen aan hetgeen van Kandidaten in de Theologie ten onzent wordt
vereischt.-”

Art. 6 van het Rapport wordt, op voorstel van den Predikant van Pietermaritz
burg, gesecondeerd door dien van Montagu, niet aangenomen.

Hoe to handelen, Een voorstel van den Predikant van Murraysburg, ondorsteund door den Scuba, en
daai~t wordtgoed- van den volgendon inhoud: “Eon Kandjdaat in do godgeleerdheid, die door do Corn
gekeurd. missie van Examinatoren afgewozen is, zal niot dan minstens één jaar na den dag,

waarop hij niQt is toegelaten, wederorn tot hot examen mogen worden geadmitteerd,”
wordt insgelijks aangenornen.

Na hot lezen on goedkeuren der Kiadnotujen, doet do Scriba. hot dankgebed.
G~resumeord onnagoedkouring ondertookond op hodon den 8sten November 1862~

TWEE-EN-TWI~TIGSTE ZIPTING
Zaturclctg, den Ssten November.

Afwezig do Predikanten van Somerset West, Darling, Quee~nstown, Hanover,
Hopefield, Cores, Graaff-Rojnet, Durban, Wellington, Cradock, Victoria, Calodori,
Riversdale, do tweede Prodikant van do Kaapstad on do Actuarius, allen met kennisge—
ving, on do Predikanten van Ondtshoorn on Greytown zonder verlof. Ook do Ouder
lingon van Durban, Riveradale, Franschhook, Hopofiold on Zwartland met kennisgeving,
en die van Somerset West, wegens ongosteldhoid.

BoProdikant van Stolloubosch doet hot gobed. Do Notulon dor Een-on-Twin
tigsto Zitting worden gelozon on na goedkeuring ondorteekond.

VerzoekvauDs.Mei. Do Predikant van St. Stephens verzoekt aanteekoning, dat hij, op gisteren
ring. namiddag, bij de behandeling van Art. ~ van hot Rapport dor Commissie van Examina

toren, niot tegenwoorciig geweest is.
Be Predikant van Robertson, zet do redenen uit eon, waarom hij zich op giste~

llezwaren van Di. ron bezwaard heeft gevoeld, orn Over eene zaak die toen voor do Vorgadering was, zijne
McGregor. stem nit to brengen.

Ret Voorstel van den Prodikant van Monta~u, hetwetk ten dod heef~ dat alle•Do- documenten, die, tijdens cle zittiiig dozer Vergade~ing, ingezondon worden, eerst in
h~n4en eener Corn- handen eonor Commissie zullen worden gesteld, om daarover to rapporteren, wordt ges~
~mSsIe gesteld worden

condeerd door den Ouderling van Murraysburg en aangonomen.
Cominjs~jo benoemd. Tot Commissie worden benoemd do derde Predikant van do Kaapstad, de Predi—

kant van Montagu cii do oerste Ouderlung van do Kaapstad.
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Be behandeling van heb Rapport der Commissie van Examiiiatoren wordt hervat. Het Rapport van

ii verband met Art. 7 daarvan worden besproken uit de Beschrijvingspunten Hoofd. V.~
3, XI. 15b, en II. 15.

Be Predikant van Swellendam en de Ouderlino~ van Robertson lichten het Overhet onderzoeken
van nankomendeLeeerste toe: de Ouderhng van Burgersdorp geeft eemge opheldermgen aangaande het raars, ten op~gte van

~oorste1 van de Ouderlingen dier gemeente. de leer.

Be Predikant van Worcester verlaat den Stoel, die door den Assessor wordt
tanvaard, en wijst de gronden aan, waarom hij II. 15 heeft voorgesteld.

Be Ouderling van Ladysmith (Natal) verklaart dat hij geheel overeenstemt met Over persoonlijke
godsvrucht.en wensch van den Predikant van Worcester.

Dc Predikant van Bloemfontein ondersteunt dit voorstel, en wijst, om de uit- Ret voorbeeld der

oerbaarheid daarvan aan te toonen, op het voorbeeld der Hollandsche Gereformeerde Hoilandsehe Kerk i~
Amerika.erk in Noord Amerika.

Be Predikant van Pietermaritzburg beaamt hetgeen door de vorige sprekers was Ret gevoelea van D~.

angevoerd, aangaande de noodzakelijkheid van ware godsvrucht in alle Evangeliedie- Hi~ët,

iaars, en geeft zijne hoop te kennen, dat deze Vergadering stappen zal nemen, om de
erk in het algemeen te waarborgen, dat memand tot de Evangeliebedliening, in verband
et onze Kerk, zal toegelaten worden, dan die niet alleen de noodige wetenschappeijke

~)ekwaamheid bezit, maar die ook rekenschap kan geven van de hoop die in hem is.
Be Ouderling van Kroonstad geeft zijne vreugde te kennen over de gevoelens onk van den Onder

ie door vorige sprekers geuit zijn geworden, en die hij van ganseher harte beaamt. bn~ Cilliers,

Be tweede Ouderling van de Kaapstad geeft zijne hoop te kennen, dat het en van den Oudsrhn

Examen van alle toekomstige Leeraren ouzer Kerk zoo gestreng mogelijk zal worden (lie.

af~genomen, zoowel ten opzigte van godsvrucht als van zuiverheid in de leer.
Be Voorzitter maakt de Vergadering oprnerkzaam op een Voorstel dat door den

Kerkeraad van Fauresmith ingezonden, maar ter plaatsing onder de Beschrijvingspun-~
ten te laat ontvangen is, welk Voorstel dezelfde strekking heeft, als wat door de smith.

Commissie, den Predikant van Worcester en anderen is aangeraden, namelijk: “de
wenschelijkheid en noodzakelijkheid dat alle Kandidaten tot de Heiiige dienst in onze
Kerk, door eene Commissie op nieuw onderzocht worden omtrent de zuiverheid in leer
en besliste godsvrucht enz.” Bit Voorstel wordt insgelijks door den Predikant dier
gemeente toegelicht.

Be eerste Ouderling van de Kaapstad stelt voor de anneming van Art. 7 van Voorstel dat hot :ia~’

het Rapport. Hierop volgen verscheidene Amendementen, als van den Predikant van
St. Stephens, den Predikant van iWontagu, den Predikant van Robertson, en den Predi- words.

kant van Pieterinaritzburg, die gedeeltelijk besproken worden. Baar het echter reeds
tijd was voor het lezen der Kladnotulen, en men nog niet tot stemming was overgegaan, -

‘~ ersoheidene Asoonzoo komen de Voorstellers der verschillende Amendementen overeen, om, met verlof der dousenten wordes

Vergadering, dezelve in te trekken, en de geheele zaak op Maandag, dc novo voor de mgetroicken.

Vergadering te brengen.
Be Vergaderiiig verklaart hierin te berusten; waarop de Voorzitter aankondigt~

dat op Maandag het 7de Artikel van het Rapport, en de Beschrijvingspunten daarinede.
in verband staande, op nieuw ter tafel zullen worden gelegd, en de discussie hervat.

Be Kiadnotulen worden flu gelezen en goedgekeurd, waarop het dankgebed door
den eersten Hoogleeraar gedaan wordt.

Geresurneerd en na goedkeuring onderteekend op heden den lOden Nov. 1862.

P
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DRIE-E’N-TWINTIGSTE ZIPTINCT,
Maandag, den lOden November.

Afwezig de Predikanten van Ceres, Heidelberg, Somerset West, Hopefield, Wel
lington en Ladysmith, en de Ouderlingen van Ceres, Jakobsdal en Somerset West. D~
afgevaardigde Predikant van St. Stephens doet het gebed, waarop de Notulen der
vorige Zitting geresumeerd en geteekend worden.

Do discussie over het Nu wordt de discussie over No. 7 van het Rapport der Commissie van Exarnina.
toren hervat. De Assessor levert het volgende Voorstel in, dat door den Predikant var
Pietermaritzburg gesecondeerd, en door de Vergadering aangenomen wordt: “Dc zici

Voorstel van den As- voor de Gereformeerde Kerk van Zuid Afrika aanbiedende Predikanten of Kandidaten
sessor, tot de Heilige dienst, zullen zich, om beroepbaar te zijn, bij den Actuarius Synodi

behooren te laten legitimeren, zuflende bij de legitimatie Kerkelijk bewijs worder
gevorderd, dat zij van goed zedelijk gedrag zijn, en verder, bewijs dat zij de vereischt
studien hebben volbragt aan eene erkende IJnjversiteit of Seminarie, en dat zij Kandi~
daten zijn tot de Heilige dienst bij een Provinciaal of Classikaal Kerkbestuur, oi
Provinciale Consistorie of Presbyteriurn.

V~6r de legitimatie zullen zij zich moeten onderwerpen aan een Colloquium
cloctunr met de Commissie van Examinatoren, en eerst, na voldoend getuigschrift van
deze Commissie, en na alles in orde bevonden te hebben, zal de Actuarius Synodi
dezeive legitimeren, en als gelegitimeerd bekend stellen.”

Ms iieuwe Afdeeling van Art. 63 ~ der Kerkelijke Wetten, stelt de Assessor
nog voor: “Bij het Colloquium doctum zal vooral onderzoek worden gedaan naar de
gevoelens omtrent de Wedergeboorte door den Reiigen Geest, en de persoonlijke onder~
vinding van Gods genade, zoowel als omtrent de gehechtheid aan de leer onzer Kerk,
welke de Synode verstaan wil hebben, de onmisbare vereischten te zijn voor allen die
zich als Leeraars aanbieden,”

l3esluit. Dit wordt insgelijks door den Predikant van Pieterrnaritzburg gesecondeerd en
door- de Vergadering aangenomen.

~o?~’stel van Da. Dc Predikant van Napier stelt in verband hiermede voor : “Ret Goiloquiuiu
kuijs.

docturn worde met opene deuren gehouden.
Dit wordt door den Predikant van Bredasdorp ondersteund, doch door de Ver

gadering verworpen.”
Hot Rapport van.cl’~ Ret Rapport der Commissie in de zaak van den Ouderling van Zwartland over
com~iss1(~n~d~.zaak de zamenstelling der Synode, wordt ingeleverd en zal lieden namiddag in behandeing
Loedoiff ingediend. komen.

Dc Predikant van Worcester zal op morgen een Voorstel in verband met Hoofd.
II. 1 5 inleveren.

Een verheterdScherna EeII verbeterd Schema van Examinatie ter admissie tot het Theologisch Semina
~n~h~at~e ter rium wordt door den Predikant van de Paari ingeleverd, en door de Vergadering op
Kweek~hoo1. voorstel van den jongsten Predikant van de Kaapstad, ondersteund door den Actuarius,

aangenomeri.
Ret Rapport van de Ret Versiag van de Professoren der Theologische Kweekschool wordt in handen
Professoren. eener Commissie gesteld, bestaande uit de Predikanten van Montagu, Cradock, Bredas

dorp, Dordrecht en Colesberg, die heden over aeht dagen Rapport zullen uitbrengen.
Het Rapport van de Ret Rapport der Regts-Cornmissie wordt gelezen. (Zie Bijiage.)
Regts-Commissie. Daar eene spoedige afhandeling van de zaak tusschen den Reer Aveling en

Ds, Cachet wenschelijk is, en de Commissie van wege gebrek aan bewijs dat de Heer
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~ve~ing lidmaat is van de gemeente Ladysmith, meent dat zij niet geregtigd is om met K1ag~e van den Heer

e behandellng dezer zaak voorttegaan, voor dat zij het oordeel dezer Vergadering heeft~~ 1)~.

rngewonnen, komt dit punt terstond ter sprake.
Uit mededeelingen van eenige leden der Regts-Commissie blijkt, dat de Ver

klaagde zoowel als de Kiager den wensch geuit heeft, dat de Conimissie voort zal gaan
met de behandeling van deze zaak. Om deze reden, en omdat de Consulent van Lady-U
‘mith geene reden heeft om het beweren van den Heer Aveing, dat hij zijn Attest te
Pietermaritzburg heeft ingeleverd, in twijfel te trekken, besluit de Vergadering dier
Commissie magt te verleenen, om met de overweging dier zaak voort te gaan.

Na de Pauze wordt het Rapport der Commissie over het Voorstel van den
Ouderlirig van Zwartland voorgelezen. (Zie BijL) wordt behandeld.

Be Scriba, ondersteund door den Ouderling van Murraysburg, stelt v~or: “Bat Voorstel van den

het Rapport met dank worde aangenomen, en de Vergadering zich vereenige met het
besluit waartoe die Commissie gekomen is.”

Be Predikant van Darling, ondersteund door dien van Gi’eytown, wenscht dat, ii tr ort der( ~on -

voordat het Rapport der Commissie in overweging kome, het eerst worde gedrukt. Bit n~si~~ eerst

Voorstel wordt aangenomen, en de behandeing van het Rapport op morgen namiddag drukt worden.

ua de Pauze bepaald. liet [iapporu der

Ret Rapport der Regts-Commissie komt m behandeling. Ret eerste punt: “de Regts-Coznmiss~e

uitspraak dier Commissie in de zaak van den Reer Raupt tegen den Predikant van de wordt behancleld.
,, . . 1. Klante van denPaarl, wordt door de Vergadering bekrachtigd. HeerH7rupttegen Dr.

Ret tweede punt: het gevoelen der Commissie over de zaak van den Ouderling van der Lingen.

van Colesberg tegen den Predikant van Hanover, geeft aanleiding tot eenige discussie. ~
Be Assessor, ondersteimd door den Ouderling van Heidelberg, stelt voor: “Dat deze tegen Ds~ Burgers.

~aak verwezen worde naar den Ring van Graafl-Reinet.” Voorstel.
Be Ouderling van Richmond, ondersteund door dien van Burgersdorp, heeft dit

Amendement: “Be Synode benoeme eene Speciale Commissie uit haar midden om, ter Amendement.

plaatze, zoo spoedig mogelijk onderzoek te doen naar de klagte van den Ouderling van
4Dolesberg tegen den Predikant van Hanover en aan den Ring van Graaff-Reinet in
zijne eerstvolgende zitting te rapporteren.”

~De Predikant van Prins Albert wil dat deze zaak terstond in handen der Graaff- VerderAmendernent.

Reinetsche Rings~Cornmissie gesteld worde.
Be jongste Predikant van de Kaapstad heeft een ander Amendernent, dat onder- Dito dito,

steund wordt door den Predikant van Burban: “Aangezien de besehuldiging tegen den
Leeraar van Hanover, door geene bewijzen gestaafd is geworden, bij gebreke van getui
genissen, zoo wordt de zaak voornoernd van de hand gewezen, terwiji partijen in de
gelegenheid gesteld zijn, dezelve voor de eerstkomende Rings-Vergadering te brengen.”

Be Predikant van Montagu, ondersteuiid door den Ouderling van Pietermaritz
burg, stelt vender voor: “Bat in deze zaak gehandeld worde naar Art. 18 ci en e, ver- Dito dito.

geleken met Art. 19, 10, a (2).
Met verlof der Vergadering, trekken de Assessor en de Predikant van Prins

Albert hunne voorstellen in. Be Arnendementen van de Predikanten van Montagu en Besluit

Kaapstad worden verworpen, en het Voorstel van den Oudenling van Richmond aange
nomen.

Be Actuarius, de Assessor, de Predikanten van Pnins Albert, Queenstown,
Darling, Victoria, Knysna, Greytown, Franschhoek, de Paarl, Napier, St. Stephens, ~Vie in de minderheid

Piketberg en Montagu, en de Ouderlingen van Riebeek-West en Darling, verzoeken gesternd hebben.

aanteekening, dat zij bij dit Voorstel in de minderheid gestemd hebben.
Ret derde punt in het Rapport der Commissie, betreffende eene Petitie van a Petitie van (‘des

eenige leden der gemeente van Colesberg, waa4n de Synode opmerkzaam gemaakt berg a~wgannde het

wordt op verschijnseien van Liberalisme in onze Kerk, blijft overstaan, daar de Corn- Liberaherne.
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missie die Petitie riiet als een Klagtschrift beschouwt, en zal in overweging komen,
walmeer de Beschrijvingspunten zullen zijn af~ehandeld.

4. Klagte van den Het vierde punt: Uitspraak in de Klagte van den Kerkeraad van Zwartland
KerkeraadvanZwart. tegen de Zending Commissie, wordt overwogen. Daar de Voorzitter lid der Zending
]and tegen de Zen
din g~Oommissje. Commissie, en derhalve een der Beklaagden is, verlaat hij den Stoel., die nu door den

Assessor wordt aanvaard. Aan de discussie, die in deze zaak plaats heeft, nemen de
Predikanten van Zwartland, Darling, Prins Albert, Worcester, de tweede Hoogleeraar

Do Corresponde~j~ en anderen deel. Op verzoek van den Predikant van Queenstown, wordt de Correspon~
wordt voorgejezen

dentie voorgelezen, die er tussehen den Predikant van Zwartland en de Zending Coin~
missie gevoerd is geworden. Be tijd is nu verstreken, en de Voorzitter verdaagt de
discussie tot morgen.

Di. Kotz~, Naudé, Be Predikanten van Darling, Queenstown en Hanover verzoeken aanteekening
Biu~gers protesteren dat zij, bij het behandelen van het Voorstel over het Colloquium doctum, niet tegen
tegon hot Uolloquium
docturn. woordig zijn geweest, en van protest tegen het genomen besluit.
Do. do Ronbaix was Be Predikant van Knysna, dat hij toen in de minderheid gestemd heeft.

de ininderheid, Be Voorzitter kondigt aan dat de Predikanten van Pietermaritzburg en Faure

smith heden avond in het Biduur zullen voorgaan,
Be Kladnotulen worden gelezen en aangenomen, waarna de Ouderling van

Swellendain het dankgebed doet.
Geresumeerd en na goedkeuring onderteekend op heden den 1 lden Nov. 1862.

VIER-EN-PWI~TIGSTE ZITTTN€1,
Dingsclag, den 11 den November.

Afwezio de Predikanten van Somerset West, Hopefield en Wellington, tie
tweede Predil~nt van de Kaapstad en tie Actuarius, ala ook de Ouderlingen van
Somerset West en Jakobadal.

Het gebed wordt gedaan door den Ouderling van Ladysmith (Natal).
Be Notulen der Drie-en-Twintigste Zitting worden gelezen en na goedkeuring

onderteekend.
Do Ouder1ii~g van Na de resumptie der Notulen, merkt de Ouderling van Richmond op, dat hij
Richmond vraagt ~n bespeurd heeft, dat het laatste gedeelte van zijn Voorstel, dat op gisteren bij de behan
verkrijgt verlof om
aijn voorstel to ver. dehng van de Klagte van den Ouderling van Colesberg is aangenomen, strijdig is met
~oteren. Art. 19, 10 a (2) van de wet, en hij derhalve om revisie van dat besluit verzoekt. Be

Vergadering stemt dat verzoek toe. Nu stelt hij voor, dat de te benoemen Commjssje
zal rapporteren niet aan de Graaff-Rejnetsche Rings-Vergadering, maar aan de Synodale
Commissie, volgens bovengenoemd Wetsartikel. flit Voorstel wordt ondersi~eund door

Amenclement, den Ouderling van Ladysrnith (Natal). Be Predikant van Napier stelt hierop ais Amen
dement voor, het Voorstel dat op gisteren door den jongsten Predikant van de Kaapstad
in die zaak werd ingeleverd. flit Amendement, ondersteund door den Predikant vanliet voorstél wordt

aangenomen. Darling, wordt verworpen, en het Voorstel van den Ouderling van Richmond aangenomen,
Do discu~sje over ~ Be uitspraak der Regts_Comm,jssje in de Klagte van den Kerkeraad van Zwart
klagte van den Ker- land tegen de Zending_Commissje word~ andermaal ter tafel gelegd, terwiji de discussie
ker~ad van Zwart
land tegen do Zend- daarover hervat wordt. Aan die discussie nemen dccl de tweede Hoogleeraar, de Pre
ing-Conimissie wordt dikanten van Riversdale, Zwartland, Pietermaritzburg, Durban en de Scriba, welke
herv~t, laatste voorstelt: “Be Synode gelet hebbende op de aanstelling van den Eerw. Heer
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Ruijtenbeek door de Zending Comrnissie, en op de verkiaring derzelve dat hij aange~ ~To~ste1 van den

steld is, niet om te arbeiden onder de leden der Gereformeerde Kerk van Zwartland, en a.

maar alleen onder de heidenen to Malmesbury en rondom ;—gelet hebbende op de
klagte door den Kerkeraad van Zwartlarid tegen de Zending ()ommissie, als zoude zij
gehandeld hebben in strijd met het bepaalde op pag. 89, 2 der Kerkelijke Reglementen,
—en gelet hebbende op de uitspraak der Regts-Commissie, waarin verklaard wordt, dat
do Zending Commissie, ingewikkeld tegen pag. 89, 2, maar regtstreeks naar het
bepaalde op pag. 89 ci gehandeld heeft, vereenigt zich niet met die uitspraak der Regts
Commissie, maar verklaart dat de aanstelling van den Heer Ruijtenbeek te Malmesbury,
enkel voor de heidenbevolking aldaar, eene aanstelling is, waardoor tegen geen enkel
artikel der Reglementen is gehandeld, ziende de Bepalingen op pag. 89 alleen op de
aanstelling van eenen Zeiideing om te arbeiden onder de leden der gevestigde gemeente.
Derhalve wijst de Synode de kiagte van de hand.”

Dit Voorstel wordt gesecondeerd door den Predikant van Prins Albert.
Nog mengen zich in de discussie de Predikanten van Prins Albert, Darling, kmendement van I)s.

Hanover, de Ouderling van Burgersdorp, de jongste Prodikant van de Kaapstad en die kotz~.

van Stellenboseh. Als Amendement stelt de Predikant van Darling, gesecondeerd door
dien van Piketberg, voor: “Be Synocle beveelt de Commissie voor het Zendingwezen
aan, dat zij den Eerw. Heer Ruijtenbeek ten spoedigste uit do gemeente van Zwartland
terugroepe, en zich voor de toekomst stiptelijk gedrage naar den geest van Art. 2 der
Instructie voor gemelde Commissie, (blad. 89 der Kerkelijke Wetten.)”

Ter stemming gebragt, wordt dit Amendement verworpen, en het Voorstel van Beslidt.

den Scriba aangenomen.
Be derde Predikant van de Kaapstad, en de Predikanten van Napier, Knysna Wie in de minderheid

en Fransehhoek, en de Ouderling van Knysna, verzoeken aanteekening, dat zij in de hebben gestemd.

minderheid gestemd hebben.
Do Predikant van Winburg, ondersteund door den Ouderlirig van Knysna, stelt, Voorstel, in verhand

in verband met dit besluit, voor: “Bat or eene Commissie worde benoemd om do ~
bestaande onaangenaamheid tussehen den Kerkeraad van Zwartland en de dertig perso
nen die om eenen Zendeling aanzoek gedaan hebben, to onderzoeken, en zoo doenlijk uit
~1en weg to ruimen.”

Bit Voorstel wordt verworpen.
Be vijfde Klagt door do Regts-Commissie onderzocht, namelijk die van den Hoer ~. Klagte van den

Van Heusden tegen den Kerkeraad van Victoria, met do uitspraak der Commissie,~~

komt in behandeling. Na eenige discussie stelt de Predikant van Hanover voor, onder- van Victoria.
steund door dien van Queenstown: “Be Kerkeraad van Victoria had regt den Voor- Voorstel van Vs. Bun

lezer, den Hoer Van Heusden, te bedanken, in geval hij schuldig was ann overtreding ~

der wet.”
Be Assessor levert hot volgende Amendement in: “Bat de ~iitspr~ak van de Do. van cleu Assessor,

~egts-Coinmissie bekraehtigd worde,”—welk Amendement gesecondeerd wordt door
den Predikant van Graaff-Reinet.

Ondersteund door den Predikant van Franschhoek, stelt do Predikant van Dor- Do. van Vs. Seholtz.

drecht voor: “Do Kerkeraad~ van Victoria had regt den Voorlezer to bedanken.”
Bit Amendemont wordt verworpen, en dat van den Assessor aangenomon. Besluit.

Baar Beschrijvingspunt X. 27 : “Bij Art. 85 enz.” betrokking heeft op do Heeft ecu I’~erkeraad

yerandering die door verschilende sprekers in do laatste zaak als wenschelijk beschouwd ~r0a~~

werd, brengt de Yoorzittor dit punt nu ter tafel. Be derde Predikant van do Kaapstad Voorstel van Dr.

stelt voor, “dat hot voorstel daarin vervat aangenomen worde.” Be Preclikant van Heijns.

Napier ondersteurit hot voorstel.
Be Predikant van Riversdaie, ondersteund door dien van Frarischhoek, wil “dat Do. van Vs. Bor-~

bij Art. 85, gelijk in Art. 107, gevoegd worde ‘en des noods afzetten.’” chercis.
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Voorstel van D~. De Predikant van Stellenbosch, ondersteund door den van Darling: “Pat dE
Neethling. wet blijve zoo als zij is.”

Besluit. De beide Amendementen worden verworpen, en het Voorstel van den Predjkant
van de Kaapstad aangenomen.

Een geschrift van den Betreffende het geschrift van den Heer Perry, verklaart de Regts-Commissje dat
~ het goon klagtschrift, maar wel eene voorstelling beheist van wat eene gemeente eigen
rsrn~en. lijk wezen moest, waarom zij het aan de Vergadering terugzendt. De Vergadering

ontvangt het, om het later in behandeling te brengen.
De behandeling van In de Klagt van den Predikant van Queenstown tegen dien van Montagu, keurt
Naud6~gen Dr. Hof- de Vergadering, op voorstel van den Predikant van Darling, gesecondeerd door dien
meijr wordt uitge- van Richmond, de handelwijze der Regts-Commissie goed, en verleent den Bekiaagdo
a mtstel, om nog getuigemssen mtewinnen.

Het Concept ant- Hot Concept Antwoord der Commissiç die benoemd is om op het schrijven van
woord aan de Ti’ans de Transvaalsche Kerk te antwoorden, wordt gelezen, om heden namiddag in behande.
vaalsche Kerk inge.
(bend. lmg te komen.

Na do Pauze geeft de Voorzitter, ingevolge aankondiging van gisteren, aan dexi
Duderlingoe- Ouderling van Zwartland hot woord, om te antwoorden op het Rapport van de Corn
~t R o~ier ~m- missie, die zijn Voorstel in overweging heeft genomen. Hij verklaart dat hij zich met

dat Rapport niet vereenigt, omdat het bij hem niet opweegt tegen het gevoelen van
Regtsgeleerden, en omdat hij voor zijne overtuiging drie Regtsgeleerden heeft, terwiji
de Commissie zich op slechts éénen beroepen kan. Mogt de Vergadering zich met het
Rapport vereenigen, dan zal hij zich genoodzaakt zien, om zich bij een ander Hof te ver

en wil cene hoofde~ voegen. Hij drukt tevens hot verlangen uit, dat, wanneer men tot de stemming over
]ijke stemming heb. gaat, die stemming hoofdelijk geschieden, en de namen der leden met hunne stem in de

Archieven bewaard worden zu]len.
I~e Scriba herhaalt Be Scriba herhaalt flu ziju Voorstel van gisteren, dat gesecondeerd wordt door
ziin voorstel. den Ouder]ing van Murraysburg, en ten doel heeft, de goedkeuring der Vergadering

van de aanbeveling door hare Commissie gedaan.
Amendement van Do Predikant van Darling stelt voor: “Dat het oorspronkelijke Voorstel van
Kotz~. den Ouderling van Zwartland aangenomon worde,” welk voorstel de Predikant van

Zwartland ondersteunt.
- Do Voorsteller wijst do gronden aan, waarop hij gemeend heeft zich voor hetThscussie Inerover. Voorstel van den Ouderling van Zwartland te moeten verkiaren. Na eene korte dis—

cussie, waaraan de eerste Hoogleeraar, do Assessor, en de jongste Predikant van de
Kaapstad deelnemen, gaat men tot stemming over. Met het oog op den uitgedrukten
wensch van den Ouderling van Zwartland, stelt de Predikant van Murraysburg, onder

Eene hoofdeijke steund door den van Cradock, voor: “Dat dat verzoek niet toegestaan, en de namen
stemming wordt niet met de stemmen niet aangeteekend en bewaard worden.” De Predikant van Darling,
t~egestaan. . . . -

ondersteinid door d~en van Durban, wil daarentegen, dat d~t wèl geschiede. Pit
Amendement wordt verworpen en het Voorstel van den Predikant van Murraysburg
aangenomen.

Nu wordt hot Voorstel van den Predikant van Darling, insluitende het Voorstel
van den Ouderling van Zwartland, ter stemming gebragt en verworpen met 13 stemmen
er voor.

Eesluit. Pat van den Scriba wordt daarentegen aangenomen.
De Predikanten van Queenstown, Hanover, Knysna, Fransclihoek, Victoria,

Wie in de minderheid Durban, Dordrecht, Zwartland, Piketberg, en do Ouderling van Darling wenschen aan
geteekend te hebben, dat zij in do minderheid hebben gestemd.

Een Protest van Ds. Hierop leest do Predikant van Darling hot Protest voor, waarvan hij met eenige
Kotz~ en andoren, andere leden der Vergadering, in do zitting van laatstleden Vrijdag heeft kenrils gege

yen. De jongste Predikant van de Kaapstad, die van Caledon en de Paarl, en vole
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~ndere leden der Vergadering, meenen dat er uitdrukkingen in voorkomen, die als belee
ligend yoUr de Vergadering moeten beschouwd worden. Op voorstel van den Scriba,
‘ndersteuncl door den Ouderling van Colesberg, neemt de Vergadering derhalve ait ~~dt met aangeno~

~rotest niet aan, als in ~strijd met Art. 25 van het Reglement van Orde.
De Predikanten van Darling, Queenstown en Hanover geven kennis dat zij op Zij protesteren tegeit

norgen tegen dit Besluit protest zullen inleveren.
Ret antwoord aan de Transvaalsohe gemeenten wordt flu overwogen. De Ouder- DeBrief aau deTram~

ing van Oudtshoorn, ondersteund door dien van Queenstown, stelt voor, dat dit vaalsehegemeeiiten

ntwoord aangenomen) en aan die gemeenten toegezonden worde. Met dit Voorstel g
rereenigt zich de Vergadering.

Vervolgens wordt het Rapport der Commissie ter behandeling van do Brieven
ler Afgescheidene Kerk, benevens een Concept Antwoord aan de afgescheidene leden,~
relezen en besproken. De Predikant van Worcester wil dat men de Afgescheidene Kerk ann de leden det’ af

geseheidene kerk,ds eene Zuster Kerk zal erkeimen. Anderen beschouwen, met de Comnussie, dat hot
iu nog de tijd niet is, em daartoe over te gaan. De Assessor stelt voor: “dat de Ver
~adering zich vereenige met het gevoelen der Comniissie, en het Concept Antwoord
~anneme ;“ welk Voorstel door den Ouderling van Montagu gesecondeerd wordt.

Nadat reeds, behalve den Assessor en den Predikant van Worcester, flog de
Predikanten van Bloemfontein en Middelburg, en de Ouderlingen van Burgersdorp en

wordt verdaagd.Middelburg aan de discussie hadden deel genomen, wordt, van wege gebrek aan tijd, de
verdere discussie tot morgen na de Pauze uitgesteld.

Be Kiadnotulen worden gelezen en aangenomen, en de Predikant van Prins
Aibert doet het dankgebed.

Geresumeerd en na goedkeuring onderteekend op heden den l2den Nov. 1862.

VIJF-EN-TWINTIGSTE ZITTING~,
Woensclag, den l2clen. November.

Afwezig ~ijn de tweede en derde Predikant van de Kaapstad, de Predikanten
van Victoria en Queenstown, wegens ongesteidheid, insgelijks die van Zwartland, de
Predikanten van Prins Albert, Dordrecht, Weenen, Thketberg, Wellington, en de Ouder
lingen van Heidelberg, Kroonstad, Ceres, Jakobsdal, Zwartland en Somerset West,
allen met verlof, of ongesteld.

Be Predikant van Greytown doet het gebed, waarna de Notulen der Vier-en
Twintigste Zitting geresumeerd, goedgekeurd en onderteekend worden.

Deze Zitting wordt, volgens besluit der Vergadering, met geslotene deuren Deze Zitting wordt

crehouden. met geslotene deuren
• . - . gehonden.

Be Voorzitter berigt dat de Emeritus Preclikant Berrange, de beroepen Predi
kant van Calvinia, de Kandidaat in do godgeleerdheid, W. R. Thomson, en twee
Studenten aan de Theologische Kweekschool verzoeken tot deze zitting te worden toege
laten. Be Vergadering geeft hare toestemming..

Be Voorzitter brengt voor de Vergadering Hoofd. I~. 14 der Beschrijvingspun- Broederlijk en bid-

ten: “Be Synode bepale een of meer dagen tot broederhjk en biddend onderhoud enz.” dead onderhoud.

en noemt eenige belangrijke zaken, in verband hiermede, die, naar zijne meening, zouden
kunnen besproken worden.

Be Predikant van Caledon n,eemt hierop het woord, en rigt eene zeer ernstige ~~
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toespraak aan zijne mede-broeders in de Evangeie-bediening, omtrent de hooge ~reran
woordelijkheid en de veelvuldige tekortkomingen dergenen die van Godswege a
“Wachters op Zions muren” gesteld zijn, en besluit met eene plegtige opwekking t
getrouwheid ei~ ijver, ontleend ut eene besehouwing van de onzekerheid van hot n~
schel~jke leven. Hij zegt met des te meer vrijmoedigheid to kunnen spreken, ziji~de
Broeder waarop in cone vroegere zitting gedoeld werd, ~als oulangs verkeerd hebberid
uan den rand der eeuwigheid.

D~, SIII. Dc Predikant van Tulbagh meent, dat do voorname redeneii waarom do Evar
gelie-bediening niet meerdere vrueht oplevert, hierin bestaan : 1. “Dat wij zoo inenig
maal in ouze zwakheid, in plaats van hr do alvermogende kracht van Christus tot onz
ainbts-verrigtingen toetreden; en 2. Dat wij niet geioeg in de verzoenende en verge
vende genade van God in Christus staan, leven en wandelen.”

~,i~uc1 gnat in den Op verzoek van den Voorzitter gaat de Predikant van Tulbagh do Vergaderin~
gel ~de vovr, in den gebede voor, met schnldbelijdenis en ernstige smeekingen our eigene zwakhei(

steeds meer to gevoelen, maar ook do kracht des Allerhoogsten meer to mogen onder
vindon.

Dc Ouderling van Ladysmith (Natal) beaamt hetgeen door vorige spreken
gezegd is; hij erkent zijue tekortkomingen a.ls Opziener, en wekt zijne niede-ouderlin
gen zoowel als de Predikanten op tot meerderen ernst en getrouwheid.

i)~, F[u~t Do Predikant vair Pietermaritzburg neernt liet woord en spreekt over do sehuk
van begenadigden als grooter dan van onbegenadigden. Hij meent dat eene voornain
oorzaak van onvruchtbaarheid in de Evaiigelie-bediening, gezoeht moot worden in ci
wuftheid en ligtzinnigheid van Evangeliedienaars. Hij besluit met zijne mode-breeder
optewekken orn den Heer Jezus aan to nemen, niet slechts als Regtvaardigmaking
rnaar ais Heiligmaking.

Do Ouderling van Fauresmith wekt zijne mede-opzieners op tot meerder
Ouderlilg( ~i Van der getrouwheid in do behartiging van hun ambt. Die van Middelburg erkent zijne veel
Ee4er en ~ enter. vuldige tekortkomingen, on verzookt dat men aan horn in den gebede wil gedei~ken.

Os. A. iluiiay. Sen. Do Predikant van Graaff-Roinet nreent dat do zwakheid van geloof aan dci
kant van Evangeliedienaars,vooral ten opzigte van do diepte des bederfs dat in dci
menseir, en den rijkdom der gonado die in Christus Jozus is,—oorzaak is van onvrucht
baarheid in hunne bediening.

Do oudste Predikant van do Kaapstad beaarnt ten voile hetgeen door zijnen voor
Di. A~ FZIiIIC nialigen kweekeling, don brooder van Caledon, was voorgesteld, en zegt: “Irnileim men cc:

dieper gevoel had van do waarde der ziel, die onbekeerd bhjvende, voor eeurvig verlere:
gaat; indien muon meer gedrongen word door de liefde van Christus, en Christus in on
leefde, zoo zou men, bij het bewustzijn dat rnenschelijke kracht en welsprekendheid dci
zondaar niet kunnen bekeeren, vuriger en ernstiger in den gebede met den Heere wor
stolen our Zijnen zegen en do medodeeling van Z~jnen Geest, wanneer men zieh voor dci
kansel-arbejcl voorberejdt, en daarna even voihardend on ernstig zijn iii de binnenkamer
dat bet woord niet maar tot het oor, maar tot bet hart inogt Z1.JU gebragt.” fI~j maak
gewag van hetgeen eens met den vromen Simeon van Cambridge, bij hot sterfbed va~
zijnen brooder heeft piaats gehad; en spreekt over de noodzakei~jkheid van met d
gemeenteleden en do Cateehisanten, in het bijzonder, over hunne ziels-belangen te spre
ken. Hij meent dat gebrek aan ware godsvrimeht in de leden des Kerkeraads, ii
sommige gemeenten oorzaak is, dat do Evaugeliebediening zoo onvruehtbaar blijft, e:
bosluit met cone opwekking tot ernstig en voihardend bidden orn do kraehtige workin~
des Heihgen Geestes.

Dc Predikant van Bloemfontein wij st op eenige tekortkomingon en zonden cli
den Evangehedienaar tot verootmoediging moesten brengen, en waardoor z~jne nuttig
heid verhumidord wordt: “Gebrek aan ecu indringen in den volien zin van Gods getur
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enis,—een krachtvol leven in de waarheid. Gebrek aan nederigheid, ook aan getrouw~.
~ieid om de zonde miet alleen van den kansel, maar oçk in den dagelijkschen omgang to
estraffen.” Hij wijst op menschen-vrees en menschen-gunst als gevaarlijke klippen

vaarop de nuttigheid van den Evangeiedienaar meermalen schipbreuk lijdt. Hij
nerkt mede op, dat “een ongeloovig hur~keren naar vrucht op den arbeid menigmaal
ot traa.gheid leidt.” Aardsehe zorgen, en niet getrouw besteden des tijds; gebrek aan
iefde in het bestraffen van zondaren, voeding des hoogmoeds door loftuitingen op
s Leeraars voorstellen door Kerkeraden of gemeenteleden geuit, en de zucht die soms
ij gemeenten wordt gevonden om zich te veel op hunnen Leeraar te laten voorstaan,—
oemt hij insgelijks als oorzaken van veel onvruchtbaarheid in de Evangeliebediening.

Be Voorzitter herhaalt in weinige woorden den hoofdinhoud van wat door al de De~Vo~r~tter bailuit

‘prekers was gezegd, en wijst aan hoe de behoefte aan een meer imiig, geestelijk leven en me ge

ene klaardere bewustheid van de inwoning van Christus en van Zijnen Geest, om ons
ot het spreken en arbeiden bekwaam te maken, door allen diep werd gevoeld,—waarna
ij deze zitting met gebed besluit.

Na de Pauze komen het Rapport en de Conoeptbrief van de Commissie in de Discussie over liet

aak der Afgescheidenen andermaal ter sprake. Be Ouderling van Colesberg, gesecon
eerd door dien van Smithfield, stelt voor: “Bat geen brief aan de van onze Kerk ness voortgezet.

fgescheidene leden zal gerigt worden, maar dat deze Vergadering beleefdelijk zal Voorstel.

ntwoorden, dat zij het schrijven van Us. Beijer ontvangen heeft.” De Predikanten van~
auresmith, Colesberg, Pietermaritzburg, Ladysmith, Graaff~Reinet, Middelburg, Mon

tagu, Pearston, Hanover, Winburg, en de Ouderlingen van Middelburg, Burgersdorp en
mithfield nemen aan de discussie deel.

Ter stemming gebragt zijnde wordt het Amendement van den Ouderling van Besluit.

Colesberg aangenomen.
Hierop stelt de Assessor, ondersteund door den Predikant van Bloemfontein, I~1en wil het schrij

voor: “Bat het schrijven van den Leeraar der Afgescheidene Kerk erkend, en daarbij yen van den Leeriu.r

een Exemplaar van de Acta der tegenwoordige Synode hem toegezonden worde, met
kennisgeving, dat wij den naam van “de Gereformeerde Kerlc in Zuid Afrilca,” dieri zij
~ichzelven gegeven hebben, niet kunnen erkeimen.”

Na eenige discussie wordt dit Voorstel aangenomen.
Voorts brengt de Voorzitter ter tafel een Voorstel van den Predikant van Oudts

hoorn, dat heden morgen is ingeleverd. Hot wordt door den Predikant van Middelburg
gesecondeerd, en luidt al~ volgt: “Dat aan Leeraars die Emeriti geworden zijn, zitting Aan Emeriti Leerazirs

in de Synode ~orde gegeven, met eene adviserende stem, even als in de Rings-Vergade-~
ringen.” Bit stemt de Vergadering toe.

Vervolgens levert de Predikant van Worcester, wiens plaats als Moderator nu
door den Assessor wordt iiigenomen, de door hem in de zitting van Maandag laatstleden
~angekondigde verkiaring, in verband met Beschrijvingspunt Hoofd. II. 15, in, luidende
als volgt:

“Met betrekking tot de aanstaande Leeraars onzer Kerk, acht do Synode het Voortsel van Ps. A.

van haren pligt, e~n duidelijk getuigenis afteleggen, dat zij de wedergeboorte en de per
sooulijke ondervinding van Gods genade als het hoofd-vereischte van den Evangeliedie- lijkheid van ware

naar beschouwt, en, om voortekomen dat, zoo veel mogelijk, niet andere dan de zoodani- ~~

gen tot do heilige bediening worden, toegela~en, draagt ~j hot aan ale Leeraren op, om
de gemeenten in het algemeen, en vooral degenen die zich tot de studie der godgeleerd
heid begeven, met hunne ouders, in deze zaak behoorlijk intelichten; wil zij de Exami
natoren, zoowel bij hot Admissie- als het Eind-examen, herinnerd hebben aan het
ontzaggelijke gewigt van getrouwheid in eene zaak, waarin de Kerk zich op hen verlaat,
en aan de behoefte die zij hebben aan eene wijsheid die van boven komt, en die de Hoer
der Kerk, ten behoeve Zijner gemeente, gewisselij k wil schenken; terwiji zij van do Hoog
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leeraren verwacht, aat zij, in hun verkeer met de kweekelingen onder hunne zorg~ steed
het oog op deze hoofdzaak gevestigd zullen houden, en in hunne getuigschriften hierom
trent verkiaring geven.” Be Ouderling van Murraysburg ondersteunt dit Voorstel.

Be Predikant van Darling aclit deze verkiaring onnoodig, dewiji hij besehouw
dat er geen lid der Vergadering is, dat er aan twijfelen kan, of de wedergeboorte ex
ondervinding van Gods genade bij elken Leeraar hoofdzaken moeten zijn.

Be Predikant van Hanover vereenigt zich met dit gevoelen, doch beschouwt, d
uitvoering van het Voorstel onmogelijk, omdat men van de wedergeboorte overtuigc
kan worden, alleen door het aanschouwen van hare vruchten. Een getuigschrift var
goed zedelijk gedrag, zoo als tot hiertoe door de wet werd geeischt, beschouwt hij vol~
doende.

D~. A. Murray, sen., Be Predikant van Graaff-Rejnet aclit deze verkiaririg van groot belang, voora]
i~ voor de verkiaring. ten nutt~ van ouders, die maar al te vaak een kind tot de bediening des Evange1ie~

bestemmen, zonder dat zij weten of hij waarlijk door den Heer daartoe is geroepen.
BesluiL Het Voorstel van den Predikant van Worcester wordt aangenomen.
Ds.Kotz~proteste~ De Predikant van Darling verzoekt aanteekening van Protest, om redenen die

hij later zal indienen.
Verder voorstel van Verder stelt de Predikant van Worcester voor, ondersteund door dien van Mon
Ds. A. Murray, J~~• tagu: “Bat de bepaling die reeds anngenomen is in Art. 63 ook gevoegd worde bij
nangenomen. het Schema van het Admissie- en Proponents-Examen,” hetwe]k aangenomen wordt.
Rapport over hot On- Het Rapport der Commissje over het Onderwijs wordt ter tafel gelegd, en gele
derwijs.

zen, om inorgen in behandeling te komen.
Ben aanzoek van den Het aanzoek van de leden van de Ebenezer Kapel, om opgenomen te worden als
Eerw. Rnijtenbeek,
en van de leden der gemeente onzer Kerk, en van den Eerw. Heer Ruijtenbeek om ordening, wordt aan eene
Ebenezer.kapel aan Commissie overhandigd, bestaande uit de Predikanten van Cradock, Pearston, den
cone Commissie opge.
dragen. eersteu Hoogleeraar, en den eersten Ouderling van de Kaapstad.

Hoofd. X. 25 der Beschrijvingspuriten: “Herziening van de bepalingen omtrentRevisie der bepalin.
gem osutrent de s~. de Synodale Commissie,” aismede X. 22, wordt gesteld in handen eener Commissie,
dale Oonnnissie aan bestaande uit den Assessor en de Predjkanten van de Paarl, Montagu, Murraysburg en
eene Commissje Opge
dragon. Oudtshoorn.
Voorstel van Dr. Hof- Be Predikant van Montagu levert een Voorstel in, ten doel hebbende dat Art. 63
nieijr omtreut Trans. ook op Predikanten van de Transvaal zal betrekking hebben,—welk Voorstel met de
vanisehepredikanten afzonderlijke Voorstellen in behandeling zal komen.

Be Kiadnotuien worden gelezen. Voordat zij aangenomen worden, verzoekt deVerzoek van Ds. Van
der Lingen onjtreut Predikant van de Paarl revisie van het Besluit omtrent de Emeriti, op grond daarvan,
lie Enaeriti. dat er eene vergissing bij de stem-opneming schijnt plaats gehad te hebben. Hierop

worden zij aangenomen.
Be Predikant van Cradock doet het dankgebed.
Geresumeerd. en onderteekend op heden den 1 3den November 1862.

Ds. Kotz~ acht do
verklaring omnoodig.

Ds. Burgers is van
hetzelfde gevoelen.



ZES-EN-PWII’~TIGSTE ZIPPING,
Donclerdctg, den l3clen Nove~mber.

Afwezig zijn de Actuarius, de tweecle Predikant van de Kaapstad, de Predikan
~en van Queenstowi~ en Victoria, en de Ouderlingen van Prins Albert, Tulbagh, Kroon
stad, Zwartland en Somerset West.

Be Predikant van Pietermaritzburg opent met gebed. Be Notulen der vorige
Zitting worden geresumeerd, goedgekeurd en onderteekend~

Be Predikant van Napier geeft redenen op, waarom hij het protest geteekend Ds. Kuijs geeft Cedenenopvanzijn pro
heeft, dat door de Vergaderrng met is aangenomen. testeren.

De Predikant van Darling levert het op eergisteren door hem beloofde protest Pg. Kotzé levert pro-

in tegen het verwerpen van het protest, hetwelk op dien dag door hem ingediend is test in.

geworden.
Be tweede Ouderling van de Kaapstad stelt voor, dat dit protest insgelijks niet Voorstel van den Ou

aangenomen worde, omdat daarin het vorige protest geregtvaardigd wordt. Bit Voor- derling Gie.

stel wordt geseeondeerd door den S~riba.
Be Predikant van Middelburg, ondersteund door dien van Hopefield, wil, dat het Amendement.

wèl aangenomen worde.
Be Predikant van Pietermaritzburg heeft een ander Amendement, dat gesecon- VerderAmendement,

deerd wordt door den Predikant van Robertson: “Bat het protest niet worde aange
nomen, daar de Leeraar van Darling het regt heeft, zijn protest van eergisteren j~-1 Het protest wordtmet aangenomen.
behoorhjke bewoordmgen mtetherzen.

Bit Amendernent wordt aangenomen.
Ret andere door den Predikant van Darling op gisteren aangekondigde protest, Verder protest dali

wordt msgehjks door hem ingeleverd en gelezen ;—de Vergadermg neemt het aau. nangenomen wordy.

Nu komt ter sprake het verzoek van den Predikaut van de Paarl, om revisie van Voorstel van Ps. Van

het Besluit van gisteren omtrent de Emeriti. Be Vergadering staat de revisie toe. Be der Lingen orntrent

Predikant van de Paarl stelt voor, en geeft zijne redenen op : “Bat bet besluit vernie- Emeriti.

tigd worde,”—waarin hij ondersteund wordt door den tweeden Ouclerling van de
Kaapstad.

Be Predikant van Franschhoek heeft het volgende Amendement: “Bat, daar de Ameridement.

Emeriti zitting hebben in de Rings-Vergadering, zuiks hun toegestaan worde in de
Synodale Vergadering.” Bit wordt door den derden Predikant van de Kaapstad onder
steund, doch verworpen, terwiji het Voorstel van den Predikant van de Paarl wordt Besluit.

aangenomen.
Aan de Vergadering wordt door den Voorzitter gelezen eene Memorie van een

aantal leden in de gemeente van Richmond, bekend stellende dat de zware droogte in Verzoekschriften orn

dat distrikt en de omliggende streken voortduurt en hoe langer hoe drukkender wordt,~
en de Vergaderirig dringend verzoekende eenen Algemeenen Biddag uitteschrijven,
waarop de inwoners des lands zich voor den Heere verootmoedigen, en Rem smeeken
Zijne kastijdende hand aftewenden. Hierbij komen verzoeken van denzelfden aard van
Oolesberg, Fauresmith, Middelburg en Hanover.

Be Scriba, ondersteund door den tweeden Ouderling van de Kaapstad, stelt VoorsteldaaromtrEnt

voor: “Bat Zondag de 23ste dezer tot eon Algemeen Biddag door de Synode bepaald
worde.”

Be Predikant van Graaff-Reinet, gesecondeerd door den Ouderling van Murrays- Arnendenien~.

burg, stelt voor,—Woensdag den 26sten.



Be Vergadering wil liever het Voorstel van den Scriba, en draagt aaai hem op~
de noodige kennisgeving aan de gemeen~n te doen uitgaan.

Hierop wordt het Rapport van de Commissie van Onderwijs in behandelin~
Eehandeing van het gebragt. Be Voorzitter brengt het eersf. }Joofd. I. in de tweede kolom,—dat een ander~

app over het °~middel ter verkrijging van Onderwijzers, dan eene Normaal~school aan de hand doet,~

ter sprake. Be aanneming van dit plan wordt voorgesteld door den Predikant van
Napier, en ondersteund door dien van Winburg. Bit Voorstel neemt de Vergadering aan,

Nu worden de verschillende Artikelen van dit Hoofdstuk gelezen en besproken,
No. 1 wordt onveranderd aangenomen.
No. 2 met deze veranderingen: tussehen “eener” en “School” het woord “zoo

danige,” om nu te lezen: “eener zoodanige School,” en de woorden ‘~ een der Kweeke-~
lingex,” “een of meer der Kweekelingen.”

No. 3 wordt aangenomen, met uitlating van het woord “voornaamste” vóór
“leerstukken onzer Kerk,” onder lit. ci.

No. 4 wordt aangenomeri, met deze bijvoeging aan het begin: achter de woorden
“volgende wijze,”-—” Waar de Exaniinandus niet binnen haar bereik is~, zendt zij naar
den Predikant enz.”

No. 5 wordt aangenomen, met toevoeging van de woorden van “en stads”—
Thto dit~ achter “dorps”—luidende nu, “dorps_ en stadsscholen.”

No. 6 wordt aangenomen, met iulassching achter de woorden: “dat zij zich ver-~
binden zullen om,” van de volgende woorden: “onder haar toezigt.”

In No. 7 worden alleen veranderd de woorden. “School Commissie” en “Com~
missie” in “Bestuurders der School.”

O:tO dito Nos. 8 en 9 worden onveranderd aangenomen. Ook No. 10, met weglating van

de laatste woorden: “en draagt zorg dat de verhouding enz.”
No. 9 wordt nu in plaats van No. 7 gesteld, en Nos. 7 en 8 in die van Nos. 8 en 9.

I~orn1~ezi, Met betrekking tot de Fondsen, van welker daarstelling onder de derde Hoofd~
afdeeling in de eerste kolom gesproken wordt, wordt slechts het laatste gedeelte van het
door de Oommissie voorgestelde plan aangenomen.

Jaarlijksche inzame~ Be Predikant van Montagu, ondersteund door den Assessor, stelt namelijk voor;
ling bepaald. “Boor de Synode wordt bepaald dat er jaarlijks in elke gerneente onzer Kerk eene

inzameling geschieden zal voor het fonds voor Opvoeding en Onderwijs, met aanbeveliug
om ook op andere wijzen zoo veel mogelijk hiertoe bijtedragen.”

Bit Voorstel wordt aangenomen.
Na de Pauze worden van Hoofd. TI. in de 4de koloin, Noa 1. en 2 onveranderd

aangenomen. Jn No. 3 valt het onder lit. c gemelde weg, zoodat dit Artikel nu met
a en b alleen wordt aangenomen.

In plaats van c wordt onder No. 4 eene andere bepaling voorgesteld en aangenovan den In~ men: “Be Inspector van het Schoolwezen zal in de Kolonie, en in den Vrijstaat en

Natal zullen de Superintendenten van het Onderwijs in die Ringen~ in zaken betreffende
de Opvoeding of het Onderwijs, onze Kerk bij het Gouvernement vertegenwoordigen.”

Aangaande Beschrijvingspunt VII. 1, door de Commissie aanbevolen, wordt het
Zc ndagselinlen. volgende Voorstel van den Predikant van Murraysburg, ondersteund door den Assessor,

aangenomen: “Bat er van nit deze Vergadering eene verkiaring uitga, dat zij de oprig_
ting en ondersteuning van Zondagscholen als noodzakelijk beschouwt voor ellce gemeente~
onzer Kerk. Zij dringe derhalve hij alle gemeenten ten sterkste daarop aari.”

Hiermede is het Rapport van de Commissie van Onderwijs afgehandeld.
Hot I~apport van 1e Vervolgens wordt gelezen en behandeld het Rapport van de Commissie, aange
C~ommissje, voorarme steld om middelen te beramen ter teo’emoetkomino~ van arme gemeenten en Predikanten
gen~eenteu enz.. . . b . . ‘

die op geene ondersteumng van Staatswege rekenen kunnen,—riaar aanleiding van
Beschrijvingspunten V. 5 en 6 en VIII. 1. (Zie Biji.)



Artikelen 1 tot 9 worden onveranderd aangenomen. Voordat men over Art. 10 wordt behanrleld.

esluit, wordt de Memorie van de leden der Simonsstadsche gemeente gelezen, en door
en Assessor als Consulent dier gemeente toegelicht.

Na eenige discussie stelt de Predi~kant van Pietermaritzburg voor : “De Synode Gemeente van Si-

rage den Afgevaardigden van de gemeenten~ voor hoeveel zij zich voor den tijd van vijf mons-stad.

aren verbinden uit de Kerkekas t~ zullen bijdragen, tot ondersteuning der Simonsstad- Voorstel.

che geineente.”
Ms Amendement wordt door den Predikant van Prins Albert, ondersteund door

en Assessor, voorgesteld : “Bat der gemeenten door het land, ten behoeve van de Amendement.

~erneente Simonsstad, jaarlijksche bijdragen gevraagd worden, tot het salarieren van
~enen Leeraar voor den tijd van vijfjaren, of tot de zitting der aanstaande Synode, en
lat daarna, in zooverre zuiks noodig mogt zijn, het Sustentatie Fonds die gemeente
)verneme.” Nog wordt door den Predikant van lV1~idde1burg, ondersteund door den
~ersten Ouderling van de Kaapstad, het volgende voorgesteld: “Er gesehiede geene VerderAmendement.

utbetaling vdór de volgende Synode, behalve in het geval van Simonsstad, in betrekking
ot welke het aan de Commissie wordt overgelaten, naar haar goedvinden te handelen.”

Bit Voorstel wordt aano-enomen, en in plaats van Art. 10 van het Rapport Aangenomcn.

yesteki. Be Predikant van Fr~nschhoek stemt in de minderheid. in de rnin•

Met betrekking tot de verandering van Art. 54 der Kerkelijke Wetten, welke in Voorstel om Art. ~4

Art. 11 van dit Rapport voorgesteld wordt, stelt de Predikant van Middelburg, onder— te veranderen.

~teund door did van Franschhoek, voor, de bedoelde verandering aantenemen.
Be Predikant van Montagu, ondersteund door dien van Stockenstrom, wil als Amendement.

Amendement £150 in plaats van £200.
Ret Amendement wordt verworpen, en het Voorstel van den Predikant van voorstel aangeno

Middelburg aangenomen. men.

Be Predikant van Riversdale, en de beide Afgevaardigden van Burban, verzoe- ~de minderhe,d

ken a~rnteekening dat zij in de minderheid gestemd hebben.
De Moderator geeft kennis van de ontvangst van eenen Brief van de Prokureurs Berigtontvangeu, dat

Fairbridge en Hull, die berigten dat zij door de Heeren H. H. Loedolif en H. H. Smuts ~
gelast zijn een Interdict bij het Hooge Geregtshof te vragen tegen de zitting van den interdict wil vragen.

Wel-Eerw. Louw van Fauresmith, daar hij niet behoort tot de Gereformeerde Kerk in
deze Kolonie, en tevens Afschrift toezenden van de be~edigde Verklaring van gemelde
Heeren, en van den Brief aan Ds. Louw geschreven.

Op voorstel van den eersten, gesecondeerd door den tweeden Ouderling van de Aan cone Commissie

Kaapstad, worden deze papieren gesteld in han den van de Commissie, die over het oserhandigd.

Voorstel van den Ouderling van Zwartlarid Rapport heeft uitgebragb, om op morgen te
rapporteren.

Be Predikant van de Paarl wenscht aangeteekend te hebben, dat hij bij een ~Terzoek van Do. Van

groot dccl van de discussie over het Rapport van de Commissie over het Onderwijs niet der Lingen.

tegenwoordig is geweest.
Be Kladnotulen werden gelezen en aangenomen. Be Predikant van Weenen

doet het dankgebed.
Geresumeerd en onderteekend op heden den l4den November 1862,

----

S
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ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZITTIN€~-,
Vrijdag, den 1 4den November.

Afwezig zijn de tweede Predikant van de Kaapstad, de Predikan±en van
Graaff-Reinet, St. Stephens, Darling, Hanover en Queenstown, en de Ouderlingen van
Kroonstad, Worcester, Somerset West en Zwartland.

Be Predikant, van Napier doet het gebed; de Notulen der vorige Zitting worden
geresumeerd en. onderteekenci.

fis. Ham geeft kennis Be Predikant van Franschhoek geeft kennis, dat hij op morgen een voorstel in-
van een Voorstel. leveren z~, aangaande het besluit op gisteren in de zaak der Simonsstadsche gemeente

genomen.
Fen Voorstel omtrcnt Daar Beschrijvingspunt I. 5, in enkele opzigten in verband staat met het iaatste

desteuniug van Rapport, dat gisteren behandeld is, brengt de Voorzitter dat punt ter sprake.

Be Voorsteller, de Predikant van Montagu, licht het toe, en eindigt met ecu
Voorstel, dat gesecondeerd wordt door den Ouderling van Knysna, in te leveren: “flat
eene verkiaring bij de Regering enz.”

wordt uitgesteld. Be Assessor, ondersteund door den Predikant van Pietermaritzburg, stelt voor
dat de discussie over dit punt tot de volgende week uitgesteld worde. Algemeen is
men er voor.

Het Verzoek van den Ret verzoek van den Kandidaat tot de Heilige dienst, N. J. van Warmelo,
Kandidaat van War
melo komt in behan. waarvan de behandeling op laatstleden Vrijdag werd uitgesteld, komt flu ter tafel.
dehng. Be Predikant van Pietermaritzburg doet het volgende Voorstel: “Be Eerw.
~‘oorste1. Heer Van Warmelo onderwerpe zich aan het Artikel 63, gelijk dit bij deze Synode is

gewijzigd.” flit wordt gesecondeerd door den Ouderling van Murraysburg.
Amendoment. Be Predikant van Napier heeft het volgende Amendement: “flat, daar de Heer

Van Warmelo aanzoek heeft gedaan, vóór Art. 63 door deze Hoog-Eerw. Synode is
veranderd geworden, zoo worde nu het verzoek van zijn Eerw. aangenornen, met het
exceptioneel geval, dat hij het Golloquium Doctum niet behoeft te ondergaan.” Bit
wordt gesecondeerd door den Predikant van Hopefield, doch door de Vergadering ver
worpen.

Besluit. Ret Voorstel wordt aangenomen.
~Vie in de miaderheid In de minderheid hebben gestemd de Predikanten van Caledon, Franselihoek,

Knysna, Oudtshoorn, Ladysmith, Wellington, en de Ouderlingen van Darling, Knysna
en Caledon.

Be derde Predikant van de Kaapstad,—die, benevens den Assessor, en den
Verzoekomaanteeke- eersten Ouderling van de Kaapstad, bij den aanvang der discussie over deze zaak, de
uingvaudenAssessor. Vergadering heeft moeten verlaten, om in de zaak van den Ouderling van Zwartland

tegen de Synode werkzaam te zijn,—verzoekt aanteekening dat hij, op g-rond van reeds
in de minderheid gestemd te hebben, aan de discussie geen dccl heeft genolnen.

Voorstel van twee Nu komt het Voorstel van den Predikant van Cradock ter sprake: “Bat er, in
~ehool-Oonnnissiente plaats van ééne, twee Hoofd Commissien voor het Schoolwezen zullen zijn.” flit wordt

door den Ouderling van Burgersdorp gesecondeerd.
Amemlement. Be Predikant van Oudtshoorn. ondersteund door dien van Napier, wil dat er

ééne Commissie blijve.
Ret Amendement wordt verworpen, en het Voorstel aangei-i omen.
Aan dezelfde Commissie wordt opgedragen, om in het Rapport de noodige ver

andering te maken.
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Tot exarnineren van Kandidaten tot de Heiige Dienst, wordt de volgende Corn- Co~isie benoemd
nlssie doer den Voorzitter benoemd; en door de Vergadering goedgekeurd :—De Actu- om Kandidaten tot

(10 H. dienst te e~arms, Dr. Heijns, Ds. Van der Lingen, Dr. P. E. Faure, Ds. Albertijn, Dr. Reitz en Dr. amineren.

Robertson. Tot Secundi worden benoernd :—Ds. J. H. Neethling van Stellenbosch, Dr.
Scholtz, Dr. Hofmeijr en Ds. McGregor.

De Predikant van de Paarl stelt voor, dat van de Secundi ~én door de Vergade- Voorstel betrekkelijk
de Secundi,ring worde aangesteld, orn in de Exegese van het Oude Testament, en ~én in die van het

~7Nieuwe Testament te exarnineren; verder een voor de dogmatiek en cle dogmengesehie
denis, en dat één de overige vakken voor zijne rekening nemen zal.

Dit Voorstel wordt door den Actuarius gesecondeerd, en door de Vergadering Aangenomen.

‘tangenomen.
De Commissien tot afnernen van het Admissie Examen worden insgelijks aan- Com~issien benoemd

gesteld, t.w. : tot afuemen van het
Athnissie Exarnen,

Voor de Westeijke Provincie—Dr. A. Faure, Dr. Heijns, Ds. Van der Lingen,
~n, op verzoek der Vergadering, de Moderator. Voor de Oosteijke Provincie—Ds. J.

H. Hofmeijr, Dr. J. J. Kotzé, Ds. W. Cormack en Ds. Luckhofi
Tot Cornrnissie voor het examineren van Godsdienst-Onderwijzers, in de Weste- Commjssie~i tot hot

ijke Provincie worden aangesteld Di. Neethling, Sen., A. Murray, Jun., P. K. Albertijn, exarniiierenvanGods
clienst.Onderwijzers.en A. F. du Toit; en in de Oostelijke Provincie, Di. J. H. Hofmeijr, Cormack, Luck

hoff, en Dr. Rotzé.
Commissie van Bui.Tot Commissie voor Buitenlandsche Briefwisseling worden benoemd Professor tenlandsehe Brief-

Murray en Dr. Robertson. wisseling.

Tot Cornmissie in de zaak van de Huip Kerk te Riebeeks Kasteel, de Assessor Commissie voor do
‘ HuIpkerkteRiebeek~Dr. Heijns, en de afgevaardigde Ouderling van Darling. Kasteei.

Door den Voorzitter wordt aangekondigd, dat een Concept van Instructien voor Instrnctie voor do
Zending-Coinmissiede Zending~Comrnissie is ingediend, en nader ter tafel gebragt zal worden. ingethencl.

Men gaat nu over tot de behandeling der Beschrijvingspunten. Hoofd. III. 1, V.12,
VIII. 14, 15, XI. 12, 13, 16, en wat daarrnede in verband staat, ook in de nader ont- Docurnenten betref

vaiigene docurnenten, worden op voorstel van den Predikant van Montagu, gesecondeerd fende de zuiverheid
der leer aan eeneComdoor dien van Winburg, gesteld in handen eener Commissie, bestaande uit de Predikan- nussie opgedragen.

ten van Stellenbosch, Pietermaritzburg en Robertson, en den tweeden Hoogleeraar, en
de Ouderlingen, de tweede van de Kaapstad, en van Robertson en Wellington. Dc
Commissie zal op aanstaande Dingsdag Rapport moeten indienen. Verzoekomeen Ponds

ter ondersteuning vanHoofd. V. 15 komt ter sprake. Dc Scriba zegt dat hij dit Beschrijvingspunt jonge lieden, die be

heeft opgezonden, op verzoek van eeir lid zijner gerneente. geeren als Evangelic-

Dc Ouderling van Murraysburg doet het volgende Voorste~ dat gesecondeerd dienaars to studeren.
Voorstel.wordt door dien van Hanover: “Dat de Synode niet in dit verzoek trede.”

Dc Predikant van Cradock, ondersteund door dien van Hanover, stelt als Amen
dement voor: “Dat de gemeenten in den Herdelijken Brief herinnerd worden aan het Amenderuent.

wenschelijke hiervan, en daartoe worden aangespoord. Ret Arnendement wordt ver
Besluit.worpen, en het Voorstel aangenomen.

Hoofd. V. 16: “Worden onder Art. 34 : 9, ook de Predikanten begrepen ~“ pjle~~ zijn Jo

wordt nu overwogen. De Predikant van Hopefield, ondersteund door dien van Montagu, den van den Kerke

stelt als antwoord voor: “Dc Predikanten zijn leden van den Kerkeraad.” raad.

Dc Predikant van Stellenbosch, ondersteund door zijnen Ouderling, wil—dat de
Vergadering deze vraag als oirnoodig beschouwe. Zijn Voorstel wordt verworpen; dat
van den Predikant van Hopefield daarentegen aangenomen.

Hoofd. VIII. 4 wordt door den Voorsteller toegelicht. Dc Predikant van Pie- Voorstel omtrenf, or 1

terinaritzburg, gesecondeerd door dien van Robertson, stelt voor : “Dat eene Commissie Bundel Psalmen en
Gezaugen in het En-van drie Leeraren worde aangesteld, die den Amerikaanschen Bundel onderzoeke, en gelseh.
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tenzij zij binnen drie maanden bedenking inbrengen tegen denzelven, het door onze Kerk
beschouwd worde, dat de Amerjkaansche Bundel dan goedgekeurd en aanbevolen is.”

Arnendement. Be Predikant van Humansdorp, ondersteund door then van Pearston, stelt voor ~
“Bat het Boek in gebruik bij de Schotsche Kerk aanbevolen wordo.”

Ander Ainendement Be Predikant van Richmond, ondersteund door dien van Bloemfontejn, “Dat
het Beschrijvingspunt worde aangenomen.”

Be Ouderling van Riebeek West, ondersteund door den Pre.dikant van Stocken-,
Dito dito. strom: “flat het gebruik blijve zoo als het is.”

Be Predikant van Montagu, gesecondeerd door den tweeden Ouderling van de
Kaapstad: “In het voorstel van den Predikant van Pietermaritzburg worden de woor—

Dito dito. den, “drie maanden” veranderd in “vdór het einde dezer Synodale Vergadering.”
Het laatste Amendement wordt verworpen; dat daarentegen van den Ouderling1,cslnit. van Riebeek West aangenomen.

Cornmjssje van Ex- Op voorstel van den Predikant van Montagu, ondersteund door dien van de
~uninatoreu. Paarl, wordt besloten voor elke Commissie van Examinatoren twee Secundi te benoemen,
~eomadi. Be vakken voor het Proponents~Examen worden onder de Secundi aldus verdeeld,
1)0 werkzaamheden en door de Vergadering vastgesteld:
der Secundi.

Ds. Neethling, Exegese van het N. P.
Br. Scholtz, Kerkelijke Gesehiedenis, Moraal en Pastoraal,
Br. Hofmeijr, Bogmatiek en Bogmengeschiedenis,
Bs. McG-regor, Exegese van het 0. P.
Na de Pauze komt Iloofd, VIII. 5, in verband met 17, ter sprake, en wordt door

J)oop. en andere gel- den Predikant van Murraysburg toegelicht.
den. Be Predikant van Clan William, ondersteund door dien van Cradock, stelt voor:
Voorstel daaromtrent “Met betrekking tot Boop-Aanneming- en Trouwgelden, bepale de SyTlode niets verder,

dan dat die gelden eene zekere som niet te boven zullen gaan. Er worde echter een
vast Tarief vastgesteld voor Extracten uit de Boop-, Lidmaat- en Huwelijks Registers.”

Ms Amendement stelt de Predikant van Napier, ondersteund door dien van
Amendement. Hopefield, voor: ~‘ Aan den Kerkeraad worde volgens Art. 44 vrijheid gelaten om Boop-~

Aanneming-, Trouw- en andere gelden te bepalen.”
Het Amendement wordt verworpeu en het Voorstel van den Predikant van Clan

Besluit. William aangenomeri.
Be Predikan-ten van Durban, Victoria, Prins Albert en Ladysmith yerzoeken

Wie in de ininderheid aanteekening dat zij in de minderheid gestemd hebben.
waren. Be Predikant van Murraysburg, ondersteund door dien van Pearston, stelt voor

“dat er eene Commissie worde benoemd, om bet maximum enz. te bepalen.” Bit
~omniissie benoemd Voorstel wordt aangenomeu en de Predikanten van Franschhoek, Victoria, Oudtshoorn,
in doze zaak. . ‘ . . . -

Prms Albert, Cradock, Clan William, Murraysburg en de Ouderlmg van Aberdeen,
worden tot die Commissie benoemd, om op aanstaande Maandag te rapporteren.

Hoofd. VIII. 19, wordt toegelicht door den Predikant van Napier,
Be Eerste Hoogleeraar, ondersteund door den Oud~rling van Murraysburg, stelt

Hoe moet men han- voor: “Het worde aan de discretie van den Kerkeraad overgelaten.”
wone’-~fw~ziheith~an Be Predikant van Napier, ondersteuimd door dien van Oudtshoorn, heeft het vol
~ea Kerker~d~1id? gende Amendement: “Be Vergadering beschouwt zoodanig lid des Kerkeraads,- wan
Amendement. neer hij niet binnen één jaar terug is, als voor zijne betreicking bedankt te hebben.”

Bit Amendement wordt verworpen, en het Voorstel van den eersten Hoogleeraar
Besinit. aangenomen.

Beschrijvingspunt VIII. 16 wordt door den Predikant van Prins Albert als
~ als Scriba des Beaufortschen Rings toegelicht. Hij stelt voor, ondersteund door den

den ingallg de~ Kerk. derden Predikant van de Kaapstad, “Bat de Prokureur Generaal, van wege deze Hoog
Eerw. Vergadering verzocht worde, om bij de Wetgeving te doen, wat er gevorderd
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vordt, om dat stootende nit de Ordonnantie No. 9, 1851, en andere wegtenemen, ‘and Besluit daaromtrent,

t or on the gate or entrance of some place ofpublic worship.’”
Bit Voorstel wordt aangenomen.
Na komt, op verzoek van den Predikant van Richmond,, de Memorie van eenige Verzoek om tot Rich

i~ i mond te behooren.
eden der gemeente van Murraysburg, om tot Richmond te mogen behooren, ter taie~.
Zie Biji.)

Be Predikant van Franschhoek, gesecondeerd door den jongsten Predikant van Voorstel.

e Kaapstad, stelt voor: “Bat aan het verzoek der Memorialisten voidnan worde.”
Be Predikant van Clan Wffliam, ondersteund door dien van Aberdeen, “Bat de Amendement.

‘ynode bij hare vorige uitspraak blijve.”
Ret Amendement wordt verworpen, en het Voorstel van den Predikant van Beshuit.

~ranschhoek aangenomen.
Be Predikarit van Pearston verzoekt aanteekening van Protest tegen dit Iesluit, Ds.Muilerproteste&t

~ri hoopt dat dit tot geen pr~ecedens dienen zal.
Be Kiadnotulen worden flu gelezen. Be Predikanten van Hopefield en Victoria Di. Neethling, jr.,

~n do Ouderling van Riebeek West, verzoeken aanteekening, dat zij, bij het stemmen
ver liet verzoek van den Heer Van Warmelo, niet tegenwoordig zijn geweest. Hierop zoeken aenteekening..

vorden de Notulen aangenomen, en het dankgebed gedaan door den Predikant van
Bredasdorp.

Geresumeerd en na goedkeuring onderteekend op hedert den 1 Sden Nov. 1862,

AORT-EN-TWINTIGSTE ZIPPING,
Zaturdag, den 1 Sden November.

Afwezig zijn de Predikanten van Graaff-Reinet, Smithfield, St. Stephens, Queens~
town, Beauforb, Somerset West, Victoria, Greytown, Frazerburg, Pearston, do tweede
Predikant van de Kaapstad en de Actuarius, en de Ouderlingen van Graaff.Reinet,
M~irraysburg, Kroonstad, Hopefield, Beaufort, Caledon en Middelburg.

Ret gebed wordt gedaan door den Predikant van Aberdeen.
Be Notulen worden geresumeerd en onderteekend. D~. Van Velden geeft

Bij het resurneren geeft de Predikant van Ladysmith kennis, dat hij op Maan- kennis van Protest.

dag eon Protest zal inleveren tegen. het Besluit der Vergadering aangaande Doop-,
Aanneming- en andere gelden,

Be volo’ende Commission worden nu aangesteld, t.w.: Lommissien aan~o
1. Secuncl~ voor hot Admissie Examen: voor het Westehjke deel, Br. Reitz en steld.

Bs. J. H. Neethling, Sr. HetAdmis~ieExarnen

Voor hot Oosteijke deel, Di, A. Murray, Sr. en du Plessis.
2. School-Commissien. School-Commissien,

Voor het Westelijke deel, Br. Robertson, Di. Kuijs en Horak.
Voor het Oostelijke deel, Bi. dii Plessis, Hofmeijr, Gray en Cormack. Herderlijke Brief,

3. Tot opstellen van den Herderlij ken Brief, Professor Murray, met Bi. Hu~t cii

Vandewall. Curatoren.

4. Tot Curatoren van het Theologisch Serninarie, Dr. P. E. Faure, Br. Heijns,
Ds. J. H. Neethling, Sr., Bs. Van der Lingen, en de Ouderling Gie. Voor behoeftige gc~

5. Tot Bestierders van hot Ponds voor behoeftige gemeenten, Br. Heij~s, Dr. P. meenten.
E. Faure, Ds. Beck en Br, Reitz.

T
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Be beide Professoren worden met de Curatoren benoemd, om een Reglemeiit
voor het Collegie van Curatoren optestellen, dat aanstaande Donderdag zal moeten
ingediend worden.

Zending-Comrnis~e. Be Assessor stelt voor, gesecondeerd door den tweeden Ouderlmg van de Kaap~
stad: “Dat de leden van de Zending-Commissie in functie blijven tot aan de aanstaande
Synode.” flit wordt door de Vergadering aangenomen.

Beschrijvingspunt VIII. 20 wordt, op verzoek van den tweeden Ouderling van
de Kaapstad, uitgesteld, daar er geen der afgevaardigde Predikanten van de Kaapstad
in de Vergadering tegenwoordig is.

I{oofd. IX. 1 wordt toegelicht door den Predikant van Ladysniith. Na eenige
discussie, stelt de eerste Hoogleeraar voor, ondersteund door den Predikant van Middel

i~n~eu burg: “De Synode dringt daartoe aan, dat de bestaande bepalingen omtren~ Lidmaats
behandhaafdworden. Attesten worden gehandhaafd, terwiji Leeraars en Kerkeraden aanbevolen worden,

naauwlettend toe te zien, aan welke leden van andere gerneenten, het genot van Kerke
lijke voorregten worde toegestaan.” Hiermede vereenigt zich de Vergadering.

Hoofd. IX. 2 wordt toegelicht door den Predikant van Montagu, die, na eenige
discussie, een Voorstel inlevert, dat gesecondeerd wordt door dien van Robertson, en

7oorstel orntrent aldus luidt : “Naar aanleiding van hetgeen in den laatsten tijd is opgemerkt, acht de
heersohencie zonden. Synode het noodig, dat de gemeenten in den Herdelijken Brief worden opmerkzaarn

gemaakt op de noodzakelijkheid van een heiligen en godzaligen wandel van den Chris
ten, en worden zij gewaarschuwd fegen vele zonden, die zich in oiis land openbaren, eli
bij name de zonden van de ontheiliging van den Christelijken Rustdag, van leugentaal
en kwaadsprekenheid, van dronkensehap, van den rnisbruik die er door velen van dcii
vrijen geidhandel wordt gemaakt, en van andere zonden meer.”

Amendement. Be Predikant van ~{iddelburg levert als Amendement in: “Ret worde aan de
Commissie voor dien Brief overgelaten, om naar hare wij~heid te handelen.” flit wordt
door den Predikant van Hopefield ondersteund.

~ erderAmendeinent. Be Predikant van Napier, gesecondeerd door den Ouderling van Smithfield,
stelt als verder Amendement voor: “Be Synode bepale in den Herderlijken Brief do
gemeenten bij de zonde van de ontheiiging van den Christelijken Rustdag.”

?e~Iuit. Ret Arnendement van den Predikant van Napier wordt verworpen; dat van den
Predikant van lWiddelburg wordt aangenomen.

Be Predikant van Montagu deelt hierop mede, dat, nadat hij het gevoelen der
Vergadering had vernomen, omtrent deze zaak, hij nu niet de vraag aan de Vergaderhig
wilde voorleggen, zoo als hem was opgedragen, namelijk,—” Wat er gedaan moet
worden met degenen die overwinst nemen

zij~ n~oee~i~ Roofd. IX. 3 : “Zijn Doopgetuigen noodig enz.” koint nu ter sprake. Nadat do
nood~g Predikant van Bloemfontein deze vraag had toegelieht, stelt hij het volgende voor, dat

Vooretel. door den Predikant van Robertson gesecondeerd wordt: “Daar het opgeven van Doop
getuigen voor uit den echt geboren kinderen tot geen nut dient, worde die gewoonte
afgeschaft.”

Als Amendernent stelt de Predikant van Prius Albert voor, ondersteund door
did van Riversdale en den Ouderling van Riebeek West : “Be Synode antwoordt,

A:~cndement. Neen. Zij geeft echter vrijheid aan Ouders die zulks verkiezen, orn Doopgetuigen opte
geven, en in de Registers te doen plaatsen,—des te meer dewjil het Boopformulier van
de verpligtingen van getuigen melding maakt.”

Als verder Amendement wordt door den Predikant van Darling, gesecondeerd
~erderAmendement. door dien van Hanover, voorgesteld: “Be Synode irntwoordt, Neen; maar zij aeht het

ten hoogste wenschelijk.”
Be Predikant van Bloemfontein verzoekt zijn Voorstel terug te trekken. Met

Ccshnt. het laatste Amendement vereenigt zich de Vergadering.



ioofd. IX. 4: “Hoe moet er met een Lidmaat gehandeld worden enz. ‘?“ komt
in ter sprake. Een Huwelijk tegen

In verband hiermede wordt elezen het antwoorcl van liet Gouverneinent op den de Kerkelijke be
Brief, vragende in hoe verre de H~we1ijks-Ordonnantie van den Commissaris Ge~raal palingen.Be Gouverneur wil
Do Mist nog kracht heeft. (Zie BijL) zich er niet mede in

Ais antwoord stelt do Predikant van Pietermaritzburg, ondersteund door dien laten.

van Prins Albert, het volgende voor: “Partijen die zich, des wetens en willens, binnen Voorstelvanfls.Hnèt

de bij de Ordonnantie van Commissaris Generaal De Mist bepaalde graden van bloed
verwantschap in het huwelijk begeven, maken zich onderhevig aan Censuur.”

Dc Predikant van Darling stelt voor: “Aan den Kerkeraad van Calvinia worde Do. van Ds. Kotz~,

geantwoord, dat men zulke gevallen onder de aandaeht van de Regering brengen moet.” d~t aangenomen

hit wordt door den Predikant van Hanover gesecondeerd, en door de Vergadering ~~01Gt,

aangenomen.
Ret Voorstel van den Predikant van Pietermaritzburg wordt ook aangenomen. ~ ook dat van Dr.

Nu wordt ter ta.fel gebragt, ala hiermede in verband staande, eene Memorie van Hu~t.

J. G. Louw en S. J. Nieman (zie BijL) verzoekende van de hun, op last der jongste Synode, Verzoek om van Cen
suer te worden ontopgelegde ~1ensuur ontheven te mogen worden. heven.

Dc noodige toelichting in deze zaak wordt gegeven door den Predikant van
Fauresmith, waarna door den Predikant van Hanover, gesecondeerd door den derden
Predikant van de Kaapstad, wordt voorgesteld: “Dat de Synode den Kerkeraad van Voorstel.

Fauresmith vrijheid geve, om aan het verzoek van de Memorialisten te voldoen~”
Dc Predikant van Montagu, ondersteund door dien van Somerset Oost, stelt als

Amendement voor: “Dat de applicanten zich wenden tot de Regering onder welke zij Amenclemerit.

leven, en om dispensatie vragen~ Wordt er door de Regering dispensatie verleend,
dan wordt het aan den Kerkeraad van Fauresmith aanbevolen, hen van Censuur te
ontheffen.”

Dit Amendement wordt verworpen. Ret Voorstel van den Predikant van Verzoek toegestaan.
Hanover wordt daarentegen aangenomen.

Do Predikauten van Montagu, Somerset Oost, Uitenhage, Swellendam, Robert- wie in de minderheid

son en Fauresmith, en do Ouderlingen van Robertson, Heidelberg, Boshoff, Ladysmith waren.

(Natal), Knysna, Winburg en Pietermaritzburg verzoeken aanteekening dat zij in de
minderheid hebben gesternd.

he Assessor levert hierop het volgende in: “hat dit Besluit geen regel voor de Voorstel van den As
sessor, in verband met

toekomst zijn zal, maar dat dergelijke onverhoopte gevallen alti,jd speciaal door de deze zaak.

Synode behandeld en beslist zullen worderi.”
De Predikant van Richmond wenscht te weten—hoe men de I~uweijksbepalin

gen van Do Mist te bes~houwen hebbe ~ Deze heide zaken zullen op Maandag ter tafel
wordon gebragt.

Hot reeds aangekondigde Voor~tel van den Predikant van Franschhoek, ten Werkzaamheclen toteene volgende zitting
opzigte van het Besluit orn oiiderstand to verleenen aan de gemeente van Simonsstad, uitgesteld.

wordt ook ingediend en zal nader ter tafel worden gebragt.
Dc Scriba van den Swellendamsehen Ring geeft kennis, dat hij op Maandag zal

voorstellen, dat aan dien Ring verlof worde gegeven, orn iemand die naar het ambt van
Godsdienstonderwijzer staat, tij dens de zitting (icr Synode te mogen examineren.

Ret Rapport van de Commissie beiioemd om op alle stukken betrekking heb
bende op de zuiverheid der leer, rapport te doen, wordt flu ingediend, en zal op Maan
dag na de Pauze ter tafel komen.

Tot het waarnemen van de dienst, die op Maaudag avond gehouden zal worden, Bijzondere dankzcg~ging voor de Opwek
om den Reere dank toetebrengen voor den grooten zegen der Opwekking die in vele king.

gemeenten heeft plaats gevonden, worden benoemd de Scriba on de Predikant van Clan
William.
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Be Kiadnotulen worden gelezen en aangenomen, waarop bet dankgebea doc
Assessor gedaan wordt.

Geresumeerd en onderteekend op heden den l7den November 1862.

NEGEN-EN-TWLNTI~STE ZITPING~,

Maanclag, den, 1 7dem November.

Afwezig zijn de Predikanten van Smithfield, Hanover, Pearston,
Heidelberg, Somerset West en St. Stephens, en de Ouderlingen van Victoria en
don. Be Predikant van Colesberg, en de Ouderlirig van Smithfield hebben,
dringende omstandigheden, verlof gekregen om zich naar huis te begeven.

Be jongste Predikant van de Kaapstad doet het gebed.
Be Notulen der Acht-en-Twintigste Zitting worden gelezen en na goedkeuring

onderteekend.
Be jongste Predikant van de Kaapstad maakt der Vergadering den vreesselijkeni~cn vr~e~ne1ijk ramp

~e Zwartiawi. ramp bekend, die de gemeente van Zwartland getroffen heeft, door het mstorten van
het nieuwe, kostbare Kerkgebouw aldaar, en levert hot volgende Voorstel in, dat, onder

~o~rste1 van Dr. steund door den Predikant van Oudtshoorn, met eenparige stemmen aangenomen wordt:

“Do Hoog-Eerw. Sjmode drukke haar gevoel van sympathie uit wegens den ramp di?
de gemeente van Malmesbury getroffen heck, en tevens haar dankzeggIng tot den Heer,,
dat die ramp niet gedurende de openbare gocisdienstoefening heeft plaats gehad.”

Voorstel van den As. Het Voorstel van den Assessor, dat op Zaturdag ingeleverd en van den volgen~
seesor, den inhoud is, wordt gesecondeerd door den Predikant van Oradock, en aangenomen:

“Bat dit besluit geen regel voor de toekomst zijn zal enz.”
Over do vraag van den Predikant van Richmond omtrent de Huwelijks Ordon-~

Do Jluwelijks Ordon~ nantie van Commissarjs Generaal Be Mist, heeft er eenige discussie plaats. Eindelijk
nantie van DJ~ ailSi’.

stelt de Assessor voor, ondersteund door den Predikant van Oradock, ‘dat er eene
Commissie aangesteld worde om de noodige stappen te nemen, ten chide uittevinden ii~
hoe verre die Ordonnantie nog kracht van wet heeft.” Bit wordt aangenomen, en tot
Commissie worden benoemd,-~de Assessor, de jongste Predikant en de beicle Ouderlin~
gen van do Kaapstad.

D~. Van Broekh,tizcn Be Predikant van Winburg heck een verzoek, narnens zijnen Kerkeraacl, om
verzoektom opliefflng vrijheid tot opheffing van Censuur, op~elegd aan een paar dat in verboden graad van
van C dnsuur enz. bloedverwantschap gehuwd is. Be As~essor stelt voor, ondersteund door den Ouderling

van Burgersdorp: “Bat hot verzoek van den Predikant van Winburg niet worde inge~
willigd, maar deze en dergelijke zaken alleen in behandeling genomen worden, wanneer
zij daartoe bij Memorie zich wenden tot de Synode.”

Be Predikant van Montagu, ondersteund door dien van Robertson, stelt als
Aniendemcnt. Amendement voor: “Be Applicanten worden naar de Regering verwezen, waaronder zij

leven, om dispensatie; en wordt die verleend, dan zal de Kerkeraad van Winburg vrij~
heid hebben hen van Censuur te ontheffen.”

Bit laatste Amendement wordt verworpen en dat van den Assessor aangenomen.
Wic in de sninderbeid Be Predikant van Montagu en do Ouderling van Winburg verzoeken aanteeke
~yaren. ning dat zij in do minderheid hebben gesternd.
be Amendementen Op voorstel van den jongsten Predikant van do Kaapstad, gesecondeerd door

dragen moeten dien van Hopefield, besluit do Vergadering dat voortaan, bij de stemming, do Amende



79

jenten slechts genoemd zullen worden, eerste, tweecle enz. en riiet, gelijk tot hiertoe,
iaar den Voorsteller.

Ret Voorstel van den Predikant van Franschhoek, op Zaturdag aangekondigd,
vordt nu ter sprake gebragt en door den Voorsteller toegelicht, luidende als volgt:

“Baar bij het laatste besluit op Donderdag, aan de Simonsstadsche Kerk onder- D~. Ham vraagt

teuning toegekend is geworden, uit de fondsen te worden daargesteld om onderstand te
chenken aan gemeenten, van G-ouvernementswege geen Salaris genietende, zoo verzoekt
e ondergeteekende, als Consulent van Villiersdorp, dat ook deze gemeente in dat
oorregt moge deelen, even als de Simonsstadsche, zoodra de fondsen dit toelaten.”

Na eenige discussie doet de Assessor het volgende Voorstel: “Bat de Synode Voorstel.

et genomen besluit niet verandere, maar dat de gemeente van Villiersdorp geraden
orde, zich te beroepen op de gemeenten onzer Kerk, ten einde haar te huip te komen,

n het onclerhouden van eenen Leeraar, dien zij wenscht te beroepen.”
Bit wordt gesecondeerd door den Predikant van Stellenbosch en aangenomen. Besinit.

Be jongste Predikant van de Kaapstad vraagt, overeenkomstig kennisgeving van Wie betalen de reis~

Zaturdag II., wie de reisonkosten van de verschillende Comniissien betalen moet. Als kost~n van Commis

antwoord stelt de Assessor voor, ondersteund door den Predikant van Cradock: “De Voorstel van den As

kosten van benoemde Commissien worden betaald door het ligchaam hetwelk die benoe—
ming doet, terwiji de kosten verhaald van belanghebbenden, weder in de kas van dat
ligchaam gestort worden.”

Be Ouderling van Riebeek, ondersteund door den Predikant van Middelburg,
levert, als Amendement in: “Belanghebbenden moeten in gewone gevallen den persoon Amendement.

of het ligchaam aanwij Zen, waardoor voorgoed making van zoodanige kosten gezorgd zal
worden, en daarvoor waarborg geven.”

Ret Amendernent wordt aangenomen. Besluit.

Ret Concept antwoord aan het Presbyterie der Vrije Schotsche Kerk in Kaffer- ~

land wordt gelezen en aangenomen. ‘and.
Be Voorzitter kondigt aan, dat het Rapport der Synodale Commissie ontvangen Rapport derSynodaleCommissie.

is, en nader ter tafel zal komen.
Be Scriba, in zijne betrekking als Scriba van den Swellendamschen Ring, doet Verzoek van den

aanzoek om verlof aan den Reer van Rijn, om het Examen voor Godsdienst-Onderwijzer ~ie~::h~n

af te leggen. Heer Van Rijn.
~De Actuarius, ondersteund door den Assessor, stelt voor: “Bat de applicatie Voorstel.

worde verwezen naar de Commissie, tot examineren van Godsdlienst-Onderwijzers.”
De Predikant van Montagu, ondersteund door den jongsten van de Kaapstad,

levert als Amendement in: “Ret verzoek van den Reer van Rijn worde toegestaan, en Amendement.

het wordt hem vrijgelaten, of hij zijn Examen doen zal vdór den Ring, volgens de vroe
gere bepaling, of vóór de Commissie door d~e Vergadering daartoe aangesteld, volgens
de latere bepaling.”

Ret Amendement wordt verworpen en het Voorstel van den Actuarius aari- Besluit.

genomen.
Be beide Predikanten van de Kaapstad, die van Napier, Franschhoek en Rivers- Wie in de minderheid

dale, Pietermaritzburg, Clan William, Cradock, Winburg, Greytown en Knysna, en de gestemd hebben.

Ouderling van Knysna, verzoeken aanteekening dat zij in de minderheid hebben gestemd.
Na de Pauze komt Roofd. VIII. 20 ter sprake, en wordt door den Voorsteller ~

toegelicht. Benevens den Predikarit van Montagu, spreken de Scriba, Assessor, de stelsel aanbevolen.

eerste Roogleeraar, de Predikant van Graaff-Reinet en anderen er voor. Discussie.

Be beide Predikanten van de Kaapstad zijn er tegen.
Be Predikant van Montagu, ondersteund door den Scriba, stelt voor,—dat dit

Beschrijvingspunt worde aangenomen. VoorsteL
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Arnendernent, Be Predikant van Franschhoek, ondersteund door dien van Darling, wil au

Amendement—dat het verworpen worde.
Hot voorstel wordt Ter stemming gebragt, wordt dit Amendernent met aangenomen, terwiji de Ver~
~angenornen. gadering zich voor het Voorstel van den Predikant van Montagu verklaart.

Op verlangen van de Regts_Con~rnj55j~ om gelegenheid tot eene Vergadering tE[)e Regts-Cornrnjssie
verkrijgt tijd ~ mogen hebben, wordt door den Predikant van Stellenbosch voorgesteld, door dien van
hare werkzaamhcden. Richmond ondersteund, en door de Vergadering aallgenomen, dat er op morgen ochtend

geene zitting wezen zal.
Rapport derSynodale Het Rapport van de Synodale Commissie wordt gelezen en aangenomen. (Zie
Commissie aangono

Bijiage.)
Rapport tier Commis- Insgel~jks wordt gelezen het Rapport van de Commissie benoernd om over de
sie, ter handhaving verschillende Memorien en Besclirijvingspui~ten, betrekking hebbende op de handhaving
der leer, van de zuiverheid der leer enz., te beraadslagen.

Dit Rapport zal go- Be Predikant van Darling, ondersteund door den jongsten van de Kaapstad,
drnkt worden. stelt voor dat het gedrukt worde; hiermede vereeuigt zich de Vergadering.

Be Kiadnotulen worden gelezen en aangenomen. Be Predikant van Beaufort
doet het dankgebed.

Geresumeerd en na goedkeuring onderteekend op heden den 1 8den Nov. 1862.

DERTIGSTE ZITTING,
Dingsdctg, den 1 8den November.

Afwezig zijn de Actuarius, de beide Predikanten van de Kaapstad, die van
Ladysmith, Darling, Queenstown, Hanover, Victoria, Durban, St. Stephens, Somerset
West, Fauresmith, Frazerburg, Pearston, en de Ouderlingen van Caledon, Victoria,
Durban, Stellenbosch en Riversdale.

Be eerste Hoogleeraar doet bet gebed, waarna de Notulen der vorige Zitting
geresumeerd en onderteekend worden.

Hoe moot gehandelci Be Voorzitter brengt in overweging de vraag in Hoofd. IX. .5 : “Hoe moet ge~
worden, wanneer eon handeld worden, wanneer iemand (lie van het Christendom tot de Mohamedaansclp
afvallige tot hot
Christendom wil to- godsdienst was overgegaan, tot het Christendom wenscht terug te keeren ~“ Hetgeeii
rngkeeren? tot deze vraag aanleiding gegeven hee~, wordt door den Predikant van Swellendaii~

medegedeeld, waarop de Predikant van Montagu, ondersteuiid door dien van Caledon,
Voorstel. bet volgencle Voorstel doet : “In gevallen van dien aard zal men met dezulken handelen

op gelijke wijze als met Mohamedanen, zonder herhaling van den Doop nogtai~s, waar
die tevoren was toegediend.”

Be Predikant van Prins Albert stelt als Amendernent voor, en wordt hierin
Arnendemont. geseeondeerd door dieu van Uitenhage : “Na behoorlijk onderzoek naar de opregtheid

van zijne gronden voor terugkeer, hem opnemen in liefde.”
Besluit, Hiermede vereeni~t zich de Vergadering.

Nu wordt Hoofd. ~. 4 ter sprake gebragt, doch op verzoek van den Predjkant
van Piketberg wordt de behandeling uitgesteld.

Ma’ eon Kerkeraad Hoofd. X. 6 “Herziening en verandering van Art. 43, 3—c,” is nu aan de orde,
een~pecia1en Kassier en wordt door den Predikant van Murraysburg toegelieht, die, ondersteund door dien
aanstellen?
Voorstel. van Graaff-Reinet, dit Voorstel doet: “Be Kerkeraad heeft het regt, wanneer dezelve

zuiks noodig oordeelt, op zijne eigene verantwoordelijkheid, in plaats van den Diaken
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Kassier, eenen Kassier aantestellen, onder eene instruetie, en onder bepalingen, daartoe
door zoodartigen Kerkeraad zelve vasttestellen.”

Na eeiige discussie stelt de Predikant van Prins Albert voor, gesecondeerd door.
den Ouderling van Riebeek West: “De wet bhjve zoo als zij best,” en met cit Amende- Beshuit.

ment vereenigt zich do Vergadering.
De Assessor brengt nu ter tafel, namens zich zelven en den eersten Ouderlmg

van do Kaapstad, Rapport van de Commissie aangesteld om maatregelen te nemen, in
(be zaak van den Ouderling van Zwartlancl tegen de Synode. Op verzoek van den
Voorzitter leest hij het voor, luidende abs vol~t: “Er is heden morgen bij het Hooge ~
Geregtshof aanzoek gedaan om eon Interdict tegen hot zitten van den MTe1_Eerw. A. A. van Set verzoek ~om

Louw van Fauresmith in do Synode, als zijnde Predikant van eene gemeente behoorende een Interdict.

nan de Oran.je Vr~jstaat.
“Na cone lange aanspraak van den Advokaat Sir Christoffel Brand, waarin hij be

weerde dat Ordonnantie No. 9 van 1 843, waardoor de Constitutie van do Synode word vast
gesteld, en zekere regten aan dezelve werden gegeven, alleen betrekking heeft op doze
Volkplanting, en dat do uitdrukking “do Kerk van Zuid-Afrika” alleen bedoelde cone
onderseheiding to maken tussehen do Kerk iii Afrika, on die in Nederland en Amerika,
en dat deszelfs voorzieningerl z~jii geschonden door hot zitten van beden, niet in do
Kolonie woonachtig,—heeft de Rand geweigerd hot aanzook om eon Interdict toetestaan,
maar gaf aan betrokkene partijen in bedenking, om to trachten cone beslissing hunner
regten to verkrijgen, door do instelling van een geregeld pr000s.”

TIet Rapport wordt aangonomen, en de dank der Vergaderino’ aan de Commissie De dank der Verga~
derin~ ;vordt aim debetuigcl. Commissie betui~I

Hoofd. X. 7, komt flu ter sprake, doch do Voorsteller, do Predikant van Hanover,
is afwezio’ zonder verlof of kennisgeving. Op voorstel van den Seriba besluit de Ver- Besinit hoe te San-

• . . . delco wanneer de in
gadering dat, wanneer do mzender van eenig Voorstel zonder verbof afwezig is, men met sender van een Voor

naar zijne tegenwoordigheid in do Vergadering zal wachten, om zoodanig Voorstel to stel aiwezig i~i.

behandelen.
Hoofd. IT. 9, waarvan de Voorsteller, de Predikant van Queenstown, ook zonder

verlof afwezi°’ is, wordt ook ais met hot hovengenoemde in verband staande, ter behan- , en \ acatie get
delmg gebragb. dcii.

Nadat verseheidene leden ann do discussie dccl genomen hadden, stelt do Assessor
voor, gesecondeerd door den Predikant van Riversdale: “Dat do daggelden op zeven V~rsteI.

~ llhinjs en ~espenee, or’ de reisgelden op negen pence per miji gebragt worden.”
Do Predikant van Middelburg stelt abs Amendement voor, en wordt ondersteund AmenIeIUCiIt.

door dien vait Robertson: “Dat hot blijve zoo als hot is, tenzij hot blijke, dat or go
iioegzarne fondsen zijii, voor do door den Assessor voorgesteldo verhooging, abs ook orn
een noodig balans in kas to laten.”

Dc Predikant van Prins Albert stelt als verder Amendement voor, on wordt VerderArnendenicut.

door den Ouderling van Pietermaritzburg gesecondeerd: “flat de daggelden tot 7s. Gd.,
en de reisgelden tot één shilling per miji verhoogd worden.”

flit laatste Amendement wordt aangenomon, waarmede ook Hoofd. II. 9 als af- Beeluit.

geliandeld wordt besehouwd.
Do Predikant van Pietermaritzburg en de Scriba verzoeken aanteekening dat in. floUt en de ~c’riha

zij in do minderheid hebben gestemd. in do minderheid.
Do Predikant van Somerset Oost stelt flu voor: “Dat het laatste gedeelte van Verder Voorstel ouitrout flejs- on Vaca

Art. 245 b gerojeerd worde, en wordt door den Assessor gesecondeerd. tie gelcien.
Dc I~redikant van iVliddebburg, ondersteund door dion van Humansdorp, stebt abs Amendemeut.

Amendement voor: “Dat hot Artikel blijve zoo abs hot thans is.” Dc Vergadering ~ -•

neemt dit Aniei~dement aan, en do Predikant van Somerset Oost verzoekt aanteekeuing~ 1~1 0

dat hij in de minderheid heeft gestemd.
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De Predikant van Montagu levert het volgende Voorstel in, dat door den Pred~
Besluit omtreut be- kant van Robertson gesecondeerd, en door de Vergadering aangenomen wordt: “Dad
k~enc~stellin~a~ den binnen drie maanden na den afloop van elke Synodale Vergadering, de staat van he~
dale fonds. Synodale fonds openbaar gemaakt worde in het Officieel Orgaan onzer Kerk, door de~

Qwestor Synodi.”
Ben voorstel van Ds. Hoofd. X. 8 : “Bat in Art. 252 a, negen in achttien pence veranderd worden,

wordt flu ter overweging voorgelegd. Be Predikant van Robertson stelt voor: “Daj
geM~n, wordt niet het niet aangenomen worde.” Bit wordt door den Ouderling van Riebeek West onder.
~angeuomen. steund, en door de Vergadering zonder discussie aangenomen.

Uoofcl. X. 9: “Vraag 9 van A~rt. 34 worde geschrapt.” Be Voorsteller, de
Ecu voo,stel van Ds. Predikant van Darling is zonder verlof afwezig. Door den tweeden Ouderling van de
Kotz~, ook niet aan- Kaapstad wordt voorgesteld, door den Assessor gesecondeerd, en door de Vergadering
genomen. ,,

aangenomen: “Be vraag blijve.
Be Predikant van Montagu geef~ kemils dat hij dit voorstel nader zal indienen:

Ecu voorstel van Dr. “Door den Voorzitter van elke Ringsvergadering zal ook gevraagd worden onder
~ofrn;i~r~orntr~ de Art. 34: ‘Heeft eenig lid dezer Vergadering bezwaar tegen de leer of den wandel van
van Tiingsleden. Kerkeraadsleden sorterende onder dezen Ring ‘f”

Be behandeling van Roofd. X. 10 wordt uitgesteld, daar de Qmestor van het
Weduwen Fonds met kennisgeving afwezig is.

Be Voorzitter brengt flu ter tafel: }{ooffl. X. 12, “Revisie van Art. 62: 13, 14
~ enz.” Be Scriba, onderstem~d door den Predikant van Stellenbosch, stelt voor: “Bat
veranderd. de voorgestelde verandering aangenomen worde.”

Be Predikant van Bloemfontein, gesecondeerd door dien van Ropefield, stelt als
Amendement voor: “Bat het Beschrijvingspmyt verworpen worde.”

Ret Amendement wordt niet aangenomen, maar daarentegen het Voorstel van
den Scriba.

Hoofd. X. 14 wordt door den Predikarit van Oudtshoorn, na opgave van de re
denen die den Kerkeraad dier gemeente tot het doen van dit voorstel bewogen hadden,
met verlof der Vergadering ingetrokken.

Hoofd. X. 15 wordt flu ter tafel gebragt, en toegelicht door den Predikant van
~Napier, die het volgende Voorstel doet: “Be Kerkbocle of eenig ander blad door deze

Hoog Eerw. Synode goedgekeurd, zij het orgaan voor de officieele mededeelingen der
Nederduitsch Hervormcle Kerk.” Bit wordt door den Predikant van Knysna gesecon
deerd.

Als Amendement stelt de Predilcant van Stellenbosch voor, gesecondeerd door
Ben Ame~dement den Ouderling van Colesberg: “Ret blijve zoo als het is”
wordt aan~enomen.

Ret Amendement wordt aangenomen.
Tot Secundus van den Predikant van Montagu, in de zaak voor de Regts-Com

missie waarin deze betrokken is, wordt benoemd de Assessor.
Be Kladnotulen worden nu gelezen en aangenomen, waarop het dankgebed door

den Predikant van Montagu gedaan wordt.
Geresumeerd, goedgekeurd en onderteekend op heden den l9den November 1862.
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EEN-EN-DERPIGEPE ZITTING,
Woensciag, den 1 9den. November.

Afwezig zijn de tweede Predikant van de Kaapstad, die van Vietoria, Greytowfl,
~t. Stephens, Knysna, Somerset West, en de Ouderlingen van Victoria, Riversdale en

earston.
Be Zitting van dezen morgen wordt met geslotene deuren gehouden. Be Predli

ant van Uitenhage doet het gebed. Be Notulen der vorige Zitting worden geresu
eerd, en na eenige weinige veranderingen onderteekend.

Be Voorzitter brengt andermaal Hoofd. II. 14 ter sprake, en stelt voor dat op
eden besproken worcien :—1, Redenen waarom de Evangeliepredik~iflg niet krachtiger Do Prediking, Aan

is; 2, Aanneming van Lidmaten, geijk zij is en wezen moest, en 3, het Huisbezoek,
met zijne noodzakelijkheid en de wijze waarop het behoort gehouden te worden. ken.

De Ouderlingen van Kroonstad, Vilhersdorp en Montagu wijzen op het gewigt Ouderling Cihieiu

dezer onderwerpen, en dringen er vooral op aan, dat de wandel van Leeraars en Opzie- en anderen.

iiers in ~vereenstemming zij met hunne belijdenis en roeping. Be laatstgenoemde
beschouwt het ook wenschelijk, dat jonge heden niet zullen worden aangenomen, alleen
op de kennis die zij van den Bijbel hebben, maar dat er ook onderzoek gedaan worde
naar hunne beginselen en hunnen wandel.

Be Predikant van Bloemfontei-n bepaalt, bij het spreken over huisbezoek, de Dc. VandewalL

Opzieners bij hunne verantwoordelijkiaeni ten opzigte der gemeente, en spreekt de over
tuiging uit, dat het voor den Leeraar allerbelangrijkst is, met de godzaligen in de
gemeente naauw om te gaan. Ru meent dat eene radicale veranderirig in de wijze van
Aanneming hoogstnoodig is, en zegt dat de tegenwoordige wijze van Aanneming de
reden Is geweest, waarom hij voor de Vrije Verkiezing niet heeft kunnen stemmeri.

Be Predikant van Fauresmith spreekt van de noodzakelijkheid van meerderen o~. I~w.

ernst bij den Evangeliedienaar, vooral na de prediking des Wpords, verlangt meer
gestrengheid in het aannemefl, en beschrijft de wijze waarop hij beschouwt dat, met goed
gevoig, huisbezoek gedaan kan worden.

Be Ouderling van Ladysmith toont aan hoe noodzakelijk het is, dat ouders meer Ouderling Do Wit.

ernstig en getrouw met hurme kinderen handelen.
Be Ouderlingen van Burgersdorp, Ladysmith (Natal) en Pietermaritzburg herin- Ouderlingen Stuit,

neren aan de groote verantwoordelilkheid van Opzieners en Leeraars. Spies en Naud~.
Meer uitvoerig spreken over deze punten de Scriba en de Predikant van Clan Dc Scriba en Ds. C.

William. Be laatste levert, in verband met het gesprokene, een Voorstel in, dat gese
condeerd wordt door den Ouderling van Viiliersdorp en later ter tafel zal worden gelegd.

Be eerste Hoogleeraar wijst op de gebreken der Evarigeliepredikingc als van Professor Murray.

tweederlei aard, verstandehjk en gemoedehjk. Naauwgezette voorbereidmg voor de
prediking door studie, zoowel als een levendig geloof aan de goddelijke zending en het
gezag van den prediker, moeten tezamen gaan; dan zal de prediking vruchtbaarder zijn.

Be derde Predikant van de Kaapstad beaamt ten voile wat door den vorigefl Dr. Heijns.

spreker is gezegd.
Be Voorzitter meent insgelijks dat er eene groote verandering in de wijze van

Aanneming komen moet. Ret beste middel om die verandering teweeg te brengen, is, De Voorzitter.

naar zijn oordeel echter, niet eene wetsbepaling van deze Vergadering, maar wel eene
ineer getrouwe verzorgiflg van de kinderen der gemeente door ouders, onderwijzers en
voorgangers in de Kerk des Reeren.

Be Predikant van Prins Albert levert een Voorstel in, in verbarid met de onder- Twee Voorstefløn.

w
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werpen, die op heden zijn besproken, dat, met dat van den Predikant van Clan William
later in behandeling zal komen.

Voordat de Pauze een’ aanvang neemt, verzoekt de Voorzitter den Aetuarius
om de verrigtingen van dezen morgen met het gebed te besluiten.

Na de Pauze komt ter tafel het Rapport over de versehillende Memorien ei
Beschrijvingspunten, ter handhaving van de leer onzer Kerk. (Zie l3ijl.)

De Voorzitter kondigt aan dat op gisteren nog eene Memorie, op dezelfde zaken
betrekking hebbende, door hem van Middelburg is ontvangen, dd. 6 Nov. 1862, en
onderteekend door ~5 personen.

Op verzoek van den Predikant van de Paarl worden de in het Rapport onder
Nos. 8 en 9, en op dat van dien van Darling, de onder No. 3 genoemde Memorien gelezeri.

Art. I. van het Rapport wordt zoncler discussie aangenomen.
Art. II. 1 geeft aanleiding tot eene discussie en de volgende voorstellen:

De Predikant van Prins Albert, gesecondeerd door den Ouderling van Mon~
tagu, wil dat het Artikel onveranderd worde aangenomen.

De Predikant van Hanover, onderstei~md door den Assessor, dat de Heidel
bergsche Catechismus minstens eenmaal in vier jaren worde behandeld.

De jongste Predikant van de Kaapstad, ondersteund door dien van Fransch
hoek,—dat er bij het Artikel in het Rapport gevoegd zal worden—” Met
uitzondering van de lijdensweken.”

Dc Predikant van de Paarl, onderstetrnd door dien van Robertson, dat er
gesteld worde: “minstens twaalf malen ‘a jaars.”

i~esIuit. Dit laatste Amendement wordt aangenomen.

Art. II. 2 komt in behandeing.
Op verzoek van den jongsten Predikant van de Kaapstad, lichten de beide

afgevaardigde Ouderlingen, als mede-onderteekei~aren van de Petitie, waarvan er in de
Beschrijvingspunten XI. 12 wordt melding gemaakt, hun Voorstel toe. Dc eerste
Ouderling wil nitdrukkelijk verstaan hebben, dat hun verzoek i~et is gedaan, uitsluitend
met het oog op de Kaapstad, of om eenige andere reden dan de bevordering van bet
welzijn der Kerk in het algemeen.

Dc Scriba, onderstetmd door den Ouderling van Murraysburg, stelt voor dat~ oorstelen Discu~ie. No. 2 van Art. II. worde aanganomen. Dit geeft aanleiding tot eenige discussie, waar

aan de Predikanten van Prins Albert en Pietermaritzburg deelnemen.
Dc Predikant van Darling wijst op het antwoord op de 6 Oste vraag van den

~iit~r~’~ Cateehismus, en zegt dat de woorden in bet eerste gedeelte van dat antwoord, “en flO(j
Vraa~ 60 niet ver- steeds tot alle boosiieid cjeneigcl ben,” taal beheizen, die niet eens in den mond van eeneji
Puigen. heiden waarheid zou bevatten, of hij moest een cluivel zijn, veel minder nog in dien van

den Christen. Moest hij over Antwoord 60 prediken, waar dan ook, hij zou doen, even
als die Predikant in Holland, van wien de Predikant van Pietermaritzburg heeft gespro
ken, en zeggen: “1k meen dat de Catechismus bier verkeerd is.”

De jongste Predikant van de Kaapstad, ondersteund door den Assessor, stelt ala
~OndernentvanDr. Amendement van No. 2 voor: “Dc Synode verkiare dat zij, door het prediken over den

eOns. Catechismus verstaaii wil hebben, eene uitlegging van de leer onzer Kerk, zoo ~s voor

gesteld in den Catechisinus, en de verdediging derzelve op grond van Gods Woord.”
Na eenige woorden van den tweeden Hoogleeraar over het door den Predikant

l)c Scriha wil dat Ds. van Darling gesprokene, stelt de Scriba voor: “Dc Vergadering eische van den PrediJ~ant
Kotz~ ziinc woorcien van Darling, dat hij zijne woorden terugtrekken zal.” Dit voorstel wordt door den
~ erugtrekke.

Predikant van Pietermaritzburg ondersteund.
Ps. Kotz~ repliceert. Dc Predikant van Darling antwoordt hierop, en zegt onder anderen, dat, a~

besluit de Vergadering ook, het voorstel van den Scriba aan te nemen, hij nogtans

Dc .Actuarjus sluit
met gebed.

Dc haudhaving der
leer.

Mernorjc acu Middel
burg.

Memorien gelezen.

Ijet Rapport wordi
behande1~
De Heidelbergschc
~‘atechj~mus
~Teorste1

A mendement.

VerderAn

Dit~ dito.
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nimmer die woorden terugtrekken zal, als zijnde de uitdrukking van zijne irmige
overtuiging.

Na eenige verdere discussie heeft de stemming plaats, waaruit blijkt, dat de Het voorstel aange~

groote meerderheid der Vergadering zich met het Voorstel van den Scriba vereenigt. fbm~~.

Dc Predikant van Montagu stelt voor dat die terugtrekking niet nu geeischt,
maar aan den Predikant van Darling tot Vrijdag morgen uitstel verleend zal worden.~ worlt

Ondersteuiad door den Predikant van Cradock, wordt dit voorstel aangenomen.
Men gaat nu over tot de stemming over het bedoelde Artikel van het Rapport.

Het Arnendement van den jongsten Predikant van de Kaapstad wordt niet aangenomen, voorstel nangenomen

en het Artikel in het Rapport draagt de goedkeuring der Vergadering weg.
De j ongste Predikant van de Kaapstad, en de~ Predikanten van Franschhoek en Wie in (le minderheki

Hanover verzoeken aanteekening dat zij in de minderheid gestemd hebben. waren.

De Predikant van Darling zegt dat hij niet aan de discussie zal deelnemen, voor Ds. Kotz~ zal nan de
discussie met &Jdat hij op Vrijdag zijn besluit heeft kenbaar gemaakt. nemen,

Nu worden de Kladnotulen gelezen en aangenomen, waarna het dankgebed
gedaan wordt door den tweeden Hoogleeraar.

0-eresumeerd en onderteekend op heden den 2Osten November 1862.

TWEE-EN-DERTIG-STE ZITTING~,

Donderdag, den 2Osten November.

Afwezig zijn de tweede Predikant van de Kaapstad, de Predikanten van Piket
berg, Somerset West en Darling.

Dc Predikant van Murraysburg doet het gebed. Dc Notulen der Een-en-Der
tigste Zitting worden geresumeerd en aangenomen.

Ret Rapport over de Memorien en Beschrijvingspunten, die betrekking hebben De behaodcling van
1 • 1 1 1 i~ hetRapportaanrraae

op de leer, komt weaer rn oenanctenng. de de leer word~
Art. III. en TV. worden zonder diseussie aangenomen. voortgezet.

Dc Scriba vraaot en verkrijgt verlof, daar zijn naam meermalen in de Memorien
Do Scriba be~chri3L

genoernd is, om zijne bevmding in Nederland aaai de Vergadering medetedeelen. flit zijue bevindiug in

doende, spreekt hij van de Christelijke liefde en vriendschap, hem overal betoond, ook Nederlaini.

van het verlangen naar eene regtzinnige prediking dat hij, waar hij ook kwam, heeft
opgemerkt, betuigende daarbij dat de reden waarom het hem in Nederland niet gelukte
om ineer Predikanten voor Zuid Afrika te vinden, voornamelijk daarin bestond, dat zij
hezwaren opperden tegen de onderteekening hier te lande gevorderd, als zijnde degenen
(lie hem hunne diensten aanboden, in meerdere of mindere mate de Liberaje gevoelens
toegedaan.

Art. V. wordt insgelijks aangenomen.
Bij het bespreken van dit Artikel verzoekt de Predikaut van Queenstown voor- Verzoek van Us,

lezin°’ van de Memorie onder No. 5 van het Rapport vermeld, hetwelk geschiedt. ~aude.

Art. VI. wordt breedvoerig besproken. Eindelijk stelt de Preclikant van Win- ~izi~t~1 a~nbc~

burg, gesecondeerd door dien van Bloemfontein, voor: “Dat het worde aangenomen.” men van boeken.

Dc Predikant van Hopefield, ondersteund door zijnen Ouderling, stelt voor dat ~ oorstel.
1 Arnendemcnt.

het met aangenomen worcie.
Ret Arnendement wordt met, maur integendeel het Voorstel aangenomen. Besliiit,
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Leeraren, die van de Art. VII. wordt zonder discussie aangenomen, op voorstel van den Predikant
leer afwijken, zijuon
derworpen aan A van Montagu, die tevens kennis geeft, dat hij later een voorstel doen zal, om de bewoor
155 en 104. ‘dingen van Art. 164, in overeenstemming te brengen met andere bepalingen en beslui
Voorstelhieromtrent. ten; als ook eene wijziging van Art. 187.
Discussieomtrent het Art. VIII. komt in behandeling. Nadat eenige discussie hierover gevoerd was,
maken van verancle
ringen in de Formu ~aa~ de Preclikant van Hanover of het hem vrijstaat, bezwaren optenoemen, die hij
lieren. tegen enkele uitdrukkingen van deze formulieren heeft.
Vraag van Ds. Bur.
gers. De eerste Hoogleeraar, ondersteund door den jongsten Predikant van de Kaap
Voorstel van Profes
sor Murray. stad, wil dat de gevraagde vrijheld verleend worde.
De Seriba. De Scriba meent dat bezwaren tegen de Formulieren, vôór het onderteekenen

van de verkiaring bij de legitimatie, moeten te berde gebragt worden.
De Assessor. De Assessor is van gevoelen dat eene zoo belangrijke zaak als de verandering

der Formulieren, onder de Beschrijvingspunten had moeten voorgesteld worden.
De Voorzitter verklaart dat de Predikant van Hanover, naar zijn gevoelen, regt

De Prnses. van spreken heeft, en, daar het reeds lang bekend was, dat er over het lezen der Formu

lieren in hun geheel zou gehandeld worden, het ieder lid vrijstaat om de bezwaren die
hij daartegen heeft, uittespreken. Mogt hij zich in een of ancler opzigt vergrijpen, dan
heeft de Vergadering het regt om hem tot de orde te roepen. Nogtans wil hij gaarne
het gevoelen der Vergadering vernemen, en daarnaar handelen.

Amendement van Dr. De Predikant van Montagu, ondersteund door den Ouderling van Aberdeen,
Hobneijr. stelt het volgende Amendement op het Voorstel van den eersten Hoogleeraar voor:

“Dat het bij de behandeling van dit onderwerp, aan elk lid dezer Vergadering zal vrij
staan, bedenkingen in het niidden te brengen, die ontleend zijn uit de Formulieren van
Eeredienst (Liturgisehe Formulieren), en dat bedenkingen in strijd met de Formulieren
van Eenigheid onzer Kerk op eene andere wijze aan de Vergadermg behooren te worden
voorgelegd.”

De Predikant van Hanover, ondersteund door den Ouderling van Riebeek West,Do. van Ds. Burgers. stelt voor: “Pat eene Conimissie worde aangesteld, om, staande de Vergadering, op de

Liturgische Formulieren te rapporteren, en dat dit gedeelte van het Rapport worde
uitgesteld, tot de zaak in behandeling kome.”

Aniendensentyanden De Assessor, gesecondeerd door den Actuarius: “Dat de gevraagde vrijheid
Assessor. gegeven worde ter verantwoordelijkheid van hen die spreken willen.”
He~ Voorstel wordt Al de Amendementen worden afgestemd, doch het Voorstel van den eersten
aangenomen. Hoogleeraar aangenomen.
Ds. Burgers Oppcrt De Predikant van Hanover oppert nu eenige bedenkingen, die hij tegen het
1~ezwaren tegen het Doopsformulier heeft, welke bedenkingen door den Predikant van Ladysmith worden
Doopsformulier. beantwoord.

Voorstel van den Ou- De Ouderling van Burgersdorp, ondersteund door dien van Pietermaritzburg,
derling Smit. stelt voor: dat Art. VIII. worde aangenomen.”

De Predikant van Tulbagh wil dat de woorden: “Voor zoo ver den zin enDito van Ds. Shawl.
de meening betreft,” worden uitgelaten. Pit wordt gesecondeerd door den Ouderling
van Heidelberg.

De Predikant van Queenstown geeft de redenen op waarom hij BeschrijvingspuntDito van Ds. Naudd. VIII. 15 heeft ingediend, en stelt voor, ondersteund door zijnen Ouderling: “Dat

Art. VIII. in het Rapport niet worde aangenomen.”
Na de Pauze levert de jongste Predikant van de Kaapstad, ondersteund door den

Assessor en Actuarius, het volgende Amendement in:
“Dat, terwiji de Synode verklaart, dat het geheele Doopsformulier geheel en al

overeenkomstig Gods Woord is, het aan ieder Leeraar word-t vrijgelaten om van hetVoorstel van Dr.
Heijus, onstrent het Formulier bij de Doops-bediening, die gedeelten uittelaten, die door aloud gebruik nit
lezen van het Doops
formulier. gelaten worden, t.w.: in de eerste paragraaf van “Dit leert” tot aan “buiten ons zelven
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zoeken ;“—in de tweede paragraaf van “Want als wij gedoopt worden,” tot aan “onbe
vlekt zullen gesteld worden.” In de derde paragraaf van “En als wij soms uit zwak
heid,” tot aan “verbond der genade met God hebben.” Voorts, van “gelijk God
spreekt,” tot aan “toeroepen zal.” In het gebed, van “Gij die naar uw streng oordeel,”
tot aan “doop beduid wordt ;“—het overige van dat Formulier, zoo mede de Avond- Oo~orntre~it deoveri~

maals- en Bevestigings-formulieren van Leeraren, Ouderlingen en fljakenen zullen g~ orL9UberOil.

onveranderd voorgelezen worden; terwiji het aan de discretie van den Leeraar gelaten
wordt, wat hij van het Huwelijks-formulier noodig acht uittelaten.” Versoheidene
~eden spreken ter ondersteuning van dit voorstel. Be Ouderling van Colesberg drukt~
er vooral op, dat, hoewel vrijheid tot weglaten van enkele gedeelten verleend wordt,
nogtans liet geheele Formulier overeenkomstig is met Gods Woord. In deze beschou
wing deelen velen met hem.

Ter stemming o~ebragt wordt het Amendement van den jongsten Predikant van Ret voorstel van Dr.
• Iie us w~rdt aairne~

de Kaapstad met eene groote meerderheid aangenomen.
Be Predikanten van Zwartland, Hanover en Queenstown verlangen dat er aan- p~ Mcorreci, Burgers

geteekend worde, dat zij in de minderheid gestemd hebben. enNaulêwareu in do

Art. IX., X. en XI. worden onveranderd aangenomen, nadat op het laatste een Pa ti~u ~e~aden,

Amendement door den Predikant van Queenstown ingeleverd, en door dien van Hanover getoofeartikelen moe~

gesecondeerd, dat, uamei~jk Art. 1 der wet blijve zoo als het is, verworpen was geworden. ~n c1ke~1~dag go

Naar aanleiding van het besluit aangaande Art. XI., wordt door de Vergadering Lidmatenvauhetbut

bepaald, dat Art. 1 der Kerkeijke Wetten met dit Artikel in overeenstemming zal ~
worden gebragt. ouderhoud ojUerwer

Nu komt het Bijvoegsel van hot Rapport in overweging. Be jongste Pro- pen.

dikant van de Kaapstad verklaart zich tegen de uitdrukking “den band to
breken,” dewiji, naar zijne meening, er geen wezenlijke band tusschen de beide Kerken
meer bestaat.

Be Predikant van Pietermaritzburg spreekt ten gunste van het Voorstel,
ofschoon hij zich vereenigt met de aanmerkingen van den jongsten Predikant van do

,, DiscuCs~e ointrent eon
Kaapstad, omtrent de uitdrukkmg: ‘ den band te breken, aismede de tweede Hoog- voorstel om “don

leeraar, die in eene uitvoerige rede over do voorriaamste dwalingen der hedendaagsche ~a~cI riot ,~cderland

Theologie uitwijdt.
Be Ouderling van Ladysmith (Natal), ondersteund door dien van Oudtshoorn,

stelt voor: “Bat hat Voorstel, in hot Bijvoegsel vervat, worde aangenomen.”
Be Assessor verklaart zich tegen de uitdrukking “den band te breken,” hoewel

hij erkennen moot, dat hij het diepste medelijden voor de Kerk in Nederland gevoelt.
HetzeLfiie doen ook de Actuarius en anderen.

Be Predikant van Stellenbosch ondersteunt het Voorstel der Commissie in zijn
<~eheel.
ID . . .. •. Do disoussie woid~

Be Predikant van Hanover verzet zich tegen het geheele Voorstel en wijst zijne verdaeg~.

gronden daarvoor aan. Terwiji hij nog aan het woord is, is do tijd verstreken, en wordt
de discussie tot niorgen verdaagd. Keirnisgeving van

Be Algemeene Qutestor geeft kennis, dat hij op morgen voorstellen zal, om het den Qilostor,

besluit der Synode over de Reis- en Vacatiegelden in revisie te brengen.
Be Kiadnotulen worden gelezen en aangenomen, en liet daukgebed door den

Ouderling van Tulbagh gedaan.
Geresumeerd en na goedkeuring onderteekend op hederL den 2lsten Nov. 1862.

I
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PRIE-EN-BERPIGSPE ZITTING,
Vr~~dag, den, 2lsten November.

Afwezig zijn de Predikanten van Zwartlancl, Oudtshoorn, Somerset West en do
tweede Predikant van de Kaapstad. De Scriba doet het gebed.

De Notulen der vorige Zitting worden geresumeerd, goedgekeurd en ondertee
kend.

Volgens aankondiging op eergisteren wordt aan den Predikant van DarlingPs. Kotz~ weiger~
zijne uitclrul-kingen gelegenheid gegeven, to herroepen hetgeen door hem op dien dag is geuit geworden over
aangaaade de~ Gate
chi~mus teherroepen: hetgeen voorkomt in het antwoord op Vraag 60 van den Heidelbergschen Catechismus.

Hetgeen in do Notulen daarvan is aangeteekend, wordt voorgelezen. Op de vraag des
Voorzitters of hij gereed is die uitdrukkingen te herroepen, antwoordt hij: dat hij de
Vergadering dankt voor hot hem gegeven uitstel, dat hij echter niet voornemens is eene
enkele uitdrukking door hem op Woensdag namiddag gebezigd terug to trekken; dat
hij niet in opgewondenheid had gesproken; indien mogelijk zoude hij hot gezegde nog
krachtiger uitspreken dan hij toen gedaan heeft. Hij voegt or bij, dat hij voor overtui
ging vatbaar is, bijaldien hij daaromtrent dwaalt.

Be Predikant van Pietermaritzburg wijdt uit over do uitdrukkingen door denVoorstelvanfls.Hudt Predikant van Darling op Woensdag gebezigd, waarin, naar zijn gevoelen, vervat is cone
omtront cene Corn
inissie. ontkenning van vele hoofdwaarheden onzer Kerk. Hij s~olt voor, op grond der verkia

ring door den Predikant van Darling gedaan, “dat hij voor overtuiging vatbaar is,” dat
do Vergadering cone Commissie benoeme met hem to confereren.

Bit wordt gesecondeerd door den derden Predikant van do Kaapstad, en onder
steund door den Assessor en vole andere loden.

Ps, 1~otni weigert. Voor dat men tot do stemming overgaat, verklaart do Predikant van Darling
zich met zoodanige Commissie niet to willen inlaten. Hij wenscht naar do wet boban
deld te worden.

Voorstel van Dr. Be Predikant van Montagu stolt hierop voor, gesocondeerd door dien van Graafi~
Hofmeijr. Reinet: “Bat or eene Commissie worde aangesteld, om to adviseren hoedanige en

welke uitspraak in deze zaak zal worden gedaan.”
Be oudste Oudorling van do Kaapstad en do Predikant van Cradock spreken

over de wenschelijkheid van do aanstelling eenor Cornmissio, orn met den Predikarit, van
Darling to confereren.

Be Predikant van Darling antwoordt Ilierop, dat hij hoopt niet onverhoord toPs. Kotz~ weascht
verhoord te worden zullen worden veroordeold. Hij wenscht do redenen uit een te zetten voor zijne over..
door de Synode. tuiging, tei~ opzigte van do door horn gebezigde uitdrukkingen aangaande den Catechis

mus, doch wil dit doen niet vddr cone Commissie, maar vddr do Synode zelve.
Be tweede Hoogleeraar verklaarb zich tegen cone zoodanige behandeling derProfessor Hofrneijr is

er teL-en. zaak, is voor do aanstelling eener Commissie, en dat hot aan de keus van den Predikant
van Darling worde overgelaten, wie hij tot zoodanige Commissie zoude willen benoemd
hebben. Hiertegen objecteort do Predikant van Darling.

Be Predikant van do Paarl verklaart in sterke bewoording, wat, naar zijno
Ds. VL-n der Iingen
is te~ea Celia Corn. meening, hot gezegde van den Predikant van Darling omtrent do uitdrukking in (len

Catechismus in zich bevat, en is togen do door den Predikant van Pietermaritzburg
voorges~olde Commissie.

Dc Lssessor sprcekt. Be Assessor geeft den Predikant van Darling in bedenking, of hot wel regt en
bi]iijk is, dat hij eene gelegeuheid zou begeeren, om openlijk in doze Vergadering zijno
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~fwijking van de leer der Kerk te verdedigen. flit kan hij van de Vergadering niet
verwachten.

Dc Predikant van Darling intent dat er een groot versehil bestaat tussehen de Ds. Kotzé wil dat

uitdrukkingen, “tot alle boosheid geueigd,” en dat de Christen eene zondige geneigdheid~vu.
bij zicli bespeurt. Hij beweert dat sommige vorige sprekers zijne woorden verdraaid
en verkeerd hebben voorgesteld, en, omdat hij dit ook van eene Commissie vreest, daarom
is het dat hij zich voor de Vergadering wil verdedigen.

Dc Predikant van Pietermaritzburg meent, dat, indien er verwarring ontstaan is, Ds. Huët aat~voorcit
bet aan den Predikant van Darling zelven moet geweten worden, daar zijne eerste hierop.

woorden duideijk te kennen geven, dat hij de volkomene bedorvenheid van den menseh
loochent, en de neiging tot alle zonde in den wedergeboren mensch ontkent.

De Predikant van Queenstown stelt voor, ondersteimd door dien van Hanover : Voorstel van Os.

~‘ Dat aan den Predikant van Darling gelegenheid worde gegeven, zijne gevoelens te Naucle.

verdedigen iii doze Hoog-Eerw. Vergadering.”
Do eerste Hoogieeraar is voor het Voorstel van den Predikant van Montagu, en Professor Murray on~

drukt zijne verwondering nit, dat er een voorstel zou gedaan worden om de leer der ders~un~ie~tvo~rsteL

Gereformeerde Kerk in hare hoogste Vergadering te verdedigen tegen de bestrijding V.511 r. U

van ecu harer leden.
Do Predikant van Prins Albert vereenigt zich met het Voorstel van dien van Ook Vs. Krige.

Montagu.
Be Predikaiit van Pietermaritzburg zegt dat hij, na de weigering van den Predi- ~ HU~ wi1,z~ijn

kant van Darling, zich genoodzaakt ziet zijn voorstel terug te trekken. voorste rntrren.

Do jongste Predikant van de Kaapstad, die dat voorstel gesecondeerd had, Dr. i{eijns is daar

wenscht dat het toch ter stemming kome. Hij gevoelt dat er aan cone openbare verde- tegen.

diging zij nor gevoelens door den Predikant van Darling in deze Vergadering niet te
denken valt. Be Synode heeft alleen te vragen, of een Leeraar zich aan do Beijdenis
schrif~en der Kerk houdt of niet. Be Commissie die hij voorstelt kan vrijmoedig met
den Predikant van Darling spreken, en, om zijne vrees van verkeerd begrepen te zullen
worden to gemoet te komen, kan die Commissie haar Rapport hem eerst ter goedkeuring
voorleggen.

Do Predikant van Middelburg ondersteunt dit voorstel. Ook Dr. iv. Murrai~

Do Predikant van Fauresmith spreekt ten gunste van het voorstel van dien van Vs Louw is voor he~

Montagu, en meent dat deze Vergadering met teederste liefde tot den broeder, ook voorstel van Dr. Hof

hesliste trouw aan he~ Hoofd der Kerk moet paren. meljr.

Be Predikant van Hanover geefb de redenen op, op grond waarvan hij het voor- Vs. Eurgere your
van Vs. Naud~.stel van den Predikant van Queenstown ondersteunt.

Do Predikant van Pieterrnaritzburg, gesecondeerd door den Ouderihig van Voorste1vanDr,He~

Knysna, stelt nu het volgende voor: “Dat aan de discussie een eind gemaakt worde, en
na de Pauze zonder discussie worde gestemd.”

Ter stemming gebragt wordt dit voorstel verworpen.
Ret Voorstel van den Predikant van de Kaapstad wordt afgestemd door 49 Het voorst~1 9nstrent

eene Gommissie wordstegen 48 stemmen. ujet aangenomeu.

Be Assessor, de tweede Ouderling van de Kaapstacl, dc Predikanten van Lady-
smith, Richmond, Ceres, Uitenhage, en de Ouderlingen van Ceres en Simonsstad, en Velen geven redencu

vele anderen die nogtans geene aanteekening hunner namen verlangen, wenschen geno- ~e~5 ~

tuleerd te hebben, dat zij tegen dit voorstel gestemd hebben, alleen omdat de Predikant
van Darling stellig verklaard heeft, dat hij zich met geene Commissie inlaten zal. Het voorstel Van Dr.

Ret voorstel van den Predikant van Queenstown komt hierop in stemming en Naudé is niet asngs
nornen,wordt verworpen.
maar dat ~an Dr.Dat van den Predikant van Montagu wordt aangenomen. Hofmeijr.
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Ds.Naud5protesteert De Predikant van Queenstown geeft keimis, dat hij tegen het tiiet aannemen van
- ZiJn voorstel protesteert, en zijne redenen daarvoor schriftelijk inleveren zal.

de Met verlof van den Voorzitter verlaat de Predikant van Darling de Vergadering,

Commissie benoemd Tot leden der door den Predikant van Montagu voorgestelde Commissie worden
te adviseren. benoemd de Assessor, de eerste Hoogleeraar, de Predikanten van Pietermaritzburg en

Montagu en de Scriba. Op morgen ten negen nrc zal zij Rapport irileveren.
Discussie voortgezet Nu wordt de op gisteren uitgestelde discussie, waarin de Predikant van Hanover

Nd nog aan het woord is, voortgezet. Hij geeft meerdere redenen op, waarom hij er voor is
dat onze Kerk in naauwe vereeniging met die van Holland zal bhjven.

Gevoelen van i~. A. De Predikant van Graaff-Reinet vraagt of het niet. beter zou zijn, om aan do
Murray, sen. Commissie van Buitenlandsehe Briefwisseling overtelaten, hoe zij zich in den brief aan.

de Synode der Gereformeerde Kerk in Holland uitdrukken wil.
Dito van Vs. Krige. Be Predikant van Prins Albert wil dat de beide Kerken in dezelfde betrekking

als tot hiertoe tot elkander blijven staan.
Be Predikant van Riversdale, ondersteund door den Actuarius, stelt voor: “Dat

~oor~te1~an Vs. het voorstel van de Commissie in het Bijvoegsel worde aangenomen, met weglating den

woorden, “en ziet zich verpligt te breken,” in de eerste paragraaf; met wegla
ting der woorden van de tweede paragraaf: “van haar leedwezen van tot zulk een stap
te moeten besluiten ;“ en met weglating van de geheele derde paragraaf.

Be tweede Hoogleeraar zet de bedoeling der Commissie met dit voorstel uitvoe-.
Aniendement van rig uit een, en eindigt met de volgende verandering voor te stellen: “In plaats van do
I rofessor llofmcijr. woorden der eerste paragraaf, ‘den band te breken,’ ‘de stern te verheffen en

getrouwe getuigenis afteleggen,’ te stellen; en in plaats van de derde paragraaf te zeg—
gen: ‘Rn eincligende met onze deelneming te kennen te geven met de broeders in
Nederlanci die aan de leer der Ken/c get’rouw gebleven zijn;’ aismede van de tweede
paragraaf wegtela-ten de woorden, “van haar leedwezen van tot zulk een stap te moeten
beslujten.”

Bit voorstel wordt door den Scriba ondersteund.
Amendemeut van Dc. Be Predikant van Hanover, ondersteund door dien van Queenstown, stelt voor:
Burgers. “Dat het voorstel der Commissie verworpen worde.”

&~luit. Bit laatste Amendement wordt verworpen, terwijl dat van den tweeden Hoog
leeraar wordt aangenomen.

iIe~ vcrantwoorden Na de Pauze keert men tot de behandeling den Beschrijvingspunten terug.
van Zitplaatsgelden. Hoofd. X. 16: “Opheldering van Art. 39 enz.” wordt door den Predikant van Montagu

toegelicht.
Voorstel. Be Scriha, ondersteund door den Predikant van Riversdale, stelt voor: “Bat

alleen de betaalde Zitplaatsen bij den Ring verrekend zullen worden, maar dat elke
Kerkeraad zich zal beijveren om de Zitplaatsgelden behoorlijk intevorderen.”

Aniendemeat. Be Ouderling van Riebeek West, ondersteund door den Predikant van Middel
burg, heeft dit Amendement: “Bat alle verhuurde Zitplaatsen bij den Ring verant
woord zullen worden.”

Besluit. Bit Amendement wordt aangenomen.
Opgaven nade Rings- Hoofd. X. 18 i. : “Tusschen lit e enf Art. 30 enz.” wordt aangenomen.

Overeenkomstig die verandering, wordt besloten bij Art. 34, vraag 15, te voe
gen: “Hoe velen ~ijn er gedoopt, en hoe velen gehuwd ‘i”

Hoofd. X. 18 ii. : “Bij Art. 54 enz.” wordt aldus veranderd aanoenomen. “InOver het verleenen . .

van vend ter opnig- geval van weigenng zullen de redenen voor dezelve worden voorgelegd aan de Rings
ting van nieuwe ge- Commissie, die, na ingesteld onderzoek, ann de eerstvolgende R.ings—Vergadering rappor—

teren zal, welke Vergadering dan naar bevind van zaken zal handelen.” Hiermede is
Hoofd. X. 19 afgehandeld. Hoofd. X. 18, in. : “Art. 61 enz.,” is reeds ten deele
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afgehandeld, terwiji het overige in handen is van eene Commissie die een Schema voor
de Zending Commissie voorstellen zal.

Hoofd. X. 18, iv. : “Bij Art. 62, 6, lit. o enz.” wordt aangenomen. BewijedatnienTheol.

Roofd. X. 18, v. is vroeger reeds aangenomen. Ret Reglement voor de Cura- Oaiid. is euz.Het Reglement voor

toren, waarop in dit Beschrijvingspunt insgelijks gedoeld wordt, wordt flu gelezen (Zie de Ouratoren wordt

Biji.) en behandeld. gelezenenbehandeld.
Art. 1, 2, 3 en 4 worden onveranderd aangenomen. Als Amendement op 4 c~

wordt door den Predikant van Stellenbosch, ondersteund door den tweeden Ouderling
van de Kaapstad, in plaats van “in overleg met,” voorgesteld “in vereeniging met.”

Dc Actuarius, ondersteund door den Predikaiit van Hopefield, wil dit Artikel
onveranderd aangenornen hebben. Bit Amendement wordt aangenomen, zoodat het
oorspronkeijk Artikel blijft.

In Art. 4 b worden de woorden “de leer of den wandel” veranderd in “de
Ambtsbediening,” en het Artikel aldus veranderd aangenomen.

Om insgelijks op de leer en den wandel der Professoren toezigt te hebben, wordt Leer en waudel der

hesloten, dat bij Art. 155 de woorden “ Professoren in de G-odgeleerdheid” worden gevoegd. Frofessoren.

Art. 4 c wordt aangenomerl, en tevens besloten dat op bladz. 86 der wet, ter
behoor1~jker plaatse, zal worden bijgevoegd; “Be Studeriten staan onder zedelijk toezigt Toezigt over de Stu.denten.

van de Professoren.”
Art. 4 ci wordt aangenomen.
Art, 4 e insgeijks, met inlassching der woorden: “alsmed.e van het jaarlijksch Do Curatoren zullen

Examen,” achter het woord “godgeleerdheid.” de~aminabijwonen,
Artikels 4f, ,q, h en i worden onveranderd aangenomen. Hiermede is het Regle- en bestieren de fond

nient afgehandeld, dat, zoo als het flu staat, ter stemming gebragt en aangenomen sen.

wordt.
Ret Voorstel van den Algemeenen Qwestor omtrent de Reisgelden komt ter De reis~ en vacatie

sprake. Be Vergadering staat de revisie toe. Be Qu~estor toont aan dat, wamieer de golden worden in ccvisie gebragt, en ver

heslotene verhooging doorgaat, het Synodale fonds al de uitgaven niet zal kunnen anderd.

dragen. In plaats van ecn shilling per miji reisgeld, stelt hij vegen pence voor. Dit
wordt door den Assessor gesecondeerd, en door de Vergadering aangenomen.

Ret Concept Reglement voor de Synodale Commissie wordt gelezen (Zie Biji.) Het Reglementde Synodale Commis
en behandeld. Onveranderd wordt het in zijne negen Artikels aangenomen. ije wordt aangeno.

Be Actuarius en de Predikant van Stellenbosch geven kennis van voorstellen, men.

die zij morgen zullen inleveren.
Ret Rapport omtrent de ~[emorie van de gemeente van Ebenezer Kapel, en den Rapport omtreutEhenezer Kapel enz.,

Eerw. Ruijtenbeek wordt ingeleverd. ingediend.

Be Kladnotulen worden gelezen; dc Predikant van Napier verzoekt aanteeke
ning dat hij niet tegenwoordig geweest is bij de stemming over II. 2, en dat hij in d.c
minderheid gestemd heeft, toen VI., V111. en XI. van het Rapport omtrent de leer enz. Di. Kuijs verzoekt

aangenomen werden; aismede, dat hij bij de geheele behandeling van, en de stemming ~nteekeuing.

over het Bijvoegsel des Rapports, verhinderd is geworden tegenwoordig te zijn.
Hierop worden de Kiadnotuien aangenomen, waarna het dankgebed wordt

gedaan door den Predikant van Stockenstrom,
Geresumeerd en na goedkeuring ouderteeken,d ~p heden den 22sten Nov. 1862.

Y
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VIER-EN-DERTJG-STE ZITTIN€~,
Zaturdag, den 22sten November.

Afwezig de tweede Predikant van de Kaapstad, als ook de Predikanten van
Zwartland, Weffington, Bredasdorp, Oudtshoorn en Somerset West.

Be Predikant van Fauresmith doet het gebed. Be Notulen der Drie-en-Dertig
ste Zitting worden gelezen, en, na eene verandering in het gezegde door den Predikant
van Darling door hem zelven voorgesteld, goedgekeurd en onderteekend.

De Predikant van Winburg vraagt het woord, en antwoordt op eenige aanmer
D~ Van~Broekhuizen kingen, door den Predikant van Queenstown in de voorgaande Zitting ~emaakt, waarin

e~~en~ hij zijne verwonderiug te kennen gaf, dat geen der Hollandsehe Predikanten was opge
Nandé. staan, om ter verdediging van Holland te spreken enz:

Be Commissie op gisteren in de zaak van den Predikant van Darling benoemd,
levert haar Rapport in. Bat Rapport begint met eene aanbeveiing door de Cominissie,

Advies derOommissie dat, voordat het Besluit, waartoe zij gekomen is, overwogen worde, aan den Leeraar van
van Ds. Darling vergund worde, om op Maandag namiddag aanstaande eene verklaring in

geschrifte van de door hem gebezigde uitdrukkingen inteleveren, welke in handen van
eene Commissie zal worden gesteld om daarop te rapporteren.

Be Voorzitter vraagt of het Besluit waartoe de Commissie gekomen is, eerst zal
worden voorgelezen, of niet ~

De Predikant van Durban, ondersteund door dien van Ladysmith, stelt voor dat
dit geschiede.

Voorstel. De jongste Predikant, ondersteund door den eersten Ouderllng van de Kaapstad,
wil dat het Voorstel der Commissie worde aangenoinen.

Beshuit. Be Vergadering vereenigt zich met dit voorstel. Be Predikanten van de Paari,
Wie in de minderheid Durban en Ladysmith verzoeken aanteekening, dat zij in de minderheid gestemd hebben.

- Nu vraagt de Predikant van Darling of zoodanige schriftelijke verkiaring aan deVraag van Dc. Kotze. Commissie aileen, of ook aan de Vergadering voorgelegd zal worden, en zegt dat van

het antwoord op deze vraag, zijn besluit zal afhangen.
Na eenige dliscussie stelt de Predikant van Montagu, ondersteund door den

Voorstel. Assessor, voor : “Be Vergadering antwoorde hierop, dat zij in deze zaak wenscht te
handelen, naar den gewonen regel.”

Amendernent. De Predikant van Queenstown, ondersteund door zijnen Ouderling, wil dat op
de vraag van den Predikant van Darling geantwoord worde: “Ja.”

VerderAmendement. De Predikant van Stellenbosch heeft een ander antwoord: “De Synode neme de
verklaring van den Predikant van Darling aan, en die worde gelezen; maar, aangezien
de Synode reeds teregt verklaard heeft, dat zij niet geroepen is, hare leer te verdedigen,
wordt de lezing niet voortgezet, zoodra de verkiaring den aard eener verdediging aan
neemt.” Bit voorstel niet gesecondeerd zijnde, vervalt.

Besinit. Ret voorgestelde antwoord van den Predikant van Montagu wordt aangenomen.
Be Predikant van Darling antwoordt op dit besluit, dat “Daar de Vergadering

oord van Dc. hem niet de vergunning geven wil, dat zijn schriftelijk document in haar midden gelezen

worde, indien het tot eene verdediging overgaat, en hij niet inziet, hoe hij zich zal
kunnen verklaren, zonder tevens in eene verdediging te vervallen, hij derhalve weigert
een dergelijk documentter tafel te leggen, om aan eene Commissie, ten fine van Rapport,
te worden in handen gesteld.”

Be Assessor verklaart dat zoodanige weigering ninimer gedaan is door de Ver~
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~adering, die alleen besloten heeft, dat men in dezen naar den gewonen regel handelen Do Assessor wiist op

al, en verzeekt dat zijne woorden opgeteekend mogen worden,—wijzende op Art. 25 ~t~eg1emont Van

an het Reglement van Orde.
Na eenige verkiaringen en opheldermgen van verschillende sprekers, stelt de

redjkant van Graaff-Reiiiet voor, gesecondeerd door den Ouderling van Tulbagh, Voorstel van Ps. A.

‘Dat het overige van het Rapport der Commissie worde voorgelezen.”
Hierop zegt de Predikant van Darlmg, dat, ter voorkoming van misverstand, hij

ich gaarne wil schikken en onderwerpen aan het besluit der Vergadering, en op Maan- Verd~r antwoord van

ag namiddag een stuk zal indienen, om door de Vergadering te worden gesteld ~ Ps. Kotz~.

anden eener Commissie, en daarin zeggen, wat hij op Woensdag namiddag gemeend
ieeft met hetgeen hij zeide, ten aanzien van het antwoord op de 6Oste vraag van den

ateehismus.
De Predikant van Montagu zegt, naar aanleiding van het antwoord van den Pre

dikant van Darling, dat wat door sommige leden gesproken. wordt, niet gelijk staat met
een gevoelen of besluit van de Vergadering, en dat de Vergadering niet anders doen meijr.

kai~, dan den Predikant van Darling te wijzen op de bewoording van het voorstel van
de Commissie dat door de Vergadering is aangenomen. Hij verzoekt dat dit opgetee
kend worde.

Nu gaat de Voorzitter tot de benoeming van de Synodale Commissie over. Hij peSynoda~eCommis

stelt het voile getal leden uit de Westeijke Provincie voor. Hiertegen wordt er door sie wordt benoernd.

enkele leden bezwaar gemaakt. De Vergadering is er niet voor, dat het besluit van
gisteren aangaande het getal leden dezer Commissie in revisie kome.

Op voorstel van den eersten Hoogleeraar, ondersteund door den Predikant van
Stockenstrom, besluit de Vergadering dat er twee Primarli uit de Oostelijke Provincie
zuilen gekozen worden, met hunne Secundi nogtans uit de Westelijke Afdeeling.
Hierop geschiedt de benoeming van de volgende leden:

Prirnarii. Secund’i.

De Moderator. Dc Assessor. Wj~ do loden zijia

Dc Scriba.
Dc Actuarius.
Ps. van der Lingen~ Ds. Beck.
Dr. Heijns. Dr. Scholtz.
Ds. Albertijn. Ps. Shand.
Dr. Ruux. Ps. J. H. Neethuing, Hz.
Ds. du Plessis. Dr. Hoflneijr.
Ouclerling 0. C. Gin. Ouderling F. Bosman.

J. W. Eksteen. ,, P. A. Brand.
J. C. Linde. ,, J. J. Kotzé.

Dc Voorzitter kondigt aan, dat het Versiag van de Regts-Commissie ontvangen
is. en. op Maandag ochtend ter tafel zal komen.

Nu komt in behandeling Hoofd. X. 1 der Beschrijvirigspunten: “Revisie van Dc gemeente van St.

het besluit der Synode 1857 enz.” ten opzigte van de gemeente van St. Stephens. Stephens.
Dc Assessor, ondersteund door den Ouderling van Aberdeen, stelt voor: “Vat Voorstel omtrent eon

de St. Stephens gemeente eenen afgevaardigden Ouderling zende naar de Rings-Verga- afgevaardigde.

dering, doch niet naar de Synode, tot ~oolang de moeijelijkheid, die uit de bewoording
van de Ordonnantie ontstaat, zal zijn weggenomen.”

Dc Predilcant van St. Stephens, gesecondeerd door den Ouderling van Wor
cester: “Dat aan de gemeente van St. Stephens, van wege deze Synode, regt wedervare, Aniendernent,

met betrekking tot vertegenwoordiging in Ring en Synode, volgens Ordonnantie Art. 7.”
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Be Preclikant van Pietermaritzburg stelt voor, en wordt ondersteund door diei1
VerderAmendement. van Smithfield: “Bat, met betrekking tot de afvaardiging van een Ouderling naai

Ring en Synode, geen besluit genomen worde, totdat de moeijelijkheid ~omtrent d
zitting in de Synode is opgeheven.”

Besluit. Bit laatste voorstel wordt aangenomen. In de minderheid hebben gestemd d~
Wie in de irtinderheici Predikanten van Ladysmith, Bloemfontein, Humansdorp, Frazerburg, Robertson
geetemd hebben. Somerset Oost, Weenen, Aberdeen en Nontagu, en de Ouderlingen van Worcester,

Aberdeen, Franschhoek en Viffiersdorp.
~ Be Predikant van St. Stephens geeft kennis dat hij op Maandag protest za]

hetzejfde doen indienen. Bit doen ook de Actuarius, de Assessor en de Scriba.
cIere~. Be Voorzjtter kondigt aan dat het Synodale Biduur op Maandag door de beide

Hoogleeraren waargenomen zal worden.
Hierna worden de Kladnotulen gelezen en aangenomen, waarop het dankgebecl

door den tweeden Hoogleeraar gedaan wordt.
Geresumeerd en onderteekend op heden den 24sten November 1862.

VIJF-EN-BERTJGSTE ZITTING,
Mactndag, den 24sten November.

Afwezig de tweede Predikant van de Kaapstad, de Predikanten van Weiingtou,
Somerset West, TJitenliage en Zwartland, en de Ouderlingen van Bredasdorp en Burban,

Be Predikant van Pearston doet het gebed. Be Notulen der Vier-en-Bertigste
Zitting worden gelezen en goedgekeurd, aismede onderteekend.

Be Ouderling van Worcester levert het volgende Voorstel in, dat later in behan
~ deling zal komen: “Be ondergeteekende stelt voor, dat het besluit in de zaak der

Stephens gemeente te St. Stephens gemeente in revisie kome, dewiji zoo vele leden afwezig waren, en hij
re~deien. beschouwt, dat door dit besluit aan de gemeente van St. Stephens het regt uiet is toege~

kend, waarop zij aanspraak kan maken.”
Be jongste Predikant van de Kaapstad geeft kennis, dat hij op morgen voorstel

van Dr. len zal, dat voor de gemeente van de Kaapstad eene uitzonderii~g gemaakt worde, bij de
He~ns omtrei~t (IC toepassing van het besluit dezer Hoog-Eerw. Ver&adering aangaande de vrije verkiezing
‘~ rije Verkiezing. . b

van Predikanten en Kerkeraadsleden
DezaakvaiiDs.Natjd~ Het Rapport van de Regts-Oommissie in de zaak van Bs. Naudé vs. Br. Hof
us. Dr. Hofnieijr. meijr wordt gelezen en behandeld. Be leden der Vergadering die tot beide partijen in

betrekking staan, verwijderen zich.
Voorstel, Hierop stelt de Ouderling van Burgersdorp voor, dat het Rapport worde aange

nomen. Bit wordt gesecondeerd door den Ouderling van Calvinia.
Aniendement. Be derde Predikant van de Kaapstad, ondersteund door den Predikant van

Hanover, wil dat het verworpen, en de afkeuring der Vergadering uitgedrukt worde
over de handelwijze van den Predikant van Montagu.

Nu stelt de Predikant van Pietermaritzburg, ondersteund door den Predikani~
}eapportaleerst van Robertson, en den Assessor, voor, dat dit Rapport, met de nevensgaande stukken,

gedrukt worde, en het Rapport eerst daarna in behandeling kome. Bit voorstel word~
aangenomen; de papieren worden gesteld in handen van den Scriba in die zaak, die
voor het drukken zorgen zal.
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Be klagte van den Fleer Aveling zal in behandeling komen, zoodra het Rapport
van de Regts-Commissie zal zijn geteekend.

Ret Reglement voor de Zending-Commissie wordt nu ingeleverd en overwogen. Reglement voor deZeiidiu~-Comm:~S1C.

Tot aan Art. III. wordt onveranderd aangenomen.
III. 1 geeft aanleiding tot eenige discussie. Be Predikant van de Paarl, onder

steund door den Aetuarius, wil dat het getal blijve, gelijk het geweest is, en dat de
Inspector geen lid der Commissie zijn zal.

Be Predikant van Stellenbosch, ondersteund door dien van Clan Wihiam,—dat
het Rapport worde aangenomen.

Ret Voorstel van den Predikant van de Paarl wordt aangenomen, waarmede
III. 2 vervalt. De Inspector zsi gecle

III. 3—8 worden aangenomen. 114 der Cornrnsssie

III. 9 lokt wederom discussie uit. Be Predikant van Oudtshoorn, ondersteund
door dien van Pearston, wil dat de woorden: “zoo veel mogeijk” worden uitgelaten.

Be Predikant van Clan William, oi~ersteund door dien van Robertson, dat het
Artikel onveranderd worde aangenomen.

Be Assessor steit voor dat er, aari het slot, ecu Artikel worde bijgevoegd, waarbij
bepaald wordt dat de Zending-Commissie aai~ de Synodale Commissie verantwoordelijk De 72ndin~-COmInis-sie i~ v~r~.utwoorde
zal zljn, in geval van aanklagte tegen haar. Bit Voorstel wordt gesecondeerd door den Iijk ~ ~ sno~

derdeii Predikaiit van de Kaapstad en aangenomen. Commissie.

Nu vereenigt de Vergadering zich insgelijks met het Voorstel van den Predikant
van Clan William.

III. 10 wordt onveranderd aangenomen.
In III. 11 stelt de tweede Roogleeraar, ondersteund door den Ouderling van

• •• . Pensioenen can Zen
Steilenboseb, de volgende ~mendatie voor: Zij heeft het regt om Zendelmgen en delingen en Gods

Godsdieristonderwijzers die onder haar opzigt het werk van Zendelingen doen enz.” dieust Onderwijzors

Aldus verbeterd wordt het aangenomen.
IV. 1, 2 worden aangenomen. Be Predikant van de Paarl verzoekt aanteeke

ning dat hij in de minderheid heef~ gestemd.
Be Predikant van Oudtshoorn wil dat, aan de gemeenten die zuiks verkiezen, Collekte dagen aver

vrijheid zal worden gegeven, om liever bij gelegenheid van Biduren te collekteren. Be den be1ntaki.

Assessor wil dat het besluit blijve zoo als heb is. Riermede vereenigt zich de Ver
gadering.

Ret overige van Art. IV. en ook Art. V. worden aangenomen.
Ret Rapport wordt nu in z~jn geheel aangenomen, en daarbij hesloten om het te Het on le Schema

steilon in plaats van het oude Schema, voorkomende op pp. 89 en 90 der Kerkelijke gesch~

Wetten.
Ret Rapport der Commissie, om een Reglement voor den Inspector van bet Reglement voor den

Zending- en Schoolwezen fe vervaardigen, wordt gelezen en overwogen. (Zie Biji.) Iuspec~Or.
Art. 1 wordt aangenomen.
In Art. 2 wordt, op voorstel van den Predikant van de Paarl, ondersteund door .

(hen van Stellenbosch, de zinsnede: “als ook om de medewerking enz.,” veranderd in :~ e~i ve1~(

‘ en ook vrij held hebben om de medewerking enz.” Ret overige van dit Artikel blijft
onveranderd.

Art. 3 wordt aangënomen, met weglating der woorden: “Waarvan hij lid is.”
Art. 4 wordt onveranderd goedgekeurd.
Na de Pauze komt Art. S ter spraak.
Be Predikant van de Paarl verzet zich er tegen, gelijk bet flu staat, doch zou er

voor kunnen stemmen, zoo het eenigzins gewijzigd wierd. Bientengevolge stelt hij de
volgendo verandering voor, waarmede de jongste Predikant van de Kaapstad overeen- Voorstel van I)s. Van

sternt: “In plaats van ‘Ret wordt den Kerkeraden en Leeraren aanbevolen hem de der Ling~n.
z
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gelegenheid te geven, om op gepaste tijden van den kansel de gemeente optewekkei
ei~z.,’ worde gesteld: ‘D~4r en wanneer de Kerkeraad of Leeraar hem daartoe de gele
genheid geeft, zal hij de gemeente opwekken enz.” Aldus gewijzigd wordt dit Artike

Aange~omen. aangenomen.
Art. 6 blijft onveranderd. staan.
Met de gemaakte veranderingen wordt het Rapport flu in zijn geheel aange.

nomen.
.De zaak van Aveling Het Rapport der Regts-Commissje in de zaak van den Heer Aveling tegen
vs. Cachet. Ds. Cachet en den Kerkeraad van Ladysmith, wordt gelezen.
Voorstelom het Rap. Be jongste Preclikant van de Kaapstad, ondersteund door dien van Queenstown,
port te doen drukken. stelt voor dat het Rapport, met alle daartoe behoorende stukken, gedrukt worde.

Amcndement. Be Scriba, ondersteund door den Predikant van Caledon, wil dat het niet worde
gedruict, maar terstond na de zaak van den Predikant van Darling in overweging kome,

Besinit Bit Amendement wordt aangenomen.
Be derde Predikant van de Kaapstad, de Predikant van Knysna, Queenstown,rein de msnderheid Bredasdorp, Hanover, Victoi~a, Dordrecht, Franschhoek en Napier, en de Ouderlingen

van Darling, Queensto~ en Caledon, verzoeken aanteekening dat zij in de minderheid
gestemd hebben.

Verkiaring van Os. Be Verkiaring van den Predikant van Darling wordt ingeleverd. Be Moderator
Kotz~ ingel verd. vraagt of het stuk nu in handen van eene Commissie zal worden gesteld. De Predi
Disci~rexthet kant van Queensto~, ondersteund door den jongsten van de Kaapstad, wil dat het
daarvan, eerst gelezen worde.

Be Predikant van Caledon, ondersteund door dien van Prins Albert, stelt als
Amendement voor: “Be Vergadering handele volgens besluit op Zaturdag.”

Besluit. Bit Amendement wordt aangenomen.
Th. Bnrger~ Beck ~ Be Predikanten van Hanover, Burban, Franschhoek, en de derde van de Kaap
anderen protesteren. stad, aismede de Ouderling van Riebeek West, verzoeken aanteekening van Protest

tegen dit besluit.
Dezelfde Comrnissje als te voren, met uitzonderjno’ van den Assessor op eigenDc verkiaring in han. . b

den der Coxnmjssje verzoek, in wiens plants de Predikant van Oudtshoorn benoemd worcit, zal deze Ver
gesteld. kiaring in overweging nemen, en op morgen ochtend daarop rapporteren.

Be Predikant van Darling verlaat flu de Vergadering, met verlof van den Voor
zitter.

Behandeing van de Het Rapport van de Re~ts-Comrnjssje over de klagten van den Heer Avel~g
klaate van den Heer b
Av~Iing ua Os. Ca. wordt besproken. Die Commissle heeft in het geschrift van den Heer Avelmg ac/it
ehct. punten van beklag gevonden, welke zij afzonderlijk heeft behandeld en beslist.
Dc nanstelling van Hare uitspraak over Klagt I. wordt goedgekeurd. Be Predikant van Cradock
Os. Cachet Was niet stemt in de minderhejd.

Klagt TI. wordt, op verzoek van Klager, als vraag aan de Sjrnode voorgesteld:
“Of, namelijk, de Kerkeraad van Ladysmitli d.c gemeente misleid heeft ?“

Be Predikant van Middelburg, ondersteund door den Ouderling van Knysna,
Dc gemeento van stelt het volgende antwoord voor, dat aangenomen wordt: “Daar bet in deze Vergade
door den Kerkeread ring gebleken is, dat d.c gemeente van Ladysmith met d.c omstandigheden niet onbe
misleid. kend was, en geene bewijzen voor het tegendeel zijn aangevoerd, zoo antwoordt do

Vergadering, dat het haar niet gebleken is, dat de gemeente door den Kerkeraad mis
leid is geworden.”

Be uitspraak der Commissie over Klagt IlL wordt niet aangenomen, maar hot
rio bestee~ is van de volgende Voorstel van den Predikant van Hanover, ondersteu~d door dien van St. Ste
han.. gewezen. phens: “Be Synode wijze de Klagte van de hand.”
Die orntrerjt de on- .

wettighejd van Ker. Be uitspraak der Commissie over Klagt IV. wordt goedgekeurd. Be Predikant
kcraadsleden word~ van Hanover protesteert hierteaen.
als met geldend be.
~chonwd.
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Klagten V. en VI. worden te zan-ien behandeld, en de uitspraak der Commissie Klagten tegeil do pic
diking van Vs. (achetover deze beiden bekrachtigd, nadat eerst een Amendement van den Predikant van enz., niet door bewi.i

Pietermaritzburg, ondersteund door dien van Burban,—” Bat deze Klagten in handen zen gestaafd.

eener Commissie gesteld worden, orn te rapporteren,” verworpen was. Deze k1a~te als

Be uitspraak over Klagt VII. wordt zonder discussie goedgekeurd. huishoud~1ijke zaak

Be uitspraak der Commissie over Klagt VIII. wil de Predikant van Hanover beschouwd.
De zitting van Vs. Cavernietigd hebben. Hij stelt voor, ondersteund door den Predikant van Pietermaritz- diet in den Ring.

burg, “Bat de Synode de handelwijze van den Ring van Natal afkeure als onwettig, Voorstel.

volgens Art. 27.”
Be Assessor, ondersteund door den Predikant van Murraysburg, wil dat de ~iit- Ainendement.

spraak bekrachtigd worde.
Be Predikant van Prins Albert, ondersteund door dien van Hopefield, stelt ~1’~VerderAmemjement

verder Amendement voor: “Be zitting van den Wel-Eerw. Heer Cachet in den Ring
van Natal was onwettig, Art. 27.”

Ten gunste van cut Amendement, trekt de Predikant van Hanover zijn voorstel in.
Besluit— “met rege!Ret Amendement van den Predikant van Prms Albert wordt verworpen, en het matig, niaar door om

voorstel van den Assessor aangenomen. standigheden geregt
vaardigd.Dc Predikanten van Cradock, Hopefield en Prins Albert, en de Ouderlmg van Wie in de minderheid

Knysna, stemmen in de minderheid.
Be Ouderling van Tuibagh geeft kennis dat hij op morgen een Voorstel doen Men wil do zittingen

verlengen.zal, ter verlenging van de Zittingen dezer Vergadermg. Be Assessor, dat hij zal voor
stellen om Avond-Zittingen te houden.

Be Kiadnotulen worden gelezen en aangenomen; waarna het dankgebed gedaan
wordt door den Ouderling van Heidelberg.

Geresumeerd en na goedkeuring onderteekend op heden den 25sten Nov. 1862.

ZES-EN-DERTIGSTE ZITTING-,
Dingsdaçi, den 25sten November.

Afwezig de tweede Predikant van de Kaapstad, de Predikanten van Wellington
en Zwartland en de Ouderling van Bredasdorp. Be Predikant van Smithfield doet het
gebed. De Notulen der Vijf-en-Bertigste Zitting worden geresumeerd en onder
teekend.

Bij de resumptie der Notulen verzoekt de Predikant van Knysna aanteekenin~
Verzoek van Vs. dedat hij, bij de behandelmg van het laatste gedeelte van de zaak van den Heer Avelmg Rotibaix.

vs. Ds. Cachet en den Kerkeraad van Ladysmith, niet tegenwoordig geweest is.
Be derde Predikant van de Kaapstad stelt nu, volgens kemiisgeving van giste- Voorstel van Dr.

ren, voor en wordt gesecondeerd door den Ouderling van Caledon: “Be Hoog-Eerw. Heijns omtrent de
Vrije Verkiezing.Synode vergurme aan de Nederduitsche Gereformeerde gemeente m de Hoofdstad VRIJE

VERKIEZING van Predikanten, Ouderlingen en Biakenen, indien het den Kerkeraad zal
komen te blij ken, dat zuiks begeerd wordt door de meerderheid van mansleden der
gemeente enz.” (Zie Biji.)

Be Ouderling van Murraysburg stelt voor, ondersteund door dien van Tulbagh, Verder VoorsteL

dat men over dit voorstel beslisse zonder discussie.
Be Predikant van Montagu stelt als Amendement voor: “Bat de behandeling Amendement.
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van dit voorstel uitgesteld worde, en dat men thans overga tot de zaak die aan de ord
Ea~1uit. is.” flit wordt gesecondeerd door den Ouderling van Swellendam en aangenomen.
Rapport der Corn- Het Rapport van de Commissie aangesteld in de zaak van den Predikant va
ini~sie in de zaak van
us. 1~otz6 voorge- Darling, wordt nu ter tafel gebragt en voorgelezen.
lezen. Op voorstel van den Predikant van Queenstown, wordt do Verkiaring van da
Do verkiaring van Ds. Predikant van Darling door hem zelven voorgelezen.
Kotr~ voorgelezen.
Voorste!. De Ouderling van Murraysburg kan zich met de Verkiaring niet vereenigen, e:

stelt voor dat het Rapport der Commissie worde aangenomen. ~ worth oflderSteunL
door dien van Tulbagh.

Dr. Heijns wil dat De jongste Predikant van do Kaapstad, ondersteund door dien van Durban, wil.
deverklaringgedrukt dat de Verkiaring gedrukt, en den leden in handen gesteld worde, opdat degenen die
worde.

zuiks begeeren, in de gelegenheid zijn mogen in eon inoudgesprek met den Predikant
van Darling te treden, om, zoodoende, hem van zijne verkeerde opvatting van den Cate
chismus te overtuigen.

Da. Shand wil dat do De Predikant van Tulbagh stelt voor dat er geen langer riitstel gegeven worde,
i~behandeId maar de behandeing der zaak worde voortgezet, opdat alzoo de~ nog heden

indien mogelijk, tot eene beslissing kome.
Dit wordt aangeno. flit Amendement wordt gesecondeerd door den Predikant van Graaff-Reinet, en
men. na eenige discussie, met 70 uit 100 stemmen aangenomen.

Dc Predlikant van Richmond blijft, met verlof der Vergadering, buiten stemming,
daar hij in famiie-betrekking tot den Predikant van Darling staat.

~)r.Heijnsprotesteert De derde Predikant van de Kaapstad protesteert tegen dit besluit, en verklaart
an wil aan do verdere
discussie goon deel dat, daar hij buiten de gelegenheid is gesteld, om behoorlijk over de zaak te oordeeien~

hij aan de verdere discussie geen deel zal nemen.
Be Assessor zegt dat niemand in deze zaak, zonder verlof der Vergaderiiig,

Do Asso~sor is or te- buiten stemming blijven kan, en stelt voor dat de Verkiaring van den Predi kant van
gen.

Darling den Predikant van de Kaapstad ter lezing in handen gesteld worde. Do Scriba
vereenigt zich hiermede.

hot Rapport wordt Nu komt hot Rapport in behandeling, en verkrijgt van den Predikant van Mon
toegelicht, tagu, als lid der Commissie, de noodige toelichting.

Voorstel van Ds. Be Predikant van Tulbagh, ondersteund door den Ouderling van Ladysmith
Shand. (Natal), stelt op niouw voor, dat hot Rapport worcie aangenomen.

Verzoek van don on- De Ouderling van de Paarl verzoekt dat Art. 6 der Ordonnautie wordo voorge~
lerling D. Joubert. lezon, hetwelk goschiedt.

De Predikant van Robertson stelt. voor: “Dat de Predikant van Darling nogVoorsto~ van I)~. Mc
(hr ~gor. eons gevraagd worde, of hij cone Commissie wil ontinoeten, al dan niet.” flit worth

door den Ouderling van Heidelberg ondersteund.
Arnendetnent van Ds. Dc Predikant van Oudtshoorn, ondersteund door dien van Pikotherg, stelt ais
Van der Riot. vorder Amendement voor: “Dat hot Naschrift van het Rapport worde aangenomen, en

do Synode naar do aanbeveling daarin voorkomonde handele.”
Venter Anmnclement Dc Predikant van Hanover stolt voor: “ flat do Vergadering berusto in do
van D~, Burgers. Verkiaring van den Predikant van Darling, daar er toch versehil van gevoelen bestaat

of do woorden steeds en alle letterlik dan niet moeten worden opgevat; en dat de Ver
gadering verkiare wat do zin der woorden is.”

flit wordt door den Predikant van Queenstown gesecondeord.
Het besluit der Vergadering iii doze zaak, in hare Een-en-Dertigsto Zitting

genomon, wordt voorgelezon.
~evoe1en ~. an den flu. Do Ouderling van Colesborg zegt dat or slechts é~n weg voor do Vergadering is~

honing P. Joubort. namelijk dat de Predikant van Darling zijne woorden terugtrekke, of anders gaat dc

Cereformeerde Kerk van Zuid Afrika ten gronde.
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Al de Arnendementen worden verworpen; het Voorstel van den Predikant van Het voor~te1 van Ds.
Sliand wordt aange1 ulbagh wordt daarentegen aangenomen. nomen.

De Voorzitter vraagt of de terugtrekking dadeijk of naderhand gevraagd zal Vraag van den Voor.
worden. aitter.

Dc Predikant van Darling wil dat zulks dadelijk gesehiede. ~ord van Di.

De tweede Hoogleeraar stelt voor dat dit morgen ochtend ten 9 ure geschiede. Voors~eI van Profes.

Dc Ouderling van Heidelberg ondersteunt dit Voorstel. icr Murray.

De Predikant van Greytown, ondersteund door den Ouderling van Swellendam, Amendement.

wil dat aan dell wensch van den Predikant van Darling dadeijk voldaan worde.
Dit voorstel wordt niet aangenornen; de Vergadering vereenig~ zich echter met Besluit.

dat van den tweeden Hoogleeraar.
Bij het heengaan van het publiek, dat talrijk was opgekomen, geschiedt er een Oneerbiedig gedrag

groot geraas, dat blijkbaar door velen met opzet gemaakt werd. van het Publiek.

De Assessor neernt. hierop het woord en zegt; “Ret oneerbiedig geraas opmer- Voorstel van den As~

kende, en de onordentlijke wijze, waarop velen uit het publiek zich reeds bij meer dan sessor cm de deurea

~ne gelegenheid gedragen en zulk een gedrag geheel en al in strijd zijnde met de te sluiten.

waa.rdigheid van deze Vergadering, en met den eerbied dien men betoonen moet in het
Heiligdom, waarin de Kaapstadsche gerneente hare openlijke eeredienst waarneemt,—
zoo wordt voorgesteld, dat de Vergaderiiig met geslotene aeuren van inorgen af gehou
den worde.” Pit wordt gesecondeerd door den Predikant van Fauresmith.

Dc Predikant van Durban levert hot volgende Amendement in, dat door den Een voorstel van Di.

tweeden Roogleeraar ondersteund, en door de Vergadering aangenomen wordt: “De Beck dat men door

toegang zal worden verleend aan degenen die van de loden der Vergadering Toegang~ ~ ~I~e ~:
kaartjes hebben ontvangen. De leden zullen zich voor de personen aan wie zij Toe- genomen.

gang-kaartjes hebben verleend, verantwoordelijk stellen.”
Verseheidene voorstollen worden gedaan omtrent het getal dat door elk lid zal

worden toegelaten. Ret getal wordt eindelijk bepaald op 3.
Dc voorstellen ointrent de verlenging der Zittingen en eene Avond-Zitting Discussie omtrent het

komen flu in overweging. verlengeu der zittm

Be Assessor wil dat ‘s avonds, cii wel van half zeven tot negen, Zitting gehou
den worde. Riermede vereenigt zich de Ouderling van Tulbagh.

Be Predikant van Murraysburg is tegen cone Avond-Zitting, rnaar er voor, dat
do tijd van do Voor- en Narniddag Zittingen verlengd worde. Met dit gevoelen ver
eenigt zieh do Predikant van Hanover.

Do Vergadering is er tegen en neernt het Voorstel van den Assessor aan. Besluit.

Do voorgestelde veranderingen in Art. 58, 59, 60 en 61 der Kerkelijke Wetten,
worden nu ter tafel gebragt en overwoo’en. Do drie eersten worden onveranderd aan- Bepaliugen omtrent

Godsdienst-Onder~genornen. Art. 61 wordt ook aangenomen, met inlasschmg, op voorstel van den Actu- wijzcrS enz.

anus, gesecondeerd door den Predikant van Stellenbosch, achter “hot Examen en do Or
dening van Zendeingen,” van do woorden “die geene Candidaten tot do heilige dienst zijn.”

Na do Pauze keert men terug tot do Beschrijvingspunten.
Hoofd. X. 21 wordt door den Ouderling van Calvinia toegelicht. ~en1oorste1om~trent

Be Assessor stelt voor dat Art. 36: 13 blijve zoo als hot is. Pit Voorstel wordt Kerkeraadsleden1

3ndersteund door den Ouderling van Aberdeen, en aangenomen. wordt niet nangeno.

Hoofd. X. 23 wordt ter aanneming voorgesteld door den Predikant van Montagu,
ndersteund door den Ouderling van Colesberg. Zoo ~ omtrent h~t

Do Predikant van Pnins Albert, ondersteund door den Ouderling van Riebeek
West, stelt voor: “Dat do wet blijve zoo als zij is.”

Ret Amondement wordt aangenomen.
Roofd. X. 26 wordt toegelieht door den Scriba van den Ring van Beaufort, den Menwi1dehepa1inge~

Predikant van Prins Albert, die voorstelt dat do ouderdoni van 35 jaren bepaald worde, ~~derdOrct

Al
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als die wanneer iemand tot het ambt van Ouderling verkiesbaar is. Bit wordt gese
condeerci door den Underling van Riebeek West.

Be Ouderling van Ladysmith (Natal), ondersteund door den Predikant vaii
Pieterrnaritzburg, stelt voor: “Bat de wet onveranderd blijve.” Ret Arnendement
wordt aangenomen.

I-Ioofd. X. 28 : “Bat Art. 78 worde veranderd enz.” wordt door den Predikant
van Prins Albert toegelicht. Rij ondersteunt het Voorstel, en wordt gesecondeerd door
den Ouderling van Worcester.

Be Predikant van Riversdale, ondersteund door dien van Burban, wil dat de
wet blijve zoo als zij is.

Be Assessor, ondersteund door den Scriba, verlangt dat op pag. 94 der wet hij
Aan Predikanten No. 4 gevoegd worde: “Aan Predikanten wordt aanbevolen, waar zij dit doen kunnen,
~c~t~ 0Izee~velI om zelven bij het lezen van Gods Woord voor te gaan.” Bit laatste Voorstel wordt
voor te lezen. aangenomen.

~1enwiIhetgetalvan Hoofd. X. 29: “Wi~jziging van Art. 36 : 9,” wordt door den Ouderling van
Onderlmgen en Via- Worcester toegeicht en voorgesteld, ondersteuncl door den Predikant van Murraysbnrg.
kenen niet verande- Be Predikant van Prins Albert, ondersteund door dien van Cradock, wil dat de

wet blijve. Riermede vereenigt zich de Vergadering.
In verband hiermede vraagt de Predikant van Hanover, gelijk ook die van

Bepalkig omti’ent het Hoopstad. bij ecu ingezonden Voorstel schriftelijk heeft gedaan, “Of, volgens Art. 36: 9,
getaivanKerkeraads- de Kerkeraad zoo vele Ouderlingen benoemen kan als hij wil ‘~“ Ter verduidelijkiiig
leden, van de wet, wordt, op voorstel van den Assessor, besloten, om beide in Nos. 7 en 9 bet

woord “minstens” intelassehen.
Hoofd. X. 40: “Revisie van Art. 267,” wordt ter sprake gebragt door den~Pre

dikant van Napier.
De Voorzitter wijst op Art. 277, en vraagt of de Vergadering de kennisgeving

Bepaling omtrent den van den Predikant van Napier, die slechts twee inaaiiden vóôr de opening der Vergade
tijd, wan~eer ~‘ed~i- ring aangekondigd is geworden, als voldoende wil besehouwen. Algemeen berust men

~ te°’~.e~ er in, en geeft toestemming tot de behandeling van dit Voorstel.
men. Ondersteund door den Actuarius, stelt hij voor: “Bat Art. 267 blijve zoo ais

bet is, behalve in die gevallen waarin het Gouvernement aan den Predikaiit geen Salaris
betaalt, en de gemeente in zulk een geval niet heeft voorzien. Aisdan begillt het regt
der Weduwe op dit fonds, dadelijk na bet overlijden des mans.” Bit Voorstel wordt,
met slechts 3 stemmen tegen, aangenornen.

[nieg- en Contributie Hoofd. X. 10 : “Revisie en alteratie van Art. 26 ~“ en in verband daarmede,
penningenoverwogen Roofd. XII. 1 (Zie Biji.) worden door den Algemeenen Kwestor toegeicht.

Vooistel van Dr. Be derde Predikant van de Kaapstad stelt voor “dat de aanbeveling van dcii
Heijns. Kwestor tot aan de woorden ‘maximum doen genieten,’ worde aangenomen. Bit wordt

gesecondeerd door den Predikant van Clan William.
Na eenige discussie trekt de jongste Predikant van de Kaapstad zijn Voorstel

Tweede voorstel van in, en stelt daarvoor in de plaats: “Bat er eene Commissie van vijf Predikanten worde
Dr. Heijns. .benoernd, om mtvoerig onderzoek te doen ten aanzieu van de voorgestelde veranderin

gen, en aan de volgende Synode rapport inteleveren.”
Be Predikant van Hanover, ondersteund door dien van Greytown, stelt als

Amendement. Amendement voor: “Bat er eene Commissie van vijf Leeraren worde aangesteld, om de

zaak te onderzoeken, en Bonderdag rapport intedienen.”
V~rderAmendement. Be Predikant van Pietermaritzburg, ondersteund door den Assessor, wil dat

alles blijve zoo als het is.

-- -~ ~. V H Be Predikant van Franschhoek neemt het door den jongsten Predikant van deo~ e “an ~. am Kaapstad ingetrokken Voorstel over, hetwelk flu gesecondeerd wordt door dien van

Knysna.
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Al de Amendementen worden verworpen, en eindelijk het Voorstel van den
ongsten Predikant van de Kaapstad, ondersteund door dien van Murraysburg, aange~ Besluit.

iomen.
In die Comrn’ssie worden benoemd de Algemeene Kwestor, de jongste Predi Comrnzssie beuoemct

rant van de Kaapstad, de Assessor, de eerste Hoogleeraar, en de Predikant van Burban.
Met betrekking tot het besluit van dezen morgen, betreffende Toegang-kaartjes

:ot deze Vergadering, wordt besloten dat Regerende en Oudkerkeraadsleden, zoo wel als
Predikanten en Candidaten tot de Heiigen dienst, vrij en toegang hebben zu]len, mits zij zullen hebben.~

loor de Consistorijkamer komen. Ook wordt aan de Rapporteurs van Nieuwsbladen
vrije toegang vergund.

Be eerste Ouderhng van de Kaapstad stelt voor, dat men reeds dezen avond, m Toegaug-kaartjes~uP

het belang van het Kerkgebouw en het eigendom der leden in de Banken, met Toegang- len uitgereiktworde~i

[~aartjes beginne. Bit Voorstel wordt ondersteund door den Ouderling van Knysna en
iangenomen.

In de Avond~-Zitting komt het Rapport der Regts-Commissie in de zaak van
Ds. Naudé tegen Br. Hofineijr ter tafel. Be Scriba leest het voor, waarna de Ouder- vanDs. id~ V$. Dr.

[ing van Montagu, ondersteund door dien van Colesberg, voorstelt dat het worde aange- Hofmeijr.voo~te1.
nomen en goedgekeurd.

Na eenige discussie stelt de Predikant van G-reytown, ondersteund door dien
van Napier, het volgende Arnendement voor: “Be Synode verwerpe het Rapport, en Aniemlernent.

geve hare afkeuring te kennen over het gedrag van den Wel-Eerw, Dr. Hofmeijr, tegen
over den Wel-Eerw. Heer Naudé, bij gelegenheid van het beroep te Burgersdorp.”

Bit Amendement wordt verworpen en het Voorstel van den Ouderling van Mon- Het voorstel word~aasrnenOflleo,
taguj~ngenOmefl.

Daar dc zaken aan de Regts-Commissie ter beoordeeing opgedragen, nu afge
handeld zijn, stelt dc Scriba voor: “Bat de Vergadering haren dank betuige aan de Do Begts-Commissic

Regts-Commissie voor de wijze, waarop zij zich van hare moeijeijke taak heeft ge-~~

kweten.” Bit Voorstel wordt gesecondeerd door den Predikant van Stellenbosch en met
algemeene stemmen aangenomen.

Be Scriba vraagt of Bs. Cachet nu gelegitirneerd kan worden, en leest uit de Diseussie omtrent do

Notulen de~ Twaalfde Zitting het hierop betrekking hebbende voor. ~~tje van Do.

Be Assessor meent dat hij zich aan het Golloquium Doctum moet onderwerpen.
Anderen zijn van een tegenovergesteld gevoelen, en beschouwen dat hij daartoe, op
grond van het in zijne zaak genornen besluit, niet verpligt is.

Be Assessor stelt voor: “Bat hij zich aan het Colloquium Doctum moet onder- voorstel.

werpen,” ondersteund door den Ouderling van Murraysburg.
Be Predikant van Hanover, ondersteund door dien van Napier, wil “dat Ps. Amendcm~nt.

Cachet gelegitimeerd worde, daar de moeijelijkheden thans nit den weg geruimd zijn.”
Ret Amendement wordt verworpen en het Voorstel van den Assessor aangenomen.~wooIt

Be Predikant van Hanover verzoekt aanteekening van Protest tegen dit besluit. Ds.hBrn,geis ~

Be Predikant van Napier geeft te kerinen, “dat hij in de zaak van Ps. Cachet teert.

gestemd heeft, als ecu door de Synode genomen besluit, bij de behandeling van welke
hij echter niet tegenwoordig was.”

Be Vergadering besluit om morgen ochtend, in plaats van “het broederlijk en
biddend onderhoud” dat op laatstleden Woensdag voor afgedaan werd verklaard,—van
wege gebrek aari tijd, met de gewone bezigheden voorttegaan.

Be Kiadnotulen worden gelezen. Be Predikant van de Paarl verzoekt aantee- Verzoek van 1)0. V~:1

kening dat hij, bij het nernen van het besluit in de zaak van den Predikarit van Darling, der Lrng.n.

niet tegenwoordig is geweest. Na de goedkeuring der Kiadnotulen wordt het dank
gebed door den Predikant van Stellenbosch gedaan.

Geresumeerd, goedgekeurd en onderteekend op heden den 26sten Nov. 1862.
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ZEVE~-EN~DERPJGSTE ZITTTNG,
Woensdag, den 26sten November.

De Predikant van 1~{idde1burg doet het gebed. Be Notuien der Zes-en~Dertigste
Zitting worden geresumeerd en goedgekeurd, en daarna onderteekend.

Be Voorzitter brengt voor de Vergadering een Brief van den Heer N. 0. Vos
Regt tot s~inming d.d. 1 6den Julij 18 62—(Zie Bijl.)~~agende of iemand, Oudkerkeraadsljd zijnde, en
van~~ oud Kerke. naar eene andere Parochie verhuizende, alwaar zijn Attest ingediend en aangenomen

wordt, ook daar regt van stemming behoudt in de Gecombineerde Kerkeraads~.Verga_
dering?

Be Vergadering antwoordt bevestigend.
Verder wordt gelezen een Brief van gemelden Heer Vos, d.d. 24sten November

Een verzoek van ~. 1862, verzoekende, met referte tot eenen vroegeren Brief aan de Sy~ode ingediend em
G. Vos naar den Ring . . .. .

vcrwez~. behandeld, dat de Vergadering hem in zijne betrekking als Godsdiens~Onder~jzer wil
erkennen.

Na eenige discussie stelt de Predikant van Graaff-Reinet voor, dat de zaak ver-~
wezen worde naar den Ring, waaronder de Heer Vos sorteert, die volmag~ zal hebben
om te beslissen.

Bit wordt door den Ouderling van Murraysburg gesecondeerd, en door de Ver
gaderh-ig aangenomen.

Ecu verzoek der Roe. Hoofd. XI. 3 der Beschrijvingspunten koint nu in behandeling: “Verzo&jvan
bergers, de bewoners van Koebergen, om tot eene afzonderlijke gemeente te worden verklaard.”

Nadat alle Documenten op deze zaak betrekking hebbende waren voorgelezen, wordt
door den eersten Hoogleeraar voorgesteld, door den Predikant van Durban gesecondeerd,

aan eene Speciale en door de Vergaderh~g aangenomen: “Bat eene Speciale Oommissie benoemd worde,
Commissie opgedra. om plaatselijk de zaak te onderzoeken, en op het verzoek te besluiten, met volmagt orn
gen, alles te doen wat noodig is, tot regeling eener uieuwe gemeente.”

Hoofd. XI. 9 “Verzoek van ‘de aanhagers en ondersteuners van Grey Kerk’
&ne ujeuwe gemeen. (Stockenstrom) om de stichting eener afzonderlijke gemeente,” wordt ter tafèl gebragt.
te (grey Kerk) in Dc documenten hierop betrekking hebbende worden gelezen, waaronder een waarborg
Stockenstrom ge- voor het salaris van eenen Leeraa~ door den Predikant van Humansdorp ingediend.

Door den Predikant van Humansdorp wordt er nu voorgesteld, gesecondeerd
door den Underling va~ Queensto~, dat aan het verzoek van Memorialisten voldaai~
worde. Bit wordt door de Vergadering aangenomen.

I)s. Pears was in de Be Predikant van Somerset Oost heeft in de minderheid gestemd.
rninderheid. Het Voorstel van den Predjkant van Stockenstrom, ondersteund door dien van
(1ons~ent en Kerke- Humansdorp, dat de leden van de tegenwoordi~e Rin~s-Oommissje eene Commissie uit-.
mad zuflen benoemd
worden, maken, on-i Consulent en Kerkeraadsleden te benoemen, wordt aa.ngenomen door de

Vergadering.
zaak van Ds. Be zaak van den Predikant van Darling komt nu weder ter sprake.

Be Scriba vraagt verlof om jets aan de Vergadering voortedragen, met het dod
om het aan den Predik ant van Darling ter aanneming voorteleggen, daar hij zich ver

gestaan. zekerd houdt, dat de Vergadering, wanneer de Predikant van Darling er zich mede

mogt vereenigen, uit eene zeer onaangename zoo wel als moeijelij ke positie zoude ge—
raken. Be Vergadering meent dat dit niet in orde is.

Be Predikant van Darling, door den Voorzitter daartoe opgeroepen zijnde, leest,
m. Kotz6 lecst ecu nadat de Notulen op gisteren in deze zaak gehouden, waren voorgelezen, een stuk voor,
stuk voo~ dat aldus eindigt: “Mijne interpretatie van gemelde uitdrukking kan ik niet terug
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brekken, daar 1k blijf bij de meening, dat deze uitdrukking van den Catechismus in
strijd is met andere expressies in denzelfden Catechismus voorkomende, en dat. dus de
Catechismus geacht moet worden her met zich zelven in tegenspraak te zijn.” (Zie Biji.)

Be Predikant van Napier stelt hierop voor: “Be Synode de verkiaring van den Voorstel van Ds.

Leeraar van Darling gehoord hebbende, berust daarin, omdat het verschil alleen in eene kuijs.

grammaticale opvatting der woorden, steeds, alle en geneigd bestaat. Be Vergadering
verklaart dat er geen verschil van gevoelen bestaat in de grondleer van den Catechismus
tusschen haar en den Leeraar van Darling, maar alleen in de letterlijke opvatting der
bedoelde woorden.” Bit wordt door den Ouderling van Darling gesecondeerd.

Be tweede Hoogleeraar deelt zijn gevoelen over deze zaak mede, en stelt eenige Ret gevoelen van

vragen voor, die, naar zijne meening, aan den Predikant van Darling zouden kunnen Prof. Hofrneijr.

gedaan worden.
De Predikant van Hanover stelt voor, gesecondeerd door dien van Queenstown : Voorstel van Da.

“Daar het uit de Verklaring van den Predikant van Darling, gisteren in deze Vergade- Burgers.

ring voorgelezen, blijkt dat hij geen bezwaar heeft tegen de uitdrukking: “Dat do
rnensch nog altijd tot velerlei boosheid geneigd is,” daar hot uit hot Rapport der Corn
missie over die verkiaring gebleken is, dat zij oordeelt, dat de uitdrukking: “1k nog
steeds tot alle boosheid geneigd ben,” niet zoo moet worden verstaan, als of die neiging
zich steeds en in ale opzigten gelijkelijk openbaart, en dus niet letterlijk moet worden
opgevat; daar dit Rapport door de meerderheid der Synode is goedgekeurd; en daar,
eindelijk, de Predikant van Darling heden op nieuw verklaard heeft dat er tussohen hem
en de Vergadering geen versehil bestaat, dan een g’rammaticale :—Zoo verklaart de Ver
gadering thans, dat er omtrent het leerstuk van ‘s menschen geneigdheid tot het booze
geen yerschil van gevoelen bostaat tusschen den Leeraar van Darling en deze Verga
dering; waarom zij berust in de Verldaring van den Predikant van Darling.”

De Assessor, gesecondeerd door den Ouderling van Aberdeen, stelt voor, dat deze Vooistel van den .A~

Verklaring aan den Predikant van Darling ter aanneming voorgelegd worde: “Daar do sessor,

Synode zich vereenigd heeft met het govoelen van de Commissie, dat ik aan de bedoelde
woorden in den Catechismus, en naar haar inzien, eenen ongerijmden zin gehecht heb, en
ik daaruit moet opmaken, dat ik die woorden niet in dien ziri heb optevatten, welken
1k er aan gegeven heb, zoo trek ik mijne uitdrukkingen terug.”

Be Scriba heeft eene andere verklaring, die hij aan de Vergadering voordraagt, voorstel van den

met het doel orn dozelve aan den Predikant van Darling voorteleggen,—van dozen Scriba.

inhoud
“1k verklaar dat,—wanneer 1k de woorden: (“ steeds tot alle boosheid geneigd”)

aldus heb optevatten, dat, volgens Gods Woord, het gedichtsel van het hart des men
schen ten alien tijde alleenlijk boos is; en dat, volgens onze geloofsbelijdenis, de erfzonde
de onzalige fontein is waaruit voortdurend alle onreinheid voortkomt, en die den mensch
voor God verdoemelijk maakt; en dat doze ook bij den wedergeboren mensch, niette
genstaande hot nieuwe levensbeginsel in hem gelegd, ten allen tijde gereed is, zich in
allerlei dadelijkheden to openbaren,—-ik mijne woorden van laatstleden Woensdag
retraktere, en met een goed geweten zal kunnen prediken dat do Catechismus her niet
verkeerd is.”

Be Predikant van Pietermaritzburg, gesecondeerd door den Ouderling van
IV[urraysburg, stelt voor: “Dat hot voorstel van den Scriba aan den Leeraar van~ van Dc.

Darling voorgehouden worde, en van zijn bevestigend of weigerend antwoord (te geven
heden namiddag), afhange do decisieve afloop dozer zaak.”

Be Predikant van Montagu wil in bijzonderheden niet treden, maar slechts op
twee punten in het antwoord van den Predikant van Darling wijzon: 1°. Dat de Corn- Dr. Hof eijr spreekt

missie in haar Rapport niet gezegd. heeft, dat do bedoelde woorden niet in letterlijken ter O~ e cleung,

zin moeten opgevat worden, maar alleen dat do Predikant van Darling daaraan eenen
El
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ongerijmden zin heeft gegeven: 2°. Be Predikant van Darling heeft verklaard dat hij
geen anderen zin aan die woorden geven kan, dan er reeds door hem aan gegeven is~
Hij (Predikant van l~{ontagu) moest daarujt afleiden, dat de Predikant van Darling

en deelt tevens ai~n voortgaan zal om to leeren, waar dan ook, dat de Catechismus verkeerd is. liii ziet
gevoelen mede. dus geen anderen weg voor de Vergadering open dan te blijven bij haar besluit, dat de

Predikant van Darling zijne woorden terugtrekke.
Do Oucler1jn~ p~ j~,. Be Ouderling van Colesberg meent dat do Predikant van Darling de gansehe
bertspreek~zijn ge- Kerk in eene gevaarlijko positie gebragt heeft, en drukt er nog eens op, dat er voor

deze Vergaderrng geen ander weg open is, dan de terugtrekking zijner woorden van
hem te eischen.

Hot voorstel van Ps. Tot de stemming overgegaan, neemt de Vergadering hot voorstel van den Predi-~
‘met wordt aenge- kant van Pietermaritzburg aan, met 69 tegen 30 stemmen.
nomen. In de minderheid hebben gestemd, waarvan bij dezen op hun verzoek aanteeke

Wie in do mnclerheid ning gesehiedt, de tweede en derde Predikanten van do Kaapstad, de Predikanten van
gestemcl hebben. Napier, Fransehhoek, Greytown, Durban, Somerset West, Hopefield, Hanover, Victoria,

Queenstown, Piketberg, Bredasdorp, Riversdale, Dordrecht, Knysna, en do Ouclerlingen
van Darling, Wellington, Caledon, Knysna, en Riebeek West; ook do Assessor en Pre
dikant van Oudtshoorn, en de eerste Ouderling van de Kaapstad, orndat zij voor andere
voorstellen waren, die ter stemming moesten komen.

Verzoek om dc stem- Be Predikant van Queenstown, gesecondeerd door den Ouderling van Darling,
lijsttebewaren—niet verzoekt dat de sternlijst bewaard worde. Bit wordt niet aangenomen.
ingen ~ Aanteekening dat zij in do minderheid gestemd hebben, verzoeken de derde
Wie ~n de minderheid . .

gestemd hebben. Predikant van de Kaapstad, en do Predikanten van Pearston, ~‘ ictoria, Hanover,
Knysna, Franschhoek, Ladysmith, Mosselbaai, Dordrecht, Riversclale, Piketberg, Bre
dasdorp, Greytown, Hopefield, en de Ouderlingen van Darling, Riebeek West en do
tweede van do Kaapstad.

Eeneverklaring, door Hot Voorstel van den Predikant van Pietermaritzbur~, met dc Verklaring,
den heriba voorge- . . b
ste1d,wordtDs.Kotz~i wordt aan den Predikant van Darlmg overhandigd.
overhnndigd. Na do Pauze komt Hoofd. XI. 5 der Beschrijvingspunten ter tafel : “Verzoek

D - van loden der Gemeente Albanje enz.” Be documeuten daarrnecle in verband staande
worden gelezen; de Predikant van Stockenstrom geeft do noodige toelichting, en stelt
voor, gesecondeerd door dien van Middelburg, “Bat aan het verzoek volclaan worde.’

Bit Voorstel wordt aangenomen.
Be Predikant van Albanie, de Ouderling Roux van Adelaide en de Predikant

van Stockenstrorn, worden in eene Commissie benoemd oni de grensscheiding te bepalen,
en Consulent en Kerkeraadsleden te benoemen.

Nu wordt behaudeld het verzoek van een aantai loden der gemeente Cradock,
Dc gemeente Tart-a- om tot cone afzonderlijke Paroehi.e gevormd te worden to Tarkastad. Be documenten
a~ad wordt goseicht. worden gelezen, aismede eene Petiti~e van een aantal loden der gemeente Queenstowi~.

Be Predikant van Graaff-Reinet, ondersteund door dieu van Pearston, stelt voor
“dat aan hot verzoek worde voldaan.” Pit Voorstel wordt aangenomen.

Tot loden der Commissie, die do grenzen bepalen, en Kerkeraad en Consulent
Commis~~e beeoemcl. aanstellen zal, worden benoemd do Predikanteim van Cradock, Queenstown en Burgers

dorp, do Ouderling J. L. Pretorius van Queenstown, en do oudste Ouderling iii dienst,
in do gemeente van Cradock.

E’~n verzoak van den Hoofd. XI. 10 der Beschrijvingspunten: “Verzoek van W. P. Russeau enz.’
~ komt ter tafel.

Be Predikant van Hopefield, ondersteund door dien van Montagu, stelt voor:
“Bat aan het verzoek voldaan worde.”

Be eerste Hoogleeraar, gesecondeerd door den Predikant van Hanover, wil, dat
dit verzoek naar het Collegie van Curatoren verwezen w rde.
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flit wordt niet aangenomen, maar wel het Voorstel van den Predikant van
lopefield.

Be Predikanten van Pearston en Knysna doen aanteekenen dat zij in de minder- Di: Muller en de ROThbaix waren in de mm-
acid hebben gestemd. derheid.

Be Petitie van den Heer }{ofstede, vragende om verkorting van den tijd zijner
tudie aan de Theologisehe Kweekschool, wordt gelezen. (Zie BijL)

Be Predikant van Greytown, ondersteund door den Ouderling van Pearston,~
stelt voor: “Bat het verzoek worde ingewiligd.” wordt behandeld.

Be Assessor, ondersteund door den Predikant van Montagu, stelt als Amende
ment voor: “Wanneer de door verzoeker genoemde Testimonia door hem worden ver
toond, dat zijn studie-tijd dan met zoo veel tijd verkort worde, als waarover die Testi
monia, wegens het houden van lessen in de Theologie, zich uitstrekken.”

flit Amendement wordt aangenomen.
Hoofd. XI. 11 wordt door den Predikant van Prins Albert toegelicht, die voor- Eenvoorstel, datKer

stelt dat het laatste gedeelte van Art. 200, na de woorden “Pastor loci,” aldus veran- keraads~Ver~ade~n

derd worde : “Kerkeraadsvergaderingen mogen echter, in elk geval, zonder zijne ~u1ent gehouden
tegenwoordigheid gehouden worden,—hij zijne toestemming daartoe gevende.” flit~ ~

Voorstel wordt door den Predikant van Middelburg gesecondeerd.
Als Amendement stelt de Predikant van Napier, gesecondeerd door dien van

Queenstown, voor: “Artikel 200 worde niet veranderd.” Bit wordt aangenomen.
Be derde Predikant van de Kaapstad stelt nu voor dat de werkzaamheden der Be werkzaamheden

Vergadering ~‘estaakt worden tot heden avond te half zeven ure, dewiji men elken worden tot den avond

oogenblik de officicele mededeeling der uitspraak van het Hooge Geregtshof, waardoor gta~t

verklaard wordt dat vele leden dezer Vergadering onwettig zitting hebben genomen,
verwaehten kan. Bit Voorstel wordt gesecondeerd door den tweeden Ouderling van de
Kaapstad.

Op voorstel van den Assessor, voegt de Voorsteller er nog aan toe,—dat de
zitting van dezen avond met geslotene deuren gehouden worde.

Bit Voorstel wordt aangenomen.
In de Avond-Zitting wordt door den Voorzitter ter tafel gebragt de uitspraak ~

door het Hooge Geregtshof op heden gedaan, waardoor verklaard wordt dat Bs. A. A. Ds. Louw, en nlzoo

Louw niet geregtigd is te zitten, te delibereren, en te stemmen in de Bijeenkomsten van arideren, mag nietzitten in de Ver~ade
deze Synode, of deel te nemen aan hare handelmgen. ring.

Baar, door deze uitspraak, de zitting van al de leden buiten de grenzen der
Kolonie als onwettig moet beschouwd worden, verzoekt de Voorzitter hen de Vergade- Zij verwijderen zieli.

ring te verlaten, doch doet vooraf een plegtig gebed, waarop een woord van afscheid door
de Leeraren van Bloemfontein en Pietermaritzburg wordt gesproken.

Zij verlaten de Vergadering, en nu meent de Assessor dat de Synode thans naar B

de wet geconstitueerd is. Be derde Predikant van de Kaapstad verschilt van den deProf~ssorenook

Assessor. Hij heeft regtsgeleerd advies ingewonnen, en meent dat het veiiger zal zijn, ~t zitten mogen

als ook de Professoren geene zitting hebben. Ook is het hem twijfelachtig of de waar
nemende Predikant van St. Stephens regt van zitting heeft.

Be Professoren verlaten de Vergadering vrijwillig. Zij verlaten tie ~Ver

Be Predika’it van Middelburg, ondersteund door dien van Hopefield, stelt voor : gadeiing.

Bat de Predikaiit van St. Stephens zich verwijdere totdat de Vergadering tot een Ook de Leeraar van

duidelijker inzigt van haar regt om hem zitting te verleenen, zal gekomen zijn.” St. Stephens.

Be Vergadering neemt dit Voorstel aan, en de afgevaardigde Predikant van
St. Stephens verwijdert zich insgelijks.

Andere bezwaren worden er nog te berde gebragt tegen het wettig zamenstel Bezw~iren worden

der Vergadering, als, bij voorbeeld, dat zoowel Predikanten als Ouderlingen hier onwettig opperci.

zouden zitten, als gekozen onder Wetsbepalingen in 1852 en 1857 gemaakt.
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Be vraag wordt geopperd of de afgevaardigde Predikarit van Bordrecht regt va~
Onder dezen, of Ds. zitting in deze Vergadering heeft, als dienstdoende Predikant van die gerneente, daar e
Scholtz wettig zitting heden morgen in deze Vergaderixig verklaard is, dat hij waa.rsehijnlijk niet tot di
heeft.

gemeente zal terugkeeren.
Be Predikant van Riversdale stelt voor: “Daar de Vergadering niet in bezit i

van eene offieieele kennisgeving dat de Predikant van Bordrecht als Leeraar van Dor
dreeht bedankt heeft, zoo worde hij beschouwd als wettig lid dezer Vergadering.”

Eesluit. Bit Voorstel wordt gesecondeerd door den Predikant van Bredasdorp en aan•
genomen.

Verzoek van aantee. Be Predikant van Montagu verzoekt aanteekening dat hij zwarigheid heefb
kening door Dr. Hof- gemaakt tegen het Voorstel van den Predikant van Riversdale, omdat hij beschouwt
nleIJr. dat de Vergadering wel in het bezit vaii officieele mededeeling is, en zuiks van den

Predikant van Bordrecht zelve, dat hij voor zijne betrekking bedankt heeft.
Vraag van den Voor- Be Voorzitter vraagt of de Vergadering het noodig oordeelt om eenige stappen
zitter. te nemen, ter wettiging van wat zij tot hiertoe gedaan heeft.
Voos-stel vnu don Be Seriba, ondersteund door den Predikant van do Paarl, stelt voor: “Be
“criba. Vergadering ga met hare werkzaamheden voort.”

Amendement van Dc. Be Predikant van Queenstown, ondersteund door dien van Hanover, stelt als
Nauclé. Amendement voor: “Be Vergadering besluite, dat, voor en aleer men overgaat tot het

kiezen van een nieuw Bestuur, zij niet als wettig zamengesteld kan beschouwd worden.”
Eesluit. Bit Amendement wordt niet aangenomen, doch de Vergadering vereenigt zieh

met het Voorstel. van den Scriba.
Dc. Burgers en Dr. Be Predikanten van Hanover en Piketberg protesteren tegen dit besluit.
Scholtz protesteren.
Wie jude minderheid Be Predikanten van Napier~ Knysna, Bredasdorp, Prins Albert en Hopefield, en
was-en. de Ouderlingen van Barling en Caledon, hebben in de minderheid gestemd.
Vraag vanDr. Scholtz Be Predikant van Piketberg vraagt: Wat door dit besluit bedoeld wordt? Be
Antwoord van. den Assessor antwoordt dat, volgexis zijne meening, de Vergadering met hare werkzaamhe
Assessor.

den voortgaat, zonder over de wettigheid of onwettigheid van het voorafgegane uit~
spraak te doen.

Be Kiadnotulen worden gelezen en aangenomen. Be Assessor doet het dank-’
gebed.

Geresumeerd, goedgekeurd en onderteekend op heden den 27sten Nov. 1862,

AORT-EN-DERTIGSTE ZITTING-.
Donderdag, den 27sten November,

Be Predikant van Montagu doet het gebed. Be Notulen der Zeven-en-Bertigste
Zitting worden geresumeerd en onderteekend.

Voerstel em do werk- Be derde Predikant van de Kaapstad stelt hierop voor, en voert zijne redenen
zaamheden te verda- daarvoor aan,—” Bat de bezigheden der Synode tot Maandag den 1 sten Becember wor—
gen.

den uitgesteld.” Bit wordt ondersteund door den Assessor, den Predikant van de
Paarl, den Scriba, en den Predikant van Montagu.

Vraag van Dr. Hof- Laat~itgeme1de spreker vraagt, of deze Vergadering niet nog een besluit kari
oneijr. nemen, om inofficieel met de werkzaamheden voort te gaan? Be Vergadering is van

gevoelen, dat zoodanig besluit niet genomen kan worden.

I
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De Predikant van Montagu stelt voor, gesecondeerd door den Predikant van~
Uitenhage: “Indien door de Vergadering besloten wordt, om hare zitting tot M~aandag aangen~u1en.

te- adjourneren, zal er eene Commissie worden aangesteld, om te beslissen aan welke
eden die de Vergadering niet verder zullen bijwonen, al dan niet Vacatiegelden zullen
worden uitgereikt.” Dit Voorstel wordt met aangenomen.

Ret Voorstel van den derden Predikant van de Kaapstad wordt aangenomen.
Dc Kiadnotulen worden gelezen en goedgekeurd, en het dankgebed gedaan door

den Predikant van Murraysburg.
Geresumeerd en geteekend op heden den 1 sten December 1862.

NEGEN-EN-DERTifiSTE ZITTING,
Maandag, den lsten December.

Dc Predikant van Richmond doet het gebed, waarna de Notulen der Acht-en
Dertigste Zitting geresumeerd en onderteekend worden.

Hierop stelt de derde Predikant van de Kaapstad, gesecondeerd door dien van I~en Voorstel om do

G-raaff-Reinet, voor, dat, dewiji er twee Regtszaken, de Synode betreffende, thans voor
het Rooge Geregtshof hangende zijn, en men hoopt, dat er op morgen uitspraak gedaan aengelionlen.

zal worden, de Vergadering tot morgen narniddag ten twee ure geadjourneerd worde.
flit wordt door den Assessor ondersteund en door de Vergadering aangenomeu.

Na het lezen der Kiadnotulen worcit deze zitting door den Assessor met dankge
bed gesloten.

Geresumeerd en onderteekend op heden den 2den December 1862.

VEERTIGSTE ZITTING~,
Dingsdag, den 2clen December.

Be Predikant van Graa.ff-Reinet doet het gebed. Be Notulen der Negen-en
Dertigste Zitting worden geresumeerd. en na goedkeuring onderteekend.

Be Voorzitter bepaalt de aandacht der Vergadering bij den uitslag welken het De zaak voor het Ge

geding dat heden morgen voor het Geregtshof geweest is, heeft genomen,—dat, name- regtshof wordt nitge

lijk, de Regters besloten hebben, om de zaak op den iMen dezer te doen dienen. S eL

Voorts maakt hij de Vergadering bekend met den wensch van den Regtsgeleerde, die de
zaak voor de Synode waarneemt, om heden namiddag met eenige kden der Vergadering~
te spreken over de stappen die nu door de Synode dienen genomen te worden. seren.

Be Assessor stelt hierop voor, gesecondeerd door den Predikant van Murrays
Dc verrmtin~cn worburg, dat de Vergadermg tot heden avond ten zeven u~re hare verrigtingen stake. den tot (1e A~’voiidzit.

Na eenige discussie wordt dit Voorstel aangenomen. ting gestaakt.

Dc tweede Predikant van de Kaapstad stemt in de minderheid. Ps. Spijker was in do

In de Avond-Zitting deelt de Vo6rzitter het gevoelen van den Regtsgeleerde aan minderheid.

de Vergadering mede, d~t dezen tweeledigen mad in zich bevat: of d.c Vergadering Advies van denRegts

ci



‘Os
adjournere tot na den 1 5den dezer, of zij kieze op nieuw de Moderatuur, keure d~
besluiten en verdere handelingen dezer Synode goed, en handele dan verder naar bevind
van zaken.

Diseussiehierorntrent Na eene breedvoerige discussie, waarin de Predikant van Hanover eenige bezwa
ren oppert omtrent de wijze, waarop eenige Kerkeraden zijn zamengesteld, doet de

Voo~ste1 van den Ac- Actuarius het volgende Voorstel: “Ret personeel worde bevestigd der Commissien

door deze Vergadering aangesteld, en de Vergadering daarop tot een’ onbepaalden tijd
verdaagd. De zamenroeping geschiede zoo als bij de wet bepaa.ld is.”

Amendcrnent van den .De Scriba stelt voor, gesecondeerd door den Predikant van Stellenbosch : “De
Seriba. Vergadering worde verdaagd sine die, om door de Moderatuur weder te worden zamen

geroepen, wanneer zij zulks in het belang der Kerk noodig acht.”
IX’ I) Kri~e. Dc Predikant van Prins Albert, ondersteund door dien van Richmond: “De

Vergadering worde sine die v erdaagd, nadat de Moderatuur wettig zal zijn verklaard
door de gezuiverde Vergadering.”

Dc derde Predikant van de Kaapstad, ondersteund door dien van Franschlioek:
van 1)i. euns. “Dat de Vergadering overga om de Moderatuur op nieuw te kiezen.”

Duo van Ds. Xciii- Dc Predikant van Victoria: “Be Synode worde b~jeengeroepen door de laatste
brandt. wettige Moderatuur, zoodra het Geregfshof uitspraak zal gedaan hebben; of eene buiten

gewone Synode worde in het volgende jaar bijeengeroepen, naar bevind van zaken.”
Men vra~wt of er ThO’~ Daar er in meer dan een dezer Voorstellen gesproken wordt over de herkiezing
jets beha~deId zal van de Moderatuur, en het verrigten van eenig ander werk, en insgelijks over het
worden. adjourneren, zoo worcit de vraag geopperd, of, indien de Vergadering tot een adjourne

ment besluit, er nog iets gedaan kan worden voordat zij uit elkander gaat. Algemeen
schijnt men van gevoelen, dat het niet gesehieden kan. De Voorzitter wijst er op, dat,
zoo de Vergadering nog eenig werk doen wil, zij hiertoe moet overgaan, voordat zij tot
ecu ad,journement besluit, en vraagt of het derhalve niet beter zal wezen, om eerst het

itet voorstel van Dr. Voorstel van den Predikant van de Kaapstad in stemming te brengen, als het eerste
Heijns wordt niet werk noemende, dat dan verrigt zal moeten worden.
aangenomen. Be Vergadering geeft een bevestigend antwoord, waarop het Voorstel ter stem

nung gebragt, doch niet aangenomen wordt.
Dr. Heijnsenanderen Aanteekening van Protest verzoeken de jongste Predikant van de Kaapstad, cit
protesteren. de Predikanten van Hanover, Victoria, Piketberg, Knysna, Franschhoek, Breda.sdorp cii

Prins Albert.
Daar het reeds laat in den avond is, zoo ~erzoekt de Voorzitter den Scriba de

Kiadnotulen te lezen. Dezen worden aangenomen, waarna de Moderator liet dankge
bed doet.

Geresumeerd en onderteekend op heden den 3den December 1862.

EEN-EN-VEERTJGSPE ZITTING,
Woensdag, den 3den December.

Be Predikant van Prins Albert doet het gebed.
Be Notulen der Veertigste Zitting worden gelezen en na goedkeuring onder

teekend.
Ded~c~Ss1~over~dc Be discussie over de voorstellen van gisteren wordt hervat.

Dc Predikant van Bredasdorp ondersteunt het Voorstel van dien van Victoria.
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Be Predikant van Montagu vraagt,—” Ms de Vergadering wordt geadjoumeerd Vraag van Dr. Hof.‘ meijromtrentdereed~

Hoe dan de besluiten door de Synod.e genomen, de uitspraken door haar gedaan, en de genomene besluiten
~ommissien door haar aangesteld, moeten worden beschouwd ~ I{ij doet deze vraag, enz~

~pdat er geene de minste onzekerheid omtrent deze zaak zoude bestaan.”
Be Voorzitter antwoordt: “Be Vergadering beschouwt al hare besluiten en Antwoord van den

uitspraken als wettig, zoolang derzelver onwettigheid niet is bewezen, verwacht van Voorzitter,

de aangestelde Commissien, dat zij met het werk haar toevertrouwd voortgaan, en dat
(Ic leden der Vergadering en der Kerk in h.et algemeen zich aan die besluiten houden Hiermede vereenig~

zullen.” Hiermede vereenigt zich de Vergadering. ZjOh do Vergadering~

Ret Voorstel van den Predikant van Victoria wordt ter stemming gebragt, doch Ht voorstel van den

verworpen; dat. echter van den Scriba~, na eenige verandering met toestemming der Scñba word’s aangc~

~Jei’gaderii~g, en aldus luidende: “Be Vergadering worde verdaagd sine die, orn weder Romeo.

tezamen te komen, op eene kennisgeving van de Moderatuur,”—wordt door eene groote
meerderheid aangenomen.

Be Aetuarius verzoekt aanteekening, dat, als eene geadjourneerde Vergadering, Aanteekoniflg

or voor de volgende Bijeenkomst geene reiskosten in rekening gebragt kunnen worden. gaande Reiskosten,

Be Kiadnotulen worden gelezen en goedgekeurd. Hierop houdt de Voorzitter peVergnderingwOr~t

cone toepasselijke Aanspraak, en verklaart de Vergadering geadjourneerd ;—het dank- geadjoura cord.

gebed wordt door den Scriba gedaan, en het laatste vers van Psalm 134 door de Verga
~iering, al de leden staande, gezongen.

Geresumeerd, goedgekeurd en onderteekend op heden den



BIJLAGE,

GEREDIG~EERDE BESCRRIJVINGSPUNPEN
Voor dc Algemeene Vergaclering cler Neclercluitsch-Gereformeerde Kerk, welke gehouden

zal worden (D.v.) op den l4clen October 1862 en volgende dagen.

I. BE KERK.—KERK EN STAAT.

1. De Synode neme stappen om de vereeniging te bewerken van nile gemeenten in Zuid-Afrika, die met
de ouze in leer en kerkbestuur overeenstemmen.—FThdthant van Worcester.

2. Overeenkomstig voorstel van den Predikant van Wijnberg, wordt aan de Synode de vraag gedaan:
“Wat staat de Kerkbesturen te doen, wanneer het wereld~ij7c gezag inbreulc maakt, of maken wil op de bepcthingen
door de kerk relve voor hacer inwendig bestier verordend ?“—Kaapstadsche en Beaufortsche Ringsvergaderingen, 1861.

3. Is Art. 18, p. 113, onzer Synodale Wetten en Bepalingen, nog van kracht bij de Burgerlijke Wetge
ving ‘~—KerJceraad van Richmond.

4. Dat het Gouvernement bepaald worde bij de ongeregeidheden, die uit het verleenen van speciale
huwelijks-licenti~n voortvloeijen.—Kerkeraad van Swellendam.

5. De Synodale Vergadering neme op nieuw maatregelen met betrekking tot het weigeren van de Rege
ring om nieuw opgerigte gemeenten gelijk anderen te ondersteunen.—Predikant van Montagu.

II. SYNODAAL.

1. Dat de Synode zamengesteld worde nit Afgevaardigden nit de Ringen.—Kerkeraad van Piketberg.
2. Dat de Synode voortaan bestaan ml uit Afgevaardigden der Ringen, en niet om de vijf, maar om de

drie jaren vergadere.—Ring van (~raaf-Reinet.
2~. De Synode kome minstens osn de twee of drie jaren bijeen.—Fredikant van Montagu.
2b~ Dc Synode worde van wege de uitgestrektheid onzer kolonie verdeeld in eene Oostersche en

Westersche, ten einde drie jaren na elke Synodale Vergadering te kunnen bijeenkomen, op zoodanige piaatsen
in de beide deelen des lands, als de Synode geschikt moge oordeelen.

Naar de gesteidheid van elken Ring, worden Afgevaardigden op de Oostersche en Westersche Synoden
gekozen, ten clinic de Aigemeene of Groote Synode der Nederduitsch-HervOrsnde Kerk in Zuid-Mrika (welke om
de vijf jaren nan de Kaapstad vergadert) te vertegenwoordigeiL—Predzkant van Ncepier.

3. Te worden gehouden beurtelings te Kaapstad en Graaff-Reinet.—Predikanten van Hanover en Victoria.
4. Ret is wenschelijk en iiiet sneer dan bilijk, dat de volgende Synodale Vergadering te titenhage of

te Graaff-Reinet gehouden worde. (Zie X. 3.)
5. Dc Synode bepale dat geen lid der Vergadering meer dan tweemalen over een en hetzelfde onderwerp

het woord voere.
6. Dc Synode bepale, dat niemand, wanneer eene yank door stemming beslist is, het regt ml hebben om

eene tweede stemming te verzoeken.—Predikant van Queen stown.
7. Dat er jaariijks door de Synodalç Commissie een uitgebreid versing der kerk, getrokken nit de jaar

hjksche versiagen, nan de respectieve Ringen, door de Kerkeraden medegedeeld en in druk worde uitgegeven,
hetzij in het Officieel Orgaan der kerk, of in eenig ander tijdschrijft waarin bet kosteloos kan geschieden.—
Predikant van Hanover.
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8. Dat het honorarium van den Actuarjus Synodi, zoowel ale het andere vermeid in Art. 245, c~, 5. ~,

50 per cent. verhoogd worde._Fredjkant van Hanover.

9. Dc Synode bepale, dat de reisopj~osten en de daggelden van de loden der Vergadering geregeid zullen
worden naar de opbrengeten der versehiflende gemeenten aan bet Synodale Fonds.—Fredikant van Queenstown,

10. Nadat de geloofsbrjev0n onderzocht zijn, worde allercerst bepaalcl in welke betrekking de Hoogiee~
raren van het Theologisch Seminarium staan tot Synode en Ringsvergaderingen.

11. Woortaan worde de herziene uitgaaf der Kerkelijke Wetten door cone Gommissie bezorgd, te benoe
men door de Synode,—Predjkant van ilfontagu.

12. Dc Synode geve aan den Ring van Beaufort veriof, am staande de Algemeene Vergadering aan
Art, 19, No. 3, to kunnen beantwoordej~.—Scrjba des Rings.

13. Dc Syiiode doe onderzoek naar do opwekking en hare vruchten.
14. Dc Synode bepale een of meer dagen, gedurende de sitting, tot broederlijk en hiddend onderliond

omtrent de middelen, waardoor de kracht der Evangeiebediening kan vermeerderd worden.

15. Dc Synode geve cone duideijke getuigenis dat sij de wedergeboorte en do persoonlijkc ondervinding
van Gods genado als het hoofdvereischte beschouwt van den Evangeliedienaar.

16. Do kiezing van den Moderator Synodi worde zoo gewijzigd, dat de plegtige opening geschiede onder
voorzitterscliap van den aftredeijden Moderator, en de stemming voor den nieuwen eerst nadat de geIoofs~
oIjeVCn siju onderzocht._predikant van Worcester,

III. RINGSBESTTJ[JR.
1. Wat kan de Roog-Eorw. Ringsvergadering doen om de leden der kerk onder han’ ings~c~eort teg€a

de hedendaagsehe dwalingen to wapenerl en te beveiligen? door den Predikant van St~ Ileiiboseli in de vergadc~
ring des Rings, 1860, voorgedragen. Doze vraag is op Zijn-Eerw. voorstel door do mecrJ~rheiu naar do Synode
gereforeerd.

2. Tor voorkoming van bedenking of misvatting bepale do Synode, of het in Art. (31 der Kerkclijke
•Wetton, bi. 41, No. 19, opgegeveno vereischto: “Mits nj aantoonen, dat nj wettig year eene genneente n~fn ann
gesteld,” al of niet betrekking heeft op zulke Kandidaten tot do Heiige Dienst, die rich ter voortplanting van
hot Evangelic buiten do grenzen begeven sullen ?—Kaapstadsche Ringsvei~aderinq, 1861.

3. Dat do Ring van Albanie vergroot worcie door do toevoeging der gemeenten Somerset (Oost) on
Pearston, uit den grooten Ring van Graaff-Reinet.—Rjng van A ibanie.

IV. THEOLOGISCHE KWEEKSCHOOL
1. Dat do (Juratoren en Professoren van bet Theologisch Seminarium eon Lector voor do Kweekschooi

aanatdllen, zoodra do renten op bet kapitaal sulks toelateu.—Predika~zt van Stdlenbosch.

2. Ret is wenscheijk, ja hoogst noodzakeijk dat do Theologisehe Kweekschool, thans to Stellonbosch
gevestigd, worde verplaatst naar do Kaapstad.—Predikant van Queenstown.

3. Bone Commissie wordo benoemd om to onderzoeken on to rapporteren of cone verplaatsing van bet
Theologisch Seminarium thans wenscheijk is dan niet.—Predikant van Montagu.

4. Zoodra do betrekking van Thesaurier van bet Ponds van hot Theologiseh Seminarium openvalt,
worden de Fondsen van hot Theologisch Seminarium geadministreerd op geijke wijze als het Predikanten
Weduwen Fonds.—Predjkant van Montagu.

V. LEERAARSAMBT

TOELATINQ TOT DE PREDIKDIENST VAN KANDIDATEN.

1. In hoover kan hot gezegd warden, dat er in one Korkgonootschap een beroep van Predikanten door
den Kerkeraad gescliiedt?
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2. Do Synode geve hare afkeuring to kennen over de handelingen van eenen Leeraar van one Kerkge
nnotschap, die zich, ongevraagd, met kerkelijke en godsdienstige zaken van eenen anderen Ambtsbroeder be
moeit. —Fredikant van Queenstown.

3. Meerdere handhaving van Art. 45.—PrediJcan t van Fransciekoek.
4. In welken sin wordt in genoemd Art. 45 bet woord afwezigheid van den leeracer genomen ?—Kerkeraad

van, Fra,~sc1eJeoe/c.

5. Dat er eeri Fonds worde verzarneld, waaruit hot salaris sal gevonden worden van Predi,kanten, die
goeiie ondersteuning van hot (Jouvernernent genieten.—Kerkeraad van. Oudtshoorn.

6. Middelen to beramen ter tegemoetkoming van Predikanten, die de dienst iñet meer verrigten, en op
ondersteunisig van Staatswege niet rekenen kuime~i.

A. FAURE.
S. P. HEJJNS.
WM. ROBERTSON.
Kerleeraad van Oudtsleoorn.

7, Dat hot getal hoofdstukken, in Art. 62, 11, a en 5, opgegeven, verdubbeld worde.—PrecWcant van
hanover.

8. Hoe lang hehoudt een Kandidaat in do Theologie, na afgelegd examen, het regt van preken l~
Predilcant van Dartin9.

9. Is het een Kandidaat in de Theologie vergund, bij afwezigheid van eenen geordenden Predikant, bij
de openbare godsdienst voor to gaais l—Idern.

10. Is eon Leeraar of Kandidaat, na het aannemen van een beroep, geregtigd om, vóSr zijne bevestiging,
er voor te bedankon l—Rinq van Swellendarn.

11. Hot is wensehelijk dat degenen, die tot Kandidaten in de Theologie bevorderd worden, in Neder
land, bij voorkeur hun eind-examen ook dear afleggen.—Predikant van Queenstown.

12. Hoe moot geliaiideld worden, wmmeer cen Prediicant, die reeds gevestigd is, duidelijk mogt toonen,
dot hij met do grondleer onser kerk niet overeenstemt ?—Kerlceraad van Robertson.

13. Dat van woge do Synode eene Commissie benoemd worde, om alle aaskomende Leeraars aangaande
hunne overeenstemming met de grondleer onzer kerk te onderzoeken.—Kerlceraad van Swellessdam en Robertson.

14. Dat nan den Leeraar van Queenstown door do Synode opheldering gevraagd worde van de woorden
voorkomende in zijn antwoord 01) het adres, hens door eenige inwoners van Graaff-Roinet aangeboden, in Augus
tus 1860 “Met blijdsehap heb ik bespeurd dat velen onder u strevende zijn naar een zelfstandig Christendom,
naar eene zelfstandige overtuiging in zake dor (iodsdienst, dat zij niet meer het hoofd buigen of eigen oordeel
gevangen geven onder do orakeispreuken van hunne vaderen,” ens. (Zie Kerkbode 1860, No. 19.)—Kerkeraad
van. Montacju.

15. Dat er een Fonds worde opgorigt ten dod hebbende, om vrome en bekwame, doch onvermogende
j onge lieden, die begeerte hebben als Evangeliedienaars opgeleid te worden, daartoe in staat to stellen.—Kerke
iaad von Swellendam.

16. Worden onder Art. 34, No. 9, ook de Predikanten begrepen ?—Kerlceraad van Robertson.

VI. ZENDINGSWEZEN. -

ZENDELINGEN.

1. Dat aan de Zendeingen onzer kerk, die gelegitimeerde Predikanten zijn, hot genot van al de regten
en voorregten van do Predikanten der Nederduitsch Gereformeerde Kerk worde gegoven.

2. Ret Examen van den Godsdienstonderwijzer (Art. 59) worde afgeschaft. Do Godsdienstonderwijzers
ondergaan voortaan het Examen, bepaald voor do Zendeingen (Art. 61).

3. Er worde in de drie deelen der kerk cone Commissie—dus drie Commissi’c3n—aangesteld, om het
Examen van de Godsdienstonderwijzers zorgvuldig af te nemen; of dit worde mede nan do Zendings-Com
inissie opgedragen.

4. Dat do Heeren Pauw en Teske worden erkend als Zendeingen en geordend.
5. Dat er eon Inspector voor het Zending- en Schoolwezen worde aangesteld.—Zenc2ing-Commissie.
6. Ret Examen van Zendelingen gesehiede vS6r cone Conimissie van Predikanten nit den Ring gekozen.

—Predikant van Darling.



iv.
7. Is de Zendlings-Conimissie al of niet gehouden aan cle leden van den Ring, ter ordening van eenen

Zendeling of Zendelingen afgevaardigd, nitbetaling te doen van de hun bij de wet toegekende reis- en vacatie
gelden ?—FrecUkanten van Malmesbury en Darlj~

8. Dat voortaan allen, die de Hollandsehe Gereformeerde Kerk airier den naam van Zendeling ciragen.
en als Zendeling eene eigene gemeente hebben zullen, op dezelfde wijze als de Leeraren dier kerk, tot de predik
dienst dlier kerk zullen opgeleid en toegelaten worden._predikant van A[urraysburg.

9. Dat de Synode eenige voorziening make, voor kranke of bejaarde Zendelingen onzer kerk, als ook
voor hunne weduwen, in geval van hun overlijden...predikant van Swellendam.

VII. OPENBARE GODSDIENSTIG ONDERWIJS.

1. Zou de Syiiode niets kunnen doen ter vergemakkelijking van de oprigting, ter bevordering van een
heid in de regeing en ter verhooging van den bloei der Zondags-scholen in verband met onze kerk ?—Fredi/thnt
van Murraysburg.

2. Dat cen doelmatig en wel ingerigt Instituut tot opleiding van Onderwijzers in ons land worde daar
gesteld.—Rinq van Graaf-Reinet.

3. De Synode berame ernstige maatregelen ten einde in de bestaande behoeften van het lager onderwija
te voorzien.

4. Ret Surplus van het Synodale Ponds diene tot het daarstellen en in stand houden van een Onderwijs
en Opvoedings-Fonds.—Preclikant van .tYapier.

5. Hebben de Onderwijzers door de Zendingscommjssje, in eene paroehie aangesteld, de magt om tegen
Art. 65 te handelen ?—Predikant van Franschlsoejc.

6. Hot volksonderwijs worde verbeterd en uitgebreid.—Ker/ceraad van Montagn.

VIII. KERKBESTUUR IN DE GEMEENTE.

KIESILEGT DER GEMEENTE.—OpENBARE EEREDIENST._PAROCHIAAL EN COLLEOIAAL STELSEL.

1. Voordragt van den wensch door den Kerkeraad der Gemeente aan Simonsstad in deszelfs Rapport
van den Staat der Godsdienst aldaar uitgedrukt, “Dat de Haag ]l1erw. Synode in hare wijsheid middelen berame
am in de behoefte van eene naar het ti~delij1ce roo arme herderlooze gemeente te voorzien.”—Kaapstadsc4e Rings—
vergadering, 1861.

2. Dat de Synode bepale, dat bij elke verandering van woning binnen de limieten van de Gemeenten
Malmesbury en Riebeek West, de lidmaat beschouwd zal worden als behoorende tot de Parochie binnen weilcer
limieten hij woont.—Ring ‘van Tulbagis.

3. Wijziging van Art. 57: Wanneer door niet minder dan vijjtig Leden van eenige gemeente aanzoek
gedaan wordt tot bet houden van Godsdienst in de Engelsche taal, nil de Predikant of zullen de Predikanten
van zoodanige gemeente, die bet doen kunnen, zoodanig verroek niet van de hand wijzen; nuts dit geen inbreuk
maakt op de gewone Godsdienstoefeningen in de Hollandsche taal, en na voorafgaande kennisgeving aan den
Kerkeraad; en in ~eval de Predikant of Predikanten de Engelsche taal niet magtig zijn, zal de Kerkeraad zoo
danige voorzieningen maken, àls waardoor aan den wensch der aanzoekers kan voldaan worden.—J(erkeraad van
dv Kaapstad.

4. Dat, daar de prediking in de Engelsche taal meer en moor algemeen wordt, en or geen door de Synode
geapprobeerde Psalm- en Gezangbundel is, de Synode do Psalms en Hymns of the Protestant Reformed Dutch
Church van Amerika goedkeure en aanbevele; en dat de Synodale boekhandelaar onverwijld eenen voorraad
van den 8vo- en l2mo-vorni by the Board of Publication of the R, P. D. Church, No. 62, Franklin-street, New
York, ontbiede.—Predikant van Bloemfontein.

5. Gelijkstelling van doopgelden in al de gemeenten onzer kerk alsmede van aanneming- en trouwgelden,
(Zie 1 7).—Kerlceraad van Murraysburg.

6. Dat de tegenwoordige bepalingen omtrent het kiezen van Predikanten en Kerkraadsleden in kracht
blijven.—Kerkeraacl van Robertson.

7. Vrije verkiezing van Leeraren, Ouderlingen en Diakenen in te voeren, ondcr bepalingen door de Hoog
Eerw. Synode te maken.—Kerkeraad van dv Kaapstad.

7~. Of waar men zuiks begeeren mogt.—Kerflvraaci van Napier,



S. Do Svnode verkiare zich uoor hot stelsel van vrije verkiezing van Predikanten en Korkeraden in ons
Kerkgenootschap, met bijvoeging dat sleohts die loden der Kerk als steer reqt~qden beschouwcl worden, die den
euderdom van eon-eai-twintig jaren hobbon bereikt.——P,’Cdlkaflt van Queeirstown.

9. De beroepmg van Prodikanton gesehiede door do mannelijke loden der Gomeonte._Kerke~’c~0d yes

Darli~ en Riebeek West.
10. De benoeming van Kerkeraadsleden gesehiede door do leden dor Gemeente.—KerJ.nraad van Davlin[j.
11. Waar do meercierlicid dee manslidmateil boven 25 jaren, in cone Gemeente, zich hiorvoor verklaart,

zal or door en uit hot getal der mansleden bovon 25 Jaren steeds con aantal, golijk aan dat dor stemgerogtigden
gekozen worden, em to zamon hot Collegie to vormen, (Tat do kerkolijke arnbteiiaren kiest.—Keekerac’d va’s
&ellcnbosclr.

12. Dat in Gemeenten, waar tot genoegen van do Iiingscornmissie zal gobleken zijn, dat do meerderheid
der manslidmaten or voor is, do keuze van alle kerkolijke beanibten opgodragon worde aan do mauslidmaten
van ouibesproken gedrag, en die den leoftijd van 25 jaren zullen hebbon bereikt.—Prcdilcant van Stcllcnbosclr.

13. Ann do Kerkeraden dor versohullende Gemeenten wordo aanbevohen em in hot kiezen van Kerko
raadsleden, zooveel mogelijk, nieuwe loden nit do Gorneente bij te kiezen, behoudens bet bij do wet bepaalde.—
Preclilcant van jfont’igu.

14. Do Synnde verkiare, dat elke Leeraar tot hot Kerkgenootschap dor Nodorduitsch Geroformeerde
Gemeente bohooronde, gohouden is bij do openbare Godsdionstoefeuingon do Formulioren, zoo als die iii de
Liturgie der Kerk voorkornen, to lezen, zonder, wat don zin en do meoning betreft, daarvan jots af, of daaraan
jots too te doen.—Kerkeraad van de Kaapstad.

15. Is het den Leeraren van ons Kerkgeuootsehap geoorloofd do Avondrnaals-, Doop- en Trouwformu
heron bij hot openbaar gebruik or van, naar eigen goeddunken, to veranderon of to verkorton h (Zie XI. 13.)—
Piedikant van Quenstown.

1 6. Wat kan or godaan wordon om hiet aanplakken van publieko bekoudmakingen, welko niot korkehijk
zijn, ann do ingangen of deuren der kork to beletten h—Ring van Beanjort.

17. Dat or uniformiteit worde daargesteld in al do gornoonten onzer Kerk, wat betroft do Doop-, Trouw
en andero ponningen, on dat eon vast tarief door do Synodo worde vastgesteld. (Zio 5.)

18. Dat do Doopgetuigon oono geringe corn bijdragen tot daarstclhing van eon Fends voor hot onderwijs
dci’ j eugd.—Kericeraad vcm Oudtslroorn.

19. Hoe to handelen in do volgonde voorkomendo gevahlen b Eon lid des Kerkoraads gnat ter woon in
cone andero gerneente, of reist gedurende hot dienstj car naar Europa. Zal zoodanig Kerkoraadslid bosehouwd
wordon als nog in dionst zijndc of niot b Verg. Art. 36, 1 1.—Kerkeraad van Yapiei’.

20. I-let Parochiaal wordo boven lìot Collegiaal Stelsel aanbevolen door do Synode.—Prcdilcccnt van
~hfon toga.

IX. KERKELIJK OPZIGT EN TIJORT.

1. Op wat wijzo en Tango welkon weg zal or kunnen zorg godragon wordon, dat oenig lidmaat, in do
gemeente waartoe hiij bohoort, ouder censuur gebragt zijnde, dochi in stede van tot schaamte en verootmoediging
gebragt to worden, zich integonclool nsoedwilhiglijk tegon kerkehijk opzigt en tuclit bhijft verzetton—hoo in zulk
een goval zorg to dragon dat bechoeld zulk eon lidmaat buiten do gelegenhoid gestold worde van eenige naburige,
of ook zehfs verwijderde gemeente to misloiden, door als vreerndeling zioli aldaar to vervoogen tot het genot der
hem ontzegde kerkelijke voorregten, en waardoor hij kerkelijk opzigt en tuclit ton eonenmalo tot spot en veracht
ing maken zoude b—KeeJnraad van Ladys’initlr.

2. Door de Synode worde in den “ Herderhijlren Brief” opmerkzaam gemaakt op do zonde van do ont
heiliging van den Christeiijken Iiustdag on hot rnisbruiken van de vrijheid in don geldhandoh.—Ker1~ei’aad van
ihlontagu.

3. Zijn Doopgetuigess voor do kinderen van in den eeht vorbonden ouders noodig ?—Pi’edi7eant van
Bloemfontein.

4. Hoe moet er snot eon lidmaat gehandeld worden, die tegen beter weton zich voor oen Magistraat, als
Huwelijks-beanibte, in hot huwelijk laat bevestigen snot eon znsters-zoons-doehter, in tegenspraak met Art, 26,
hi. 113 [Art. 20 h] der Kerkelijko Wotton en Bepalingen h—Kcrleeraad van caleinia.

5. Hoe moet gehandold worden, wanneer iemand die van hot Christendom tot do Mohammodaausehe
godsdienst was overgegaan, tot liet Christendom wenseht terug to koeren.—Kci’leeeoad van FS~wcllen darn.



vi.

X. HERZIENJNQ VAN WETTEN EN BEPALINGEN.—VRAGEN.---OPHELDERTNGEN

1. Revisie van bet besiuit der Synode 1857, waarbij bepaald is, dat do gerneente van St. Stephens, in
de Kaapstad, geene Afgevaardigden naar Ring en Synode zenden mag.—Kaapstadsche ]iingseergacicrio~, 18.59.

2. Revisie van Artt. 243, 244, 245, 5 en c; 246, 247, 248, 250, 251, op de volgende wijze : a. In elke
gemeente zullen de volgende heffingen geschieden en de verantwoording worcien gedaan, enz. dnz., zoo ais verder
in Art. 252 vermeld wordt. 5. AI1e golden op deze wijze opgebragt moeten besteed worden tot cleclaarstelling
van cen Zendelings-fonds en toevertrouwd bf aan de versobifiende Kerkeraden der gerneenten, waarin do golden
zijn geheven geworden, of nan een bestuur door de Algemeene Vergaderiug gekozeii. c. Do onkosten van Argo
vaardigden naar do Rings- en Synodale Vergaderingen worden door do gemeenten betaald, aismede de uoodza
kelijke onkosten van de Scribas en Qwostors der verschillende Riugen. ci. Do onkosten der Aigcmcene ~7er-
gadering worden geijkelijk gedragen door alle gemeenten onder dezelve sorterencle. e. Er zullen geene daggeldeu
meer aan de Afgovaardigden uitbetaald worden. f. Dc Algemeene Kerkvergadcring worde voortaan om de drie
jaren beurtelings gehouden te Graaff-Reinet en te Kaapstad.—Kerkeraacl van Victoria.

3. Dat Art. 16 worde veranderd in dier voege Dc Algemeene Kerkvergadering komt bijeen in de
Kaapstad en te Graaff-Reinet, beurtelings op den tweeden Dingsdag van do maand October, zoodat de Synoile
van 1867 to Graaff-Reinet sal bijeenkomen, en daarna, zoo als nader voigens bovenstaande sal bepaald worclen,
en wordt tesamen geroepen door eene kennisgeving van den Scriba, drie inaanden te voren ann de respeetieve
gemeenten.—Predikant van Hanover.

4. Dat in cone der eerste zittingen der Synode Art. 245, 5 en c, der wetten, worde herzien.—Kc’rk~raacl
van Piketberg.

5. Herziening van de Bepalingen en Wetten omtrent het Zendingwerk in onse Kerk.—Kerkeraaci c’oiz
kiontagu.

6. Herziening en verandering van Art. 43, 3, c.—Kerkeraad van lJfurraysburg.
7. Dat Art. 247 veranderd worde in dier voege: “Dat ook do Ouderlingen rekeningen (afzonderlijk)

voor reisgelden zouden mogen uitbrengen. (Zie No. 20.)—Predikant van hanover.

8. Dat do woorden negen pence, voorkoinende in Art. 252, a, veranderd worden in ac1ct~icn pence.—P~c
dikant van Hanover.

9. Vraag 9, van Art. 34, der Kerkelijke Bepalingen, worde geschrapt.—Pieciikant van Darling.
10. Revisie en alteratie van Art, 205.—Kwestor van het Weduwen Fond,.
11. Revisie van Art. 61, 6, bepalende dat de ver~eker bewijs sal vortooneu dat hij is Kandidaat tot do

Heilige Dienst. (S. S. M. C.)—Actuarius Synodi.
12. Revisie van Art. 62 Nos. 13, 14, inlassehende bet woord (‘oenmissie.—Idem.
13. Roijering van bet besluit : “Dat bet nan den Leeraar der geineente overgelaten wordt orn to beslui

ten wie al dan niet tot den kansel sal worden toegelaten.”—Ring van (Jraa/f-Reinet en Kerkeraad van Jlontacnc.
14. Revisie van Art. 70 en 71 der Kerkelijke Reglementen : “Dat in Art. 28 bet woord aanvang veran

derd worde in einde.—I~er/ceraac1 van Oucitsicoorn.
15. Opheldering van do woorden : “Do Kerkbode der Gereformeerde Kerk bet offlcieel orgaan dec

kerk.” Kerki. Regi., bi. 91, l.—Predikcent van ZVapier.
16. Opheldering van Art. 39 der Kerkelijke Wetten, en to bepalen: NB. Moeten alle verhuurde, volgens

sommigen, of enkel verzekerde zitplaatsen, volgens anderen, nan den Ring worden verantwoord ?—Kerkeraad
van Afontagu.

17. Wijziging van Art. 83.—Preciikant van Franschhoek.
18. Wijziging van
I. Tussehen lit. e enf, Art. 30, bI. 23 :—“ Met lint opmaken gedurende do Ringsvergadering en de toe-

sending terstond na derzelver afloop, aan den Actuarius Synodi, van cone opgaaf van het personeel van den Ring
en Ringscomimssin, en van hot getal gedoopten, aangenomen en gehuwden, van elke gerneente onder haar Rings
vessort, ter bekendmaking in het officieel kerkeijk orgaan.”

II. Bij Art. 54, bI. 34, acliter belcornen icebben worde gevoegd :—“ In geval van weigering sullen de rede
nen voor dezelve ter beoordeeing staan van de Ringsvergadering, die naar bevind van zaken handelen saL”

III. Artikel 61 worde geheel geroijerd en in deszelfs plants gesteld :—“Ieniand als Zendeing begeerende
toegelaten to worcien zal den status van ecu S. S. Mm. Cand. moeten bezitten.”—” Om tot de bediening der
Heilige Sacramenten onder de nit de Christenen versamelde Heidenen to worden toegelaten en daartoe plegtig te
worden geordend, moeten de volgende bepalingen worden in acht genrnnen.”

a. “Er geschiede daartoe verzoek bij eene Ringsvergadering.



VII.

Bij de Ringsvergadering worde ingediend eene Acte van toelating als kandidaat tot de H. Dienst,
~fgegeven of goodgekeurd door of van wege de Gerefornieerde Kerk van Zuid-Afrika.

c. ‘~Bewijs van eene roeping tot eenen bepaalden werkkring onder do Heideneii, of onder do ehristeneui
ut do Heidenen verzameld, of waar doze eeue bijzondere gemeente uitmaken.

IV. Bij Art. 62 in lit. c worde bijgevoegd: “bewijs van den graad van Theol, Cand. te hebben
erkregen.”

V. Bladz. 88, Csiratoren worde veranderd : “Ret curatorsoliap van het Sernhmrium zal berusten bij ccii
ollegie van curatoron bestaande uit vijf loden, door do Synode benoomd, drie waarvan een quorum uitmakeu.”
TB., de Synode ontwerpe een Reglement waarbij de regton en pligten van het collogie van curatoren onisolireven
vordeu.”—Predikant van den Wijnberg.

19. Herziening van Art. 54 :—De woorden : “ten au bekonien hebben,” worden goroijeerd.—-Predi
cc i~t van ,S’teUenboscle.

20. Art. 247 aldus to veranderen: “Do ouderlingen, die hunne Predikanten naar eenige vergaderin~
~ergeze11en, zullen ook rekeningen voor reiskosten mogen inbrongen.

21. Art. 36, No. 13, to roij eren.—Kerlceraad van Calvinia.
22. Herrioning van de Bepalingen omtrent do Synodale Commissio.
23. Roijeriiig van de woorden “geene overeenkomst of afspraak door iemand hoegonaamd, in het benoe~

ion en kiezen van loden des Korkeraads, belioort or te worden gemaakt,” Art. 36, 11 .—Predikant van ilfontagn.
24. Herziening van do bepalingen omtrent het toelaten en ordenen van Zendeingon.
25.—Herziening van do bopalingen omtreiit do zamenstolling der Synodale Commissie.—Kerfvraad can

Robertson.
26. Art. 36, 12, te veranderen met botrekking tot den ouderdom, welken loden moeten bereikt hebben,

cm als Oudorlingen te kunnen dionon.—Ring van Beas~fort.
27. Bij Art. 85 worde gevoogd, en des needs to bedanken.—Predilcant van Prins Albert.
28. Art. 78 worde dus veranderd: “Na hot derde gelui begint de voorlezing van Gods woorci, of door

4en leoraar, of door den voorlezer.—Idem.
29. Wijziging van Art. 36, No. 9 in dier voege, dat er vrijheid gogeven worde hot gotal der Diakeneis

condor dat der Ouderlingen to vermeerderen, of omgekeerd.—Kerkeraad van Worcester.
~0. Revisie van Art. 267.—Predilcant van Napier.
31. Revisie van het REGLEMENT VAN ORDE.—Kerkeraad van do Kaapstad.

XI. VERZOEKEN.—VERZOEKSCHRIFTEN.—BEZWAREN.—KLAGTEN.

1. Verzook van den Hoer Knobel om als Zendeing onzer kerk to worden erkend.
2. Verzoek van den Hoer N. C-. Vos om tot hot Zondeings-Examen to worden toegelaten.
3. Verzoek van de bowoners van Koebergen oni tot cone afzonderlijke gemeente te worden verklaard.
4. Verzoek van A. C-. lo Roux om tot Zendeling to worden ge~xamineerd.
5. Verzoek van leden dor Genseente A1bani~ in do Districten Victoria en Peddie woonachtig om tot cone

zelfstandige gemeente geconstitueerd te worden.—Predikant van Rsebeelc.
6. Verzoek om ontslag als Scriba der Synode.—A. ]i’azcre.

7. Verzoek om legitimatie van den Eerw. F. L. Cachet.—Kerkeraacl van Ladismitle en Ringscomrnissie
van Natal.

8. Verzoek om leiddraad voor do Commissie van Examinatoren.—Cornrni.ssie van ]i7xceminatoren
9. Verzoek van “de aanhangers en ondersteuners van Grey Kerk” (Stockenstrom) oni do stichting eener

afzonderlijke gemeente.
10. Verzoek van W. P. Russeau om ontheven te worden van zekere bepalingen in verbasid met den tijd

zij nor toolating tot student aan het Th. Seminarium, to Stellenbosch.
11. Verzoek van den Kerkeraad van Prins Albert (1859), dat Art. 200 der Kerkelijke Wetten veranderd

worde, zoo dat Kerkeraadsvergadcringen bij vacante gemeenten zonder den consulent of diens toesteniming mogen
plaats hebben.—Ring van Beaufort.
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12. Petitie van Ouderlingen G. C. Ole, J. A. le Sueur, G. W. Spengler, V. Sch’dnnberg en P. A. Bram
en van Diakenen I. P. van der Pod, P. Marais en J. F. G. Pietersen der Kaapstadsche Geineeiite

“Dc Synode verklare, dat door do vraag in Art. ~4, 2, der Kerkelijke Wetten : JITordt er over de
Ileidelbergselee1e Catecleismns gepredikt ? bedoold wordt de vragen en antwoorden te verkiare
en to verdedigen als gegrond op Gods Woord en als overeenkornstig do Geloofsbelijdenis d
Nederdujtsch Gereformeercie Kerk.”

13. Dat het ver~ek van eenigo loden der gemeente van Hopetown overwogen worcie, namelijk a, dat
de Formulieren geheellijk gelezen, over den Heidelbergschen Catechismus gezet gepredikt en do Tien Gebode
alle Zondagen voorgelezen worden, b, dat er kantteekeni.ngen aan ons Gezangboek gernaakt worden.—Rin~ va
Grac~fl~’-Reinet.

14. Verzoek van Diaken Kassier Janssen van Rensburg (Cores) om revisie van Art. 36 : 11, 12 en 1~
vooral orntrent do uitdrukkingen en “zoo veel mogelijk.”

15. Versoek van do Ouderlingen van Burgersdorp, dat or geene Leeraren, kerkeraadsloden of leden de
gemeente in onzo kerk worden toogelaten, dan die do beijdenis onzer kerk volkomen zijn toegedaan.

Dat or een eind Examen wordo bepaald voor ale toekornstige Leeraars in onze kerk, dat in ons land ii
naam der Synode zal worden afgenornen.—]?ing van Craaif-Reinet.

16. Verzoek van eon aantal leden der Weffingtonsche Gomeente, aandringende op handhaving do
Artikelen van do Geloofsbelijdenis onzer kerk.

17. Verzoek van J. H. Norgarb en anderen to Stellenbosch, tot hot oprigten van cone Kweokschool voo
toekornstigo Zendoingen.

18. Verzoek van J. N. en J. S. Hamman om tot de Parochie van do Paarl betrokken to worden.
19. Verzoek van J. D. du Plessis, Ouderling to Colesberg, teruggave van do £50, aan do Kweekschoo

te Stellenbosdli geschonkon.

20. Memorie van P. J. van der Walt en anderen, gedateerd den Sden Februarij 1862.
21. Een gesehrift van W. C. Perry, god. Grey Town, 24 Julij 1862.
22. Klagtschrift van J. K. Aveing, K]iprivier, Natal, omtrent do aanstelling van den Eerw. Cachet.
23. Klagte van W. van Heusden, gewozen voorlezer to Victoria, tegen den Kerkeraad aldaar.—Xwestoi

ran c/eu Ring.

XII. PREDIKANTEN WEDUWEN FONDS.

1. Aanbeve]ing vail hot plan van den Algemeenen Kwestor van hot Predikanten Weduwen Fonds (Zie
Geref. Kerkbodo, deel X., bi. 114), ter vermoerdering van Inleg- on Contributiepenningon en ter ge~venrodigde
verhooging van Ponsioenen.—Ringsvergaclerjng van 1858.

2. Do deelnarne aan hot Predikanten Weduwen Fonds worde niet lauger voor de Leeraren vorpligtend
verklaard.—Predikant van. Darling.

LEEUWEN RUST, 21 Augustus, 1862.

A. FAURE, Scriba.



ix.

BIJLAGE B0

YERSLA~

Van den Freses der Synoclale Gommissie, ingedienci op den 1 7den November 1862.

ROOG.EERWAARPE HEEREN EN BROEDERS!

De Pr~ses der Synodale Commissie, wier functien met October 1858 eindigden, heeft de cer te berigten,
dat bij in de rnaand Maart van dit jaar, een brief had ontvangen van den Hoog-Eerw. Professor Hofmei~r, zijn
verlangen te kennen gevende, dat hem vergund worde eene reis naar Europa, ook in belang van het Seminarie
te ondernemen. Dit verzoek is, op voorstel van Professor Hofmeijr bij rondscbrijving aan de leden voorgelegd,
en bet resultaat ziju Hoog-Eerw. medegedeeld.

Ingevolge besluit dier zelfde Commissie, is eene nitnoodiging gerigt aan de Wel-Eerw. Heeren (1 Barger
te Utrecht en C. Krabbe te Leiden, hun Wel-Eerw. verzoekende bet zedelijke toevoorzigt over de Kaapsche
Theologische Studenten op die Universiteiten op zich te wifien nemen, wordende bij die gelegenheid eene herder
lijke opwekking aan de Heeren Studenten gerigt, die tevens met bet Synodaal besluit werden bekend gemaakt.

Beide Wel-Eerw. Heeren, de ontvangst der brieven erkennende, heeft de Wel-Eerw. Heer Barger in bet
breede de bezwaren genoemd, waarom hij die taak niet wel op zich nemen kon, terwiji de Wel-Eerw. Heer
Krabbe zici de opdragt heeft laten welgevallen.

(Uitgaande Brieven van Actuarius N. 192, 193, 219 en ingekomene Brieven bi. 92, 94, 98.)
Dc Pimses zoude in 1859 eene vergadering der Commissie hebben belegd, indien de wet ni’et duideijk

bepaalde dat bet geschiede zou—” zoo er werk voor banden is,” (Art. 19 : 4.)
Slechts had hij ontvangen ecu vraag door den Ring van Swellendam voorgesteld, op hotgeen te Heidel

berg had plaats gebad, en onder de Bescbrijvirgspunten, voor deze Vergaderirig opgebragt, viz. : “of een
Leeraar of Kandidaat, na bet aannemen van een beroep, geregtigd is, om vSSr zijne bevestiging er voor te
bedanken l”

Er was ook ingezonden eene klagte over een lid des Rings, omdat Nj de Vergadering niet 1~d bijge
woond; welke klagte is teruggetrokken.

Geijk ook ecu Appel van den Kerkeraad van Riebeeks-Kasteel over eene uitspraak der Tulbagsche
Rings-Vergadering door gezegden Kerkeraad. werd teruggenomen.

In de maand November 1859 werd een schrijven ontvangen van den Pneses cler Speciale Rings-Commis
sic, onder dagteekening 27 October 1859, versiag gevende, met insluiting van eenige documenten, van hetgeen
door haar is gedaan (doch, zonder gevoig) om in naauwere vereeniging te worden gebragt met de Kerk in het
Transvaalsche. Deze Speciale Commissie had geen Rapport gedaan aan den Ring, maar Verslag nan de Sy~io
dale Commissie verzonden.

Daar door den Ring van Transgariep niet was voldaan aan den last door de Hoog-Eerw. Synode hun
opgedragen, is aan den Hoog-Eerw. Pr~ses dier Speciale Commissie de reden bekend gemaakt, waarom met
betrekking tot die zaak, (de eenige in dit jaar voorgelegd) geene Vergadering der Synodale Conmi.issie kon
worden belegd.

Hierbij is gevoegd de briefwisseling over de zaak met belangbebbenden gevoerd.
Op een bezwaar door dei Wel-Eerw. Heer Spijker geopperd, tegen de handelwijze der Kaapstadsche

Rings-Commissie, over de ordening van Ds. McKidd, beeft de Pr~ses in der tijd zijn gevoelen scbrifte]ijk te
kennen gegeven.

Met deze, mijue betrekking ne~rleggende, heb ik de eer te zijn enz.
P. E. FAURE, Pr~ses Syn. Com~
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BIJEAGE C~

RAPPORT
Van dc Uommissie benoemd orn iflzagc te nemen van cle versc’liillenclg ~Tfemouien en

Beschrijvingspunten, betrekking hebbende op dc Hancilictuing van de Zuiverb e id
dcv Leer, en daarorntrent te rapportere~z

Kaapstad, 17 November 1862.
De Commissie brengt ter keimis aan de Hoog-Eerw. Synode dat zij, ingevolge den haar opgedragen last,

sitting heeft genomen op den 1 3den Nov. II., ten huize van den tweeden afgevaardigden Ouclerling van de Kaap~
stad, en dat bij die zitting tegenwoordjg waren : de tweede Hoogleeraar, tie Leeraren van Stellenboseli, Robert
son, Maritzburg, aismede de afgevaardigde Ouderlingen van Robertson en Wellington en de tweede Ouderling
van Kaapstad.

Dc Commissie heeft de volgende documenten ontvangen, gelezen en overwogen.
1. A.—Eene menlorie nit Wellington, met 13 onderteekenaren de Synode verzoekende om handhaving

van de zuivere leer, en om den Leeraar van Queenstown tot verldaring te roepen van tie door hem gebezigde
uitdrukkingen. Gedateerd 26 Junij 1862.

13.—Begeieidenden brief, van J. H. Retief, gedateerd 6 Aug. 1862.
2. A.—Eene memorie van vijf Onderlingen en drie Diakenen van de Kaapstad, verzoekende om pro

diking van den Heidelbergschen Catechisnius. Gedateerd 9 Aug. 1862.
B.—Begeleidenden brief; gedateerd 29 Aug. 1862.
3. Memorie van 28 loden der Colebergsche gemeente, geclateerd 13 Sept. 1862, te kennen gevende bunne

vreeze voor bet Liberafisme, op grond (1) van eenen brief van Dr. Robertson, uit Nederland, (2) van bet veran
deren van de eindformuie van het gebed bij de Doopbediening, door den Leeraar van Queenstou7i, (3) van de
verandering der formule door den Leeraar van Darling, bij de vraag bij de bevesti~ng van den Eerw. Jongoneci;
(4) van ontkenning van bet bestaan des Duivois door den Leoraar van Hanover, en bevattende vorzoek om naar
d.it alice onderzoek te doen en bet Liberahsme tegen te gaan.

4. Memorje nit bet Middolvold, bevattonde klagte over cone aanspraak van den Leeraar van Queonstown,
naar aanloicling van eene nit Middelveld aan de Ringsvorgaderjng te Somerset gerigte memorie van Oct. 1861,
en verzoek om die rnemorje ter harte te nemon.

5. Memorie, waarschijnhjk nit Aliwal Noord, zonder datum, door 8 onderteekonaren geteekend, hunne
vroeze te kennen gevende voor bet Liberalismo, op grond van bet schrijven van Dr. Robertson nit Nederland,
aismode van wat zij uit tijdschr~ten hebben vernomen, alsook van cenen brief van Ds. Barger, en bevattende ver
sock om bet Liberalisme tegen to gaan.

6. Memorie nit Burghersdorp, geteekcnd door 9 Kerkeraadsleden, gedatoerd 11 Augustus 1862, van
denzelfden inhoud.

7. Momorie nit Paardenberg, van 1 Aug~stus 1862, met 19 ondcrteekenai~en, verzockende den Leeraar
van Queenstown tot verkiaring van do door hem gebezigde uitdrukkingen te roepen, en bet Liberalisme tegen te
gaan.

8. Memorje van 27 October 1862, uit do Paarl, met 4 onderteckenaren, meldende dat zij ontdekt hebben
dat Leeraron onzer Kork, met beliulp van eenen Ouderling, boeken verspreiden ouder ondorwetsche en valsche
titels, en welker inboud de leer onzer Kerk bestrijdt.

9. Memorie van 28 October 1862, uit do Paarl, met 30 onderteekenareii, verzoekende geene verandering
noch weglating in de formulieren to gedoogen en bet Liberalisme tegen to gaan.

10. Memorje uit Groot Drakensteiii, van 29 October 1862, met 30 onderteekenaren, verzoekende onge
schonden lezing der formulioren en maatregeloii tegen hot Liberalisme.

11. Memorie nit Richmond, van 7 November 1862, geteekend door 36 leden, verzoekende mu maatrege
len tegen bet Liberalisme en tegen de prediking van eenige leerstelling strijdig met die onzer Kerk.

12. Memorie van Dal Josaphat, van 19 September 1862, met 32 onderteekenaren, verzoekende don
Leeraar van Queenstown tot verldaring to roepen on hot Liberalisme togen te gaan.

13. Memorie van Wellington, van 28 Junij 1862, goteekond door 65, verzoekende handliaving van de
leer onzer Kerk.

Do Commissie boeft verder, volgens baar opgedragen last, in aandacht gonomon
14. Beschrijvingspunt III. 1: “Wat ban de Hoog-Eerw. Ringsvergadering doen om do leden der Kerk

ondor baar Ringsressort tegen de hodendaagsc1~e dwalingen to wapenen on to beveiligen 1 door den Predikant



xi.

van Stellenbosch in de vergadering des Rings, 1860, voorgeciragen. Deze vraag is op Zijn-Eerw. voorstel door
de meerderheid naar do Synode gerefereerd.”

15. Besehrijvingspnnt V. 12 “ Hoe moot gehandeld worden, wanneer een Predikant, die reeds gevestigd
~s, duidelijk mogt toonen, dat hij met de grondleer onzer kerk met overeenstemt ~“

16. Bosehrijvingspunt VIII. 14 : “Do Synode verkiare dat elk Leeraar tot liet Kerkgenootschap cler
Nederduitsek Hervormde Gerneente behoorende, gehouden is bij do openbare godsdienstoefeningen de formuliereu,
zoo als die in do Liturgie der Kerk voorkomen, te lezen, zonder, wat den zin en de meening betreft, daarvan lets
af, of daaran jets toe to doen.”

17. Iieschrijvingspunt VIII. 15 “ Is het den Leeraaren van ens Kerkgenootschap geoorloofd de Avond
maals-, Doop.. en Trouwformulieren bij liet openbaar gebruik er van, naar elgen goeddunken, te veranderen of te
verkorten ?“

18. Beselirijvingspunt XI. 12 “ Petitie van Ouderhngen G. C. Gre, J. A. le Sueur, G. W. Spengler,
V. Scliönnberg en P. A. Brand, en van Diakenen I. P. van der Pod, P. Marais en J. F. G. Pietersen, der Kaap
stadsehe Geineente ‘Dc Synode verkiare, dat door de vraag in Art. 34, 2, der Kerkelijke Wetten Worcit cv
over den lie idelbergsthen. Uateclrisnsus gepredilct ? bedoeld wordt dc vragen en autwoorden to verkiaren en to
verdedigen als gegrond op Gods Woord en als overeenkornstig de Geloofsbelijdenis der Nederduitsch Gerefor
meerde Kerk.’”

19. Besehrijviiigspunt XI. 13, vragende gezette prediking over den Heidelbergschen Cateehismus.
20. Do. lezing der Tien Geboden bij de openbare eeredlienst.
21. Do. Kantteekening bij den Gezang-Bundel.
22. Do. gelieele lezing der Formulieren.
23. Beschrijvingspunt XI. 14 “Verzoek van de Ouderlingen van Burgersdorp, dat er geene Leeraren,

Kerkeraadsleden of Leden der gemeente in onze Kerk worden toegelaten, dan die de belijdenis onzer Kerk vol
komen zijn toegedaan.”

Uwe Commissie, zich zelve bewust van den ernst en van het gewigt der haar opgedragen taak, is met
betrekking tot de versehillende documenten en kwestien daarin vervat, gekomen tot do volgende besluiten :—

I.—Met betrekking tot de verlangde verkiaring van do door den Leeraar van Queenstown gebezigde nit
drukkingen (No. 1, 7, 12), is do Commissie van oordeel, dat deze zaak door de Synode is afgeliandeld.

11.—Met betrekking tot het prediken over den Heidelbergsehen Catechismus (No. 2, 18, 19), oordeelt
do Commissie

1. Dat hot prediken over den Heidelbergsehen Catechismus reeds bepaald in Art. 31, 2, minstens een
maal ‘s maands moot geschieden.

En beveelt de Synode aan op nieuw daarop aan to dringen.
2. Stelt do Commissie voor :—De Synode veridare dat zij door het prediken over den Catechismus ver

staan wil hobben, eerie uitlegging van de vragen en antwoorden en eene VERDEDIGING derzeive,
op grond van Gods Woord.

111.—Met betrekking tot wat in No. 3 wordt gezegd van de Leeraren van Queenstown, Darling en
Hanover, oordeelt de Commissie: dat tegen den Leeraar van Queenstown in dezen geene formeole klagt is voor
de Synode gebragt, evenmin tegen den Leeraar van Darling, en dat de Synode alzoo daarin niet lieeft te treden,
en met betrekking tot den Leeraar van Hanover, dat de klagt tegen ZEerw. reeds door do Synode is behandeld.

IV.—Met betrekking tot do Memorie nit )Jiddelveld (No. 4) vragendo om behandeling van eerie Memorie
voor den Ring van Somerset ingediend, berigt do Conimissie dat gezegde laatste Memorie ontbreekt, doch dat
naar alle waarschijnlijkheid de daarin vervatte verzoeken staan in Beschrijvingspunt XI. 13, en door de Commissie
worden behandeld bij No. 19, 20, 21 en 22.

V.—Met betrekking tot do Memories (No. 5, 6, 10, 11, 12, 13 en 14), om hot Liberalisnie tegen to gaan,
oorcleelt do Coinnrissie, dat de Synode reeds, zooveel in haar vermogon was, daaromtrent maatregolen genomen
heeft

1. Door do wijziging van Art. 63
2. Door hare verkiaring van de leer onzer Kerk tell ernstigste te zullen handliavon
3. Door hare aanbeveling omtrent do opleiding van jongelieden tot Leeraren der Kerk.
Toch beveelt do Commissie der Synode aan om in den van haar uitgaanden Hordorlijken Brief, haar

gevoelen duideijk uit to spreken, net alleen omtrent alle afwijking van do zuivere leer maar ook omtrent alle
stelselmatige verzwijging op den kansel van wat, naar don vollen raad Gods, tot zaligheid client, aismede om in
then Herderlijken Brief do leden der Kerk ernstig to vermanen em zicli niet te laten misleiden door redenen die
cenen seliijn hebben, nochi zich tevreden te stellen met eerie doode toestemming der haar overgeleverde waarheden,
maar met alien ernst to streven naar levende ondervinding door den Heiligen Geest Gods van de in Gods Woord
ijeopenbare waarhoid, opdat zij in dozen tijd van strijd, do geesten mogen weten te boproeven of zij uit God zijn.

VI.—Met betrekking tot do verspreicing van boeken, die onder godzaligschijnende titels, bedekteijk
ilwalingen invoeren (No. 8), oordeelt do Commissie dat, aangezien in do momorie uit do Paarl, geene bepaalde
klagt tegen iernand is ingebragt, do Synodo zieh daarrnede niet verder kan iniaten. Dock do Commissie beveelt
wederom de Synode aan om bij haar herderlijk sehrijven, de leden der Kerk, zonder lion van ernstig en biddend
onderzoek te willen afmanen, evenwel aan to bevolen omzigtig to zijn in hot aannemen van boeken en tijd
schriften, en daarbij den raad in te winneR van verstandige en godvreezende lieden.



xu.
VII.—Met betrekking tot de vraag: hoe to doen met Leeraren die van de leer der Kerk afwijkeii

(No. 15), oordeelt de Commissie dat de kerkregIem0~~0~ in Art. 155 en volgende en vooral ook 164, claarjn
~7oorziening maken, bij welke reglementen de Com~issje geene noodzakelijkheid ziet jets te voegen.

VIII.—Met betrekking tot de vrage van veranderingen in het Doop-, Avondmaal- en Trouwfo~ulier
(No. 9, 10, 16, 17, 22), oordeelt de Commissie dat aan hot verzoek van de Kerkeraadsjeclen van de Kaapstad
worde voldaan, en dat de Synode bepale: dat de Doop- en Avondmaalforrnulieren, benevens die van Ileves
tiging van Leeraren, Ouderlingen en Diakenon, voor zoo ver den sin en do meening betreft, onveranderd sullen
worden gelezen. En dat, wat het huwelijksformulier betreft, sulks aan de discretie van den Leeraar worde
overgelaten.

IX.—Met betrekking tot het lezen der X Goboden bij de Openbare Eeredienst, (No. 20), stelt de Corn
missie voor :—De Synode stelle vast do geregelde lezing der X Geboden en der Geloofsartikelen bij de openbare
eeredienst. En : bij Art. 34, Vraag 1, worde gevoegcj :—Worden de X Geboden en de Geloofsartikelen elken
Zondag gelezen l

X.—-Met betrekking tot het vervaardigen van eene kantteekening bij den Gezangbundel (21) oordeelt do
Commissie, dat hoewel zij, vooral met het oog op zekere gedeelten onser Kerk, het wenschdijke van zulke kant~
teekening inziet, do daarmede gepaardgaande onkosten en moeijelijkheden in het invoeron van eene alzoo
veranderdo uitgave to groot zijn om aan dozen wensek te kunnen gehoor geven.

XL—Met betrekking tot den eisch om niemand toe to laten als Leeraar, Kerkeraad of Lid onzer Kerk,
dan die hare leer volkomen is toegedean (No. 23), oordeolt do Commissie, dat, voor zoo ver sulks mogolijk is, do
kerkreglementen ens. daarin voorsiening hebbon gemaakt, nameijk: Voor do leden der Kerk door do boloften bij
de voorstelling.

Voor do K~rkeraadsleden (Ouderlingen en Diakenen) door do boloften bij do bevestiging.
Voor do Leeraren door do verklaringeu bij admissie, legitimatie en bevestiging.
Toch oordeolt do Commissie dat hot noodig is dat do Synode bopale, dat lodematen die van het buiten

land aankomon en tot onze Kerk wenschen to bohooren niet op het bloot vertoon van hun Kerkelijk Attestaat
sullen wordon erkond maar eerst na ecu onderhoud met Loeraar en Oudorling omtrent hunne al of niet geheclit
hoid aan do leer onzer Kerk.

En biermede meent uwo Commissie sick van hare taak to hebben gekweton. Voor zoover zij zich be
wust is, heoft zij al de quostien in do verschillonde petition vervat en al do daarop betrekking hebbende Beschrij
vingspunton, behandeld.

Uwe Commissie gevoelt den ernst van do daarjn voorkomende vraagstukken. Zij wenscht, met do Hoog
Eerwaarde vorgadering, dat do Geroformeerde Kerk in Zuid-Afrika bewaard moge blijven voor den alles ver
woestenden stroom des ongeloofs, waaraan zoo vole Kerken in Europa ten prooi gegeven sijn. Zij gevoelt eehter
dat geene reglementon noch wetsbepalingen in staat zijn dien stroom af to keeren. Dat daartoe hooger, sterker,
levender kracht, do banier van ‘s Heeren Geost, noodig is. Uwe Commissie bidt met U Hoog-Eerw. dat het orn
die reden, den Koning der Kerk behagen moge dien Geest van Waarheid in ruime mate over al onze gemeenten,
Leoraren, Kerkeraadsleden, Ledematen en Kinderen nit to ~torten, opdat do Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrjka,
bewaard voor den komenden afval, mogo wezen wat zij beijdt to rijn: eez~e gemeonte des levenden Gods. Met
dezo bede hebben wij do eer to zijn, Uw. Dw. Dienaren,

J. H. NEETHLING, H.z.
N. J. HOFMEYR,
J. D. VAN DER SPUIJ.
P. HUET, Seriba.
GEO. C. GIE.
ANDREW McGREGOR~
G. W. FOUCHEE.

BTJVOEGSEL,
Nog wenscht uwe Commissie aim uwe Hoog-Eerw. Vorgadering hot volgende voorstel voor to leggen:

Do Symiode, gelet hebbonde op do verwoestende theorien des ongoloofe die in do Hoogesehoolen van do
Ocr. Kerk in Nedorland wordcn verkondigd, golet hebbende op do verschillonde verzoekschriften dienaangaande
hij do Hoog-Eerwaarde Synodo der Kerk in Nederland ingediend, en op de herhaaldo onvoldoende behandeing,
gelijk staande met verwerping van deselve, kan niet anders dan aanmorkcn dat do Synodo der Ger. Kerk in
Neclerland hare geloofsbelijdenis feiteijk verzaakt, en ziet zich alsoo verpligt den band, die baar tot nu too aan
(Ic Synodo dor Ger. Kerk in Nedorland verbond, to broken.

Do Synode geve daarvan aan do Synode der Ned. Ocr. Kerk in Neclerland kennis door eon getrouw
sehrijven, waarin zij melding maakt: van haar leedwezen van tot suihen stap te moeten besluiten; van haar
voornemon om met de hulpe Gods getrouw te blijven aan die waarheden die do Kerk van Nederland in vroeger



x1ll.

eeuwen eon sieraad maakten onder do Protestantsche Kerken; van den ook hier te lande gevoerden strijd, en van
de uitstortingen van Gods Geest over verseheidene genleenten onzer Kerk, en daardoor bekraehtiging der groote
waarheden des Evangelies: de Godlaeid des Heeren Jezus, de verzoening in het Bloect des Kruises, de wederge
boorte door den Heiligen Geest enz.

En eindigende met te kennen to geven dat, wanneer do Synode van de Qer. Kerk in Nederland terug
mogt keeren tot trouwe handhaving van hare leer, de Kerk in Zuid-Afrika zich gaarne weder met haar iii ver
bindtenis zal stellen.

J. H. NEETHLING, Hz.
P. HUET, Scriba.
N. J. HOFMEIJR.
GEO. C. OlE.
ANDREW McGREGOR.
G. W. FOUCHEE.
J. P. VAN DER SPUIJ.

BIJLAGE D.

RAPPORT
Van cZe C’ommissie aangesteld om te beraadslagen over Hoofdstuk IV., Theologiselie

Kweelcschool :—

1. Do Comnmissie No. 2 en 3, Hoofdstuk IV., in overweging genomen hebbende is van oordeel, wat er
ook voor of tegen de eventueele verplaatsing van het Theologisch Seiriinariwn gezegd zoude kunnen worden, een
stap daartoe thans prematuur zoude zijn, aangezien die inrigting nog te weinige jaren telt, en geene proeven als
nog heeft kunnen leveren, welke in het nemen van milk een stap invloed zouden mnoeten uitoefenen.

2. Ten opzigte van No. 1, Hoofdstuk IV., beveelt de Commissie aan, dat, zoodra de Fondsen het toelaten,
onverwijid een derde Hoogleeraar in de Godgeleerdheid worde aangesteld.

3. Ten opzigte van No. 4, Hoofdstuk IV., neemt de Commissie do vrijheid de aanneming daarvan aan te
bevelen, en tevens voor te stellen dat de Hoog-Eerw, Synode, in doze hare zitting, het ligchaam aanwijze aan het
welk die adnministratie sal worden opgedragen.

P. B. FAURE.
W. F. HEUGH.
P. VAN VELDEN.
WILLIAM CORMACK.
W. C. VAN DER MERWE,
S. J. NAUDE,

BIJLAGE E.

RAPPORT
Van cle C~omrnissie aangesteld over het onclerwerp van de onclersteuning van gemeenten

die niet in staat z~jn een eigen Leeraar te onclerhouden, en ter tegernoetkoming van
Predikanten die dc dienst niet meer kunnen verrigten, en op ondersteuning van
Staatswege niet kunnen rekenen.

Uwe Conimissie heeft de eer aan de overweging van UHEerw. te onderwerpen de volgende bijzonder
heden, met betrekking tot bovengemelde hoogstbelangrijke zaak.

1. Dat de Cbristelijke liefde op het dringendst vordert, ~dat in den nood van gemeenten worde voorzien,
die buiten de mogelijkheid zijn, om een eigen Herder en Leeraar te onderhouden.

2. Dat doze pligt behoort to worden uitgeoefend door Zustergemeenten die ~f uit do algemeene lan4s
4



xiv,
fondsen, daartoe ondersteuning genieten, èf zelve de middelen liebben mit de groote voorregten van geregelde
bedeeling der genadenilddelen zichzelven te versehaffen.

3. Dat het tot dat einde hoogst wensehelijk is, dat er een Foncis worde daargesteld, waaruit tie Synode
onclerstand zoude kunnen uitreiken aan gemeenten die, door armoede in hot tijdeijke, buiten staat zijn haar eigen
Leeraar te onderhouden, te worden genoemd : “Fonds voor hulpbehoevende gemeenten.”

4. Dit Fonds zal ook worden aangewend oni ondersteuning te geven aan Leeraren die door ziekte of
ouderdom voor de dienst onbokwaam zijn geworden, en die geen pensioen van het Gouvernement ontvangen.

5. Dat dit Fonds worde verzameld nit eene jaarlijksche Collecte, die gedaan worde op eenen Zondag,
door elken Kerkeraad te bepalen, en vooraf door tweernalige afkondiging bekend te maken, in elke gerneente;
bet bed.rag van welke Collecte terstond worde overgernaakt aan den Thesaurier van het Fonds; voorts ook uit
Giften en Legaten tot dat einde beschikt.

6. Dat van den staat van dit Fonds jaarlijks versiag gegeven worde door iniddel van het Officieel
Kerkelijk Orgaan.

7. Dat dit Fonds staan zal onder bet bestier van eene Speciale daartoe door de Synode te benoernen
Commissie, en geen ondorstand uit lietzelve aau eenige gerneente gegeven worde, dan waaromtrent de Commissie
do volledige overtuiging hebben zal, dat zij buiten stant is ziehzelve to helpen, en dus werkelijk eene hulpbehoe
vende is,—noch ook aan eenigen Leeraar dan die in de termen valt van Art. 4 bovengemeld.

8. Dat aan geene gemeente die huip worde verleend, voordat door den Ring, woaronder dezelve sorteert,
hehoorJijk onderzoek naar haren toestand gedaan, en zij daartoe aan de Commissie over dit Fonds door den Ring
aanbovolen zij.

9. Dat ten minste eon-vierde van bet bedrag tier inkornsten van dit Fonds jaarlijks gedeponeerd worde,
eerst in do Spaarbank, en vervolgens op goede verbanden, ten oinde langzamerhand een Kapitaal te verwerven,
waarvan de renton tot bovengernelde einden kunnen aangewend worden.

10. Dat geen onderstand ut dit Fonds verleend worde voor den 1 Januarij 1864.
Uwe Commissie vertrouwt dat, bijaldien dit ontwerp door UHEerw. wordt aangenomen, ioder Loeraar en

elite Kerkeraad zijne duro verpligting gevoelen zal, om zich tot zulk een hoogst weldadig doel zoo veel mogeijk
to beijveren.

Voorts neernt uwe Commissie de vrijheid, ten opzigte van Hoofd. VIII. 1. der Beschrijvingspunton welke
ook aan hare overweging was opgedragen, do aandacht van UHEerw. to verzoeken bij cone memorie van do
leden van do genieente Simonsstad ontvangen.

11. En eindelijk beveelt uwe Commissie aan do verandering van Art. 54 van hot Regleinent en wel
doze : dat voor do woorden “tie heift van hot Salaris” worde gelezen “tie corn van ten minsto £200 tot hot
Salaris van eon Leeraar.”

Ingediend ter Synodale Vergadering den 6 Nov. 1862.

P. E. FAURE.
W~i. ROBERTSON.
TIIOS. BURGERS.
J. C. ROTHMAN.
S. P. HEIJNS.
0. J. NAUDE.
T. J. VAN DER RIET.
P. A. BRAND.
C. J. UIJS.
D. S. B. JOUBERT.
H. BESTER.

BIJLAGE F.

RAPPORT
Van dc Gommissie aangesteld over het Voorste~ van Vr~je Verkiezivg van Preclikanten

en Kerlceraadsleden
Uwe Commissie heeft do eer to berigten dat zij do volgonde doeurnenten ontvangen heeft, als:
1. Besluit van den Kerkeraad van do Kaapstad, blijkens extract resolutio, gedateord. 4 Aug. 1862, voor

do Vrije Verkiezing.
2. Mernorie van do genieente Wellington tegen Vrije Verkiezing, rnaar verzoekende oni verandering in

bet tegenwoordige kiosst.elsel, opdat de gerneonte daarbij vortogonwoordigd worde, geteekend ~or 53.
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3. Memorie van do gemeeiite Prince Albert door 24 geteekend, tegen do Vrije Verkiezing.
4. Memorie van Prince Albert door 6 geteekend, voor de Vrije Verkiezing.
5. Mernorie van de gemeente Colesberg geteekend door 55, tegen.
6. Memorie van de gemeente Colesberg geteekend door 6, voor.
7. Eene Memorie zonder hekendstelling van den naam der paroehie, geteekend door 50, die tegen ziju,

en 1 voor.
S. Napier geteekend door 90, voor.
9. Calvinia geteekend door 105, tegen.

10. Hanover geteekend door 13, voor.
11. Hoopstad geteekend door 30 personen veer, en 34 tegen.
12. Graaff-Reinet geteckend door 96 voor.
Waaruit blijkt dat er 268 tegen en 242 voor de Vrije Verkiezing zijn, terwijl 53 den wensch hebben nit

gedrukt, dat, terwiji zij tegen Vrije Verkiezing zijn, zij nogtans eene verandering in het tegenwoordige kiesstelsel
begeeren.

Uwe Commissie is voorts, na rijp beraad, tot het besluit gekomen, de volgende twee plannen ter eoi~
sideratie van de Hoog-Eerw. Synode voor te dragon:

1. Dat eon getal van 25 mansleden die niet onder ccnsnur of in heb genot van alimentatie, zijn, on bekend
staan op de kerkelijke boekcn, het regt zullen hebben van kandidaten voor hot Diaken- en Ouderlingschap.
~uovele vacaturen als opgevuld moeten worden, oncler hunne naamtcekening voor to stellen, van welk getal voor
stellers do 5 eerste het regt zullen hebben om in vereeniging met den gecombineerden kerkeraad hot kiesregt nit
te oefenen, en waar eon Predikant moot gekozen worden uit do voorgestolde kandidaten eerst gevormd worden
een zestal. vervolgens eon drietal, en ecu tweetal, waaruit dan één zal gekozen worden.

2. Tn elke gemeente worde ccii kiescollegie daargesteld, bestaande nit 3 mansleden van 25 jaar oud, voor
elke honderd loden der gemeente. Dit collegie wordt gekozen door nile mansleden der gemeente en kiest to
zamen met den gecombineerden kerkeraad op do gewone wijze de kerkelijke ambtenaren.

P. B. FAURE.
P. ROUX.
P. P. DU PLESSIS,
P. K. ALBERTIJN,
S. P. HEIJNS.
F. 0. BOSMAN.
J. J. KOTZE, Senior.
P. B. BORCHERDS.
C. J. UIJS.

BIJLAGE G~

CoLoNIAL OFFICE, 29th October, 1862.

am in~uructed by His Excellency the Governor to acknowledge the receipt of your letter, dated
23rd instant, stating that in 1857 the Synod of the Dutch Reformed Church decreed that Extracts from the
Marriage Ordinance of Commissioner-General de Mist should be published, together with the amended Church
Laws, “for the guidance of Ministers and Members,” which was accordingly done ; but that the Magistrate of
Richmond has refused to acknowledge that Ordinance to be binding; and that the Synod, therefore, resolved at
a late meeting to submit the question to Government. In reply, I am directed to inform you that it does not
fall within the province of the Executive Government to determine whether, or to what extent, any particular
enactment or regulation may or may not be in force. Suck a question can only be decided by a competent~Court
of Law.

I have the honour to be, Sir,
Your obedient Servant,

L. ADAMSON,
Rev. Dr. ROBERTSON, For Colonial Secretary,

Scriba of the Synod Dutch Reformed Church,
Cape Town.

PIKE EN BYLES, DRUKKERS, SWELLENDAPd.


