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SYNODALE HANDELINGEN.
(VERDAA ODJ~7 VERGADERING.)

TWEE-EN-VEERTIG~STE ZITTING,
Donclerdag, den l5den October 1863.

Be Voorzitter opent de Vergadering met een kort gebed en laat zingen
Psalm 68 : 10. Op zijn verzoek leest de Scriba nu Psalm 121 en 122. Hierop worden Devergadering wordt

de Notulen der Een-en-Veertigste Zitting, gehouden op Woensdag, den 3den Be- heropend~

cember 1862, gelezen en na goedkeuring onderteekend.
Be Voorzitter doet flu eene toespraak, waarin hij de Leden, in den naam des

Heeren welkom heet, en hen tevens bepaalt bij de belofte van Jezus aan Zijne discipelen: Dc Voorzitter doet

“Ziet; ik ben met u ;“—een woord dat ons vervullen moest met heilige beving bij de eene Toespraak.

gedachte aan den omvang en de verantwoordelijkheid van bet werk dat wij te verrigten
hebben ;—een woord dat ons verlangend moest doen iiitzien naar de hulp en de nabij
heid des Heeren ;—een woord, eindelijk, rijk aan uitgebreiden en heerlijken zegen, daar
Jezus het als verhoogde Zaligmaker spreekt.

Hierop verzoekt hij den Scriba den zegen des Allerhoogsten op nieuw afte- De Scriba cloet hetgebed.
smeken, hetwelk geschiedt.

Be Leden die tegenwoordig zijn, zijn als volgt:
Van de Kaapstad, de oudste en tweede Predikant, zijnde de derde door krankheid

belet, en de beide Ouderlingen. wietegenwoordig ~ijn

Van Stellenbosch, de Predikant en Ouderling.
de Faarl, de Predikant en Ouderling.
Malmesbury, de Predikant, zijnde de Ouderling door huiselijke omstandigheden belet,
Tulbagh, de beide Leden.
Graaff-Reinet, alleen de Predikant,
Swellendam, de beide Leden.
C’aleclon, alleen de Predikant.
George, de uieuwe Predikant, Bs. Kuijs.
Uitenhage, Bs. Steijtler, en de Ouderling J. W. H. van der Riet, wier geloofsbrief

ingeleverd wordt.
Cradoclc, alleen de Predikant.
Beaufort, de Ouderling.—Ds. Frazer die ook tegenwoordig is, vraagt of hij, Erne- Aan Ds. Frazer, die

ritus verklaard zijnde ook zitting kan hebben. Emeritur~ gewordenio,‘ . wordt geene zittin~

Be Voorzitter meent dat hij flu niet zitten mag. verleend.

Be Predikant van de Paarl verschllt in gevoelen, en meent dat al de leden der
vorige Vergadering geregtigd. zijn te zitten.

Be Ouderling Gie van de Kaapstad stelt hierop voor, gesecondeerd door den
Predikant van Hopefield, dat Bs. Frazer, als geen dienstdoende Leeraar zijnde, zijne
plaats ruime. Hiermede vereenigt zich de meerderheid der Vergaderirig.

Be tweede Predikant van de Kaapstad is van gevoelen dat de Ouderlingen, die
nu niet in dienst zijn, even aizoo niet zitten kunnen.

Dl



114

De Voorzitter antwoordt hierop dat do genoemde gevallen geheel van elkander
verschfflen, waarmede de Vergadering zich vereenigt.

Van Somerset West is de Predikant door ongesteidheid belet, en de Ouderling overleden,
Worcester, de beide Leden,
Somerset Oost, niemand.Leden der Vergade- ,~

ring. ,, Durban, de beide Loden.
Glanwilliam, de Predikant. Deze meldt dat de Rerkeraad naar deze Verga~

Ecu Ouder1in~ ver- dering eenen Ouderling heeft afgevaardigd—W. P. B~ Lubbe—daar
schijut nit Clanwil- er in het voorleden jaar geen Ouderling tegenwoordig was, en levert
lam. to gelijk den geloofsb~ef in, die gelezen wordt.

Hierover heeft er eene discussie plaats. 1)e Voorzitter vraagt of, wanneer de
Hierover heeft eene benoerndo Afgevaardigden verhinderd worden de Vergadering bijtewonen, een Kerke
(lIsduCSje placts. raad anderen benoemen kan,

Do Ouderling van Heidelberg, gesecondeerd door dien van Burgersdorp, stelt
Voorstel. hierop voor: “Dat aan den Kerkeraad het regt verleend worde, om, wanneer een

gekozen Ouderling door ongesteidheid of anderzins verhinderd wordt de Vergadering
bi,jtewonen, een anderen in zijue plaats te kiezen.”

Ainendement. De Predikant van Prins Albert, gesecondeerd door den Ouderling van Wijnberg,
stelt als Amendement voor: “Be afgevaardigde Ouderling van Olanwilhiam kan geene
zitting nemen, de Vergadering slechts verdaagd geweest zijnde.”

~Terc1er Amendement De Predikant van Robertson, gesecondeerd door dien van Stellenbosch, stelt als
verder Amendement voor: “Daar or geene wet is tegen hot kiezen van eenen Secundus,
staande de Vergadering, zoo beschouw-t, do Vergadering den Ouderling van Clanwil
ham als wettig afgevaardigd en alzoo geregtigd om zitting te nemen.”

Do Assessor, gesecondeerd door den Predikant van Pearston, stelt nog ccii
Op voorstel vaui den Amendement voor: “Ahhoewel hot hoogstwenschelijk is, dat, in eerie geadjourneerde
~~an Vergadering der Synode, dezelfde loden do Vergadering bijwonen, zoo ziet do Synode
verleend. niet dat zij in haar regt zoude ziju, om eenigen afgevaardigden Ouderling eener ge-U

meente, die niet reeds vertegenwoordigd is, zitting to weigeren.”
Dit laatste Amendemont, ter stemming gebragt zijnde, wordt aangenomen.

Van C’olesberg, do beido Leden.
,, Wijnberg, even alzoo.

Glen Lyirden, is nog niemand verschenen,
Albanie, do Predikant alleen.
Stockenstrom, niemand.
Piketberg, do beide Loden.

Leden der Vergade- ,, Riversclale, de Predikant, zijnde de Oudorling nog niet aangekomen.
ring. ,, Bredasclorp de Predikant alleen.

Wellington, is niemand versehenen.
Prins Albert, do beide Loden.

,, Richmond, even alzoo.
Victoria West, ook beido Leden,
Fransc/ihoe/c do beido Loden,
k[osselbaai, desgelijks.
Bu7gersdorp, ook do beide Loden.

,, Galvinia, Ds. T. McCarter, en do Ouderling.
Napier, do nieuwe Predikant, Ds. Scholtz.
Humansdorp, niemand.
Ol~fantshoek, niemand.
Namaqualctnd, niemand.

*
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Van Frazerburg, alleen de Predikant.
Knysna, niemand.
Hopefielci, de beide Leden.
Ivliddelburg, afleen de Predikant, zij-nde de Ouderling overleden.
Laclysmith, alleen de Predikant.
Robertson, de beide Leden.
Oucltshoorn, niemand.
Darling, de beide Leden. Be Predikant echter zegt geene zitting te zullen DePredikantvanDarling zal voor eerst

nemen, totdat er gevoig zal zijn gegeven aan het besluit rn zijne ~eene zittinga

zaak genornen.
Iloopstad, Us. 0-. van Niekerk en de Ouderling J. W. Vermeulen.

,, Queenstown, niemand.
Montagzi, de beide Afgevaardigden.
Ceres, niemand.
Jansenville, niemand.
Sntherlancl, de Ouderling.
Sirnonsstacl, insgelijks de Ouderling.
Aberdeen, de beide Leden.
Aliwal Noord, niemand.
]11[urra.ysburg, de beide Leden.

,, Heidelbercj, even alzoo.
Dordrecht, niernand.
hanover, alleen de Predikant, terwiji de Ouderling op weg ongestelci geworden is.
St. Stephens, niemand.
Riebeek West, Us. de Vries en de Ouderling.
Villiersclorp, de Ouderling.
Pearston, de beide Leden.
Lady Grey, Us. U. Ross.
de gemeente in Victoria en Peddie niernand.
Tarkastaci, niemand.
Grey Kerk, ook niemand.

Vervolgens leest de Scriba het Versiag van de verrigtingen der Moderatuu.r, De Moderatuur cloet

aismede de nevensgaande Bijiage, zijnde de TJitspraak van het Hooge Geregtshof in de versiag.De uitspraak van het

zaak van de Heeren Loedolif en Smuts tegen de Moderatoren der drie jongste Synoden. Hooge Geregtshof

(Zie Biji.) wordt gelezen.

Op v oorstel van den Predikant van Montagu, gesecondeerd door den Actuarius,
wordt het door de Vergadering met dank aangenomen.

Dc Actuarius zegt dat~ hoewel hij het Voorstel gesecondeerd heeft, hij daarbij
echter niet verstaan wil hebben dat de Vergadering zich verbindt om alle nieuwe voor
stellen in overweging te nemen.

Be Voorzitter berigt dat hij van verscheidene leden die afwezig zijn, brieven Eenige leden geven deredenen huisner afwe

lieeft ontvangen, waarin zij van hunne afwezigheid kennis geven, en de redenen daar- zigheid op.

van noemen.
Na de Pauze vraagt de Voorzitter of het niet de meest verkieselijke weg zal zijn

om, in het behandelen van zaken, de nieuwe lijst der werkzaamheden te volgen. (Zie Biji.)
Dc Vergadering antwoordt bevestigend op deze vraag; doch wil dat de zaak van De Beschrijvings~unten zullen in orde b~

den Predikant van Darling op morgen behandeld worde. handeld worden.

Hierop komt I. 1 in overweging, beheizende een verzoek van den Diaken Kas
sier Janse van Rensburgh, van Ceres, orn revisie van Art. 36: 11, 12 en 13.

In den brief, waarin bovengemeld verzoek voorkomt, klaagt hij ook er over, dat Voorstel omtrent Art.

de bepaling omtrent “eene volstrekte meerderheid” door den Kerkeraad van Ceres niet 36 11, 12, 13.
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in acht wordt genomen. Met betrekking tot dit punt besluit de Vergadering hem Le
No. 11 blijft onveram autwoorden, dat, indien hij meent dat er tegen de wet wordt gehandeld, hij dan zijne
(lerd. klagte bij den Ring moet indienen, en laat voorts No. 11 onveranderd.

Discussie over No. 12. Tefl opzigte van No. 12 stelt de Ouderling van Riebeek West, gesecondeerd
door den Predikant van Franschhoek voor, dat het onveranderd blijve.

Be Predikant van Riebeek West, gesecondeerd door dien van Stellenbosch, wil
dat het woord “aanzienlijkste” veranderd worde in “meest geachte.”

Be Ouderling van Heidelberg, ondersteuhd door den Predikant van Robertson,
wil dat dit woord geschrapt worde.

Besluit. Be beide Amendementen worden verworpen en het Voorstel van den Ouderling
van Riebeek West aangenomen.

Over No. 13. Be revisie van No. 13 doelt vooral op de uitdrukking “zoo veel mogelijk.” De
Predikant van Riversdale, gesecondeerd door den Ouderling van I~VIontagu, stelt voor

11~ocote1 van Ds. Bor- dat Art. 36: 13 aldus veranderd worde: “ geen vader en zoon, schoonvader en

schoonzoon en broeders te gelijkertijd leden van den Kerkeraad zijn
Amendement. Be Predikant van Aberdeen, ondersteund door zijnen Ouderling, dat dit Artikel

onveranderd blijve staan.
Be Actuarius wijst op het verhandelde in de 3 Gste Zitting, en meent dab dit

Voorstel derhalve niet in overweging kan genomen worden. Hierop levert de Predi
kant van Victoria het volgende Voorstel in: “Ret Voorstel van den Diaken Kassier

Besluit. van Ceres kan niet in aanmerking komen, van wege het besluit der Vergadering vroe
ger, vóór het Adjournement, genomen,” welk Voorstel door den Actuarius gesecondeerd,
en bij meerderheid van stemmen aangenomen wordt.

I. 2, bevattende een verzoek van de Heeren Haman van Malmesbury om tot de
Parochie van de Paarl toegelaten te worden, is nu aan de orde. De Predikant van

~ Malmesbury verklaart dat de vereisehte toestemming door zijnen Kerkeraad reeds is
gebragt. gegeven, en daar nu de Afgevaardigden van de Paarl niet tegen de inlijving dier leden

zijn, stemt de Vergadering het verzoek toe.

V D I. 3 brengt ter sprake het verzoek van J. B. du Plessis, om teruggave van de
~ ~ £50 aan de Kweekschool door hem geschonken. Na eenige discussie hierover stelt de

besluit Assessor, gesecondeerd door den Actuarius, voor, dat hem geantwoo~d worde, dat die

geidsom geene gifb maar de koopprijs van een Aandeel is, dat verhandeld kan worden,
gelijk blijkt uit Art. FONDSEN d, pag. 88 Wetten en Bepalingen 1858.

Be Ouderling van Heidelberg, gesecondeerd .door dien van Calvinia, wil dat zijn
verzoek hem beleefdelijk geweigerd worde. Ret Amendernent wordt verworpen en het
Voorstel aangenomen.

I. 4 wordt uitgesteld van wege de afwezigheid van den Predikant van Barling~
i-let besluit omtrentde I. 5 bevat het Voorstel van den Ouderling van Worcester, om revisie vragende
St. Stephens ~emeente .

kornt in revis~ie, van het besluit der Vergadering in de zaak van de St. Stephens gemeente. Be Senba
leest voor wat in de 34ste Zibting omtrent deze gemeente is besloten, Be Predikant
van Ladysmith ondersteunt het Voorstel, dat aangenomen wordt.

Na eenige discussie stelt nu de Predikant van Hanover, gesecondeerd door dien
De gerneente ma~ een van Hoopstad voor,—dat aan eenen Ouderling der gemeente van St. Stephens regt
~ verleend worde om in Ring en Synode zitting be nemen. Bit Voorstel wordt aan

ringen afvaardigen. genomen.
Dc Assessor wijst de Vergadering nu op het besluit betreffende den PredikantDe Predikant van St. . .

Stephens worclt tot lid van St. Stephens in de 3 7ste Zitbmg genomen, en stelt voor : “Be Vergadering ver
rVergadering ver- klaart dat alle twijfel omtrent het regt van zitting van den Predikanb van St. Stephens

heeft opgehouden te bestaan, en hem dus regt van zitting verleend wordt.”
Be Predikant van Hanover vraagt: Of de Predikant van St. Stephens wel

wettig Predikant is van onze Kerk, waarop de Voorzitter bevestigend antwoordt.
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Ret Voorstel van den Assessor, ondersteund door den Predikant van Murrays
burg, wordt flu aangenomen.

I. 6 wordt uitgesteld, van wege de afwezigheid van den derden Predikant van
de Kaapstad.

I. 7, wijzende op het Rapport der Commissie omtrent de Memorien van de
gemeente van Ebenezer Kapel en den Eerw. Reer Ruijtenbeek, komt nu ter tafel.

Be Assessor zegt dat, daar de Eerw. Reer Ruijtenbeek nu niet meer dezelfde De Eerw. Heer RuiJ~tenbeek trekt zijn ver
standplaats heeft, hij zijn verzoek om ordemng intrekt. zoek om orclening in.

Ret Versiag der Comniissie betreffende de Ebenezer gemeente wordt gelezen.
Be Assessor~ ~‘esecondeerd door den Predikant van Prins Albert, stelt voor: Bat het Ret verzoek der Ebenezer gemeente wordt
verzoek dezer gemeente in handen der Zending Commissie gesteld worde, in overeen- naar de Zending Corn-

stemming met de aanbeveling der Commissie. Bit wordt door de Vergadering aange- missie verzonden.

nomen.
I. 8 wordt tot morgen uitgesteld.
Be Assessor vraagt of het Rapport der Commissie in de zaak van Riebeek West Ret Rapport derCornmissie in de zank van

benoernd, dat dit j aar bij den Rmg van Tulbagh moest worden ingediend, hier ter tafel Riebeek West zal

kan worden gelegd. genomen en behandeld

Op voorstel van den Predikant van Montagu, gesecondeerd door dien van Aber- wordSO.

deen, wordt deze vraag bevestigend beantwoord, terwijl de Voorzitter, bij het ontvangen,
berigt dat het op Zaturdag in overweging zal kornen.

Brie Voorstellen, betrekking hebbende op veranderingen in den tijd tier Zittin
gen worden ingeleverd, die morgen zullen worden behandeld.

De Voorzitter meldt dat hij heden het besluit betreffende Toegang-kaartjes niet
in werking heefb gebragt, om velen in staat te stellen, de openings-plegtigheid bijtewo
nen. Voor tie toekomst echter verwacht hij inachtnerning er van.

Dc Ouderling Gie, gesecondeerd door dien van Worcester stelt voor: “Bat er Toegangkaartjes zul

Toegang-kaartjes gedrukt worden, die dan door den Scriba geteekend, en den leden len weder ingevoerd

zullen worden overhandigd.” Be Vergadering neemt dit Voorstel aan. Be Predikant worden.

van Ranover verzoekt aanteekening dat hij in de minderheid heeft ge~temd.
Be Kladnotulen worden flu gelezen en aangenomen, waarna het daukgebed door

den Assessor gedaan wordt.
Geresumeerd en, na goedkeuring, onderteekend op heden den 1 Gden Oct. 1863.

DRIE-EN-VEERTIGSTE ZITTING-,
Vr~dag, den 1 Gclen October.

Afwe~ig de Predikant van Ropefield.
Be Predikant van Graaff-Reinet doet hot gebed. Be Notulen der Twee-en

‘Veertigste Zitting worden gelezen en na goedkeuring onderteekend.
Op verzoek van den Voorzitter leest de Scriba nu, uit de Handellngen dezer

Vergadering5 voor, al wat in de zaak van den Predikant van Darling reeds is gedaan,~ V

aismede de volgende Bijiagen: 1° Be verkiaring van Ds. Eotzé, in de 3 6ste Zitting delci,

dezer Vergadering voorgelezen; 2°. Do verklaring door hem in de 3 7ste Zitting gelezen
en ingeleverd; 3°. Ret Rapport der Commissie door deze Vergadering in deze zaak
benoemd, dat op den 22sten November 11. was ontvangen en gehoord.

Be Voorzitter verzoekt nu den Predikant van Darling om, overeenkomstig het
besluit in de Zitting van den 26sten November genomen, te antwoorden op de verkia
ring toen vastgesteld.
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Hii weigert te retrac. Hij weigert die verkiaring te beantwoorden, en ook zijne ~oegere uitdrukkingen

met betrekking tot den Catechismus terug te trekken.
Ret ~pport der Corn- Hierop wordt, met toestemming der Vergadering, dat gedeelte van het oorspron-~
mi~sie wordt flu gele- kelijke Rapport der Oommissie dezer Vergadering gelezen, dat, insgelijks op den 22sten

November II. ingeleverd, op verzoek der Commissie, en volgens het gevoelen van de
meerderheid dezer Vergadering, toen niet gelezen is geworden.

Hierop wordt door den Predikant van Stellenbosch het volgende Voorstel ge
~ene andere Commis. daan; “Be Synode het antwoord van den Predikant van Darling gehoord hebbende,
Sic wordt benoernil, acht het nQodig eene Commissie aantestellen, die op aanstaanden Dingsdag advisere,

welke ~tappen door de Synode in de zaak dienen te worden gedaan.” Bit wordt door
den Predikant van Cradock gesecondeerd en door eene groote meerderheid aangenomen.

~Vie in de minderheid Be Predikanten van de Paarl, Burban, Hanover, de tweede van de Kaapstad,
gesternd hebben. Hoopstad, Victoria, Piketberg, Bredasdorp en Napier, en de Ouderlingen van Darling

en Riebeek West verzoeken aanteekening dat ~ij in de minderheid gestemd hebben.
Be Voorzitter benoemt als leden der Commissie den Assessor, den Scriba en do

Predikanten van Stellenbosch, Montagu en Cradock.
Dc Predikant van Hanover vereenigt zich met de aanstelling dier Commissie

niet, en nu heeft er, volgens Art. 27 van het Reglement van Orde, eene stemming bij
geslotene stembriefjes plaats.

Jut die stemming blijkt, dat de door den Voorzitter voorgestelde Commissie met
volstrekte meerderheid van stemmen benoernd is geworden.

Versehillende Voorstellen betreffende verandering in den tijd der ZittingenDi cu rno~tr~nt ~ worden flu ter tafel gebragt en overwogen. Bat van den Assessor, dat door den Ouder
ion tijd derZittingen. ling van Aberdeen wordt gesecondeerd, wordt door de Vergadering aangenomen, lui—

dende als volgt: “Dat eerst, wanneer wij zien dat de bezigheden dezer Vergadering
ons langer ophouden dan wij verwachten, er nader in overweging genomen worde, of er
Avondzittingen gehouden zullen worden.”

Ecu Brief van den Na de Pauze leest de Scriba, op verzoek van den Voorzitter, eenen brief voor van
Transgariepschen de leden van den Ring van Transgariep. (Zie Biji.)

Be Ouderling van Richmond, gesecondeerd door dien van Burgersdorp, stelt
‘~ornrnissie benoernd voor, dat er eene Commissie benoemd worde om een Concept-antwoord op dien brief
~nidien to beantwoor- optestellen. Bit Voorstel wordt bij meerderheid van stemmen aangenomen. Tot leden

der Commissie worden benoemd de Predikanten van de Paarl, IJitenhage, Richmond en
Colesberg, en de eerste Ouderling van de Kaapstad, zullende het Concept-antwoord op
aanstaanden Donderdag moeten ingediend worden.

Op verzoek van de Commissie, benoemd om te rapporteren op het Versiag van
de Professoren der Theologische Kweekschool wordt haar vrijheid verleend om haar
Rapport nog eenigen tijd terug te houden, zoodat I. 8 voor aisnog niet wordt behandeld.

Ecu voorgesteld bij- Het Voorstel van den Predikant van Montagu, vervat in I. 9 “Bat bij Art. 34
~ der Kerkelijke Bepalingen nog deze vraag gevoegd worde: ‘Heeft eenig lid dezer Ver

lomen. gadering bezwaar tegen de leer of den wandel van Kerkeraadsleden sorterende onder
dezen Ring ~‘“ wordt door den Voorsteller toegelicht, en door den Ouderling van Bur
gersdorp onderstetmd. Na eenige discussje stelt de Actuarius, gesecondeerd door den
Predikant van Robertson, voor, dat Art. 34 onveranderd blijve. Bit Amendement
wordt aangenomen.

I. 10 wordt, met verlof der Vergadering, door den Voorsteller ingetrokken.
Voorstel omtrent I. 11 : “Bat Art. 63 ook op Predikanten van de Transvaal zal betrekking
Transvaalsche Predi- hebben,” wordt ter sprake gebragt, en geeft aanleiding tot eene discussie, waardoor ook
~anten. de verhouding van de gemeenten in den Vrijstaat en Natal tot o~e Kerk besproken

wordt.
Meer dan ~én Voorstel, dat ook op den Vrijstaat en Natal betrekking heeft,
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wordt ingediend, doch door de Voorstellers, met toestemming der Vergadering, weder
teruggetrokken.

Ret oorspronkelijke Voorstel wordt door den Voorsteller aldus gewijzigd: “Dat,
daar de Transvaalsche Kerk zich aan onz.e Kerk vrijwillig heeft onttrokken, Art. 63
ook op de Leeraren dier Kerk toepasselijk gemaakt worde,” en door den Scriba gese
condeerd.

Als Amendement wordt voorgesteld door den Predikant van Albanie en gesecon- Amendement.

deerd door den Actuarius: “Daar het van ~elf spreekt dat Leeraren van eene Kerk,
die zich van dc onze vrijwilhig afgescheiden heeft, niet beroepbaar zijn in eene onzer
gemeenten, zoo is er geene behoefte aan het voorstel van den Predikant van Montagu.”

Na eenige verdere discussie wordt het Amendement verworpen en het Voorstel
aangenomen.

I. 12 betreffende de Ruweiijks-Ordonnantie van Be Mist komt nu ter tafel. Overde Hnwelijks Or-

Be Commissie is nog niet met haar Rapport gereed. Be Predikant van Calvinia vraagt donnantie van Dc

of een huwelijk met de kleindochter eener zuster wettig is ~ Beze vraag wordt j~ Mist.

handen der Commissie gesteld, die verzocht wordt heden over acht dagen haar Rapport
intedienen.

I. 13 dat een Voorstel beheist van A. J. van Wijk, Ouderling van Ceres, tot ~ef van A. J. van

herziening “van de Kerkeijke Bepalingen omtrent den Boop,” in behandeling komende, Wijk omtrent den

worden de door hem ingezondene brieven, aismede het antwoord van den Actuarius op
een derzelve, gelezen.

Be Scriba, ondersteund door den Predikant van Stellenbosch, stelt voor dat EeneCommissiewor~

eene Commissie worde benoemd om een Concept-antwoord optestellen en op aanstaanden benoemcl.

Woensdag aan deze Vergadering voor te leggen. Tot leden dier Commissie worden,
nadat bet Voorstel was aangenomen, de Predikanten van Ladysmith en Robertson
benoemd.

Be Kiadnotulen worden hierop gelezen en goedgekeurd, en het dankgebed
gedaan door den Predikant van Riversdale.

Geresumeerd, goedgekeurd en onderteekend op heden den 1 7den October 1863.

VIER-EN-VEERTI~SPE ZITTING-,
Zaturclacj, den l7cien October.

Afwezig de tweede Predikant van de Kaapstad en die van Ropefield.
Be Predikant van Cradock doet bet gebed, en daarop worden de Notulen der

Drie-en-Veertigste Zitting gelezen, goedgekeurd en onderteekend.
Be Ouderling van Malmesbury neemt heden voor het eerst zijne plaats. Bs. C-.

W. Stegmann van G-lenlynden verschijnt ter Vergadering met zijnen Ouderling J. 0. Roux. ~
Daar de geloofsbrief in orde wordt bevonden, wordt dezen Ouderling zitting verleend. dering.

Be Ouderling van Franschhoek vraagt of de voor deze Vergadering ingezondene
Voorstellen in behandeling zullen komen of niet ~ Be Voorzitter antwoordt dat deze
vraag op Bingsdag aaristaande zal beantwoord worden.

Be Scriba leest, op verzoek van den Voorzitter, het Rapport voor van de Corn
Het Rapport der Loinmissie aangesteld om in de zaak van de Memoriahsten van Riebeeks Kasteel onderzoek music in de za~k vait

te doen; (zie Bijl.) aisniede eenen brief van den Heer P. J. van Santen, betrekking Riebeeks Kasteel.

hebbende op deze zaak.
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Daar de vroeger in deze zaak ingeleverde Documenten niet ter tafèl zijn, wordt
den Scriba de vrijheid verleend zich te verwijderen om die te halen, terwiji de Vergade-~
ring met de overige werkzaamheden voortgaat.

Discussie omtrent De Predikant van Richmond vraagt, overeenkomstig kennisgeving van gisteren,.
Kandidaten in de god. om opheldering van de woorden, ten opzigte van Kandidaten in de Godgeleerdheid,
‘eleerdhejd. .. .

voorkomende op bladzijde 87 der Kerkelijke Wetten, en luidende als volgt: ‘ Met
inachtneming van het in de Gereformeerde Kerk bestaande gebruik ;“ tevens geeft hij
de redenen op waarom hij deze vraag doet.

Hierop stelt de Assessor, ondersteund door den Predikant van Richmond, voor~
~i ourstel, “flat eene Commjssje benoemd worde om het prediken van Kandidaten in de Godge

leerdheid behoorlljk te regelen.”

Arnendement. Be Predikant van George, ondersteund door dien van Bredasdorp, wil dat de
bedoelde woorden onveranderd blijven staan.

Verder Amendement. Be Predikant van de Paarl, ondersteund door den Actuarius, wil dat deze vraag
worde uitgestela tot over vijfjaren.

De beide Amendementen worden afgestemd, en het Voorstel van den Assessor
I-let Voorstel wordt aangenomen. Tot leden dier Commissie worden benoernd de Assessor, de Predikanten

van Richmond en Zwartland, en de Ouderling Gie.
Be Actuarius zegt dat hij het Voorstel van den Predikant van de Paarl onder

steund heeft, alleen omdat het hem ouregelmatig voorkomt, dat, naar aanleiding eener
vraag, er eene verander-ing in de bepalingen der Kerk zou worden bedoeld, zonder
behoorlijke voorafgaande kennisgeving van de voorgestelde verandering.

I. 14 wordt, van wege de afwezigheid van den Predikant van Darling, uitgesteld.
De Verliouding van I. 15: “Tn welice verhouding staat onze Kerl≤~ tot den, Staat ~“ wordt door den
Kerk en Staat. Voorsteller, den Predikant van Hanover, toegelicht. Hij wil voornamelijk de vraag

bean,twoord l~ebben “Is onze Kerk eene Staatskerk of niet ~“ Zoo ja, in hoe verre ~

~ Be Assessor, ondersteund door den Predikant van S~ellenbosch, stelt voor, datoorste. geantwoord worde; “Be Kerkelijke Ordpnnantie omschrijft duidelijk de b~trekking

waarin onze Kerk en de Staat tot elkander staan.”
Be Predikant van Cradock, gesecondeerd door dien van Burgersdorp, stelt ala

AmeWlement. Amendement voor: “Be beantwoording der vraag van den Predikant van Hanover

worde opgedragen aan eene Commissie, die op Woensdag aanstaande zal rapporteren.”
De Actuarius leest Naar aanleiding der discussie hierover, leest de Actuarius de Correspondentie
eenebriefwisselingmet voor, die er tusschen hem en het Gouvernement o~evoerd is geworden, betreffende de
het Gouvernement .

voor. goedkeurmg door den Gouverneur van de benoeming van Predikanten, in gemeenten
Eesluit. wier Leeraren niet door het Gouvernement bezoldigd worden. Bij de stemming wordt

het Amendement verworpen en het Voorstel aangenomen.
De zaak van Riebeeks Tot het Rapport in de zaak van Riebeeks Kasteel teruggekeerd, laat de Voor-.
I1~tee1 wordt behan zitter de Memories die vroeger ingeleverd zijn geworden, lezen, zoo ook het in deze

Vergadering vroeger op 4 November 11. verhandelde met betrekking tot deze zaak.
Be Predikant van Clanwilhiam, ondersteund door dien van Aberdeen, stelt

Voorstel. voor: “Bat aan het verzoek der Memorialisten om tot eene afzonderlijke gemeente
gevorrnd. te worden, worde voldaan.”

Arnendement. Be Predikant van Robertson, ondersteund door den Ouderling van Heidelberg,
dat aan dat verzoek niet voldaan worde.

Verder Aniendement. Be Predikant van Cradock, ondersteund door den Ouderling van Malmesbury,
levert het volgende Amendement in: “Be Vergadering sta het verzoek der Memoria
listen toe, onder beding dat de gemeente zich nooit tot de Synode om onderstand
wende; tevens drukke de Synode hare stellige verwachting uit, dat de beide gemeenten
zich weldra tot ééne gemeente vereenigen zullen.”
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Be beide Amendementen worden verworpefl en het Voorstel van den Predikant Eene afzonderlijke ge~meente zal opgerigt

van Clanwilbarn aangenornen. worden.

Be Assessor, met wien de Predikant van Prins Albert zich vereenigt, verzoekt Dc Assessor verzoekt

aanteekening, dat hij, vóór liet nemen van dit besluit, de Vergadering heeft opmerk- aanteekening van het

zaam gemaakt op de nooclzakelijkheid om aan die gemeente te verkiaren dat zij geene geen hij gedaan heeft.

aanspraak zal kumnen maken op onderstand nit het fonds voor noodlijdende gemeenten.
Be Predikant van Robertson, ondersteund door dien van iViontagu, stelt voor dat

er gelegenheid gegeven worde om de Correspondentie zoo even door den Actuarius
voorgelezen, ter sprake te brengen. Bit voorstel wordt echter niet aangenomen.

Aangaande I. 16, welke twee vragen behelst van den Predikant van Hanover, Predikanten zijn niet

ten opzigte van de verpligtino~ van Predikanten om huwelij ken te bevestigen, wordt verpligt om pereonen,b op vertoon eener Li
besloten, op voorstel van den Ouderling van Zwartland, ondersteund door den Actua- centie, te trouwen.

rius, op de eerste vraag te antwoorden: “Predikanten ziju niet verpligt personen in
het huwelijk te bevestigen, op vertoon van Huwelijks_Licentien.~~*

Op voorstel van den Predikant van Middelburg, ondersteund door dien van
Lady Grey —“ Dat de tweede vraag gerefereerd worde naar de Commissie die benoemd. DeCommis~iComtrentde Huwehjks-Ordon

is om te rapporteren op de Huwehjks-Ordonnantie van Be Mist. nautie mag regtsge
Tevens wordt aan die Commissie vrijheid gegeven om, zoo zij het noodig oordeelt, leerd advies inwinnen.

regtsgeleerd advies intewinnen.
Be Predikant van Victoria dient het volgende Voorstel in: “Be Vergadering

revidere een besluit vroeger váór het Adj ournement genomen, en zitte met opene voorstel van Pa. Leibbrandt omtrent het

deuren, ten emde elk lid der Kaapstadsche gemeente en een ieder die zulks begeert, 111 openen der deuren.

de gelegenheid te stellen de Vergadering bijtewonen,”—en verzoekt dat het op Maandag
overwogen worde.

Be Kiadnotulen worden gelezen en goedgekeurd, waarop het dankgebed. gedaa~
wordt door den Predikant van Murraysburg.

Geresumeerd en onderteekend op heden den 1 9den October 1 863.

YIJF-EN-VEERTIGSTE ZITTING,
i[Iaanclcig, den 1 9den October.

Afwezig zijn de tweede Predikant van de Kaapstad, de Predikanten van de
Paarl, Durban en Hanover, en de Ouderling van Simonsstad.

Be Predikant van Hoopstad doet het gebed. Op verzoek van den Voorzitter
leest de Scriba de Notulen der Vier-en-Veertigste Zitting, die, na goedkeuring, onder
teekend worden.

Be Predikant van Graaff-Reinet stelt nu voor: “Bat de Synode geen nieuwe
Voorstellen in overweging neme, totdat al de Beschrijvingspunten zullen zijn afgehan- Men wil do Besehrij

deld geworden.” vingspunten eerst al
Bit wordt door den Ouderling van Murraysburg gesecondeerd en door de Ver- an e en.

gadering aangenornen.
Be Predikant van Malmesbury levert het volgende verzoek in:
“Daar de Synode het verzoek van eenige leden aan de Riebeeks Kasteel heeft

toegestaan, om in eene afzonderlijke Parochie gevormd te worden, verzoekt de onderge- Voorstel orntront do

teekende dat er eene Commissie benoemd worde, ter bepaling van de grensscheiding en~ Rio

aanstelling van Kerkeraadsleden.”
* Zie Handelingen van de 5lste Zitting.—W.R.

El
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De Ouderling van Sfliebeek West, ondersteund door dien van Darling, stelt voor
dat zoodanige Commissie worde aangesteld.

~en±m~ndement Va~i De Assessor levert dit Ainendement in, met opgave zijner redenen: “De Corn
missie worde benoemd, slechts tot aansteffing van Kerkeraadsleden voor de nieuwe
Parochie aan Riebeeks Kasteel, en geene grensseheicling worde gemaakt, even als in het
geval van Grey Kerk in de Parochie van Stockensträm. De Synode benoeme zelve
den Consulent.”

wordt aangenomen. Dit wordt gesecondeerd door den Predjkant van Robertson en, na eene breed
voerige cliscussie, door de Vergadering aangenomen.

Verder stelt de Assessor, ondersteund door den Predikant van G-lenlynden voor:
Con~uJent benoemd. “Uit hoofde van de bijzondere omstandigheden van de nieuwe Parochie te Riebeeks

Kasteel, worde de Predikant van Zwartland tot Consulent benoemd.” Dit wordt ook
aangenomen.

Kerkeraadsleden. Als Commissie om Kerkeraadsleden aantestellen, worden benoemd de Predikant
en Ouderling van Zwartland en de Predikant van Riebeek West.

T k ~d Ret Rapport der Commissie benoemd orn de grensscheiding van de nieuwe
gerneente van Tarkastad te bepalen, wordt nu ingediend en zal later in behandeling
komen.

Eenige ontvangene Documenten worden door den Voorzitter overhandigd aan
de Commissie vroeger aangesteld om de ingekomene stukken nategaan.

Tot de behandeling der geclrukte Voorstellen nu overgaande, worden I. 17 en 18,
wegens de afwezigheid van den Voorsteller, den Predikant van Stellenbosch, uitgesteld.
Hetzelfde geschiedt ook met I. 19 wegens de afwezigheid, en op verzoek van den Pre
dikant van Hanover.

I. 20: “Benoeming van een Inspector voor het Zending- en Schoolwezen,”
wordt, op verzoek van den Voorzitter der Zending Commissie, wegens de afwezigheid
van den Secretaris, tot nademniddag uitgesteld.

EeneCommissiewordt Tot de behandeling van I. 21 overgaande, worden de Predikanten van Durban,
~Wijnberg en Stellenbosch, en de eerste Ouderling van de Kaapstad, tot eene speciale
~n de Koe~rgen te Commissie benoemd om het verzoek van de bewoners der Koebergen, om tot eene afzon
regelen. derlijke ge~eente te worden verklaarcl, ter plaatse te behartigen, met volmagt, overeen

komstig het besluit genornen door de Vergadering in hare 3 7ste Zitting, om alles te doen
wat noodig is, tot regeling eener nieuwe gemeente.”

Tarief voor Doop. en Ret Versiag der Commissie aangesteld om ecu Tarief voor Doop- en andere
andere gelden. gelden voorteslaan, genoemd in I. 23, is nu aan de orde.

Be Predikant van Victoria zegt dat hij, als Lid der Oommissje, geene kennis van
hare bijeenkomst had ontvangen, en hij, om die reden, het Rapport niet heeft ondertee

Discussjehjeromtrent kend. Be Predikant van Prins Albert meent echter dat die kennisgeving wel is
geschied. Na eenige discussie over de vraag of dit Rapport al of niet ontvangen zat
worden, stelt de Predikant van Hoopstad, onderstennd door den Ouderling van Swel
lendam, voor, “Dat het Rapport van de Commissie worde ontvangen en der Vergade
ring voorgelegd.”

Be Ouderling van Zwartland, ondersteund door den tweeden van de Kaapstad,
wil “dat het Rapport naar de Commissie teruggezonden worde, opdat zij behoorlijk
vergadere.”

Ret Amendement wordt niet, rnaar het Voorstel wèl aangenomen.
Jiezwaren Be Predikant van Prins Albert wijst er op dat hij het Rapport pro forrn~ heeft
Krige. onderteekend, en levert de redenen in geschrifte in, waarom hij zich met de voorstellen

dier Commissie niet wilde inlaten. Hij is, narnelijk, in beginsel tegen de vaststelling
van zoodanig tarief door de Synode,
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De Predikant van La~(ysmith leest flu, met toestemming der Vergadering, het Protest van Ds. van

Protest voor, waarvan hij in de Acht-en-Twintigste Zitting, nadat het besluit tot het Velden.

vaststellen van een Tarief genomen was, heeft kennis gegeven. (Zie Biji.)
De Onderling van Murraysburg, ondersteund door den Predikant van Montagu, Verdere discussie.

stelt flu voor: “Dat het Rapport aangenomen en behandeld worde.”
De Predikant van Glenlynden, ondersteund door dien van Piketberg, “dat het

besluit in revisie worde gebragt.”
Na eene breedvoerige discussie, waaraan de Predikanten van Uitenhage, Albanie,

Calvinia, Ladysmith, Murraysburg, Glenlynden, Victoria, Zwartland, de Scriba, de
Actuarius, de Ouderling van Burgersdorp en anderen deehiemen, wordt het Amende
ment verworpen en het Voorstel aangenomen.

Voordat de Vergadering bij de Pauze uit elkander gaat, maakt de Voorzitter S~odaal Biduur.

bekend dat het Synodaal Biduur heden avond zal waargenomen worden door de Predi
kanten van Tulbagh en Richmond.

Na de Pauze komt het voorgestelde Tarief in behandeling. In plaats van Vijf Discussie over Doop

Shillings voor het doopen op gewonen tijd, wordt door den Predikant van Montagu gelden.

voorgesteld Zeven Shillings en Zespence.
De Predikant van Victoria, ondersteund door den Ouderling van Sutherland,

wil dat die som in Tien ShiDings veranderd worde.
De Ouderling van de Paarl, ondersteund door dien van Stellenbosch, dat TTijJ°

Shillings, zoo als door de Commissie voorgesteld, blijve.
De Predikant van Zwartland, ondersteund door dien van Middelburg, stelt voor: Alleen de gelden

“Dat de bepaling van het Tarief uitgesteld worde tot de aanstaande Synode; alleen Doop. en Lidmaten

worde er vastgesteld, wat door ieder Kerkeraad gevraagd moet worden voor Extracten~
uit Doop en Lidmaten Registers.”

Bit Amendement wordt aangenomen.
Op Voorstel van den Predikant van Riversdale, ondersteund door dien van Voor Doop-Certifika

Montagu, wordt vastgesteld, dat voor een LTittreksel uit het Doop-register de som van ten Vier Shillings.

Vier Shillings zal betaald worden.
Als betaling voor een uittreksel uit het Lidmaten-Register wordt door den

Ouderling van Tulbagh, gesecondeerd door den Predikant van 1V[urraysburg, de door
de Comniissie aanbevolen som van Tfier Shillings en Zespence voorgesteld.

De Predikant van Graaff-Reinet, ondersteund door dien van Aberdeen, wil die VoorLidmaten-Attes

sorn veranderd hebben in Drie Shillings, ten I~rie Skilling~.

Be Predikant van Albanie wil het verleenen van zoodanige uittreksels gratis
doen geschieden. Daar dit Voorstel, echter, niet gesecondeerd wordt, wordt het Amende
ment van den Predikant van Graaff-Reinet ter stemming gebragt en aangenomen.

Ret Voorstel van den Predikant van Victoria op Zaturdag ingeleverd, tot het Men wil het besluit

revideren van het vroeger genomen besluit om de Vergadering met gesloten deuren te~~

houden, wordt’ nii door den Voorsteller toegelicht, en ondersteund door den Predikant brengen.

van Franschhoek.
De tweede Ouderling van de Kaapstad, ondersteund door den Ouderling van Ecu Amendement

Murraysburg, stelt als Amendement voor, dat het niet in revisie kome.—Dit Amende- wordt aangenomen.

ment wordt aangenomen.
Be Vergadering verklaart zich echter bereid orn voorstellen ter vermeerdering Men wil bet getal To,

van het getal Toegang-kaartjes dat aan elk lid zal gegeven worden, te overwegen. ~1~tJeS

Rierop stelt de Predikant van Richmond, ondersteund door den Ouderling van
Worcester, voor: “Elk lid der Vergadering zal regt hebben op Vijf Toegang-kaar1~jes.”

Be Predikant van Victoria, ondersteund door dien van Franschhoek—op twaalf
De Predikant van Prins Albert, ondersteund door dien van IJitenhage—op zoo Discussie hieroint.rent.

velen ais hij wil.
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De Preaikant van Frazerburg, ondersteund door dien van lloopstad-—op twint~ç~
Be Ouderling van Heidelberg, dat Kaartjes gegeven worden aan den Koste~

die, met behuip van een Kerkeraadslid van de Kaapstad, ze des morgens zal uitreiken
van half negen tot negen ure.

Be Predikant van Cradock, ondersteund door den Ouderling van de Paarl, “dat
elk lid zes Toegang-kaartjes zal ontvangen; en honderd extra Kaartjes aan den Assist
ent Scriba zullen gegeven worden, om door hem te worden uitgereikt.”

Be Predikant van Graaff-Rejnet, ondersteund door dien van Pearston, dat het
gestelde getal blijve.

Elk Lid mag ~ Al de Amendementen worden verworpen en het Voorstel van den Predikant van
kaartjes uitreiI~en. Richmond aangenomen.

I. 24, beheizende een verzoek van een aantal leden van Ladysmith om tot
Oudtshoorn te mogen behooren, is nu aan de orde.

Leden van Ladysmith Baar de Predikant van Ladysmith het billijke van dit verzoek erkent, en het
wordenbijOudtshoorn uit de ingezonden Documenten blijkt dat de betrokken Kerkeraden hunne toestemming
gevoegd. aan de gevraagde vergunning geven, wordt het door de Vergadering toegestaan.

Be Voorzitter keert nu terug tot I. 17. Op verzoek van den Voorsteller, den
Predikant van Stellenbosch, wordt het echter, aismede I. 18, tot morgen uitgesteld.

Benoeming van eenen I. 20: “Benoeming van een Inspector enz.,” komt flu ter tafel. Het vroeger
Inspector. genomen besluit w~rdt gelezen, alsmede een Document van de Zending Commissie

ontvangen, waarin zij twee Kandidaten voor die betrekking voorstelt, namelijk de Pre-~
dikan ten van Pietermaritzburg en Cianwilliam.

Bij de discussie hierover wordt de vraag geopperd—of zoodanig Inspector zijne
gemeente zal kunnen behouden.

Hierop stelt de Predikant van Glenlynden ondersteund door dien van Pearston,Hij zal van zijne ge- . ‘

meente losgemaakt voor: ‘Zoodanige Inspector zal van zijne gemeente moeten losgemaakt worden,
worden. welk Voorstel aangenomeu wordt.

Nu is het de vraag—Of de Vergadering verpligt zal wezen om uit het voorge
stelde tweetal eene keuze te doen, dan of zij het regt zal hebben, om naar welgevallen
voor eenen Inspector te stemmen.

Op voorstel van de~n Predikant van IJitenhage, ondersteund door dien van
Burgersdorp, wordt tot het laatste besloten.

Er heeft eene stemming met gesloten briefies ulaats waaruit blijkt dat de PreUst twee Kandidaten . . .

wordtflsCharl€sMur- dikanten van Clanwilhiam en Worcester de meeste stemmen hebben. Om eene volstrekte
ray gekozen. meerderheid te kri-jgen, heeft er eene herstemming tusschen deze beiden plaats, waarvall

de uitslag is, dat de Predikant van Clanwiliam met 46 stemmen wordt gekozen.
iVEet goedvinden der Vergadering zijn de beide Afgevaardigden van Zwartland

buiten stemming gebleven.
Een verzoelc om tot . I. 25; “Verzoek van C. A. Schoeman en. drie anderen om van Somerset Oost afge
Cradock te mogen be- scheiden en tot Cradock getrokken te worden,” komt ter sprake.
hooren, wordt Be Scriba leest eenen brief voor van den Predikant van Somerset Oost, waarin

hij zich tegen de gevraagde verandering verklaart.
Na eenige discussie stelt de Scriba, ondersteund door den Predikant van iVEon

an eene discussie, tagu, voor: “Bat dit verzoek naar den Ring van Albanie verwezen worde.”
Be Predikant van Stellenbosch, ondersteund door dien van Cradock, dat er eene

Speciale Commissie benoemd worde, met volmagt om deze zaak te beslissen.
Be Ouderling van Riebeek West, ondersteund door den Predikant dier plaats:

“Bat er aan het verzoek voldaan worde.”
Bit laatste Amendement wordt nint aangenomen, maar wel dat van den Predi

kant van Stellenbosch.
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l~ot leden dier Commissie worden benoemd, de Predikant en de oudste Ouderlirig aaneeneSpcciale Cornmissie opgedra~en.

~n 1864 m dienst van Somerset Oost, de Predikant en dito van Cradock, als ook de
Predikant en afgevaardigde Ouderling van Pearston.

Be Kiadnotulen worden nu gelezen en goedgekeurd, en bet dankgebed gedaan
~loor den Predikant van Pearston.

Geresumeerd, en na goedkeuring onderteekend op heden den 2Osten October 1863.

ZES-EN-VEERTIGSTE ZITTING,
Dingsclag, den 2Osten October.

Afwezig de Ouderling van Simonsstact
Be Predikant van George doet het gebed. Be derde Predikant van de Kaap-’

‘stad, en de Predikanten van Wellington en Ceres, nemen voor het eerst, na de verdaging
der Vergadering, plaats.

Be Notulen der Vijf-en-Veertigste Zitting worden gelezen, en, nadat ~ij waren
goedgekeurd, onderteekend.

De Ouderling van Clanwilliam levert ecu geschrift iii, bevattende eerilge bezwa- DeOuder1ingvai1C1aii~

ren tegen de benoeming van den Leeraar zijner gemeente tot Inspector van het Zending- 1i~ni~ levert een g~

~n Schoolwezen; welk geschrift insgel~ks door eenige andere leden dezer Vergadering50 ri ifl.

~nderteekend is.
Tevens geeft de Voorzitter kennis dat de Predikant van Aliwal Noord de redenen

in geschrifte heeft opgegeven, waarom hij deze Vergadering niet kan bijwonen.
Ret Rapport der Commissie in de zaak van Ds. Kotzé wordt nu gelezen (zie

Biji.), eindigende aldus:

“Be Synode op al deze bijzonderheden naar eisch gelet hebbende, oordeelt den
Leeraar van Darling schuldig aan trouwelooze verbreking van zijne pleotigeP Rapport der Cornini~

verbrndtems aangegaan bj zijne legitimatie tot Leeraar der Nederdmtsch- sie in de zaak van T)~.

Gereformeerde Kerk van Zuid Afrika, waarbij hij heeft verklaard de leer, Ko~

welke in het Forinulier van Eenigheid der Gereformeerde Kerk vervat is,
te besehouwen als overeenkomstig Gods Reiig Woord te zijn, en beloofd
dezelve naarstig te zullen leeren en handhaven:

Weshalve de Synode besluit :—den Wel-Eerw. Reer Johannes Jacobus Kotzé,
P. zoon, te schorsen in zijne Evarigeliebedieiiing en in alle deelen van zijn
ambt, met behoud van traktement, tot de eerstvo1gei~de bij eenkornst der
Synodale Commissie in het jaar 1864, als wanneer, bijaldien aan gem. Corn
missie door Ds. J. J. Kotzó geene schrifteijke herroeping zijner bovengern.
uitdrukkingen wordt toegezonden, hij van zijnen status als Rerder en
Leeraar der Nederduitsch-GerefOrrneerde Kerk van Zuid Afrika zal zijn
vervallen, en alzoo afgezet van zijne bediening. Bijaldien echter, bij even
gernelde eerstvolgende Vergadering van gezegde Synodale Commissie eene
schriftelijke terugtrekking zal zijn ingeleverd door Ps. J. J. Kotz~, der
hierboven aangehaalde, door hem gebezigde uitdrukkingen, ten opzigte van
den Catechismus, zoo wordt genoernde Cornmissie bij dezen gelast en gevol
magtigd orn hem, namens de Synode, hersteld te verkiaren in al zijne regten
en voorregten als Leeraar der Nederduitsch-Gereforrneerde Kerk van Zuid
Afrika.”
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Vooi~eI dat liet ann
genomen worde, door
den Ouderling van
]3urgersdorp.

Amendenaei~e van Dr.
Heijns.

i)1~eu~~je over de zaak
van Ds. Kotzé.

.Arnendernent van Dc.
~teijtler.

De Ouderling van l3urgersdorp stelt voor dat de aanbeveJing der Commissje
goedgeke~n.a en aangenomen worde.

De Ouderling van Murraysburg oppert eenige bedenking tegen de uitdrukking
in de aanbeveling der Commissie voorkomende~” met. behoud van trakternent.”

De derde Predikant van de Kaapstad spreekt uitvoerig over deze zaak, en
eindigt met als Amendement voortestellen het volgende:

“1. De S~ode keurt ten hoogste af den toon en de ~jze waarop zich de Predi~
kant van Darling met betrekking tot een onzer Belijdenis-Schrjften heeft
uitgelaten.

“2. De Synode is van oordeei dat de Predikant van Darling aan de woorden
voorkomende in het antwoord op Vraag 60 van den Heidelbergschen Cate~
chismus ‘steeds enz.’ eenen zin en beteekenis heef~ toegedicht, welke, krach-~
tens het Nederduitsch taaleigen, daaraan niet toegekend kunnen worden.

“3. Dc Synode is van gevoelen, dat voornoemd gezegde in het antwoord op
Vraag 60, in weerwil van de bedenkingen der Remonstranten daartegen,
doch door de Dordrechtsche Synode van 1618, en 1619 onveranderd gela~
ten, gegrond is op Gods Heilig Woord en overeenkomstig de ervaring der
geloovigen van alle tijden.

“4. De Synode wil op het plegtigst den Predikant van Darling de verbindtenjs
door hem bij zijne legitimatie aangegaan, herinnerd hebben,—waarbij hij
de verkiaring en belofte afgelegd en met zijne onderteekening bekrachtigd
heeft: ‘dat hij de leer in de aangenomen Formulieren van Eenigheid der
Gereformeercie Kerk vervat, ter goeder trouw aanneemt, en harteli,jk
gelooft, als overeenkomstig Gods Heiig Woord, en dat hij dezelve naarstig
zal leeren en handhaven ~‘—en vermaant hem op het nadrukkelijkste, dat
hij zich, gemoedelijk en getrouw, steeds overeenkomstig deze zijne verkia
ring en belofte gedrage.”

Dit Amendement wordt gesecondeerd door den Predikant van Durban; ook
vereenigt zich de Actuarius er mede.

Be Ouderling van Darling spreekt ten voordeele van den Leeraar dier gemeente,
De Predikant van de Paarl spreekt over het voorstel van den Ouderling van

Burgersdorp.
Be Predikant van Tulbagh spreekt er ook over en secondeert het Voorstel.
Jnsgelijks voeren het woord de Scriba, de Predikant van Hoopstad, de Ouderling

van Murraysburg, de Predjkanten van Victoria en Cradock, de Ouderling van Burgers-~
dorp, en de Predikanten van Montagu en Clanwihiam.

Na de Pauze spreekt de Predikant van Uitenhage en stelt, gesecondeerd door
den Ouderling dier gemeente, het volgende Amendement voor:

“Be Synode drukke hare diepe verontwaardiging nit over het gedrag van den
Predikant van Darling, omdat, waar hij—ongeroepen en ongevraagd en
op eene onbescheidene wijze,—het 6Oste Antwoord van den Heidelbergschen
Catechismus, en wel de woorden, ‘nog steeds tot ahle boosheid geneigd’
als ongerijmd verklaarde, en hij dus onder verdenking viel van de leer van
des menschen bederf te ontkennenhij steeds weigerde eene Commissie Ic
ontmoeten, die door de Hoog-Eerw. Vergadering aangesteld zoude worden,
om deze zaak op eene minneijke wijze te schikken. Be Synode drukke
verder hare verwondering uit dat de Predikant van Darling het klaarblij
kehijk onderschejd tusschen eene neiging tot jets, en eene becjeerte tot iets
niet kan begrijpen, en zij besluite tevens,—_aangezjen de Predjkant van
Darling deze Hoog-Eerw. Vergadering de verzekering heeft gegeven dat
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hij niet des mensehen bederf door de zonde ontkent—_ja toestemt dat
zelfs de Christen, de wedergeboren menseh, op elk oogenblik in de grootste
zonden vallen kari, en hij piegtig heeft verklaard dat het verschil tusschen
hem en deze Hoog-Eerw. Vergadering slechts bestaat in de opvatting van
de woorden ‘nog steeds tot alle boosheid geneigd’ en uiet in het leerstuk
van des menschen verderf—de zaak van den Predikant van Darling als
afgehandeld te besehouwen, mits hij beloove der gemeente niet te zu]len
verkondigen dat de Catechismus dwaalt ten opzigte van de G0ste Vraag.”

Voorts spreken de Predikanten van Calvinia, Ladysmith en G-lenlynden.
Be Predikant van Hanover kan zich met de ingeleverde voorstellen niet vereeni- Nog een Amendemeut

gen en dient derhalve, ondersteund door dien van George, het volgende Amendement in: door Ds. Burgers.

“Daar het uit de nadere verklaringen van den Leeraar van Darling, op den
2lsten, 25sten en 26sten November des vorigen jaars, in deze Vergadering
gedaan, gebleken is dat de meening van dien Leeraar, dat de Heidelberg
sche Catechismus in Antwoord 60 in strijd zou zijn met de Antwoorden op
Vragen 64, 89, 90 en 114, zijnen grond heeft in zijne grammaticale inter
pretatie van Antwoord 60,—daar evenwel deze Vergadering op den 26sten
November II. reeds haar oordeel heeft uitgesproken dat die interpretatie
onhoudbaar is, en de Leeraar van Darling, na hiermede bekend gemaakt
te zijn, op den 26sten November II. heeft ericend, dat, zoo Antwoord 60
niet moet verstaan worden te keunen te geven dat ‘de neiging tot alle boos
heid zich ten allen tijde en in alle opzigten even werkzaam betoont,’ de
bewoordingen van dat Autwoord niet in strijd zijn met andere uitdrukkin
gen in den Catechismus—deze Vergadering thans berust in de nadere
verklaringen van den Leeraar van Darling, vertrouwende dat, wannee~ hij,
in vervolg van tijd, over Antwoord 60 predikt, hij niet verzwijgen zal dat
de hoogste Vergadering onzer Kerk van oordeel is, dat de woorden ‘dat ik
nog steeds tot alle boosheid geneigd ben’ niet in dien zin behooren te wor
den opgevat, als of die neiging tot alle boosheid zich ten allen tijde en in V

nile opzigten even werkzaam betoonde, en dat hij, op grond daarvan, zich
voortaan bij zijne prediking over Antwoord 60 onthouden zal van den
Catechismus in minachting te brengen.”

Nadat de Predikant van Stellenbosch had gesproken, wordt het volgende Amen- Verder Amende,n~nt

~iement nog door den Predikant van Lady Grey toegelicht en ingeleverd: door Dc. Ross.

“Dc Synode verklare dat de neiging tot alle boosheid, die, volgens het Antwoord
op Vraag 60 van den Heidelbergschen Catechismus, in den geregtvaardigde
nog steeds aanwezig is, niet eene begeerte is, waarvan men zichzelven ten
alien tijde even zeer is bewust, veel minder lets dat alle neiging tot het
goede uitsluit, maar eene verborgene geneigdheid, welke zich. nu in de eene
dan in de andere werkzarne begeerte openbaart,—en geve den Predikant
van Darling gelegenheid te verkiaren, of hij de woorden L’ steeds tot alle
boosheid geneigd,’ wanneer zij in bovengemelden zin optevatten zijn, ge
looft; en of hij bereidwillig is, bij aldien hij over meergenoemde woorden
moet prediken, dezelve in bovengemelden zin te verkiaren.”

Bit Amendement wordt door den Predikant van Caivinia ondersteund.
Nadat do derde Predikant van de Kaapstad had gerepliceerd, wil de Voorzitter Dr. Heijns repliceert.

tot stemmen overgaan.
De derde Predikant van de Kaapstad, gesecondeerd door den Predikant van Men ~vil tot st~unue~

Riebeek West, stelt voor dat de stemming uitgesteld worde tot morgen. overgaan.
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De Predikant van Hoopstad, ondersteund door dien van Graaff-Reinet,—-dat men
flu tot het stemmen overga, en wel met geslotene briefjes.

Be Predikant van Zwartland, ondersteund. door den Assessor, dat aan den Pre
dikant van Darling gelegenheid gegeven worde, om, voor dat de stemming plaats heeft,.
te spreken indien hij verkiest.

Men wil ecliter eerst Ten gunste van dit laatste voorstel trekt de Predikant van Lady Grey, met
~~ verlof der Vergadering, zijn Amendement in.
~preken. Het Voorstel van den Predikant van Zwartland wordt aangenomen, terwiji het

aan den Predikant van Darling overgelaten wordt, of hij nu of morgen het woord
wenscht te hebben. Hij kiest het laatste.

Be Voorzjtter herirmert aan het besluit betreffende het broederlijke onderhoud
in de zittingen van Woensdag morgen.

Dc Predikant van Glenlynden, ondersteund door den eersten Ouderlmg van de
~ Kaapstad, stelt voor dat bedoeld onderhoud uitgesteld worde, en de zaak van den Pre

~te1d. dikant van Darling morgen oehtend weder in behandeling kome, welk voorstel aange
nomen wordt.

Be Kladnotulen worden gelezen en goegekeurd, waarna het dankgebed gedaan
wordt door den Predjkant van Riebeek West.

Geresumeerd, goedgekeurd en onderteekend op heden den 21 sten October 18 63~

ZEVEN-EN-VEERTIGSTE ZITTJNG~
Woensciag, den 2lsten October.

Afwezig zijn de Predikant van Hanover, de Ouderling van Simonsstad, en ook
die van Hopefield.

Be Ouderling van Ceres verschijnt voor ‘t eerst ter Vergadering, sedert de werk
zaamheden zijn hervat.

Be Ouderling van Murraysburg doet het gebed, Be Notulen der Zes-en-Veer
tigste Zitting worden gelezen en, na goedgekeuring, onderteekend.

Dc Assessor verzoelct Be Assessor heeft eene aanmerking tegen het Voorstel van den Predikant van
aanteekening van eene Uitenhage, gisteren ingediend, waarvan hij aanteekening verzoekt. Hij heeft namelijk.
voova~Ds~5teijf~ opgemerkt in het voorgestelde Ainendernent van den Predikant van Uitenhage, dat
hr. do Leeraar van Darling erkend heeft dat ‘zeus een Christen elk oogenblik in de grootste

zonden vallen kan.’ Be Assessor verklaart dat zoodanige verkiaring nimmer door den
Leeraar van Darling in deze Vergadering is afgelegd.

Be Predikant van Uitenhage antwoordt dab, indien d.c Predikant van Barlin
I )s.Steij blerantwoordt . . . ..

die woorden met heeft gebrrukt, hij m dien geest heeft gesproken, en dat de Predikant
van Darling dit toestemt.

Be Predikant van Darling krijgt nu, overeenkomstig besluit van gisteren, het
woord, en maakt zijne aanmerkingen op hetgeen door enkele sprekers op gisteren isD~. kotze verdedigt ..

zijn gevoelen aangaan. gezegd. Hij verdedigt tevens zijn gevoelen ten opzigte van het Antwoord op do 60ste
de do GOste vraag. Vraag van den Catechismus, en verklaart dat, niettegenstaande al hetgeen over doze

zaak in d.c Synode gesproken is, hij blijft bij zijne bewering dat d.c Catechismus met
zich zelven in strijd is, en nieent die tegenspraak te vinden in het Antwoord op Vraag 8,
vergeleken met dat van Vraag 60. Hij heeft hooge achting voor den Catechismus,
doch kan hem niet als Orakeltaal besehouwen. Ook zal hij het gevoelen van de Synode
niet vragen hoe hij den Catechismus hebbe optevatten, maar dien interpreteren over-
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eenkomstig zijne eigene overtuiging. Hij had trouw beloofd aan de Belijdenis-schriften,
zoo als hij die verstond, en niet zoo als de Synode die verkoos te verkiaren. Hij er
kent wat sterk en driftig zich uitgedrukt te hebben, doch kon niot retrakteren, daar
hij meende niets anders gedaan te hebben, dan den Catechismus van eene inconsequentie
to zuiveren.

De Predikant van Uitenhage zegt dat het hem bed deed dat de Predikant van Dc. Steijtler trekt ziju

Darling zulk eene taal in deze Vergadering had gebezigd, en hij zich nu genoodzaakt voorstel terug.

ziet om, met verlof der Vergadering, zijn Voorstel terugtetrekken.
Do Predikant van Prins Albert merkt aan dat hij niet gedoogen kon dat bet in Dc. Krige verdedigt

deze Vergadering verklaard worde, dat de Catechismus zichzelven we~rspreekt in Vragen den Catechismus.

8 en 60. Oppervlakkig beschouwd, en, wanneer men do Vragen en Antwoorden uit
hun verband rukt, gelijk do Predikant van Darling doet, zou men eene schijnbare
tegenspraak kunnen meenen to ontdekken, maar best men die in hun verband, dan
viridt men van eene openo tegenspraak niets.

Do Assessor, onders~eund door den Predikant van Graaff-Reinet, stelt nu voor
dat do Vergadering terstond tot bet stemmen overga.

Na eenige discussie hierover stelt do Predikant van 1\~[ontagu, ondersteund door Men wil de zaak

dien van Clanwilhiam, voor: “Aan do Vergadering worde gelegenheid tot discussio der bespreken.

gegeven, voor dat mon tot do stemming in doze zaak overgaat.”
Bit Amondomont wordt verworpon en hot Voorstel aangenomon. Dit wordt niet aangenomen.

Do Predikanten van Cradock, Montagu, IJitenhage, Calv1iiia, Burgersdorp, Web- Wie in do minderheid

lington, Frazerburg en do Ouderling van IJitenhage vorzoeken aanteekening dat zij waren.

in do minderheid gestemd hebben.
Als Amendernent op hot voorstel van den Prodikant van Hoopstad, op gisteren Eenehoofdelijke stem

gedaan, om do stemming schriftelijk to doen gosehieden, wordt door don Ouderling van ming zal gesehieden.

Colesberg voorgesteld, on door dien van Murraysburg gosecondoerd, dat or eone hoofde
lijke stemming plaats hebbe. Do moerderheid voroenigt zich met dit Voorstel.

Ret verzoek van don Predikant van Uitenhage om terugtrekking van zijn
Amendernent wordt door do Vergadering toegestemd. Insgelijks wordt hot den derden Dr. Heijns trekt eongedeelte van zijn voor
Predikant van do Kaapstad vergund om No. 3 in hot Voorstel door hem ingeleverd, to stel terug.

sehrappen, als slechts eon historisch feit bevattende.
Voor dat do stemming piaats heeft, vereenigt zich do Vergadering, op voorstel voordat men tot stem-men overgaat, wordt

van den Assessor, ondersteund door den Ouderling van Cialvinia in het gobed, waarin er gebeden.

do Predikant van Graaff-Reinet voorgaat.
Hot Amendement van den Predikant van Hanover wordt verworpen met 65 Beide Amendementen

tegen 15 stemmen. Dat van den derden Predikant van do Kaapstad, insgelijks, met worden verworpen,

5S tegen 22. en hot Voorstel der
Hot voorstel van do Commissie daarentegen wordt aangenomen met 56 tegen Commissie aangeno.

24 stemmell. men.

Do Predikan~ten van Albanio, Piketberg, Durban, Zwartland, Fransehhoek, Wie in do minderheid

Napier, Hopefield, Wellington, Bredasdorp, do tweede en derdo van do Kaapstad, en do gestemd hebben.

Ouderlingen van Piketberg, Zwartland, Darling en Riebeek West verzoeken aantee
kening dat zij in do minclerheid gestemd hebben. Do Predikanten van Victoria, Hoop- Brie zullen schriftelijkProtest inleveren.
stad en George geven kennis dat zij Protest tegen dit besluit zullen inbevereri. Do uitspraak wordt

In eene plegtige aanspraak rnaakt nu do Voorzitter den Predikant van Darling gedaan, en Dc. Kotni

met de uitspraak der Yergadering bekend en gaat vervolgens voor in hot gebed. verlaat do vergade

Be Predikant van Darling verlaat hierop do Vergadering. ring.

Daar hot door do Yergadering bepaald is, dat de Predikant van Darling ge
schorst z~l worden zonder verlies van traktement, vraagt do Ouderhing van Darling wie
dat traktement zal betalen,
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Vragen omtrent het Ook vraagt de Predikarit van Zwartland wie de ctienst als Consulent in de ge.

meente van Darling zal waarnemen, daar hij gemoedelijke bezwaren heeft om nu het
Darling. dienstwerk aldaar te verrigten.

Na de Pauze worden deze beide vragen in overweging genomen.
EeneCommissiewordt De Scriba, ondersteund door den Ouderling van Calvinia, stelt voor dat er eene

te Commissie benoemd worde om ze te overwegen en aan de Vergadering te rapporteren.

Na eenige discussie wordt het Voorstel aangenornen. Tot leden dier Commissie
worden benoemd de Assessor, de Scriba, en de Predikanten van l\~[urraysburg, Pearston
en Montagu. Het Rapport moet op Zaturdag aanstaande worden ingediend.

De Vraag van den Ouderling van Franschhoek, die reeds op gisteren in behan
deling moest zijn gekomen, betreffende de nieuwe voorstellen en zaken die aan deze
Vergadering zijn voorgedragen, en door den Scriba in de Kerkbocle bekend gemaakt,
wordt nu overwogen.

De Predikant van Montagu, ondersteund door den Ouderling van Franschhoek,
lYe nieuwe voorstellen stelt voor: “Be Vergadering bepaalt dat zij geen bezwaar heeft, naar goedvinden,

behandeld woe- ~euwe voorstellen en klagten op te nemen, vooral onder de bijzondere omstandigheden

waaronder zij thans vergaderd is.”
Be Vergadering vereenigt zich met dit Voorstel.

Een voorstel naar de I. 27, doelende op een Voorstel van den Predikant van Somerset Oost, wordt, op
Synodale Commissie voorstel van den Predikant van Albanie, ondersteund door dien van Glenlynden, gere
verwezen. fereerd naar de Synodale Oo~~issie, om daarop in de eerstvolgende Synodale Vergade

ring te rapporteren.
Twee voorstellen woe- I. 28 wordt, na toelichting van den Assessor en de Predikanten van Albanie en
den ingetrokken. Glei~ynden, op verzoek van den Heer Hutton niet behandeld. Tevens wordt, overeen

komstig dat verzoek, aan den Assessor verlof gegeven, om de door den Heer Hutton
ingeleverde documenten hem terug te zenden.

I. 29, komt niet in behandeing, op verzoek van den Schrijver van den brief, den
Heer M. J. de Kock.

Aangaande I. 30 meldt de Voorzitter dat hij, vddr het einde dezer zitting, eene
nieuwe Commissie voorslaan zal, om den Herderlijken Brief optestellen, daar de leden
die, in eene vorige zitting tot dit werk benoemd waren, thans geene zitting in deze
Vergadering meer hebben.

I. 31: “Revisie van Art. 245 a,” wordt uitgesteld tot tegen den afloop der
Vergadering.

Het oprigten eener T. 32: “Verzoek tot oprigting eener nieuwe gemeente te ‘Willowmore’” komt
nieuwe gemeente te nu ter sprake. Twee Memorien die dit verzoek ondersteunen, als mede een brief van
Willowmore. den Predllcant van Oudtshoorn, waarin hij ~n gunste van de inwil~ging er van spreekt,

worden gelezen.
Be Predikant van Prins Albert, onderstennd door dien van Graaff-Reinet, stelt

Voojstel. voor: “Bat er eene Commissie benoemd worde, die, zoo bet mogelijk is, in die streken
eene gemeente zal stichten, hare belangen regelen, en bepalen tot welken Ring zij zal
behooren.”

Commissie daartoe be- Na de aanneming van dit voorstel worden tot leden van die Commissie benoemd,
noemd. de Predikanten van Prins Albert, Uitenhage, George, Aberdeen en Oudtshoorn, die,

elk, een Kerkeraadsljd tot medeleden dier Commissje zullen moeten benoemen.
~:~n~:r a~1~j I. 33, bevattende een Voorstel van den Predikant van Darling, om regt van
bet Colloquium Doe- Appel te geven aan een Predikant, die, na het houden van een Golloquium Doctum,
tumwordtafgewezen, door de Commissie van Examinatoren mogt worden afgewezen, komt in overweging.

~VOO]~eI Be Actuarius, ondersteund door den Predikant van Riebeek West, stelt voor
“dat dit Voorstel niet aangenomen worde.”

Be Predikant van Montagu, ondersteund door den Ouderling van Heidelberg,
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stelt als Amendement het volgende voor: “Dc Vergadering is van oordeel dat er geen Amendemeflt.

regt van appel in het gestelde geval kan worden verleend, als zijnde in strijd met het
denkbeeld van ecu afteleggen examen, doch bepaalt dat de Commissie van Examinatoren
voltallig zijn moet, indien zij besluit om den Applicant aftewijzen.”

De Predikant van Stellenbosch, ondersteund door den Ouderling van Oolesberg, Een ander Aniende

heeft een ander Ameudement. “Ten einde willekeur, ten nadeele van den Applicant, ment.

en ten nadeele van de Kerk voortekomen, besta de Commissie, die het Colloquium
Doctum afneemt, uit ten rninste vijf leden.”

Nog een Amendement wordt voorgesteld door den Predikant van Lady Grey, en No~eenAmendement.

ondersteund door dien van Uitenhage: “Indien een Predikant, na het houden van het
Colloquium Docturn, door de Commissie van Examinatoren, wegens onregtzinnigheid
mogt worden afgewezen, zal hem regt van appel worden verleend. Hij kan appelleren
naar de Synode of, wanneer zij niet zit, naar de Synodale Commissie.”

Dit laatste Amendement wordt verworpen en dat van den Predikant van Stel- Besluit.

lenbosch aangenomen. 4
I. 34, betreffend.e eene prijsvraag enz., wordt door den Predikant van Prins Ret uitschrijven vaneene Prijsvraag wordt

Albert toegehcht en voorgesteld, en ondersteund door den Predilcant van ]\4iddelburg. besprolen.
Dc Predikant van Cradock, ondersteund door dien van 1V[ontagu, wil—dat dit

punt morgen, bij het broederlijke onderhoud, behandeld worde.
De Vergadering vereenigt zich met dit laatste Voorstel. Besluit hieromtrent,

Op voorstel van den Predikant van Graaff-Reinet, ondersteund door den Assessor,
wordt, overeenkomstig de aanbeveling in I. 35 vervat, het besluit (bladzijde 84 der
Kerkelijke Wetten) omtrent eene jaarlijksche Collekte voor Onderwijs, vernietigd.

De Commissie benoemd om een Concept-antwoord op de Brieven van den Ouder- Ret Concept-Antwoord op de brieven
1mg Van Wijk optestellen, levert een stuk in, dat echter geen antwoord op die brieven van A. J. van Wijk

is. Dc Vergadering meent dat zij aan den haar opgedragen last niet voldaan heeft, en ~‘orc~t nie~1t voldoende

besluit het stuk terug te geven, met verzoek om aan den te voren uitgedrukten wensch es

te voldoen.
Als leden der Comnilssie tot het opstellen van den Herderlijken Brief, worden Coirnnissie benoenid

de Predikanten van Caledon en Colesberg benoemd. Deze brief zal heden over acht tot het opst~~l1en vanden Herderhjken

dagen moeten worden mgeleverd. Brief.
Dc Kiadnotulen worden nu gelezen en goedgekeurd, en het dankgebed door den

Predikant van Clanwiiliam gedaan.
Geresumeerd, en, na goedkeuring, onderteekend op heden den 22sten October 1863.

AORT-EN-VEERTll~STE ZITTIN€~,
Donclerciag, den 22sten October.

Afwezig zijn de tweede Predikant van de Kaapstad, de Predikanten van Hoop~
stad, Hopefield, Napier, Hanover (laatstgenoemde wegens ongesteidheid) en de Ouder
lingen van Sirnonsstad en Hopefield (deze ook wegens ongesteidheid.)

Dc Predikant van Tulbagh opent deze Zitting met gebed, waarna de Notulen
der Zeven-en Veertigste Zitting geresumeerd on onderteekend worden.

Dc Voorzitter herinnert de Vergadering aan het dod van deze broederlijke Broederlijke bijeen.

Bijeenkomst, en brengt, overeenkomstig besluit van gisteren, het Voorstel van den Pre- komst.

dikant van Prins Albert voor de Vergadering, aangaande de prediking des Evangelies, 1. Over bet prediken.

de Aannerning en het Huisbezoek.



Ds. A. Muray, Seii. De Predikant ~an Graaff-Reinet meent dat liet goed wai~e d~eze onderw~erp~n
afzonderlijk te behandelen, en hiermede vereenig~ zich de Vergadering. Hij spreekt
over de noodzakelijkheid dat Evangeliepredikers veel in den gebede verkeeren, en dat zij
eene ondervindelijke kennis hebben aan, en steeds toenemend gevoel van de kracht der
waarheden die zij anderen verkondigen.

De Predikant van de Paarl deelt zijn gevoelen omtrent dit gewigtig onderwerp
Ds. Van der L~gen, mede en eindigt met te zeggen: “In de vereeniging met Christus is voor elken mensch3

dus ook voor de Kerk, alles. De groote behoefte is, altijd, vooral nil, te leeren kennen
de behoefi~e aan vereeniging en gemeensehapsoefening met Christus, te qevoelen die
behoefte, te treuren over het gernis van dat gevoel, te bidden, worstelen, en zelfafsterven
orn en te gevoelen en te komen tot de gemelde gemeensehapsoefening. Wauneer wij,
door oneindige genade, tot de vereeniging met en genieting van Christus, bevorderd
worden, dan bezitten wij de voorregten wederom rein en krachtig, onmiddehjk uit en in
de bron. Dan zal het goddelijk licht van de zon der geregtigheid ons bestralen en
doorciringen. Dan zullen wij zien ei~ gevoelen wat en hoe wij doen moeten. Hij zal
ons leiden, Hij zal ons dragen tot aan het dod, dat Zijn oogmerk is. Rebben wij dan
vragen te doen, als b. v. naar prediking, aanneming en huisbezoeking, dan zullen wij,
zonder op prijsvragen te schrijven, of dezuilce te lezen, uit den hemel antwoorden en
met dezelve den eere-prijs ontvangen.”

D~. G. W. Ste~mann. Dc Predlikant van G1en1yi~den brengt voor de aandacht der broederen eene
zwarigheid bij hem bestaande over het prediken, namelijk deze: Ret is bij velen de
gewoonte des Zondags tot drie en vier malen te prediken, en hij wenscht het gevoelen
der broeders te vernemen of dat goed is? of het miet beter zijn zou minder, zegge
tweemaal, te prediken en den overigen tijd door de gemeente te doen besteden aan
onderlinge oefeuingen, en aan huisselijk onderwijs der kinderen en bedienden?

Dc Predikant van Wijuberg geeft zijn gevoelen te kennen, dat, wat het veel
Dr. P. E. Faure. prediken aangaat, hij het er voor houdt dat, wanneer tweemaal voor dezelfde gemeente

op denzelfden dag gepredikt wordt, het genoegzaam moet geacht worden, indien men
vooral er op aandringt, en de mensehen leert hoe den dag des Reeren in den tusschentijd
door te brengen. Rij deelt vervolgens mede dat hij zeer sterk twijfelt of de tegenwoor~
dige wijze van prediken wel die is, die aan de behoefte van de gemeente beantwoordt.
Bij eigene ondervinding weet hij dat zijne prediking over waarheden in het afgetrok~
kene, naar de regelen der predikkunde, oneindig minder indruk maakt dan eenvoudige
bijbeloefeningen, zoo als zijne avond-godsdienstoefeningen meestal zijn.

De Predikant van Olanwilliam zegt dat ook hij wenscht dat er mmder gepredikt
Pa. C. Murray. kon worden, doch, in den tegenwoordigen toestand van vele gemeenten is het onmoge~

lijk om de toehoorders tot eene onderlinge bespreking of eenzame bepeinzing van het
gehoorde te bewegen. Rij meent dus dat men, in vele gevallen, van het veel prediken
niet kan afzien. Voorts, is het zijn gevoelen dat men in de prediking des Evangelies
aan den eenen kant eenvoudig, naar de behoefte der gemeente, spreken moet maar
toch, aan den anderen niet uit het oog verliezen dat men, op den langen duur, van eene
grondig bestudeerde prediking de meeste vruchten verwachten kan. Worden deze twee
zaken in het oog gehouden, en leeft de verkondiger des Evangelies in de naauwste
geloofsvereeniging met den Reer Jezus, kan het niet anders of de prediking moet geze
gend worden.

T)r. Robertson. Dc Predikant van Swellendam vereenigt zich in het algemeen met de opmerkin
gen van den Piedikant van Clanwilham Hij heeft het echter ondervonden en tevens
betreurd, dat, te midden van veel prediken, er voor den Leeraar zoo weimg tijds over
bhjft voor het waarnemen van de phgten van het huisgezm en van de bmnenkamer
Hij wilde ook, ten opzigte van Zondagscholen en dergehjke zaken mzonderheid de
Opzieners herinneren aan hunne verphgting om den Leeraar zoo veel mogelijk bijte
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~taa~n. IIij is er stork voor dat ten minste eens elke week de Leeraar eon wel doordaeht
~tuk levere, hetwelk niet alleen voor do gemeente maar ook voor zichzelven nuttig is.
Hij is echter voor de grootste eenvoudigheid van taal, indaehtig zijnde hoe weinig velen
der toehoorders geoefend zij n. Do geloovigen nogtans moeten niet altoos met melk,
maar wel met vaste spijze gevoed worden; en zijne ondervinding heeft hem geleerd dat
weldoordachte preken wèl op prijs gesteld worden door velen; daardoor worden ook de
gemeenten langzamerhand in kennis en godzaligheid opgebouwd.

De Predikant van Calvinia drukt zijne begeerte nit om van de broeders in de Ps. T. McCarter.

bediening inliehting te bekomen. Dikwijls heeft hem in zijne gemeente eene eenvoudige
godsvrucht getroffen die hem nieuw was, en eene begeerte om dikwijls Bijbeltaal to
gebruiken, die, hoe aantrekkelijk in zijne schatting ook, spoedig ook hare schaduwzijde
bleek to hebben. Hij bespeurde namelijk dat men do Schrift niet altijd op do regte
wijze toepaste en groote behoefte had om den Bijbel beter te leeren verstaan. Gaarne
zou hij willen weten, welken weg hij behoorde inteslaan. IV[en wenscht gaarne vele
preken te hooren, meer zelfs dan eeuig Leeraar in staat is behoorlijk to leveren. Bij
hem was meer dan eens do gedachte opgekomen, of er in doze behoefte niet zou kunnen
worden voorzien, door ook de gemeenteleden nu en dan te catechiseren, waarmede hij
eon’ aanvang gemaakt had. Ook vraagt hij wat te doen wanneer loden der gemeente
des Zondags naar naburige plaatsen gaan, om aldaar onderlinge godsdienstoefeningen to
houden, in piaats van naar do Kerk te komen. Hij gelooft dat als antwoord daarop kan
gegeven worden, dat do Kerkeraadsleden door hun voorbeeld veel ter verbetering kun~
nen doen, door to toonen dat men zich opofferingen ter wile van Christus moot go
troosten.

De Predikant van Ladysmith zegt, teii opzigte van hot prediken, dat do predi- n~. Van Velden.

ker moot wezen eon man die door het geloof in den hemol leeft, en in staat is hemelsehe
gaven toe to dienen aan do hand en bij hot licht van Gods woord. Ten aanzion van do
preekwijze moot men niet bang zijn voor weldoordaeht of bestudoerde preken, mits zij
in eonvoudigen en ‘~erstaanbaron stiji worden voorgedragen. Do gorneonte moot in
kennis vorderen en zal zuiks doen, wanneer do precliking daarheen gerigt is om vooral
‘veelzijdig Bijbelbegrip to bevorderon.

Do Predikaiit van Colesberg zogt dat het naar do behoefte van zijn hart gespro- n~. Lucithoff.

ken is, dat do prediker in eeno innigo lovensvereeniging met Christus boron moot, wat
hij der gemeente van den predikstoel zal to zeggen hebben. Zijnen jeugdigon mede
broederen en hemzelven kan dit niet genoeg op hot hart worden ged.rukt. Hij vindt
hot good voor de gomeente om do grondiger bestudeerde preek van den morgen in den
namiddag in eene catechisatie duidelijker to maken en to vereonvoudigen. Hij vreest
voor het gevaar dat men, door mindor getrouw en naauwgezet to z~jn in de voorberei
ding voor do preek, eindelijk or too koinen zal om zich in hot geheel niet voortebereiden,
en zich met eenen valschen troost in do verwachting van do huip des Reiligen Geestes
gerust to stellen.

Do Ouderling van Burgersdorp meent dat hot van groot belang is dat Predikan- Ouderling 5. A. Smit.

ten hunne preken we1 bestuderen, maar toch hunne taal naar do vatbaarheid der toe
hoorders, vooral in do catechisatien, inrigten.

Be Ouderling van Cobesberg vreest dat en Leeraars en lidmaten to mm gebruik ~uder1ing P. J. Jou

van do binnenkamer maken.
Do Predikant van Robertson spreekt over do noodzakeijkheid der studio, ten Ps. MacGregor.

einde eenvoudig en stichtelijk to kunnen preken.
Do Voorzittor geeft nu eon oVerzigt van hetgeen door vorige sprekers was gezegd Ps. A. nisnay, Jur.

en meent dat do wenken die gegeven zijn betreffonde Bijbeboefeningen do aandacht der
Leeraars hoogst waardig zijn. Hij beschouwt hot wenscheijk dat elke Zondag avond
gewijd worde aan hot bespreken van do onderwerpen die in het openbaar behandeld zijn
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geworden. Zoo komt er in elk huis eene Zondagschool. Vele ouders laten te veel aan
Leeraars en Catechisatjen over, en verzuimen te dikwijls hun eigen pligt. Hij meent
dat Ouders hieraan meer herinnerd moesten worden bij de openbare prediking van
Gods Woorci.

Na nog eenige aanmerkingen door de Ouderlingen van Heidelberg en Villiers-.
dorp, besluit de Vergadering om, bij het volgende broederlijke onderhoud, de Aaane-.
ming en het Huisbezoek meer bepaald te bespreken.

De Actuarius zeide dat hetgeen de Broeder van den Wijnberg en ook andereDr. A. Faure. Broeders ondervonden hadden, de betuiging geweest is en nog is van vele leden zijner

gemeente. Wat aangaat het catechiseren der toehoorders omtrent het gehoorde, het
was wel eene goede zaak, maar hij vreesde dat dit niet zou kunnen stand grijpen. Ook hij
had zuiks in zijne vroegere gemeente beproefd, maar, na de eerste proetheming, bleven
na de morgen godsdienstoefen~ng, welke op de buitenplaatsen werd gehouden, sleehts
zeer weinigen, uit vrees dat zij ondervraagd zouden worden, zoodat hij genoodzaakt werd
dit plan te laten varen, wilde hij de mensohen onder zijn gehoor doen blijven. Be onder
vinding heef~ hem echter geleerd dat het nuttig is, bij het huisbezoek, de leden te onder-.
vragen naar de vorderingen die zij in de kennis der waarheid hadden gemaakt, nadat
zij tot lidmaten waren aangenomen, en met hen korte gesprekken daartoe aanteknoo
pen, waardoor de gelegenheid werd gegeven tot leerzaam onderhoud. Dit plan kon
hij met vertrouwen anderen aanbevelen.

Het vo9rstel omtrent Het Voorstel omtrent eene Prijsvraag wordt hierop in stemming gebragt, docit
eenePrijsvraagwc~rdt niet aangenomen.

Be Voor~itter stelt nu voor om, bij de volgende gelegenheid, insgelijks een uur
De~ kraeht ~der Evan- te ~jden aan de overweging van de denkbeelden van den Predikant van de Paarl om~
geliebediernng. trent hetgeen de kracht der Evangeliebediening uitmaakt. Hiermede vereenigt zich

de Vergadering.
Ds. du Plessis sluit Deze Bijeenkomst wordt door den Predikant van Cradock met gebed gesloten.

Ds. Kotzd doet eenige Na de Pauze brengt de Voorzitter ter tafel eenen Brief van den Predil~ant van
Yragen. Darling, een aantal vragen met betrekking tot het gevallen vonnis bevattende. (Zie Bijl.)

Be Predlikant van Colesberg, ondersteund door den Ouderling van Richmond,~ oorstel. stelt voor dat de brief verwezen worde naar de Commissie op gisteren aangesteld, om de

vragen omtrent het traktement en het Consulentschap te beantwoorden.
Ajnendement. Be derde Predikant van de Kaapstad, ondersteimd door den Predikant van Prins

Albert, wil dat die vragen nu door de Vergadering zullen beantwoord worden.
Zij worden naar eene Na eenige discussie wordt het Amendement verworpen en het Voorstel omtrent
Commissie verwezen. eene Commissie daarentegen aangenomen,

DeOuderlingvanDar- Be Ouderling van Darling, ondersteund door den derden Predikant van do
hug wil dat Ds. Moor- Kaapstad, stelt voor: “Bat, daar de Predjkant van Zwarbland Consulent is van do

~aisconsuient, de gemeente van Darling, hij verzocht worde om als Consuient de diensten aldaar waarte

nemen, waardoor tevens aan het verlangen dier gemeente zal worden voldaan.”
Dc. Moorrees geeft Be Predikant van Zwartland verklaart hierop dat, daar het ook de wensch is
uijne toestemming. van den Predikant van Darling, hij aan dit verzoek volgaarne zal voldoen.

Be derde Predikant van de Kaapstad verzoekt, namens den Predikant van BarDs. Kotzd vraagt orn . . . .

afiebrift van het von- lmg, om Afschrjft van het vonnis gisteren tegen hem uitgesproken, en aanwijzing van
de gronden waarop het rust. Aan den Scriba wordt opgedragen zoodanig Afschrift to
verleenen.

Eeslujt om nun den Nadat de Predikant van George de Vergadering op Art. 171 had gewezen, stelt
Kerkeraad van Dar- de Predikant van Glenlynden, ondersteund door dien van Cradock, voor: “Bat aan
~ ~r~r~°’i~ den Kerkeraad van Darl~ng dadelijk kennis worde gegeven van de schorsing van den
te geven. Leeraar, en tevens van de aanstelling van den Predikant van Zwartland als Consulent;
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aismede dat, wanneer verdere maatregelen zullen genomen zijn, dezen hem zullen wor
den bekend gemaakt.” Dit Voorstel wordt aangenomen.

Op verzoek aan den Ouderling van Franschhoek bepaalt de Voorzitter flu dat,
vaai de nieuwe Beschrijvingspuiiten II. 2, III. 5, en III. 13 door hem op morgen ter
tafel zullen gebragt worden, nadat het versiag der Commissie over het Rapport der Pro
fessoren zal zijn behandeld.

Ret Concept-antwoord op den Brief van den Transgariepschen Ring wordt inge- AntwoordopdenBrief

diend en voorgelezen. Op voorstel van den Scriba, ondersteund door den Predikant van va~id~•Transgariep

Burgersdorp, wordt besloten dezen brief aantenemen, met dankbetuiging aan de Commissie.
I. 36 wordt, op verzoek van den Voorsteller, den Predikant van Victoria, terug

getrokken.
I. 37 wordt door den Ouderling van Mi~irraysburg toegelicht, die, naar aan

leiding daarvan, het volgende Voorstel doet:
“Als een Kerkeraad oordeelt dat een Predikant geen nut doet in de gemeente, Voorstel omtrent bet

worde eene gecombineerde Vergadering van Kerkeraden en oud-Kerkeraadsleden bij ~
een geroepen. De tegenwoordig zijnde leden kiezen eenen Voorzitter. Ms dan twee- d~iken.

derden der tegenwoordig zijnde leden er voor stemmen, dat de Predikant geen nut doet,
geeft de Voorzitter, bij de eerste Ringsvergadering, kennis van die Vergadering en hare
uitspraak, en als er geene tegenstrijdigheid in hunne uitspraak is, dan geve de Ring
aan die uitspraak gevoig.”

Dit Voorstel wordt door den Ouderling van Worcester gesecondeerd.
Bij den Voorzitter wordt nu eene Memorie ingediend, geteekend door drie Ker- Eene Memorie

keraadsleden van de gemeente van Prins Albert, ter ondersteuning van het Voorstel. Pri~is~.1bert hier

(Zie BijL)
De Predikant van Riebeek West, ondersteund door dien van Prins Albert, stelt Voorstel.

voor: “Dc Vergadering besluite dit Voorstel te verwerpen.”
Na eenige discussie waaraan, benevens den Voorsteller en Secondant van het Discussie.

Amendement, de Ouderling van Richmond, de Predikanten van Ladysmith en de Paarl,
de Ouderling van Roopstad, de Predikant van Graaff-Reinet, de Assessor, de derde
Predikant en tweede Ouderling van de Kaapstad, de Predikanten van Stellenbosch,
Glenlynden en Tulbagh, de Ouderlingen van Franschhoek en Zwartland, de Predikanten
van George, Montagu, Colesberg en Murraysburg deel nemen, stelt de Predikant van
Montagu, ondersteund door dien van Stelienbosch, voor: “Dat Voorstellen I. 37 en
II. 12 in verband met elkander worden behandeld, en dat de Vergadering het aan eene sie op to dragen,

Commissie opdrage om hierover rapport uit te brengen.”
Nadat de Ouderling van Murraysburg gerepliceerd had, heeft de stemming

plaats, waaruit blijkt dat de meerderheid voor het Voorstel van den Predikant van worclt aangenOmefl.

Montagu is.
Tot leden der Commissie, die op aanstaanden Zaturdag haar Rapport zal moeten

indienen, worden benoemd—de Predikanten van Montagu, Ladysmith en George, en de
Ouderling van Murraysburg.

Met betrekking tot de zaak van den Predikant van Darling, stelt de Assessor,
ondersteund door den Scriba, het volgende voor: “Dc Synode opmerkzaam geworden Be gronden van dc

zijnde op Art. 125, waarin geeischt wordt, dat de uitspraken der Kerkvergaderingen nitspraak in de zaak

kortelijk zullen moeten inliouden den grond waarop dezelve rusten, en de Artikelen~worden

der Kerkeijke verordeningen waarop dezelve steunen, besluit dat daaraan voldaan
worde door de volgende Artikelen 63 b, en 187 vergeleken met 166: 1 a bij het vonnis
te voegen. Dit Voorstel wordt zonder discussie aangenomen.

Dc Voorzitter legt aan de Vergadering een verzoek der Professoren voor, om Ecu Verzoek van doProfessoren om hun
hun, bij de bespreking van hun Verslag, de gelegenheid te geven, zuiks in de Vergade- Rapport toeteliohtou,

ring nader toe te lichten.
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worcit toegest~an. Op Voorstel van den Scriba, ondersteund door den Predikant van Graafi~Rejnet,

wordt dit verzoek toegestaan.
Be Kiadnotulen worden nu gelezen en goecigekeurd, waarna het daiikgebea

gedaan wordt door den Predikant van Lady Grey.
Geresumeerci en, na goedkeuring, onderteekend op heden den 23sten Oct. 18 ~.

NEGEN-E~T-VEERTJGsTE ZITTING-,
Vri~jdag, den 23sten October.

Afwezig zijn de tweede Predikant van de Kaapstad, de Predikant van Hanover5
en de Ouderling van Hopefield (allen wegens ongesteidheid), ook de OuderJingen van
Simonsstad en Darling.

Be Predikant van Middelburg opent doze Zitting met gebed. Hierop worden
de Handelingen der Acht-en-Veertigste Zitting geresumeerd, goedgekeurd en onder.
teekend.

De Voorzitter brengt ter tafel het Versiag der Commissie, benoemd in de 23ste~ Zitting, met betrekking tot den inhoud van het Rapport van de Hoogleeraren der Theo
alag der Professoren. logische Kweekschool, hetwelk gelezen wordt. (Zie Biji.)
Professor Hofmeijr Met vergunning der Vergadering, licht de tweede Hoogleeraar de aanbevelingen
~eeft de noodi~e toe- 1• i -rr 1

~Ichtiiw. toe, cue in nun v ersiag vervat zijn.
Be Predikant van Robertson, ondersteund door zijnen Ouderling, stelt hierop

voor, dat het Rapport eerst gedrukt, en dan behandeld worde.
Be Predikant van de Paarl, ondersteund door den derden van de Kaapstad, is

van oordeel dat het Rapport terstond behandeld worde, en stelt voor dat de Vergade
DeVergaderingvormt ring, bij de behandeling van doze zaak, enkele bepalingen van het Reglement van Orde
rich in Committ~. buiten working stelle, en zioh in Committ~ vorme.

Nadat dit Voorstel aangenomen en de Moderator tot Pueses van hot Committ~
was benoemd, worden de aanbeveingen der Commissie, punt voor punt, behandeld.

Dc Voorzitter brengt voor de Vergadering de eerste aanbeveling der C1ommissie:
Discus~sie “Bat, behalve de bijzondere stukken, die thans gewoonlijk worden opgegeven, Candi

daten voor het Admissie-Examen steeds bereid behooren te wezen om ad aperturam te
lezen enz.”

Bit geeft~ aanleiding tot eene discussie waaraan de Predikant van de Paarl,
de derde van de Kaapstad, de Predikanten van Uitenhage, Montagu, Clanwil]iam,
Robertson, Richmond, Colesberg en de Assessor deelnemen.

Wat van Caradidaten Hierop wordt het volgende Voorstel van den Predikant van de Paarl, onder
~ steund door den derden van de Kaapstad, aangenomen “Dat Candidaten behooren

gereed te zijn om ad aperturam den een of ander bekenden schrijver in de vier genoem
do talen te lezen.”

In de gesehiedenis der Ret tweede gedeelte dezer aanbeveling wordt unaniem aangenomen, t. w. : “Bat
Isteratuur. zij zich zullen moeten bekend maken met de algemeene omtrekken der gesehiedenis der

literatuur van de genoemde talen, volgens handboeken door de Commissie van Examina
toren aantebevelen.”

Be tweede aanbeveling komt nu ter tafel: “Bat dezelfde eisch in de Mathesin
gedaan worde als in Holland gebruikelijk is; in allen gevalle, dat men tot aan de Vlakke
Briehoekmeeting gaan zal.”
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Be Assessor stelt voor, ondersteund door den Predikant van Riebeek West, dat
de bepalingen hieromtrent onveranderd blijven. In de Mathesis.

Be Predikant van Richmond, ondersteund door dien van Robertson, stelt voor
dat de aanbeveliug der Commissie aangenornen worde ;—hetwelk geschiedt, met dien
verstande, dat de zes eerste boeken van Euclides daaronder begrepen zijn.

No. 3 van het Rapport is nu aan de orde: “Bat er ook geeischt zal worden
eenige bekendheid met de beginselen der Natuurkundige Wetenschappen enz.”

Be Scriba, ondersteund door den Predikant van Aberdeen, stelt voor: “Bat
deze aanbeveling aangenomen worde.”

Be Predikant van de Paarl stelt voor, en wordt door den Assessor gesecondeerd, In de Natuurkunde.

“Bat deze aanbeveling niet aangenomen worde.”
Be Actuarins stelt voor, ondersteund door den Predikant van Uitenhage, “Bat

de Examinandus een testimonium inlevere dat hi,j zich met de beginselen der Natuur
kunde heeft bekend gernaakt.”

Be beide Amendementen worden verworpen en het Voorstel van den Scriba aan
genomen.

Met opzigt tot het laatste gedeelte van deze aangenomene aanbeveling: “Bat Een Assessor voor hot

de Examinatoren, des verkiezende, geregtigd zullen zijn een Assessor voor dit yak te laatstgenoemde yak• moet lid der kerk zijn.
verkiezen, om hun bijtestaan in het afiiemen van het Examen, doet de derde Predikant
van de Kaapstad de vraag : “Of zoodanig Assessor lid van onze Kerk behoort te zijn ‘~“

Op voorstel van den Assessor, ondersteund door den Predikant van IJitenhage,
besluit de Vergadering dat hij lid van onze Kerk moet wezen.

Naar aanleiding van eene andere vraag van den derden Predikant van de Kaap- Zijn work moet koste

stad, wordt besloten : dat het werk van zoodanigen Assessor door hem zonder kosten ~ de kerk ge

voor de Kerk zal verrigt worden.
No. 4, aanbevelende dat er onderzoek naar de persoonhijke godsvrucht der Exa

minandi gesehieden zal, wordt beschouwd door de Commissie als ecu punt waarin de Persoonlijke gods

Synode reeds heeft voorzien. Riermede stemt de Vergadering overeen. vruchtderCai~didaten.

Naar aanleiding van No. 5 besluit de Vergadering zich te houden aan het vroe
ger bepaalde, waarb~j is vastgesteld dat het Examen niet minder dan twee dagen duren, ~ d~re,~~05t

en zoowel schrifteijk als monde1ii~g gesehieden zal.
No. 6, aanbevelende “Bat er ecu gelijk getal van Secundi als van Primarii Secundi voor het Ex

worde aangesteld tot het afnemen van bet Examen,” wordt eenparig aangenomen. amen.

Ret Voorstel in No. 7 vervat—dat er twee termen zullen wezen, waarvan één
bij de toelating zal worden toegepast, namelijk “toegelaten,” en “met lof toegelaten,”—
geeft aanleiding tot eemge discussie.

Sommigen wilen hoegenaamd geen onderscheid bij de toelatino’; anderen daar- Diseussie omtrent do

entegen drie termen; bij de stemming blijkt dat noch het Voorstel dei~Commissie noch~
een der Amendementen aangenomen is.

No. 8 dat vooral wijst op de noodzakeiijkheid van de aanstelling van eenen Voorstel omtrent een

Professor die in de Pi’aktische en Bespiegelende TVljsbegeerte in derzelver verband met de derden Professor.

goclgeleercllieicl oriderwijs zal geven, wordt, op voorstel van den derden Predikant van
de Kaapstad, ondersteund door den Actuarius, aan het Collegie van Curatoren toever
trouwd.

Naar aanieiding van No. 9, dat betrekkino’ heeft op het toelaten van Studentenb . . Bepahngen omtrent

van andere Kerkgenootschappen, en de voorwaarden waarop d~t zal kunnen geschieden, Studenten van andere

besluit de Vergadering dat zij die, tot andere Kerkgenootschappen behoorende, door dc kerkgenootschappeu.

Professoren tot het bijwonen der lessen worden toegelaten, £15 per jaar zullen betalen;
1. e. £5 voor bet fonds der Kweekschool, en het overige om gelijkelijk onder de Profes
soren te worden verdeeld; en dat zij tevens zulleii afzien van alle voorregten in de
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Gereformeerde Kerk, waarop diegenen aanspraak maken, die op eene geregelde wijze
tot de Kweekschool zijn toegelaten.

Aengeande Proefpre- De aanbeveling in No. 10 vervat, dat, namelijk de Student, voordat hij den graad
ken, van Candidaat in de godgeleerdheid verkrijgt, twee proefpreken sub prceside zal hebben

gedaan, wordt aan het goedvinden der Professoren overgelaten.
De ]3iblotheek der No. 11, eenige maatregelen bevattende die genomen kunnen worden, ter ver
Kweeksehool. meerdering van de Bibliotheek tier Kweekschool, wordt naar het Collegie van Curatoren

verwezen.
Naar aanieiding van No. 12, dat over het gezet prediken der Professoren handelt,t~g~z:ti1iken wordt besloten, overeenkomstig aanbeveling der Commissie, “dat elk der Professoren

gehouden zal zijn om minstens eenmaal per maancl, ter plaatse waar de Kweekschool
gevestigd is, te prediken, uitgezonderd tijdens de vacantieclagen.”

Tevens wordt vastgesteld dat de Kerkeraad van Stellenbosch verzocht zal wor
den om het gebruik van den Kansel af te staan.

Aangaandeflijbelken Met betrekking tot de aanbeveling der Professoren “dat onderzoek gedaan
nis in Candidaten. worde naar Bijbelkennis bij de Oanclidaten tot het Admissje Examen,” wordt besloten

aan deze aanbeveling gevolg te geven.
Nadat het Oommitt6 nu was opgeheven en de Vergadering weder behoorlijk

geconstitueerd, worden de besluiten die naar aanleiding van het behandelde Rapport
De be~1u~ten van hot zijn genomen, aan de Vergaderino’ ter goedkeurino’ vooro’elegd.
Committe worden be- b b b
krachtigd. Be Predikant van Montagu, ondersteund door den Scriba, stelt voor “Dat het

gebruik van twee termen bij de toelating tot de Kweekschool, zoo als door de Commis
sic is voorgesteld, gewettigd worde.”

Be Predikant van Murraysburg, ondersteund door den derden van de Kaapstad,
wil—dat er tine termen zullen wezen, zoo als in Nederland gebruikelijk is.

Be Assessor, ondersteund door den Predjkant van Robertson,—dat er geene
versehillende termen zullen gebezigd worden.

Er zullen bij do toela- Tot stemming gebragt worden tie beide Amendementen verworpen, en het Voor
ting Cand~d~•~ stel van den Predikant van Montagu met de beslissende stem van den Voorzitter aan
worden. genomen.

Me~ deze wijziging worden de besluiten van het Committé nu door tie Vergade
ring aangenomen.

Be Predikant van Montao’u deelt mu inede, als medelid van tie Commissie, omDr. Hofzneijr wil ver- . . . .

der voor de Kweek- voor het Theologisch Seminariurn in den Rmg van Graaff-Remet te collekteren, dat
school collekteren. deze Commissie de collekte in genoemden Ring, onder bijzondere omstandigheden, nog

niet heeft kunnen voltooijen, en slechts op eene gunstige gelegenheid waeht, om met dat
werk voorttegaan.

Volgens bepaling van gisteren worden Beschnijvingspunten III. 5 en II. 2 ter
tafel gelegd.

Op voorstel van den Predikant van Middelburg, ondersteund door dien van
Clanwiiliam, wordt besloten III. 5 in handen der Regts-Commissie te stellen.

d Be Predikant van de Paarl verzoekt om ontslag als Lid der Regts-Commissie;
Lee~aar va~ Fran h- de Vergaderiug wenscht echter dat dit ontslag hem liever niet gegeven worde.
~~ In plaats van den Ouderling van Franschhoek, die in deze zaak niet zitten kan,

wordt de Ouderling van Zwartland in die Commissie benoemd, en in plaats van den
Predikant van Pieterni aritzburg, de Assessor.

Inwijding dec nienwe Op verzoek van den Kerkeraad van Stellenbosch, die de leden dezer Vergade
Icerk to Stellenbosch. ring uitnoodigt, om de plegtige inwijding van hun nieuw Kerkgebouw op Zaturdag,

den 31 sten dezer, bijtewonen, wordt besloten op dien dag geene zitting te houden.
Be Voorzitter maakt bekend dat hij een Voorstel heeft~ ontvangen van den

tweeden Ouderling van de Kaapstad, dat bij tie bijzondere Voorstellen zal worden gelegd.
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Be Kiadnotulen worden hierop gelezen en goedgekeurd, en het dankgebecl ge
daan door den Predikant van Napier.

Geresumeerd, goedgekeurd en onderteekend op heden den 2dsten October 1863.

VIJFTIG~STE ZITTING,
Zaturdctg, den 24sten October.

Afwezig zijn de tweede Predikant van de Kaapstad, de Predikanten van Stel
lenbosch, Caledon, Richmond, Clanwihiam, Gleulynden, Heidelberg, Ceres, Hanover,
Riebeek West en de Actuarius, en de Ouderlingen van Simonsstad, Hopefield, Glen
lynden, Darling en Riebeek West.

Be Predikant van Mosselbaai doet het gebed. Be Notulen der Negen-en-Veer
tigste Zitting worden gelezen en na goedkeuring onderteekend.

Na het lezen vraagt de Predikant van Montagu hoe het moet worden verstaan
dat de aanbeveling van de Commissie omtrent de genoemde vakken en het aanstellen ne benoerning van ceo

van een derden Professor aan de Curatoren wordt toevertrouwd, in verband met het ~e~~’va~’

hesluit der Vergadering genomen op den 3Osten October 1 862. ken

Be Voorzitter antwoordt dat zoowel de benoeming van den derden Professor als
de opdragt en verdeeling der vakken, door de Commissie aanbevolen, aan de Curatoren aan~deC~ratoren toeS

wordt toevertrouwd.
Hiermede vereenigt zich de Vergadering.
Be Predikant van de Paarl levert ecu Schrifteijk Protest in tegen de Besluiten, Dc. Van tier Lingen

die op gisteren, naar aanleiding van het Rapport der Commissie op het Verslag der protesteert.

Professoren, door de Vergadering zijn genomen. (Zie Bijl.)
Op voorstel van den Scriba, ondersteund door den Ouderling van Montagu, Alle klagten naar do

wordt besloten al de Klagten die ingediend zijn, met de daarbij behoorende Bocumen- Re~ts-Cornmissie yes-

ten, in handen van de Regts-Commissie te stellen.
Het Concept-Antwoord op den Brief van den Ouderling Van Wijk wordt door Ret Antwoord op den

de in deze zaak benoemde Commissie ingeleverd. van A, J. van

Na eenige discussie stelt de Predikant van Montagu, ondersteund door den
Ouderhing van Swellendarn, voor: “Bat de vragen in het voorgedragen Antwoord zal verder overwogess

eenige dagen ter tafel blijven liggen, ter verdere overweging van de leden der Verga- worden.

dering.” Dit wordt aangenomen.
I. 38 wordt, van wege de afwezigheid van den Predikant van Clanwilliam, uit

gesteld.
I. 39 : “Bat er van wege de Synode gedrukt worde eene uitgave van het Boop

formuher, waarin de stukken die men vrijheid heeft uit te laten, in cursief gedrukt
worden,” komt nu in overweging.

Boor den tweeden Ouderling van de Kaapstad, gesecondeerd door den Predi
kant van Aberdeen, wordt voorgesteld: “Bat di~ Voorstel aangenomen worde, en dat
aan elken Kerkeraad een authentique exemplaar toegezonden worde.”

Dc Ouderling van Burgersdorp, ondersteund door dien van Tulbagh, stelt voor:
“Bat het genomen Besluit omtrent de Formulieren in revisie kome.”

Be Predikant van Middelburg stelt voor, ondersteund door dien van Hopefield, Diectosie ornirent h~b

“Dat dit Voorstel niet aangenomen worde.” drukken en versprei
den van bet Doop-fo~

Na eemge discussie trekt de Ouderling van Burgersdorp, met verlof der Verga- muller,

dering, zijn Amendement terug.



140

Per stemming gebragt, wordt het Amendement van den Predikant van Micide1~
burg verworpen en het Voorstel van den Kaapstadschen Ouderling aangenomen.

I. 40: “Aan de Synode wordt dringend opgedragen de behoefte van de inwoners
aan de andere zijde der Oranje Rivier,” komt nu in behandeling.

Be Predikant van Hoopstad meent dat zijn Voorstel, door de uitspraak van het
De herderlooze toe- Hooge Geregtshof in het voorleden jaar, vervallen is. Hij draagt nogtans voor, den

~r~e ~ra~ herderloozen toestand waarin vele lieden, onmiddelijk aan de overzijde der Oranje Rivier
Rivier, en buiten den Vrijstaat, verkeeren.

Be Predikant van Middelburg stelt hierop voor: “Be Predikant en Kerkeraad
OpS~flVok van Hoopstad worden, van wege de Synode, verzocht, zich de belangen der bedoelde

personen, zoo veel mogelijk, aan te trekken.” Bit Voorstel wordt door den Assessor
gesecondeerd en door de Vergaderirig aangenornen.

I. 41 : “Hoe te handelen met Wesleyanen, Episcopalen enz. die begeerig zijn
hunne kinderen in onze Kerk ten doop te brengen ~“ komt nu ter sprake.

Na eene uitvoerige discussie bepaalt de Voorzitter de aandacht der Vergadering
Discuss~~ omtrent het bij eene vraag door den Kerkeraad van Fauresmith, in de Synode van 1857 gedaan en~
~r e~n~ ro~rre~ luidende als volgt: “Op welke voorwaarden kunnen Kerkelijke voorregten toegestaan
anderekerkegenoot. worden aan leden van andere Kerken die hun verblijf in onze gemeente hebben ?“—en

bij het antwoord van den toenmaligen Voorzitter: “Bat het, namelijk, ten zijuent eene
huishoudelijke bepaling is, dat, zoo lang leden van andere Kerkgenootschappen zich wel
gedragen, en tevreden zijn onder opzigt van den Kerkeraad te staan, hun bet genot der
Kerkelijke voorregten wordt verleend.”

Be Predikant van Hoopstad verklaart zich met de inlichting die hij bekomen
heeft, tevreden te zijn, en trekt zijn Voorstel terug.

I. 42: “Opheldering van Art. 36 : 9” wordt door den Voorsteller ingetrokken,
ten gevolge van het besluit dat reeds hieromtrent in deze Vergadering is genomen.

Be Vraag van den Zendeling Van der Rijst: “Wat is, volgens onze Geloofsbe-.
lijdenis, de leer onzer Nederdujtsch Gereformeerde Kerk aangaande de Aanneming ‘?“

wordt nu ter tafel gebragt.
Eene Vraag van den Boor den tweeden Ouderling van de Kaapstad, gesecondeerd door den Ouderling

Rust v~de hand van Aberdeen, wordt voorgesteld: “Bat dit punt niet in overweging genomen worde.”
wezen. Be Predikant van Burgersdorp, gesecondeerd door dien van ]\~Iontagu, stelt als

Amendement voor: “Bat de beantwoording van deze vraag blijve overstaan tot dat
II. S zal behandeld zijn.”

Ret Ameiidement wordt niet aangenomen, maar wel het Voorstel.
Be Predikaut van IViontagu geeft hierop kennis dat hij zich bet regt voorbehoudt,

om, ten opzigte van dit Voorstel, eenige vragen aan de Vergadering in te dienen.
Be Predikant van Tulbagh levert iru dit Voorstel in, dat door den Voorzitter op

~d:Vd Maandag ter tafel gelegd zal worden: “Bat de Sjmode sluite niet later dan op Bings~
ring. dag den 3den November aanstaande, en dat zij, zoo het de bezigheden vereischen,

dagelijks tot 5 ure in den namiddag zitte, en ook dagelijks eene Avondzitting van 7 tot
9 ure houde.”

~ d ~ Be derde Predikant van de Kaapstad levert ook een Voorstel in: “Bat tot het
ratoren der Kweek- getal van de Curatoren der Theologische Kweekschool ook de Actuariu~ Sp~odi worde
school. toegevoegd.” Be Voorzitter zal dit onder de bijzondere Voorstellen later ter tafel

brengen.
aet Bidnur. Be Predikanten van Cradock en Pearston worden benoemd om in het Synodaal

Biduur op Maandag avond voortegaan.
Be Kladnotuien worden gelezen en goedgekeurd, waarna het dankgebed door

den Scriba gedaan wordt.
Geresumeerd, goedgekeurd en onderteekend op heden den 26sten October 1863.
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~EN~EN~VIJFTIGSTE ZITTING,
Macindag, den 26sten October.

Afwezig zijn de tweede Predikant van de Kaapstad, de Predikantei~ van Glen~
lynden, Caledon, Ceres, Richmond, Hanover, en de Ouderlingen van Glenlynden en
Hopefleld.

Be Ouderling van Swellendam doet bet gebed. Be Notulen der Vijftigste
Zitting worden gelezen, en, nadat zij goedgekeurd waren, onderteekend.

Ret Voorstel van den Predikant van Tulbagh, bij de jongste Zitting ingeleverd,
wordt besproken doch verworpen.

I. 4: “Be deelname aan bet Predikanten Weduwenfonds worde niet verpligtend Be deelname aan het

verklaard” wordt, hoewel de Predikant van Darling niet meer in de Vergadering tegen- Weduwen fonds bIijftverpligtend.

woordig is, ter sprake gebragt. Uit de stemming, waaraan de Predikanten alleen dccl
nemen, blijkt echter, dat alien tegen de aanneming van dit Voorstel zijn.

1. 6 : “Vrije Verkiezing in de gemeente van de Kaapstad,” wordt door den voorstelomtrentvriie

derden Predikant van de Kaapstad voorgesteld en door den Predikant van Napier verkiezingindeKaapstad.

gesecondeerd.
Be Ouderling van Burgersdorp, ondersteund door dien van Murraysburg, stelt Een Amendement

voor: “Dat dit verzoek niet toegestaan worde.”
Daar het blijkt dat niemand genegen is om eene discussie over dit punt te

openen, gaat de Vergadering tot het stemmen over. Be uitsiag is dat het Amendement wordt aangenomen.

aangenomen wordt.
I. 26 wordt, van wege de besluiten betreffende de Vrije Verkiezing, vroeger

~EIoor de Vergadering genomen, als reeds afgehandeld beschouwd.
I. 14 betreffende de kleeding waarin de leden de Vergadering zullen bijwonen, Een voorstel omtrentkleeding wordt niet

wordt, op voorstel van den Predikant van Robertson~ ondersteund door den Actuarius, behand~Id.

niet behandeld.
Be Commissie benoernd em te rapporteren op de vraag—in hoe verre de Huwe- Huwelijics Ordonnan

lijks-Ordonnantie van Be Mist nog kracht van wet heeft, levert haar Versiag in. Zij tie van Be Mist.

heeft regtsgeieerd advies ingewonnen van den fungeerend Prokureur-Generaal en legt I~apport der Comusisne.

dat advies ter tafel. (Zie Biji.)
Be Ouderhng van Zwartiarid, ondersteund door den Assessor, stelt voor—dat

het besiuit van de 44ste Zitting, met betrekking tot het niet verpligtende voor den Eenvorigbesluit heroxntrent wordt in re
Leeraar om personen, bij vertoon van Huwehjks Licentien, in het huwelijk te beves- visie gebragt,

tigen, in revisie gebragt worde.
Daar dit Voorstel aangenomen wordt, stelt de Assessor voor, gesecondeerd door en veranderd.

den derden Predikant van de Kaapstad, dat het besluit aldus veranderd worde : “Pre- Predikanten zijn verpligt huwelijken te be
dikanten zijn verphgt Ruwelijken te bevestigen, op vertoon eener Licentie, tenzij dat vestigen.

zij er gemoedelijke be~waren tegen hebben.” Hiermede vereenigt zich de Vergadering.
Be Predikant van Montagu verzoekt aanteekening dat hij aan de stemming in Dr. Hofmeijr is buiten

deze zaak geen dccl heeft genomen, bij gebreke aan de noodige inlichting. stemming gebleven.
Ret Voorstel om Art. 63 naar de behoefte der Kerk te remoduleren,—vervat in

1. 17, wordt gedaan door den Predikant van Stellenbosch, ondersteund door den Predi
kant van Montagu.

Baar enkele leden meenen dat dit punt reeds door de Commissie van Examina
toren is behandeld, en de overwogen Rapporten niet tegenwoordig zi,jn, stelt de Voor~
zitter de verdere behandeling van dit punt, alsook van I. 18 betreflènde de uitdrukkin
gen “Foreign” en “Colonicd Service,” uit tot na de Pauze.
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Voorstelorn eon B~ef I. 38: “De Synode besküte een rondgaanden Brief aan alle Ouderlingen en Oud~
aan nile Ouderlingen
to rigten. Ouderlingen des lands te zenden enz.,” wordt door den Predikant van Clanwilliam

voorgesteld en toegelicht, ondersteund door den Ouderling van Worcester.
Arnondernent. Dc Assessor, ondersteund door den Predikant van Albanie, stelt voor—_dat

dit Voorstel niet aangenomen worde.
De Predikant van Graaff-Reinet, ondersteund door den derden van de Kaapstad,..

Verder Arnendernent. dat de Voorsteller de meest noodzakelijke onderwerpen aan de Oommissie, benoemd om

den Herderlij ken Brief optestellen, noeme, opdat zij in dien brief opgenomeu worden.
Beoluit. Dc beide Amendementen worden verworpen en bet Voorstel aangenomen.
Rapport der Corn- Ret Rapport der Commissie, aangesteld om Advies intedienen, met betrekking
van Do. Kotz~ enz.
missie op de ~agen tot de vragen, die, in verband met de schorsing van den Predikant van Darling, bij deze

Vergadering zijn ingeleverd, wordt ontvangen en gelezen. (Zie Bijl.)
Discuosie. Op voorstel van den dercien Predikant van de Kaapstad, ondersternid door den

Predlikant van Robertson, wordt bet punt voor punt behandeld.
Zijn trakternent moet Aangaancle No. 1 van bet Versiag wordt besloten, op voorstel van den Predikant

uitbetaald.
nb tot hiertoe worden van Robertson, ondersteuiid door dien van Colesberg, bet daar gegeven antwoord goecl

te keuren.
Voor do waarnerning No. 2 wordt insgelijks aangenomen, op voorstel van den Ouderling van Murrays~
der dienot wordt go
zorgd. burg, ondlersteund door den Predikant van Burgersdorp.

Dc Predikant van Piketberg verzoekt aanteekening dat hij in de minderheict
heeft gesternd.

D~. Kotz~ is niet go- No. 3,—inboudende, dat de Predikant van Darling, door zijne schorsing verstoken
regtigd tot hot preken is van alle regten en voorreg~en hem competerende als Predikant van de Nederduitsch
euz.

Gereformeerde Kerk enz.,—geeft aanleiding tot eene discussie.
Dc derde Predikant van de Kaapstad, ondersteund door den Ouderling van Rei~

D;scussie Iiieromtrent. delberg, wil dat de beide eerste ~agen van den Predikant van Darling, met betrekking
Voorotel van Do. tot het inzegenen en bevestigen van Huwelijken, niet door deze Vergadering beantwoord
Heijns. zullen worden, maar dat den Predikant van Darling zal berigt worden, dat hij zich, om

bet gewenschte antwoord, bij de Regering moet vervoegen.
Dc Predikant van Robertson, oudersteund door den Ouderling van Tu1bagh~

Arnendement van Do. stelt bet volgende Amenclement voor: “Met betrekking tot al de door den Predikant
MacGregor. van Darling gedane vragen, stelt de ondergeteekende voor, dat ten antwoord daarop

gegeven worde, dat hij geschorst is van aJie pligten die op hem rusten als Leeraar van
de Nederduitseh Gereformeerde Kerk en van die alleen.”

Verder Arnendernent Na de Pauze. Dc Ouderling van Murraysbm~g, ondersteund door dien van
door den Ouderling
1). S. U Jouhert. Montagu, wil—dat bet Rapport van de Commissie aangenomen worde.
Nog een Ainendernent Dc Predikant van Albanie, gesecondeerd door den Ouderling van Uitenhage,
door Dr. Roux. stelt als verder Amendement voor: “Met betrekking tot Vraag 1 worde geantwoord

nee~n; met brekking tot Vraag 2 worde hij verwezen naar bet Gouvernement.”
Dit laatste Amendernent wordt verworpen en dat van den Ouderling van Murileeluit. raysburg aangenomen.

Wie in do mimlerheid lie derde Predikant van de Kaapstad, de Predikanten van Durban en Zwart
land, en de Ouderlingen van Zwartland e~ Hoopstad, verzoeken aanteekening dat zij in
de miuderheid gestemd hebben.

Men wil do vragen Met betrekking tot No. 4 van bet Rapport, dat een antwoord voorstelt op de
orntrent Iidrnaatschap
nan den Kerkeraad Vragen van den Predikant van Darling betreffende zijn lidmaatschap, stelt de Ouder
overlaten. ling van Murraysburg, ondersteund door dien van Colesberg, voor,—dat de aanbeveling
Voorstel. der Commissie worde aangenomen.

Eon Arnendement van Dc derde Predikant van de Kaapstad, ondersteund door dien van Albanie,
Dr. Heijns wenscbt dat op die Vragen geantwoord worde: “flat de Predikant van Darling zijne

regten en voorregten als lidmaat behoudt.”

I
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Deze emendatie wordt bij meerderheid van stemmen aangenomen. wordt aangenornen.

Be Predikant van Montagu verlangt dat aanteekening ~eschiede, dat hij in de Dr. Hofineijr is in de

~ninderheid gestemd heeft. ~ minderheid.

I. 17 en 18 komen nu weder in behandeling.
Be Predikant van Stellenbosch dringt er op aan, dat er eene Commissie benoemd

worde, zoo ala voorgesteld in 1. 17, en deZe Commissie dan tevens I. 18 in overwe
ging neme.

Bit Voorstel wordt door den Predikant van Montagu gesecondeerd.
Bij de stemming worden deze beide punten afzonderlijk in omvraag gebragt.

De Vergadering verklaart zich tegen beiden. Be Predikant van Montagu is in de
minderheid.

Be Assessor, ondersteund door den Predikant van Burgersdorp, stelt nu het Candidaten “voor Ce

volgende voor: “Dat Candidaten tot de Heilige dienst die aihier aankornen met Acte loniale of Buitenland

van Toelating of Ordening voor Coloniale of Buitenlandsehe dieiist, niet worden gelegiti— ~ g~~me~c~°”

meerci ala Predikanten onzer Kerk.” Bit Voorstel wordt door de Vergadering worden.

aangenomen.
Ret Rapport der Commissie voor ingekomen documenten, tij dens de Zittii~gen

in 1862, wordt gelezen en terstond behandeld. (Zie BijL)
Ret verzoek van vijf leden der gemeente van Zwartland, om tot Piketberg to

mogen behooren, wordt hun toegestaan, daar de Afgevaardigden van Zwartland, zoowel toegestaau.

als die van Piketberg in die schikking genoegen nemen.
I-let verzoek van J. Zoer en lvi. Pierik “dat hun wettig Kerkelijk karakter ala

lidmaten gehandhaafd moge worden,” wordt gelezen.
Be Assessor, ondersteund door den Predikant van Ladysmith, stelt,—na eenige verzoek van J. Zoc-r

in]ichtingen van den Predikant van Piketberg en eenige discussie over deze zaak,—het en M. Pierik.

volgende voor: “Baar er zoo veel tijd verloopell is, dat geen Attest gegeven kan wor
den, zoo worde de Kerkeraad van Piketberg verzocht om Certifikaten van Lidrnaatschap
van deze personen to zenden naar den Kerkeraad van de Kaapstad, die dan, zoo er geene Besluit daaromtrent.

objectie tegell mogt bestaan, lien als Leden der Kerk erkennen en te bock stellen zal.”
Met dit Voorstel vereenigt zich de Vergadering.

Aangaande den Brief van Dr. Adamson wordt, op voorstel van den Assessor, Een Brief van lh’.
Adamson.

ondersteund door den tweerlen Ouderhng van de Kaapstad, besloten: “Bat de WeT
Eerw. Dr. Adamson bedankt worde voor zijne betoonde belangstelling, en hem tevens
worde geantwoord, dat de Synode, onder de tegenwoordige omstandigheden, geene Besluit daaromtrent.

verandering hoegenaamd, in de benammgen van Kerkehjke personen en hgchamen
onzer Kerk, wenscht to inaken.”

Wat de overige Docurnenten aanqaat, die, onder Roofd. II. in het Rapport der
Eemge Documeuten

Commissie, worden genoemd, neemt de Vergadering genoegen in het Rapport dier Corn- worden niet behandeld

missie, die ze “minder gesphikt oordeelt ter overweging ;“ weshalve zij ter zijde worden
gelegd.

~ Be Vergadering gaat nu over tot de behancleing van Roofd. TI. der uieuwe
Beschrijvingspunten.

II. 1, die twee vragen beheist betreffende leden der Kerk “die niet ten voile~
gelooven” aan de Behjdenschriften en Formulieren der Kerk, geeft aanleiding tot eene niettenvollegelooven”

breedvoerige discussie, nadat de Predikant van Wellington de Vergadering nader had~
ingelicht omtrent het dod de zer vragen.

Eindelijk stelt de Assessor, ondersteund door den Predikant van Cradock, voor : VoorsteL

Daar de uitdrukking ‘niet ten voile gelooven’ te onbepaald is, besluite de Synode de
vraag niet te beantwoorden.”

Be Predikant van Stellenboach, ondersteund door dien van Lady Grey, wil dat Aineisdeinent.

op de eerste Vraag geantwood worde: “Met geduld en langmoedigheid.”
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Besluit. Dit Amendement wordt verworpen; het Voorstel daarentegen aangenomen.
Onze verhouding tot ~ 3, betreffende onze verhouding tot de Gereformeerde Kerken buiten do
Ioniewordtbesproken. Kolonie wordt door den Scriba toegeiicht, die vervoigens vzorstelt: “flat er eerie Corn

missie benoemd worde om deze zaak in overweging te nemen.”
EeneComnaissiewordt flit Voorstel wordt ondersteund door den Predikant van Burgersdorp, en door
benoemd. de Vergadering aangenomen.

Tot leden dier Commissie worden benoemd de Scriba, de Predikanten van Al-.
bai~ie, Uiteniaage, Richmond en Colesberg, en de Ouderling van Richmond, die op aan
staanden Donderdag hun Rapport zullen moeten indienen.

Commissie voor een Tot leden der Commissie orn een Concept optestellen van eenen Brief aan alle
Brief aanOuderlingen. Ouderffi~gen en Oud-Ouderlingen onzer Kerk, worden benoemd de Predikanten van

Clanwiliarn en Lady Grey. flat Concept zal insgeiijks op. aanstaanden Donderdag
gereed moeten zijn.

Ten gevolge van II. 4, bevattende de Vraag: “Hoe heeft een Kerkeraad teHet onderling toedie
nen des Avondmaals handelen wanneer leden der Kerk onderling dc bondzegeien des Heiligen Avondmaals
door leden, toedienen of die ontvangen van personen, die tot de bediening der Sacramenten net geor

dend zijn ?“ wordt—op voorstel van den Scriba, ondersteund door den Actuarius,—
is ongeregeld ~. besloten te verkiaren, “flat zuiks onbetamend en ongeregeid is, daar de Gereformeerde
betamend. Kerk niet toeiaat dat de bondzegelon bediend worden anders dan door daartoe geordende

personen.”
Wie in de minderheid De Predikanten van Stellenbosch, de Paarl en Ladysmith verzoeken aanteeke-.
zijn. . ..

rung dat zij in de minderheid gestemd hebben.
Een Voorstel omtrent JJ• 5, betrekkeiijk een onderscheid tusschen aangenomene en voile lidmaten,
“agenornene en vol- wordt door den Voorsteller, den Predikant van Robertson, toegeicht.

Dc Actuarius, ondersteund door den Ouderling van Riebeek West, doet hetwordt met aan”eno
men. volgende Voorstel, dat door de Vergadering wordt aangenomen: “Geene bepahng van

dien aard worde er gernaakt.”
Dc Kladnotulen worden gelezen en goedgekeurd.
Dc Predikanten van George en Riebeek West, aismede de Ouderlingen van

~eed~nverzoe. Riebeek West en Darling, verzoeken aanteekening, dat zij, bij de. behandeling van het

~ Versiag der Commissie die gerapporteerd heeft op de Vragen gedaan naar aanleiding
van de schorsing van den Predikant van Darling, nog niet ter Vergadering waren.

Het dankgebed wordt gedaan door den Predikant van Hopefield.
Geresumeerd, goedgekeurd en onderteekend op heden den 27sten October 1863.

TWEE-EN-VIJFTIGSTE ZITTJNG~,
Dingsdag, den 27sten October.

Afwezig zijn de tweede Predikant van de Kaapstad, de Predikant van Hanover
en de Ouderling van Hopefield.

1)s. Krige keen naar Dc Predjkant van Prins Albert is heden wegens krankheid in zijn huisgezin,
huis. met veriof van den Voorzitter, naar huis gekeerd.

Dc Ouderling van Tuibagh doet het gebed. Dc Notulen der Een-en-Vijftigste
Zitting worden gelezen, goedgekeurd en onderteekend.

Ben Voorstel aangaan- II. 6 der Beschrijvingspunten wordt nu ter tafel gebragt. Dc Predikant van
de de Professoren, Robertson geeft zijne toelichting en stelt daarop voor: “flat de Professoren van de

Theoiogische Kweekschool en andere Leeraren in dienst van de Synode, doch die eerie
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eigene gemeente niet hebben, aT de voorregten der gewone Leeraren genieten zuilen.”
flit Voorstel wordt gesecondeerd door den Ouderling van Robertson.

De derde Predikant van de Kaapstad, ondersteund door den Predikant van Amenciernent.

Durban~ stelt als Amendement voor, “flat dit Voorstel door de Vergadering verworpen
worde.”

Be tweede Ouderling van de Kaapstad, ondersteund door den Predikant van
Stellenbosch, heeft een ander Amendement :—“ Be Synode besluit den Professoren van NogeenArnendeineiit.

de Theologisehe Kweekschool en andere Leeraren in dienst der Kerk te verzoeken hare
Zittingen zooveel mogelijk bijtewonen, met het dod, om, wanneer door een of meer
leden uitgenoodigd, hun gevoelen aan de Vergadering over de eene of andere zaak med&
tedeelen.

Be Predikant van IJitenhage, ondersteund door den Ouderling van Murraysburg,
stelt verder als Amendement voor: “flat een eerbiedig~ verzoek door de Roog Eerw. Een vercier Arnende

Synode worde gedaan aan de Rooge Regering, ten einde Art. 7 van de Ordonnantie ment.

worde gewijzigd, om gevoig te kunnen geven aan het Voorstel van den Prediktmt van
Robertson.”

Be Predikant van Robertson trekt, met verlof der Vergadering, zijn Voorstel in, Discussie.

ten gunste van het Amendement van den tweeden Ouderling van de Kaapstad.
De Assessor bepaalt de aandacht der Vergadering bij de vierde afdeeling van

Art. II. van de Constitutie der Hervormde Hollandsehe Kerk in Noord Amerika, liii
dende als volgt: “Geen Professor, zoo lang hij in dienst is, zal het herderlijke opzigt~ifl ~ oord

van eenige gerneente hebben, of lid zijn van eenige Kerkelijke Vergadering enz.”
Tot stemming gebragt worden de beide laatste Amendementen verworpen, en Besluit.

dat van den Predikant van de Kaapstad daarna aangenomen.
II. 7 wordt door den Predikant van Robertson toe&elicht. Hij zet de redenen Voorstel omtrent é~neb of meer Commissien,

uitvoerig uiteen, waarom hij het m genoemd Beschrijvingspunt gevonden Voorstel heeft tie gemeenten t~

gedaan, en. eindigt met voortestellen, ondersteund door zijnen Ouderling: “Bat eene of bezoeken.

ineer Commissien, elk van twee Leeraren, door de Synode afgevaardigd worden, om
ouderscheidene gemeenten te bezoeken en daarin te prediken.”

Na eenige discussie, waaraan de Predikanten van Graaff-Reinet, Stellenbosch, de Discussie.

Paarl, Ladysmith, Clanwilliam, Glenlynden, de Scriba en anderen deelnemen, stelt de
Predikant van Graaff-Reinet, ondersteund door den Ouderling van Calvinia, voor: “Be Aan naburige Leer-acre wordt aanbevolen

Synode beveelt ten dringendste aan naburige Leeraars en andere belangstellenden aan om, dikwijls bij elkancler

zooveel mogelijk, beurtelings bij elkander te komen, en op de wijze die zij meest geschikt te koinen.

achten, de belangen der persoonlijke godsdienst te bevorderen.” Met deze emendatie
vereenigt zich de Vergadering.

Met betrekking tot II. 8, stelt de Actuarius, ondersteund door den tweeden
Ouderling van de Kaapstad, voor : “Bat het Voorstel niet in behandeling kome.”

Be Scriba, ondersteund door den Ouderling van Pearston, “flat het tot de aan—
staande Synode uitgesteld worde.” wortit niet behasideld.

1-Jet Amendement wordt verworpen en het Voorstel van den Actuarius aange
nomen.

II. 9 : “Verzoek dat Villiersdorp gebragt worde onder den Ring van Swellen- Be gemeente van Vii-

dam of dien van Tulbagh,” wordt nu ter sprake gebragt. Op verzoek van den Consu- liersdorp wordt

lent dier gemeente, wordt de brief, dit voorstel begeleidende, gelezen.
Be Ouderling van Villiersdorp zegt dat het ook de wensch der gemeente is. Dc onder den Ring

Ouderling van de Paarl stelt hierop voor, oridersteund door dien van Calvinia, “Dat Swellendam gebragL

aan het verzoek worde voldaan, en de gemeente van Villiersdorp tot den Ring van
Swellendam behoore.” Bit Voorstel wordt door de Vergadering aangenomen.

Op voorstel van den Actuarius, gesecondeerd door den Ouderling van Villiers- Dc Predikant van Caledon is (onitilent

dorp, wordt de Predikant van Caledon tot Consulent dier gemeente aangesteld.
Fl
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Een Voorstel van Ds. U. 10 komt flu ter sprake. Be Predikant van Tulbao~h, ondersteund door zijuen
Shand om de Pormu
lieren enz. afzonderlijk Ouclerling, stelt voor: flat de Forrnuheren van Eemgheid, bij name de Heidelberg
te doen druicken sche Catechismus, de Geloofsbelijdenis, de Dordrechtsehe Leerregels en de Liturgisehe

Schriften, in het Hollandsch, gelijk reeds in het Engelsch geschied is, op last en voor
rekening van de Synode uitgegeven worden.”

Na eene uitvoerige discussie, waaraan de Ouderling van Colesberg, de Predikant
wordt aangenosnen, van Glenlynden, de tweede Ouderling van de Kaapstad, de Assessor en anderen deelne

men, wordt het Voorstel aangenomen.
Commissje daartoe be- Tot Commissie, om voor de uitgave te zorgen, worden aangesteld de Aetuarius,
noemd. de Assessor, de derde Predikant en de tweede Ouderling van de Kaapstad.
Hoe te maken bij liet Ten opzigte van II. 11 : “Be Syn ode bepale wat een Kerkeraad te doen staat,
insolvent Kd bij de insolven~verMaring van een van deszelfs leden,” stelt de tweede Ouderling van
lid de Kaapstad voor, gesecondeerd door den Ouderling van Colesberg: “Baar de Synode
Voorstel. het niet raadzaam acht omtrent dit punt eenige bepalingen vast te stellen, zoo besluit

zij het niet in overweging te nemen.”
Be Predikant van Colesberg, gesecondeerd door dien van Richmond, stelt als

Amendernent. Amendement voor: “Bat eene Commissje benoemd worde, om aangaande deze zaak te

adviseren.”
Commiseje benoemd. Ret Amendement wordt aangenomen. Tot Commissie worden benoemd, de

Ouderling van Zwartland, de Predikant van Albanie, de Predikant van Piketberg en de
eerste Ouderling van de Kaapstad, met verzoek om op Vrijdag morgen Rapport inte
dienen.

Di. Van der Lingen Be Predikant van de Paarl verzoekt aanteekening dat hij in de minderheid
in cle mindorheid. heeft gestemd.

Verzoek van Di. Bar- Be Voorzitter berigt een brief van den Emeritus Predikant van Richmond te
rangd hetreffendezijne hebben ontvangen, verzoekende dat, van wege het veelvuldig geschrijf in de Couranten,
insolventje. ..

eene Commissie worde aangesteld om naar de oorzaak van zijne insolventie onderzoeK te
doen. Ook dit wordt. aan de benoemde Commissie opgedragen.

Ecije Commjssjewordt III. 14 wordt nu, op verzoek van den Predikant van Middelburg, ter tafel ge
benoerncl mu o~ cle bragt en besproken. Ondersteund door den Ouderling van Heidelberg, stelt hij voor:

Be~ers~itwo~den. “flat er eene Commissie worde aangesteld om een Concep~-antwoord op te stellen.”
Be Vergadering neemt dit Voorstel aan. Als leden van die Commissie noemt de Voor
zitter de Predikanten van Cradock, Middelburg, Burgersdorp en Graaff~Reinet, en ver
zoekt hun om op Vrijdag morgen hun Rapport intecienen.

Tevens wordt III. 9, No. 3. door den Voorzitter in handen dier Cominissie gesteld.
Na de Pauze brengt de Voorzitter eenen brief van Us. Morgan, den Predikant

~en Brief van Di. der Schotsehe gemeente in deze stad, ter tafel. In dien brief wijst de schrijver op de
~ui~1ij~s i~n~ien. nadeelen die ontstaan uit de gemakkelijkheid waarmede Ruweijks Licentien thans

verkregen kunnen worden, en drukt hij zijne hoop uit dat de Synode in overweging zal
nemen, of het niet van belang zij om eenig Voorstel dienaangaande bij de Rooge Rege
ring intedienen.

Be Assessor, ondersteund door den derden Predikant van de Kaapstad, stelt
voor: “Bat de Vergadering, met dank aan den Leeraar der Sehotsehe gemeente, de gedane

ge Licentien. mededeeling erkenne, en de Wetgeving des lands verzoeke om maatregelen te nemen,
waardoor voorzien kan worden in het misbruik dat van Speciale Licentien gemaakt kan
worden, ten einde onwettige huweijken voltrokken te krijgen.”

Met dit Voorstel vereenigt zich de Vergadering.
Aan den Scriba wordt opgedragen aan dit besluit gevoig te geven.
Ret Versiag van de Regts-Commissie over III. 5, II. 2 en III. 13, wordt ingele

verd en gelezen.
Met betrekking tot de klagten van den geresigneerden Kerkeraad van Fransch
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hoek, waarvan in III. 5 wordt melding gem aakt, beveelt de Commissie aan, dat het Rapport der Regts

onderzoek in deze zaak ter plaatse gesohiede. Bit wordt nu ook door den Predikant mm~ dek1ag~

van Clanwilliam, ondersteund door den Actuarius, voorgesteld, met bijvoeging “dat het
aan de te benoemen Commissie zal worden opgedragen om met de geheele zaak de novo
te beginnen, en aan de Synodale Cominissie te rapporteren ;—en dat aan laatstgemelde Besluit hierointrenL

Commissie volmagt verleend worde om in deze zaak uitspraak te doen.”
Bit Voorstel wordt aangenornen.
Be documenten die op II. 2 en III. 13 betrekking hebben, worden door de Regts

Commissie naar de Vergadering teruggezond-en, daar deze, naar haar oordeel, geene
klagten bevatten.

Nadat de stukken in verband met III. 13, die betrekkrng hebben op de oneenig
heid tusschen de gemeente van Viffiersdorp en haren Consulent, waren gelezen, stelt de
eerste Ouderling van de Kaapstad, ondersteund door den Predikant van Cradock, voor : voorst~.

“Bat ook deze zaak gerefereerd worde naar de Commissie die de klagten van den
Kerkeraad van Franschhoek zal onderzoeken.”

Be Assessor, ondersteund door den Predikant van Riebeek West, levert het
volgende als Amendement in: “Daar de Predikant Consulent van Yilliersdorp verklaard Amenclernent.

heeft, op welken grond hij zich de Boop- en Lidmaten-gelden heeft toegeeigend, te weten,
als hebbende voor de Registratie gezorgd, zoo beruste de Synod-c in deze zaak.”

Na eene breedvoerige discussie, gaat de Vergadering tot het stemmen over. B 1

Ret Amendement wordt verworpen en het Voorstel met eerie groote meerderheid. aan- OS US.

genomen.
Aan dezelfde Commissie wordt ook opgedragen, om, overeenkomstig met den

wensch door den Predikant van Franschhoek in II. 2 uitgedrukt, “ter plaatse onderzoek
te doen, waarom de geheele Kerkeraad geresigneerd heeft.”

- . .. . . Meinorie van den
III. I : Memorie van den Eerw. L. Witsteijn komt m behandehng. Eerw, L. Witsteijn.

Be Predikant van Middelburg, ondersteund door dien van Aberdeen, stelt voor:
“Bat deze Memorie, daar zij betrekking heeft op de erkenning als Zendeing van voorstel.

genoemden Reer, naar de Zending Commissie verwezen worde.”
Baar de Heer Witsteijn vroeger lid van de gemeente van Swellendam geweest

is, deelt de Scriba mede, hoe zich het nederleggen van zijn lidmaatschap heeft toege
dragen. Rierop stelt de Assessor, ondersteund door den Ouderling van Riebeek West,
het volgende Amendement voor: “Op grond van het medegedeelde door den Scriba, Amenderneut.

dat de Eerw. Heer L. Witsteijn, vroeger Lid en Godsdienst Onderwijzer der Neder
duitsch Gereformeerde Kerk geweest is, maar die betrekkingen heeft neergelegd, stel ik
voor dat het verzoek worde van de hand gewezen, daar het een schadelijk pnece
dens zijn zou, hem flu tot eenigen Kerkelij ken status in onze Kerk toetelaten.”

IJit de stemming blijkt dat de Vergadering zich met dit Amendement vereenigt. deV~e~~

Naar aanleiding van deze zaak, neemt de Predikant van Uitenhage de gelegen
heid waar, om een Voorstel in te leveren, met betrekking tot de Eerw. Heeren Van der
Rijst en Groenewoud, dat bij de bijzondere Voorstellen wordt gelegd.

Ret verzoek van den Eerw. L. G. Jongeneel in III. 2 vervat, dat, namelijk, de Memorie van den

Kerkeraad zich niet zal inlaten met den doop of de aanneming van gekleurden d~r Eerw Heerj ongeneeL

waar er eerie Zending gemeente onzer Kerk gevestigd is, komt ter sprake.
Op voorstel van den Predikant van Stellenbosch, ondersteund door dien van Besluit op No. 1.

Ropefield, besluit de Vergadering daarin net te treden.
III. 3, de vraag beheizende hoe men hand-den moet, wanneer heidenen aanzoek No. 2, betreffende he~

doen om hunne jonge kinderen door den Boop in het Christendom intelijven, geeft aan
leiding tot eenige dascussie.

Dc derde Predikant van de Kaapstad, ondersteund door dien van Roopstad,
stelt als antwoord op deze vraag voor: “Boor het brengen van twee lidmaten van Voorstei.
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onbesproken gedrag, leden der Kerk, als doopgetuigen, die de verpligtingen bij den
Poop voorgesteld, op zich nemen.”

De Predikant van Albanie, ondersteund door den Ouderling van Colesberg, heeft
ArncndemenL het volgende Amendement: “~Ien wekke de heideusehe ouders op om tot het Christen

dom overtegaan, als wairneer zij met hunne kinderen zullen gedoopt worden.”
Besluit. Dit Amendement wordt aangenomen.

Dc Predikanten van Ladysmith, Montagu, de derde van de Kaapstad, Zwart
~i~in de mm erhcid land, Ceres, Prazerburg, Durban, Napier, George en Mosselbaai, en de Ouclerlingen van

Sutherland, Hoopstad en Riebeek West doen aanteekenen dat zij in de minderheid
gestemd hebben.

Protest van Di. Kuijs, Overeenkornstig kennisgeving op laatstleclen Woensdag, leest de Predikant van

~ ~ George flu het Protest, voor dat door hem en de Predikanten van Victoria en Hoopstad
i)s hoiz~. is geteekend, tegen het besluit van de Synode in de zaak van den Predikant van Darling,

welk Protest aangenomen wordt.
Dc Predil~ant van Uitenhage maakt den Predikant van George opmerkzaam op

eene font die hij bij dat Protest begaan heeft, daar het hem voorkwam dat in dat
~aum~r i~eu van Protest gezegd wordt, dat de Preclikant van Darling geschorst is van wege ontrouw aan
rmote~t. de leer der Kerk, in plaats van, zoo als het geval is, van wege trouwelooze verbrekhg

van de belofte bij zijue legitiinatie afgelegd.
• U Dc Predikant van Clanwihiam zegt dat hij spoedig, naar aanleiding van het.

~an hesluit betreff~nde den doop van heiden-kinderen, eenige vragen aan deze Hoog-Eerw,

Vergadering wenscht voortedragen.
Dc kiadnotulen worden gelezen en goedgekeurd, en het dankgebed gcdaan dooi

den Predikant van Frazerburg.
Geresumeerci, goedgekeurd en onderteekend op heden den 28sten October 1 863

DRIE-EN-VTJFTI@STE ZITTJNG,
TVoensclag, den 2Ssten October.

Afwezig ziju de tweede Predikant van de Kaapstad, de Predikanten vai,
Hanover, Glenlynden, Piketberg, en de Ouderling van Hopefield.

Ret gebed wordt gedaan door den Predikant van Richmond, waarna de No~u1e1L
(her Twee-en-Vijft.igste Zitting geresumeerd en onderteekend worden.

van ~s. I~amn Bij de resumnptie der Notulen verzoekt d.c Predikant van Franschhoelc dat can
v~ngaandede kosten geteekench worcie, dat hij op gisteren gezegd heeft in geenen deele te kunnen instaan

voor de kosten der Commissie, (lie door de Vergadering benoemd is om de kiagten van
den geresigneercien Kerkeraad van Franschhoek ter plaatse to onderzoeken.

~ (:U1~ImJkO11a~h0~J Dc Voorzitter brengt nu voor de Vergadering de onderwerpen, die, volgens
besluit van laatstleden Donderdag~, in deze Zitting besproken moeten worden, namehjk

De Xanuemmng. de Aanneming en het Huisbezoek.

Ret eerste wordt alleen besproken.
- Dc Predikant van Clanwiffiam neemt bet woord, en spreekt van de wenschelijk

(.Mumr~y. hieid dat er in do wijze waarop jonge lieden thans tot Lidmaten worden aangenomen,

cone gToote verandenng kome. Hij vreest dat, door jonge lieden, enkel op grond van
hunne kennis aantenemen en tot hot genot van alle Christelijke voorregten toetehaten,
terwiji zij geene ondervindelijke kem~s aan hot werk van den Heiligen Geest ~ de ziel
hebben, groote schade aan do Kerk wordt toegebragt.
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Do Ouderling ~ an Hoopstad meent dat er eene groote schuld op Ouders rust, Ouderling Vermeulen,

lie meestal zoo begeerig z~ju dat hu~me kinderen tot liclinaten worden aangenomen, en
)llteVredefl zijn, wauneer zij afgewezen worden, terwijl zij zich bewust zijn dat er bij
Je kinderen geen begmsel van godhvruellt is.

Do As~e~sur dealt met d~~1 Predikaub van Cianwilliam in zijne bcscliiwin~en
nmtrent do wenschei~1kiieid det de Xaimeming 01) C~11’ beteren voet gebragt worde, en Dr. P. E. Faure.

deelt aan do Vergade~’ing made, wnt hij. meL bob Joel om eene verbetermg hieromtrent
te weeg to brengen, noewl met wainig’ vrnclit, gedaan heeft. Hij meent dat liet ama
Ouders op hot gemoed ge.iriikb macat worden, dat, waimeer hmme kinderen nog ijdel,
zondig en wereldeeligezind ziju, z~j milks can clan Leeraar moesten hekend stellen, opclat
zij daardoor zelven met den Learnt u en do Opzieiiers medewerken in bet weren van
onwaard~gen.

Da Prcdikaiit wni Crnleci: meant dat kinderpreken van groot nut zijn, en do
gelegenheid atnh~eden, met alleen am tot do ieugd, maar ook om tot de Ouders op erm Ds. Du Pie~sie.

~itige en eenvon’ligo w;jZC ~var L”:uic ~erp]igt1ngen to aproken. Ook de voorstelling
van Lidinaten be kümeL acne gniistge gelegenlieid orn op bet gewigt der Aanne~
tiling te wijzen. i~veu ala de Lean ar van lViJnberg heeL ook hij menigmalen jonge
lieden bij zic’h a’~roepen, 0111 met lieu te spreken en te bic[den,—in vole gevallen, gelijk
luj vertrouwt, ni( L zaid~r goed gevolg.

Dc Preiiikant van da Pnirl lw’~L altüos hat crelnuik o’ebad van den jon~’en liedeii
1 1 a a . D,. ~ an Car LineduIcLellJk tI verldiren, dcc ZiJ g~e1lO liwuaten van do Lerk van Christus zijn kimnen,

zoo zj itiet wan’Iijk in Ckeist’m g~ looven, en ziehzelven can Hem gegeven hethen,
i-Iij vecest eehtei’, dat ziine bctiue’iitgen op velen geen blijvenclen indruk hebben ge
maakt. ~oo:’ts w1(1t hij’ mb over (Ta eischen en voi’pligtingen van Doop en Aanneming.

Dc Predikent van Idelimoud dealt uit eigene ondervinding het eon en ancler
inede. Vaak heeL 1i1j bet opgemeikt dat Ouders op de Aanneinhig hunner kinclerert Dr. Kotu.

aandringen, niet ZOO Z~1’ em hen levende laden van de Kerk van Christus to zion, als
wel van wego onheilige hcweegi’edenen en tijdelijke voordeelen. Van daar dat zij me
nigmalen, bij dat gewigti,ce werl:, met zulk cone onbetamelijke overhaasting te work
gaan. Derhalve wenseilt liij Jib do volgende stein van deze ‘Vergaclering uitga

Dat (Ta Leera”en en Oud~rLngen onzer Kerk traehten en zorg dragon dat, met hot Voorst~I van cilIa.

oog op de Aaniieining tat L~1 iiia tan, hot dcii Ouders voortaan, zoo veel mogelijk, op
bet geinoed worde g haul::, em met geene overhaasting of ligtvaardigheici hunue kin
deren mill: een gawigtvebeii atop ta loten Joan, maar, zoo veel inogelijk, met de over
tuiging dat de zeodamge:i Jan ernst van hat Christelijke lovon hesefièn en blijken geven
van dc overgave des 1 it no e ‘~n den Zhiigmaker.”

Dc Predikaub van L~ lvsrabh meei~t dat do bcdieninca des Doons den Leeraar— . - 0 1 D~. 1 an I rid cc,

cone sehoone gecancuireni o’ubndt, em de Ouders op het gewigt hunner roeping te
wijzen. Ook g~1ooft IiU dt bet imogit uoodzal:alijl: is our Lij hen cart te duingen oin do
kennis Jar iTe-hge heno ten, roe veal ia’ogaiijb, bij l:mne kinderen te bevorderen.

Pc Vooi’zibier aijet e an li’n La: 1: :Tad, wen’over cITe sprekers geklaagd hc-bben,
dat bij dc Acnnemmg werdb c’azieu, niet jil CCIiS ban worden weg’genomen, maci’ moot Aanmarlciugen va

worden verwijderd door do gniesiog’ Van data’ene, wacruit het ontstaan is. Hij spreekt den ~ oorrcttv.

hot als zijire ~ni~ige ove:tuigiiog nat, dat dc Karl: te lang vei’zuimd heeft om cane god—
vruchtiga opvoeciing als eon van do hce:’lijI:ste genademiddelen te hosehouwen. Ret is
hoogstgewigtig en noodzakelijk, dat Cudei’s nicer va~i den hansel gewezen worden op de
dure verpllgtllig (lie 01) hen rust, ow hunne kinderen in do vreeze des Heeren opte—
voeden, daar zelfs geloovigen, in vele gcvallen, geen regt besef van hunnen pligt in dezen
hebben. FIij bevoelt derhalve can, dab do Doopabedioning maaidehjks gesehiede, en
dat, bij die gelegeiiiieden, vooral gesprol:en worde over de pligten en voorregten der
Onders on de rooping der kinderen.
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De vereeniging met Overee1~omstig aankondiging op voorleden Donderdag wordt het laatste uur van

der Ev~n iebedie- deze Zitting gewijd aan bet bespreken van de vereenigi~g met Christus, als vooral de
ning. kraeht der Evangeliebediening uitmakende.

Be Voorzitter. Be Voorzitter neemt bet woord en spreekt over de inwoning en leering van den
Heiigen Geest, en de bewusthejd aan den kant van den Evangeliedienaar dat God door
hem tot de gemeente spreekt, als onmisbaar bij eerie getrouwe Evangeiebediemng.
Daar moet bij den Prediker meer afzondering van de wereld wezen, en eerie onverdeelde
en vo&omene overgave aan den Zone Gods, om tot eene voile vereeniging met Hem te
korrien.

Be Predikant van de Paarl noernt vooral eenige hulpmiddelen, waardoor die
naauwe vereeniging met den Heer kan worden tot stand gebragt en onderhouden. Be
Christen moet zich niet te zeer op zijn geheugen verlaten maar er steeds naar streven,
om gedurig in bet aangezig~ van zijnen Heer de teekenen zijner goedkeurh~g te lezen,
Hij behoort zichzelven e&en dag naauwgezeb te beproeven, ten einde te outwaren of
het gemis van Jezus tegenwoordigheid hem tot droefheid en smart verstrekt. Daar
moet bij hem een herhaald, onwillekeurig zuchten wezen naar des Heeren nabijheid
en hulpe.

Be Voormiddag Zitting wordt nu door den Predikant van Colesberg met gebed
gesloten.

Ilet Rapport der Corn- Na de Pauze komt bet Rapport van de Commissje, die aangesteld was om bepa~
missie omtrent hot pro- .

diken van Candidaten lingen omtrent bet prediken van de Candidaten in de Godgeleerdheid van het Theolo
in de Theologie gisch Seminarium te maken, ter tafel.

Bij de behande1i~g worden Nos. 1 en 2 onveranderd aangenomen. No. 3 wil de
tweede Ouderling van de Kaapstad, ondersteund door den Ouderling van Prins Albert,
aldus veranderd hebben: in plaats van “sleehts zes malen in de gemeente mogen pre
diken,” “net meer dan zes malen in dezelfde gemeente.”

Be Predikant van Clanwi]Jiam, ondersteund door clien van Colesberg, steltThscussie. echter voor: “Bat dit Artikel van het Rapport onveranderd worde aangenomen.”

Hiermede vereenigt zich de Vergadering.
Eveneens keurt zij Nos. 4 en S onveranderd goed.
In No. 6 stelt de Predikant van Murraysburg, onderste~md door den Assesso;

voor: “Bat, in plaats van de woorden, ‘in het eerste jaar,’ gesteld worde, ‘in de eerste
zes maanden.”

Aldus gewijzigd wordt No. 6 door de Vergadering aangenomen.
No. 7 ondergaat bij de aanneming geene verandering.
No. 8 wil de Predikant van ~Iurraysburg, ondersteund door den Scriba, aldus

veranderd hebben: “Candidaten in de Godgeleerdheid, die van bet buiteuland gekoBesluit aangaando ..

Candidaten van het men zijn of komen, zuilen, om in onze Kerken te mogen prediken, be~js van goed
hrnteifland komende. zedehjk gedrag moeten ingediend hebben van den Kerkeraad der gemeente waar zij

bet laatst gewoond hebben, welk bewijs niet ouder zal mogen zijn dan zes maanden;
en tevens hebben voldaan aan al de bepalingen welke voor Oandidaten in de Godge
leerdheid van bet Seminarium albier gelden.”

Bit Voorstel wordt door de Vergadering aangenomen.
Dr. Hofrneijr was in Be Predilgan~ van Montag-u verzoekt aanteekening dat bij, bij de aanneming
de niuscierheid. van Nos. 1, 3, 6, 7 en 8, in de minderheid beeft gestemd.

aan deze zaak verwant, levert de Assessor bet volgende Voorstel in: “Can
~om~ren~n~ dlidaten tot de Heiige dienst van bet buitenland aangekomen, zullen, na vertoon van
ilienst van het buite~i. hunne Acte van Toelating aan den Actuarius Synodi, en voor dat zij gelegitimeerd zijn
land konsende. voor de Nederduitseb Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika, niet meer dan zes inalen in

bet openbaar in de Gereformeerde Kerk mogen prediken.”

1)s. Van der Lingen.

us. Luckhoff sluit met
gehed.
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Eij de vraag of dit Voorstel flu in behandeling zal komen, stelt de Predikant Discussie daaromtrent

van Murraysburg voor: “Bat het bij de bij zondere Voorstellen worde gevoegcL”
Be Predikant van Graaff-Reinet, ondersteund door dien van Colesberg, wil dat

het terstond in behandeling kome. Met dit Voorstel vereenigt zich de Vergaderrng.
Be Predikant van Murraysburg verzoekt aanteekening dat hij in de minderheid

heeft gestemd.
Nadat het Voorstel van den Assessor door hem was toegelicht en door den Het voorstel wordt

tweeden Ouderling van de Kaapstad ondersteund, wordt het door de Vergadering aan- aangenomen.

genomen.
Be Predikant van Zwartland verzoekt aanteekening dat hij in de minderheid 1~~~as in

heefb gestemd.
Ret Versiag der Commissie aangesteld om te rapporteren over I. 37 en II. 12,

kornt nu ter tafel en wordt gelezen. “Honorabel,” en “op

Zonder eenige discussie wordt, bij de behandeing, No. I., op voorstel van den
Predikant van Clanwilliam, ondersteund door den Ouderling van Swellendam, en No. II., Het Voorstel dat men

op voorstel van den Ouderling van Richmond, ondersteund door dien van Colesberg, eon Predikantzonkunnen bedanken, tot eene
door de Vergadermg aangenomeu, en besloten aan de aanbevelmgen daarm vervat, volgende Synode uit

gevoig te gevell. gesteld.

Ret Rapport van de Commissie van Orde wordt nu gelezen.
Baar de Predikant van Ranover bij de brieven onder Art. I. vermeld, belang

heeft, en thans niet ter Vergadering is, wordt de behandeling er van uitgesteld tot
morgen5 in de hoop dat genoemd lid dan tegenwoordig zal kunnen zijn.

Baar Art. II. een schrijven betreft over de weigering van den doop aan den Reer~
L. Reijnhardt van zijn kind, door den Predikant van Worcester, verlaat de Voorzitter geren van den doop

van zijn kind.
den Stoel, die nu door den Assessor wordt bekleed.

Be brief van den Reer Reijnhardt wordt gelezen. (Zie Biji.) Be Predikant
van Worcester, om inlichting gevraagd, zegt dat hij, in vereeniging met den Kerkeraad, lichting.

nan genoemden Reer voor drie maanden zijne kerkelijke voorregten heeft ontzegd,
omdat deze geen gebruik maakte van de openbare godsdienstoefeningen, hoewel herhaal
deijk daartoe vermaand en gedrongen.

Be discussie hierover geopend liep vooral over het al of niet wettige van het
ontnemen der kerkelijke voorregten aan iemand op den door den Predikant van Wor- Discussiehieromtrent.

cester genoemden grond. Enkele leden meenden, uit hetgeen zij bij de toelichting
hadden vernomen, dat het ontnemen der ketkelijke voorregten niet op eene wettige
wijze was geschied. Be Predikant van Worcester verwees nu naar den brief:, waarin
over geene onwettigheid wordt geklaagd.

Vervolgens doet de Predikaiit van Montagu het volgende Voorstel, dat, onder- Een Voorstel van Dr.

steund door dien van Colesberg, door de Vergadering wordt aangenomen: “Dc Verga- Hofmeijr wordt

ileriiig opheldering in deze zaak ontvangen en gelet hebbende op Artikels 46 en 116
der Kerkelijke Bepalingen, oordeelt dat de Fleer Reijnhardt zich in deze zaak te onder
werpen heeft aan den Leeraar en Kerkeraad der gemeente van Worcester.”

Be derde Predikant van de Kaapstad, de Predikanten van Zwartland, George, Wie in de minderijeidhebben gesternd.
Franschhoek, Victoria, Napier, en de Ouderlingen van Zwartland, Riebeek West en
lloopstad verzoeken aanteekening dat zij in de minderheid gestemd hebben.

Be Predikant Van de Paarl verzoekt insgelijks aanteekening er van, en geeft als Ds. Van der Uiigcn

reden op. “dat het besluit geen antwoord beheist op de vraag door den Heer Reijnhardt in geeft or redenen

zijnen brief gedaan,—Wat hem namelijk nu te doen stond met den doop van zijn kind ‘~ OP~

Be familie-betrekkingen van den Predikant van Worcester doen aanteekenen J~milie~betrek1~ing~zijn bmten stenilmag
dat zij in deze zaak buiten stemming zijn gehieven. gebleven.

Be Concept-Rerderlijke Brief wordt nu ingeleverd en gelezen, nadat de Voorzit
ter weder den Stoel aanvaard had.
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Be Concept Herder- De derde Predikant van de Kaapstad, ondersteund door den Ouderling van
lijke Brief zal gedrukt Zwartland, wil dat die brief gedrukt worde, oin de leden der~ ~ staa~ to

stellen over zijnen inhoud te oorJeelei~ Dc Yergaderiiig vereenigt zich luermede.
Dc Regts-Commissie vraagt orn en krijgt verlof orn op morgen van 9 tot 10 nrc

met hare werkzaamhedeu voorttegaan, zoodat de Vergadering eerst ten tien nrc zal
worden geopend.

Dc Kladnotiilen worden gelezen, Dc Predikaut van Hopefield doet, met betrek~
Men heeft geell regt, king tot de aanteekening door den Predikant van de Pearl verzocht, de vraag, of men,

h areeke~en bij bet doen aanteekenen dat lnj in de mh~derheid gcstemd beeft, regt heeft om zijne
heid was, er redenen reclenen er bij te voegen.
bij te voegen. Dc Vergaclerh~g meent dat zoodanig regt. door bet Reglement van Orde niet

wordt toegekend, doch besluit, daar de aanfeekenjj~ door den tijdelijken Voorzitter was
vergund, bij wijze van uitzondering haar te laten steen.

Na bet goedkeuren dezer Notiilen wordt nu bet dankgebed gedaan door den
Predikant van Montagu.

Geresumeerd, goedgekeurd en onderteekend op heden den 29sten October 1863

VIER-ENVJJFTIGSTE ZITTJNG,
Donclerdaq, den 29sten October.

Afwezig zijn de tweede Predikant van de Kaapstad en de Ouderling van Hope-
field.

Het gebed wordt gedaan door den Ouderhng van I-Ieidelberg. Dc Notulen dci
Drie-en-Vijftigste Zitting worden gelezen, en na goedkeuring, onderteekend

Be Actu~rju~ verzoelct Bij de resumptie der Notulen verzoekt de Actuaries aanteekening van zijn ge~
nanteekening. voelen, dat de haiidelwijze van de Vergadering, waarbij op gisteren eene zaak, met

welke de Vergadering niet vooraf was bekend geniaakt, dadelijk in behandeling is
genonien, tot geen pr~cedens dienen moet.

Dc Predikant van Steilenbosch verzoekt aanteekening dat hij, bij de behandelingOok B~. Neethling. van bet Rapport der Commissie over I. 37, niet tegenwoordig geweest is.

Dc Voorzitter brengt nu ter tafel I. 19: “Aanstelling cener Speciale Commissie
enz.” en tevens bet Rapport van de Commissie van Orde over eenige ingekomen stukken
van Hanover.

iClagten tegen Ds. Dc Predikant van Hanover stelt voor: “Dat bet besluit om eene Speciale Corn
Burgers. missie aantestellen, orn onderzoek te doen naar de klagte van den Ouderling van Coles
Voorstel van Ds. Bur- berg tegen den Predikant van Hanover, in revisie koine, ten einde geroijeerd te worden,
ge~. en de Vergaderiug in de gelegenheid te stellen, orn dadelijk tot de bebandeling der zaak

over te gaan.”
Pit wordt gesecondeerd door den Predikant van Napier.

A~endernent, Dc Ouderling van Burgersdorp, gesecondeerd door dien van Montagu, stelt voor:
“Dat bet besluit niet in revisje kome.”

Dc Predikant van Hanover ondersteu~t zijn Voorstel in eene breedvoerige aan
spraak, en de Ouderling van Colesberg antwoordt op eenige aanmerkingen door hem

l)scu~sie hieromtrent. gernaakt ten opzigte van de ingediende klagte.

Aan de discussie over deze zaak nemen ook dccl de Predikanten van Montagu,
Hoopstad, Clanwjj~arn, de Assessor, de tweede Ouderling van de Kaapstad, de Predi
kant van Victoria, de Ouderling van Zwartland, en de derde Predikant van de Kaapsta~
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Nadat de Predikant van Hanover gerepliceerd had, wordt de zaak tot stemming Besluit.

gebragt, en bet Ameridement van den Ouderling van Burgersdorp aangenomen.
De Predikanten van Durban, Hoopstad, Zwartland, Napier, Victoria, Piketberg, Wiein de minderheid

Albanie, Bredasdorp, George, Franschhoek. en de Ouderlirigen van Zwartland, Darling,
Riebeek West en Piketberg, verzoeken aanteekening dat zij in de miuderheid gestemd
hebben.

Dc Predikant van Cradock vraagt en verkrijgt verlof om de reden op te geven, Verzoek van Ds. Do

waarom hij voor bet Amendement. gestemd heeft. Plessis.

Dc Predikant van Hanover verzoekt aanteekenirig dat hij tegen dit besluit pro- ~:;~ Burgers protes

testeert.
Dc Voorzitter brengt na de Pauze ter tafel de stukken door de Commissie van ~

Orde genoemd, en wel eerst den brief van den Oud-Ouderling Viljoen. Hanover.

Dc Actuarius stelt voor: “Pat deze brief naar de Ringsvergadering verwezen Voorstel.

worde,” en wordt oudersteund door den Predikant van Riebeek West.
Dc Predikant van Graaff-Reinet, gesecondeerd door den Ouderling van Pearston,

• • • •• Amendement.
wil dat aan den Oud-Ouderling Viljoen geschreven worde, dat hij geduld oefene ten
opzigte van zijn verzoek, totdat uitspraak gedaan zal ziju in de klagte tegen den Pre
dikant van Hanover.”

De Predikant van Hanover, ondersteund door dien van Napier, stelt voor: “Dat Verder Arnendement.

bet verzoek geweigerd worde, als in strijd met de wetten onzer Kerk.”
Na bet sluiten der discussie, worden bij de stemmino beide Amendementen Ret voorstel wordtb aasigenornen.

~erworpen en het Voorstel van den Actuarius aangenomen.
Een tweede brief uit Hanover ontvangen, waarin de Oud-Ouderling Viljoen en Verder Brief uit Han

het lid R. Brits de redenen opgeven, waarorn zij Ds. Burgers als Herder en Leeraar over.

bedankt hebben, is nu aan de orde.
Dc eerste Ouderling van de Kaapstad, gesecondeerd door den Predikant van Voorstel.

Richmond, stelt voor: “Dat de brief voor notificatie worde aangenomen.”
De Predikant van Uitenhage, gesecondeerd door dien van Hanover, wil—dat die Amendement.

brief wederom gelezen, en dan behancleld worde.”
Dc Vergadering keurt dit Amendement af, en neemt bet Voorstel van den Ouder- Besluit.

ling van de Kaapstad aan.
No. 3 bevat een verzoek aan de Synode, insgelijks nit de gemeente van Hanover, Nog een Brief nitHanover.

cm de Leeraren op welke verdenking rust, te onderzoeken.
Na eenige discussie, stelt de Predikant van Montagu, ondersteund door dien van

Clanwilliarn, voor, dat den Memorialisten geantwoord worde: “Het verzoek is van dien Een Voorstel van Dr.

aard dat de Synode moeijelijk daarin zou kunnen treden. Het wordt echter allen aan- Hofrneijr

bevolen om voor zichzelven in bet liclit van Gods Woord te oordeelen; terwiji de
Synode, in geval van klagten, bereid is naar de wet te handelen.”

Met cut Voorstel vereenigt zich de Vergadering. worth aangenomen.

Een vierde schrijven bevat een tweeledio~ verzoek van den Kerkeraad en eenio’e Tweeledigverzoek vanb den Kerkeraad ens
Oud-Kerkeraadsleden van de gemeente van Hanover. yall Hanover.

10. Dat de klagt tegen den Leeraar zoo spoedig rnogelijk, kon het zijn nog
geclurende de zitting dezer Vergadering, worde onderzocht.

20 Dat hun geantwoord worde of bet aan leden der gemeente vrijstaat, om in
eene andere gemeente de Sacrarnenten te gebruiken.

Met betrekking tot bet eerste verzoek besluit de Vergadering den Scriba opte- D b

(Iragen de Memorialisten bekend te maken met bet besluit van dezen morgen; en hun gnon~x~”~’ ~

tevens,—daar zij in dien brief het toenemen van oneenigheid in hunne gemeente toe
schrijven aan de bemoeijingen van leden der Synode, die, na het uiteengaan der Verga
dering, door hunne gemeente zijn gereisd, wier namen zij echter niet noemen,—het

GI
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onbetamelijke van dergelijke algemeene beschuldigingen, zonder klagte of bewijs, onder
Ds. Leibbrandt is in het oog te brengen. De Predikant van Victoria stemt in de minderheid.
de ~nderheid. Wat het tweede aangaat, zegt de Predikant van Hanover, nadat eenige toelich

ting van den Predikant van Colesberg was voorafgegaan, dat met de uitdrukking
“Sacramenten” alleen het Avondmaai bedoeld werd.

Omtrent het vieren De Scriba, ondersteund door den Assessor, stelt hierop voor: “flat de M~emori
van hetAvondmaalbjj alisten gewezen worden op het besluit der Syn ode van 1837, dat aldus luidt: “Ret zal

andere gemeente. aan niemand veroorloofd zijn bij eene andere gemeente het Nachtmaal te vieren, zonder

vooraf daarvan. kennis te geven aan, en toestemming bekomen te hebben van den
Leeraar of een der Opzieners dier gemeente.”

Bit Voorstel wordt door de Vergadering aangenomen.
Commissje in de zaak Be Commissie die de klagte van den Ouderling van Colesberg te Hanover onder
van de klagten tegen zoeken zal, wordt nu benoemd. De Voorzjtter stelt tot leden aan, de Predikanten van
1)8. Eurgers. Cradock, Murraysb~g, Roopstad, Lady Grey en Burgersdorp.

l3etrekkelijk Doop en III. 4, die eene vraag beheist van den Eerw. L. G. Jongencel, betreffende de
LidrxatenRegistersin Afschriften van Poop- en Lidmaten Registers in Zeudingsgemeenten, komt flu in
Zenthngsgenieenten.

behandelrng.
voorstel. Be Predikant van Stellenbosch, gesecondeerd door den Scriba, stelt voor: “Zij

moeten gezonden worden naar den Archivarius.”
Een Amendemerit Be Predikant van Richmond, ondersteund door dien van Albanie, wil—in plaats
wordt nangenomen. van den Archivarius,—” naar den Ring.”

Deze Emendatie wordt aangenomen.
Memorie van Eerw. III. 8, bevattende eene Memorie van den Eerw. Andriessen en anderen, wordt,
~ndiessenna~rde op voorstel van den Actuarjus, ondersteund door den Ouderling van Vilhiersdorp, door
verzonden. de Vergadermg naar de Zendings Commissie verwezen.
Verzoek om tot Rie- III. 10: Memorie van een aantal leden der gemeente van Zwartland, die verzoe
beck Westtebehooren. ken om tot Riebeek West te mogen behooren, komt flu ter tafel.

Be afgevaardigdeu van beide gemeenten geven de noodige inliebtingen.
Be Predikan~ van Stellenbosch, ondersteund. door den Ouderling van Calvinia,

voo~teI. stelt voor: “flat aan het verzoek van de Memorjalisten worde voldaan, indien het

blijkt dat zij nader bij Riebeek West wonen.”
Amendement. De Predikant van Riebeek West, ondersteund door zijnen Ouderling, wil “flat

aan het verzoek worde voldaan.”
De eerste Ouderling van de Kaapstad, ondersteund door den Predikant van

Nog~eenAmendement Hanover,—” dat aan het verzoek der Memorialjsten voldaan worde, voor zooverre zij

woonachtig zijn binnen de lijn door de Commissie bepaald.” flit Amendement wordt
aangenomen.

Verzoek van Proku- Be Voorzitter brengt ter tafel eenen brief van de Prokureurs Fairbridge en Hull,
reurs om afschriften. waarin zij, in naam van Ds. J. J. Kotz~, Pz., om Afschr~ten van eenige documenten

vragen.
Een voorstel van den Ondersteund door den Predikant van Stellenbosch, stelt de Scriba voor: “Bat
Seriba dit document niet worde ontvangen, daar het, in strijd met Art. 120 der Kerkelijke

Wetten, onderteekend is door ‘Burgerlijke Praktizijns.’”
wordt aangenomen. Bit Voorstel neemt de Vergadering aan.
Wie in de minderheid Aanteekenmg dat zij in de mmderheid gestemd hebben, verzoeken de Predikan
waxen, ten van Hanover, Napier en Victoria, en de Ouderlingen van Zwartland en Darling.
Verzoek van J. D. III. 11 : “Verzoek van J. B. Retief” wordt, op voorstel van den Assessor, onder
Retief. steund door den Ouderling van Aberdeen, door de Vergadering verwezen naar de
Besluit. Commissie tot het examineren van Godsdienst- Onderwijzers.
Verzoek om tot SweI- III. 12: “Memorie van eenige leden van Bredasdorp om onder Swellendam te
lendam te behooren. niogen behooren, wordt door de Predikanten van beide gemeenten toegelicht.
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Be Ouderling van Montagu, ondersteund door dien van Heidelberg, stelt voor— Voorsteh

dat het verzoek worde ingewilligd.
Be Actuarius, ondersteund door den Assessor,—dat het naar den Ring verwezen Amendement.

worde.
Be Vergadering vereenigt zich met het laatste Voorstel. Besluit.

Be Ouderling van Zwartland wordt toegevoegd aan de Commissie reeds be
noemd orn de belangen van de inwoners aan de Koebergen te behartigen.

Baar in eene der vorige Zittingen reeds twee Secundi benoemd waren voor elke Secundi benoemd voor
Commissie tot het afnemen van het Admissie Examen, geschiedt nu, overeenkomstig het hot Admissie Examen.

onlangs genomen besluit, de benoeming der overigen. Aan de Secundi voor het Wes
telijke deel der Kerk worden nog toegevoegd Dr. Rofmeijr en Bs. McGregor; aan die
voor het Oostelijke deel der Kerk Bi. Ross en Steijtler.

Op voorstel van den Predikant van Montagu, besluit de Vergadering dat de Besluit omtrent do
formeele sluiting der Synode zal plaats hebben in den voormiddag van aanstaande smiting der Vergadoring.

Dingsdag ten 11 ure, en dat er, zoo noodig, eene Avondzitting op Maandag zal gehou
den worden.

Be Kiadnotulen worden nu gelezen en goedgekeurd. Ret dankgebed wordt
door den Predikant van Uitenhage gedaan.

Geresumeerd, goedgekeurd en onderteekend op heden den 3Osten October 1 863.

VIJF-EN-VIJFTIG-STE ZITTING-,
TTrijclag, den 30sten October.

Afwezig zijn de tweede Predikant van de Kaapstad, de Predikant van Welling
ton en de Ouderling van Hopefield.

Ret gebed wordt gedaan door den Predikant van Albanie. Be Notulen der
Vier-en-Vijftigste Zitting worden geresumeerd en na goedkeuriiig onderteekend.

Na de resumptie levert de Ouderling van Zwartland de volgende Vraag in, die
later in behandeling zal komen: “Dc ondergeteekende vraagt of Art. 120 der Synodale Vraag van den Ouderhag Loedoift.
Wetten in het algemeen moet worden beschouwd van toepassing, zelfs na de beslissing
van eene zaak, dan wel of het alleen neôrziet op zaken onder behandeling.”

Be Voorzitter brengt flu ter tafel het Rapport der Commissie naar aanleiding Onze Verhouding tot

van II. 3, benoemd om de verhouding onzer Kerk tot de andere Nederduitsch-Gerefor- do Kerken buiten doKolonie
meerde Kerken buiten de Kolonie te bepalen. (Zie Biji.)

Bij de behandeling wordt No. 1 met eenparige stemmen aangenomen.
Insgelijks No. 2: a, b en c.
Bij de behandeling van lit. ci wordt, met het oog op Art. 277 der Kerkelijke I-let Voorstel omtrent

Bepalingen door den Predikant van Hanover voorgesteld, en door dien van Colesberg het Weduwen fonciswordt uitgesteld.
gesecondeerd: “Bat dit punt oversta, om bij eene volgende Synodale Vergadering te
worden behandeld.”

Bit wordt door meer dan twee-derden der Leeraren aangenomen.
Aan den Scriba wordt opgedragen om de Beelhebbers in die Kerken die vroeger Yroegere Deelhebbers

tot de Synode behoord hebben, bekend te maken, dat zij Deeffiebbers blijven, mits zij blijven hun regt be
houden.

hunne jaarlijksche Bijdragen aan den Qufestor betalen en voldoen aan Art. 259 der
Kerkelijke Bepalingen. Rapport der Comnsis

Ret Rapport der Commissie benoemd om II. 11, met betrekking tot insolventien sie aangaande Insol
vente Kerkeraadslevan Kerkeraadsleden, te overwegen, wordt flu ingediend en behandeld. (Zie Biji.) den.
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Voorstel. Be Preclikant van Zwartland, ondersteund door zijnen Ouderling, stelt ~oor, dat
het onder No. 1 aanbevolene worde aangenomen.

De Predikant van Hanover, ondersteund door dien van Durban, wil “dat het niet
Amendement. aangenomen en er geene bepaling aangaande de insolventien van Kerkeraadsleclen

gemaakt worde, daar er in de wet, vooral in Art. 116, reeds genoegzaam in voorzien is.”
Be Predikant van Oradock, ondersteund door den Ouderling van Worcester, stelt

Verder Amendement. als verder Amendement voor: “Be Synode verkiare dat het haar wensch is, dat ieder
insolvente Kerkeraadsljd dadelijk voor zijn arnbt bedanke, en dat het aan de Gecombi
neerde Kerkeraads_Vergadering vrij zal staan om denzelfden persoon weder te kiezen.”

Besluit. Het laatste Amendement wordt verworpen en dat van den Predikant van Hano
ver aangenomen.

No. 2 van dat Rapport wordt insgelijks niet aangenomen, op voorstel van den
Predikant van Hanover, ondersteund door den Actuarius.

De Herderlijke Brief Be Herderlijke Brief komt nu in behandeling. Met verandering van enkele
wordt behandeld. woorden wordt hij door de Vergadering aangenomen. Slechts ééne paragraaf gee~

aanleiding tot discussie, namelijk, die welke betrekking heeft op de schorsing van den
Predikant van Darling.

Discussie daaromtrent Brie versohifiende Voorstellen tot wijziging van den eersten voizin worden inge
leverd en ondersteund. Bij de stemming blijkt echter dat geene dezer veranderingen
de meerderheid van stemmen krijgt. Daar het blijkt dat er een misverstand heeft
plaats gehad, besluit de Vergadering deze paragraaf weder op nieuw te behandelen.

Protest van Ouderling Hiertegen laat de Ouderling van Zwartland protest aanteekenen.
LoedoIfr. Be Predikant van Montagii, ondersteund door den Scriba, stelt nu voor, dat er,

Voorstel van Dr. Hof- in plaats van de geheele paragraaf, slechts de eerste voizin gesteld worde, met toevoeging
meijr. der woorden: “gelijk u reeds, langs andere wegen, is bekend geworden.”

Amendement. De Predikant van Hanover, ondersteund door dien van Napier, wil—dat deze
geheele paragraaf weggelaten worde.

Besluit. Het Amendement wordt verworpen en het Voorstel van den Predikant van
Montagu aangenornen.

Gelijk gemeld gewijzigd, wordt die brief nu, op voorstel van den derden Predi
kant van de Kaapstad, ondersteund door den Predikant van Montagu, in zijn geheel ter
stemming gebragt en aangenomen.

Ouderling Loedolif in Be Ouderling van Zwartland verzoekt aanteekening dat hij in de minderheid
de minderheid. gestemd heeft.
Ds. Burgers protes. Be Predikant van Hanover dat lnj tegen de aanneming protesteert,
teert. Naar aanleiding van het laatste besluit der Vergadering, levert de Predikant van

Hanover nu de vraag in, die later in behandeling komen zal: “Wat staat een Predi
den Herderlijken Brief kant te doen, als hij gemoedelijk bezwaar heeft, de bewuste uitdrukkIng op pag. 6 voor

te lezen in de gemeente ~“

Ecu verder Brief van Be Voorzitter brengt ter tafel een tweeden brief van de Prokureurs Fairbridge
de Prokureurs en Hull, verzoekende om bekend te worden gemaakt met den naam van den Prokureur

tot wien zij zich te wenden hebben, in de zaak die zij van Bs. Kotz6 in last hebben
tegen de Synode voor het Hooge Geregtshof te beginnen.

Dc Voorzitter geeft Tevens brengt de Voorzitter ter tafel eene Bagvaarding aan hem gerigt, en hem
keimis van eene Dag- oproepende om op den Sden November aanstaande, voor het Hooge Geregtshof te ver

schijnen, in eene Actie tegen hem, als Moderator der Synode, op last van Bs. Kotzé
ingesteld.

EeneQommjssiewordt Op voorstel van den tweeden Ouderling van de Kaapstad, gesecondeerd door den
benoemd. Aetuarius, worden deze Documenten gesteld in handen eener Commissie, bestaande uit

den derden Predikant van de Raapstad, den Assessor, en de beide Ouderlingen van de
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lCaapstad, en aan deze Commissie wordt tevens volmagt verleend om de noodige maat
regelen in deze zaak te nemen.

Dc te laat ontvangen Meinorie van den Eerw. Heer Roth en anderen, verzoekende ~emo~~ ~ h den
om de inlijving der Ebenezer gemeente, en de ordening van den Heer Roth, wordt, ~ erw. eec ot

voorstel yen den Aetuarius, ondersteund door den Predikant van C1anw~liam, naar de Besluit daaromtrent.

Zendmg Commissie verzonden.
I. 31 : “Revisie van Art. 245 a,” betreffende het Honorarium van den Scriba

der Algemeene Kerkvergadering, wordt nu, overeenkomstig besluit in de Zesde Zitting ~
genomen, door den Voorzitter ter sprake gebrag~. rium van den Señb~.

Versehillende Voorstellen worden hieromtrent gedaan en gesecondeerd, als
1°. Dat de bepaling hieromtrent onveranderd blijve.

2°. Dat het Honorarium bepaald worde op £25.
3°. Op £30, en 40~ op £50.
Ret laatste Amendement ter stemming gebragt zijnde wordt niet aangenomen.
Be Vergadering vereenigt zich echter met het voorlaatste, bepalende alzoo het

Honorarium op £30 ‘s jaars.
Ret Coiieept-antwoord op do Momorie voorkomende onder III. 14 en IlL 9e, Concept-Brief bc~n~

wordt flu ingediend en voorgelezen, bevattende het gevoelen der Commissie omtrent~
hetgeen gedaan moet worden “om den blaam door den Eerw. Heer Beijers, Predikant
der Afgescheidene gemeente te Reddersburg, op do Gereformeerde Kork geworpen, uitte
wissehen.” (Zie Biji.)

Na eenigo diseussie, stelt do Predikant van de Paarl voor, gesecondeerd door Voorstel.

dien van Clanwihiam, dat het Rapport aangenomen en de Concept-brief verzonden worde.
Do Ouderling van Colesberg stolt, als Amendement voor, gesecondeerd door dien Een Amendemene

van Burgersdorp, Dat cone Commissie, waa.rm ook van do oudste leden der Vergade- wordt aangenomen~

ring zijn zullen, worde aangesteld, om, na hot opbreken der Synode, doze zaak to
behartigen.”

1-liermede vereenigt zich de Vergadering :—de Commissie zal op aanstaanden
Maandag benoemd worden.

Op do vraag van den Ouderling van Zwartiand, heden morgen ingediend, en nu Antwoord op de vraag
door den Voorzitter voor do Vergadering gebragt, antwoordt de Assessor—en hiermede van n Ouderling

vereenigt zich do Vergadering—” Dat, nadat eon regtsgeding begonnen is, do Synode
gereed is, om, op aanvragon van ecu Prokureur, 1ai~gs don gewonen weg to antwoorden.”

Do Oudorling van Zwartla.nd verklaart zich met dit antwoord tevredon.
Be Kiadnotulen worden gelezen en goedgekeurd, en do Vergadoring tot Maandag

verdaagd. Rot dankgebed geschiedt bij inonde van den Seriba.
Goresumeerd, goedgekeurd en onderteokend op heden den 2den November 1863.

ZES-EN-VIJFTIGSTE ZITTING,
Maandag, den 2den November.

Afwezig zijn de tweedo Predikant van do Kaapstad, de Predikant van We1~
Iington, en do Ouderlingen van Hopefield, Durban, Roopstad en Pearston.

Be Ouclerliug van Burgersdorp cloet hot gebed. Do Notulen der Vijf-en-Vijf
tigste Zitting worden gelezen en na goedkeuring onderteekend.

Na hot lezen der Notulen rapportoert do derde Predikant van de Kaapstad, dat
hij, in gevolgo Synodaal Besluit, met den tweeden Ouderling van do Kaapstad, bij
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Do dagvaarcling wordt afwezigheid der overige leden der Commissie, de dagvaarding van de Heeren Prokureur~
in handen van een Pro.
kureur gestelci. Fairbridge en Hull in handen gesteld heeft van den Heer Prokureur Hofmeijr, die met

bereidvaardigheid de zaak op zich genomen heeft. Voorts verklaart de derde Pred&ant
van de Kaapstad dat hij zich nu Ontslagen houdt van alle verdere bemoeijenissen het
aanhangende proces betreffende.

Be tweede Ouderling van de ICaapstad vraagt of de Synode eenige kosten te
betalen heeTh gehad aan den Advokaat en Prokureur die de zaak van de Synode voor

Do dank (ler Verga- het Hooge Geregtshof hebben waargenomen. Be Voorzitter antwoordt dat zij beiden
dering wordt den Ad- • .

vokaat en Prokureur geweigerd hebben eemge vergoedmg te ontvangen. Hierop stelt hij voor, dat aan
toegebragt. beiden schriftelijk de dank der Vergadering voor de genomen moeite worde betuigd.

Ondersteund door den Scriba wordt dit Voorstel door de Vergadering aangenomen, en
aan den Scriba wordt opgedragen dit beslujt ten uitvoer te brengen.

‘ierdeelingvandeRin- Het te laat ingekomen Voorstel van de Predikanten van Somerset Oost en
gen van Graaff-Reinet . .

en Albanie. Pearston, betreffende de verdeeling van de Ringen van Graaff-Remet en Albanie m drie
Ringen, is nu aan de orde.

Vourstel. Be Preclikant van Pearston, ondersteund door dien van Ajbanie, stelt voor dat
het Besluit betreffende de verandering in deze beide Ringen, in eene der vorige Zittin
gen genomen, in revisie kome.

Be Ouderling van Burgersdorp, ondersteund door den Predikant van Colesberg,
.Amendement. —dat dit beslujt niet in revisie kome.
Sesluit. Ret Amendement wordt verworpen en het Voorstel aangenomen.

Be Predikant van Cradock, ondersteund door dien van Frazerburg, stelt flu
~:1~0mmhuub0 voor- voor: “Be zaak worde in handen gesteld van eene Commissie, om te rapporteren aan

de eerstkomende Ringsvergadering van Graaff-Reinet, en dat deze haar besluit aan de
Sy-nodale Commissie ter goedkeuring voorlegge.”

Be Predikant van Hanover, gesecondeerd door dien van Pearston, stelt als
Amendement. Amendement voor: “Ret blijve bij het vroegere, zoo als het was vóór de verdeeling

van voorleden jaar, met bijvoeging van Jansenville.”
Be Predikant van Albanie, gesecondeerd door dien van Graaff-Reinet, stelt als

~t r~ verder Amendement voor: “Bat de gemeente Pearston voorleden jaar tot den Ring
van Albanie gebragt, gevoegd worde aan den Ring van Graaff-Reinet, gelijk ook de
gemeente Jansenville, thans tot den Ring van Albanie behoorende.”

wordt aangenomen. Ret laatste Amendement wordt door de Vergadering aangenomen.
Ret Rapport der Regts-Commjssje op de Beschrijvingspunten III. 6 en 7 wordtKlagten van den Heer

Van Heusden vs. den ingediend en behandeld.
Ke~keraad van Vie- Met betrekking tot het Salaris van den Heer Van Heusden, als Voorlezer van
tona. Victoria, neemt de Vergadering, op voorstel van den Ouderling van Montagu, onder

Zijn salaris snoet hem steund door den Scriba, het besluit, dat de Uitspraak der Regts-Commissie bekrach
betaald worden. tigd worde.

Eveneens keurt de Vergadering, op voorstel van den Predikant van Hanover,
ondersteund door dien van Murraysburg, de uitspraak der Regts-Commissie goed, naar

Hi moet or schrifte- aanleiding van de klagt van den Heer Van Heusden, dat de Kerkeraad van Victoria
1ij~ om de redenen hem geen Mschrik verleenen ~de van de redenen waarom hij door gemelde Kerkeraad
verzoeken. onder censuur is geplaatst.

III. 7: “Bat hem vergunning verleend worde, zijne kinderen als lidmaten in
eene andere gemeente te doen aannemen enz.,” zendt de Regts-Oommissie naar
de Vergadering terug, daar zij niet beschouwt dat in het verzoek van den Heer Van
Heusden eenige klagt vervat is.

Een verzoek van den Bij de behandeing van de vraag of het verzoek van den Heer Van Heusden in
Hoer Van Heusden behandeling zal komen, stelt, na eenige discussie, de Predikant van de Paarl, onder
wordt niet toegestaan. steund door den Ouderliug van Swellendam, voor: “Be Synode geeft het gevraagde
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verlof niet. Be Synode neemt geene kennis van cle genoemde motieven, vermits de
aantijgingen in dezelve vervat door den requestrant miet bewezen zijn.”

Riermede vereenigt zich de Vergadering.
Ret Concept-Antwoord op den Brief van den Ouderling Van Wijk wordt op Coneept-Antwoordaan den Ouderling A.

nieuw ter tafel gebragt. J. Van Wijk.

Be Ouderling van Colesberg, gesecorideerd door dien van Sutherland, stelt voor:
Bat eene Commissie worde aangesteld, om then Brief te beantworden.” Bit Voorstel

wordt aangenomen, en tot Commissie worden benoemd de Scriba en de Predikant van
Robertson.

Be Actuarius doet versiag van hetgeen door hem verrigt is sedert de verdaging DeActuarius doet

der Vergadering in December II. (Zie Biji.) slag.
Ret versiag wordt met dank ontvangen.
Ret Rapport van de Commissie benoemd om de grensacheiding te maken van de Het Rapport aangaan

nieuwe gemeente Tarkastad, en hare Kerkeraadsleden te benoemen, wordt nu ingediend, ~ St&1 a~Lngeno

en, op voorstel van den Scriba, ondersteund door den Assessor, aangenomen.
Op voorstel van den Predikant van Graaff-Reinet, ondersteund door dien van Consulent benoemd.

Pearston, wordt de provisioneele aanstelling van den Predikant van Cradock als Consu
lent van Tarkastad, bekrachtigd.

Tot de Bijzondere Voorstellen overgaande, brengt de Voorzitter ter tafel een
Voorstel van den tweeden Ouderling van de Kaapstad, luidende ais volgt: “Daar het ~
noodzakelijk is, ter bevordering van de eenheid der Kerk, en ter bewaring van de zui- de leerboeken bij deCatechisatien.
verheid der leer, dat de jeugd met de leerstellmgen der Kerk op het naauwkeurigst
worde bekend gemaakt, en daar dit het best geschieden kan door een algemeen gebruik
harer eigene leerboeken, zoo worde door deze Vergadering vastgesteld dat de leerboeken
waarvan, bij het godsdienstig onderwijs, Leeraren, Zendelingen en Godsdienst-Onderwij
~ers onzer Kerk zich zullen moeten bedienen, zuilen zijn de Heidelbergsche Catechismus
of het Kort Begrip.”

Bit Voorstel wordt gesecondeerd door den Ouderling van Robertson.
Be Ouderling van Montagu, gesecondeerd door den Predikant van Graail~Reinet, Amendernent

~telt voor: “Bat het Kort Begrip en het Vragenboek van Rellenbroek als Leerboeken
worden goedgekeurd en vastgesteld.”

Verscheidene leden, als de Predikant van Albanie, de derde van de Kaapstad, fliscu~sie hieromtrent.

en de Predikant van +Stellenbosch, nemen deel aan de discussie die hierover gevoerd
wordt. Be Actuarius bepaalt de Vergadering bij Artikels 55 en 56 der Kerkelijke
Wetten en Bepalingen.

Rierop stelt de Assessor voor, gesecondeerd door den derden Predikant van de Een voorstel van Dr.

Kaapstad: “Bat er geene verandering worde gemaakt in de voorzieningen a]ieede ~ E. Faure nauge

gemaakt in de genoemde Artikelen onzer Kerkelijke Wetten en Bepalingen.”
Met dit Voorstel vereenigt zich de Vergadering.
Nu komt ter tafel het Voorstel van den Predikant van IJitenhage, ten opzigte voorstel aangaandc

van de Zendelingen Van der Rijst en Groenewoud, dat door den Voorsteller toegelicht ~e Zd~ling~Van

en door den Ouderling van Montagu ondersteund wordt, luidende als volgt: “Be ud.’~
ondergeteekende van gevoelen zijnde, dat het gedrag van de Zendelingen Van der Rijst
en Groenewoud in strijd is met alle Kerkelijke orde, en vreezende dat daaruit de
sQhroomelijkste wanorde zal ontstaan; en van oordeel zijnde dat, zoolang de Synode
haar gevoelen over hunne verhouding tot de Gereformeerde Kerk niet heeft uitgespro
ken, wanorde en verdeeldheid daardoor in de hand gewerkt wordt, stelt voor, dat de
Synode genoemde Zendelingen, die zelve hun lidmaatschap hebben neergelegd, en daar
door afstand van de Gereformeerde Kerk gedaan hebben, ook vervallen verkiare van
hun’ status als Zendelingen der Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika.”

Be Predikant van Murraysburg stelt als Amendement voor; “Bat de Synode Amendement.
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Allen worden verwor
pen.

aangaande de Heeren Van der Rijst en Groenewoud niets bepale.” Dit wordt onder-~
steund door den Predikant van Hanover.

Eene diseussie heeft hierover plaats, waaraan de Ouderling van Wijnberg, de~
derde Predikant van de Kaapstad, en de Predikanten van Middelburg, Stellenboseh en.
Oradoek deelnemen.

Venice Amendement. De Predikant van Montagu stelt hierop als verder Amendement voor, onder
steund door den Ouderling van Aberdeen: “Bij de Kerkelijke Bepalingen omtrent
Godsdienstig Onderwijs in onze Rerk, onder de Vijfde Afdeeling, worde de bepaling
gevoegd, dat alle Zendelingen of GodsdienstOnderwijzers die onzo Kerk hebben verla
ten, niet weder als zoodanig kunnen worden opgenomen, tenzij zij op nieuw, na afgelegd
examen, zoo als bij de wet bepaald, worden toegelaten.”

Geen dezer Voorstellen krijgt de meerderheid vai’ stommen.
Dc Predikant van IJitenhage vraagt hierop—of de genoernde Heeren als Zende

lingen der Goreformoerde Kerk kunnen besehouwd worden? De Voorzitter antwoordt
dat de Predikant van Ilitenhage zelvo meermalon betuigd heeft dat ~j het niet zijn.

Op verzoek van den Predikant van Montagu, wordt de aandacht der Vergadering
bepaald bij een Voorstel door hem in de Zeveii-en-Twintigste Zitting gedaan, doch
waarvan de behandeling is uitgesteld on niet weder ter tafel gebragt.

Een Voorstel van Dr. Naar aanleiding daarvan, doet hij nu hot volgende Voorstel en licht het toe:
Hofrneijr,omonder- “Er worde door deze Vergadering eene Commissie benoemd, aan welke het opgedragon
werking van hetstelsel wordt,—

bij- 1. Te vernemen hoe vole gemeenten onzer Kerk geheel of gedeelteijk voor den

ondorstand harer eigeue Leeraren zorgen of te zorgen hebben.
2. Te vornemon uit welke bronnen en op welke w~jze dit goschiedt.
3. Te tracliten om, zoo voel mogelijk, in bijzonderheden to vernemen hoe het

stelsel van Vrijwihige Bijdragen werkt en beantwoordt in die gerneenten onzer Kerk.
4. Na de inlichting te hebben ontvangen die zij noodig oordeelt, zal deze Corn

missie in eon beredeneerd Versiag, in hot Officieel Orgaan onzer Kerk het resultaat, van
haar onderzoek mededeelen, met verzwijging van do namen der gemeenten.

~. Aan doze Commissie zal ook opgedragen worden orn to vernemen of do Leera
ron onzer Kork behoorhjken onderstand ontvangen, en, waar zij hot noodig oordeelt, do
Kerkoradon, namens dc Synode, aansohrijven om deze zaak to behartigen.

wordt aangenomen. Hot Voorstol wordt door don Assessor gesecondeerd on door do Vergadering

aangenornen.
Do Predikant van Montao~u stelt verdor, namens den Kerkeraad zijner gornoonte,]~et~ ander \ oorstel .

van dan wordt niet voor : “Dat do Synode oenige algomoene bepalingen vaststolle of aanbevolingon van
~angenomen. haar doe uitgaan, met betrekking tot hot bestier van Prodikants- en andere Korkelijke

fondsen, ten oinde oenheid in doze zaak te holpon bevorderon, on moeijolijkhedon to
voorkornen, of uit don wog to ruirnen.”

Dit Voorstel wordt door don Ouderling van Sutherland gesocondeerd, doch de
Vergadering noernt hot niet aan.

Vra~en van Dr. mi- Do Voorzitter bepaalt nu do aandacht der Vergadering bij do vraag, waarvan de
rneij~ omtrent het pu- Prodikant van Montagu in do Vijfde Zitting konnis heoft gogoven: “Tot wien moeton

Kerke- do Leoraren on Loden dor Kork zich wendon, in geval van onnaauwkourigheid bij hot

publicoren van do herzione uitgaaf dor Korkelijke Wetten, on op wion rust do taak van
de gornaakte verandoiii~gen door do Synodale Vorgadering, in hot Wetbook optenemon,
on volgens wolk Artikel ~“

Op hot laatste gedeelte van do vraag, gooft do Voorzittor ten antwoord: “Vol
gens oud gebruik op den Actuarius, doch zonder oenige Wotsbepaling daaromtrent.”

Dc Voorzitter ant- Op het eerste gedeolte antwoordt do Voorzitter: “Tot de Synodale Commissie,
woordt. dan wel tot do Synodo zolve.”
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Met deze antwoorden vereenigt zich de Vergadering.
Dc Voorzitter brengt nu ter tafel het Rapport van den Predikant van Stellen- Ds. Neethlin~ d2e~

bosch, als g~com~nitteerde van de Hoog-Eerw. Synode van 1857, tot het collekteren in~ ni

de R~ngen van Beaufort en Swellendam voor de Theologische Kweekschool. (Zie Biji.) Kweekschool.

Ret Rapport wordt met dank aangenomefl, en aan den gecommitteerde wordt opgedra
gen, met bet inzamelen, zoodra het hem gelegen komt, voort te gaan.

Dc Assessor doet ook verantwoording van hetgeen door hem als gecommitteerde D•t d ~ k ~. ~.

der Synode ter inzameling voor de Kweekschool gedaan is, doch zegt dat het hem bijkans E. Faure.

ondoeni’ j k is, de zaak hem opgedragen verder te behartigen. Hij stelt derhalve voor:
“Dat aan Curatoren het regt verleeiid worde eenen mede-gecommitteerde daartoe aante
stellen.” Dc Vergadering neemt dit Voorstel aan.

Dc Voorzitter legt flu ter tafel eenen brief d.d. 24 October dezes, door hem ont
vangen van den p. t. Secretaris van het Collegie van Curatoren der Theologische Kweek
school, bevattende

1. Verzoek van de Professoren, dat hun worde uitbetaald het aan de toelaag van Ben verzoek betreffende het Salaris der Pro
het Gouveruement (namehjk £200) tot het Professoraal Salaris van £350 ontbrekende, fessoren wordt behan

zijnde ecu maandelijksch bedrag van £13 10 10 gedurende 9 maanden voor Professor deld,

Murray, en gedurende 8 maanden voor Professor Hofmeijr; en
2. Een besluit van de Curatoren “dat de goedkeuring der Synode zal worden

gevraagd, ter aanvulling van het te kort van de Gouvernements toelaag tot het Salaris
der Professoren.”

De Predikant van Robertson stelt voor, en wordt door den Scriba gesecondeerd : en toegestaan.

“dat de gevraagde goedkeuring worde verleend.”
Be Vergadering geeft hare toestemming.
Ret Voorstel van den derden Predikant van de Kaapstad “dat de Moderator en DeVoorzitterenQu~es

Qua~stor Synodi tot het getal der Curatoren worden toegevoegd,” wordt door den Scriba J~J~ Cu

ondersteund en door de Vergadering aangenomen,—zullende bet Collegie van Curatoren
alzoo uit zeven leden bestaan, waarvan twee zijn zullen de Moderator en Qmestor
Synodi cx officio.

Op de vraag van den Predikant van Hanover in de Viif~en-Vijftigste Zitting Discussie omtrent betvoorlezenvandenHer
mgediend: Wat staat een Predtkant te doen, als hij gemoedehjk bezwaar heeft, den derlijken Brief.

Rerderlijken Brief aan de gemeente voor te lezen ?“ deelen versehilende leden hun
gevoelen mede, waarop de Predikant van Hanover zich te vreden verklaart met de
inlichting die hij bekomen heeft.

Dc Algemeene Qua3stor berio’t dat vier Qu~estors van Ringen kennis hebben Hoe te handelen metb gemeenten die Syno

gegeven, dat er gemeenten z~Jn, die geene verantwoording hebben gedaan van Synodale dale penningen niet

penningen, en vraagt hoe in dit geval te handelen’? verantwoorden

Dc Predikant van Montagu, ondersteund door dien van Middelburg, stelt het
voigende antwoord op de gedane vraag voor: “Ret wordt aan de Qwestors der Ringen Beeluit hieromtrent.

opgedragen om zulke gemeenten aan te schrijven, en, zoo die gelden met zijn verant
woord, tegen den tijd der bijeenkomst der Synodale Commissie, zal de Qu~stor Synodi
zich bij dat ligchaam vervoegen.”

Bit Voorstel wordt aangenomen.
Be Ouderling van Franschhoek verzoekt antwoord op de beide voicrende vragen : Twee vragen, b~tref
10, Beschouwt de Hoog-Eerw. Synode den Kerkeraad van Fra~ischboek, die~

zijne resignatie bij de Rings Commissie heeft ingezonden, van zijne betrekking als de~ling gedana.

zoodanig ontslagen; en, zoo j a, zal dan de Commissie die aangesteld is om de klagten
tegen den Predikant van Franschhoek te onderzoeken, weder eenen Kerkeraad aan
stellen?

2°. Wie moet de kosten van bovengemelde Commissie betalen, en voor haar
komen en heengaan zorgen’?

Hi
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t~e eerste vraag wordt, op voorstel van den Predikant van Albanie, ondersteund
Dc Kerkeraad is niet door dien van Montagu, door de Vergadering ontkennend beantwoord: “de Kerkeraad
ontslagen. 18 nog niet ontslagen.”

Met betrekking tot de tweecle vraag, worcit de Ouderling van Fransehhoek naar
132 der Kerkelijke Bepalingen verwezen.

foelaag can den Kos~ Be Actuarius stelt voor dat den Koster, in plaats van drie shillings, vijf shillings
~r~er Kaapstadsche per dag worden toegekend voor zijne diensten, van het begin harer Zittingen in 1862,

aan de Synode bewezen.
Gesecondeerd door den derden Predikant van de Kaapstad, wordt dit Voorstel

aangenomen.
Avond Zitting. Ten haff zeven ure in den avond komen de leden wederom bijeen.
~Terzoek van den Ou- Be Voorzitter brengt ter tafel het verzoek van den Ouderling van Clanwiffiam
~ e~ en ee~ge andere Ouderlingen, leden dezer Vergadering,~dat de Synode pogingen moge

in het werk stellen, om de benoeming van den Predil~ant van Clanwilliam als Inspector
veranderd te krijgen enz. (Zie Biji.)

Be Ouderling van Zwartland, ondersteund door clien van Murraysburg, stelt
l3esiuit. voor: “Be Vergaclering trede in dit verzoek riiet, en verwijze de Memorialisten naar

den Predjkant van Olanwil]jam”
Met dit Voorstel vereenigt zich de Vergadering.
Nu wordt ter tafel gelegd een schrij yen van den fleer M. J. Kitshof van ZwartDne Memonen wor- ..

den naar de Ringen land, verzoekende om zijne Plaats Olzfctntsku~l onder het ressort van Zwartland te bren
verwezen. gen ~~a1smede een brief van den fleer Van der Merwe, verzoekende om, in plaats van

onder Olanwffliam, onder CaMnia te mogen behooren voorts nog eene Memorie van de
bewoners der Plaatsen Rietvle~ en Danielskraal ~agende om, instede van Ladysmith,
onder Oudtshoorn te mogen sorteren.

Met betrekking tot alle drie de verzoekscbjjf~e~ besluit de Vergadering dat zij
teruggezonden moeten worden naar de verschilende Ringen tot welke de Memorialisten
behooren.

1 Een brief van den fleer G. J. Louw van de Paarl, waarin hij klaagt dat eene
~v~ zitplaats in de Kerk aldaar hem is ontnomen, wordt gelezen. Op voorstel van den
Kerkeraad van de Ouderling van Zwartland, gesecondeerd door den Precljkant van Hanover, besluit de
Paarl verwezen.

Vergaderrng hem te antwoorden, dat het uitgeven van zitplaatsen eene huishoudelijke
zaak is, en hij derhalve zich tot den Kerkeraad van de Paarl te wenden heeft.

Een verzoek van den Heer N. G. Vos, om den Ring van Tulbagh volrnagt teEen verzoek van N. .

0. ~ wordt niet in- verleenen, orn, staande de S~ode, eene Vergadering te houden, om zijn verzoek ten
gewilligd. vorigen jare gedaan, te overwegen, wordt behandeld.

Op voorstel van den Assessor, ondersteund door den Predikant van Stellenbosc1~,
besluit de Vergadering geene verandering te maken in het reeds genomen besluit aan
gaande zijne erkenning als Godsdienst~Onderwjjzer

Dc Predikant van Victoria doet de volgende vraag: “Be Predikant van Beau-
fort is Emeritus; hij was lid der Rings Oommissie. Is het dus noodig een ander lid in
zijne plaats te kiezen, of blijft de Rings Commissie voltaffig zonder hem? Of, treedt
de Consuient van Beaufort in zijne plaats ?“

Daar er geene Secundi voor de Rings Cornmissje van Beaufort gekozen zijn, meent
de Vergadering dat er een nieuw lid voor die Commissie, in de plaats van Bs. Frazer

llings-Oornmissie. moet gekozen worden, en benoemt als zoodanig den Predikant van Frazerburg.

Oak Ds. Neethling Urn dezelfde reden stelt de Vergadering den Predikant van Hopef-leld in de
van Hopefield. plaats van den Predikant van Darling, die flu mieb als lid der Rings Commissie ageren

kan, als lid der Commissie van den Tulbagschen Ring aan.
Predikant van Pears- Op voorstel van den Predikant van Albamie, gesecondeerd door den Predikant van

van Murraysburg, wordt de Predikant van Pearston benoemd als Consulent van Jansensville.
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De Predikant van .Aibanie wordt aangesteld als Consulent van Somerset Oost; Predikant van Alba
nie Consulent van So-

en de Predikant van Aberdeen als Consulent van Pearston. merset Oost.

Een Brief van den Predikant van Darling, gedateerd op heden, wordt gelezen. Hij Een Brief wordt ont

verlangt opheldering van de uitdrukking, “waar dan ook,” die veorkomt in het ant- vangen vauDs. Kotz~.

woord door de Synode hem gegeven op de vragen die bij iii een vorigen brief heeft gedaan.
De Predikant van Hanover, ondersteund door den Ouderling van Zwartland, Voorstel van Ds. Bur

stelt voor, dat hem geantwoord worde: “Be bedoelde uitdrukking ziet alleen op ons g~

Kerkgenootschap.”
Na eene breedvoerige discussie stelt de Assessor, ondersteund door den Predi- EenAmendement van

kant van Graaff-Reinet, als Amendement voor: “Bat de Synode niet trede in eene den Assessor wordt

verkiaring van datgene waartoe hij geregtigd of niet geregtigd is, in eenige andere aangenomen.

betrekking dan in die waarin hij tot de Gereformeerde Kerk van Zuid Afrika staat.”
Dit Amendement wordt door de Vergadering aangenomen.
Be derde Predikant van de Kaapstad en de Predikanten van George, Hoopstad, Wie in de minderheid

Albanie, Bredasdorp en Franschhoek, en de Ouderlingen van Darling, Riebeek West waren.

en Piketberg verzoeken aanteekening dat zij in de minderheid gestemd hebben. Protest van Ds. Bur
Be Predikant van Hanover levert een schriftehjk Protest in. (Zie Biji.) gers.

Insgelijks protesteren de beide Afgevaardigden van Zwartland en de Predikant Ook van Di. Moorrees

van Victoria. en Leibbrandt.

Insgeijks wordt gelezen een Brief van den Heer M. Versfeld, Ouderling van Een Brief wordt out

Darling, waarin hij de ontvangst erkent der kermisgeving dezer Vergadering van de vangen van de ge

schorsing van den Predikant dier gemeente. Tevens sluit hij een schrijven in, onder- meente van Darling,

teekend door 270 leden van de gemeente van Darling, waarin zij hun gevoelen uit
spreken over het besluit der Synode in de zaak van hunnen Leeraar.

Nadat dit stuk was voorgelezen, stelt de Assessor, ondersteund door den Scriba,
het volgende voor: “Be Synode verkiare dat de onderteekenaren door huunen brief~a~i~

duidelijk toonen niet te gevoelen de gewigtige taak waarmede de Synode belast is; dat nomen.

zij zich wederregtelijk moeijen met een van de gewigtigste pligten der Synode op eene
wijze die eene gemeente niet toekomt, ten opzigte van het Hoogste Bestuur onzer
Kerk; en dat zij de bedreiging van uiteindelijke afscheiding niet anders dan met eene
stem harer uiterste afkeuring kan beantwoorden.”

Bit Voorstel iieemt de Vergadering aan. Di. Burgers en Moorrees en de Ouderling
Aanteekenmg dat zij in de mmderheid gestemcl hebben, verzoeken de Predikant Loedolif zijn in do

van Hanover en de beide Afgevaardigden van Zwartland. minderheid.

Be Predikant van Victoria begeert aanteekening van Protest tegen dit besluit. e1~~1~t pro

Be Voorzitter brengt ter tafel een verzoek van den Oud-Ouderling J. Potgieter Een verzoek van J.

dat aan eene Leerrede van wijien den Wel-Eerw. Coenraad Mel, die hij met den Brief Potgieter omtrent

toezendt, “eene grootere uitbreiding in de Kerkbocle moge worden gegeven,” door haar eeoc Leerrede,

op last der Synode daarin te doen drukken.
Be Ouderling van Zwartland, ondersteund door den Predikant van Colesberg,

stelt voor dat hem geantwoord worde, dat hij die leerrede voor eigene rekening moet
laten drukken.

Be Predikant van GraafI-Reinet, ondersteund door dien van Hanover, wil, “dat wordt

zij verwezen worde naar de Redactie van de Kerkbode, met verzoek om, zoo zij de preek ~1~edactie ,ier Kerk

geschikt oordeelt, haar te plaatsen.”
Bit Amendement wordt aangenomen.
Twee Verzoekschriften worden in naam van den Eerw. Heer Smeer door den Eene Meniorie van

Predikant van Richmond aan de Vergadering voorgelegd. (Zie Biji.) endebe~teudaarop:

Ret eerste vraagt om vergumning van deelneming aan ‘s Heeren Avondnraal aan
zekere .lidmaat der Zending-gemeente die 15 a 20 jaren geleefa heeft met eeneri man,
met wien zij, om opgegevene redenen, niet trouwen kan.
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t~e Vergadering besluit dat zij in dit verzoek niet mag treden.
In antwoord op het tweede—dat vergunning vraagt om iemand tot bet afleggen

harer geloofsbelijdenis toe te laten, die wettig getrouwd is geweest, maar haren man
heeft verlaten, en nu reeds jaren lang onbesproken met. eenen anderen leeft, onder on~
standigheden die in het verzoekschrift uitvoerig worden besproken,—besluit de Verga
dering die vergunning te weigeren.

De Predikant van Montagu doet flu bet volgende Voorstel: “Zijne Exeellentie
l3esluit betreffende het de Gouverneur worde, van wege de Synode, eerbiedig verzocht geen gevoig te geven aan
gebruiken van den Bij- bet verzoek waartoe in het ‘House of Assembly’ in dit jaar besloten is, met betrekking
bel in scholen.

tot bet Godsdienst-onderwijs in de Scholen, die van Gouvernements wege onderstand
ontvangen; welk verzoek, in toepassing gebragt, leiden kan tot wering van den Bijbel
uit de Scholen, en tot schade voor het Christendom en het Christelijke Onderwijs in
dit land.”

Dit Voorstel wordt door den Scriba ondersteund en door de Vergadering aange
nomen.

Doze zaak wordt ook Op voorstel van den Predikant van George, ondersteund door den Assessor,
nan do School-Corn- wordt bet tevens door de Vergadering aan de beide Commissien van Onderwijs opge
mission opgedragen.

dragen om, zoo veel mogelijk, in deze gewigtige zaak te waken en te zorgen voor het
godsdienstig onderwijs op de Scholen.

D~scussje orntrent den Dc Predikant van Graaff—Reinet, ondersteund door den Ouderling van Murrays~
tijd der volgende Sy
node, burg, stelt voor dat de volgende Synode over drie jaren gehouden worde.
Men besluiteeneSyno- Versehillende Amendementen voorstellende dat zij over tien, v~jf of vier jaren
do in 1867 to houden. gehouden worde, worden ingediend. Dc Vergadering besluit echter dat de volgende

Synode over vier jaren, namelijk in 1867, zal worden bijeengeroepen.
Ten opzigte van de plaats waar, besluit de V.ergadering_” in plaats van George,In do Kaapstad.

in de Kaapstad.”
Dc fling van Beaufort Den Ring van Beaufort. wordt bekend gemaakt, dat een zijner leden de volgende
moot sluiten. Synodale Vergadering zal moeten sluiten.
Eene Commissie be- Als Leden der Commissie die de noodige stappen zal nemen, met betrekking tot
noemd om op de nan
tijgingen van den het Reis-journaal van Us. Beijers, worden benoemd de Assessor, de Actuarius en de
Eerw. Beijers to ant- Scriba; en op voorstel van den Assessor, ook de Moderator.
woorden,

Tot leden der Commissje in de zaak van Franschhoek worden benoemd deEene Cornrnjssje van
Onderzoek in de zaken Scriba, de Predikanten van Durban en Ladysmith, en de afgevaardigde Ouderling van
van Fransohisoek. de Paarl.

Commissie, om onder- Als leden der Commisaje om te voldoen aan het besluit, heden genomen, naar
zoek to doen naar de aanleiding van bet Voorstel van den Predikant van JV[ontagu, voorkomende onder de
working van do Vrij
wilhige bijdragen. Besclirij vingspunten van het voorleden jaar, Hoofd. I. 5, worden benoemd de Assessor,

de Predikanten van Murraysburg, Heidelberg, Montagu en de eerste Ouderling van de
Kaapstad.

Dc Kladnotulen worden gelezen en goedgekeurd, en bet dankgebed gedaan door
den Predikant van Calvinja.

Geresumeerd, en na goedkeuring onderteekend, op heden den 3den November 1863,
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ZEVKN-EN-VIJFTIGSTE ZITTING~,
Dingsdaq, den 3clen November.

Be Vergadering komt in de Oonsistorijkamer bijeen. Be Assessor doet bet
gebed. Be Notulen der Zes-en-Vijftigste Zitting worden geresumeerd, en, na goedkeu
ring, onderteekend.

Bij d~ resumptie verzoekt de Predikartt van Piketberg aanteekening dat hij gis- Dr.~ Seholtz verzoektaanteekening.
teren avond door ongesteidheid verhinderd is geworden orn tegenwoordig te zijn.

Be Predikant van Hanover wil aangeteekend hebben dat de Predikant van de Hetzelfde doet D~.

Paarl gisteren, met betrekking tot bet lezen van den Rerderlijken Brief, bet als ziju Burgere.

gevoelen heeft uitgedrukt, “dat hij het als een punt van beieefdheid beschouwt.”
Be Actuarius steit voor “dat hctgeen in bet voorleden jaar is bepaald geworden Een voorstel van den

omtrent de Kerken in Natal en den Vrijstaat, niet worde opgenomen in bet Wetboek, Actuañus

ten gevolge van de veranderde ornstandigheden, sedert de verdaging dezer Vergadering.”
Aan dit Voorstel verleent de Vergadering hare toestemming. wordt nangenomen.

Be Predikant van Cradock stelt voor dat, wanneer bet moge kornen te blljken Even alzoo van Ds. Do

dat er onnaauwkeurigheclen in de Wetten en Bepalingen of Besluiten mogten ontdekt Plessis.

worden, met betrekking tot de Leeraren of gemeenten buiten de Koloieie, der Synodale
Commissie vrijheid zal gegeven worden om dergelijke oiinaauwkeurigheden te verbeteren.

Dc Vergadering verecnigt zich hiermede.
Be Predikant van Victoria doet de vraag of iemand, die niet twee jaren in bet vraag van Ds. Leib

brandt omtrent he~
Register als Lidrnaat bekend staat, maar reeds zes jaren zijue Christelijke voorregten kiezenvan eenDiaken.

genoten heeft, omdat men wist dat hij in eene andere gerneente Lidmaat was, tot Diaken
mag gekoz€n worden ?

Dc Assessor steit voor dat de Ker~eraad van Victoria naar Art. 36 : 12 der Autwoord daarop.

Kerkelijke Wet~ten verwezen worde, dat van twee voile jaren spreekt.
Be Predikant van Hanover wil dat, in dit gevai, dispensatie verleend worde.
Ret Amendement wordt verworpen en het Voorstel van den Assessor aange

nomen.
Dc Concept-Brief aan de Ouderhugen en Oud-Ouderlingen onzer Kerk wordt ter

tafel gelegd.
Op voorstel van den Predika.nt van Montagu, ondersteund door dien van Cra- DeBrief nan deOuderlingen woordt nan de

dock, wordt deze Brief, wegens de kortheid des tijds, in handen gesteld der Commissie Commissie overgela

die hem heeft geschreven, met verzoek one hem aan de genoemde Broeders te rigten. ten.

Baar er in 186:3 geene Rings-Vergaderingen gehouden zijn, zoo besluit de Ver- De eerstvolgeudeRings-Vergaderingen.
gadering dat de Commissicu dcr versehillende Ringen da.g en plaats der voigende Ver
gaderingen bepalen zullen.

Dc Scriba, ondersteund door den Predikant van Stellenboseb, stelt voor: “Dc Een voorstel van den

Synode benoeme eene (Dommissie om een vriendel~jk schrijven te rigten aan de gemeente Scriba om ecu briefnan de gemeente van

van Darling, ten einde den door hen ingezonden Brief te beantwoorden, vooral ook ten Darling te rigten.

opzigte van hunne verkiaring dat zU zich als eene onafhankelijke gemeente zullen con
stitueren, b~jaldien de Leeraar wordt afgezet.”

Be derde Predikant van de Kaapstad, ondersteurid door den Predikant van Amendement van Dr.

Hopefield, stelt voor: “Dc Vergadering doe, na bet besluit van gisteren avond, in deze Heijns.

zaak niets meer.”
Ret Amendement wordt niet aangenomen; bet Voorstel echter wel. Besluit.

Aanteekening dat zij in de minderheid gestemd hebben, verzoeken de derde Wie in de minderheid

Predikant van de Kaapstad, de Predikanten van Hanover, Piketberg, Napier, Bredas- w
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dorp, Hoopstad, Albanie, George, Hopefielci, Victoria, Franschhoek en de beide afge~
vaardigden van Riebeek West.

ling Loedolft protes.
Ds,MoorreesenOuder. Be beide afgevaardjgden van Zwartland doen Protest aanteekenen tegen dit
teren. Besitut.

Be Scriba wordt geko2en om dezen Brief op te stellen.
~en v~rzoek van den Be Ouderling van Franschhoek verzoekt aanteekening van zijn wenseh om nog
Franschhoekwordt eenen Ouderling aan de Commissie voor Franschhoek toegevoegd te sen, welke wensch
geweigerd. hem echter geweigerd is geworden.

Ten elf ure gaat de Vergadering het Kerkgebouw binnen, alwaar de plegtige
De plegtige sluiting. sluiting gesehieden zal. Be Predikant van Glenlynden, als Afgevaardigde van den Ring

van Albanje, spreekt eene rede nit naar aanleiding van Openb. xxii. 20: “Ja, ik kom
haastelijk.” Daarna beklimt de Scriba den kansel en leest den Herderlijken Brief voor.
Ten slotte spreekt de Moderator Zijne Excellentie den Gouverneur, de Broeders van
andere Kerkgenootsehappen en de Vergaclering aan, en, na het dankgebed, den zegen uit.

Aand~d~n ~ In de Oonsistorijkamer teruggekeerd, stelt de derde Predikant van de Kaapstad,
Vergadering toege- Ondersteund door den Predikant van Montagu, voor: “Bat de hartelijke dank der Ver
bragt. gadering aan den Moderator betuigd worde voor de voortreffelijke wijze waarop hij de

Vergadering heeft geleid.” Bit Voorstel wordt eenparig aangenomen door dat al de
Leden opstaan.

Ook ann de overige Insgelijks wordt de dank der Vergadering toegebragt aan de overige Leden der
Ambtenaren der Sy- Moderatuur, den Actuarius, den Assistent Scriba, den Predikant van Glenlynden, en
node, den Kerkeraad van de Kaapstad.

Ds. A. Murray, Sen., Be Notulen worden gelezen, goedgekeurd en daarna geteekend. Het slotgebed
sluit met gebed. geschiedt bij monde van den Predikant van Graaff-Reinet.

e



BIJLAGE H.

I.

Beschrijvingspunten en andere Zaken, die niet afgehandelcl waren, toen de .Tloog-Rerw,
Synode, op den 3den December 1862, verclaagd werd, te worden voorgelegd aan
de Algemeene Kerk-Vergadering, die gehouden zal worden (D. V.) op den l5den
October 1863 en volgende clagen.

1. (Ffoofdstuk XI: 14.) Verzoek van Diaken-Kassier Jansen van Rensburg, Ceres, om revisie van
Art. 36 : 11, 12 en 13, vooral omtrent de uitdrukking: “Zoo veel mogelijk.”

2. (1{oofdstuk XI : 18.) Verzoek van J. N. en 3. S. Hamman, om tot de parochie van de Paarl betrok
ken te worden.

3. (Hoofdstuk XI : 19.) Verzoek van J. D. du Plessis, Ouderling te Colesberg, om teruggave van de
£50, aan de Kweekschool te Stellenbosch gesehonken.

4. (Hoofdstuk XII: 2.) De deelname aan het Predikanten-Weduwenfonds worde niet langer voor
de Leeraren verpligtend verklaard.—Predilcant van Darling.

5. Voorstel van den Ouderling van Worcester (35ste Zitting), dat het besluit in de zaak der St. Stephens
gemeente in revisie kome.

6. Voorstel van den derden Predikant van do Kaapstad (36ste Zittli~g) dat de Hoog-Eerw. Synode ver
gunne aan de Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente in de hoofdstad VRIJJe VERKIEZING van Predikanten,
Ouderlingen en Diakenen, indien het den Kerkeraad sal komen te blijken, dat sulks begeerd wordt door de meer
derheid van mansleclen der gemeente.

7. Ret Rapport der Commissie omtrent de Memorien van de gemeente van Ebenezer Kapel en den
Eerw. Heer Ruijtenbeek.

8. Ret Rapport der Commissie over het versiag van de Professoren der Theologisehe Kweekschool (23ste
Zitting).

9. Voorstel van den Predikant van Montagu (30ste Zitting) : “Door den Voorsitter van elke Ringsver
gadering sal ook gevraagd worden, onder Art. 34 :—“ Heeft eenig lid dezer Vergadering bezwaar tegen de leer of
den wandel van Kerkeraadsleden, sorterende onder dezen Ring i”

10. Voorstel van dito (32ste Zitting), om de bewoordingen van Art. 164 in overeenstemming te brengen
met andere bepalingen en besluiten, alsook eene wijziging van Art. 187.

11. Voorstel van dito (25ste Zitting) Dat Art. 63 ook op Predikanten van de Transvaal zal betrekking
hebben.

12. Versiag van de Commissie, aangesteld (29ste Zitting), om de noodige stappen te nemen, ten einde
uit te vinden in hoeverre de Huwelijks Ordonnantie van Dc Mist nog kracht van wet heeft.

13. Voorstel van A. J. van Wijk, Ouderling van Ceres: “Eene herziening van de Kerkelijke Bepalingen
omtrent den doop.”

14. Voorstel van den Prediltant van Darling (3de Zitting), betreffende de kleeding waarin de leden de
Vergadering sullen bijwonen.

15. In welke verhouding staat onze Kerk tot den Staat ~—Precli1cant van Hanover (4cle Zitting.)
16. Zijn Predikanten verpligt personen in het huweijk te bevestigen, op vertoon van Huweijks Lieen

tien? Zijn nj hot wel in eenig ander geval ?—Iclem.
17. Aanstelling eener Commissie om Art. 63 te reinoduleren naar de behoefte der Kerk.—Predilcant van

Stellenboscle (l2de Zitting.)
18. Verzoek dat de uitdrukkingen Foreign Service en Colonial Service voor de Vergadering worden opge

helderd, en hare betrekking tot onse Kerk bepaald.—Idem.
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19. Aanstelling eener Speciale Commissie (23ste Zitting), orn onclerzoek te doen naar de klagte van der
Ouderling van Colesberg tegen den Predikant van Hancwer.

20. Benoeming van een Inspector voor bet Zending- en Schoolwezen (3Sste Zitting).
21. Benoeming van eene Speciale Commissie (37ste Zitting), om bet verzoek van de bewoners der Roe

bergen, om tot cone afzonclerlij1~e gerneente te worden verklaard, ter plaatse te behartigen.
22. Zaak van den Predjkant van Darling (37ste Zitting).
23. Verslag der Commissie aangesteld (2Zste Zitting) GIn een Tarief your Doop- en andere gelden gereed

te maken.

24. Verzoek van een aantal leden van Ladysmith, om tot Oudtshoorn te behooren.
25. Dito van C. A. Sclioernan en drie anderen oin van Somerset Oost afgescheiden en onder Cradock

gebragt te worclen.

26. Brief van C. J. Viljoen, Ouderling van Hanover, bevattende vier Beschrijvingspunten, ten gunste
van de thans bestaande wijze van kiezing in de Kerk.

27. hoe geliancleld moet worden wanneer cenige verandering in de bestaande bepalingen en wetten der
Kerk voorgesteld wordt.—---Predikaiat van &naerset Oust.

28. Brief van den Hear C. W. Hutton, ten gunste van bet oprigten eener nienwe gemeente of Tak-kerk
te Bedford, met Bijiagen.

29. Dito van den I-leer M. J. de Kook, van Maimesbury, vragende om de tussehenkomat der Synode, ten
einde den vrede tusselien hem en den Leeraar van Malmesbury te herstellen.

30. Dc Herderlijke Brief.
31. Revisie van Art. 245, a, (Zesde Z~tting.)
32. Verzoek om de oprigting eener nieuwe gemeente te Willuwmore.
33. “Indian can Predikant, na hot houden van bet Colloquium Doctum, door de Commjssie van Exami

natoren mogt worden afgewezen, zal hem regt van appel worden verleenci. Do Synode wijze het ligchaam aan,
waarnaar hij son kunnen appelleren.”_p,.edijcant van Darling.

34. “Dat de Synodale Commissie acne prijsvraag uitsclirijve am meer bepaald de prediking des Evange
lies, de Aanneming, en bet Huisbozoek to behande1en,”_p1.edjk0~ van Puns Jlbert.

35. “Roijering van bet besluit (bi. 84) omtrent cane jaarlijksche collecte voor onderwijs, als zijndo in
strijd met do bepaling in deze sitting der Synode genomen.”—pi’e~j~aj1~ van Craa~9~-J?ejnet

36. Verzoek om de oprigting eener nieuwe gemeente to Phisantfontein (district Victoria).__Predjkant van
Victoria Wist.

37. “Daar can Predikant regt heeft voor zijne betrekking ala Leeraar te bedanken, wanneer hij wil, dat
dan ook de Kerkeraad het regt zal hebben am ecu Predikant te bedanken, wanneer do Kerkeraad oordeelt dat
hij geen nut doet in do gemeente.”—Ouderlji~g van 2lfurraysburg.

38. “Dc Synode besluite ecu rondgaanden brief aan nile Oucierlingen en Oud-Ouderlingen des lands to
zenden, waarin zij worden opmerkzaam geniaakt op bet gewigt hunner roeping, en op wat God in den tegen
woordigen toestand der Kerk van lien verwacht.”__pj.edikant van Clanwilliam.

39. “Dat er van wege do Synode gedrukt worde acne uitgave van bet Doop-formuijer, waarin die stuk
ken welke men vrijhcid h~eft nit te laten, in cursirf geclrukt worden.”—De lloogleeraar Murray.

40. “Ann de Synode wordt dringand opgcdragen do behoefte van de inwonors nan de andere zijde der
Oranje Rivier.”—Predikan t van Hoopstad.

41. “Dc Leeraar zich strong lioudendo aan Art. 46, vraagt ann do Hoog-Ecrw. Synode hoe te handelen
met Wesleyanen, Episcopalen cnz., die begeerig zijn hunne kindcren in onzc Kerk ton doop te brengen.”_Jdem.

42. Opheldering van Art. 36 9.—Io’em.
43. “Wat is, voigens onzo Geloofsbelijdcnjs, dc leer onzer Ncdcr. CaroL Kerk aangaande de Aanneming I”

—Dc Zendeling Van dcv J?ijst.

II.

Do volgende nieuwe Bcschrijvingspunten sUn door leden dor Vergadcring ingediend

1. “Hoe moet gehandeld worden met eenig lid dcr Kerk, die niet ten voile gelooft aim do Belijdenis des
Geloofs der Gereformoorde Kerk, ann den Heidelbergschcn Katechismus en ami do Formulieren ? Kan zo~
iemand langer lid der Kerk buijven en ais zoodanig eenigo Kerkeijke betrekking bekleeden ?“—Kerkeraad cam
Wellington.
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2. Verzoak dat ter plaatse onderzoek gesehiede, waarom de geheele Kerkeraad van Franschhoek gere
signeerd heefi. Pi~d i/cant van Franschkoelc.

3. Dat op eon der eerste dagen na het bijeenkomen der Synode, eene Commissie worde aangesteid, om
onze verlioulilig tot do gemeenten der Nederduitsch Gereformeerde Kerken in Zuid-Afrika, buiten de grenzen
der Kolonie, in rijpe overweging te neinen, daarover to rapporteren, en tevens een brief op te stellen om van
wege de SynodC aan clezelve te worden toegezonden.—Preclilcant van Swellen dam.

4. hoe heeft eon Kerkeraad te handelen, wanneer leden der Kerk onderling de bondzegeien des Heiligen
Avondmaals toedielidn, of dezelve ontvangen van personen, die tot do bedioning der Sacramenten niet geordend
zijn l—Idcin.

5. VoursteL—Dat er ecu onderseheid gemaakt worde tusschen mmgenomene en voile lidmaten der Kerk.
—Predilcant von ilolnitson.

6. Dat do Professoren van do Theologisehe Kweekschooi en andere Leeraren in djenst van de Synode,
dock die cone eigene gem eente niet hebben, al de voorregten der gewone Loeraron genieten zullen.—Idern.

7. Dat eene of meer Commissiën, elk van twee Leeraren, door de Synode afgevaardigd worden, om on
derseheidene gemeenten to bezoeken en daarin te prediken.—Idem.

8. Dat wanneer een voorstel en onderseheidene amendementen voor de Vergadering gebragt worden, bet
laatste voorstel tegenover hot naast voornfgaande ter stemming gebragt worde, en bet aangenomene op dezelfde
wijze tegen hot andere naast voorafgaande ;—hebbende de leden vrijheid sHeen voor datgene te stemmen dat
hun het incest bevalt, en hot voorstel of amendernent dat de meeste stemmen ontvangt zal worden beschouwd
~1s hot gevoolen of de uitspraak der Vergadering.—Idem.

9. Verzoek dat Villiersdorp, oin gewigtigo redenen, gobragt worde onder den Ring van Swellendam, of
dion van Tnlbagii.—Predilcant van Franschhoelc.

10. VoorsteL—” Dat do Formulieren van Eenigheid, met de daarbij govoegde Formulieren onzer Kerk,
in het Hollauidsch, gelijk reeds in het Engelsoh gesehied is, op last en voor rekening van do Synode uitgegeven
worden.”—Fredikant van Titibagh.

11. “Dc Synode bepale wat ecu Kerkeraad to doen staat bij de insolvent-verkiaring van eon van des
zelfs leden.”- - Ouderling van Worcester.

12. Roijering der woorden “honorabel” en “op cone eervolle wijze” in Art. 223.—.Prth’idant van C~olesberg.

III.

Ook zijn do navolgende zaken ingediend, met verzoek dat zij aan de Hoog-Eerwaarde V~rgaderiug
mogen worden voorgelegd

1. Memorie van den Eerw. L. Witsteijn, verzoekende om als Zendeing, in verband met het Gerefor
meerde Kerkgenootschap, to mogen opgenomen en als zoodanig aan do Zending-Coinmissie aanbevolen worden.

2. Verzoek van den Eerw. L. 0. Jongeneel :—“ Om verwarring en verdeeldheid to voorkomen, bepale de
Synode, dat op piaatsen, waar de Kerk cone Zending-gemeente heeft, do Kerkeraad der Nederduitsch Hervormde
Gomeente zich niet iniate met door doop of aannoming gokleurden in zijno gemeente op te nemen.”

3. Vraag van dito.—” iIoe moot men handelen, wanneer Heidenen aanzoek doen om hunne jonge kin
deren door den Doop in hot Christendom in to lijven ?“

4. Tweede vraag van dito.—” Aan wien moot ecu geordend Zendoling versiag doen van (10 door hem
godoopton en aangenomencfl, met namen, toenamen, ouderdom en datum, alsook do voile namen cler doopge
tuigen i—Aan den Kerkeraad der Nederduitsch Hervormde Gemeente, nan do Ringsvergadering, of aan do
Zending-Commissie ~“

5. Elf kiagten yan do geresigneerde loden van den Kerkeraad van Franschhoek, tegen den Leeraar dier
geuheente.

6. Kiagte van den Hoer W. van Heusden tegen den Kerkeraad van Victoria West, wegens deszelfs behan
doling van hem, ook nadat in do vorigo zitting der Hoog-Eerw. Synode uitspraak in zijne zaak gedaan is.

7. Verzoek van dito.—Dat hem vorgunning verleend worde, zijne kinderen sly lidmaten in eene anderu
gemeente to doen aannemen, gegrond voorai daarop, dat de Leeraar der gemeente den leerlingen leersteilingen
inprent (waarvaii vijf genoemd zijn) in strijd i,iet sheen inot de Formulieren onzer Geioofsbehjdcnis, maar zelfs
met Gods Woord.

8. Memori~n van den Eerw. Andriessen en eon antal personen behoorende tot do gekleurdo gemeente te
Prins Albert, verzookende dat eon Kerkeraad year die gemeente benoenid en do Eerw. Hoer Andriessen sly Zen
deling geordond moge worden.

9. Mernorio van eon aantal lidmaten, woonacktig in hot Middelvoid, distrikt Hope Town, verzoekend~:
—1, dat do Synode wake, dat do leer onzer Kerk in kerken en scholen zuiver gehouden en geleerd worde

ii



xx.
2, dat hunne vorige memori~n ernstig overwogen worden; en 3, dat de Synode de afgescheidene Leeraren ujt~
noodige oni hunne besehuldigingen tegen onze ICerk en hare Leeraren te komen bewijzen.

10. Memorie van een aantal leden der Zwartlandsche geineente, wonende binnen de grenzen der gemeente
Riebeek West, verzoekendo dat zij als leden van laatstgenoemde gemeente opgenomen mogen worden.

11. Verzoek van J. D. Retief van Noord-Paari, om onderzocht te mogen worden, ten einde hij gods
dienstoefeningen moge houden.

12. Memorie van eenigo loden van Bredasdorp om onder Swellendam gebragt te worden.
13. Klagten van den Ouderling Viljoen, en Diakenen Graaff en Germisliuijs van Villiersdorp, tegen den

Consulent des’ gemeente, Ds. Ham.
14. Memorie van zeven Kerkeraads- en Oudkerkeraadsleden van Colesberg, verzoekendo dat de Synode

stappen neme om den blaam door den Eerwaarden hoer Beyers, Predikant der Afgescheidene Qemeente to Red
dersburg, op do Goreformeerdo Kerk geworpen, uit to wisschen.

Wir. ROBERTSON, Scriba der Synode.
SWELLENDAM, 1 September, 1863.
To laat ontvangen.—Memorjen van den Eerw. J. W. F. Roth en acht voorstanders der Ebenezer Gemeente.

verzoekendo om de inlijving van genoemde gemeente, en orn de ordening van den Eerw. Heer Roth.
“Do gemeenten behoorende tot do Ringen van Graaff-Reinet en Albanie worden zoo verdeeld, dat zij

s’j~~ of ten minste drie Ringen vormen.” .Prediicant van Pearston.

Do, van Somerset (Qost).8 September 1863. W. R.

BIJEAGE L

RAPPORT
Door dc Jv[oderatuur ingecZiencl aan de Synocte, b~j liet lieropenen der

Vergadering in October 1863.

De Moderatuur heeft de eer bij deze Versiag te doen van hetgeen door haar verrigt is, sedert de verda~
ging van uwe Hoog-Eerw. Vergadering op den 3den December 1862.

1. Ret was eerst op den 13 April dozes jaars dat do nitspraak van hot Hooge Geregtshof geschied is, in
de zaak tusschen do Heeren Loedolff en Smuts versus do Moderatuur der Synocle, waarvan, bij dezen, Copij
wordt overgelegd, en waarin, geijk algemeen bekend is, verklaard wordt, “Dat do Handelingen van do Synodalo
Vergaderingen van 1852, 1857 en 1862 geenszins, alleen van wege do tegenwoordigheid van andere personesi
dan Leeraren en Ouderlingen van gemeenten binnen do Kolonie, kracliteloos en van geene waarde zouden zijn.”

2. Bij hot op handen zijn van den winter, meendo do Moderatuur do belangen van de Leden dozer Hoog~
Eerw. Vergadering hot best to kunnen behartigen door do Vergadering niet weder bijeenteroepen tot op den
gowonen tijd van bet vergaderen der Ringen. Dientengevolge word in do Kerkbocle van den 2den Mci kennis
gegoven dat doze Hoog-Eerw. Vergadering weder op heden bijeen zoude komen.

3. Ofschoon or geeno spraak konde zijn van hot inzenden van Beschrijvingspunten, zoo meencle do
Moderatuur toch, daar elk Lid bet regt heeft, ook staande do Vergadering, Voorstellen to doen, dat het nan do
biding en orde der Vergadering bevorderlijk zondo zijn, indien vooraf kennis word gegeven van Voorstellen.
welke do Leden voornemens mogten zijn aau do Vergadering in to dienen. Do Voorstellen die ontvangen zijn.
zijn in hot Officieel Orgaan der Kerk bekend gesteld.

4. Daar in do Synodo van 1857 besloten was, dat, in do toekomst, de Handeingen van elke Synodale
Vergadering door den druk verkrijgbaar zouden gesteld worden, Iseeft do Moderatuur hot op haar genomen do
Handelingen van do afgeboopene Zittingen in hot licht to geven. Zij vertrouwt dat daardoor do behandeling
der zaken bij doze geleg~nheid grootelijks bespoedigd zal worden.

Vertrouwende dat dit oen en ander de goedkeuring uwer Hoog-Eerw. Vergadoring zal wegdragen,
noemen Wij ons,

11w Hoog-Eerws, Dienstwillige Dienaren,
ANDREW MURRAY, Jun.
P. E. FAURE, Assessor.Kaapstad, den 15 October 1863. Wis. ROBERTSON, Scriba.
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BIJLAGE K.

RAPPORT
Aangaancle onze Verhoucling tot anclere Gemeenten cler Neclerduitsch Gereformeercie

Kerk in Zuic1~Afrika.*

Be Commissie door de Hoog-Eerw. Synode benoemd, om onze verhouding tot de G~emeenten der Neder
duitsch Gereformeerde Kerken in Zuid-Afrika, buiten de grenzen der Kolonie, die van ons afgeseheiden zijn ten
gevolge van de uitspraak van het Hooge Geregtshof, in overweging te nemen en daarover te rapporteren, heeft
bij deze de eer de navolgende punten ter overweging voor te stellen :—

1. Wat betreft do Ordonnantie, heeft de Commissie bet in ernstige overweging genomen, of het niet
beter ware, zuiks vernietigd te krijgen, ten cinde alles weder op den ouden voet daar te stdflen, dock het is haar
voorgekomen ale ondoenlijk onder de tegenwoordige omstandigheden.

2. Om onze verhouding tot genoemde Gemeenten evenwel van dien aard te doen zijn, waardoor wij,
onder bestaaiide omstancligheden, zoo veel mogelijk, in de naauwste vereeniging onderling kunnen blijven ver
keeren, stelt de Commissie voor

a. Ledematen wederzijds aan te nemen en te erkennen, ale van Zuster-Kerken, wader onderwerping
aan de bepalingen voor vreemdelingen.

b. Bat men vrijheid hebbe om Predikanten wederzijds te beroepen, mits gemelde Kerken hare Predi
kanten door ons, geijk tot hiertoe gesehied is, laten legitimeren, of anders geheel op dezelfde
wijze ale bij ons pleats grijpt.

c. Ret regt om Deputatiën over en w~er naar de verseheidene Kerkvergaderingen te zenden.
ci. Be Predikanten behouden het regt op one Weduwenfonds, mits zij sick houden aan onze bepa]ingen

daaromtrent en de Aete van Ordening der Predikanten bij ons geregistreerd is.
‘%Tertrouwende hiermede nan den ous opgedragen last voldaan te hebben, noemen wij one,

U Hoog-Eerw. Dienstwillige Dienaren,
WM. ROBERTSON.
A. ROUX.
A. D. LUCKHOFF.
A. STEIJTLER.
W. C. VAN DER MERWE,
J. J. KOTZ1~, On

Synodale ‘.Tergadering, 29 October 1863.

BIJLAGE L.

RAPPORT
Der Gommissie, om bepalingen te rnalcen voor Gancliciaten in de Goclgeleerdheid.t’

U Hoog-Eerw. Commissie heeft de eer de volgende bepalingen omtreut het prediken van Candidnten in
de Oodgeleerdheid, van het Theologisch Seminarium, ann U Hoog-Eerw. oordeel te onderwerpen

€fandidaten in de Godgeleerdheid, die nan het Theologisch Seminarium onzer Kerk dien graad verkre
gen en sub prce.side voorstellen hebben gedaan, sullen bet regt hebben om in gemeenten te prediken, onder de
navolgende bepalirigen

1. Ret bewijs, dat zij sub prceside twee voorstellen hebben gednan, sullen zij vertoonen aan den Aetna
rius Synodi, die hetzelve, nadat zij de bij de wet vereischte verklaring onderteekend hebben, voor gezien zal
teekenen.

* Zie peg. 155 dci’ Haudelingen. t Zie pag. 150 der Haudelingen,
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2. Vervolgens zullen zij, zoo lang Zij nog aan het Seminarie zijn, in het openbaar inogen precliken jn

do tegenwoordigheid van een’ Leeraar der Nederduitseli Gereformeerde Kerk in Zuid-Mrika, docli fliet zonder
telkens daartoe verlof van een der Professoren te hebben verkregen.

3. Na hun vertrek van het Seminarje en voor dat zij hun examen als Oandidaat tot de Ileilige Dienst
hebben afgelegd, zullen zii slechts zes malen in de gemeenten mogen prediken.

4. ~Bij het Examen als Candidaat tot de Heiige Dienst afgewezen wordende, zullen zij zich van de
openbare Evangelie-prediking moeten onthouden.

5. Hot uitspreken van den zegen wordt hun niet toegelaten.
6. Indien het bewezen wordt, dat zij eenig artikel van dit reglement overtreden hebben, zullen zij rn het

eerste jaar, na zoodanige overtreding, niet toogelaten worden tot het afleggen van hun Examen als Candidaat
tot de Heiligo Dienst.

7. Dc kla&te van overtreding dienaangaande zal worden ingediend bij den Actuarius Synodi.
8. Aan geene Candidaten in de Godgeleerdhej~, van ‘t buitenland komende, wordt het regt van Evange

lie-prediking in de Nederduitsch Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika toegekend.
Vertrouwende hiermede aan den ons opgedragen last voldaan te hebben, noemen wij ons,

U Hoog-Eerws. Dienstw. Dienaron,
P. E. FAURE.
J. C. LEFEBBE MOORREES,
J. J. KOTZE, Gz.
GEO. C. OlE,

BTJLAGE M.

REG-TSGELEERJJ OFINIE
Aangaande de iluwelijlcs-Ordonnantje van den Gomrnissar’is-Oeneraa~ DE MIsT,

U •Hoog-Eerw. Commissie Regtsgeleerde Opinie ingowounen hebbende ten opzigte van do punten aau
haar opgedragen, heeft de eer do volgende Opinie van den Heer Advocaat Denyssen aan U Hoog-Eerws.
nantebieden.

F. E. FAURE.
S. P. I-IEIJNS.
CEO. C. OlE.
P. A. BRAND,Kaapstad, 26 October 1S6~,

29ste Zittinçj.
Dat or cone Cornmissio aangesteld worde om do noodige stappen te nemen, ten einde nit tc

vinden in hoeverre do Ordonnantie van CornmissarisGeneraal Do Mist nog kraeht van wet heeft.” Dit wordt
aangenomen, en tot Commissje worden benoemd—de Assessor, de jongste Predikant en de beide Ouderlingen
van do Kaapstad

43ste Zitting, 16 October.
Do Predikant van Cal~nia vraagt of eon huwelijk met do kleindochter eener zuster wettig is

Deze vraag wordt in handen dier Commissje gesteld, die verzocht wordt hedem over acht dagen haar Rapport in
to dienen

44ste Zittincj.
Do tweede vraag gerefereerci worde naar do Commissie die benoemd is cm to rapporteren op

do Huwelijks-Ordonnantje van Do Mist
Doze vraag is zijn Predikanten verpligt om personen in hot huwelijk to bevestigen wier huwelijks_

geboden zij zeiven afgelozen hebben, of die hot bewijs dat hunne geboden geregeld ziju afgekondigd hun ~Jver
handigen 1

Opinion.
1. The Marriage Ordinance of CommissionerGeneral Do Mist, datod 31st October, 1804, continues to be

of force and effect, in so far as its provisions are not repugnant to, or inconsistont with, Her Majesty’s Order in
Council of the 7th September, 1838, and with the Act No. 16, 1860.

2. A marriage with the grand-daughter of a sister is prohibited by law.
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3. By Her Majesty’s Order in Council above-mentioned, it is ordered that it shall be lawful for any
Minister of the Christian Religion to publish banns of marriage between persons desirous of being joined
together in matrimony, and to solemnize matrimony between parties whose banns have been published as by
the Order required. The wording is peculiar to Acts of the Imperial Legislature, but no doubt can exist that
it imposes an obligation upon Ministers of the Christian Religion, which it would be unlawful on their part not
to discharge.

Cape Town, 22nd October, 1863. P. J. DENYSSEN.

BTJLAGE N.

RAPPORT
Van de Gommissie benoernci om over do Punt en van Beschrijving, die onder Hoofdstuk

VII. begrepen zijn em op het Onderwijs betrelddng hebben, te beraadslagen, en
daarvan Versiag te doen aan do I-Ioog-Eerwaarde ,Synode.*

Overeenkomstig den last aan uwe Commissie gegeven, heeft zij, zooveel haar doenlijk was, hare aandaeht
nan de becloelcie Besehrijvingspunten gewijd. Ret komt haar voor, dat de onderwerpen, die door Uwe bog
Eerwaarde Vergadering aan haar ter overweging zijil opgedragen, zich gevoegeijk onder dric hoofden laten
rangschikken, namelijk —

1.—MIDDELEN, om in de dringende behoefte aan gcschikte onderwijzers te voorzien;
II,—KLASSEN van scholen, die opgerigt en aangemoedigd moeten worden; en
111.—F0ND5EN, waaruit de noodige onkosten kunnen worden bestreken.
1. Met betrekking tot het eerste wordt er in Besehrijvingspiuht VII. 2, de oprigting van een Instituut

ter opleiding van onderwijzers aanbevolen. Oin mecr dan ééne gewigtige reden moet Uwe Commissie echter
voor bet tegenwoordige, en misschien ook voor de toekornst, het tot stand brengen van een dergelijk Institunt
afraden. Gebrek aan geld,—de moeijelijkheid, zoo niet onniugelijkheid, am hct op eene centrale plaats te vesti
geu,—het groote verlies van tijd en dc beproeving van het geduld en de belangstelling der begunstigers, die
noodwendig met bet daarstellen van zulk ccii Institnut gepaard macten gaan,—het zijn bezwaren van belang die
moeijelijk uit den weg zullen warden geruimd.

2. Aaugaande de scholen, die aangemocdigd en opgcrigt macten worden, vindt Uwe Commissie onder
VII. 1, Zondag-seholeir genoemcl. Van hot lioogste gewigt beschouwt zij die voor elke gemeente, zoowel ter
vermeerdering van godsdienstige kennis en ter bevorclcring van geesteijk leven, als ter ontwikkeling van de
geestvermogens en ter vorming van bet l:araktcr der jeugd.

Beschrijvingspunten VII. 3 en 6 sprekeis moor algemeess over verbetering en uitbreiding van hat yolks
onderwijs. Naar het oordeel Un-cr Coinmissie ken dit dod niet beter warden bereikt, dan door de oprigting
van twee andere klassen van scholen. Laat cr in cike gemeente cone goode dorps-school wezen, die onder de
leiding staat van eenen bekwamcn, godvreezeudcu onderwijzer, die, waar zulka nooclig is, ecu bevoegden assistent
ter onderwijzing van de niiu-gevorderde klassen liceft. Laat er insgehjks in elke wijk dier gemeente cene school
worden gesticht, waarin de kinderen, in die buui-t woouachtig, zouder groote opofferingen van den kant der
ouders, in de ecrste beginselen onderwezen en alma voorbereid warden voor de hoogere klassen der school op
bet dorp.

Uwe Commissie gelooft dat dcrgelijke scholen zeer good beantwoordcn en geene onclersteuning van nit
eenig Synodaal funds behoeven zullen.

Toch meent zij dat er een fonda dient bijcengobragt te wordcn.
3. Om zulk een fonda to vinden wordt er in VII. 1 aanbevolen, dat bet surplus van bet Synodale fonds

aan de opvoeding en bet onderwijs worde bosteed en in VIII. 13, dat de doopgetuigen eene geringe sam clear-
toe bijdragen. I-let eerste voorstel clraagt Un-c Commissie volgaarne suet hare volle ondersteuuing nan Uwe
Hoog-Eerwaarde vergadering ter ovorweging vooi-, hot tevens aen de wijsheid Uwer Vergadering overlatende om
te bepalen of het geheel, dan wel eon dccl, van dat surplus volgens bet voorgestelde p1 an zal worden gcbruikt.

Met bet tweede voorstel han Uwe Commissie zich niet vereenigen, omdat zij gelooft dat het in vcle der
buiten-gemeenten schadelijk werken zaL in plaats daarvan son zij liever aanbevelen, dat de ouders bij den
doop van ieder kind un s/tilling ter instandliouding van dit fonds betalen ; en elke jongeling of jonge dochter,
die tot lidmaat wordt aangenomen, twee shillings daartoe geven.

Bovendien raadt Uwe Commissie ten sterkste aan, dat er in elke genseente, ééns in bet jaar, eexie colleote
worde gehouden ter ondersteuning van het fonda voor bet onderwijs.

Zie bladz. 70 Ocr Handelingen.
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Na aldus over de genoemde punten van Eeschrjjyjng geoordeeld te hebben, gevoelt Uwe ~ommissie dat

zij al dadelijk Uwer Hoog-Eerwaarde vergadering twoc vragen op de lippen heeft gelegd, namelijk ;—van waar
ian die geschikte onderwijzers en waartoe dat fonda I

Uwe Cornmissj0 antwoordt bet laatste om nan ooze gemeenten do eerste to bezorgen.
Diep doordrongen is uwe Comrnjssje van do lioo~~ noodzakelijlcliejcl voor onze zoo dierbare kerk om do

zaak van hot onderwijs Ineer in handon te nemen en kraehtdadig te ondersteunen Overtuigd dat zij in dezen
hot gevoelen van uwe Hoog_Eerwa~~~~ Vergadering uitspreekt, neemt zij dan ook de vrijrnoodigheid om beschei
denlijk de volgende wenken en plannen voor Uwe Fioog~Eerwaarde vergadering te le~gen

Er worde door deze Synode eene Commissie voor hat Onderwijs benoenid, wier tweeledige pligt hot zal
ziju 0111

I. Voor bekwame en godvreezende (>flderwijzers te zorgen ; en
II. Op offiejeele wijze den toestand der acliolen en van bet onderwijs voor do aandaeht onzer kerk te

brengen, en de belangen van het onderwijs in bet algemeen te behartigen.
I. In de behoefte aan onderwijzers zal de Commissie op de volgende wijze voorzien
1. Zij bepaalt welke instjtuten en welke private scholen zij voor do opleiding van aanstaande onderwij

zers en onderwijzeressen geschikt oordeelt
2. Zij ontvangt van de bestuurders eener school, of van den onderwijzer, bet verzoek om een der kweeke

lingen voor rekening van ouze kerk tot onderwijzer of onderwijzores op te leiden. Dat verzoek moet vergezeld
gaan van cone verklarix]g

a. dat die kweekeling den ouderdom van 14 jaren reeds lieeft bereikt;
b. dat hij goeden aanleg en do tot dit work vereisebte ligchaamsgezondliej~ heoft;
c. Van hemzelyen en van zijne ouders of voogden, dat hij zich aan het werk der opvooding wijden wil

en mag, en
d. Dat hij is van good zedeijk gedrag en beslisto gods~ucht, op voor de Commissie voldoende en over

tuigende gronden.
3. Zij stelt examjna in als
a. voor degonen die tot hot proefjaar zullen worden toegelaten, in
Ret lozen en schrijven van gemakkelijko llollandseho on Engelscho voizinnen, met goringo of goone fouten;
Ret cijferen : do vier eerste regels dor eijferkundo;
Do Bijbelsehe Gesehiedenis : eenige kennis der voornaamste geschiedenisse11 van hot Undo en Nieuwe Tes

tament;
b. Voor degenen, die hot proofjaar ten eincle hobben gebragt, in
Dezelfdo vakken ala boven, met toevooging van wat
Moor Hollandseh en Engelseh, en
Vertaling nit het Rollandseb in het Engelseh, en omgekeerd;
Cijferkunde, tot ann den Regol van Drieën;
Bijbelsche Ueschiedenjs: Oude Testament, tot aan den intogt der Isra~1ieten in Kanaiin,__Njeuwe Tes

tament: do geschiedenis van Jezus en zijne Apostelon.
c. Voor diegenen die aan hot einde van het tweede jaar zijn gekomen, in
Dezelfde vakken als voormekl,~_daarbij
Meer vertaling;
Dc hoofdregols der Rollandsehe en Engelsehe spraakkunst;
Cijferkunde, tot aan de gewone breuken;
Bijbelsche goschiedenjs : al do geschiedenjs~0~ van bet Oude en hot Nieuwe Testament.
d. Voor degenen die aan bet eindo van hot derdo jaar gekomon zijn, in
Dezelfde vakken als boven, benecens
Dc geheele Hollandsehe en Engelsche spraakkunst;
Al do regels der Ci~ferkunde ;
Eon beknopt overzigt van de Algemeeno ~esehiedenjs en do Aardrijkskunde.
Dc Geschiedenis en Aardrijkskui1cle van Zuid-Afrika vooral, en do gesehiedenis der Elibelboeken, en do

vooruaamste leerstukken onzer Kerk.
Voor jongons besehouwt zij bedirevenheid in do toon- en zangkunst;
Voor meisjes ook nog in naald- en handiwork cone sterke aanbevoing.
4. Zij neeiut dat examen af op do volgende wijze :—Naar den Predikant of eenig ander vertrouwd per-

soon in die gemoente, waarin do examinandus woonaehtig is, zendt zij do noodige papieren met vragen over do
versehillenje onderwerpen, waarin guixanlinoor~ moot worden, met bepaling van hot aantal uren, binnen welke
do antwoordon moeton ter node geschreven worden, Zij verzoekt hem dan den oxanuinandus to ontbiedon en
dozen in zjno togenwoordigheid do gestelde ~agen, zonder behulj~ van geschrift of tcregtwijzjllg en ondorsteu
ning van ieinaiid, to laton beantwoorden Is de bepaalclo tijd veratrekon, dan vorzegelt hij do panioren, en zondt
no der Commissie toe.

5. Zij reikt gotuigschrjften nit :—nl. nan hen die bet exanien aan hot einde van bet tweede jaar hebben
afgelogd, een van de tweede klasse; ann lien, die met good gevolg door dat van hot derdo jaar ~jn gekomen, eon
van do eerate ~lass~~nder bepaling dat ~j, die eon certjficaat van do tweede kiasse houden, onderwijzers in do
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scholen dor buitenwijken van de gemeente, of Iiulp-ondcrwijzers in de dorpsscholen kunnen worden; en zij, die
or een van de eerste kiasse hebben, de betrekking van onderwijzer in do dorpsscholen kunnen bekleeden.

6. Zij eischt van degenen, die bet proefjaar zullen zijn doorgegaan, en zich nog bereid verkiaren tot bet
geven van onderwijs, dat zij zich verbinden. zullen om ton minsto clue jaren onclerwijs te blijven geven, nadat zij
als onderwijzers zullen zijn erkend en uitgezonclen.

7. Zij vraagt als waarborg van gnede troiiw van de School-commissie, of den onderwijzer, die eenen
kweekeing aanbeveelt, de heift der som, welke de kweckeling gedurende bet eerste jaar ontvangen moet, name
lijk £3, zoodra hij tot bet proefjaar is toegelaten; en geeft daarentegen aan die Commissie, of dim onderwijzer,
de som van £8 wanneer een kweekeling met het certifikaat van do tweede kiasse de school verlaat; en de soul
van £10 wanneer hij dat van de eerste klasse lieeft.

8. Zij verwacht van den onderwijzer dat hij elken kweekeling, minstens drie uren elken dag, de gelegen
heid zal geven om zich in hot onderwijzen van anderen te oefenen, en hem tot bet verkrijgen van de daartoe
vereischte bekwaamheid getrouw helpen zal door opzigt, raad en voorbeeld ; en behoudt aan zicli bet regt om te
eeniger tijd iemand te benoemen, om do school te bezoeken en onderzoek to doen naar do wijzo, waarop de
kweekeiing ziels kwijt van de taak der onderwijzing van anderen.

9. Zij geeft, ter te gemoetkoming van onverrnijdelijke uitgaven en aannioediging van den kweekeling,
hem voor het proefjaar £6 ; voor het tweede jaar £1~ ; en voor bet derde jaar £21. Op die verhooging heeft
hij echter geene aanspraak zoo hij hot tot de verisooging vereischte examen niet Iseeft afgelegd.

10. Zij neemt slechts zoovele kweekelingen nan als de fondsen toelaten; en draagt zorg dat de verhou
ding van de aangenomen jongens tot de meisjes zij als van 4 tot 1.

Ret komt uwe Commissie voor dat er vele voorcleelen aan dit plan verbonden zijn, die bij eene normaal
school geheel en al worden gemist, en ten sterkste v6ór do aanneming van dit voorstel pleiten. Deze voordeelen
zijn de volgende

Veel minder geld zal daardoor in de weegschaal worden gesteld, en verloren gaan, zoo onverhoopt eene
mislukking van bet plan onze Kerk treffen mogt.

Met minder geld Iran dit plan worden uitgevoercl, daar men do onkosten van afzonderlijke gebouwen en
vele schoolbehoeften vermij den ban.

Veel minder tijd zal er op doze wijze verloren gaan, daar bet terstond in werking kan worden gebragt.
Alle jongelingen, die lust tot hot onderwijzersvak rnogten hebben, zullen daardoor veel gema~rkelijker

nan dozen weiisch gevoig kunnen verleenen.
Eon geest van edele wedijvering zal daardoor in versehillende scholen door bet gansehe land worden

aangewakkerd, waardoor do vorming der onderwijzers noodwendig meer degelijk zijn zal.
Er zal eon veel grooter getal onderwijzers worden gevonden, die in do buitendistricten do vorming en

opvoeding der jeugd op zich zullen nemen, aangezien or van die districten moor jongelingen tot onderwijzers
2ullen worden opgeleid, en

Ondersteuning van Gouvernemontswcge zal daardoor veel sneer mogelijk warden gemaakt, daar dit plan,
meer dan eenig ander, met do zieuswijze van hot Gouvernement overeenstemmen en met zijne inzigten strooken
zal.

Van scholen der hoogste klasse en onderwijzers die met do edclste vakken van ontwikkeing en beseha
ving vertrouwd zijn, en anderon daarin onderrigten kunnen, heeft Uwe Commissie niet gesproken, daar zij vreest
dat, vooreerst aithaus, do middelen tot bet daarstellen on vormen van doze ontbreken zullen.

II. Die Commissie zal ook nog moeten zorgen dat do toestand der scholen en van bet onderwijs officieel
voor de aaudacht der Kerk worde gebragt. Uwe Commissie meent dat dit eene hoogst-wenscbelijke zaak is, en
heeft met leedwezen gezien dat do pogiugen, die t~jdens do laatste bijeenkomst van Uwe Hoog-Eerwaarde Vergade
ring hiertoe in hot work gesteld zijn, schipbreuk hebben geleden, daar vole der gemeenten aai~ bet verzoek der
toen benoemde Commissie, om verolag te dam van den stoat van bet onderwijs, binnen bare grenzen, niet bebben
voldaan.

Uwe Commissie vertronwt dat hot volgende plan een gunstiger onthaal zal vinden :—

1. Dc bovenbedoelde Cominissie stelt pogingen in bet werk am in elke gemeente cone Commissie aange
steld te doen worden die, in verceniging met den Leeraar,

a. de belangen van hot onderwijs aldaar bebartigen,
b. hot opzigt over do sebolen in die gemeente hebben, en
c. jaarlijks, twee rnaanden v6ór do zitting van den Ring eon verslag van bare werkzaamheden en bevin

dingen, en den staat der scbolen opstellen en aan den to benoemen Superintendent van dien Ring toezenden zal.
2. Zij ziet toe dat er in elken Ring eon Predikaut tot Superintendent van bet onderwijs worde benoemd.

die zorgen zal dat
a. do aanzoekon om ouderwijzers aan de Hoofd-comrnissio bekend gemaakt worden,
b. do seholen onder dat Ringsressort zooveel mogeijk door hem, of andere bevoogde personen, warden

bezocht, en
c. binnen é~ne xnaand na do zitting van den Ring, een ujt do versehillende versiagen des Rings opgemaakt

algemoen vemlag, in bet offieieele orgaan der Kerk, of langs anderen weg, ouder de aandaeht der Kerk gebragt
worden.

3. Zelve zorgt zij
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a. voor de opgaaf van onderwijzers, die verkicsbaar zijn,
b. voor een versiag opgemaakt nit de versehillende versiagen der Superintendenten, om dat bij de ~tting

der Synode, ann deze Hoog-Eerwaarde Vergadering voor te leggen, en
c. voor de aanstelling van eon uit haar midden, die in zaken betreffende de opvoeding of het onderwija

de Vertegenwoordiger onzer Kerk bij bet Gouvernement zal zijn.
Inchen Uwe Hoog-Eerwaarde Vergadering er toe zoude kunnen besluiten, om eenen gesehikten persoon

aan te stellen als Superintendent van het onderwijs der Nederduitsch Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika, dan
meent Uwe Commissie, zullen deze plannen aamnerkelijk vereenvoudigd en hunne bedoelingen in meer volko
mono mate bere]kt kunnen worden,

T. J. VAN DER RIET.
A. 0. N. KUIJS.
J. H. DU PLESSIS.
A. A. LOUW.
J. C. LINDE.
ANDW. McGREGOR.
J. H. HOFMEIJR, Scriba.

BIJLAGE 0.

RAPPORT
Der C~ommissie aangesteld orn het T7erslag cler Zencling C’omrnissie en de Voorstellen

op het Zending Werk betrekking hebbende, die onder de Beschr~jvingspunten voor
komen, te overwegen.*

Uwe Commissie geeft met verschuldigden eerbied te kennen, dat zij getracht heeft zich zoo getrouw
mogelijk, van den haar opgedragen pligt te kwijten, en na rijp overleg heeft besloten, hot volgende te rappor
teren over do versehullende zaken die onder hare aandacht gebragt zijn geworden :—

1. Beschrijvingspunt Hoofd. VI: 1.—TJwe Commissie is van oordeel dat de Zendelingen onzer Kerk
die gelegitiineerde Predikanten zijn, nan het Predikants Weduwenfonds zullen deel hebben, maar dat de vraag
omtrent hun zitten in de Synode en Ringsvergadeningen uitgesteld worde tot tijd en wijl zij gemeenten zullen
gesticht hebben.

2. Hoofd. VI : 8.—Uwe Commissie beveelt do aanneming van dit Voorstel aan; doch, gevoelende dat
or speciale gevallen kunnen voorkomen, waarin eene uitzondering wenschelijk is, stelt zij voor, dat alleen do
Synode in zoodanige govallen toestemming geve.

3. Uwe Comm issie is van govoelen dat ten opzigte van Hoofd. VI : 2, hot doel bereikt zal worden~
wanneer in Art. 59 der Kerkelijke Wetten, in plaats van “het hoofdzakelijko van do geschiedenis des Christen
doins,” gesteld worde “ do Kericelijice geschiedenis.”

4. Hoofd. VI : 3.—Uwe Commissie is van oordeel dat twee Commissien, ~éne voor het Westelijke en
ééne voor bet Oosteijke deel der Kerk, aaugesteld moesten worden, om het Examen van Godsdienst-Onderwij
zers aftenemen.

5. Hoofd. VI : 4.—Uwe Commissie beveelt nan dat nan dit Voorstel gevoig gegoven worde.
6. Hoofd. VI : 5.—” Dat er een Inspector enz.” Uwe Commissie is voor bet beginsel, dock kan, nit

hoofde van onderscheidene bezwaren, do aallnemiiig van bet Voorstcl niet aanbevelen.
7. Hoofd. VI : 6, wordt door Uwe Commissie bescliouwd als vervallen, wanneer het in Hoofd. VI : 8

gedane Voorstel door de Vergadering wordt aangenornen.
8. Tea opzigte van Hoofd. VI : 7, beveelt U-we Commissie nan, dat Leoraren, bij dergelijke gelegenheden,

zooveel mogelijk het werk kosteloos verrigten, dock dat onvermijdelijke kosten uit bet Synodale fonds bestreken
worden.

9. Hoofd. VI : 9.—IJwe Comniissio gevoelendo de biilijkheid dat cone meerdere voorziening voor kranke
of bejaarde Zendelingen en liunne Weduwen geinaakt worde, heveelt ann, dat do sommen van £24, en £12, door
do Synode van 1852 bepaald (zie bladz. 89, lit. c,) vcranderd wordeii in £36 en £24.

10. Hoofd. VII : 5.—Uwe Commissie is van oordeel dat Art. 65 niet toepasselijk is op Qefenoars, die
beambten n~jn van do Zending Commissie.

* Zie b1~dz. 50 en very. dci Randelingen.
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11. Uwe Commissie beveelt aan dat de Voorstellen voorkomende onder Hoofd. X 5, 11 en 24 door do
Synode worden aangenomen.

12. Hoofd. XI : 1, 2.—Uwe Commissie vindt geene vrijheid am aantebevelen, dat aan deze verzoekeu
gevolg worde gegeven.

13. Hoofd. XI 4.—Do Commissie beveelt aan dat do verzoeker, die, met bet oog op do bestaande
Bepalingen, zich, sedert geruimen tijd, op de voorbereidende studien voor bet Examen heeft toegelegd, toegelaten
worde tot bet Examen onder de genoemde Bepalingen.

14. Hoofd. XI 1 7.—Daar uwe Commissie do Synode heeft aanbevolen, dat voortaan Zendelingen
sullen moeten ziju Candidaten tot de Heihge Dienst, voor wier wetenschappelijke opleiding gezorgd is, zoo
beschouwt zij hot minder gepast bet verzoek om eene Kweekschool voor Zenddingen opterigten, aantebevelen.

15. Uwe Commissie gevoelt zich geroepen om den ijver waarmedo de Zending Coinmissie zich van hare
taak gekweten heeft, ouder de aandacht der Syxwdo to brengen, als verdienende, naar het gevoelen uwer Corn
missie, erkenning en vermelding.

16. Zij meent ook do Synode to mooten bepalen bij bet verzuim dat in vele gerneenten plaats vindt, ten
opzigte van bet collekteren voor hot Zonding fonds.

17. Zij is echter van gevoelen, dat meerdere belangstelling bij do gerneenten zigtbaar ziju zoude, wan
neer meer uitvoerige berigten van tijd tot tijd door do Kerkbode werden medegodeeld, en opwekkingen van den
kant der Zending Commissie aan do gemeenten door hetzelfdo middel gerigt werden.

1& Ten opzigte van den Godsdienst-Onderwijzer te Fransche Hoek, vindt uwe Coinmissie geen grond
in de wet, om hem eenige toelaag too te kennen ; zij beveelt echter de Synode aan, om naar zijne specialo
omstandighoden, hierorntrent te besluiten.

19. Uwo Commissie heeft hare aandacht bepaald bij dat gedeelte van hot Rapport, waarin melding
wordt gemaakt van bet aankoopen door do Zonding Commissie van do Plaats Rlandslcloqf. Zij wil deze daad
der Commissie niet bepaald veroordeelen, doch meent dat, in dergelijke gevallen, men met do meeste voorzigtig
heid moet to work gaan, en dat men vooral niot nit do loopende inkomsten den aankoop van landerijen bekos.
tige. Uwe Commissio acht het ook niet wenschelijk dat aanzienlijke sommen worden besteed tot bet aankoopen
of oprigten van Kerken of andere gebouwen.

20. Uwe Commissie gelet hebbende op het verzoek der Zending Commissie, oni ecu gewijzigd Schema
ter bestiering van hare werkzaamheden to mogen hebben, neemt de vrijheid aantebevelen, dat do Synode daartoe
suggestion van do Commissie zelve verkrijge, aangezien niets aan uwe Commissio, is voorgekomen, hetwelk zij
noodig heeft geacht voor de aandacht der Vergadering te brengen.

Ingediond aan de Hoog-Eerw. Synodale Vergadering, op heden den isten November 1862, door do voor
noemde Commissie.

J. MURRAY.
P. E. FAURE.
D. VAN VELDEN.
J. H. nu PLESSIS.
J. McCARTER.
A. G. SPIES.
P. B. BORCHERDS.
D. S. B. JOUBERT.
CHARLES MURRAY.
Was. ROBERTSON, Scriba.

BIJLAGE P

VOORSTETJ.
Ilet volqencle Voorstel van den Predikant van Somerset Oost is, overeenkomstjcj Besluit

in de 47ste Zitting genomen, gerefereerd naar de Synodale Gommissie, orn claarop
in dc eerstvolgencle Synodcde Vercjadering te rapporteren.

“Dat, wanneer do Synodo cene nieuwe wet of eenige verandering in do bcstaande Bepalingen en Wetten
geinaakt sal hebben, zoodanige wet of verandering niet corder kracht van wet sal hebben, clan nadat dezelve
onderworpen sal z~jn geweest ann de good- of afkeuring van al do Kerkeraden. En dat ieder Callegie van
Kerkeraden verpligt sal ziju zoodanige nieuwe wctten of verauderingen ~n overweging te nemen, v66r do sitting

I
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van de eerste Ringsvergadering waaronder hetzelve sorteert, na den afloop der Synode, waarna aan de Ring~n
vergadering zal medegedeeld worden hot oordeel der respeetieve Kerkeraclen.

“En dat do Scriba van elkon Ring verpligt zal zijn orn, dadelijk na afloop der Bingsvergadering, aan den
Actuarius Synodi mede to deelen de bosluiten dor respectieve Kerkeraden, ter goed- of afkeuring der overwogeuc
Synodale wetten of veranderingen van wetten w~uop de \.ctua~jus nadat hij alzoo zal vernomen hebben of
de meerderheid der Kerkeraden zoodanige bun voorg~ste1de wet of veraudering van wet goed- of afgekeurd zal
hebbeii, bekeuid zal makeri of do gezegde wet of verandering verbindend zal zijn, dan wel verworpe~.. En orn
sehade voortekomen, zal elke wet door cone Synode gernaakt, van kracht zijn ge~lurende bet jane dat verloopt,
voordat hot goedvinden der Kerkeraden zal vernomen zijn, doeh alleeu voorloopig, tot dat hot oordeel dot
Kerkeraden ~1s boven bepaaid daarover uitgebragt han worden.”

H.O.

WM. ROBERTSON, Scriba,

LU~J~ 145 5EL45 Dn~JK~zRS. .4J~.LL.5Hi)AM.


