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Be Pr~ses opent de werkzaamheden met gehed. Daarop leest hij een gedeelte van Verdaagde Ver~ate
Hand. xv, en houdt eene doelmatige aanspraak. Voorts verzoekt hij den Scriba in bet ~ geopend.
gebed voor te gaan, eu laat eindelijk zingen het eerste vers van Psalm 89.
Be Notulen der Vijfde Zitting worden gelezen, en na goedkeuring onderteekend.
Op verzoek van eenige Loden worden ook die der Vierde Zitting voorgelezen.
De Presentiehjst wordt flu opgemaakt, waarmt bhjkt dat er tegenwoordig zijn :—
Presei~tie1ijst.
Van Kaapetad, alle drie Predikanten en dezelfde Ouderlingen als in 1867.
iSftellenbosch, dezelfde Loden als vroeger.
de Paarl, Vs G. Vandewall en de Ouderling van 1867.
Zwartlancl is niemand versehenen..
Tulbagk, dezelfde als in 1867.
Graaff-Reinei, do.
do.
Swellendam,
do.
do.
,,
(‘aledon, de Ouderling W. H. Theunissen, zijnde die van 1867 overleden.
Geor~’e, dezelfde als in 1867.
Uitenkage, de Predikant en de Ouderling D. I’. Smith, wiens geloofsbrief nog over
handigd moet worden.
Cradoch, dezelfde als in 1867.
Beauj’ort W~st, Ds. W. P. do Villiers en de vorige Ouderling.
,Somerset West, dezelfde als in 1867.
Worcester,
do.
do.
Somerset Oost,
do.
do.
Dnrban,
do.
do.
Clanwilliam,
do.
do.
Uolesberll, de Predikant alleen; do Ouderling nog niet verschenen.
Wifrzber~, dezelfde als in 1867.
Glenlynden, Ds. G. W. Stegmann, Sen., en de Ouderling van 1867.
Albanie, Dr. A. Roux, en do Ouderling F. J. van Aardt, wiens geloofsbrief ter tafel
gelegd wordt.
Stoclcertstrom, Vs. P. R. Pieterson.
Piquetbery, Vs. P. J. G. do Vos en dezelfde Ouderling a)s in 1867.
.Riversclale, de Predikant alleen, zijnde de Ouderling door ongestelciheid belet.
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Van Brecla.sclorp, de Predikant; zijnde de Onderling flog niet gekomen.
Wellin~çton, een nieuwgekozen Ouderling, J. A. Joubert, zijnde de Predikant wegens
ongesteidheid belet.
Prince Albert, de Predikant alleen.
Richmond, dezelfde als in 1867.
Victoria,
do.
do.
Fran$clilwth, Ds. J. G. Olivier en dezelfde Ouderling als in 1867.
Mosselbaai, de Predikant alleen, zijnde de Ouderling overleden.
Bl1r~er$dorp, de Predikant alleen.
Calvinia, dezelfde als in 1867.
N~pier, de Predikant alleen.
ffumansdorp, Ds. W. F. Heugh.; de Ouderling met kennisgeving afwezig.
Namaqualanc?, Ds. J. S. Hauman en de Ouderling C. A. van Niekerk, zijnde die
van 1867 overleden en de Secunclus ziek.
Ladysmith, Ps. P. van Velden en een nieuwe Ouderling, B. J. Kioppers.
Praser6u~çi, dezelfde als in 1867.
.Knysna, dezelfde Ouderling; de Predikant wordt verwacht.
Hopefield, niemand versehenen.
.2Jiiddelliur8, do Predikant alleen, zijude do Ouderling overleden.
.&iwal Noorci, niemand.
Robertson, dezelfde als in 1867.
Oudtshoorn, niemand; de Predikant en Ouderliug zijn met kennisgeving afwezig.
Darliniy, dezelfde als vroeger.
Ol~fants7ioe7c, Ds. J. Roos.
Hoopstad, niemand; de Ouderling met kennisgeving afwezig.
Queens/own, de Predikant alleen.
.Illontayu, dezelfde als vroeger.
Ceres, do Predikant en de Secundus Ouderling. J. B. Marais, zijnde de Prirnarius over
leden.
Jansenville, niemand.
ASWlterlancl, Ps. F. J. Aling en dezelfde Ouderling als vroeger.
Simonsstacl, Ps. G. A. Maeder en dezelfde Ouderling als vroeger.
Aberdeen, de Predikant alleen.
Murraysbur~çi, dezelfde als in 1867.
Heidelbe,~i, de Ouderling afwezig; de Predikant hoopt weidra in de Vergadering te
kunnen verschijnen.
Dorclrecjd, de Predikant alleen.
Hanover, dezelfde als in 1867.
St. Stephens,
do.
do.
Riebeele W~st,
do.
do.
Villiersdorp, Us. J. J. P. Jordaan en dezelfde Oudei’ling als vroeger.
Pears/on, niemand.
Maclean, Us. A. H. Hofmeijr.
Lady~qrey, niemand.
Creykerk, Niks. van der Meulen, de Ouderling gekozen in 1867.
Victoria Oost en Peciclie, niemand.
Tarkastad, niemand; de Predikant en Ouderling ziju afwezig met kennisgeving.
Philadelphia, Us. J. N. Viok en M. van Niekerk, Secundus Ouderling.
l?iebeelcslcastee4 niemand.
Willowmoore, Us. G. Murray en dezelfde Ouderling als vroeger.
Uniondale, Ds. P. D. Rossouw en dezelfde Ouderling.
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De Voorzitter geeft nu gelegenheid om objectién te maken tegen de ingeleverde
geloofsbrieven. Be Predikant van George meent dat de Ouderling van Uitenhage geene
zitting kan hebben, 1. Omdat hij met in de parochie van Uitenhage rnaar wel in die van

Objectie tegen den
Ouderling van Uiten
hage.

Wilowmoore woonachtig is, en 2. Omdat hij niet dezelfde is als die de gemeente, bij het
openen dezer Vergadering, vertegenwoordigde, en eerst onlangs als Afgevaardigde is gekozen.
Dc Predikant van Cradock objecteert tegen de zitting van den Ouderling van Objoctie tegea den
Albanie, omdat hij eerst in dit jaar als Afgevaardigde voor deze Vergadering is benoemd.
~ud•er1ing van AI
De Predikant van Glenlynden meent dat het de kortste weg zal ziju, en vele gevallen
zal te gemoet kornen, indien de Vergadering bepaalt of Onderlingen, die in 1867 niet reeds
gezeten hebben, of behoorlijk afgevaardigd waren, thans, al of niet, als Leden zitting kunnen
nemen.
Be Voorzitter leest uit de Handelingen der Zitting van 15 October 1863, wat in het
geval van den Ouderling van Clanwilliani werd besloten. Hierop stelt do eerste Predikant
van Kaapstad, ondersteund door den Predikant van do Paarl, voor: “Do Vergadering Vooretel.
houde zich aan het besluit’der Synode van l5den October 1863.”
Be Assessor, orrdersteund door den Predikant van Cradock, stelt als Amendement Amendemeut.
voor “Bat do gedragslijn waartoe deze Synode in hare ‘Pweede Zitting besloten heeft, ge
volgd worde ook met betrekking tot dit~ Leden, tegen wier zitting er flu objectie wordt
ingebragt.”
Een ander Amendement, voorgesteld door den Predikant van Queenstown en onder- Nog eon Amende.
steund door dien van Darling, is van den volgenden inhoud: “Dat, wanneer de geloofs- m0nt.
brieven van de Broedérs Ouderlingen in orde zijn, zij erkend worden als Leden dezer Ver
gadering, hetzij zij Priinarii, Secundaiii, of &~ansch nieuw-gekozenen zijn.”
Terwiji do discussie over deze voorstellen nog voortduurt, wordt de Pauze aange
gekondigd. Wederorn bijeengekomen ontvangt do Vergadering nog een Amendement, dat, VerderAmendoment.
voorgesteld door den tweeden Ouderling van Kaapstad, en ondersteund door den Ouder
ling van Murraysburg, aldus luidt: “Met betrekking tot ~de gemaakte objectiën is do
Vergadering van oordeel, dat zij zich niet geregtigd ziet zitting te weigeren aan Ouderlingen
of Oud-Ouderlingen die tot deze Synode van Kerkeraadswege zijn afgevaardigd.”
Hot laatsto word
Dit Aniendem ent wordt aangenomen.
aangonomon.
Nu verzoekt de cerste Predikant van Kaapstad, dat voorgelezen worde hot Ge- Hot Gevoelen van do
voelen van do Adviseurs der Synodale Commissie aangaande den veronderste]den missla~ Advisejirs dor Sy~
nodale Comm,ssie.
van den Geheimen Raad, in zijno Uitspraak in hot Appel, in zako den Predikant van Hanover,
d.d. 2lsten April 1868.
Dit geschiedt. Daar echter velo Loden der Vergadering eene vertaling daarvan
wenscben te hooren, en er geene geauthoriseerde overzetting bestaat, op last der Synode
vervaardigd, best de Scriba eeno vertaling voor, die hem door den eersten Predikant van
Kaapstad wordt ter hand gesteld.
Het volgende voorstel wordt nu door den eersten Predikant van Kaapstad ter Voorstel van Dr.
tafel gebegd, en door den Predikant van Durban ondersteund: “Aangezien, uit ingewonnen He~n~ in do Burgers~
Opinie der Adviseurs der ~ynodaIe Cpmmissie, Sir Roundell Palmer en Mr. Wickens, d.d.
~1 April 1S68, do stellige verzekering is gegeven, dat er in do Uitspraak van Harer
Majesteits Geheirnen Raad ~9een misslall is begaan, waardoor eon gedeelte van de aangevoerde
kwestie nict zou behandeld ziju geworden;
“Aimgezien in genoenide Uitspraak alleen gelet is geworden op den von en wijze
van proccderen in do Burgers-zaak, die niet overeenkonistig met onze eigene wetten en
bepalingen is gesch ied;
“Aangezien in genoemde Uitspraak geen do minste inbreuk op de regten der Kerk
is gemaakt en men zicla zelfs niet in do meriten der zaak heeft ingelaten;
“Aangezien bet regt gelaten is, om, des verkiezende, de ~ovo te beginnen, zoo besluite
de Synode met hare bezigheden voort to gaan.”
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mtstel.

Daar de aandacht der Vergadering er bij bepaald wordt, dat de zaak van den Pro
dikant van Darling aan de orde was, toen bet voorstel tot verdaging werd gedaan, vraagt do
Voorzitter of hot met toestemming der Vergadering is, dat men eerst lie van den Predikant
van Hanover zal bespreken. Door algemeen stilzwijgen wordt de gevraagde toestemnung
vraagt verleend.
Hierop stelt de Predikant van Uitenhage, ondersteund door dien van Robertson,
voor: “Aangezien het voorstel van den eersten Predikant van Kaapstad, nu ter tafel

gelegd, van zoo ontzettend gewigt is, dat hot raadzaam is dat der Vergadering ~een weinig
tijds worde gegeven om over dat voorstel na to denken, zoo besluite de Synode om to
adjourneren tot morgen ochtend.”
De Predikant van Tulbagh spreekt flu het gevoelen uit dat de zaak van den Predi
kant van Darling eerst behoort behandeld te worden, waarop de Voorzitter antwoordt dat,
met toestemming der Vergadering, do zaak van den Predikant van 1-lanover eerst besproken
wordt.
Dit wordt niet tooNa eenige discussie wordt het voorstel van den Predikant van Uitenhage verworpen.
gestaao.
Nu stelt de Assessor, ondersteund door den Predikant van Gradock, voor: “Dat flu
Wat door do Syno- aan de Vergadering worde voorgelegd. hetgeen door de Synodale Commissie in de Burgers
g~=~s1flgd~ zaak is gedaan,” met welk voorstel de Vergadering zich vereenigt.
daan.
V66r bet lezen der Kiad-Notulen wordt bepaald dat de Vergadering zitten zal, des
morgens van half tien tot half een ure, en des namiddags van drie tot vijf ure.
Do Kiad-Notulen gelezen zijnde, wordt hot dankgebed gedaan door den Predikant
van Somerset Oost.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den l9den October 1570.

ZEVENDE ZITTING,
JYoensdaç, den l9dcn October 1870.

Tegenwoordig al de Leden.
Het gebed wordt gedaan door den eersten Predikant van Kaapstad, en daarop
worden de Notulen der vorige Zitting geresurneerd en geteekend.
Nieuwe Leden verDe Predikant en Ouderling van Zwartland, ook de Predikant en Ouderling van
schijnon.
Heidelberg, de Predikant van Hopefield, en de Ouderling van Colesberg verschijnen nu ter
Vergadering. De geloofsbrief van den (Juderling van Uitenhage wordt ingeleverd.
Nu gaat men over tot het voorlezen cler stukken in do zaak van den Predikant van
Voorstol van Ds. Hanover.
Hierna geeft de Predikant van Uitenhage aan de hand, dat de Vergadering
zako~ntogelijk ~be~e besluite do zaak van den Predikant van Darling te gelijker tijd to bespreken met die van
~preken.
den Predikant van Hanover, aangezien in beide zaken er TJitspraken door hot Burgerlijke
Geregtshof zijn gegeven, op grond waarvan de genöemde Predikanten zitting in deze Ver
gadering eischen, en doze zaken ook in hot voorstel ter verdaging der Synode to zamen
besproken werden.
Aan de discussie die hierop volgt, nemen deel de Predikanten van Ladysniith,
Tulbagh, de eerste Predikant van Kaapstad, do Predikant van Richmond en ook die van
Zwartland en Beaufort West.
AmendementvanDr.
Als Amendement op hot voorstel van den eersten Predikaut van Kaapstad, levert
Kotz~ophetvoorstel do Predikant van Richmond het volgende voorstel in: “Aangezien in do zaak van den
Predikant van Hanover, do Uitspraak van hot Hooge Geregtshof aihier, in Appel door den
Geheiwen Raad van Hare Majesteit., de Koningin van Engeland, bekrachtigd is geworden,
-

I
oni reden dat zaken betreffende de leer en den wandel van Fredjkanten ler cerster in$ta92t~e
voor den Ring behooren gebragt te worden, volgens de bepaling der Synode van 1547 (zie
Acta der lide Zitting);
“Aangezien gemelde Tiitspraak het formeele der zaak raakt, zonder in de meriten er
van te zijn getreden, en het daardoor niet duidelijk gebleken is, dat op cle regten der Kerk,
wat hare geestelijke onafhankelijkheid betreft, inbreuk is gemaakt, zoo besluit de Synode
met hare overige werkzaamheden voort te gaan.”
Dc Predikant van Uitenhage dringt er op aan, dat er over zijn voorstel, als ecu punt Het voorstel van Dc.
van orde, beslist worde. Bet voorstel wordt onclersteund door den Predikant van Somerset Ste~jt1er wordt
Oost en aangenomen.
Aanteekening dat zlj in de minderheid gestemd hebben, verzoeken de eerste Predi
kant van Kaapstad, de Predikanten van Durban, Prins Albert, Victoria, George, Mossel
baai, Albanie en Riversdale, en de Ouderling van George.
Dc discussie wordt flu voortgezet. Do tweede Ouderling van Kaapstad, onder
steunt het voorstel van den Predikant van Richmond. Voorts spreken de eerste Ouderling
van Kaapstad, de Ouderling van Stelleubosch, en de Predikanten van Hanover, Ladysmith,
Uitenhage en Albanie.
Na de Pauze herhaalt de Assessor ecu verzoek, reeds in de Moro~en_Zittino- gedaau, Wat
gedaan is in do
zaak van Dc. Kotze.
dat, namelijk, versiag gedaan worde van hetgeen geschied is in de zaak van den Predikant
van Darling, sedert het uiteengaan der Synode in 1863. Met toestemming der Vergadering
geschiedt dit.
Aan de hervatte discussie over de beide ter tafel liggencle voorstellen, namelijk, die Diseussie over
van den eersten Predikant van Kaapstad en den Predikant van Richmond, nemen dccl beide voorsteflen.
de Actuarius, die zich met geen van beide kan vereenigen, de Predikant van Richmond en
de eerste Ouderling van Kaapstad, die ter opheldering spreken van hunne aanmerkingen,
waartegen bezwaar was ingebragt door den Actuarius, en de Scriba, die zich met geen van
beide voorstellen ten voile kan vereenigen, en belooft op morgen een voorstel, in den geest
zijner aanmerkingen, te zullen indienen.
Terwiji de Predikant van Ladysmith aan het woorci is, wordèn de Klad-Notulen
gelezen. Na de goedkeuring hiervan verzoeken de Predikanten van Darling en Hanover
aanteekening dat zij niet gestemd hebben en ook niet stemmen zullen, in de zaken waarin
hunne namen voorkomen.
Bet dankgebed wordt gedaan door den Predikant van Murraysburg.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den 20sten October 1870.

ACHTSTE ZITTING,
Donclerda,~’, den 2Osten Oeto1~er 1870.

Afwezig de Oudenling van Durban en die van St. Stephens.
Dc Predikant van Stellenbosch doet het gebed. Do Notulen der Zevende Zitting
worden, na lezing, goedgekeurd en onderteekend.
Dc Predikant van Ladysmith brengt eenige bedenkingeri in hetmidden tegen hetgeen
gisteren, bij de discussie, door den Scniba is gezegd.
De Scriba levert, volgens belofte van gisteren, na eenige inleidende aanmerkingen, Voo~teI mn
het volgende voorstel in: “Deze Vergadering blijft van oordeel dat zij de woorcien van den Robertson.
Predikant van Darling, als door hem geuit in do 31.ste Zitting van de Synode van 1862’, ten
opzigte van het antwoord op do 6Oste Vraag van den Catechismus, niet voorbij kon Zion;

Dr.
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evenmin als de beschu~digingen tegen den Preclikarit van 1-Tanover, rakende belangrijke
leerstukken van de Geloofsbelijdenis der Gereformeerde Kerk, zonder daaromtrent ernstige
stappen te nernen; en dat, daar de genoemde Predikanten geene objectiën tegen de behan
doling der genoemde zaken, door of van wege do Synode, in het midden gebragt hebben, zij
geene reden hadden om te kiagen dat hun onregt was aangedaan~ Daar de Synode echter,
bij nader inzien, tot de overtuiging gekomen is, dat de genoemde zaken, ter eerster instantie,
tot de jurisdictie der Ringen behoorden,—zoo verklaart zij bij dezen, dat zij, onder ~estaande
omstandz~’1ieden, al betgeen in de beide zaken, door of van wege haar, gedaan is, herroept, en
bet aan desbevoegden overlaat, om, ten opzigte van do bedoelde zaken, zoodanige stappen
te nemen a~s hun mogen voorkomen noodig te zijn.” Bit voorstel wordt door den Ouderling
van Swellendam gesecondeerd.
Be Ouderliug van Stellenbosch klaagt er over, dat alle drie voorstellen, die nu ter
tafel liggen, het eigenlijke punt in kwestie ontwijken, hetwelk namelijk is—of de Synode
den Predikanten van Darling en Hanover zitting zal geven, gelijk zij eischen, op grond van
de Uitspraken der Burgerlijke Hoven, die zij hebben ingediend.
Be Predikant van Richmond kan niet instemmen met wat door den Ouderling van
Stellenbosch, en op gisteren door den Actuarius is gezegd, met betrekkh]g tot zijne aan
merkingen en zijn voorstel.
Do Predikant van Robertson meent dat de Synode regt gehandeld heeft, en dat de
Predikanten van Darling en Hanover, zoowel door hunne eigene verkiaringen als door Gods
Woord, gehouden zijn aan de tegen hen gevallen Kerkelijke Uitspraken zich te onderwerpen;
en antwoordt voorts op ecnige objectiën die tegen dit standpunt kunnen ingebragt worden.
Do Ouderling van Clanwilliam geeft zijne smart te kennen over het voorstel dat hot
Iaatste is ingeleverd, omdat daardoor bet Kerkelijk Vonnis wordt herroepen.
Be Predikant van Clanwilliam oppert bedenkingen tegen het een en ander dat den
Predikant van Richmond is ontvallen.
De eerste Predikant van Kaapstad kan zich niet vereenigen met hot voorstel van
den Scriba, en noemt zijne redenen waarom hij zuiks niet doen kan.
Os. du
Be Predikafit van Cradock licht breedvoerig het volgende voorstel toe, dat door hem
ingeleverd wordt: “Do Synode, geroepen om te beslissen of zij den Predikant van Hanover,
op grond van do ingediende Uitspraak der Burgerlijke Regtbank, al dan niet als Lid dozer
Vergadering erkennen zal, verklaart bij doze
“~1. Bat zij, overeenkomstig den geest van Sectie 8 der Kerkelijke Ordonnantie, het
regt der i3urgerlijke Regtbank erkent om in een Kerkelijk Vonriis to treden, met hot doel
om te verhoeden dat aan den klager schade aan lijf en goed geschiedt;
“2. Dat zij aan de Burgerlijke Regthank hot regt niet kan toekennen om ook de
geestelijke gevolgen van een Kerkelijk Vonnis te vernietigen, en alzoo to beslissen over den
geestelijken status van do Leden en Leeraren der Kerk;
“3. Dat, hoedanig in deze zaak ook de Uitspraken der Regters mogen geweest zijn,
zij van oordeel is, dat aan den Predikant van Hanover door bet Kerkelijk Vonnis geen
wezenlijk onregt is geschied;
“4. Dat zij, niet veranderd in haar gevoelen omtrent de onregtzinnigheid van genoem
den Predikant, hem, derhalve, niet als Broeder erkennen, en als zoodanig zitting verleenen kan;
“~5. Bat. zij echter, oncler bestaande omstandigheden, liever dan in regtstreeksch
verzet tegen do Burgerlijko Regtbank te komen, of zich gedwee aan hare Uitspraken te
onderwerpen, besluit, om zelve hot Kerkelijk Vonnis in deze zaak to herroepen, gelijk zij bij
deze doet, en alzoo den weg openstelt voor kiagers om, desverkiezende, andore stappen to
nemen.”
Be Predikant van Colesberg, die dit voorstel ondersteunt, noemt do gronden op,
waarop hij, hoewel in enkelo door hem genoemde opzigten daarvan verschullende, zich er
tack, over bet algemeen, mode kan vereenigen.
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De Predikant van Murraysburg spreekt insgelijks zijne gevoelens in bet breede uit,
en zegt dat, hoewel niet volkomenlijk, hij toch, van nile ingekotnen voorstellen, zich met dat
van den Predikant van Cradock het meest kan vereenigen.
De tweede Onclerling van Kaapstad spreekt ter opheldering der redenen waarom
hij het Amendement van den Predikant van Richmond ondersteund heeft.
Na de Pauze ontstaat er eene discussie naar aanleiding eener vraag van den Predikant
van Richmond,—of de Uitspraak der Synodale Cornmissie in zake den Predikant van
Hanover, die nog niet door de Synode is bekrachtigd, door haar kan worden herroepen,
gelijk de Predikant van Cradock wil ~ Op voorstel van den Assessor gaat de Vergadering
eindelijk, zonder deze vraag te beantwoorden, tot het verder bespreken van de ingediende
voorsteilen over.
Met verlof der Vergadering verandert de Scriba zijn voorstel alzoo dat liet alleen Dr. Robe•~~son
ander~ ziju voorstel.
betrekking heeft op de zaak van den Predikant van Hanover.
Dc Predikant van Ifitenhage levert nu een voorstel in, dat ondersteund wordt door Voorstel van Ds.
den Predikant van Robertson en aldus luidt: “Be Synode geroepen zijnde orn te beslissen, 5teijtler.
of zij op grond van de haar voorgelegde TJItspraak van het Hoogste Burgerlijke Geregtshof,
den geschorsten Ptedikant van Hanover in deze Vergadering zitting zal verleenen, verklaart
bij deze:
“1. Dat zij, met den eerbied aan de Overheid verschukligd, erkent het regt dat de
Burgeriijke Regtbank heeft, in elk Kerkeiijk Vonnis te treden, met het doel om de burger
lijke regten van Barer Majesteits onclerdanen te besohermen;
“2. Dat zij echter haar bet regt niet kan toekennen in een Kerkelijk Vonnis to
treden, met het doel om de geesteiijke gevolgen er van te vernietigen, en alzoo over den
geestelijken status van de Leeraren en Leden van de gemeente des Heeren Jezus to
beslissen
“3. Dat de Vergadering, gelet hebbende a. op de volgende uitdrukking voorko
mende in de Uitspraak van Harer Majesteits Geheimen Raad, en aldus luidende:
Dit Von nis affecteerde des Respondents burgeriijke of tijdelijke regten, daar het
in zich sloot hot gemis van sommige der Emolumeiiten van het ambt van den Respondent,’ enz.
“6. Gelet hebbencle op eene verkiaring geuit door Lord Cranworth, bij de beslissing
van eene Appelzaak (George Hay Forbes tegen de Bisschoppen van de Episcopaalsche Kerk
van Schotland), in ‘The House of Lords,’—nieent gronden te hebben van niet te gelooven
dat de Geheime Raad het ooit heeft bedoeld, door zijn Vonnis, den geschorsten Predikant van
Hanover in zijn geestelijken status te herstellen.
4. Dat de Vergadering van oordeel is, welk oordeel gestaafd wordt door de gevoe
lens van Ne~riands uitstekende Regtsgeleerden, dat de herstelling van een geschorsten Pre
dikant in zijn geestelijk ambt in uitdrukkelijken strijd is met het Romeinsch-Hollandsch
Regt, hetwelk de Regtbank in deze Kolonie gehouden is te handhaven;
“5. Dat deVergadering overtuigdis dat de wederopname van een geschorsten Leeraar,
op grond van de Uitspraken der Burgerlijke Regtbank, eene feitelijke loslating is van de
geestelijke onafhankelijkheid der Kerk, waarvoor onze Vaders alles hebben willen opofferen,
—en eene feitelijke verzaking van de geioofs-overtuiging der Kerk die, op grond van Gods
Woord, belijdt dat alleen do Kerkelijke Besturen door het Hoofd der Kerk verordend zijn,
de Kerk te regeren, en Kerkelike Tucht uit te oefenen. (Zie Art. xxx der Geloofsbelijdenis.)
“Zoo besluite de Vergadering den geschorsten Predikant zitting to moeten weigeren.”
Naar aanleiding van het voorstel van den Predikant van Cradock, spreekt de Ouder
ling van Stellenbosch vooral over de Kerkelijke Ordonnantie en do verkeerde besehouwing
daarvan, die bij vole Leden dezer Vergadering schijnt to heersohen.
Nadat flog de Predikant van Richmond eenige aanmerkingen had gemaakt over Do voorstollon wor.
hetgeen door enkele vorige sprekers was in het midden gebragt, stelt de Scriba voor, dat den godrnkt.
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de onderschejdene voorstellen, thans voor de Vergadering, gedrukt worden, om nog dezen
avond in handen der Leden te kunnen worden gesteld,—welk voorstel algemeen bijval vindt.
De Kiad-Notulen worden gelezen en daarna het dankgebed gedaan door den Predi
kant van de Paarl.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den 2lsten October 1870.

NEGENDE

ZITTING,

V~ifda~q, den 2lsten Ocz~ober 1870.

Gevoelon van Ds.
Vandewall.

Afwezig de Ouderling van St. Stephens.
Na het gebed door den Predikant van Tulbagh, worden de Notulen der Achtste
Zitting geresumeerd en geteekend.
De Voorzitter geeft nu gelegenheid tot het verder bespreken van de ingediende
voorstellen.
De Predikant van Ladysmith wil dat het eerste voorstel gewijzigd worde, door de
woorden, “gelijk men beweert,” in te lasschen achter C~ Burgers-zaak die.” Daar de Voor
steller en Secondant hunne toestemming geven, en de Vergadering hierin consenteert, wordt
de voorgestelde verandering gemaakt.
De Predikant van de Paarl meent dat de Kerk flu maait ivat zij, door het aannemen
der Ordonnantie, gezaaid heeft. Hij verklaart dat hij, om redenen door hem opgenoemd,

zich met geen der ingediende voorstellen kan vereenigen, en leest een voorstel voor dat in
ziju’ geest zou zijn, doch hetwelk hij liever niet wil indienen.
Gevoelen van Dr.
De Assessor zet zijue gevoelens aangaande de betrekking onzer Kerk tot den Staat
Hofmeijr.
breedvoerig uiteen, en leidt daaruit de redenen af, waarom hij, voor als nog, zich met geen
der ingeleverde voorstellen kan vereenigen. Voorts geeft hij een verhaal van den oorsprong
der Kerkelijke Ordonnantie, waardoor, gelijk hij beweert, de Kerk van vele banden ontdaan
is geworden; en eindigt met het voorlezen van een Concept-Voorstel, waaromtrent hij zich
de vrijheid voorbehoudt, om het, al of niet, later in te dienen.
De eerste Ouderling van Kaapstad geeft zijne redenen op. waarom hij tegen de twee
laatstingediende voorstellen is, en, ondersteund door den Ouderling van Durban, levert het
volgende Amendement ill:
Voorstel van den
“Daar het blijkt dat zoowel de Uitspraak van de Koningin in Rade, ter zake door
Ouderling de Smidt. deze Synode in Appel voor haar gebragt, vernietigende bet Vonnis der Synodale Cornmissie
tegen Us. Burgers, als die van het Hooge Geregtshof aihier, vernietigende het Vonnis der
Synode, ter zake van Ds. Kotz~, alleen zien op den vorm welke had behooren te worden in
acht genomen, onder de Ordonnantie, in de behandeling der gemelde zaken, door de Synode,
overeeukomstig hare eigene Wetten en Bepalingen; en geen inbreuk rnaken op de regten
der Kerk, wat hare geestelijke onafhankelijkheid betreft, zoo als zoodanige regten thans in
het licht der Ordonnantie blijken te bestaan ;—als ook dat gemelde TJitspraken het regt niet
ontnemen aan eenig Lid der Kerk, otn, desverkiezende, de klagten tegen de gemelde Pre
dikanten de novo te brengen voor het bevoegde Kerkbestuur,—zoo besluit deze Vergadering
dat haar flu niets anders te doen staat,—en hetwelk zij dan ook doet bij deze,—dan de
gemelde Vonnissen van de Koningin in Rade, en van het Hooge Geregtshof aihier te be
schonwen als beslissend, en met hare overige werkzaamheden voort te gaan.”
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Na de Pauze spreekt de Predikarit van Stellenbosch ten voordeele van het voorstel
van den Predikant van Uitenhage, en brengt zijne bedenkingen in tegen hetgeen door ver
schillende sprekers, die andere standpunten hebben ingenomen, is in het midden gebragt.
De Predikant van Uitenhage licht het voorstel toe dat hij op gisteren heeft ingeleverd, Ds. Steijtler wijzigt
en noemt vele redenen op, waarom hij meent dat de Vergadering zich daarmede moet ver zijn voorstel.
eenigen. Met verlof der Vergadering trekt hij een gedeelte van zijn voorstel terug, en wel
hetgeen voorkomt onder No. 3, 6.
Op verzoek van den Actuarius overhandigt de Predikant van de Paarl het Concept
van een Voorstel dat hij in dezen morgen heeft voorgelezen, doch niet als voorstel heeft
willen inleveren, opdat het in de Notulen zou kunnen opgenomen en bewaard worden—
luidende aldus:
“De Synode heeft met droefheid en verootmoediging vernomen de bemoeijing der Concept-voorstel van
aardsche Regtbank, waardoor op de regten der Kerk, door haren Heer en Hoofd zeif haar De. Vandewall.
geschonken, inbreuk gemaakt is.
“Zij wenscht te letten op hare geschiedenis onder het aanbiddelijke Godsbestuur, en
te erkennen, dat zij slechts maait, wat vroeger gezaaid is.
“Zij wenscht uit het verledene te leeren, door haren waren toestand te realizeren, en
onder opzien tot Hem die in dit alles spreekt, den weg tot het afwerpen der boeijen die
haar vrijheid belemmeren, en het herwiiinen harer prijsgegeven regten, in te slaan;
“En, in dien geest bandelende, gevoelt zij zich geroepen, zich wel en wettig geconsti
tueerd te verkiaren, opdat zij met hare werkzaamheden kunnevoortgaan.”
De Voorzitter draagt flu voor dat op morgen de Vergadering alleen in den voor
middag zitten zal, hetwelk eenparig wordt toegestemd.
Be Kiad-Notulen worden gelezen en goedgekeurd, waarop het dankgebed geschiedt
door den Predikant van Cradock.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den 22sten October 1870.

TIENDE

ZITTING-,

Zaturda~i, den 228ten October 1870.

Afwezig de Predikanten van Hopefield, Somerset West en Hanover, en de Ouderlin
gen van Durban, George, Darling, Willowmoore, Hanover en St. Stephens.
De Predikant van Albanie doet het gebed.
Na bet resumeren en onderteekenen der Notulen van gisteren, wordt de discussie
over de ingediende voorsteilen voortgezet.
De Predikant van Durban spreekt ten gunste van bet voorstel van den eersten Predi
kant van Kaapstad, dat door hem gesecondeerd werd, en noemt eenige redenen op, waarom
hij zich met het voorstel van den Predikant van IJitenhage niet kan vereenigen.
lie Predikant van Cradock verzoekt, ten einde alle misverstand te voorkomen, dat Ps. du Plossis wijzigt
de laatste woorden van zijn voorstel, namelijk deze: cc En alzoo den weg open stelt voor ~ voorstel.
klagers om, desverkiezende, verdere stappen te nemen”—mogen geschrapt worden. Met
toestemming van den Secondant en de Vergadering geschiedt dit.
Be Predikant van Calvinia deelt zijne beschouwing van de zaak onder behandeling
mede, en somt de redenen op, waarom bij zich het best met voorstel No. 3 zou kunnen
vereenigen. Daar er echter, naar sprekers oordeel, nog eenige wijzigingen en toevoegingen
aan ontbreken, heeft hij een ander voorstel ter neder geschreven, dat bij flu voorleest en
inlevert. Ret wordt ondersteund door den Ouderling van Calvinia, en is van den volgenden
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~oorste1 va~ Ds.
cOarter.

Disoussie over do
voorst&len.

Voorstel van Ds.
Morgan.

inhoud: “De Synode kan geen regt toekennen aan het Burgerlijke Hof, om zich met den
Geestelijken Status of de regten van Leeraars of andere Leden der Kerk in te laten. En,
aangezien de Uitspraken door do Burgerlijke Hoven in de zaken van de Leeraars van Darling
en Hanover de vormen van procedure en niet de meriten raken; En, aangezien vele Leeraars,
Ouderlingon en Leden onzer iCerk gevoelon, dat het afzetten van den Leeraar van Darling,
en het schorsen van dien van Hanover nie~ volgens onze eigene wetten geschied zijn ;—Zoo
besluit de Synode deze Uitsprakeii te vernietigen, het overlatende aan de Ringen van Tulbagh
en Graaff-Reinet, oat zoodanige stappen te nemen als zij mogten goedvinden. Te gelijker
tijd protesteert de Synode ten stelligste tegen eenigo aanmatiging van het Burgerlijke Hof
oat to oordeelen aangaande do geestelijke bevoegdheid van Leeraars der Kerk, of do regt
zinnigheid of onregtzinnigheid van do leer door hen verkondigd.”
Do Predikant van Beaufort oppert eenige bezwaren die het hem doen toeschijnen,
als of do Kerk zich door do Ordonnantie in die mate heeft laten bindon tot hetgeon de
Regters in do bewusto Kerkelijke zaken gedaan hebben, dat do Synodo zich flu moeijelijk
tegen die Uitspraken kan verzetten. Hij spreekt dit nit, vooral om inlichting to bekomen.
Do Ouderling van Stellenbosch spreekt alleen op hot eerste voorstel en toont aan
waarom hij zich er niet mode kan vereonigen, en do hoop koestort dat hot niet door do
Vorgadering zal worden aangenomon.
lie Predikant van Richmond brengt eenigo bedenkingen in tegon hot voorstel van
den Predikant van Uitenhage, dat, naar zijn oordeel, veel te vor gaat.
Do Predikant van Ladysinith meent dat het nog niet gebleken is dat do Rogtbank
zich jurisdictie in geestelijke zaken aanmatigt. Hij kan niet begrijpen waarom or nog go
sproken wordt over do zitting van de Predikanten van Darling on Hanover, daar zij reeds
zoo vele dagen in de Vergadering zitting genomen hebben. Ook kan hij het niet inzien dat
de Kerk, van wege do Ordonnantie, niet vrij zonde zijn.
De Predikant van Aberdeen wijst op do uitdrukking van den Apostel, dat men, orn
gekroond to worden, wettiglijk moet gestreden hebben, Naar zijn oordeel kan het voorstel
van don Predikant van Uitenhage niet worden aangenomen, tenzij men eerst, gelijk in Schot
land, alle constitutioneele irtiddelen gebruikt heeft.
Do Predikant van Clanwilliam ineent met den Predikant van Uitenhage, dat do
Goheime Raad nooit bedoeld heeft den Predikant van Hanover aan doze Vergadering op to
dringert, en dat or geen verdere step behoort gedaan te word~n, voor dat men eerst her
omtrent tot zekerheid is gekomen.
Do Predikant van Mid delburg kan zich vereonigen met hetgeen hoofdzakelijk in do
drie eerste voorstellen gezegd wordt, en toont do wenschelijkheid aan van deze drie tot één
voorstel to vereonigen. Na aangewezen te hebben waarom hij niet voor de overigo voor
stollen kan stemmen, levert hij het volgende voorstel in, dat door hem is opgesteld met hot
bovengemelde doel, en door den Predikant van Prins Albert wordt ondersteund:
“Aangezien nit ingewonnen Opinie der Adviseurs der Synodale Comtnissie, Sir
Roundel Palmer en Mr. Wickens, do dato 21 April 1868, do stellige verzekering gegevon is,
dat er in do T.Jitspraak van Harer Majesteits Geheimen Raad, in do zaak van den Predikant
van Hanover, ,ç,ieen rni8sla,ç/ is begaan, waardoor een ~gedeelte van do aangeroerde kwestie niet
zou behandeld zijn geworden;
Aangezien do Uitspraak van hot Hooge Geregtshof aihier in genoemcle zaak door
Harer Majesteits Geheimen Raad bekrachtigd is geworden, om reden dat zaken betreffende
do leer en den wandel van Predikanten ter eer$ter instantie voor den Ring behoorden gebragt
te worden, volgens do bepaling der Synode van 1847 (zio Acta der Elfde Zitting);
“Aangezien hot blijkt dat althans eon groot deel van do Leden der Synode, bij nader
inzien (en onafhankelijk van bovengenoemde Uitspraak), tot het gevoelen gekomen is, dat
gonoemde zaak, ter eerster instantie, voor don Ring van Graaff-Reinet had behooren gebra~t
to worden;
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“Aangezien genoemde Uitspraak alleen bet formeele der zaak raakt zonder in de
meriten er van te zijn getreden, en het daardoor niet duidelijk gebleken is, dat op de regteii
der Kerk inbreuk is gemaakt, maar integendeel het regt gelaten is, om, desverkiezende,
de ~zovo te beginrien;
“Zoo besluit de Synode dat zij, onder bestaande omstandigheden, en met het oog op
de welvaart der Kerk, niet pligtshalve geroepen wordt om aan den Predikaiit van Hanover
zitting te weigeren.”
Op voorslag van den Assistent Scriba wordt besloten, dat de later ingekotnen voor
stellen insgelijks gedrukt en den Leden in handen gesteld zullen worden.
Be Kiad-Notulen worden gelezen, waarna de Zitting, na het dankgebed door den
Ouderling van Graaff-Reinet, gesloten wordt.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den 24sten October 1870.

ELFDE

ZITTING,

Maanclag, den 24sten Ocio6er 1870.
Afwezig, de Predikanten van Somerset West, Philadelphia en Namaqualand, en de
Ouderlingen van Darling, Philadelphia en St. Stephens,—laatstgenoemde wegens onge
steidheid.
Be Predikant van Riversdale doet het gebed.
De Flandelingen der Tiende Zitting, gelezen zijnde, worden goedgekeurd en onder
teekend.
Eij het voortzetten der discussie over de ingediende voorstellen, vraagt do Ouderling Govoelen van den
van Heid~1berg het eerst het woord. Hij meent dat de Synode zich maar moet vernederen, ~ van Hei.
en den Predikanten van Darling en Hanover zitting geven, daar de Kerk, uit de ondervinding
van het voorledene, geleerd zal hebben voor de toekomst voorzigtiger to zijn.
Be Ouderling van Riebeek West hoopt dat de Vergaderirig niet weder zal verdagen, Gevoe~en van den
daar er tijd genoeg geweest is om na te denken, en nu tot een vast besluit te komen. Hij ~ ~ie.
hoopt dat zijue Broeders Ouderlingen zich ook ztillen laten hooren.
Do Ouderling van Sutherland kan zich het best vereenigen met Let voorstel van den Gevoe~envandenOu
Predikant van Uitenhage, en heeft flog geen ander voorstel gevonden waarmede hij zich kan
~ van Suther.
vereenigen.
Be Predikant van Tiadysmith meent dat de Vergaderin~ flu lang genoeg over de
zaken gesproken en reeds te veel geld verkwist heeft, waarom hij hoopt dat er flu een einde
aan de discussie zal komen.
De Ouderling van Stellenbosch stelt de volgende Motie van Orde voor, die hij in Motie van Professor
eene breedvoerige aanspraak toelicht, en die ondersteund wordt door den Assessor :—“ Aan- 11~fm~~ji~
gezien het voor do Vergadering van het hoogste gewigt is, te weten of de Uitspraak van den
Geheinien Raad in do Burgers..zaak eene herstelling is door de Regtbank, van den go
schorsten Predikant van Hanover in zijn geestelijk ambt; en do Uitspraak zelve dit in het
onzekere laat, zoo acht de Vergadering dat het oogenblik om over den eisch van den Pro
dikant van Flanover te beslissen, nog niet is gekomen, en besluit met hare werkzaamheden
voort to gaan.”
Be Scriba deelt, in antwoord op do aanmerkingen van den Ouderling van Stellén- Gevoelen van Dr.
bosch zijne gevoelens in het breede mede. Hij blijft van gevoelen dat de Uitspraken der Eohertson.
Regtbank alleen verklaard hebben dat de handelwijze van do Synode ongeregeld was, in
D
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welke meening hij en velen met hem deelen; en dat, derhalve, de bedoelde Predikanten hier
alleen als beschuldigden zitten, in wier zaken nog uitspraak moet gedaan worden.
Aan de discussie, door deze Motie van Orde uitgelokt, nemen verder deel de ouds~e
Predikant van Kaapstad, de Predikant van Calvinia, de eerste Ouderling van Kaapstad, en
de Predikanten van Prins Albert, Glenlynden, Richmond, Beaufort West, Uitenhage, de
Paarl en Olanwilliam.
Na de Pauze wordt deze discussie voortgezet. De Predikant van Glenlynden, onder~
steund door zijnen Ouderling, levert het volgende Amendement in:
AmendementvauDs.
“Aangezien het in strijd is met de Godsdienstige overtuigingen der Nederduitsch
Stegmann, en.
Gereformeerde Kerk, uitgesproken in hare J3elijdenisschriften, om een geschorsten I~eeraar,
als in zijn geestelijk ambt hersteld, in haren boezem te ontvangen, omdat de Burgerlijke
Regtbank het Kerkelijk Vonnis heeft vernietigcl;
“Aangezien deze Vergadering geene zekerheid heeft dat de Geheime Raacl, in zijne
Uitspraak van 26 Februarij 1867, dit heeft bedoeld, daar hij alleen van de tijdelijke belan
gen des kiagers spreekt en alleen aan de Burgerlijke Beambten, die deze belangen te behar
tigen hebben, het ten uitvoer brengen van zijn Vonnis opdraagt;
“Aangezien, niettegenstaande dit een en ander, de Predikant van Hanover zitting
eischt in deze Vergadering,—Zoo besluit deze Vergadering eene Deputatie uit haar midden
af te vaardigen aan Zijne Excellentie den Luitenant-Gouverneur, ten einde hare bezwaren in
dezen eerbiedig aan Zijne Excellentie bloot te leggen en Zijne Excellentie eerbiedig te vragen
wat haar in dezen nood te doen staat.”
Behalve de bovengenoemde Leden, spreken flu nog de Predikant van Dordrecht, de
Assessor, de Actuarius, en do Predikant van IJurban.
Professor Hofmeijr
Bij zijn repliek verklaart de Ouderling van Stellenbosch zich gewillig zijne Motie, ten
zijne Motie gunste van het Amendement van den Predikant van Glenlynden, in te trekken, hetwelk hij
dan ook, met toestemming der Vergadering, doet.
Hetvoo,~ste1ome~ne
Ter stemming gebragt wordt het Amendement, flu tot Voorstel geworden, verworpen
Gouverneur wordt met 66 tegen 31 stemmen.
verworpen.
Do Predikant van Colesberg maakt de aandacht der Vergadering opmerkzaam op bet
Onnaauwkeurigheid Versiag van do werkzaamheden der Synode, dat in do Arpu~c van laatstleden Zaturdag voor
~jan~het v~ersla~ van komt, en in vele opzigten uiterst onnaauwkeurig is.
FIij doet zuiks omdat hij meent dat het
g
voor deze Vergadering geene onverschillige zaak kan zijn, hoe hare handelingen aan het
Engelsch publiek voorgesteld worden, en laat hot aan do Vergadering over, zulke stappen
desaangaande te nemen als zij het best oordeelt. De Voorzitter is van oordeel dat het van
belang zal zijn deze zaak~ op morgen op nieuw ter sprake te brengen, en geeft spreker aan
de hand hetgeen hij bedoelt, in een bepaald voorstel te formuleren.
De Kiad-Notulen worden gelezen en het dankgebed gedaan door den Predikant van
Robertson.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den 25sten October 1870.

TWAALFDE ZITTING,
Din~çi~da~, den 25$ten October 1870.

Afwezig do Ouderlingen van Durban en St. Stephens.
Hot gebed wordt gedaan door den Predikant van Richmond.
Na hot resumeren en onderteekenen der Notulen van do Elfde Zitting wordt do
discussie over de ingediende voorstellen voortgezet.
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Be Predikant van Heidelberg is van gevoelen dat het uit de Uitspraken van de Ds. Daneol is
Burgerlijke Hoven in de zaken van Darling en Hanover, niet duidelijk is dat wij de Pre- ~ VSJI Do.
dikanten dier gemeenten moeten laten zitten in deze Vergadering; weshalve hij voor het
voorstel van den Predikant van Uitenhage zal stemmen.
Dc Predikant van Tulbagh verklaart zich ten sterkste er tegen, dat cTe Predikanten Ook Do. Shand.
van Darling en Hanover in deze Vergadering zitten zullen, omdat zij, naar zijne meening,
op wettige wijze door de Synode zijn geschoist of afgezet en verklaard zijri schuiclig te wezen
aan gevaariijke dwalingen. Hij beweert dat de Synode hun geene zitting geven kari, zonder
ontrouw te zijil; om welke redenen hij dan sternmen zal voor het voorstel van den Predikant
van Uitenhage.
Be Ouderling van Clanwilliam spreekt in denzelfden geest en ontkent aan de Regt- Ook do Ouderling do
bank het regt orn een geestelijk Vonnis te vernietigen.
Villiers
De Predikant van St. Stephens vereenigt zich ten voile met het voorstel van den en Do. W. Robertson,
Predikant van Uitenhage, en noemt zijne redenen daarvoor op.
Jun.
Be Predikant van Cradock licht zijn eigen voorstel verder toe en brengt eenige
bedenkingen in tegen dat van den Predikant van Middelburg.
Be Ouderling van Murraysburg verklaart zich voor het voorstel van den Predikant
van Cradock.
Ter ophe1derin~ of tot het vragen van inlichting spreken de Ouderling van Knysna
en de Preclikant van Clanwilliam.
Be Ouderling van Colesberg verklaart zich voor het voorstel van den Predikant van
Cradock, en geeft zijne redenen op.
Be Predikant van Piketberg vindt een groot gebrek in de meesten der ingekomen n~. do Vos wil dat
voorstellen, narnelijk, dat zij geen beginsel uitspreken. Bit wordt gedaan in bet voorstel
van den Predikant van Uitenhage, en is wat hem daarin vooral bevalt. Er is echter nog een wordo.
onderscheid tusschen het uitspreken van een beginsel en bet dadelijk handhaven daarvan.
Gebreken in de Ordonnantie, zoowel als de onrijpe toestand van onze Kerk in het algemeen,
komen hem voor onoverkomelijke bezwaren te zijn, waarom wij het in het voorstel van den
Predikant van Titenhage uitgesproken beginsel, thans niet moeten handhaven. Hij zal zich
vereenigen met bet voorstel van den Predikant van Cradock, dat hetzelfde beginsel uitspreekt
als dat van dien van Uitenhage,—~mits er weggelaten worde wat onder No. 4 wordt gevonden.
Be Predikant van Cradoek voldoet, met toestomming van den Secondant en van de Bit geschiodt.
Vergadering, aan dit verzoek.
Be Predikant van Queenstown, ondersteund door den Ouderling van Darling, levert
bet volgende Amendement in, dat hij met weinige woorden toelicht:
“Daar bet uit de Uitspraak van het 1-looge Geregtshof in de Burgers-zaak, later ~~n~emt van Vs.
bekrachtigd door Harer Majesteits Geheimen Raad, gebleken is, dat bet Vonnis van schorsing,
au
door de Synodale Coinmissie tegen den Leeraar van Hanover geveld, van nul en geene
waarde was, en dat dus genoemde Leeraar nooit opgehouden heeft de wettige Predikant van
de Gemeente Hanover to zijn, zoo verklaart deze Vergadering geene redenen te hebben, om
aan den Leeraar van Flanover zitting in de Synode te weigeren.”
Be Ouderling van Stellenbosch zegt zich te verblijden dat de Predikant van Queenstown iii zijn voorstel zoo duidelijk uitdrukt het beginsel van algeheele onderwerping aan
de Regtbank, ook in geestelijke zaken, iets dat ontbreekt in het voorstel van den eersten
Predikant van Kaapstad, en in de Amendmenten welke in dien geest gesteld zijn.
Be Actuarius meent dat wij niet alleen beginselen moeten uitspreken, maar ook het
Ds.A. Murray is voor
voorstel van Do.
bandhaven; weshalve hij zich met voor het voorstel van den Predikant van Oradock, maar Steijtler.
wel voor dat van dien van Uitenhage verkiaren zal.
Voor dat de Voorzitter overgaat tot het verleenen van repliek aan de ontwerpers der us. MoCarter trekt
versehillende voorstellen, wordt bet Amendement van den Predikant van Calvinia met alge- ~ voorstel terug.
ineene toestemining teruggetrokken.
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Van hun regt van repliek maken gebruik de Predikant van Middelburg en do eerste
Ouderling van Kaapstad.
Na do Pauze repliceren nog de Predikanten vaii Uitenhage en Cradock, de Scriba,
do Predikant van Richmond, en do eerste Predikant van Kaapstad.
Eindelijk gaat de Vergadering tot stemmen over, dat, op verzoek van den Predikant
van Prins Albert, hoofdelijk geschiedt.
Voorstel No. 8—van den Predikant van Queenstown—wordt verworpen met 92
tegen 11 stemmen.
Voorstel No. 7—van den Predikant van Middelburg—insgelijks met 80 tegen 22
stemmen, terwijl, met toestemming van den Voorzitter, do Predikant van Queenstown buiten
stemming blijft.
Voorstel No. 6—van den eersten Ouderling van Kaapstad, wordt, met toestemming
der Vergadering, teruggetrokken.
Voorste~ No. 5—van den Predikant van Uitenhage—wordt verworpen met 74 tegen
29 stemmen.
Ret voor~te1 van Ds.
Voorstel No. 4—van den Predikant van Cradock—wordt aangenornen met 52 tegen
~:~~~8i8w0rdtaan. 44 stemmen.
Voor dat de stemming over dit Amendement plaats heeft, verlaten eenige
Loden, met verlof van den Moderator, do Vergadering.
Do Predikant van Uitenhage vraagt verlof om zich voor eenige dagen te verwijderen,
ten einde te overdenken, wat hem nu to doen staat.
Daar de tijd otn te s~uiten reeds verstreken is, en enkele Leden in do Notulen won
schen aangeteekend te hebben hoe zij hobben gestemd, maakt de Voorzitter bekend dat hij
op morgen, na het resumeren der Notulen, den Leden de gelegenheid daartoe zal geven.
Na het lezen der Kiad-Notulen en het dankgebed door den Predikant van Colesberg,
wordt deze Zitting gesloten.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den 26sten October 1870.

DERTIENDE ZITTING,
Jl7oensda9, den 26sten October 1870.

Af~vezig do Ouderlingen van Durban, Calvinia en St. Stephens,—de twee laatsten
wegens ongesteidheid.
De Predikant van Knysna verschijnt ter Vergadering.
Be Notulen der Zitting van gisteren worden gelezen en goedgekeurd, en daarna
onderteekend.
J)e Predikant van Uitenhage zegt dat hij, niettegenstaande het door hem op gisteren
tot de Vergadering gerigt verzock, ter Vergadering is verschenen, omdat hij, na ernstig be
raad, geene vrijheid gevoelt om, voor als nog, zich los te scheuren van die Leden der Synode
die voor zijn voorstel gestemd, en besloten hebben niet uit de Synode te gaan.
Kennisgeving dat zij, bij bet bes]uit van gisteren namiddag in de minderheid gestemd
bebben, verzoeken de Predikanten van Richmond, Prins Albert en Victoria West.
~ennisgeving van
De Predikant van Stellenbosch geeft kennis dat hij, met eenige andere.Leden, binnen~.
Prote~L
kort schriftelijk zijne redenen zal opgoven, waarom hij, bij bet verwerpen van hot voorstel
van den Predikant van Uitenhage, in de ininderheid gestemd heeft.
Do objectie togen do
De Voorzitter maakt bekend dat nu aan do orde der behandeling is, de objectie, die
do Predikant van rilulbagh tegen do zitting in doze Vergadering van den Predikant van
Darling heeft ingediend.
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Op verzoek van den Predikant van Cradock worden de Docurnenten gelezen, die de Poenmenton gelezon.
Predikant van Darlir~g heeft ingeleverd, en die de Uitspraken der Burgerlijke Regtbank
aihier ten zijnen voordeele beheizen.
Be Predikant van Cradock, ondersteund door dien van Colesberg, levert flu het Voorstel van Do. thi
volgende voorstel in : “De Synode, geroepen om te beslissen of zij den Predikant van Darling Plessis.
op grond van de ingediende Uitspraken der ]3urgerlijke Regtbank, al dan niet als Lid dezer
Vergadering erkennen zal, verk~aart bij deze:
1. Dat zij, overeenkomstig den geest van Sectie 8 der Kerkelijke Ordonnantie, het
regt der Burgerlijke Regtbank erkent, om in een Kerkelijk Vonnis te treden, met het dod
om te verhoeden dat aan den kiager schade aan lijf en goed geschiedt;
“2. Dat zij aan de Burgerlijke Regtbank het niet kan toekennen om ook de geeste
lijke gevolgen van een Kerkelijk Vonnis te vernietigen, en~ alzoo te beslissen over den geeste
lijke status van de Leden en Leeraren der Kerk;
3. Dat, hoedanig in deze zaak ook de Uitspraken der Regters mogen geweest zijn,
zij van oordeel is, dat aan den Predikant van Darling door het Kerkelijk Vonnis geen wezen
lijk onregt is geschied;
“4. Dat zij, echter, onder bestaande omstandigheden, liever dan in regtstreeksch
verzet tegen de Burgerlijke Regtbank te komen, of zich gedwee aan hare Uitspraken te
onderwerpen, besluit om zelve het Kerkelijk Vonnis in deze zaak te herroepen, gelijk zij
bij deze doet.”
Dc eerste Predikant van Kaapstad stelt het volgencle Amendement voor, hetwelk de An~endement van Dr.
Predikant van Queenstown ondersteunt: “Nademaal de zaak van den Predikant van Darling, Heijus.
ter eerster instantie, door de Synode zelve, en niet door den Ring van Tulbagh is behandeld
geworden, en er dus aan de eischen der Wetsbepaling niet is voldaan,—beschouwe de Ver
gadering het Votmis over den Predikant van Darling uitgesproken als niet geschied, en dat
hij geregtigd is tot zijne zitting in de Vergadering.”
.Aan de discussie die hierover plaats vindt, nemen deel de eerste Predikant van
Kaapstad, de Predikanten van Cradock, Glenlynden, Heidelberg, Durban, Tulbagh,
Dordrecht, Somerset Oost, Piquetberg en Humansdorp, en de Ouderlingen van Stellenbosch
en Glenlynden.
Be Assessor zegt dat hij voornemens was ecu voorstel te doen, met betrekking tot Gevoelen van Dr.
deze zaak, doch na het besluit op gisteren door de Vergadering genomen, verwacht hij in Hofmeijr.
deze zaak een besluit in denzelfdeii geest, weshalve hij zich tevreden houden zal met eenvou
dig tegen de ingeleverde voorstellen te stemmen en slechts voor te lezen hetgeen hij anders
had willen voorstellen, luidende als volgt: “Daar het in deze Vergadering duidelijk is ver
klaard, dat de Commissie, door de Synode aangesteld, in verhand met de dagvaarding van
den Moderator der Synode, in deze zaak iiiets heeft gedaan, sedert de Synode is uiteengegaan;
“En daar er derhalve ook, van wege de Synode, geene maatregelen in deze zaak zijn
genotnen bij de Burgerlijke Regtbank, sedert zij is uiteengegaan in 1863;
Zoo verklaart deze Vergadering dat zij geenen grond vindt den afgezetten Predikant
van Darling anders te beschouwen, dan nog steeds van zijne bediening ontzet, volgens be
sluit der Synode in 1863.”
Be Predikant van Clanwilliam zegt dat hij hetgeen door den Assessor gesproken is,
volkomen beâamt.
Be Predikant van Stellenboseb zegt, rnede ult naam van velen, die met hem gestenid
hebben in de minderheid, op de Ernendatie van den Predikant van iJitenhage, dat zij geen
voorstel, bij de behandeling van de zaak van den afgezetten Predikant van Darling inleveren,
omdat zij bij de beginselen door hen opengelegd, ziju gebleven.
Nadat de Predikant van Cradock had gerepliceerd, en terwijl men tot stemmen wil
overgaan, verzoeken de Ouderling van Wijnberg en de Predikant van Richmond verlof, op grond
vaii bloedverwaritschap met den Predikant van Darling, om buiten stemming te blijven.
E
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Hat Amen~1ement
van Dr. Heijnswordt
verwolpen.

~Het Ath~endement van den eersten Predikant van Kaapstad wordt tot stemming
geb~agt ten met 71~ tegen 26 stemmen verworpen.
Kennisgeving dat zij in d~ minderheid hebben gestemd, verzoeken do Predikanten

van Albanie, George, Victoria, Queenstotvn, Zwartland, Napier, Bredasdorp, Ladysmith,
Hanover en Ceres, en de Ouderlingexi van Caledon, Darling en Hanover.
Ook hot voorsto~ van
Het voorstel komt nu in stemming,—waarop een aantal Leden, met verlof van den
Ds. du Plessis.
Voorzitter, de Vergadering verlaat,—en wordt insgelijks door eene meerderheid van 45 tegen
40 stemmen verworpen.
I)e Predikanten van Riversdale en Riebeek West en de Ouderlingen van Swellendam
en Riebeek West verzoeken aanteekening dat zij in de minderheid, en do Predikanten van
Victoria en Hanover, met den Ouderling van Hanover, dat zij met de meerderheid gestemd
hebben.
Do Voorzitter var.
Be Voorzitter verklaart dat, daar goon der beide voorstellen de naeerderheid op zich
~iekwes iota
heeft vereenigd, de zaak van den Predikant van Darling nog eene opene kwestie is; weshalve
hij verdere voorstellen in verband met deze zaak verwacht.
Een voorstel van Ds.
Na de Pauze stelt de Predikant van Durban, ondersteund door den Ouderling van
Beck wordt niet aan. Somerset West, het volgende voor: “flat de Hoog-Eerw. Synode zich onderwerpe, in de
gor.omen.
zaak van us. Kotzc~, aan de ‘ruling’ van den Hoog-1~erw. Moderator.”
In omvraag gebragt blijkt bet dat slechts de Voorsteller en Secondant er voor
zijn.
Voorstel van Dr.
De Scriba, ondersteund door den Ouderling van Heidelberg, doet nu bet volgende
Robertson.
voorstel: “De Vergadering, met het oog op bet besluit van gisteren, in de zaak van den
Predikant van Hanover, verklaart dat, onder bestaande omstandigheden, aan den Predikant
van Darling goene zitting geweigerd worde.”
Ret voorstel wordt
Na eene korte discussie, waaraan do Actuarius, do Assessor, do Predikant van Hope
aaegenomen.
field, de eerste Ouderling van Kaapstad, en de Predikanten van Albanie en Somerset Oost
deel nemen, wordt dit voorstel met 46 tegen 30 stemmen aangenomen.
Voor dat de stemming hierover plaats vond, verlieten wederom vele Leden, met toestemming van den Voorzitter, de Vergadering.
Aanteekening dat zij bij bet nu aangenomen voorstel in de minderheid gestemd
hebben, verzoeken do eerste Predikant van Kaapstad, de Predikanten van Ladysmith, Bredas
dorp, Queenstown, Napier, Ceres, Albanie en George, en do Ouderlingen van Hanover,
Albanie, Greykerk, Riebeek West, Darling en Cores.
Ds.Leibbrandtlevort
De Predikant van Victoria West levert Protest in tegen het genomen besluit om de
Protest in.
volgende redenen: Omdat do beginselen, uitgedrukt in hot voorstel van den Predikant van
Cradock, gisteren aangenomen, inhrenk maken op do regten van do Burgerlijke Regtbank,
en de Predikant van Darling jure suo behoort te zitten.
Objectie tegen ProNu komt ter tafel do objectio togen hot zitting nemen van den Oudorling van Stellon
als bosch, door don Predikant van Victoria West in de Eerste Zitting dozer Syriode gomaakt.
Do Predikant van Victoria West noemt do gronden op. waarom hij geobjecteerd heeft. Be
eerste Predikant van Kaapstad merkt aan dat hot in Nederland gebruikelijk is Professoren
in de Thoologio tot Oudorlingen to kiezen. De tweede Ouderling van Kaapstad meont dat
hot voorstel door hem gedaan, en door deze Vergadering in hare Zesde Zitting aangenomen,
doze objectie niet kan laten golden.
Ean voorstel van Ds.
Do Assistent Scriba, ondersteund door den Scriba, levert nu bet volgende voorstel
J. H. Hofmoijr wordt in, dat door eene grooto meerderheid wordt aangenomen: “Aangezien do geloofsbrief van
aaugenomen.
den Ouderling van Stellenbosch door den Kerkeraad dier gemeente behoorlijk is ondertee
kend, kan doze Synode, na hot besluit door haar, in hare Zesde Zitting, genomen, den be
doelden Ouderling geonszins zitting weigeren.”
Be Predikaiit van Victoria West verzoekt aantoekening van Protest tegen dit besluit,
en de Predikanten van Durban en Hanover dat zij in do minderheid gestemd hebben.

!U9
De objectie door den Predikant van Tarkastad tegen het zitten van den Ouderling Do objeotie tegen
van Queenstown in deze Synode, in de Eerste Zitting gernaakt, wordt niet behandeld, daar ~ee~~or~’
geen van beiden flu tot de Vergadering is opgekomen. Terwiji de Voorzitter dit aankondigt, niet behandeld.
spreekt hij tevens den wensch nit, dat voortaan geene objectiën gegrond op meeningen of
vermoedens, gelijk het geval geweest is met die door den Predikant van Tarkastad ge
maakt, bij de Vergadering zullen ingediend worden.
Be Predikant van George trekt, op grond van het zoo even genomen besluit be- Die tegen den Ouder
van Uiteuha~’e
treffende den Ouderhng van Stellenbosch, zijne objectie tegen bet zitten van den Ouderling lug
wordt teruggetrok
van Uitenhage terug.
ken.
Do Voorzitter geeft kennis dat de volgende Motie van Orde door den Predikant van
Robertson is ingeleverd, en op morgen behandeld zal worden : “Bat or eene Commissie uit
deze Vergadering benoemd worde, om de verdere bezigheden to regelen en te bespoedigen.”
Daar er flu over al de objectiën, die ingebragt zijn tegen het zittin&nemen van een De Vergadering wet.
of ander Lid der Vergaclering is beslist, verklaart de Voorzitter doze Vergadering voor wettig tig gecoustituëerd.
geconstituëerd.
Be Kiad-Notulen worden nu gelezen, en hot dankgebed gedaan door den Predikant
van Piquetberg.
Geresumeerd, goedgekeured en onderteekend op heden, den 27sten October 1870.

VEERTIENDE

ZITTING,

Donclercla~, den 278ten October 1870.

Afwezig zijn nog de Ouderlingen van St. Stephens en Calvinia, wegens ongestelciheid.
Be Predikant van Worcester doet het gebed. Be Notulen der Dertionde Zitting
worden geresumeerd en ondertoekend. Bij de resumptie der Notulen maakt de Predikant
van Cradock er opmerkzaam op, dat het iioodig zal zijn, ter meer naauwkeurige aanduiding
van de gedragslijn door de Vergaderirig op gistoren, in zake den Predikant van Darling,
gevolgd, jets aan de nu geiezen Notulen toe to voegen. Do Vergadering geeft hem verlof
ter tafel te leggen wat hij in deze Notulen wenscht bijgevoegd te zion.
Hierop levert hij het volgende in: “Be Predikant van Cradock wenscht in de Notulen Eene opheldering
van gisteren te zion opgenomen, dat hij in de Middag Zitting een voorstel ter tafel had ge- van Ds. da Plessis.
legd, van denzelfden inhoud a~s dat in de Voormiddag Zitting door hem ingediend, met
bijvoeging van de woorden ‘gelijk in de Hanover~zaak is geschied.’ Voorts, dat hij later dit
voorstel heeft teruggetrokken, met bet doel om do hehandeling der zaak te bespoedigen, met
then verstande, dat het Amendernent van den Scriba beschouwd wordt te zijn in den geest
van het op gisteren genomen besluit in de Hanover-zaak, en overeenkomstig de beginselen
daarin uitgesproken”
Be eerste Ouderling van Kaapstad zegt dat hij in die meening niet gestemd heeft.
De Voorzitter zegt dat, hoewel dit juist geene nieuwe Synode is, er toch vole nieuwe
Leden in do Vergadering zijn, om welke reden hij hot zijnen pligt rekent het Reglernent van
Orde voor te lezen, hetwelk geschiedt.
Naar aanleiding van eenige aanmerkingen die over enkele Artikelen van hot Regle.
ment van Orde getnaakt ziju, stel.t de Predikant van Darling, gesecondeerd door den Ouder
ling van Durban, voor: “Er worde eene Commissie aangesteld ter herziening van bet
Reglement van Orde.” Het voorstel wordt door de Vergadering niet aangenomen.
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De Scriba legt nu tar tafel, op verzoek van den Voorzitter, alle door hem in zijne
betrekking oritvangene stukken, die niet in de Beschrijvingspunten vermeld zijn. Tevens,
de gedrukte Besehrijvingspunten van 1867, alsook die voor deze verdaagde Vergadering zijn
ingezonden,—alsmede zijn ]3rieven-Boek.
De beschrijvingspunten worden door den Assistent Scriba onder de Leden uitgedeeld.
Commissie van 130Het voorstel van den Predikant van Robertson dat op gisteren werd gelezen, wordt
zigheden.
door den Assessor ondersteund en door de Vergadering aangenomen. Ms Leden der Corn
missie benoemt de Voorzitter, de Predikanten van Robertson, Cradock en Richmond, den
derden Predikant van Kaapstad, en den tweeden Ouderling van laatstgenoemde Gemeente,—
zullende de Commissie den naarn dragen van ~omrnissie van Bezi~çheden.
Regt~commissie beAls Leden der Regtscommissie worden, met goedkeuring der Vergadering, benoemd
noemd.
de Predikanten van Albanie, Paarl, Colesberg en Murraysburg, en de Ouderlingen van
Graaff-Reinet, Swellendam en Heidelberg, met den eersten Ouderling van Kaapstad.
Commissie benoemd
Na wordt behandeld de Brief door den Ex~Actuarius ann deze Vergadering, bij hare
em den Brief van den
Ex-Actuarins to be- Vijfde Zittmg, ingediend.
Op voorstel van den Predikant van Stellenbosch, ondersteund
autwoorden.
door dien van Glenlynden, neemt de Vergadering het volgende besluit: “ Eene Commissie
te henoemen, om op dezen Brief te antwoorden, dat de Vergadeirng nooit heeft bedoeld Zijn
Hoog-Eerw. eenige smart aan te doen, en tevens te betuigen dat zij het liefelijkst aandenken
koesteren aan de diensten door Zijn Hoog-Eerw. aan de Kerk bewezen.” Beide Voorsteller
en Secondant worden in deze Commissie benoemd.
De Vergaclering gaat flu over tot de beharideling der Beschrijvingspunten in 1867
ingediend.
Do zaak der OrdonHoofd. I: 1 wordt, bij afwezigheid van den Voorsteller, overgenomen door den Pre
nantie uitgesteld.
dikant ~an de PaarL Daar hij echter thans niet voorbereid is om het behoorlijk toe te
lichten, verzoekt hij dat de behandeling van dit punt uitgesteld worde tot aanstaanden Maan
dag. De Vergadering vergunt hem dit.
Voorstellen omtrent
Hoofd. I : 2a komt ter sprake, luidende als volgt : “ Verzoek geschiede bij het
redistributie van
Parlement,” enz. Na eenige toelichting door den Ouderling van Heidelberg, verklaart zich
staaestoelagen.
de Predikant van Queenstown van gevoelen dat het beter zal ziju dit punt te bespreken, na

Beschrijvingspflnten
ter tafel gelegd.

•.

Discussie hierom.
~reni.

dat eerst I: 1. zal zijn afgehandeld. De Assessor meent dat beide dit punt en I: 26 te zamen
besproken moesten worden. 1)e Vergadering vereenigt zich met geen van beide gevoelens.
Aan de discussie over dit punt gevoerd, nemen deel de Predikanten van Swellendam, Uiten
hage, Willowmoore, Robertson, Prins Albert, Cradock, Glenlyn den, de Paarl, Ladysmith en
Sutherland, en de Ouderlingen van Swellendam, beiden van Kaapstad, Wijnberg en Heidel
berg. Dc Assessor, ondersteund door den Predikant van Durban, doet eindelijk het vol
gende voorstel, dat door de Vergadering wordt aangenomen: “Dc Vergadering verklaart
dat zij aan het verzoek uitgedrukt in I: 2a, niet kan voldoen.”
I: 26. “Be Synode rigte eene Petitie aan het Parlement,” enz., wordt door den
Predikant van Queenstown toegelicht. Dc Assessor stelt voor: “De Vergadering verklaart
dat zij aan het verzoek uitgedrukt in Beschrijvingspunt 1: 26, evenmin als aan hot voor
gaande kan voldoen,”—welk voorstel door den Predikant van Robertson ondersteund wordt.
lie Predikant van Middelburg ondersteunt het verzoek van den Kerkeraad van Queenstown;
die van Cradock spreekt or tegen om redenen door hem genoemd. Die van Olifantshoek
wenscht dat de Assessor in zijn voorstel zegge—” verklaart met leedwezen ;“ die van Prins
Albert meent dat Art. 54 een dergelijk verzoek, als vervat is in het Beschrijvingspunt onder
behandeling, onnoodig behoort to maken. Di~ van Somerset Oost wijst op bet onregt dat
ann de oudere Gemeenten zou worden aangedaan, indien de Staatstoelagen haar wierden
ontnomen, dewiji zij niet in de gelegenheid zijn zulke maatregelen te nernen, ter stijving
harer fondsen, als waarvan zich de nieuwe kunnen bedienen. 1)ie van Aberdeen vraagt nu
het woord. Daar bet echter tijd is om te sluiten, en vele Leden om eene stemming roepen,
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laat de Voorzitter de Vergadering beslissen. De meerderheid is er voor dat de discussie
gesloten worde.
Aanteekening dat zij in de minderheid gestemd hebben verzoeken de eerste Ouder
ling van Kaapstad, de Ouderling van Greykerk, en de Predikant van Uitenhage; van Protest
daartegen de Predikanten van Aberdeen, Sutherland, Dordrecht, Willowmoore, Heidelberg,
Darling, Queeustown, Uniondale, Prins Albert, Simonsstad en Burgersdorp, en de Ouder
lingen van Sutherland, Heidelberg, Darling en Uniondale.
Het voorstel van den Assessor wordt ter stemming gebragt en aarigenomen. Dc Do Vergadering wit
zich met do zank clot
Predikanten van Heidelberg, Olifantshoek en Queenstown, als ook de Predikant en Oucler- inlaten.
hug van Uniondale, wenschen aangeteekend te hebben dat zij in de minclerheid gesternd
hebben. Tegen dit besluit protesteren de Ouderlingen van Heidelberg en Darling, en de Protest or tegen.
Predikant van Darling.
Dc Voorzitter leest een Brief van den Predikant van Hoopstad, heden ontvangen, Brief van Do. van
voor, waarin gemeld wordt dat hij, tot zijn leedwezen, niet ter Vergadering kan verschijnen, Niekerk.
om redenen door hem genoemd.
tie Kiad-Notuleri worden gelezen en goedgekeurd, en het dankgebed gedaan door
den Ouderling van Swehlendam.
Ceresumeerd en onderteekend op heden, den 28sten October 1 870.

VIJFTIENDE

ZITTING,

Vrifda1, den 2S$ten October 1870.

Afwezig zijn de Ouderlingen van Durban, Zwartland en St. Stephens.
I)e Predikant van Heidelberg doet het gebed. Dc Notulen der Veertiende Zitting
worden gelezen, en, na goedkeuring, onderteekend.
De Voorzitter maakt bekend dat het Rapport van den Ex-Actuarius is ontvangen, en
heden na de Pause behandeld sal worden.
Be Commissie van Bezighedeti levert bet eerste Rapport harer handelingen in. Op
voorstel van den Assessor, ondersteund door den Scriba, wordt dit Rapport aangenomen.
Be Voorzitter slaat voor, en doet sulks met toestemming der Vergadering, dat het
laat~te gedeelte van bet ingeleverde Rapport bet eerste ter sprake kome. 1Jienten~evo1oe Commissie tot her
wordt de Commissie ter herziening der Kerkelijke Wetten dadelijk benoenid. Zi3’ wor~dt zieniog der Wetton.
zainengesteld uit de volgende Leden de Actuarius, de Assessor, do Predikanten van de Panri,
Colesberg, Albanie en Piquetberg, en do tweede Ouderhing van Kaapstacl.
Be Predikant van Paarl verzoekt, ten gevolge van deze benoetning, van de Regts
commissie verschoond te worden. Dit wordt toegestaan, en in zijne plaats wordt benoenid
de Predikant van Cradock.
Aan laatstgenoemde Commissie wordt opgedragen, orn al de Beschrijvingspunten die
op verandering of verineerdering der Wetten betrekking hebben, to overwegen.
Nu komt in behandeling bet eerste gedeelte van bet Rapport, dat aanbeveelt, dat do
punten die 01) bet Vrijwillig Beginsel betrekking hebben, heden sullen behandeld worden.
Op voorstel van den Predikant van Uitenhage, ondersteund door den eersten Ouder
ling van Kaapstad, besluit do Vergadering de bespreking van deze punten uit te stellen tot
na hot behandelen van 1: 1.
tie Predikant van Montagu trekt I: 5 terug, otu reden dat er reeds uitvoerig over
do daarin vermelde zaak is gesproken.
F
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Discus~sio omtrent
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Vergaderingen.

Geene bepaling
wordt daaromtrent

gemsa

De Vergadering gaat flu over tot Hoofd. II: 1 “Hot worde vastgesteld dat de
Synodale Vergaderingen geregeld om de twee of drie jaren worden gehouden.”
13e Assessor stelt voor: “Be Synodale Vergaderingen worden orn de drie jaren
gehouden,” welk voorstel de Predikant van Robertson ondersteunt.
Do eerste Predikant van Kaapstad, ondersteund door den Predikant van Durban,
stelt als Amendernent voor: “Zij worden om do tien jaren gehouden.”
Be Actuarius, gesecondeerd door den eersten Ouderling van Kaapstad, heeft eon
ander Amendement, narnelijk dit: “Er worde geene wetsbepaling desaangaande gernaakt.”
Be Predikant van Victoria West wil dat do Vergaderingen der Synode otn do twee
of drie jaren gehouden worden, doch dat do Leden hunne eigene kosten zullen betalen.
Hierin wordt hij door niernand ondersteund, weshalve ziju voorstel vervalt.
Do Predikant van Albanie, oiidersteund door zijnen Ouderling, verlangt “dat do
Synode voortaan om do v~fjaren vergadere.”
Het Amefldeu2ent van den Predikant van Albanie wordt verworpen, en dat van den
Actuarius aangenomen.
Hoofd. II: 2, wordt, bij afwezigheid van den Voorsteller, door den Predikant van

Robertson overgenomen. Na eenigo discussie echter, trekt hij, met toestemming der Ver—
gadering, dit punt terug.
Hoofd. II: 3 wordt door den Voorsteller, met goedkeuring der Vergadering, terug
getrokken.
Hoofd. II: 4 “Do Synode stelle eon quorum voor Riags- en Synodale Vergaderingen
vast,” komt nu ter sprake, on daarrnede ook No. 32 der nieuwe Beschrijvingspunten, dat
van dergelijken inhoud is.
Be Predikant van Somerset Oost, ondersteund door dien van Colesberg, wil dat dit
Beschrijvingspunt aangenomen worde. Na eenige discussie stelt do Predikant van Riebeek
West voor, ondersteund door den tweeden Ouderling van Kaapstad, dat er niets desaangaande
bepaald worde.
Ret Amendement wordt verworpen en bet voorstel aangenotnen.
Do Assessor, ondersteund door den Predikant van Somerset Oost, wil nu, dat het
bepalen van bet quorum verwezen wordo naar de Corn missio tot revideren der Wetten.
Disoussie omtrent
Do eersto Ouderling van Kaapstad stelt voor, welk voorstel gesecondeerd wordt door
ee•n Quorum voor den Predikant van Dordrecht: “ Het quorum worde bepaald als volgt: voor de Synode
Rings- en Synoda~e
Vergacleringen.
iwaalf en voor de Ringen vz~f Leden.
Do Predikant van Richmond, ondersteund door dien van Sirnonsstad, wil: “Twee
derden der Leden van Rings- en Synodalo Vergaderingen zullen eon quorum uitmaken.”
Be Predikant van Prins Albert heeft eon ander Amendement dat aldus luidt: “Geene
Ringsvergadering zal wettig zijn, tenzij ten minste twee-derden, en geene Synode, tenzij
vij7ti~j Leden tegenwoordig zijn.” IDe Predikant van Sutherland ondersteunt dit voorstel.
Al de Amendementen worden verworpen en hot voorstel van den Assessor aangenomen.
Hoofd. II: 5, II: 6, en No. 28 der nieuwo Beschrijvingspunten worden naar do
Commissie, ter herziening der Kerkelijke Wetten, verwezen, met speciaal verzoek om
daarop zoo spoedig mogelijk to rapporteren.
Hoofd. II: 7 kornt nu in behandeling. Na eenige discussie daarover stelt de Pre
dikant van Somerset Oost voor, ondersteund door den Assessor: “Het verzoek vervat in
II: 7 worde niet toegestaan.”
Discnssie omtrent cia
Als Amendement stelt do Predikant van Cradock voor, gesecondeerd door dien van
~g
Uitenhage:
Predikant
van Queenstown
in gelegd.”
deze zaak verwezen naar het Versiag
dat door den“Do
Qu~stor
der Synode
zal wordenworde
ter tafel
~

Na de Pauze verzoekt de Predikant van Queenstown dat Beschrijvingspunt II: 7
blijve overstaan tot na dat de Qu~ostor zijn Versiag zal hebben ingeleverd. Hierin stemt do
Vergadering toe.
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Als punt van Ordo verzoekt de Predikant van George hot volgende voorstel to doen
“Do Vergadering benoeme naar aanleiding der i3esehrijvingspunten, voorkomende onder
Hoofdstuk VIII, eene Commissie ter behartiging van Opvoeding en Onderwijs.”
Door den Predikant van Uitenhage gesecondeerd, wordt dit voorstel aangenomen. Comniissio benoemd
Als Leden dezer Commissie worden benoemd de Predikanten van George, Uiterihage, Beaufort West, Colesberg en Robertson.
wijs.
Iloofd. II : 8 “Er worden twee Leeraren benoemd als Deputatie, enz.,” wordt door
den Voorsteller, den Predikant van Colesberg, toegelicht. Do Predikant van Graaff-Reinet
ondersteunt het voorstel, en wil dat dezo Deputatie nog wat verder zal gaan en ook do
Zendelingen onzer Kerk in hot Transvaalscho bezoeken. Op aanrading van den Ouderling
vanStellenbosch wordt de verdero behandeling van dit punt uitgesteld, tot dat do nit do
Transvaal ingekomen Brieven in behandeling zullen zijn gekomen.
Be Scriba leest flu voor hot Versiag van den Ex-Actuarius, heden morgen ontvangen, Versiag
van den Ex
Actuarius, ook dat~
aismede hot Rapport van do Commissie van Exarninatoren van Kandidaten tot de Heilige van do Commissie
dienst, tot op 1867.
van Examinatoren.
Do eerste Predikant van Kaapstad, ondersteund door den Scriba, stelt voor: “ Dat
het uitvoerigo en naauwkeurigo Rapport van den Ex-Actuarius met dank worde aangenomen.”
Do Predikant van Albanie, onderstound door den Assessor, wil dat de hartelijke dank De Ex-Actuarius outdozer Vergadering den Ex-Actuarius betuigd worde voor do bekwame wijze waarop hij, ge- ~ der
durende eene lange reeks van jaren, als Actuarius, en in andero moeijelijke betrokkingen, de
Kerk heeft gediend.
Beide doze voorstellen worden met algemeene steminen aangenomon. Hetzelfde
geschiedt met het Rapport der Commissie van Examinatoren.
Hoofd. II: 9, “ Do Synode gevo de noodige instructiën aan de Commissie van
Buitenlandsche Briefwisseling,” is nu aan de orde van behandeling.
Na do noodige inliehting door den Predikant van Swellendaw, ste!t de eerste Pre- Instruetie voor de
dikant van Kaapstad, ondersteund door den Predikant van Prins Albert, voor: “Daar,naar
~0v~1~
zijn gevoelen, doze Vergadering moeijehjk over do diensten van Professor Murray, die nu wisseling.
geen Lid daarvan is, beschikkon kan, dat zijn ambtgenoot, do Ouderling van Stellenbosch,
de plaats van Professor Murray in deze Commissie inneme.”
Do Predikact van Stellenbosch, ondersteund door dien van Uitenhage, dient bet
volgende Atnendement in: “Dat dezelfde Commissie blijvo, en, als instruotie, den wenk
ontvange. zoo veol mogelijk met allo Zuster-Kerken to correspondoren ;“—welk Amen dement
aangenomen wordt.
Hoofd. IV: 2, “Hot Kerkelijk Onderzoek, in Art. 34 aangewezen, worde ook bij
de Synodale Vergaderingen gehouden,” wordt op aanrading van de Commissie van Bezig
heden, nu ter sprake gebragt.
Be Voorsteller licht zijn voorstel toe, dat door den eersten Ouderling v~n Kaapstad onder
steund wordt.
De eerste Predikant van Kaapstad stelt, ondersteund door den Predikant van Aber
deen, als Amendement, voor: “ Dat er aangaande Art. 34 geene verandering gemaakt worde.”
Bit Amendement wordt aangenomen.
Hoofd. 1V: 3, “Er worde vastgesteld,” enz., wordt door de Predikanten van Graaff
Reinet en Montagu toegelicht.
Na eenige discussie verklaart do Vergadering zich tegen hot narinemen der aanbe
veling in dit Beschrijvingspunt vervat.
Do Kiad-Notulen worden gelezen, en het dankgehed gedaan door den Predikant van
Beaufort West.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den 29sten October 1870.
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ZESTIENDE

ZITTING,

Zai~urda~çi, den 298ten October 1870.
Afwezig zijn de Predikariten van Glenlynden, St. Stephens, Pranschhoek, Clanwilliarn,
Somerset West en Heidelberg, en de Ouderlingen van de Paarl, Zwartland, Durban, Fransch
hoek en St. Stephens.
De Predik ant van George doet het gebed; en daarop worden de Notulen der Vijf.
tiende Zitting geresurneerd en onderteekend.
Een tweede Rapport worth door de Corn missie van Bezigh.eden iugeleverd en gelezen.
De Vergadering gaat terstond tot de behandeling van dit Rapport over. Het eerst
worden de documenten uit de Transvaal ontvangen voorgelezen, namelijk:
Brioven nit do Trans.
1. Een Brief~ d.d. Augustus 1867, geteekend door Ds. Cachet en andere Leden der
Kerkelijke Commissie van de Nederduitsch Gereforrneerde Kerk in de Zuid-Afrikaansche
Republiek, op last harer Algemeene Kerkvergadering, gewãgende van het ontstaan dier
Kerk, met uitdrukking van den wensch otn als Zusterkerk te worden beschouwd, met be
geleiding van Copij van de Kerkwetten, en Handelingen van twee Algemeene Kerkverga
deringen.
2. Brief van Ds. van Warmerlo, namens de Algemeene Kerkvergaderiiig der Neder
duitsch FJervormde Kerk in de Zuid-Afrikaansche Republiek, beheizende kennisgeving van
de Algerneene Kerkvergadering, gehouclen op den 2lsten November 1869, met heantwoor
ding van den Brief door den Scriba der Synode aihier aan de Kerk aldaar gerigt, tevens
klagte over het indringen van jonge Proponenten, uit deze Kolonie, waardoor verdachtmaking
veroorzaakt en scheuring bevorderd wordt.
8. Brief van Ds. A. van Velden van Pieterrnaritzburg, Natal, d.d. 8 September 1870,
rneldende de toezending, op verzoek van den Scriba, van Copij der Wetten en Bepalingen
van de Nederduitsch Flervorrnde Kerk in de Transvaal.
Voorstel omtrent
Na bet lezen dezer Documenten verzoekt de Predikant van Colesberg, ondersteund
eene Deputatie.
door dien van Maclean, dat zijn voorstel, voorkomende oncler Hoofd. II: 8, aldus gewijzigd
worde: “Er worde eene Deputatie, bestaanrle uit twee Leeraren onzer Kerk, afgevaardigcl
naar de Hoog-Eerw. Synode der Nederduitsch Gereformeerde Kerk van den Oranje Vrijstaat,
en vervolgens naar de Kerkgenootschappen in de Zuid-Afrikaansche Republiek, van wie er
thans brieven aan deze Synode ter tafel liggen, ten einde onderzoek te doen naar den wareri
stand der kerkelijke zaken aldaar. Ook is hat de wensch van deze Synode dat gezegde
Deputatie ouzen Zendelingen over de Vaal Rivier een bezoek brengen.”
Voordat mart tar stemming over dit voorstel overgaat, worden, op verzoek van den
Predikant van Dordrecht, de stukken voorgelezen, die uit den Vrijstaat ontvangen zijn, en
wel
1. Brief van Ds. Meiring, d.d. 4 September 1867, beoeleidende Extract uit de
Brieven Uit den Vrij.
staat.
Notulen der Algemeene Kerkvergadering.~
2. Brief van denzelfden, gedagteekend als boven, in antwoord op een schrijven van
den Scriba dezer Vergadering, van den 3den Pebruarij 1864, erkennende de ontvangst van
eenige stukken, waarvoor hij den dank dee Vergadering overzendt.
3. Eene Missive van de Synode van den Vrijstaat uitgegaan, dd. 13 Mci 1865,
gerigt aan den toenmaligen Actuarius Synodi, het vertrouwcn uitdrukkende, dat de Kerk in
den Vrijstaat steeds op zijne diensten zal mogen rekenen, en de aandacht bepalende bij een
Artikel in haai’ Wetboek dat in tweestrijd kornen icon met een in het onze.
4. Brief van denzelfden, d.d. 25 Februarij 1869, gerigt aan den Scriba, begeleidende
de Notulen der eerste en tweede Synodale Vergadering.
.

Het voorstel van den Predikant van Colesberg wordt ma ter stemming gebragt, en
door cone overgroote meerderheid aangenomen. De Voorzitter zegt tijd te sullen nemen om
to overwegen wie hij tot Leden der Deputatie sal voordragen.
Naar aanleiding van cone vraag door den Predikant van Durban gedaan—wie de Omtrent do kosten
kosten der Deputatie betalen zullen P—heeft er eenige discussie over dit punt plaats, waaruit dee Deputatie.
blijkt dat enkelen er voor zijn, die uit het Synodale Fonds te betalen; anderen wederom
willen dat men, op eene andere wijze, de daartoe benoodigde gelden zal bijeen krijgeu.
Eindelijk vereenigt men zich met hot gevoelen van den Actuarius, om de verdere bespreking
hiervan uit te stellen tot dat die Deputatie eerst sal zijn benoemd.
Do aandacht der Vorgadering wordt bepaald bij de klagt, in het schrijven van de Eene klagte nit den
Synodo van den Vrijstaat vervat, over do moeijelijkheid door Leden der Nederduitsch Gere- Vrijstaat.
formeerde Kerk aldaar ondervonden, bij het aanvragen om Bewijzen van Lidmaatschap uit
de Kolonie, daarin bestaando, dat men, in sommige gevallen, zelfs bij het overzenden van
geld, geen antwoord ontvangt.
Naar aanleiding hiervan doet de Predikant van Hopefield, onclersteund door den Voorstel daarom
Ouderling van Wijnberg, het volgendo voorstel, dat na de afhandeling der Beschrijvings- trent.
punten, sal worden ter sprake gebragt: “flat Attesten en Certifikaten door Kerkeraden
voortaan gratis sullen worden verleend.”
Vervolgens worden voorgelezen do stukken uit Natal ontvangen:
1. Brief van Ps. Huët, in naam van den Ring van Natal, den wensch uitdrukkencle Brioven nit Natal.
om in wederzijdsche betrekking met de Nederduitsch Gereformeercie Kerk in de Kolonie to
blijven, en mode, dat do Leeraars der Nederduitsch Gereformeerde Kerk in Natal regt op
het Predikants Weduwen Fonds zullon blijven behouden.
2. Eon Broederlijk ~cbrijven van do Kerkelijko Commissie der Nedorduitsch Gore
formoerde Kerk in Natal, kennis gevondo dat de Gemoenton tot doze Kerk behoorende zich,
door den nood gedrongen, tot cone afzonderlijke Kerk hebben vereenigd, en verzoekende
door doze Synode als cone Zusterkerk to worden erkend.
Do Predikant van Graaff-Reinet spreekt den wensch uit dat do to benoemen Dopu
tatie ook do Kerk in Natal bezoeken sal.
Do Actuarius vraagt, uit naam van do Commissie tot revisie der Kerkelijko Wetton,
of hot verwacht wordt dat genoemde Commissie ook adviseren sal op do in de Boschrijvings
punten voorgestolde Wetsveranderingen en gevraagdo Wotsverklaringen. Do Vergadering
antwoordt bovestigend.
Do Kiad-Notulen worden gelezen on het dankgebed gedaan door den Prodikant van
Ladysmith.
Geresumeerd en onderteekend op hoden, den 3lsten October 1870.

ZEVENTIENDE ZITTINo.,
Maanda4’, den 3l~ten Oetoe~er 1870.
Afwezig zijn do Predikanten van Zwartland, Riebeek West, Naniaqualand, St.
Stephens, Philadelphia en Somerset West; en de Ouderlingen van Somerset West (met
kennisgeving), Philadelphia, Groykerk, Durban en St. Stephens.
Do Voorzitter doet het gebed. Do ~ otulen der Zestiende Zitting worden gelezen,
en, na goedkeuring, onderteekend.
Do Voorzitter kondigt nu aan, dat aan do orde van behandeling is, volgens bepaling
van laatstleden .Donderdag, I: 1.
G
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lJaar de Predikant van do Paarl, die het daarin vervatte voorstel van den Predikant
van Ladygrey heeft overgenomen, nog niet tegenwoordig is, stelt do Underling van Graaff.
Reinet, ondersteurid door den Actuarius, voor,—dat de hehaudeling van dit punt uitgesteld
worde, tot dat genoemd Lid tegenwoordig zal zijn. Met dit voorstel vereenigt zich de
meerderheid der Vergadering.
Aanteekening dat zij in do minderheid gestemd hebben, omdat hot besluit in strijd
is met Art. 10: 32, verzoeken do eerste Prcdikant van Kaapstad, do Predikant en Underling
van Albanie en do Predikanten van George, Queenstown en Prins Albert.
Hoofd. I: 3, “Hoe moet dat godeelte der Ordonnantie vorstaan worden,” enz.,
wordt, op verzoek van den Voorzittor, door den Predikant van Richmond toegelicht. Na
eenige discussie wordt do verdere behandeling van dit punt uitgesteld totdat I: 1 zal zija
afgehandeld.
Do zaak dor Ordon.
Daar do Predikant van de Paarl nu togenwoordig is,—zijnde, gelijk h~j zegt, door
nantie.
wettige rodenen verhinderd bij het openen der Vergadering tegenwoordig to zijn,—komt I: 1
ter sprake. Hij verklaart zich er enkel voor, pogingen in hot work to stellen, op dat de
Ordonnantie herroepen worde. Waarom hij dit wenscht, zet hij in hot breede uiteen. Hij
meent dat do Kerk nimmer de Ordonnantie had moeten aannemen, daar zij haar bestaan niet
aan do Burgerlijke Regering, maar aan haar eenig Roofd heeft ontleend. Uok wordt er,
naar zijn gevoelen, prijs gegeven, wat do Kerk niet nit hare handon geven mogt. Hij em
digt met eenige bedonkingen to beantwoorden, die, tegen het aannemen van dit voorstel,
kunnen worden in hot midden gebragt, en het volgendo voorstel in to dienen, dat door don
Voorstel van Ds. Predikant van Aberdeen ondersteund wordt: c~ Do Synode wende zich per Petitie tot het
Vandew~ll.
bevoegde Ligchaani, ten eindo herroeping van do Urdonnantie to erlangen.”
Be eerste Ouderling van Kaapstad spreokt togen dit voorstel, omdat hij meent dat
de beweerdo meerdere vrijheid, die do Kerk, door hot afsehaffen der Ordonnantie, zoude
krijgen, naar zijn gevoelon, zeer schadelijk voor do Kerk zou kunnen werken. Hij meent
ook dat do Ordonnantie aan do Kerk groote voorregten schenkt.
Di~cussio daaromTer beantwoording van het eon en ander, door vorigen spreker in hot middon ge
trent.
bragt, spreken do Predikanton van Cradock en Robertson. De Predikan~ van Aberdeen
spreekt ten gunste van bet voorstel.
Do Scriba verklaart zich or tegen. Hij kan nog niet inzien welko schado de Ordon
nantie aan do Kerk heeft aangedaan. Veeleer zal er, naar zijne mooning, schade veroorzaakt
worden, door do afschaffing daarvan.
Na do Pauze geeft do Voorzitter hot woord aan den Predikant van Prins Albert, die
van gevoelen is dat de Ordonnantie iiiet alleen aan de Kerk geen kwaad gedaan heoft, maar
dat hot afschaffen daarvan haar hot grootsto kwaad zou kunnen berokkenen.
Voorstel von Dr.
Be Scriba levert het volgende Amendement in, dat door den Predikant van RiversRobertson.
dale ondersteund wordt: “Dat hot thans in hot geheel ontijdig is, om do intrekking der
Ordonnantie by het Parlement to verzoeken.” Hij wijst tevens op een Rapport ingediend
aan de Synode in 1863, door cone Commissie aangesteld oni “aangaande onze vorhouding
tot andero Gemoenten der Nederduitsch Gereformeerde Kerk in Zuid Afrika” to rapporteren,
en bestaande uit do Predikanten van Uitenhage, Colesberg en aiideren, waarin de Commissie
verklaart, dat ten opzigte van de vernietiging der Ordonnantie, “het haar is voorgekomen als
ondoenlijk onder do tegenwoordige omstandigheden”—welk gevoelen toen met eenparige
stemmen door do Synode word aangenomen.
Do Predikant van Ladysmith spreokt ten—voordeele van het Amendement. Hot
zelfde doen ook de tweede Ouderling van Kaa~stad, do Predikant van Hanover, de eerste
Predikant van Kaapstad en de Predikanten van Athanie en Hopefield.
Voor het voorstol verkiaren zich, om redenen door hen genoomd, do Uuderling van
Stelleubosch en de Predikanten van Uitenhage, Dordrecht en Cradock.
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Be Predikant van Burgersdorp, ondersteund door dien van Richmond, levert het Voorstel van
volgende Amendement in: “Be zaak der Ordonnautie worde naar de Ringen verwezen, ten Cormack.
fine van Rapport omtrent het at of niet wenschelijke van de afschaffing der Ordonnantie,
welk Rapport bij de eerstvolgende Vergadering der Synode zal worden ingediend.”
INog een Amendement wordt door den Predikant van Prins .Mbert, ondersteund door Voorstel van
den Ouderling van Stellenbosch, ingediend, dat van den volgenden inhoud is: “Be Synode, Krige.
de discussie over I: 1 aangehoord hebbende, is van gevoelen dat, voor dat zij er over kan
beslissen, er eene Commissie behoort aangesteld te worden, om de daarin aangeroerde zaak,
aismede den toestand waarin de Kerk zich zou bevinden, indien dit voorstel dadelijk aange
nomen wierd, riipelijk te overwegen, en op aanstaanden Vrijdag rapport in te dienen.”
Hierop worden de Kiad-Notulen gelezen, en het dankgebecl gedaan door den Predi
kant van Hopefield.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den isten November 1870.

De.

Ds.

ACHTTIENDE ZITTING,
Di21g~da~, dei~ L9ten November 1870.
Afwezig zijn de Predikanten van Riebeek West en Phi1ade~phia, en de Ouderlingen
van Philadelphia, Durban en St. Stephens.
Be Predikant van Aberdeen doet het gebed. Be Notulen der Zitting van gisteren
worden na goedkeuring onderteekend.
Ten einde bet werk van den Scriba gemakkehjker en ininder verantwoordelijk te Ins~ruotie voor den
maken, besluit de Vergadering dat er voortaan in de Notulen van de discussies niets meer zal 5011b5.
worden opgeteekend dan welke Voorstellen en Amendementen onder de aandacht der Vergade
ring worden gebragt,—waarmede de Vergadering zich vereenigt en wie de sprekers aau
versohillende kanten zij ngeweest. Wil een Lid zijne gedachten, in de Vergadering uitgespro
ken, opteekenen, dan wordt hem het regt toegekend zijne aanteekeningen in te leveren, die
dan, met toestemming der Vergadering, als bijiagen kunnen worden bewaard.
Naar het gevoelen van den Voorzitter moet de Emendatie van den Predikant van De zaak der Ordoti.
Prins Albert, gisteren namiddag ingediend, als Motie van Orde worden beschouwd. De nantie.
Vergadering stemt met deze beslissing in. Na eenige aanmerkingen van eenige sprekers
wordt deze Motie, met verandering van Donderdag voor Vrijdag, aangenomen.
Be volgende Leden worden in deze Commissie benoernd: de Scriba, de Actuarius,
de Predikant van Somerset Oost, de Ouderling van Stellenbosch en de tweede Oudcrling
van Kaapstad.
Be Voorzitter rnaakt bekend dat hij kennisgeving van den Predikant van Pearston De Predikant en
heeft ontvangen, dat beide Vertegenwoordigers van die Gemeente in deze Vergadering niet
~
tegenwoordig kunnen zijn, om reden dat het de Gemeente aan middelen ontbrak, waarmede
zij hare Vertegenwoordigers voor hunne reis kon te gemoet komen.
De Corn missie benoemd om den Brief van den Ex-Actuarius te beantwoorden, levert Antwoord
Brief van op
den den
Ex
haar antwoord in, dat met algemeene stemmen wordt goedgekeurd.
Actnari~.
De Commissie van bet Westelijk deel der Kerk tot het afuemen van het Godsdienst
Onderwijzers Exam en levert haar Rapport in, hetwelk gelezen en aangenomen wordt.
Be Voorzitter leest een Brief voor, d.d. 14 October 1870, gisteren door hem van Ps. Brief van Ds. Ross,
Ross, van Ladygrey, ontvangen, waarin hij kennis geeft van zijne onverrnijdelijke afwezigheid die ook belet wo~d~,
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van doze Vergadering, en tevens zijne beschouwing mededeelt van do zaken van Darling en
Hanover, en zijn gevoelen aangaande do stappen welke er door onze Kerk, ten opzigte van
do Ordonnantie, behooren genomen te worden.
Twee Memori~n, heden morgen ingekomen van Darling, worden in handen gesteld
van de Commissie van Bezigheden.
Twee Dopu~ati~n
Op voorstel van den Predikant van Murraysburg wordt besloten dat er twee Deputa
zullen afgevaardigd tiën gezonden zullen worden naar de Transgariepsche Kerken; eone naar den Vrijstaat, en
eene naar Natal en naar de Transynal.
Do Leden der Depu.
Be Voorzitter stelt als Cominissie naar den Vrijstaat voor do Predikanten van Coles
noemd worden be.. berg en Richmond.
Be Predikant van Darling objecteert tegen eon der Leden door den
Voorzitter benoemd. Er heeft derhalve eene stemming met gesloten briefjes plaats, waaruit
blijkt dat de ovorgroote meerderheid der Vergadering is voor do Commissie door den Voor
zitter voorgeslagen.
Als Deputatio naar do Kerken in Transvaal en Natal worden door den Voorzitter
benoemd de Predikanten van Cradock en Uitenhage, en als Secundus de Predikant van
Graaff-Reinet.
Eon Brief van do
Aan de orde der behandeling is nu de Brief van den Kerkeraad der Vrije Gemeente
YrijoGemeento van van Hanover, d.d. 7den September 1867, waarvan door do Commissie van Bezigheden, in
haar tweede Rapport, van hetwelk dit het laatste punt is, wordt melding gemaakt.
Eon voorstol hier.
Naar aanleiding van dezen Brief, in verband waarmede Hoofd. IX: 23 der Beschrij
~mtrent
vingspunten beschouwd wordt, stelt do Actuarius, ondersteund door den Predikant van
Colesberg, voor: “Eene Commissie worde aangesteld om een Brief van hartelijke deelneming
aan do Vrije Gemeente van Hanover to rigten; en verder, om met haar in onderhandeling
to treden, omtrent hot wenschelijke en hot inogelijke harer opname in onze Kerk.”
Aan de discussie hierover nemen deel do Actuarius, do Predikanten van Hanover,
Colesberg, Albanie, Darling, Somerset Oost, Ladysmith, George, Cradock, en de Ouderling
van Stellenbosch.
Wordt aangenomen.
Ter stemming gebragt w ordt dit voorstel met eene groote meerderheid aangenomen.
Aanteekoning dat zij in de minderheid gestemd hebben, verzoekeu do Predikanten
van Victoria West en George; en aantoekening van Protest do Predikant van Darling. Be
Predikant en Underling van Hanover verlangen bekendstelling in de Notulen dat zij aan de
stemming goon doel genomen hebben.
Commissie benoenid
Do Voorzittor slaat als Loden dozer Commissie voor den Actuarius en Scriba. Do
afltWOl’dCn. to be- Predikant van Hanover objecteert tegen doze benoeming, weshalve or eene stemming met
gesloten briefjes plaats heeft, waaruit blijkt dat beide met eene groote meerderheid gekozen
zijn. Op verzoek van den tweeden Ouderling van Kaapstad worden de getallen, ten bewijze
der goodkeuring welke do Vergadering aan de kouzo van haren Voorzitter heeft gehecht,
aangeteokend: hebbende do Scriba 81 en do Actuarius 75 stemmen op zich vereonigd.
Beschrijvingspunt III: 4, “Is eon Leeraar verpligt to handelen,” enz., komt ter
sprake. Do Predikant van Prins Albert meent dat do inzender dozer vraag moet verwezen
worden naar Art. 19: 12, terwijl do Voorzitter ook nog herinnert aan Art. 4 dei’ Kerkelijke
Wetten. Deze antwoorden beschouwt de Vergadoring voldoende.
Bijvoegsol aan hot
Hoofd. IV: 1, c~ Bat bij het Kerkelijk Ondorzoek,” enz., wordt door den Voorsteller
Korkelijk Onderzook. toegelicht, en als voorstel ingeleverd, terwiji do Predikant van Simonsstad het ondersteunt,
Op aanrading van den eersten Ouderling van Kaapstad wordt er nog ann toogevoegd
en, zoo neon, waarom niet 9” Aldus gewijzigd worth het voorstel nangenomen.
Beno vraag betrefHoofd. IV: 4, “Bij Art. 34: 9 wordo gevoegd,” enz., licht do Predikant van
~ Graaff-Roinet toe.
Na eenige discussie trekt do Voorsteller het eorste gedeelte van zijn
zoek gedaan.
voorstel terug. Het overige worth aldus gewijzigd en aangenomen: “Hoe vole kincleren
zijn or in de Gemeente die wèl en hoe vole di~ niot onderwijs gonieten P Wat wordt or van
Kerkwege in dozen gedaan, om den armen to huip te kornen 9”
—“
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Dear Besährijviugspnnt IV: 1 geworden is No. 27 van Art. 34, wordt deze bepa~
ling No. 28 van genoemd Artikel.
Be Kiad-Notulen worden gelezen, en het dankgebed gedaan door den Predikant van
Praserburg.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den 2den November 1870.

NEG-ENTIENDE

ZITTING,

JYoe~isdaq, den 2den November 1870.

Afwezig ziju de Predikanten van Somerset West, Riebeek West en Philadelphia, en
de Ouderlingen van Durban, Philadelphia en St. Stephens.
Be Predikant van Burgersdorp doet het gebed. Do Notulen der Acittiende Zitting
worden geresumeerd en on derteekend.
Be Actuarius herinnert de Vergadering er aan, dat eon Predikant van de Neclercluitsch Ds. P. Roux van
Gereformeerde Kerk in den Vrijstaat, nanielijk, Ds. P. Roux van Smithfield, zich onder het
~ is tngen
gehoor bevindt, en spreekt den wensch uit, dat do Voorzitter hem, in naani der Vergadering,
een woord toespreken en hem als gast eene plaats aanwijzen zal. Tevens verlangt hij dat,
op eenen nader to bepalen dag, ~enoemden Leeraar do gelegenheid sal worden verleend ow
do Vergadering toe te spreken.
Be Vergadering vereenigt zich hiermede. Ingevolge dit besluit spreekt hem do
Voorzitter op hartelijke wijze toe.
Be Voorzitter laat nu door den Scriba voorlezen eon Protest, geteekend door 28 Protest ingediend en
Leden der Vergadering, die bij de verwerping van hot voorstel van den Predikant van Iiiten- nangenomen.
bage (zie Notulen der Twaalfde Zitting) in do minderheid gestemd hebben, welk Protest
aangenomen wordt.
Door den Voorzitter wordt ter tafel gelegd eon Brief door hem van den [looo_Eerw. Ben Brief van den
Bisschop der Episcopaalsche Kerk aihier, in Junij 1.1. ontvangen, met bet antwoord°dat hij
~kE~~;
daarop heeft gezonden. Beide Documenten worden voorgelezen. Na eenige discussie over in hauden eenerCom..
deze beide ]3rieven, waaraan do Predikanten van do Paarl, Zwartland, George, Cradock, missie gesteld.
Richmond, Aberdeen, Ladysmith en Graaff~Reinet deelnemen, wordt het volgende voorstel
van den Predikant van George, ondersteund door dien van Cradock, aungenomen : “ Do zoo
even voorgelezene Correspondentie worde in handen gesteld van eene Speciale Commissie,
bestaande uit drie Leden, ow tegen Maandag aanstaande versiag in te dienen.”
Do Commissie van Bezigheden levert haar derde Rapport in, dat voorgelezen wordt,
en heden, na de Pauze, in behandeling sal komen.
Hoofd. IV: 5, dat nu in behandeling komt, wordt door den Predikant van Prins
Albert, als Qu~stor van den Beaufortschen Ring, toegelicht.
Do Predikant van Aibanie, ondersteund door zijuen Ouderling, stelt voor: “ Het
worde den Ring van Beaufort opgedragen, ow do voorgeschoteno gelden van de betrokkene
partijen terug te eischen.”
Aan do discussie nemen deel do Predikanten van Cradock, Prins Albert, Albanie, Discussie omtrent
Victoria West, Glen]ynden, de Actuarius, en de eerste Ouderling van Kaapstad, die, onder
steund door den Assessor, bet volgende Arnendement inlevert.: “.~angezien volgens Art. 32 Ponds
de Ring geene authorisatie heeft, in dergelijke gevallen eenige betaling to doen, zoo be
schouwt doze Vergadering dat de Ring verantwoordelijk is voor het bedrag door den Qu~stor,
op last van den Ring, uitbetaald.”
U
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Be Predikant van Worcester, ondersteund door den Ouderling van Clanwilliam,
levert een ander Amendement In: “De Vergadering besluite den Ring van Beaufort aan de
wet te herinneren, en vermane do Loden in het vervoig voorzigtig te ziin.”
Be Ouderling van Stellenboseb, gesecondeerd door den Predikant dier Gemeente,
stelt een ander Amendement voor, van den volgenden inhoud: “Dc Vergaclering vertrouwt
dat de betrokkene personen, op aanschrijving van den Qu~stor, do voorgeschotene gelden
zulleri terug betalen, en waarschuwt de Ringen geene golden, op cone losse belofte van terug
betaling, uit de Synodale kas voor te schieten.”
Besh2it.
Ter stemming gebragt, wordt het laatste Amendement door de meerderheid aan~
genomen.
Be Predikant van Calvinia en die van Cradock leveren voorstellen in, die na de Pauze
zullen behandeld worden.
Hoofd. V: 1 wordt besproken in verband met X: 1. Aangaande V: I wordt, op
voorstel van den Ouderling van Stellenboseh, ondersteund door den Actuarius, besloten, dat
er geene verandering in do desaangaande Wetsbepaling gemaakt zal worden.
Ten opzigte van X: 1, stelt do Predikant van Stellenbosch, ondersteund door den
eersten Predikant van Kaapstad, voor: “Bat Art. 62 : 4, 6, onveranderd blijve.”
Kandidaten tot do
Do Predikant van Dordrecht, ondersteund door dien van IJniondale, dient hot vol
~
~ gende Amendernent in :
“Beschrijvingspunt X: 1 worde aangenornen, met doze verandering
~eerd worden.
de tweede week van do maand November.’”
Na de Pauze trekt de Predikant van Stollenbosch, met toostemming van don Secon
dant en do Vergadering, ziju voorstel terug. Hot Arnondement van don Predikant van
Dordrecht, nu tot voorstel gewordon, wordt door eeno groote meorderhoid aangenornen.
DoRingvauTuibagh
De Predikant van Calvinia, als Voorzitter van den Ring van Tulbagh, brengt het
vraagt verlof om ecu
Scribe en Qu~stor volgende voorstel, waartoe horn heden morgen verlof gegoven word, ter sprake: “Dat, daar
to benoemen.
do Scriba en Qu~stor des Rings, sedert de jongste Vergadering van den Ring, emeritus
geworden is, do Synode aan do Leden van den Ring verlof geve eene speciale Vergadoring
te houden, ton einde eenen Scriba en Qrnestor to kiezen.” Be Vergadering vereenigt zich
met bet gevoelen van don Predikant van Glenlynden, die den Voorsteller verwijst naar
Art. 30, k, als voorziende in bet genoemde geval.
Voriof gegeven nan
Op dOzelfde wijze wordt bet volgendo voorstel van den Predikant van Cradock,
douRiugvan Graaff- onclersteund door den Ouder1in~ van Graaff.Reinet ter sprake gebra~t en na eeni~e dis
Rernet om to ver‘
~
,
garloren.
cussie, aangenomen : “Aangezien do Ring van Graaff-Reinet geadjourneerd is tot dat do
Synode zal zijn vergaderd, zonder bepaling op hoedanige wijze do weder bijeenroeping der
Vergadering geschieden zal, zoo geve de Synode verlof aan den Voorzitter en Scriha des
Rings en do Loden der Rings Commissie, om den tijd en do plaats van de eerstvolgende
Bijeenkotust to bepalen.”
Dc Voorsteller van Hoofd. V: 2, “Be Synode neme stappen om bet Theologisehe
Seminarium te verplaatsen,” enz., trekt, met toestemming der Vergadering, dit Bescbrijvings
punt terug.
Fletzelfde geschiedt met V: 3, “ Do Hoogleeraren als Loden, enz., op to nemen”—
dat do Voorsteller laat varen, ten gunste van No. 36 der nieuwe Beschrijvingspuuten, welk
laatsto wederom, met toestemming van den Predikant van Cradock, uitgesteld wordt tot do
aanstaande Synodale Vergadering.
Vorecheidono punton
Hoofd. VI: 1, a en 6, ten dod hebbende verandering van Art. 63, onz., worden to
nan ~~C~JmrnisSie zamen besproken.
Na eenigo discussie, waaraan de Predikanten van Colesberg, Knysna,
dragen.
Somerset Oost, do Actuarius en anderen dccl nemen, wordt hot volgende voorstel van den
Assessor, ondersteund door den Predikant van Coiesberg, aangenomen: “I-let worth nan do
Commissie van Revisie opgedragen om eene wijziging van Artikelen 62 en 63 aan do Ver
gadering voor te stellen, naar aanleiding van Beschrijvingspunten VI: .1, 5, 6 en 7.”
_‘
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Met toestemming der Vergadering wordt VI: 19 door den Predikant van Graaff
Reinet ingetrokken.
Hoofd. VI: 2 en 3 worden, na eenige bespreking, insgelijks verwezen naar do Cornsic van Revisie.
Floofd. VI: 4 komt in behandeling, doch wordt, na bekomon inlichting, door den
Predikant van Mosselbaai teruggetrokken.
Hoofd. VI: 8 wordt, op verzoek van den Voorsteller, uitgesteld; en VI: 9 in
handen gesteld van de Commissie, ter revisie der Kerkelijke Wetten.
Hoofd. VI: 10, “Er worde een vorm van l3eroepsbrief vastgesteld”—verkrijgt eene om
Commissie bonoemd
een vorm van
meerderheid van stemmen, nadat hot door do Predikanten van Colesberg en Murraysburg Beroepebrief op te
was ondersteund. Tengevoige van dit besluit, wordt er cone Commissie benoemd, bestaando steilen.
uit de Predikanten van Colesberg, Marraysburg en Albanie, nan welke het wordt opgedra
gen cm een’ vorm van Beroepsbrief op to stellen en nan de Vergadering voor te leggen. Do
Predikant van Beaufort West verzoekt aanteekening dat hij, bij het nemen van hot besiuit,
in de niinderheid gestemd heeft.
Hoofd. VI: 11, “Is een Leeraar verpligt den Heiligen Boop toe te dienen ?“ enz.,,
wordt door den Voorsteller toegelicit. Na eenige discussie vereenigt de Vergadering zich
met de besehouwing van den Predikant van do Paarl, die meent dat cut punt over eene der
huishoudelijke zaken loopt, van welke er in Art. 44 wordt gesproken.
Tot Loden der Commissie om op den Brief van den Bisschop te rapporteren, worden
benoemd do Scriba, do Actuarius en do Predikant van Beaufort West.
Eenige documenten heden ontvangen worden in handen gesteld van de Commissie
van Bezigheden.
Na hot arresteren der Kind-N otulen, en hot dankgebed door den Ouderling van
Colesberg, wordt deze Zitting gesioten.
Geresumeerd en, na goedkeuring, onderteekend op heden, den 3den November 1870.

TWINTIGSTE

ZITTING,

Donderda~,q, den 3den November 1870.

Afwezig zijn do Predikanten van IJniondale, Sutherland, Philadelphia, Riebeek West
en Somerset West, en do Ouderlingen van Philadelphia, iJurban, Somerset West, Zwart
land en St. Stephens.
Do Sriba doet het gebed. Be Notulen der Zitting van gisteren worden geresumeerd
en onderteekend.
Do Commissio van Examinatoren voor Candidaten tot de Heilige Dienst levert haar Ret Rapport der
Rapport in, dat voorgelezen en aangenonieu wordt.
van Exa
Hetzelfde geschiedt met het Rapport van den Actuarius. Den Leden worth ge- Ret Rapport van den
legenheid gegeven, te zeggen of or jets in hot Rapport voorkomt, waaromtrent zij eenige ictuarius.
verdere inlichtingen wenscht te bekomen.
Do Predikant van Richmond wenscht dat do Brief van den Ouderling van Richmond,
met bet antwoord daarop, gelezen wordo.
Be Predikant van Hanover, dat hetzeifde geschiedo met den Brief van den Predikant
van Glenlynden.
Dc Predikanten van Thins Albert en Ladysmith verlancrcn hetzelfde ook met betrek- Ecuige Brieven cror
den voorgelezen.
king tot 1nunne Brieven.
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De Scriba vraagt om voorlezing der Correspondentie over de klagt tegen den
Predikant van Robertson, waarvan in genoemd Rapport melding wordt gemaakt.
.Aan deze wensehen wordt voldaan. In verband met de laatste Correspondentie geeft
de Assessor kennis dat hij later een voorstel daarop betrekking hebbende indienen zal.
Op verzoek van den Predikant van Zwartland wordt ook de Corrospondentie gelezen,
betreffende den Predikant van Clanwilliam. Een en ander Lid sprekon naar aanleiding van
deze stukken. Daar echter de zaak, waarop er daarin gedoeld wordt, later zal worden ter
sprake gebragt, wordt de verdere bespreking er van uitgesteld.
Het Rapport van de Commissie van Bezigheden, gisteren ingediend, wordt flu
behandeld. Onder No. 1 wordt melding gemaakt van een tal van Memories, ter onder
steuning van de Yrije Verkiezing. Dc overweging daarvan wordt uitgesteld.
Brief vandeFransche
De Brief van de Fransche Zendelingen, onder No. 2 vermeld, wordt gesteld in
Zendelingen.
handen eener Comniissie, bestaande uit de Predikanten van Stelleiibosch, Mosselbaai en St.
Stephens, om daarop te rapporteren.

Op aanbeveling der Conimissie, worden do stukken, onder III: 1, 2 genoemd, in
handen gesteld van de Commissie ter Revisie.
Ben Brief nit Aliwal
Er wordt nu ter tafel gebragt eon Brief—onder III: 3 vermeld—van 28 personen,
N~ordwordt niet zich noetnendo “Leden van de Aliwal Noord Gomeente Verdedigings Vereeniging, en tevons
Leden van de Nederduitsch Gereformeerde Kerk aldaar.” De Scriba deelt mode dat de
naamteekeningen alien in hetzelfde handschrift geschreven zijn, en dat hij nan een’ der onder
teelcenaren er over geschreven en om opheldering gevraagd had ;—dat hij in antwoord een
brief heeft ontvangen, dien hij voorleest, waarin vermeld wordt dat “dc naamteekoningen
alien geschreven zijn door den Secretaris der Vereeniging, daar de Leden in do Vcrgadering
tegenwoordig hem daartoe procuratie verleend hadden, zijnde do oorspronkelijke Copij eenig
zins door do Vergadering gewijzigd, en vervolgens overeenkornstig die wijziging ovcrgeschre
yen,” enz. Enkele Loden meenen dat de genoemde Brief niet kan gelezon worden, omdat
do Vergadering van zoodanige Vereeniging geene kennis draagt; en anderen, dewiji do
Brief, na afloop der Vergadering, wijziging ondergaan heeft, en daarenboven niet op behoor
lijke wijze onderteekend is; terwiji sommigen er geen bezwaar in vinden. lie Voorzitter
bren~t dit punt voor do Vergadering ter barer beslissing; de meerderlieid is or tegen dat de
Brief gelezen worde.
Aantcekening verzoeken dat zij in de minderheid gestemd hebben do eerste Ouder
hog van Kaapstad, do Predikant van Richmond, de eerste Predikant van Kaapstad, en do
Predikanton van Darling en Dordrecht.
Bone nnag betrefDo vraag door den Kerkeraad van Greykerk ingediend: “Of een Lidmaat wien,
~~1~nt- volgens hot 3de Bestraffingsmiddel in Art. 135 voorgeschreven, hot gebruik van hot Ileihige
woord.
Avondmaal voor een bepaalden tijd ontzegd was, regt heeft, na vorloop van den bepaalden
tijd, zonder betuiging van leedwezen, hot Heiiige Avondinaal weder to gebruiken 9” wordt
nu besproken.
Met algemeene stemmen wordt do vraag bevestigend boantwoord.
Do Ouderling van Groykerk levert eene andere vraag in, die later in overweging go
nomen zal worden.
Nadat eene Memnorie van B. J. Riekort, d.d. 9 September 1867, verzoekende om
Kerkelijke voorregton to Qeenstown, in plaats van to Tarkastad, to mogen genieten, gelezen
was, wordt door den Predikant van Queenstown medegedeeld, dat do genoomde persoon
sedert geruimen tijd onder do Parochie van Queenstown woonachtig is. 1)ientengevolgo
vervalt hot Verzoekschrift.
Been Petitie van do
Na do Pauze wordt hot laatste punt van het Rapport, dat heden mor~en onder dis
Schotsohe Gemeento
te Somerset Oost.
cussie was, in behanclohng genomen—en wel cone Petitie van do Schotsche I resbyteriaan
scho Gerneento to Somerset Oost, vragonde of er mogelijkheid zoude bestaan voor genoemde
Gemeente om als Gemeente onzer Kerk opgenomen to worden; en zoo ja, onder welke
voorwaarden.
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Overeenkornstig aanbeveling der Commissie wordt deze Petitie gesteld in handen
eener Conimissie, bestaande uit de Predikanten van Tnlbagh, Cradoek, Burgersdorp, Somer
set Oost, Uitenhage en Colesberg, en den eersten Ouderling van Kaapstad, om daarover
rapport uit te brengen.
Nu wordt ter sprake gebragt Hoofd. VI: 12 der Beschrijvingspunten: “Is de be- 4a~igaande d~bovos.
vestiging van Kerkeraadsleden, enz., wettig 9” Daar de Predikant van Queenstown, de ~ er 0.
inzender van dit punt, afwezig is, wordt het door den Predikarit van Glenlynden toegelicht.
Hierop stelt de Predikant van Albanie, gesecondeerd door dien van St. Stephens, voor, dat
tot antwoord diene: “Ja, indien het op verzoek van den Leeraar of Consulent der Gemeente
geschiedt, en hij niet vervallen verklaard is van zijn’ status als Leeraar.
Be Predikant van Stellenbosch, ondersteund door den Ouderling van Richmond,
stelt dit Amendement voor: “Be Vergadering is niet bereid op deze vraag te antwoorde.n,
aangezien die te algemeen gesteld is.”
Het Amendement wordt verworpen en het voorstel aangenomen.
Hoofd. VI: 13, a, ~, en in verband daarmede No. 49 der nieuwe Beschrijvings
punten, worden opgedragen aan eene Commissie, hestaande uit de Predikanten van Graaff
Reinet, Glenlynden, Robertson en Calvinia, en de Ouderlingen van de Panri en Albanie, om
daarover rapport uit te brengen.
Hoofd. VI: 16, “De Leeraren krijgen het regt om jaarlijks eene vacantie van Discussie
omtrent
cone Vacantie voor
vier weken te nemen, kornt nu in behandeling. Be Predikant van Graaff-Reinet levert Predikanten.
het Beschrijvingspunt als voorstel in, en wordt gesecondeerd door dien van Somerset Oost.
Aan de discussie, die hierover plaats vindt, nemen deel de Predikanten van Uitenhage,
Graaff-Reinet, Cradock, Glenlynden, de Paarl, Murraysburg en Hanover, en de Ouclerlingen
van Graaff-Reinet, Heidelberg, Robertson, Riebeek West, Clanwilliam en anderen.
Be Predikant van Cradock, ondersteund door deii Ouderling van Wijnberg, stelt het
volgende Amendement voor: “Aan den Leeraar eener Gemeente worde het regt toegekend om,
desverkiezende, jaarlijks eene vacantie van ~iiet meer dan zes wekeii te nemen, met dien ver
stande dat hij, in overleg met den Kerkeraad, zoo veel rnogelijk zorge voor eene vervulling
van de diensten in de Gemeente.”
Een ander Amendement wordt voorgesteld door den Predikant van Murraysburg, en
gesecondeerd door dien van Hurnansdorp, luidende als volgt: “ Daar de Predikanten onzer
Kerk zoo veel vrijheid genieten, als zij met billijkheid wenschen kunnen, ten opzigte van
afwezigheid uit hunne respective Gemeenten, zoo acht de Synode de bepaling eener Vacantie
overbodig.”
Be Predikant van Graaff-Reinet trekt ziju voorstel, ten gunste van de Emendatie van Be~1uit daaromtron~.
den Predikant van Cradock, terug. Bij de stemming wordt het Amendement van den Predi
kant van Murraysburg verworpen, en dat van dien van Cradock aangenomen.
Be Predikant van Burban verzoekt aanteekening, dat hij in de minderheid gestemd
heeft,
Hoofd. VI: 17 wordt door den Predikant van Uitenhage teruggetrokken.
Hoofd. VI: 18, “Alle Gemeenten zorgen tijdig,” enz., wordt, op voorstel van den
Assistent Scriba, in handen gesteld derzelfde Commissie die benoemd is, om op VI: 13, enz.,
te rapporteren.
Hoofd. VI: 20, “De Synode verwacht dat men bij de prediking over den Heidel
bergschen Catechismus,” enz., trekt de Predikant van Graalf-Reinet terug, daar hem ge
bleken is, dat de ~cet reeds bepalingen desaangaande beheist.
Hoofd. VII en VIII worden uitgesteld, tot dat de Rapporten der Zending Commissie
en der Commissie van Opvoeding en Onderwijs zullen zijn ontvangen.
Hoofd. IX: 1, a en b, betreffende het aanvullen eener vacature in den Kerkeraad, Betrefl’onde
komen flu in behandeling. Na eenige discussie stelt de Assistent Scriba, ondersteund door ~~iU dea
den Scriba, het volgeude voor: “Ingeval de vacature langer dan een jaar duren zal, bejbe
•
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Besinit.

er eene nieuwe kiezing plaats; en, ingeval korter, dan neme een Oud-Kerkeraadslicl de
ledige plaats in, gelijk in Art. 167 wordt aangewezen.”
De Predikant van Gradock, onclersteund door dien van Albanie, levert bet volgende
Amendement in : “Wanneer de tijd van de aan te vullen vacature boven de drie maanden
is, zoo zal eene nieuwe berioeming plaats hebben; indien beneden dien tijd, dan geschiede
de aanvulling in den geest van Art. 167.”
Be Predikant van de Paarl, ondersteund door dien van Richmond, heeft een ander
Amendement, dat van den volgenden inhoud is: “Be Gecombineerde Kerkeraadsvergadering
benoemt een plaatsvervanger voor de vacature.” Bit laatste Amendement wordt met eene
zeer kleine meerderheid aangenomen.
liaar de verschullende Commissien tijd noodig hebben, om de zaken haar iii handen
gegeven, te overwegen, wordt besloten dat or op aanstaanden Zaturdag geone Zitting dezer
Vergadering zijn zal.
Be Kiad-Notulen worden gelezen, en het dankgebed gedaan door den Predikant van
Mosselbaai, waarmede deze Zitting gesloten wordt.
Geresumeerd en, na goedkeuring, onderteekend op heden, den 4den November 1870.

EEN-EN-TWINI’IG-STE

ZITTING,

Vri~da~i, den 4den November 1870.
Afwezig zijn de Predikauten van Somerset West, Philadelphia, Victoria West, Napier
en Sutherland, en de Ouderlingen van Somerset West, Philadelphia, Zwartland, Durban en
St. Stephens.
Be Predikant van Humansclorp doet bet gebed. Na hot resumeren der Notulen van
gisteren, worden zij onderteekend.
Be Commissie op gisteren benoernd om den Brief der Fransche Zendelingen in het
Basutoland te overwegen legt baar Rapport in, waarin zij aanraadt dat genoemde Brief in do
Vergadering zal gelezen worden.
Een Brief van de
Nadat dit geschied was, wordt op voorstel van den Predikant van Cradock, onder
J3’ransche Zendelin
gen golezen en vor. steund door den Assessor, besloten gemelden Brief nogmaals in handen van dezelide Corn
taald.
missie te stellen, met betuiging van dank voor hetgeen zij reeds heeft gedaan, en met verzoek
om dien Brief to vertalen, en een Concept-antwoord daarop op te stellen.
Be Commissie aangesteld otn het voorstel ter afschaffing der Ordonnantie, enz., nader
te overwegen, berigt, bij monde van den Actuarius, dat zij door onvermijdelijke omstandig
heden vei’hinderd is geworden met haar Rapport gereed te zijn, en verzoekt orn uitstel tot aan
staanden Dingsdag morgen. Be gevraagde toestemming wordt verleend.
Dc Commissie van Bezigheden levert haar vierde Rapport in, dat gelezen en terstond
behandeld wordt. De Petities ten gunste der Vrije Verkiezing, van welke daarin melding
wàrdt gemaakt, blijven overstaan; die voor het veranderen van de zamenstelling der Synodale
Cowrnissie, worden der Commissie ter Revisie in handen gesteld. Be Brieven van eenige
inboorlingen van Buitschland en Frankrijk, en van de Zendelingen Ruijtenbeek en Van den
Bos zullen later behandeld worden.
Het laatste gedeelte van het Rapport beveelt aan, zekere Beschrijvingspunten, die in
naauw verband met elkander staau, achtereenvolgens te behandelen. Ten gevolge dezer
aanbeveling komt Hoofd. IX: 2, “Wanneer een Oud-Kerkeraadslid verbuist,” enz., ter
~prake. Op voorstel van den Predikant van Albanie, ondersteund door dien van George,
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wordt de daarin~estelde vraag aldus beantwoord.: “Ja; als hij op bet Lidmaten Register
van die Gemeente hekend staat, en tevens bewijs geleverd heeft, dat hij elders als Ouderling
of Diaken gediend heeft.”
Nu worden behandeld No. 10 en 46 der nieuwe Beschrijvino~spunten ‘ die beide be- Zaken
betrefi’ende
Kerkeraad~ieden.
trekking hebben op het regt van stemmen van Oud-Kerkeraadsleden in zekere gevallen.
Na eenige discussie stelt de Predikant van Richmond, ondersteund door den eersten Ouder
hug van Kaapstacl, iiaar aanleiding van ~o. 10, het volgende voor: “De zoodanige heeft
geen regt tot stemming in de Gecombineerde Kerkeraadsvergadering, ten ware hij, volgens
Art. 44, zijn ontslag van den Kerkeraad heeft bekomen.”
De Assessor, ondersteund door den Ouderling van Darling, heeft het volgende als
Amendement: “Zoo lang iemand als Lid van den Gecombineerden Kerkeraad niet ontzet
is, zoo lang behoudt hij ook de regten aan die betrekking verbonden.”
De tweede Oiiderling van Kaapstad, ondersteund door den Ouderhing van Stellen
bosch, levert een ander Amendement in: “Do Vergadering besluit op dit punt geene nieuwe
bepalingen aan de bestaande toe te voegen.”
Nog een Amendement wordt voorgesteld door den Predikant van Somerset Oost, en
gesecondeerd door dien van Ladysmith: “Als de Kerkeraad aan zijnen pligt getrouw is,
kan zich een dergelijk geval niet voordoen, als in No. 10 verondersteld wordt; weshalve
deze Vergaderiug daarop geen antwoord geven kan.”
Bij de stemming blijkt het dat noch het Voorstel noch een der Amendementen de
meerderheid der stem men op zich vereenigt.
Do in genoemd Beschrijvingspunt gestelde vraag blijft dus onbe~list.
Eenederzaken biijft
No. 46 wordt door den Predikant van Prins Albert, met verlof der Vergadering, nu
ingetrokken.
No. 1 der nieuwe Beschrijvingspunten, “Door welke Kerkelijke Regtbank moeten Klagl en tegen Ond
klagten tegen Oud-Keraadsleden behandeld worden”-—en in verband daarmede als van
denzelfden inhoud, Hoofd. X: 17, 6, wordt flu behandeld. Het antwoord door de Verga- Kerkeraad dien&n.
dering gegeven, is—” door den Kerkeraad.”
No. 50 wordt vervolgens besproken: “Heeft een Kerkeraad regt om den Kassier- Meg een Kassier
Diaken to salarieren ?“ Ter opheldering hiervan wordt een Brief van den Broeder Eksteen, Diakden 7gesalariëerd
die deze vraag gedaan heeft, d.d. 10 October 1 S70, gelezen, en ook verdere inlichting gege
yen door den Predikant van Heidelberg, die onder anderen zegt dat de betaling aan den
Diaken-Kassier geschiedt, voornamelijk van wege het moeijelijke der administratie van
buitengewone fondsen, aan de Gemeente toeboorende,
Bit punt wordt breedvoerig besproken, met dit gevoig dat de Predikant van Murrays
burg, ondersteuiid door den Ouderling van Villiersdorp, het aldus beslist weuscht to hebben:
“Voor de administratie van de ~qewone kerkelijke inkomsten, t.w.: Poop-, Ledematen-, Zit
plaatsgehden en de Collekten bij de Openbare Godsdienstoefeningen, niag geen Kassier
salaris trekken.”
Do Predikant van Cradock, ondersteund door dien van Uitenhage, daarentegen op
cleze wijze: “Aan den Diaken-Kassier zal, met goedkeuring des Kerkeraads, vergoeding
geschieden van ahle buitengewone onkosten, gemaakt in do uitoefening van de pligten ver
bouden aan zijne betrekking.”
En, eindelijk, do Predikant van Beaufort West, ondersteund door den Ouclerling van Antwoord op doze
Clanwilliarn, als volgt: “ Do wet verbiedt het niet den Diaken-Icassier voor zijn 6uiten~qewoon vraag.
werk te beloonen.”
Het laatste Amendement wordt aangenomen.
Na de Pauze komt Hoofd. X: 14 aan do beurt: “In Art. 36 worden ingevoegd,”
enz. Na de noodige toehichting door den Voorsteller, verklaart de Vergadering, op voorstel
van den Assessor, “dat Art. 36 : 20 in het gestelde geval voorziet.”
Hoofd. X: 16 wordt naar de Commissie ter Revisie verwezen.
V
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No. 39 der nieuwe Beschrijvingspunten, “In Art. 36: 7 worden de woorden ‘twee
en vier’ in ‘vier en zes’ veranderd—kornt ter tafel. Na eenige toelichting, trekt de Predi
kant van Cradock zijn voorstel terug.
WelkeR.ingspapieren
No. 45, “De Synode bepale welke Pocumenten,” enz., is flu aan de orde, en wordt
~aa~~nde~’ door den Voorsteller toegelioht.
Ter voldoening aan het verzoek daarin vervat, stelt de Pre
teekend worden?
dikant van Robertson, ondersteund door den Ouderling van Wijnberg, voor, te bepalen “Alle
Documenten.”
De Scriba daarentegen, ondersteund door zijnen Assistent, ‘viI bet vo~gende: “De
geloofsbrief, de beantwoording der vragen in Art. 34 vervat, het Versiag van den staat der
Godsdienst, en de rekening der gelden voor het Synodale en Predikants Weduwen Ponds,
Antwoord oi de
moeten door al de tegenwoordig zijnde Leden des Kerkeraads onderteekend worden. De
Yraag.
Afschriften der Registers daarentegen door eene Commissie uit den Kerkeraad.”
Dit Arnendement wordt aangenomen.
Hoofd. IX: 3, a en 6, betreffende den Poop aan Kinderen van Ouders die Leden
zijn van andere Kerkgenootschappen, ziju nu aan de orde. Na eenige gedachtenwisseling
wordt het volgende voorstel van den Scriba, gesecondeerd door den Predikant van Humans
Besluit aangaando dorp, door de Vergadering aangenomen: “Indien tegen het gedrag van zoodamge Ouders
er~~g~tan~ geen bezwaar wordt gemaakt en zij de vragen in het lJoopsformulier willen beantwoorden,
sohappen zijn.
worden zij toegelaten.”
Hoofd. IX: 4, “De Synode bepale dat, zoo dikwijls, vooral des Zondags,” enz.,
komt in overweging. De Predikant van Burgersdorp noemt de redenen op waarom zijn
Kerkeraad dit verzoek heeft opgezonden. Be Predikant van Robertson, ondersteund door
dien van Clanwilliam, doet bet volgende voorstel, dat door de Vergadering aangenomen
Do tijcl van Doops- wordt: “Met bet oog op Art. 44’~ worde de tijdsbepaling omtrent de bediening van den
bediening is eone
huishoudelijke zaak. Doop als eene huisboudelijke zaak beschouwd.
Hoofd. IX: 5, Dat bet Doopformulier in zijn ~qekeel gelezen worde,” wordt, bij
afwezigheid van den Predikant van Colesberg, door zijnen Ouderling, nadat bet besluit der
Synode van 1862 desaangaande was voorgelezen, teruggetrokken.
No. 7 der nieuwe Beschrijvingspunten, en IX: 18, betreffende het moedwillig ver
waarloozen der openbare genademiddelen door Gemeenteleden, worden tezamen besproken.
Nadat hij het gevoelen van enkele Leden der Vergadering had vernomen, trekt de Predikant
van Beaufort, met toestemming der Vergadering, No. 7 terug.
Naar aanleiding vaa IX: 18 stelt de Actuarius, ondersteund door den Predikant van
de Paarl, het volgende voor: “Be Vergadering vertrouwe deze zaak aan de zorg van de
Kerkeraden toe,”—met welk voorstel de Vergadering zich vereenigt.
Hoofd. IX: 17, “Hoe te handelen wanneer een Lid der Gemeente zich bij een
ander Kerkgenootschap voegt en aldaar voorregten geniet,” enz., wordt door den Voorsteller
toegelicht. Terwiji de discussie hierover nog voortduurt, is het uur daar, waarop de Ver
gadering moet gesloten worden; weshalve de verdere behandeling van dit punt wordt
uitgesteld.
De Kiad-Notulen worden gelezen, en het dankgebed gedaan door den Predikant van
Franschhoek, en daarna de Zitting gesloten.
Geresumeerd en onderteekend op hedeu, den 7den November 1870.
.

..
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TWEE-EN-TWINTIGSTE ZITTING,
.7IIaanc?a~çi, denS 7clen November 1570.
Afwezig zijn de Predikanten van Somerset West, Sutherland, Clanwilliam, Bredas
dorp, Simonsstad, Worcester, l3eaufort West, Hanover, Darling, Fleidelberg en Olifantshoek,
en do Ouderlingen van Darling, Durban, Stellenbosch, Philadelphia, Zwartland, St. Stephens
en Worcester.
Be Predikant van Calvinia doet het gebed. Be Notulen der Een-en-Twintigsto
Zitting worden gelezen, en, na goedkeuring, onderteekend.
Do behandeling aan IX: 17 wordt voortgezet. Be Predikanten van Glenlynden, ~ono vraag betrof~
eon Lid, dat;
Cradock, Prins Albert, Albarne, George, de Actuarius en do eerste Ouderling van Kaapstad fende
zich bij eon ander
nemen aan do discussie deel.
Kerkgenootschap
voe°t blijft onbo
Hierop stelt de Predikant van Albanie, ondersteund door zijnen Ouderhng, voor, dat slist.
tot antwoord op de gedane vraag diene: “Neen; tenzij hij, daarover onderhouden zijnde,
verklaart Lidmaat van een ander Kerkgenootschap te zijn geworden.”
Be Predikant van George heeft een Amendement, dat ge~econdeerd wordt door zijnen
Ouderling, en aldus luidt: “Neen; behalve in gevallen voorkomende onder Art. 71: 3.”
Be Predikant van Stellenbosch, oridersteund door dien van Durban, wil het volgende:
“Do Vergadering antwoordt dat zij op do vraag geene nadere bepaling wenscht te rnaken,
verwijzende naar het bekende gedicht: ‘Geduld is zulk eon sehoone zaak,’ enz.”
Geen dezer voorstellen krijgt do meerderheid, zoodat dezo vraag onbeslist blijft.
Nu wordt Hoofd. IX: 6 besproken: “Be Synode make eenige nadere bepalingen
op do aanneming,” enz. Be Predikant van Queenstown licht bet toe. Naar aanleiding van
dit voorstel, spreken de Predikanten van Glenlynden, Somerset Oost, Robertson en Lady.
smith, waarna do Voorsteller verklaart met do bekomen inlichtingen tevreden to zijn, en op
zijn voorstel niet verder te zullen aandringe.n.
Hoofd. IX: 22 wordt doc~r den Predikant van Graaff-Reinet teruggetrokken, dewiji
het in naauw verhand staat met punten die reeds afgehandeld zijn.
Hoofd. IX: 21 komt in behimdeling: “Welke vormen in acht te nemen,” enz. Do
Predikanten van Graaff’-Reinet, Robertson, Piquetberg, do Actuarius en de Voorzitter spre
ken hunne gevoelens over de gestelde vraag uit, met dit gevoig dat de Voorsteller verklaart
in do gegeven inlichtingen te berusten.
No. 11 der nieuwe Beschrijvingspunten wordt flu onder do aandacht der Vergadering Eene discosole em
gebragt: “Er worde eene wijziging gemaakt in do eerste vraag aan jongelieden gedaan, bij ~g~0~g
Itunne voorstelling als Lidmaten.” Dc Ouderling van Colesberg licht bet toe, en dient bet bij hunne voor~tei
volgendo voorstel in, dat gesecondeerd wordt door den Predikant dier Gemeente: “Art. l~ng.
69: 1. Of zij van harte gelooven do leer die zij hebben beleden, zoo als die begrepen is in
de Belijdenisschriften onzer Kerk, zijude de Nederlandsehe Geloofsbelijdenis, do Heidel
bergscho Catechismus en de vijf Leerregels van do Synode van Dordrecht ?“
Na eenige discussie, waaraan do eerste Prodikant van Kaapstad, do Actuarius, do
tweede Ouderling van Kaapstad, do Predikanten van Colesberg, Queenstown, Cradock en
Stellenbosch deelneinen, levert do Predikant van Oradock bet volgende Amendement in, dat
gesecondeerd wordt door den Predikant van Somerset Oost: “Do Synode geve als haar
gevoelen to kennen, dat door het woord ‘leer,’ in do eerste vraag in Art. 69, verstaan moot
worden—’ de leer der zaligbeid, vervat in do Heilige Sehrift, en uitgedrukt in do Belijdenis
sehriften onzer Kerk.’”
Be Predikant van Aberdeen, ondersteund door den eersten Ouderling van Kaapstad,
wil “dat de bedoelde vraag in Art. 69 der Kerkelijko Mretten onveranderd blijvo.”
•
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Ten gunste van het Amendement van den Predikant van Cradock, trekt de Ouderling
van Colesberg zijn voorstel terug. Bij de stemming blijkt dat de meerderheid zich vereenigt
met het Amendement van den Predikant van Aberdeen.
No. 16 der nieuwe Beschrijvingspunten komt nu in behandeling, luidende als volgt:
“Wat moet gedaan worden, wan neer Leden van de Hervormde Kerk in de Transvaalsche
Republiek wensehen bij mis Kerkelijke voorregten te genieten,” enz. De Predikant van
Colesberg wordt, in antwoord, verwezen naar Art. 71: 1 der Kerkelijke Bepalingen, en ver
klaart zich met de gegevene opheldering voldaan. Hiermede zijn al de punten, door de
Commissie van Bezigheden in haar jongste Rapport aangewezen, afgehandeld.
Hoofd. IX: 7, “Een Pormulier worde opgesteld, ten gebruike bij Begrafenispleg
tigheden,” wordt door den Predikant van Colesberg toegelicht en voorgesteld, welk voorstel
de Assistent Scriba ondersteunt.
Be eerste Predikant van Kaapstad, aismede de Predikanten van Graaff-Reinet en de
Paarl spreken voor dit voorstel. Na de Pauze verkiaren zich de Predikanten van Prins
Albert, Zwartland, en de Scriba daartegen. Be Otiderling van Colesberg en de eerste
Ouderling van Kaapstad spreken ten gunste er van.
Een Formulier zal
Be meerderheid verklaart zich vó6r het voorstel van den Predikant van Colesberg,
~ met deze bepaling dat zoodanig Formulier niet verbindend zal zijn.
graf~iissen.
Be Predikanten van Zwartland en Prins Albert verzoeken aanteekening dat zij in de
rninderheic1 gestemd hebben.
Als Leden der Commissie worden benoemd de drie Predikanten van Kaapstad en de
Predikant van de Paarl, met last om het Concept-Formulier aan de eerstvolgende Rings.
vergaderingen ter harer overweging toe te zenden, met do verstandhouding tevens, dat,
indien het de goedkeuring der Ringeii wegdraagt, het dadelijk kan worden gebruikt.
Do Actuarius levert nu het Rapport der Commissie in, die aangesteld was om het
voorstel ter afsehaffing der Ordonnantie te overwegen. Hij zegt dat haar voornaamste werk
Regtsgeleerd govoO- daarin bestond, dat zij het gevoelen van den Ex-Prokureur-Generaal heeft ingewonnen, en
do levert flu die Opinie, in het Hollandsch vertaald, in, welke terstond wordt voorgelezen.

Besluit hieromtrent.

Op voorstel van den Predikant van Prins Albert, ondersteund door den eersten
Ouderling van Kaapstad, wordt besloten—” dat de Regtsgeleercle Opinie worde gedrukt en
onder de Leden verspreid.”
Biscussie orntrent
Hoofd. IX: 8 wordt ter sprake gebragt. Het eerste gedeelte—.” Be Synode bepale
welk Gezan~boek gebruikt moot worden bij de Openbare Godsdienst in de Engelsehe taal”
oefeningen.
—wordt door den Predikant van Graaff-Reinet toegelieht. Na eenige diseussie wordt het
volgende voorstel door den Seriba, ondersteund door den Predikant van Glenlynden, inge
leverd: “Be Synode verklaart deze als eene huishoudelijke zaak te beschouwen.”
De tweede Ouderling van Kaapstad, ondersteund door den Predikant van Uitenhage,
levert dit Amendement in: “Dat or eene Commissie worde aangesteld, om het Gezangboek
thans in gebruik bij do Engelsehe dienst in de Kaapstad, na te zien, en de wenschelijkheid
te overwegen om het gebruik daarvan van wege de Synode al dan niet aan te bevelen.”
Eene Commissie
Bet Amendement, ter stemming gebragt, wordt aangenomen. Als Leden der Corn
wordt benoemd.
missie worden benoemd de Predikanten van de Paarl, St. Stephens, Uitenhage, Cradock,
Graaff-Reinet en Glenlynden, en de tweede Ouderling van Kaapstad.
Eon voorstel ter verHoofd. IX: 8 6, “Be Hollandsche Gezangen worden vermeerderd”—wordt be
sneerdering van den handeld in verband met No. 26 der nieuwe Beschrijvingspunten: “Aan onzen zoo beperkten
Hoflandsehen Ge.
,,
zangbuudel wordt
Gezangbundel, enz. Be Predikanten van Graaff-Reanet, Dordrecht, Ladysmith, Stellen
verworpen.
bosch, de Paarl, Glenlynden en Uitenhage spreken over doze zaak, do derde vooral er tegen,
met wien zich do Ouderlingen van Cradock en Colesberg vereenigen.
Bet voorstel, ter vermeerdering van den Gezangbundel, door den Predikant van
Graaff-Reinet gedaan, en door dien van Dordrecht ondersteund, wordt bij meerderheid van
stetumen verworpen.
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Be Predikant van Graaff-Reinet levert flu het volgende voorstel in, dat later ter
sprake zal worden gebragt: “De Synode stelle eene Commissie aan om eenen Gezangbundel
te vervaardigen, die, onder goedkeuring der Synode, in de Gemeenten waar men zuiks ver
kiest, naast de andere Gezangen kan worden gebruikt.”
Hoofd. IX: 9, “Kan de Synode het gedoogen,” enz., wordt door den Voorsteller,
den Predikant van Richmond, terug getrokken, nadat hij er op was gewezen, dat de vraag
door hem gedaan eigenlijk meer bij de J3urgerlijke Overheid dan in deze Vergadering te huis
behoort.
Hoofd. IX: 10, “Wanneer iemand, gedurende eene reeks van jaren,” enz., wordt
beantwoord door verwijzing naar Art. 71: 3 der Kerkelijke Wetten, dat in het gestelde
geval voorziet.
Iloofd. IX: 11, “Bet besluit
der Synode van 1862 betrekkelijk verhuurde Zit- treffende
Eene discussie be
“
verhuurde
plaatsen worde in revisie gebragt —komt in behandeling. Be Scriba spreekt, m naam Zitplaatsen.
van den Ring van Swellendam, ter ondersteuning van dit voorstel, en wordt ondersteund
door den Predikant van Graaff-Reinet. Na eenige discussie, waaraan verder de Predikanten
van Stellenbosch, Willowmoore, Prins Albert, Somerset Oost, Albanie, Cradock, de Assessor,
en de Ouderlingen van Swellendam en beide van Kaapstad deelnemen, stelt de Predikant
van Queenstown, ondersteund door den Ouderling van Robertson, het volgeiide voor:
“Door verhuurde Zitplaatsen worde verstaan alle die werkelijk opbetaald zijn.” Be Ver
gadering is van gevoelen dat er eerst behoort te worden beslist, of het Besluit van 1862 al
of niet in revisie zal worden gebragt. Ter stemming gebragt wordt het voorstel tot het in
revisie brengen met eene meerderheid van 38 tegen 36 stemmen verworpen.
De Kiad-Notulen worden gelezen, en het dankgehed gedaan door den Predikant
van Robertson, waarna de Zitting gesloten wordt.
Geresumeerd en na goedkeuring onderteekend, op heden, den 8sten November 1870.

DRIE-EN-TWINTIGSTE ZITTING,
Din~çsda~, den 8$ten November 1870.
Afwezig zijn de Predikanten van Beaufort West, Somerset ~iVest en Sutherland, en
de Ouderlingen van Malmesbury, Durban, Philadelphia en St. Stephens.
Be Predikant van Middelburg doet het gebed. De Notulen der Zitting van gisteren
worden gelezen, goedgekeurd en onderteekend.
Gedrukte Exemplaren der Opinie van den Ex-Prokureur-Generaal over het afschaffen
der Ordonnantie worden flu den Leden in handen gesteld. Op voorstel van den Predikant
van Uitenhage wordt de behandeling van deze zaak uitgesteld tot morgen.
Be Commissie van Bezigheden levert haar vijfcle Rapport in, dat gelezen wordt. Be
Vergadering gaat dadelijk tot de behandeling daarvau over.
De Brief van Ds. P. L. Cachet, geschreven nit Utrecht, in de Transvaalsche Republiek, Brief van Ds, Cachet.
en gedagteekend 19 September 1870, waarvan onder No. 1 van dit Rapport melding ge
maakt wordt, wordt gelezen.
Be Vergadering besluit dezen Brief, zoowel als de anderen uit den Vrijstaat, de
Transvaal en Natal ontvangen, en reeds vroeger behandeld, in handen te stellen van de Corn
missie voor Buitenlandsche Briefwisseling, ten einde daarop te antwoorden.
No. 2 van het Rapport wordt besproken. De Memorie van welke daaronder melding
wordt gernaakt—iugediend door 91 Leden der Nederduitsch Gereformeerde Gemeente van
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Colesberg, Hoopstad en Hanover, d.d. 7 Augustus 1867, verzoekende om toestemming tot
het opri~ten eener afzonderlijke Gemeente te Philiostown—wordt gelezen, en in verband
daarinede behandeld Beschrijvingspunt X: 23.
Op voorstel van den Predikant van Albania, ondersteund door dien van Somerset
Oost, wordt besloten: I)at cene Commissie nit den Ring van Graaff-Reinet benoemd
worde, om onderzoek te doen naar het wenschelijke, al of niet, orn de Leden onzer Kerk in
en nabij Philipstown, tot cene Gerneente op te rigten, en daarvan versiag aan de eerstvol
gende Vergadering ~‘an den genoemden Ring te doen.”
Tot Loden dozer Commissie worden benoeind de Predikanten van Richmond,
Murraysburg en Middelburg, en do Ouderling van Richmond, met bepaling dat de Predi
kanten der belanghehbende Gemeenten van Colesberg, Hoopstad en Hanover, uitgenoodigd
zullen worden om, tijdens de inspectie, bij deze Commissie hunne belangen en die hunner
Gemeenten in te brengen.
No. 3 raadt de bespreking van een pear Beschrijvingspunten aan, waaraan nu gevoig
wordt gegeven. Zij zijn X: 25 dat, tei’ sprake gebragt, door den Prodikant van Queens
Verzoek em eene town ingetrokken wordt; en XI: 6, “Calitzdorp worde tot eene afzonderlijke Gemeente
~emeente ~e Ca~tz~ opgerigt,” enz., dat naar den Ring van George wordt gezonden, met verwijzing naar Art. 54
verzonden.
der Kerkelijke Wetten.
Eec Brief van drie
No. 4 van het Rapport maakt melding van eenen Brief van de Wel-Eerw. Heeren
Rijnsche Zendelin- Zahn, Budler en Esselen, van bet Rijnsch Zending Genootschap, d.d. 3 November 1870,
i:~g~:ge:~ bevattende de uitdrukking hunner broederlijke deelneming in hetgeen deze Hoog-Eerw.
Vergadering te verrigten heeft, enz., welke Brief nu gelezen wordt.
Op aanbeveling van het Rapport besluit de Vergadering dat deze Brief zal worden
gesteld in handen der Commissie die later zal worden aangesteld om te rapporteren over hat
Versing der Zending Commissie en andore voorstellen in verband met do Zendingzaak
staande.
1’~o. S beveelt ann dat Beschrijvingspunt IX : 19, “Dat tijdens onderzoek in zekere
gevallen van beschuldiging,” enz., flu behandeld worde. Pit geschiedt. Be Predikant van
Glenlynderi licht zijn voorstel toe. Be Vergadering besluit, op aanrading van den Assessor,
dit punt te verwijzen naar do Comrnissie ter revisie, met bepaling tevens dat genoemde Corn
missie dit voorstel zal overwegen in veihand met Art. 165 der Kerkelijke Wetten.
Verzoek om Gene
Hoofd. X: 24, “Eene betere verdeeling van do Gemeente Philadelphia,” wordt
betereverdeeliugvac tezarnen met No. 8 der nieuwe Beschrijvingspunten besproken.
Do Predikant van Phila
Ri
p~ge~rn. en deiphia geeft do redenen op die tot het doen van dit voorstel aanleiding gegeveii hebben.
Op voorstel van den Predikant van Albanie, ondersteund door den eersten Predikant van
Kaapstad, wordt besloten, dit verzoek in handen van den Ring van Kaapstad to stellen. Be
Predikant van Zwartland zegt dat zijn Kerkeraad er niots op tegen heeft, do door den Pre
dikant van Philadelphia aangeduide plaatsen onder die Genieente to laten sorteren, indien
do bewoners zuiks verlangen.
Hoofd. XI: 7 en 8 worden door de Voorstellers teruggetrokken.
Eon paar punten van hot Rapport blijft overstaan.
Rapport van de CureNu wordt gelezen hot Rapport der Curatoren van do Theologische Kweekschool,
toren der Theologi. alsrnede eon Verslag van den staat der Fondsen.

Verzoek om eeno
nieu~ve Gemeente te
Philipstown, can
eene Commis~ie ~rgedragen.

~ohe Kwoekachool.

Op voorstel van den Predikant van Aberdeen, ondersteund door dien van Colesberg,
wordt dit Rapport aangenomen; en, op voorstel van den Predikant van Olifantshoek, onder
steurd door dien van Heidelberg, besloten, dat bet in bet Officiëel Orgaan der Kerk gepu
bliceerd zal worden.
Hetzelfcle wordt ook besloten aangaande hat Finanti~el Versiag door do Auditeuren
van hot Kweekschool Fonds ingeleverd.
Na do Pauze wordt hat volgende voorstel door den Predikant van Richmond, onder
steund door dien van Prins Albert, gedaau, en door do Vergadering met algerneene stemmen
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aangenomen: “De innigste dank dezer Vergadering worde den hoog-geachten Ex-Actuarius Do dank der Vorga.
Synodi, als Administrateur van het Ponds der Theologische Kweekschool, toegebragt, met
waardering van de bekwame en naauwkeurige wijze, waarop genoemd Ponds door hem be- ~ als Adminis
heerd is geworden, en met den wensch dat zijne belangrijke diensten, der Kerke alzoo be- trateur van ‘t Fonds.
wezen, lang in gezegend aandenken niogen blijven.”
Eene vraag wordt ingediend door den Predikant van Dordrecht, die later in over
weging genomen zal worden.
Hoofd. IX: 13, “Moet men bij het stemmen voor het drietal,” enz., wordt door den
Predikant van Mosselbaai toegelicht. Hij wil dat devraag met ~i.ee~ beantwoord zal worden.
De meerderheid vereenigt zich niet met dit voorstel, en evenmin met dat om de vraag met
ja te beantwoorden, zoodat de vraag, door den Kerkeraad van Mosselbaai gedaan, onbeant~
woord blijft.
Hoofd. IX: 15 vervait, daar de Predikant van Ladygrey niet tegenwoordig is, en
niemaud dit voorstel ivil overnemen.
Hoofd. IX: 16, “ De ouderdom van 35 jaar worde beschouwd als genoeg voor Omtrent den ouder
Ouderlingsdienst”—kômt ter sprake. De meerderheid der Vergadering is er echter voor, ~om van eon’ Ouder
dat de wet onveranderd biijve.
Hoofd. X: 3, “Opheldering wordt gevraagd van Art. 259: 1”—wordt breedvoerig
besproken. Be Scriba levert dit voorstel in, dat gesecondeerd wordt door den Predikant Discussie omtrent
van Humansdorp: “Bat voor nile huweiijken, op buiteugewonen tijd en plaats ingezegend, bultenti3ds trouwen.
de ~ewone som van Rds. 25 aan het Predikants Weduwen Ponds moet worden betaald.”
Dc Assessor, ondersteund door den Predikant van Simonsstad, wil—dat Beschrij
vingspunt X: 3 en No. 2 der nieuwe Beschrijvingspunten naar eene Commissie worden
verwezen, om daaronitrerit te rapporteren. Noch het Amendement noch het Voorstel ver
eenigt de meerderheid der steinmen op zich. Be vraag door den Ring van Swellendam
gedaan blijft aizoo voor aisnog onbeslist.
Hoofd. XII: 3, “Betaalt men Rds. 25 extra voor het Weduwen Ponds, ook waar
men met Speciale Licentie in het huwelijk bevestigd wordt P” wordt door de Vergadering
bevestigend beantwoord—” wanneer zoodanige huwelijksinzegening namelijk op buitenge
wonen tijd geschiedt.”
No. 9 der nieuwe Beschrijvingspunten, “ Dc Synode gelaste den Ring van Beaufort Eon verzoek orntrent
eene grensscheiding te bepalen tusschen de Gemeenten Fraserburg, Victoria en Beaufort,” ~
wordt door den Predikant van Fraserburg toegelicht. Nadat de Predikanten van Prins wordt aan eene Corn~
Albert, Victoria West, Stellenbosch, Albanie en Cradock, en de Oiideriingeii van Praserburg nussie opgecIragen.
en Victoria West gesproken hebben, stelt de Actuarius voor, gesecondeerd door den Predi
kant van Somerset Oost: “Dat eene Commissie, bestaande uit de Predikanten van Victoria,
Praserburg en Prins Albert, met dc Ouderlingen van Fraserburg en Victoria, in vereeniging
met cirie andere Leden der Vergadering, en wel de Predikanten van Albanie en Olifantshoek,
en den cersten Ouderling van Kaapstad, benoemd worde om informatie in te winnen en
duidelijk versiag in te dienen, met advies hoe de Vergadering, naar haar gevoelen, in dezen
te handelen hebbe.”
Hoofd. X: 4, a, b, c, d en e, aismede XII: B. 3, welke alien over Art. 45 handelen,
worden te zamen besproken. Dc Preclikanten van Somerset Oost, Hanover, Colesberg,
Cradock en Middelburg nemen nan de discussie dee], welke nog voortduurt, als de tijd claar
is, otn de Zitting te sluiten.
Be Kiad-Notulen worden gelezen, en het dankgebed gedaan door den Ouderling van
Glenlynden.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den 9den November 1870.

L
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VIER-EN-TWINTJGSTE

ZITTING,

JJ7oe~zsda~q, de~z 9den November 1870.

Dj~du~je om~ren~
ArL~ 4~—en “Pa.
roohie.

Afwezig zijn de Predikanten van Somerset West, Victoria West en Sutherland, en
de Ouderlingen van Durban, Philadelphia, Zwartland, Stellenbosch en St. Stephens.
De Predikant van Riversdale doet bet gebed. Be Notulen van gisteren worden
geresumeerd en, na goedkeuring, onderteekend.
Be Vergadering besluit dat, voordat met de discussie over de afschaffing der Ordon
nantie een aanvang wordt gemaakt, het l3eschrijvingspunt dat, bij het uiteengaan der Ver
gadering op gisteren nog onder behancleling was, afgehandeld sal worden. Hoofd. X: 4
wordt derhalve aiweder besproken.
Be Predikant van Cradock, ondersteund door zijnen Ouderling, doet het volgende
voorstel: “Art. 45 blijve onveranderd, en tot opheldering van het woord Parochie’ geve
de Synode als haar gevoelen te kennen, dat het een Leeraar onzer Kerk zal vrijstaan, om in
‘

bet Kerspel van een ander Leeraar te prediken, wanneer daartoe verzocht door de bevoegde
kerkelijke autoriteiten van een ander erkend kerkgenootschap.”
Be Predikant van Somerset Oost, ondersteunci door dien van Colesberg. stelt voor:
“Dat het eerste gedeelte van Art. 45, en wel tot aan de woorden c moeten gehoorzamen,’
geschrapt worde.”
Be Predikant van Riebeek West, ondersteund door den Ouderling van Albanie, wil
dat Art. 45 in zijn geheel onveranderd blijve.”
Te//e~ het Amendement van den Predikant van Somerset Oost spreken de Predi
kanten van Ladysmith, de eerste van Kaapstad, Murraysburg, Burban, Tiitenhage, Cradock,
Middelburg, Richmond, Prins Albert, Queenstown, Tulbagh, en de Scriba, en de Ouderljn
gen van Fraserburg, Cradock en Clanwilliam.
[7oor dat Amendement de Actuarius, de Predikanten van Aberdeen, Clanwilliam,
Graaff-Reinet, Glenlyflden, Somerset Oost, Dordrecht, Colesberg en Robertson, en de Ouder
lingen van Graaff-Reinet en de eerste van Kaapstad.
Be Predikant van IVlurraysburg, ondersteund door dien van Durban, levert een ander
Amendement in, luidende als volgt: “Geen Leeraar zal, vooral op den dag des Heeren,
binnen de omschrevene grenzen van of voor de Gemeente van eenen anderen Leeraar pre~
diken, tenzij met kennisgeving ann, en verlof van den Leeraar dier Gerneente ;
voorts,
verandering van het nog volgend woord ‘Parochie,’ in dat van ‘Gemeente.”
Tot de stemming overgaande verklaart de Vergadering zich tegen de Arnendementen
van de Predikanten van Murraysbnrg en Riebeek West.
Be Predikanten van Darling en Riebeek West verzoeken aanteekening dat zij, bij de
laatste stemming, in de minderheid gestemd hebben.
~et oor~te gedeelte
Het Amendement van den i-’redikant van Somerset Oost wordt met de beslissende
van Art. 45, worcit steth van den Voorzitter aangenomen.
~esohraPt.
Aanteekening dat zij in de minderheid gestemd hebben, verzoeken de eerste Predi
—“

V

Aanteekening van in
do mi,aderbeid go.
atemd to hebbon.

kant van Kaapstad, benevens de Predikanten van Mosselbaai, Zwartland, Prins Albert,
Napier, Bredasdorp, Humansdorp, Murraysburg, Ceres, Uitenhage, Middelburg, Riebeek
West, Hopefield, Swellendam, Albanie, Durban, Richmond en Ladysmith, welke laatste
kennis geeft dat hij later Protest zal indienen,—alsook de Ouderlingen van Greykerk, Ceres,
Cradock, Piquetberg, Beaufort, Riebeek ~ est, Willowmoore, Victoria, Clan william, Caledon,
Murraysburg, Albanie en George.
Be Predikant van Cradock ver~oekt insgelijks aanteekening dat bij in de minderheid
heeft gestemd, en geeft tevens kennis dat hij een voorstel tot revisie van dit besluit later ter
tafel zal brengen.
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Be A ssessor levert een Voorstel in, met deze zaak in verband staande, dat later in
behandeling komen zal.
Be afschaffing der Ordonnantie komt nu ter sprake, naar aanleidjncr van floofd I: ~ DO thohaffing dor
r
Ordonnantie word~
.De \1oorzitter brengt voor de ~ergadering
eene Memorie op doze zaak betrekking beh~do1d.
hebbende, van een aantal Kerkeraadsleden der Nederduitsch Gereformeerde Kerk van Kaap- Memorie daartegen
stad, die verzoeken “dat voor en aleer do Synode omtrent de afschaffing of herroepiiig der ~e~r~rad
Kerkelijke Ordomiantie tot eon finaal besluit kome, deze hoogstgewigtige zaak naar de onder
seheidene Ringen en Kerkeraden verwezen worde, ten einde dezelve in rijp beraad te
nemeri, ‘ enz.
lie Predikant van de Paarl ondersteunt het voorstel door hem in de Zeventiende
Zitting gedaan.
Do Scriha deelt zijne beschouwingen in het breede mede, in een stuk dat door hem
wordt voorgelezen.
Na do Pauze wordt de discussie voortgezet. Be Predikant van Burgersdorp spreekt
ter ondersteuning van zijn Amendement.
l)e Predikant van Cradock, ondersteund door dien van Murraysburg, levert eon Voorstol van Ds. du
ander Amendecnent in, dat aldus luidt: “Dc zaak worde gesteld in hariden van twee daartoe Pbe~i~
te benoemene Commissi~n, een in bet Westelijk, en een ander in hot Oostelijk deel der
Kerk, om de zaak in haar geheel te onderzoeken, de noodige inlichting in to winnen, en bij
do eerstvolgencle Synodale Vergadering een zoo volledig mogelijk rapport in to dienen.”
Be Actuarius, ondersteund door den Predikant van Somerset Oost, stelt flu dit Amen- Voorstol van Dg. A,
dernent voor, ter ondersteuning waarvan hij in het breede spreekt :
Murroy.
“~ angezien bet der Kerk gebleken is—door de Uitspraak in
de Loedolf-zaak—dat
de Ordonnaiitie de Nederduitsch Gereformeerde Kerk verhindert zich uit te breiden buiten
de grenzen van deze Kolonie, en daardoor onnoodigo seheiding veroorzaakt tusscben Zuster
kerken, die geheel op denzelfden grond staan, en ook in bet uiterlijke behooren Eén te zijn;
“Aaiigezien bet gebleken is nit de herhaalde discussiën over de Constitutie der
Synode, als anderzins, dat do Ordonnantie de Kerk belet zich in haren regeringsvorm vrij to
regelen en to ontwikkelen naar de veranderde omstandigheden en do inzigten harer Kerk
vergaderingen;
“Aangezien hot gebleken is dat de Belijdenisschriften der Kent niet met juistheid
zijn vastgesteld, en deze onnaau~vkeurigheid zeer noodlottige gevolgen zou kunnen hebben;
“Aangezien bet voorts gebleken is, dat er belangrijk verschil van gevoelen is aan
gaande do verhouding waanin de Ordonnantie de Kenk tot den Staat plaatst, alsook omtrent
de vraag, of do vnijheid van do Kerk niet door dezelve wordt beperkt;
“Zoo verkiare de Syriode do herroeping van do Ordonnantie ten hoogste wenschelijk.”
1 !e eerste Oudenling van Kaapstad spreekt tegen de herroeping der Ordonnantie,
even als do Predikant van Albanie.
Be Predikant van Cradock trekt zijn Amendement, met toestemming van den Secon
dant en de Vergadening, voorloopig terug.
Dc Predikant van Gienlyn den, de Oudenling van Clanwilliam en de Assessor spreken Do discussie omtrent
your hot Amendement van den Actuarius.
deOrdonnantiewordt.
Be Predikant van Pnins Albert is er tegen. Terwiji hij nog aan bet woord is, is de voo g
tijd tot sluiten den Zitting daar, 1)e discussie wordt derhalve verdaagd, terwiji genoemd Lid
aan het woord blijft.
Do Kind-N otulen worden gelezen, en het dankgebed door den Predikant van Clanwilliam gedaan.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den lOden November 1870.
.
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VTJF-EN-TWINTIGSTE
Donclerda~, de~z lOden November

ZITTING,
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Afwezig zijn de Predikanten van Somerset West en Sntherland, en de Ouderlingen
van Philadelphia, Durban, Zwartland, Stellenbosch en St. Stephens.
De Predikant van Dordrecht doet het gebed. De Notulen van gisteren worden
goedgekeurd en onderteekend, en daarop wordt do discussie die, bij het sluiten der Zitting,
afgebroken werd, voortgezet.
De discussie omtrent
De Predikant van Prins Albert brengt verder zijne bedenkingen in het midden tegen
deOrdonuantiewordt het herroepen der Ordonnantie.
Verder spreken te~qen de herroeping do Predikant van
voortgezet.
Ladysmith en de eerste Predikant van Kaapstad.

Ds A Murray wil
repliceron, en wordt
met toegelaten.

l7bor het Amen clement van den Actuarius verkiaren zich de Predikant van Aberdeen,
de Assessor, de Predikant van Dordrecht, en de Ouderlingen van Calvinia en Sutherland.
Be Predikant van Richmond spreekt ten gunste van hot Amendement van den Pre
dikant van Burgersdorp.
Dc Predikant van do Paarl trekt, met toestemming van den Secondant, en verlof der
Vergadering, zijn voorstel terug, ten gunsto van het Amendenient van den Actuarius. Hier
door wordt hot Amendement van den Scriba verklaard tot Voorstel te zijn geworden.
Voor dat de stemming plaats heeft, wenselit de Actuarius te repliceren. Sornmigen
zijn er tegeii hem dit toe te staan, zich beroepende op Art. 10 : 14, dat, naar hun gevoelen,
alleen den Voorsteller der oorspronkelijke Motie het regt van repliek toekent. Anderen

willen dit Artikel van toepassing gemaakt hebben op elk een die hetzij Voorstel hetzij
Amendement heeft ingediend. Dc Voorzitter onderwerpt de beslissing van dit punt aan de
Vergadering. Dc meerderheid is er voor den Actuarius geen repliek toe te kennen. Be
Assessor verzoekt aanteekening dat hij in de minderheid gestemd heeft.
Be Scriba zegt van zijn regt tot repliek geen gebruik te zullen maken, waarop de
Vergadering tot stemrnen overgaat.
Geen derVoorstellen
Ret Amendement van den Actuarius wordt met 50 tegen 48, dat van den Predikant
wordt aangeilOmefl. van Burgersdorp met 55 tegen 43 en het Voorstel met 57 tegen 41 stemmen verworpen,
waarop de Voorzitter verklaart dat do Vergadering in dozen tot geen besluit is gekomen.
Wiein deminderheid
Na de Pauze wordt, gelijk in do Voormidclag Zitting werd aangekondigd, den Leden
gestemd hebben.
gelegenheid gegeven, aanteekemng te laten geschieclen dat zij bij de stemming over het een
of ander punt in do minderheid waren. Hierop geveri kennis dat zij, bij do stemming over
hot Amendement van den Actuarius in do minderheid gestemd hebben, de Predikant van
Somerset Oost, en do Ouderlingen van Sutherland en Simonsstad, en hij het stemmen over
het Voorstel van den Scriba, de Predikanten van Prins Albert, Ladysmith, Albanie, Ceres on
Mosselbaai, en do Ouderlingeu van Albanie, Ceres, Swellendam en Caledon.
Ds. A. Murray wil do
I )e Voorzitter ~vi1 nu met do overige werkzaamheden voortgaan. Be Actuarius spreekt
discussie heropenon, het echter als zijn gevoelen uit, dat de zaak der Ordonnantie nog cone opene kwestie is, en
doc~hdeVoorzitter iS derhalve verder besproken kan worden
Ter stavii~g van zijn gevoelen beroept hij zich op
wat vroeger is genotuleerd in gevallen, waarin gelijk in hot onderhavige, geen enkel voorstel
do meerderheid der stemmen had gekregen. Op zijn verzoek best do Scriba voor, wat dos
aangaaride in do Notulen der Dertiende en Een-en-Twintigste Zitting gevondon wordt. Do
Voorzitter verkiaart dat, naar ziju gevoeben, do zaak afgedaan is. Verseheidene Loden der
Vergadering vragen bet woord, en spreken voor of tegen hot gevoebori door den Actuarius
uitgesproken. Eindelijk geeft do Actuarius kennis dat hij do vorkiaring van don Voorzitter
dat do zaak afgedaan is, op aanstaanden Dingsdag, aan het oordeel der Vergadering zal
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onderwerpen, met het voorstel, dat de zaak als eene opene kwestie beschouwd worde. De
eerste Ouderling van Kaapstad wijst den Voorzitter als punt van orde op Art. 10: 23. 1)e
Voorzitter herinnert tevens aan No. 22 van genoemd Artikel.
De Commissie, beñoemd omu den Brief der Fransche Zendelingen te vertalen en te DeBrie~fderFrans~e
beantwoorden, levert flu hare vertaling en haar Concept-autwoord in, welke beiden met dank
ontvangen worden. Op voorstel van den Ouderling van Colesberg, ondersteuud door den
Assessor, wordt het. antwoord aangenomen, en besloten het, in naam der Synode, aan de
Broeders der Fransche Zending in den Vrijstaat en Basutoland toe te zenden.
Nu wordt gelezen do Petitie van eenige inboorlingen van Duitschland en Frankrijk, Eene inzameling
d.d. 29 October 1870, om ondersteuning voor de lijders door den oorlog in beide genoemde orjd~Pa~ den
landen. Dc Vergadering besluit, op voorstel van den Predikant van George, ondersteund Oorlog.
door den Assessor: Dat, ter ondersteuning der lijdenden aan beide kanten eene aanbeve
ling van wege do Synode uitga, dat in elke Gemeente, tot onze Kerk behoorende, zoo spoedig
mogelijk inzameliiigen gedaan worden.” Tevens wordt bepaalcl dat het gecollecteerde zal
worden opgezonden naar den Eerw. Kerkeraad van Kaapstad, orn door horn gelijkelijk te
worden verdeeld, en aan de respective Consuls der genoemde landen ter hand gesteld.
Be Cornmissie om te rapporteren over de Beschrijvingspunten voorkomende onder Eone Commissie
T
om
Hoofd. VH.—ZENDINGzAAK---alsmede 1~o.
24 der nieuwe Beschri~jvingspunten—oni den wordt
over do benoemd
Zendingzaak
Brief van de Wel-Eerw. Heeren Zahn, Budler en Esselen te overwegen, en—om op het to rapporteren.
Rapport der Zending Commissie, als dat zal zijn ter tafel ge[egd, en tevens het Rapport der
Westelijke Commissie tot het afnemen van het examen voor Godsdienst-Onderwijzers, ver
slag nit te brengen, wordt flu benoemd. Zij wordt zamengesteld als volgt: do Predikanten
van Burgersdorp, St. Stephens, Graaff-Reinet, Beaufort West, Robertson, Clanwilliam eu
Olifantshoek.
Be Predikant van Victoria West levert eon voorstel in, verzoekende orn “voorziening
voor eene Bevestigings-Acte voor den Eerw. Rausch, to Victoria West.” Daar dit verzoek
in verband staat met do Zendingzaak, wordt dit voorstel insgelijks naar bovengenoeaicle
Corn missie verwezen.
Dc Predikant van Robertson levert eon voorstel in, ter regeling van do wijze van
stemmen, dat later ter sprake zal worden gebragt.
Do Commissie, in do Twee-en-Vijftigste Zitting der Synode van 1862 benoemd, om Een Exoxnplaar van
gedrukte Formu
de Formuheren van Eenigheid, enz., te doen drukken, legt, als bewijs van do uitvoering der do
lieronwordt ter tafol
haar opgedragen taak, door den Voorzitter, é5n Exernplaar van hot door haar zamengesteld gelegd.
Bock ter tafel.
Voor do rnoeite en zorg door genoemde Commissie aan haren arbeid besteed, wordt
de dank der Vergadering haar toegebragt.
Dc Kiad-Notulen worden gelozen, en het dankgebed gedaan door den Ouderling van
Cradock, waarna do Zitting gesloten wordt.
Geresumeerd en, na goedkeuring, onderteekend op heden, den ilden November 1870.

~
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ZES-EN-TWINTIGSTE

ZITTING,

iijda~i, den llden November 1870.
Afwezig zijn de Predikanten van Somerset West, Sutherland, Darling, Hanover,
Queenstown, en de Ouderlingen van Zwartland, Philadelphia, Durban, Tulbagh, George, St.
Stephens en Uniondale.
Be Predikant van Simonsstad doet het gebed.
M
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Be Notulen der Vijf-en-Twintigste Zitting worden gelezen en, na eenige veranderin
gen, goedgekeurd en geteekend.
Door den Predikant van Philadelphia, ondersteund door den Assessor, wordt voor
gesteld, en door de Vergadering besloten:
Dat hot Synodaal Besluit omtrent de uitgave
der Kerkelijke Formulieren geplaatst worde in hot Kerkelijke Wetboek, zoowel als in de
gedrukte Exemplaren, waarorntrent door de daartoe aangestelde Commissie versiag is gedaan.”
Eene vraag—” Of personen. die geen Lid maten zijn, als Vader of Moeder bij den
doop hunner kinderen niogen staan”—wordt door den Predikant van Stockenstrom inge
diend, en zal later, ter beantwoording, voor de Vergadering gehragt worden.
App~ivandenQu~sDo Commissie van Bezigheden levert flu haar zesde Rapport in. Op aanbeveling
Ring van daarin gedaan, wordt do aandacbt der Vergadering bepaaId bij floofd. XII: 2—” Appel
van den Qn~stor van den Beaufortschen Ring,” enz. 1)e Predikant van Prins Albert licht
dit punt toe, en leest de Correspondentie voor die er tusschen hem, als Qumstor des Rings,
en den Kerkeraad van Beaufort
est over deze zaak is gevoerd. Het volgende voorstel
wordt door den Ouderling van Stellenbosch, ondersteund door den eersten Ouderling van
Kaapstad, gedaan, en door do Vergadering aangenonien : “ Do Vergadering brengt haren
dank too aan den Qu~stor van den Ring van Beaufort, voor den ijver door hem ann den dag
gelegd, rnaar meent te moeton berusten in bet besluit door den Ring van Beaufort genomen.”
Do Piedikant van Victoria West verzoekt aanteekening win Protcst tegen cht beslmt,
en geeft kennis dat hij. zijno rodenen in geschrifte inleveren zal, hetwelk ook kort daarna
geschiedt
Do vi ag
Moeten
Hoofd XII B 4, In hoe verre zijn do Rmgen verpligt om jaaihjks to veig’ideien 2”
~ ja~h)~s wordt, bij afwezigheid van den Voorsteller~ den Predikant van Flanover, door den Predikant
beautwoord.
van Dordrecht overgenomen. Do Predikant van Riversdalo, ondersteuiid door den Ouder
1mg van Stellenbosch, levert bet volgende voorstel in, dat door de Vergadeimg wmdt aange
nomen : “Dc Predikant van Hanoverworde verwezen naar Art. 31, dat do gestelcie vraag
voldoende beantwoordt.”
No. 12 a der nieuwo Beschrijvingspunton: “Do Syiiode verkiare of ~qewone Rings
vergaderingon, gedurende hare verdaging, wettig goweest zijn of niot,” konit in behandeling
en wordt door den Predikant van Victoria West toegelicht. Do Predikant van Burgersdorp,
ondersteund door dion van Dordrecht, stelt voor: “Op~ doze vraag antwoordt de Synode:
Ja, zij zijn wettig geweest,”—iret welk voorstel do Vergadering zich vereenigt
Do Predikanten van Durban en Victoria \~est verlangen aangeteekend to hebben, dat
zij in do minderheid gestemd hebben.
No. 1 2 b, wordt nu door do Vergadering beschouwd als reeds beantwoord.
Hoofd. XII, B. 5, Do henoeming van Consulonten geschiede voortaan door do
verschillendo Kerkeraden,” komt in ovorweging. Do Prodikant van Colesberg, ondersteund
door dien van RObertson, stelt voor dat do ~ et blijve zoo als zij is,” waarmede do Ver
gadering zich vereenigt.
EenVoorsteiomtrent
Hoofd. XII, B. 6, omtrent hot al of niet wonscheliike der invoering in ooze Kerk van
do nieuwe vertaling dor Hoilige Schnft, wordt in behandeling genomen. Do Predikant van
Bijbels wordt van do )ordrecht, ondersteund door dien van Robertson, diont hot volgende voorstel in, dat met
hand geweZen.
bijkans algenioone stemmen wordt aangenomen :
Jut voorstel wordo van do hand
gewezen
No. 4 der nicuwe Beschrijvingspunten: “Do wenschelijkheid eener nieuwe Kerke
lijke telling,” wordt overwogon. Do Vergadering gevoelt hot moeijolijke eenor zoodanige
telling, en neemt daarom dit voorstel niet ann.
Do opgavo van het
Met hot oog echter op doze zaak stolt de Predikant van Cradock, onderst.eund door
zielental moet zoo dien van Burgorsdorp, voor :
Het worde den verschillenden Kerkeraden ton ernstigste
naanwkonrig moge- nanbevolen, om in de opgave van hot ziolen- en lidmatental zoo naauwkeurig mogelijk te
“

“

“

“

“

zijn.”

Hiermede voreenigt zich de Vergadering.
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No. 17 der nieuwe Beschrijvingspunten: “De Synode neme kennis van het Versiag Diseussie omtrent do
der Synode der Afgeseheidene Kerk van bet jaar 1869”
wordt door deii Predikant van Afgesoheidene~
besehuldiginge~ der
‘
to
Colesberg toegelicht, die het volgende voorstel inlevert, dat door den Predikant van Middel- gon onzo Kerk.
burg wordt gesecondeerd: “Er worde, van wege deze Synode, eene Commissie aangesteld,
om op de beschuldigingen der Afgescheidene Synode tegen onze Kerk te antwoorden.” Dc
Predikant van Worcester ondersteunt bet voorstel.
Na de Pauze wordt de discussie over bovengenoemd voorstel voortgezet. Dc Predi
kant van Zwartland, ondersteund door den eersten Ouderling van Kaapstad, stelt als Amendemerit voor: “Er worde geen notitie van genomen.” Dit Amendernent wordt verworpen Eene Commissie be
en het Voorstel door eerie groote meerderheid aangenomen.
noerndomdaarop to
De Predikanten van Colesherg, Somerset Oost, Middelburg, GraafY-Reinet en Cradock,
met den Assessor en den Ouderling van Colesberg, worden in deze Commissie benoerad, die
den last ontvangt on, nog vóór het sluilen der Synode, met hare wederlegging gereed te zijn.
Dc Predikant van Prins Albert levert eene vraag in, betreffende aanncmingen die
buitenaf in Gemeenten plaats vinden,—die later in overweging zal komen.
De Predikant van Tulbagh stelt flu voor, daar hij vernomen heeft dat de eerste Besluit orn do BoliJ
nitgave onzer Belijdenisschriften in het Engelsch is uitverkocht: “Dat eene tweede uitgave
g~i~
van de Belijdenisschriften en Formulieren. a~smede eerie afzonderlijke uitgave van het Kort to doen drukken.
l3egrip met Sehriftuurteksten, in het Engelsch, voor rekening van bet Synodale Fonds uitge
geven worde.” Bit voorstel, ondersteund door den Predikant van Glenlynden, wordt door
de Vergadering aangenomeu.
Op voorstel van den Predikant van Siinonsstad, besluit de Ver~aderin~
tevens dat aoemd
Bone Commissie
beb
b
om do ver
de meuwe uitgave eerie herziene en verbeterde zal zijn, en draagt d~t werk op aan eene talingteherzien, ens.
Commissie bestaande uit de volgende Leden : do Hoog-Eerw. Professor Murray, do derde
Predikant van Kaapstad en de Predikant van Simonsstad.
No. 25 der riieuwe Beschrijvingspunten kornt ter sprake: “Dc Synode geve haar
verlangen te kennen,” enz. De Predikant van Dordrocht, die het toelicht, maakt het tevens
tot Voorstel, en wordt door den Predikant van Humansdorp ondersteund.
Dc Ouderling van Murraysburg levert eon Amendement in, dat gesecondeerd wordt
door den Preclikant van Riversdale, en van den volgenden inhoud is: ‘-Art. 45, tweede
gedeelte, voorziet genoegzaam in het gevraagde in No. 25 der nieuwe Beschrijvingspunten.”
Bit Arnendement wordt door de Vergadering aangeriomen.
No. 27 wordt door den Predikant van liordrecht teruggetrokken, nadat hij eerst de
rodenen had opgegeven, die hem tot het inzenden van dit voorstel bewogen hadden.
Het Versiag der Zending Corn niissie wordt flu ingediend, en door den Voorzitter Hot Versiag dor Zen
gesteid in handen der Commissie die benoemd is, om daarop to rapporteren.
Het eerste gedeelto van het Versiag der Commissie van Revisie wordt voor do Ver
gadering gebragt. Op aanbeveling van Beschrijvingspunten I: 4 en X: 32 stelt de Coin
missie voor: 1. Dat van Art. 42 do tweede volzin geschrapt worde. 2. Dat Art. 197 aldus
worde gcwijzigd: “ In geval van overlijden eens Predikants geeft do Kerkeraad daarvan Hoe te haudelen bi]
onverwijid kennis aari den Consulent. Waar cone toolage uit ‘s lands kas wordt ontvangen, ~eO~ ~ov~IJd~n van
geeft de Consulent kennis aan bet Gouvernernent, tevens verlof verzoekende, om eenen Predikant
to beroepen.” (Zie Art. 207.) Beide deze aanbevelingen worden door do Vergadering
aangenomen.
No. 3 stelt cone wijziging voor van Art. 215. Bij do behandeling daarvan spreekt
do eerste Predikant van Kaapstad het gevoelen nit dat hot beter zou zijn, hot Rapport eerst
to doen drukken en den Loden in handen stellen. lJaar do Vergadering zich hierrnede
vereenigt, wordt do verdere bohandeling van dit Rapport uitgesteld totdat aan dezen wensch
gevoig zal zijn gegeven.
No. 29 der nienwe Beschrijvingsj~nnten: “ Dc Synode bepale dat zij vrijheid van
discussie in Kerkelijke Vergaderingen net uitstrekt tot do veroorloving om de leer die naar
-

-
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Be~preking van,
“Vnje Discussie
do Vergadering.

Gods Woord vervat is in de aangenomene Formulieren vaii Eenigheid te wederspreken of to
bestrijden,” wordt door den Predikant van Dordrecht toegelicht en voorgesteld, en door den
Scriba ondersteund.
Be Ouderlino van Stellenbosch levert echter eon Amendement in, van den volo~enden
in
nihoud: “Be Vergadering maakt op dit punt geene bepaling daar zij zulk eene daad van
geen Lid eener Kerkelijke Vergadering verwacht,” dat door den eersten Predikant van
Kaapstad ondersteund en door do Vergadering aangenomen wordt.
Be Kiad-Notulen worden gelezen, en het dankgebed gedaan door den Predikant van
Ceres.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den l2den November 1870.
•

•

ZEVEN~EN~TWINrI~TGSTE

ZITTING,

Zaturda9, dei~ l2den November 1870.

Afwezig zijn de Predikanten van Piketberg, Somerset West, Sutherland, Hopefield,
Glenlynden, de derde van Kaapstad, Napier, Eredasdorp, Queenstown, Hanover, Colesberg,
Middelburg, en do Ouderlingen van Zwartland, Philadelphia, Swellendam, Durban, Tulbagh,
Uitenhage, Franschhoek, St. Stephens, Richmond (wegens ongésteidheid) en Willowmoore,
welke laatste, met verlof van den Voorzitter, de. Vergadering verlaten heeft.
Ret gebed wordt gedaan door den Predikant van TJniondale.
Be Notulen der vorige Zitting worden gelezen, goedgekeurd en onderteekend.
Us. Noethling wil
De Ouderling van Stellenbosch geeft kennis dat, wanneer bet Rapport der Corneon Besluit in rovisie missie ter Revisie wederom ter sprake zal komen, hij eon voorstel doen zal tot bet in revisie
brengon.
brengeii van het besluit dat op gisteren namiddag, met betrekking tot Art. 197 der Kerke
lijke Wetten, isgenomen.
Naar aanleiding van het Rapport van do Conimissie van Bezigheden brengt de Voor
zitter voor do Vergadering No. 41 van de nieuwe Beschrijvingspunten: c~ In hoe ver is do
komst van den Wederdooper Groenewoud in ons land toe te schrijven aan de Couferentie,
gehouden te Worcester in het jaar 1860 9” Na eenige discussie worth, met verlof van eene
kleine meerderheid der Vergadering, dit punt door den Voorsteller, den Predikant van

Victoria West, teruggetrokken.
Be Predikanten van St. Stephens en Uniondale verzoeken aanteekening dat zij in de
minderheid gestemd hebben.
Us. Leibbrandt wil
No. 42 wordt onder de aandacht der Vergadering gebragt, luidende: “In hoe ver
zok~r Voorstel
moet de sekte der Wederdoopers to Wellington beschouwd worden als eene rijpe vrucht,
~~lof
eene consequente ontwikkeling der zoogenaamde herleving 9” De Predikant van Victoria
West verzoekt verlof tot terugtrekking ook van dit punt. Dit geeft aanleiding tot het
indienen van bet volgende voorstel door den Actuarius, die door den Predikant van Stellen
bosch oudersteund wordt “Tenzij de Predikant van Victoiia West zijn leedwezen betuige
over hot mzenden van Beschrij~’mgspunt No 42, verklare de Vergadering het gevraagde
verlof tot het intrekken daarvan alleen te verleenen, met de uitdrukking harer hooge afkeu
ring van hetzelve.” Ten gunste van dit voorstel spreken de Predikanten van Uitenhage, St.
Stephens, Burgersdorp, Clanwilliam, ()lifantshoek, Somerset Oost, Murraysburg, Dordrecht,
Beaufort West, Stellenbosch, en de Onderlingen van Stellenbosch, Worcester en Wellington.
.Daartegen spreken de Predikanten van George en Darling, welke laatste, ondersteund door
zijnen Ouderling, bet volgende Amendement inlevert “ Dc Vergadering besluite in dit
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~eEàIvan den tot hiertoe gevolgden regel niet af te wijken, en derhalve den Predikant van
~V~i~orIa West verlof tot intrekking van zijn Besehrijvingspunt te verleenen.”
Voor dit Amendement verkiaren zich slechts zes stemmen, terwiji het Voorstel van
dei~ Actuarius met bijkans algemeene stemmen wordt aangenomen.
T)e Kiad-Notulen worden gelezen, en het dankgebed gedaan door den Predikant van
Villiersdorp.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den l4den November 1870.

ACHT-EN-TWINTIGSTE
Maancla~ç’, den

ZITTING,

l4den November 1870.

Afwezig ziin de Predikanten van Somerset West en Sutherland (beiden wegens onge
steidheid), ook van St. Stephens, Dordrecht, Clanwilliam, Napier, Victoria West, Philadel
phia, Glenlynden en Namaqualand (laatstgenoemde met verlof), en do Ouderlingen van
Zwartland, Philadelphia, St. Stephens, I)urban, Tulbagh, Pranschhoek, Fraserburg en
Riebeek ‘\Vest
Do Moderator doet het gebed. De Notulen der Zeven-en-Twintigste Zitting worden,
na goedkeuring, onderteekend.
Het eerste gedeelte van het Rapport der Commissie van Revisie wordt den Loden in
handen gesteld, en zal heden na de Pauze behandeld worden.
Dc Commissie, benoemd om de Beschrijvingspunten betrekking hebbende op Opvoe
ding en Onderwijs to behandelen, levert. hear rapport in dat gelezen wordt. Do Vergadering
besluit dat dit Rapport zal gedrukt worden, ten einde den Leden do gelegenheid te goven,
het vooraf te overwegen.
No. 18 der nieuwe Beschrijvingspunten “Do Synode zorge voor eene geregelde Voorstel omtrent
Openbare Godsdienstoefening bij de Diaraantvelden,” wordt door den Predikant van Coles- Oponbare Gods.
dienstoefernugen aan
berg toegehcht, die een Voorstel inlevert dat door den Preclikant van ~omerset Oost onder- Ce Diamautyolden.
steund wordt. Nog twee Arnendementen worden voorgesteld door de Predikanten van
Murraysburg en Aberdeen, welke echter beiden, met hot Voorstel zeif, worden teruggetrok
ken, ten gunste van het volgende Anaendement van den Predikant van Cradock, hetwelk de
Predikant van Colesberg flu secondeert en do Vergadering aanneemt: “De zaak worde in
handen gesteld van eene Speciale Commissie om, staande de Vergadering, aan to bevelen,
hoe op do best mogelijke wijze te voorzien in do geestelijke behoeften van de Leden onzer
Kerk aan do Diamantvelden.”
Tot Commissie worden berioernd do Predikanten van Colesberg, Graaff-Reinet, Somer
set Oost, Murraysburg, Heidelberg en Aberdeen.
No. 21, “Dc Synode bepale een’ jaarlijkschen algenieenen Dank- en Bededag,”
wordt ter sprake gebragt, doch door den Voorsteller teruggetrokken, omdat hij meent dat
dit punt met meer vrucht zal kunnen besproken worden, in eene bijeenkomst tot broederlijk
onderhoud, waartoe hij hoopt dat doze Vergadering besluiten zal.
Nu stelt de Actuarius voor dat er ook thans, gelijk bij vorige gelegenheden, cone Besluit am eon Broo.
Morgenzitting aan eon hroederlijk onderhoud gewijd wordo, met welk voorstel de Vergade- ~ to
ring zich vereenigt.
Do Predikant van Darling verzoekt aanteokening, dat hij in do minderheid gestemd
heeft, en de Predikant van Hanover hetzelfde, met kennisgeving tevens, dat hij zijne rodenen,
waarom hij dus gestemd heeft, later in geschrift gevon zal, hetwelk hij nog, tijdens de
Zitting, doet.
N
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Eeno Commissie
wor~t.benoernd~om
het bouwen van
Kerken, enS.

De Zitting, voor dit onderhoud bepaald, is de Morgenzitting van Vrijdag aanstaande.
No. 22, “De Synode stelle eene Commissie aan om Gemeenten, die nieuwe Kerken
wenschen te bouwen, te adviseren onitrent bouwrneesters, plannen, wijze van bouwen,” enz..
komt ter sprake. Het voorstel daarin, door den Predikant van Colesherg gedaan, wordt
gesecondeerd door dien van Heidelberg.

De Predikant van Darling, ondersteund door dien van Queenstown, stelt als Amende
rnent voor: “De Synode stelle een’ bekwamen bouwkundige aan, ten einde. de aan het
Theologisch Seminarium onderwezen wordende jongelieden onderwijs in de bouwkunst te
geven.”
Flet Amendement krijgt drie stem men voor zich; bet• Voorstel, daarentegen, de
groote meerderbeid der Vergadering. Dc Predikanten van Wijnberg, Stellenbosch, Glen
lynden en Cradock worden tot deze Commissie benoemd.
Na de Pauze wordt het Rapport der Commissie van Revisie verder behandeld. De
overige aanbevelingen der Commissie op I: 4 en X: 32 worden zonder discussie aallgenomen.
Veranderingen en
Ten gevolge hiervan worth Art. 215 aldus gewijzigd: “Bezwaren tegen den beroe
be~oepo~avav.~ Pre- pene moeten schriftelijk bij den Kerkeraad ingeleverd worden, en door denzelven genigtig
dikanten.
bevonden wordende, na de derde afkondiging, bi] den Pr~’$es dee Rin~qs worden ingezon den,
die dezelve in Itanclen der Ringecommiscie zal s/ellen, om te ond~rzoeken en te beslissen.”
Art. 216 wordt in den laatsten regel aldus gewijzigd: “ Door dezen, waar eene toe/age ~
‘e lands icas wordt ontvangen, ter approbatie aan het Gouvernement voorgedragen.” In
Art. 226 worden geroijeerd de woorden “en door denzelven aan ‘I Gouvernement, ten einde
verlenging van den gee/olden termifn to verlcrijgen.” In Art. 231 wordt deze verandering
gemaakt: “ Het voorts gebleken zijnde dat Zifrt-Rerw. beroepen is tot Leeraar der Gemeente,”
—terwijl deze woorden geroijeerd worden: “door hot Gouverneinent in.gevolge 6eroepii~q van
do Gemeente te
de aanslelling heeft be/comen.”
Naar aanleiding van deze veranderingen wordt ook Art. 171b aldus gewijzigd:
“Zal, waar eene loelage nit ‘e lands has genoten wordt, aan het Gouvernement terstond kennis
worden gegeven.”
lie voorgestelde veranderingen naar aanleiding van II: 4 en No. 32 der nieuwe
Beschrijvingspunten: “.De Synode bepale ecu quorum voor Synodale- en Ringsvergaderin
gen,” komen ter sprake.
Bepalingen omtront
De Commjssje stelt voor om aan Art. 12 als tweede voizin, bij te voegen: “Geene
~ Ver~ç’aderin~çi zal we/tici geconstitueerd icunnen worden, teuzif van het ge/al, waaruit, vo~’ens het
gen.
voorgaande, de iS’ynode zon moe/en bestaan, do he/ft tegenwoordig zif. Van het ge/al op de
.Presentielijst zal, voor gewone werlczaamheden, een c/crc/c ecu quorum nitmaken.”
Dc Predikant van Darling, ondersteund door dien van Heidelberg, wil dat bet quorum
zijn zal “eén meer dan do lzelJ’t.” 1-let Amendemeiut wordt verworpen, en de aanbeveling
der Commissie aangeriomen.
Do verandering, in Art. 27 voorgesteld, wordt goedgekeurd, zullende aan gem. Artikel
deze bijvoeging plaats hebben: “ Geene Vergadering van den Ring zal wettiq geconetitneerd
hunnen worden, tenzif van het getal, waaruit, volgens hot voorgaande, do Ring zou moe/en
bestaan, or twee-derden /egenwoordzq z~jn. Van Itet ge/al op de Presentielifet za4 voor
pewone werkzaamheden, de lie/fl een quorum nitmahen.”
Dc voorgestelde bijvoeging aan Art. 10: 9 en Art. 124 wordt door de Vergadering
aangenomen, luidende als volgt: “teuzif van den Kerkeraad ten minste twee-derden c/er
.1eden, en van Ring en Squode, ton minste twee-derden c/er Ieden op c/c .Presentielijst
tegenwoordig z~yu.”
Gemaakte verande.
Dc in Art. 127 door de Commissie voorgestelde verandering: “Zoo de Vergadering
in Wetsarti- l~ierdoor tot beneden het bif Art. 124 bepaalcle twee-derden mogt verminderd worden,”
wordt door de Vergadering goedgekeurd.
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Be door de Commissie, naar aanleiding van X: 2, voorgestelde verandering van
Art. 6, namelijk dat het woord “hooper” in den eersten regel geschrapt worde, wordt
insgelijks goedgekeurd.
Naar aanleiding van Beschrijvingspunt II: 5, 6 en No. 28 en 31 der nieuwe Be.
schrijvingspunten, stelt de Commissie eenige wijzigingen en veranderingen voor, aangaande
welke de Ver~adering, op voorstel van den eersten Predikant, ondersteund door den eersten
Ouderling vaii Kaapstad, besluit do disoussie daarover tot aanstaanden Donderdag uit to
stellen. Tevens blijft de verdere behandeling van dit Rapport tot op dien dag overstaan.
Hoofd. XII: B. 2, waarin do Predikant van Darling vraagt naar de gesehiedenis Discussie aangaaude
van het ontstaan en de invoering van de thans vigerende Aete van Onderteekening van aan
komende Predjkanten der Gereforrneerde Kerk in Zuid-Afrika—wordt in behandeling ~kanten.
genomen. Be Voorsteller geeft de redenen op die tot het doen van deze vraag aanleiding
gegeven hebben, en zegt dat hij, daar hij niets vond in de Acta Synodi van een besluit
waardoor zoodanige Acte werd vastgesteld, eene Correspondentie met den Ex-Actuarius daar
over heeft gevoerd, welke hij voorleest. In antwoord op zijne vraag worcit door den Scriba
en den Moderator verklaard, dat in 1 837, gelijk blijkt uit de Notulen, een besluit aangaande
de Onderteekeningsformule werd genomen, en dat zij zich herinneren dat het I)ocument, zoo
als het nu bestaat, in de Synode is voorgelezen en goedgekeurd. Be eerst@ Predikant van
Kaapstad herinnert zich gevraagd te hebben, of zij die reeds geteekend hadden, op nieuw
moesten teekenen, waarop ontkennend werd geantwoord. Be Predikant van Zwartland
bevestigt dit en weet dat hij toen nog gezegd heeft—” dan zijn wij vrij en do anderen
hebben eene keten.” Ook de Predikant,van Prins Albert spreekt naar aanleiding van doze zaak.
I)e Predikant van Hanover, ondersteund door dien van Darling, doet flu het volgende
voorstel, waarvoor slechts de Voorsteller en Secondant, met hunne Ouderlingen zich ver
kiaren, en dat derhalve verworpen wordt: “Eene Commissie worde aangesteld die zaak to
onderzoeken en daarover rapport te doen.” Do Predikanten van Darling en Hanover geven
kennis van Protest, met opgaaf van redenen.
Hoofd. X: 29, “Art. 68. Hoe moet men hanclelen, waar eene getrouwde vrouw Discussie omtreu~
nog geen 15 jaar heeft bereikt ?“ wordt door den Predikant van Uitenhage toegelicht. Be ~
Predikant van Graaff-Reinet, ondersteund door dien van Colesberg, stelt voor: “Zoodanige bepaalden ouderdom.
persoon zal met hare aanneming moeten wachten, totdat zij den bij Art. 68 bepaalden ouder
dom van 15 jaren bereikt zal hebben.”
Be eerste Ouderling van Kaapstad, ondersteund door den Predikant van Darling,
wil hot volgende als Amendement: “Daar do wet (Art. 68) alleen ziet op ‘jonge dochters,’
is de Vergadering van gevoelen, dat zij geene betrekking hebben kan op getrouwde vrouwen,
en dezulken dus dienen aangenomen te worden, indien daartoe bekwaam bevonden.”
Het Amendement wordt verworpen en het Voorstel aangenomen.
Be Kiad-Notulen worden gelezen, en het dankgebed gedaan door den Predikant van
Bredasdorp.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den I5den dag van November 1870.

NEGEN-EN-TWINTIOSTE ZITTING,
Din11sda~, den l5den November 1870.
Afwezig zijn do Predikanten van Somerset West, Sutherland, Namaqualand en Phila
delphia, en de Ouderlingen van Zwartland, Philadelphia, Riebeek West, Willowmoore en
St. Stephens.
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Be Predikant van Willowmoore doet het gebed. Be Notulen der laatste Zitting
worden goedgekeurd en daarna onderteekend.
Een Vers~ag wordt
Met betrekking tot de Petitie van ecu aantal Kerkeraadsleden, op laatstleden Woens
~ dag bij de Vergadering ingeleverd, vraagt de eerste Ouderling van Kaapstad, ten einde te
Kaap~tadschen Ker- doen uitkonien dat de bedoelde Petitie van den Kaapstadschen Kerkeraad afkomstig was,
keraacl.
verlof aan de Vergadering voor te leggen een document, door den Scriba des Kerkeraads
onderteekeud, en breedvoerig versiag doende van wat er in eene Kerkeraadsvergadering, op
den 7den dezer gehouden, gedaan is. Bit document wordt ter tafel gelegd en gelezen.
Be Commissie, benoemd om ecu plan, ter oprigting van een Pensioen Ponds voor
Emeriti Predikanten te beramen, levert haar Rapport in, dat gelezen wordt. Op voorstel
van den Assessor wordt besloten, dat bet, voor de behandeling, eerst gedrukt en den Leden
in handen gesteld sal worden.
Rapport der Regt~sRet Rapport der Regtscomrnissie wordt gelezen en overwogen. Be zaak waarover
commissie.
bet eerst gerapporteerd wordt, is die onder Beschrijvingspunt XI: 1, behelzende of ecu
Appèl, door J. B. Hugo van Worcester, van de uitspraak des Kerkeraads dier Gemeente op
den Ring van Tulbagh, Of eene nieuwe klagte tegen den gezegden Kerkeraad.
Do zaak van j. n.
Dc eerste aanbeveling der Commissie is deze: “Uwe Commissie is van oordeel, dat
HugovanWorcester. de Synode in deze zaak niet trede, en wel om de volgende redenen : Wordt het bezwaar van
den kiager beschouwd ecu .4pp~l te zijn, dan heeft hij zijn regt hiertoe verloren, owdat hij
niet voldaan heeft can den eisch der Kerkwet in dezen.” (Zie Art. 149.) Be Vergadering
vereenigt zich hiermede.
Dc tweede aanbeveling luidt aldus: “Wordt het beschouwd eene nieuwe /~la8te te
zijn, dan is de klagte ongegrond, aangezien het uit de ingezondene stukken niet blijkt, dat
de Kerkeraad in de zaak zelve is getreden, maar wel dat hij klager gecensureerd heeft omdat
deze, na eene drie-maal herhaalde aanschrijving van den Kerkeraad, voor hem niet is ver
schenen. Bovendien zoude het als nieuwe klagte ter eerster instantie voor den Ring moeten
gebragt worden.” (Zie Art 172.)
Na eenige discussie worden de voornaarnste docurnenten, op deze zaak betrekking
hebbende, gelezen.
Be Assessor, ondersteurid door den Predikant van Glenlynden, stelt nu voor: “Dat
uitgelaten worde, na het woord ‘aangezien,’ tot aan d~ woorden ‘het als nieuwe klagt ter
eerster instantie voor den Ring,’ enz. En verder bij Art. 172 te voegen Art. 147.”
Be Predikant van Uitenhage, ondersteund door dien van Somerset Oost, wil dat de
aanbeveling der Commissie in haar geheel aangenomen worde. Be \‘ergadering vereenigt
zich met dit Aniendement. Be eerste Predikant van Kaapstad en de Assessor verzoeken
aanteekening dat zij in de minderheid gestemd hebben.
Bij de behandeling dezer zaak namen de Predikant en Ouderling van Worcester noch
aan de discussie noch aan de stemming dccl.
Do zaak van P. WesI-let tweede punt handelt over Hoofd. XI: 3, “Memorie van P. Westerman 1-loltermaiiflolsteijn van steijn van Victoria West,” ens., waaromtrent de Commissie aanbevcelt: “Bit stuk bevat
een beroep van de uitspraak des Beaufortschen Rings op de Synode Daar in deze zaak
ook niet is voldaan aan hetgeen de wet in dezen eischt (zie Artt. 179 en 180) zoo is uwe
Commissie van gevoelen dat de Synode in deze zaak niet trede.” Be Vergadering vereenigt
zich met dit gevoelen.
A èI tegen cone
Bet derde punt betreft Roofd. HI: 3, “.Appèl tegen de uitspraak der Synodale
UI~praak der Syno- Commissie in de zaak van Baviaanskloof,” komende van den Kerkeraad van Willowmoore.
~ ~ Be Comrnissie raadt desaangaande aan: “Omtrent dit beroep is uwe Corn missie van oordcel,
Willowmoore.
dat de uitspraak der Synodale Comniissie in deze zaak alzoo worde gewijzigd, dat aan die
bewoners van Eaviaanskloof vrijheid vcrleend wordt orn, de$verkiezelule, 1tun~ie kerkel~jke
voorre~ten te U~tenka~e te qenieten, op grond dat, door de bekrachtiging van gemelde uit
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spraak, zoo ais die thans leest, het zou kunnen beschouwd worden, dat de vastgestelde
grensscheidmg feitelijk veranderd is.”
IN a eenige discussie wordt dit gedeelte van het Rapport insgelijks door de Vergadering
aangenomen.
Het vierde punt heeft betrekkiug op No. 48 der nieuwe Beschrijvingspunten: “Appèl
van de uitspraak der Synodale Commissie op eene vraag aangaande het teekenen van schuld
bewijzen door den Leeraar eener Gemeente,” komende van den Predikant van Prins
Albert.
De aanbeveling der Commissie in dezen, is: “TJwe Commissie uitsluitend gelet heb- Appèl tegen
bende op de vraag door den Appellant gesteld, is van oordeel, dat zij geene reden ziet om de d~~mi~e door
Hoog-Eerw. Synode een ander antwoord aan te bevelen, dan dat door de Synodale Cow missie D~.Krige aangaande
er op gegeven. Ook hiermede stemt de Vergadering in. (Het antwoord der Synodale n~jn~”
Cotnmissie luidt als volgt: “Wanneer de Kerkeraad besluit schuld to maken, of over te
nemen, zoo teekent do Voorzitter des Kerkeraads het schuldbewijs naede, zelfs dan, wanneer
hij voor dat besluit niet heeft gestemd.”) Hiermede is het Rapport der Regtscommissie
afgehandeld.
Het Rapport der Commissie, om versiag te doen over het al of niet wenschelijke van
eene aanbeveling, van wege de Synode, ow “The Presbyterian Hymn Book” te gebruiken
bij de Engelsobe Godsdienstoefeningen in onze Gemeenten, wordt gelezen: en door de Ver
gadering aangenomen.
Op grond van dit Rapport, wordt do &gemeene invoering van den Gezangbundel, Eon Gezangbendcl
bekend onder den naam van “Hymns for Divine Worship,” door do Vergadering aan
bevolen.
sche Godsdienstoefe
Do Actuarius geeft nu te kennen, dat hij, om redenen door hem opgegeven, hot ~
trekt
voorstel waarvan hij, in do Vijf.en-Twintigste Zitting kennis heeft gegeven, wenscht in te ~ ~oors~e1~te~g,
trekken. Hij behoudt zich nogtans het regt om later eene uitspraak der Vergaderincr te sen
aangaandehetbeslis
eeoer zaak door
vragen op ae twee punten van Orde; vooreerst of de uitspraak van den Voorzitter beslissend den Moderator.
is, ook wanneer de meerderheid der Vergadering zich er niet mede vereenigt, en ten tweecle of,
wanneer alle voorstellen afgestemd worden, eene zaak noodzakelijk beschouwd wordt als
afgedaan.
De Predikant van Ladysmith levert nu in hot Protest, waarvan hij vroeger heeft
kennis gegeven, tegen bet roijeren van Art. 45~ der Kerkelijke Wetten.
No. 43 der nieuwe Beschrijvingspunten, waarin de Predikant van Victoria West
vraagt om vernietiging van het Besluit der Synode van 1862, ten opzigteyan do Herleving,
is nu aan de orde. I)e ~ oorsteller vraagt verlof ow het terug to trekken. Do eerste Pre
dikant van Kaapstad, ondersteund door den Predikant van Daring, stelt voor: “Dat dit
verlof verleend worde.” Dc Assessor, ondersteund door den Fredikant van Cradock, wil
dat dit verlof zal gegeven worden, met het oog op het besluit door de Vergadering, ten
opzigte van No. 42, genomen. Met dit Amendement vereenigt zich de Vergadering.
Na do Pauze komt Hoofd. I : 3 ter sprake : “Hoe moet dat gedeelte der Ordon
nantie, Art. VI, worden verstaan, waar
de Noderlandsche Geloofsbelijdenis ver
zwegen is 9”
De Predikant van Richmond licht dit punt toe, en levert, na het opnoemen zijner Discussie omtrent
redenen voor het in~enden daarvan, het vo]gende Voorstel in, dat door don Predikant ‘.‘an ~
Somerset Oost ondersteund wordt: “Aangezien het gebleken is dat de Nederlandsche Ge- Geloofsbelijdenis in
loofsbelijdenis (Conj-’essio Bel~qicc) in do Ordonnantie niet bij name is genoemd, en doze do Ordonnantie.
onnaauwkeurigheid in Sectie VI, zoowel voor do leer als hot eigendom der Kerk, zeer schade- ~o~s,te1 van Dr.
lijke gevolgen zoude kunnen hebben, zoo besluit do Vergadering eeno Coinmissie to bonoe
men, ten einde de Ordonnantie, en vooral de Zesde Sectie derzelvo, in overweging to nemen
en eon Rapport uit te brengen orntrent den wog langs welkon do Kerk bevrijd zou kunnen
worden van hot gevaar hiorboveri bedoeld.
0
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Besluit der
dering.

“Do Synode draagt het aan deze Commissie op om bet noodige advies in deze zaak
in to winnen, en hij tijds een beredoneerd Rapport uit to brengen, orn door de Ringen in
hot aanstaande jaar te worden overwogen. Zij beveelt den Ringon aan, hun gevoeleri over
doze zaak aan de to henoemen Commissie mode to deelen, opdat deze in do gelegenheid
gesteld worde om bij de eorstkomonde Synodale Vergadering eon uitvoorig versiag daarvan
aan haar voor to leggon.”
Do eorste Ouderling van Kaapstad vraagt of dat gedeelte van hot Voorstel dat van
do geheelo Ordonnantie spreekt, niet in strijd is met hot iteglement van Orde, daar hij do
zaak der Ordonnantie als reeds afgehandold beschouwt. Hot antwoord van den Moderator
is: “ Neon; hot is daarmode iLiet in strijd, omdat hot niet spreekt van horroeping dor Or
donnantie,”
Voor dit Voorstel verkiaren zich do Predikanten van Clanwilliam, Somerset Oost,
Cradock, do Paar], Glonlyndon, Colesberg, Murraysburg en Stellenbosch, do Assessor en de
Actuarius.
Daar tellen do eerste Predikant van Kaapstad, do Prodikanton van Albanie, Darling,
Hanover en Beaufort West, de Seriba en de eerste Ouderling van Kaapstad.
Dc Predikant van 1-lanover, ondorsteund door dien van Quoenstown, stelt bet vol
gendo Amendornent voor: “ Do Synode late de zaak zoo als zij is.”
Verga
Voor hot Amendemont zijn er slochts vijf stemmen; terwiji hot Voorstel met eone
grooto meerderheid wordt aangenomen.
De eerste Prodikant van Kaapstad, do Predikant van Prins Albert en de eerste
Ouderling van Kaapstad verzoeken aantoekening, dat zij in do mindorheid gestemd hobben.
De Predikanton van Hanover en Darling gevon kennis van schriftelijk Protest met
opgave van redenen.
Do Kiad-Notulen worden flu golozen, en het dankgebed gedaan door den Predikant
van Napier.
Geresumoerd en onderteekend op heden, den l6den November 1870.
-

DERTIGSTE

ZITTING,

Woen$dap, den l6den November 1870.

Afwozig zijn do Prodikant van Somerset Wost, wegens ongesteidhoid, en die van
Namaqualand, met verlof~ alsook do Ouderlingen van Philadelphia, IJitenhage, Willowmoore,
Durban, Stellenboseb, Zwartland en St. Stephens.
Be Scriba doet het gebed. Be Notulon der Negen-eu-Twintigste Zitting wordon
gelezen en, na goedkeuring, onderteekend.
Be Prodikant van Puns Albert leveit Protest in tegen hot Besluit door do Vergade
ring op gisteien, naar aanleid.ing van No 1~8 der nieuwo Beschnjvingspunton, genomen
Be Piedikant van George veizoekt aantoeke~ing dat hij op gisteren, bij do behan
doling van I: 3, met verlof van den Voorzitter, afwezig is geweest.
RapportvandeCom
hot Rappoit van do Commissic van Opvoeding en Ondeawijs wordt behandeld De
mis&e over Opvoe- Predikant van Colesber~r licht, naar aanleidino~ van do aanbeveling dor Commissie onder
ding en Onderwijs. No. 1 vorvat, bet VoorsTel door hem ingezond~, en to vindon onder No. 19 der nieuwe Be
schrijvingspunten, broodvoerig toe, en stelt voor, dat de aanbevehng der Commissie, “dat
eene Normaal School woide opgeugt,” aangeiiomen worde, ‘t~olk Voorstcl door den Predikant
van Robertson ondorsteund wordt.
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Met bijkans algemeene stemmen verklaart de Vergadering dat de oprigting eener
zoodanige School wenschth~7c is.
De vraag wordt flu besproken : “Is zij rnogelijk P en welke zijn do beste middelen Discussia omtrent
om zulk eerie School tot stand te bre.ngen, en to doen beantwoorden aan het doel harer ;~e1Normaa1oprigting ?“ Pit punt wordt flu breedvoerig besproken. Voor hot mogelijke spreken de
Assessor, de Predikanten van Glenlynden, Robertson, George, St. Stephens, Aberdeen,
Clanwilliam, en do eerste Onderling van Kaapstad. Er te~en zijn de Scriba, de Predikanten
van Riversdale, Hanover, Somerset Oost, Cradock, en de eerste van Kaapstad, en de Ouder
lingen van Villiersdorp, Colesberg en Glenlynden.
Onder doze discussie worden do volgende Voorstellen ingediend: Dc Predikant van
Beaufort West, gesecondeerd door dien van Colesberg, stelt voor: “Dat, volgens aanbeveling
der Commissie van Op~oeding en Ondeiwijs er cone Synodale Opvoedings-Commissie aange
steld worde, om 1. Volgens voorstel 2. cl~ van hot Rapport van gemelde Commissie te
trachten do fondsen bijeon te brengen, ter oprigting en ondorsteuning eener Normaal-~chool;
en 2. Zulk eon Instituutook dadelijk op te rigten, zoodra do fondsen het eenigzins toelaten;
en verder to handelen overeenkomstig bepalingen. Do bijdragen der Kerkeraden moeten
vrijwiilig beschouwd worcien.”
De ~eerste Ouderling van Kaapstacl, ondersteund door den Actuarius, stelt, als
Amendement, voor: “flat do aaribevelingen der Commissie onder Nos. I en 2 van het
Rapport in haar geheel aangenornen worden.”
Be Predikaiit van Swellendam, ondersteund door dien van Somerset Oost, s~e1t als
verder Amendement voor: “Hot plan, ter bevordering van Opvoeding on Onclerwijs, in
1562 ontworpen, blijve, maar worde met kracht uitgevoerd.”
Do Predikant van Stellenbosch heeft eon verder Amendement, dat door den Predi
kaiit van Graaff-Reinet ondersteund wordt, en aldus luidt: “ Do Vergadering verzoeke aan
do Commissio voor Opvoeding, cm hot Rapport terug to nenien, en oen duidelijk en zoo
eenvoudig mogelijk plan voor de Vergadering to leggon, waarop eene Normaal-School zou
kunnen worden opgerigt en in stand gehouden.”
Na de Pauze wordt hot Amendement van den Predikant van Stellenbosch ter stem
ming gobragt en door do Vergadering aangenomon.
Daar do Commissie van Onderwijs, bij monde van den Predikant van Colesberg,
hare boreidwilligheid betuigd heeft orn de zaak eener Normaal-School verder to ovorwegon,
mits eenige andere Loden dozer Vergadering, die heden morgen over do zaak gesproken
hebben, aan haar worden toogevoegd, bepaalt do Vergadering dat de Pred~kariten van Graafi’
Reinet, Stellenbosch en Cradock, ter verdere overweging van dit punt, aan bovongenoemde
Corn missie zullen worden toegevoegd.
Nu wordt in behandeling genomen bet onderwerp der Vrije Verkiezing, naar aan- Discussie orntrent
leiding der Beschrijviugspnnten, voorkomende onder Hoofd. IX : 12, a, 6, c, d, l-loofd XII: Vrije Verkieziug.
B. 1 on No. 14 cler nieuwe Beschrijvingspunten. Do Predikanten van Mosselbaai en
George, die Beschrijvingspnnten, daarop betrekking hebbende, hebben ingeleverd, spreken
over doze zaak.
Do Predikant van Mosselbaai levert, als punt van Orde, bet volgende Voorstel in,
dat door dien van George gesecondeerd wordt: “Dat alle Beschrijvingspunten, welke eene
verandering in of wijziging van bet tegenwoordig kiesstelsel voorstellen, in handen eener
Conimissie worden gesteld, om daaropten spoedigste Rapport in to dienon.”
Do meerderheid der Vergadering verklaart zich hiertegen.
Nu krijgt do Scriba, als Predikant van Swellendam, hot woord, naar aanleiding van
hot Boschrijvingspunt door zijnen Kerkeraad ingezonden.
Terwijl spreker flog aan hot woord is, wordt de Voorzitter, daar do tijd verstreken is,
genoodzaakt do discussie hier af te breken, hem echter hot regt gevende om op morgen, bij
het voortzetten der discussie, het eerst aan hot woord to zijn.
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De Voorzitter kondigt nog aan dat het Rapport van de Commissie voor de grens
scheiding tusschen Fraserburg, Victoria en Beaufort West is ontvangeri.
De Kiad-Notulen worden flu gelezen, en het dankgebed gedaan door den Predikant
van. Philadelphia, waarna de Zitting gesloten wordt.
Geresumeerd en, na goedkeuring, onderteekend op heden, den llden dag van No
vernber 1870.

EEN-EN-DERTIGSTE

ZITTING,

Donclerda~i, den l7den November 1S70.

Voor do Vrije Ver.
kiezing.

Tegen dezelve.

Voorstel van
lendam.

Afwezig zijn de Predikanten van Somerset West en Namaqualand, en de Ouderlingen
van Philadelphia, Durban, Zwartland, Uitenhage, Wiltowmoore en St. Stephens.
De Predikant van Olifantshoek doet het gebed. Na dat de Notulen der Zitting van
gisteren waren gelezen en onderteekend, wordt do discussie over de Vrije Verkiezing
voortgezet.
Daarvoor verkiaren zich, indien zij namelijk, met meerdere of mindere beperkingen
wordt ingevoerd,—de Scriba, do Predikanten van Albanie, Graaff-Reinet, Uitenbage, Aber

deen en Durban, en de Ouderling van Swellendam.
Daarte~en de Predikanten van Middelburg, Cradock, Beaufort West, Colesherg,
Richmond, Ladysmith, do Actuarius, alsook de Ouderlingen van Murraysburg, Colesberg,
Wijnberg, Riebeek West, Paarl, Calvinia en Montagu.
Onder de discussie worden de volgende voorstellen ingeleverd:
SwelDc Scriba, als Predikant van Swellendam, stelt voor, ondersteund door zijnen Ouder
ling: “Dc Synode geve aan Gemeenten, die zuiks begeeren, het regt om, onder bepalingen,

Voorstel van Ds.
Neethling van Stellenboseh.

Predikanten en Kerkeraadsleden te kiezen; en wel, dat de mansleden het regt zullen hebberi,
om een getal nit hun midden, gelijkstaande met dat van den Gecombineerden Kerkeraad, te
kiezen, die met dezen het Kiescollegie zullen uitmaken.”
Do Predikant van Stellenbosch levert het volgende in, en wordt onclersteund door
den Ouderling van 1V[urraysburg:
“1. De Synode verkiare dat eene gezonde en geleidelijke uitbreiding van het stelsel
van de verkiezing v~in Kerkelijke Ambtenaren, door haar wenschelijk wordt beschouwd als
de weg ter opwekking van a. Meer helangstelling in Kerkelijke zaken ; 6, Meer zamen
working in Kerkelijke plannen.
2. Do Synode herinnert, als daartoe leidende, aan den reeds vroeger door haar
uitgedrukten wensch, dat or, zoo veel mogelijk, nieuwe Leden in do Kerkbesturen worden
gebragt. Evenwel wil zij den Kerkbesturen herinnerd hebben, dat zulks geschiede zouder
roekeloosheid of zelfs overhaasting, die voor bet waar belang der Gemeente schadelijk zou
kunnen worden. Zij wil dengenen, wien, onder hot Godsbestuur, de keuze der Kerkelijke
Ambtenaren is toevertrouwd, herinnerd hebben aan hunne verantwoordelijkheid in dezen, en
vermaand hebben tot biddenden ernst, terwijl zij den evengenoemden wensch der Synode
behartigen.
“3. Besluit zij dat er eon aantal, vooreerst, niet to bovengaande het getal der stem
geregtigden, die niet door onverschoonlijke absentie van de drie jongstgehoudene kiezingen
getoond hebben, dat zij feitelijk hun stemregt opgegeven hebben, zal worden gekozen door
den Gecombineerden Kerkeraad, orn tezamen met den Gecombineerden Kerkeraad, eon
Kiescollegie uit to maken, voor Kerkelijke Ambtonaren. Hierbij zullen do volgende be
palingen worden in acht genomen:
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“a. De mannelijke bond Jkie Leden, die geregelde Communicanten zijn, zullen alleen
verkjesbaar wezen.
“6. De Gemeente waar dit besluit zal worden uitgevoerd, moet daarvan aan den
Kerkeraad kennis geven.
“c. Leeraren en Kerkeraden zullen bet regt hebben om de Gemeenten op de uit
breiding als gewenscht to wijzen, en zelfs daarvoor to winnen, indien mogelijk.
“ci. Goon zoodanig Kiescollegie zal wettig geconstitueerd verklaard worden, tenzij
de Ringscornmissie, of bij Appèl de Ring, waartoe de Gemeente sorteert, verklaard zal
hebben, dat a]les iii dezen eerlijk en naar den wensch der Synode hebbe plaats gehad.”
Do Ouderling van Sutherland, ondersteund door dien van Villiersdorp, heeft het Voorstel van den
volgende Amendement: “De Synode besluite dat de Wetsbepaling, met betrekking tot do Oiaderling Viok.
kiezing van Predikanten, Ouderlingen en Diakenen blijve, zoo als hot tot hiertoe met deze
zaak het geval was; maar do Synode bevele aan om den Kerkeraad zoo veel mogelijk uit te
breiden.”
Do Predikant van Richmond, ondersteund door dien van Middelburg, heeft bet Voorsol van Dr.
volgende: CC De Synode het regt der Gemeente, ter kiezing harer Opzieners, geenszins Kotze.
miskennende, is echter van gevoelen, dat zij, zonder inbreuk op de regten der Gemeente te
maken, gemelde kiezing aan hare voorgangers kan opdragen, en zuiks doet, zoolang doze aan
de verpligting tot bewaring van het geloof der Kerk voldoen.”
be Assessor heeft dit Amendement, dat gesecondoerd wordt door den Predikant van Voorstel van Dr.
Graaff-Reinet: “Be Synode in overweging nemende de ingezondene Beschrijvingspunten, fofm~~ji’.
ten gunste van eene wijziging al dan niet, in de verkiezing van Kerkelijke Ambtenaren,
besluito eene Commissie aan te stellen, wier taak bet zijn zal, zoo na mogelijk de wenschen
to weten te komen der verschullende Kerkeraden en Gemeenten die in de tegenwoordige
bopalingen verandering verlangen. Aan deze Commissie wordt het verder opgedragen om
daarna eon beredeneerd verslag voor do volgende Synode in gereedheid te brengen, en
rninstens één jaar voor hare zamenkornst door den druk openbaar te makeri.”
Do Predikant van Albanie levert bet volgendo in, gesecondeerd door dien van Voorstel van I)r.
Durhan: “lie Synode, erkennende het regt dat den Leden eener Gemeente toekomt, om Roux.
hun eigen Bestuur, Leeraar, Ouderlingen en Diakenen to kiezen, hetzij direct of indirect,
door een door hen gekozen Kiescollegie, in vereeniging met den Gecombineerden Kerke
raad, benoemo eene Comtnissie om do daartoe vereischto bepalingen to maken, opdat alzoo
die Gemeonten die van haar regt gebruik willen makon, daartoo in de gelegenheid zijn.”
Do Predikant van Ladysmith, ondersteund door zijnen Ouclerling, wil : “ Dat doze Voorstel van Ds. van
Vergadering bepale dat, door jaarlijks Loden der Gemeento die nog ~nimmer dienden, j~ Velden.
te brengen, hot getal Oud-Kerkeraadsleden trapsgewijze opgevoord worde, tot dat de Ge
combineerde Kerkeraadsleden staan tegenover do Lidmaten als minstens drie ton honderd.
CC ]Jaar, waar men do genoemde verhouding nog niet
heeft, vange men aan met do
voorloopige aanvulling, door den bestaanden Korkeraad to magtigen, zich te verbreeden,
door do keuzo van hot ontbrekende getal van uit de mansledematen.”
Do eerste Predikant van K aapstad spreekt tegen deze Voorstellen, omdat zii niet Gevoelen van Dr.
eigenlijk do Vrije Verkiezing voorstaan, maar nicer accommodatie.maatregelen willen, waar- Heijns.
mode do voorstanders der Vrije Verkiezing toch niet tevreden zullen zijn.
Na do Pauze wordt de discussie voortgezet. Voor de Vrije Verkiezing, waardoor
het regt van stemming aan alle Loden gegeven wordt, verkiaren zich do Predikanten van
Darling, George en Queenstown, welke laatste, oridersteund door den Predikant van Darling,
het vo!gende Amendement inlevert : “Be verkiezing van Predikanten, Ouderlingen en Voorstel van Ds.
DiaLnen worde door do Synode aan elke Gemeento toegekend als eon haar heilig toe- Naudé.
komend regt.”
Dc Predikanten van Mosselbaai en Bredasdorp zijn bereid voor do benoeming eener
Commissio, zoo als voorgesteld is, to stemmen. be Prodikanten van Tulbagh, Clanwilliani
~1?
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Een Voorstel van Ds.
J. H. Hofmeijr wordt
aangenomen.

en Somerset Oost spreken tegen do Vrije Verkiezing. L~iatstgenoemde, ondersteund door
den Ouderlincr van Montagu, stelt nog dit Amendement voor: “1)at bet besluit door do
Synode op d~’n 4den November 186~ geno men, bekrachtigd worde. Dit besluit is van den
volgenden inhoud: ‘Be Vergadering, gelet hebbende op bet uiterst goring gedeelte van de
Kerk, dat zijnen wensch voor eenige verandering heeft te kennen gegeven, gelijk op do be
zwaren, waarmede de voorgesteldo veranderingen voor bet tegenwoordige gcpaard gaan,
besluite dat de tegenwoordige bepalingen in kracht blijven, met aanbeveling dat, bij do
benoeming van Kerkeraadsleden, zoo veel mogelijk riieuwo Leden uit do iemeente gekozen
worden, en bij do kiezing van Leeraars de algemeene wensch van de Gemeente in het oog
gehouden worde.’” Tot de stemming overgaande verklaart zich do Vergadering, met cene
groote meerderheid, voor hot Amendement van den P.redikant van Somerset Oost.
De Voorzitter erkent do ontvangst van cen ander gedeelto van het Rapport van de
Commissie van Revisie.
Ook legt bij tor tafel cone Memorie van eenige Kerkeraads- en Oud-Kerkeraadsleden
van de Gemeonte Graaff-Roinet, betrelfende do benoeming van haren Leeraar als Secundus
van de Deputatie naar Natal en de Transvaal.
Be Kiad-Notulen worden gelezen, waarop het dankgebod g~daan svordt door den
Predikant van Sutherland.
Geresumeerd en, na goedkeuring, onderteekend op heden, den iSden dag van No
vember 1870.

T~VEE-EN-DERTIGSTE ZITTING,
1~3’~jda~q, den lSden November 1870.

Broederlijk on&rhoud.

Afwezig zijn de Predikanten van Somerset West en Murraysburg, en do Ouderlingen
van Durban, Zwartland, Philadelphia, Uitenhago, Willowmoore, l3eaufort West en St.
Stephens.
Do Predikant van Maclean doet hot gebed. Do Notulen der Zitting van gisteren
worden gelezen en, na goedkcuring, onderteekend.
Daar de.ze Morgen-Zitting gewijd is nan een Broederlijk en biddend onderhoud, leest
flu de Voorzitter Efez. iii en lant zingen Psalm xxv: 7. Hierop vraagt do Actuarius het

Dr. Robort~on
spreekt.

woord en leest, ten eiride de Leden, die in do vorige Synodale Vergadering geene zitting
hebben gehad, met bet dod en den aard van dit Broederlijk onderhoud bekend to maken,
uit do Notulen voor, wat in do Zittingen van 12 November 1862 en 22 October 1863 onder
de aandacht dezer Vergadering was.
Be Scriba spreekt over do Aenneming, zoo als zij in ooze Kerk bestaat, wij~t op vele
gebreken die dat stelsel Dog nankleven, en hoopt dat maatregelen zullen kunnen beraamd

Ds. van Ve~don.

worden, om in dezen do gewenschte veranderingen to weeg to brengen.
Be Predikant van Ladysmith neemt hierop hot woord en zegt dat, naar zijne over
tuiging, do Leeraar niets meer kan doen, dan door gezond getrouwe prediking, te arbeiden
tot bovordering van holder en veeizijdig schriftbegrip onder jong en oud. Hij wijst or op
hoe do Leernar zeif dagelijks de Heilige Schrjft niet slechts to lezen, maar to bestuderen
heeft; hoe hij to doen heeft wat zijne hand vindt orn te doen, met alle magt, en hot overige
biddend van den Fleer en zijne verborgene genadewerking to ver~vaehten. FIij eindigt met
to zeggen, dot hoe afkeerig cok van do geringste opporvlakkigheid in zake do aanneming van
Ledematen, hij niot minder riic~ steilen niocst teeeu het afeisehen cener verk~aring, door do
jongelieden to doen afleggen aangaan.de hun deelgenootsehap ann den geest der weder
geboorte.
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De Ouderling van Villiersdorp vereenigt zich ten voile met betgeen door den Scriba Onderling van der
gezegd is geworden onitrent het Aannenien, en geeft zijne hoop te kennen, dat do gewenschte Merwe.
verandering en verbetering ten dezen opzigte mogen plaats hebben.
Do Predikant van Cianwilliam spreekt over de behoefte, welke hij en, naar hij meent, Ds. Roussean.
velen met hem gevoelen om oudere l3roeclers uit den schat hunner ondervindmg te hooren
mededeelen, wat de voornaamsto middelen zijn om kracht te verkrijgen in de Evangehe
bediernng, en tot het aankweeken van hot leven des Geestes. Deze kracht en d~t leven toch
zijn de wortelen waarop alle vruchton die in eene Gemeente behooren geplukt te worden, en
daaronder ook eene doelmatige Aanneming, moeten groeijen.
Dc Ouderling van Stellenbosch beaamt wat door den Predikant van Clanwilhiam is Professor Hofmeijr.
gezegd. Eene goode manier van Aanneming is eerie goode vrucht aan don boom; maar
rnaak eerst den boom good, en zijne vrucht is good. Hij gevoelt zich gedrongen rien Pro
dikant van Tulbagh to vragon om, gelijk hij bij cone vroegere gelegenheid heoft gedaan, weêr
een woord to spreken over hot goloofslevon des Christens. Misschien zal dit de laatste getuige
nis zijn door zijn Ecrwaarde aangaando doze zaak in den boezom der Vergadering ne&gelogd.
Do Predikant van Tulbagh zegt dat hot sinds jaren zijne ondervinding is, dat het Ps. Shand.
gebed is de oefening des geloofs. Do Geest van God leidt den geloovige, in zijn biddenden
omgang met God, niet op eenmaal in alle waarheid. De ziel wordt langer of korter door
Gods Geest als vastgebonden aan do cone of andere waarheid, waarvan do prediker dan vol
is in het verborgen gebed en do openbare prediking. Van do eene waarhoid wordt de ziel
door Gods Geest alzoo tot eene andero geleid. Wat do Aanneming van Loden aangaat,
wijst hij onder anderen er op. dat het dod van het onderwijs is, de Leden tot hot Avondmaal
voor to bereidon. Hij gelooft dat, als vrucht van een trouwen arbeid, er inenigmalen moor in
de barton der leerlingen omgaat, dan do mensch uiterlijk kan bespeuren.
Do Ouderling van Stellenbosch verblijdt zich dat hij dezen grijzen vader tot spreken Professor Rofmeijr.
heeft uitgelokt. Hij stemt or mede in dat wij boven alles ais geloovigeri behoeven do biding
des Heiligen Geestes in alle waarheid. Ilet moet or toe komen, dat wij net meer berusten
kunnen in wat wij van menschen of nit booken geleerd hebben. Hot is eene gohoel eigen
aardigo ondervinding der ziel, abs de ileilige Geest haar in zijne school neemt, en in de cone
of andere waarheid inleidt. Dc waarheid wordt dan zoo nieuw voor de ziel; hare kracht
werkt dan zoo sterk; do vreugde die zij wekt is dan zoo groot, dat het der ziel is, als of zij
haar nooit to voren heeft gekend. Geschiedt dit met den Leeraar, dan gevoelt do Gemeente
dat zijne prediking, do vrucht van do leiding des Geestos, krachtig is. Hij verzekert den
Broeders, dat hot beste middel, om de eene of andore heilswaarheid beter te verstaan, is zich
geheel en al aan de leiding des Geestes van God toe to vertrouwen.
lie Ouderlingen van Uraaff~Reinet en van Glonlynden sprekeii over bet gewigt der Aan- Ouclerlingen Cloete
fleming en do groote verantwoordelijkheid op Opzieners rustende om web toe te zien dat de en .Proskie.
toekomstige Loden der Kerk getrouw onderwezen en tot eon godvruchtig leven erustig op
gewekt worden.
Na eenige aanrnerkingon van den Predikant van Cradock, wijst do Hoog~Eerw. Professor Murray.
Professor Murray, die op verzoek vane dozen spreker en der Vergadering bet woord neemt,
op do behoefte dos Christens en des Evangeliedienaars om het woord Gods te spreken abs
getuigen Gods, die proefondervindelijk kennen do zaken waarovcr zij spreken.

Do Predikant van Gleu1ynden, sprekonde over do Aannoming, goeft den wenk dat ~
men, terwiji men op grondige kennis acht geeft, niet behoort na to laten invloed nit to
oefenen op den zielstoshtnd dergenen die werischen aangenomen to worden. Voorts wijst
hij or op, dat de invloed van den Leeraar op zijne Gemeente en de vrucht van zijn werk veel.
afhaugen van zijnen eigen genioedsto~~srand. Ten opzigte van hot inwendig geestelijLc leven
beaamt hij ten voile wat door den Prcd~kant van Tulbagh is gezogd.
Op Verzoek vaii den Yoorzitter gaat do Ouderiing van Stellenbosch nu voor in
het gebed.

Stegmann, Sr.
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Dc Ouderling van Heidelberg zegt, dat een der meest gezegende middelen tot bevor~
dering van hot zieleleven, is het wandelen met God. Men moet leeren de stem van God te
ondersoheiden van aiidere stemmen die tot ons hart of gemoed spreken, en daaraan boven
alles gehoor geven. Be getrouwe onderlinge omgang, waardoor men opregt met elkander
spreekt over de hoogste belangen, behoort ook nicer door ons te worden aangekweekt.
Deze Morgen-Zitting wordt gesloten met gebed door den Predikant van Somgrset Oost.
Na de Pauze wordt ter tafel gelegd hot Rapport der Commissie, naar aanleiding van
Beschrijvingspunt VI: 18 benoemd, dat later zal worden besproken.
Nu word hot eerste Rapport der Commissie van Revisie verder behandeld. Be
discussie loopt over do aanbevelingen der Commissie op Beschrijvingspunten II: 5 en 6, en
28 en 31 der nieuwe. Op voorstel van den eersten Ouderling van Kaapstad wordt deze
Do ovorwoging van volgende aanbeveling der Commissie door do Vergadering aangenomen: “Be Commissie
~ e~en~s’~ gevoelt zoo zeer het gewigt dozer veranderingen, dat zij in bedenking zou wilen geven of hot
opgedragen.
niet beter ware, het 7de Artikel voor als nog onveranderd to laten, en aan cone permanente
Commissie van Revisie de herziening der geheele wet op te dragen, ten einde aan do vol
gende Synode to rapporteren.” Naar doze te benoemen Commissie wordt tevens verwezen,
wat do Commissie van Revisie in hot overige gedeelte van dit haar eorste Rapport nog meer
heeft aanbevolen.
Di~cussio orntrent
Dc Vergadering gaat flu over tot do behandeling van het tweede gedeelte van hot
hot Colic q~num .Doc. Rapport van doze Commissie.
Ret eerst worden daarin besproken Beschrijvingspunten
VI: 1 a en 6 en VI: 5, 6 en 7. Naar aanleiding van do aanbeveling der Commissie “dat
zoo wel Kandidaten als Predikanten zich aan het Colloquiu?n Doctum zullen moeten onder
werpen,” spreekt de Preclikant van Hanover te~qen~ hot Colloquium Doctum, als eon onderzoek
naar do gevoelens, enz. Daarvoor verkiaren zich de Predikant van Ladysmith en do eerste
Ouderling van Kaapstad. Terwiji do Prodikant van Glenlynden aan hot woord is, wordt de
discussie verdaagd.
Op voorstol van den Scriba, onderstcund door zijnen Assistent, besluit do Vergade
ring dat, ter wille van Commissi~n die nog Rapporten moeten uitbrengen, er op morgen geene
Zitting zal worden gehouden.
Be Kiad-Notulen worden flu gelezen, en daarop wordt het dankgebed gedaan door
den Predikant van St. Stephens.
Geresumeerd en, na goedkeuring, onderteekerid op heden, den 2lsten dag van No
vember 1870.

‘)uder1in~
kerk.

van

Nie-

DRIE-EN-DERTIGSTE

ZITTING,

Maa~da,ç’, den 21.sten November 1870.

Afwezig de Predikant van Human~dorp en do Ouderlingen van Clanwilliaiu, Suther
land, Cores, Beaufort West, Uitenhage, W~llowmoore en Ladysmith, die, niet verlof van den
Voorzitter, do Vergadering verlaten hebben.
Verder afwezig do Predikanten van St. Stephens, Murraysburg, Somerset West,
Hanover, Philadelphia, Dordrecht, Olifantshoek, I-Ieidolberg, Stellenbosch, Wilowmooro en
Beaufort Wost, en do Ouderhngen van Heidelberg, Stellenbosch, Murraysburg, Piquetberg,
Zwartland, Burban, Philadelphia, St. Stephens en Hanover.
Dc Assessor doet hot gebed. Be Notulen der Twee-en-Dertigste Zitting worden,
na goecikouring, onderteekend.
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Be Scriba leest eenen Brief voor van den Predjkant van Aliwal Noord, waarin hij Ds. D. Naud~ geol%
kennis geeft van zijne afwezigheid van deze Vergaderiug, orn redenen door hem opgenoemd. ~ ~:
De discussie over het Colloquium Doctum wordt voortgezet. l7oor het behouden held.
daarvan spreken de Predikanten van Glenlvnden en Aberdeen en de tweede Ouderling van Do discussieomtrenb
J
‘
liet CoZloqu~urn Dec.
Kaapstad.
t~m wordt voort
Be Predikant van Cradock, ondersteund door dien van Somerset Oost, stelt voor gezet.
“pat de aanbeveling der Commissie van Revisie, onder No. 2 voorkomende, en die aldus
luidt: ‘Ret Colloquium Doctu7n zal zijn zoowel een toetssteen van Wetenschappelijke en
Godgeleerde bekwaamheid, alsook en vooral een onderzoek naar de gevoelens,’ enz., aan
genomen worde.”
1)e Predjkant van Queenstown, ondersteund door dien van Darling, stelt het volgende
Amendement voor, dat door hem in het breede wordt toegelicht: “Dat het Colloquium
J3octum, waarbij vooral onderzoek zal worden gedaan naar de gevoelens omtrent de weder
geboorte door den Heiligen Geest~ en de persoonlijke ondervinding van Gods gepade, zoowel
als omtrent de gehechtheid aan de leer onzer Kerk, welke de Synode wil verstaan hebben
als onmisbare vereischten te zijn voor alien die zich als Leeraars aanbieden, worde
opgeheven.”
[7oor dit Arnendernent spreekt de Predikant van Darling.
Daarte~qen en voor het Voorstel spreekt nog de Actuarius.
[7oor het Amendernent verkiaren zich slechts zeven stemmen; terwijl daarentegen het Het besluit der Ver
Voorstel van den Predikant van Cradock met bijkans algemeene sternmen wordt aangenomen.
Naar aanleiding van het Rapport der Corn missie over Hoofd. VI: 2 (de Verkiaring,
welke Predikanten bij hunne legitimatie moeten onderteekenen, worde gewijzigd, enz.,) loopt
de discussie flu over de Acte van Onderteekening voor aankomende Predikanten.
De Predikant van Albanie stelt voor, gesecondeerd door dien van Durban: c~ Bat het
tegenwoordige Onderteekenings-Porrnulier blijve.”
Be Ouder1in~ van Colesbercr, ondersteund door den Predikant van Clanwilliam, heeft Discussie omtreut do
Ondertee.
dit Amendement: ‘Dc Acte van Onderteekening voor aankomende Predikanten, bij de Acto
keningvan
voor
Predi
Nederduitsch Gereformeerde Kerk in den Vrijstaat in gebruik, worde door deze Synode kanten.
voor aankornende Predikanten van onze Kerk verbindend gemaakt.”
Be Actuarius, ondersteund door den Assessor, stelt dit als verder Amendement voor: Do beslissing der
“Beschrijvingspunt VI: 2 blijve overstaan tot de volgende Vergadering.”
Z~a~1~ wordt rnlge
Bit Arnendement wordt met eene groote meerderheid aangenomen.
Dc aanbeveling der Corn missie dat do Acte van Onderteekening onder Art. 63b in
het Wetboek worde opgenomen, wordt insgelijks aangenomen.
Nu stelt de Predikant van Somerset Oost, ondersteund door dien van Uitenhage, Discussie omtient
voor: “Art. 63: 6 worde aldus duidelijker omschreven: ‘Be onderteekenaar van de Acte eene~vergui~~l.eliiking
verklaart
dat hij de leer, welke in de Formulieren van Eenigheid der Gereforrneerde ~ e
Kerk (zijnde de Nederlandsche Geloofsbelijdenis, do Canones der Synode van Dordrecht en de
Heidelbergsche Catechismus) vervat is, beschouwt overeenkornstig Gods Heilig Woord
te zijn.’”
Be Predjkant van Albanie, gesecondeerd door den Actuarius, stelt als Amendement Dit wordt ook nit
voor: “Dat ook deze zaak naar de Permanente Cornmjssie van Revisie verzonden worde.” gesteid.
Bit Amendement wordt aangenomen.
Na do Pauze wordt de aanbeveling der Commissie, naar aanleiding van Hoofd. VI: 3
der Beschrijvingspunten, dat, namelijk, do Acte bij de toelating tot de Heilige Dienst dezelfde
zijn zal als die bij de Legitimatie, door de Vergadering aangenomen.
Ook vereenigt zich de Vergadering met de aanbeveling der Commissie, dat Art. tio~in~
Q~~trent do beves
van Predikari
63° geroijeerd, en Art. 63(1 onder het hoofd der Wet op do Bevestiging van Predikanten ten.
geplaatst worde, met deze verandering: “Be Bevestiger van eenen Predikarit of Kandi
daat,” enz.
- -

.

.

.
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No. 20 der nieuwe Beschrijvingspunten kornt nu voor de Vergadering: “Be Synode
~ bepale dat Kandidaten, die tot de predikdienst wenschen te worden toegelaten, bij het Examen,
to prediken.
onder Art. 62 voorgeschreven, bhjken geven van bekwaarnheid tot het prediken in de
Rn~qelsche taal.”
De Predikant van Colesberg, ondersteund door dien van Robertson, stelt voor: “Bat
het Beschrijvingspunt aangenomen worde.”
Be Predikant van Glenlynden, gesecondeerd door den Assessor: “Dat de aanbeve
lung der Commissie aangenornen worde, doch dat dit niet van toepassing zal zijn op degenen
die reeds bet Admissie Examen gedaan hebben.”
Be Scriba stelt, als verder Amendement, voor, en wordt ondersteund door den
Assistent Scriba: “Dat het Voorstel aangenomen worde, met deze wijziging: ‘ Dat het niet
van toepassing zal zijn op degenen die reeds het Kandidaats Exarnen gedaan hebben.’”
Bit Amendement wordt aangenomen.
Op ~anbeve1ing der Commissie wordt besloten om Art. 62: 18 te roijeren.
Hoofd. VI: 8, cc Ret zal een Kandidaat, die meent dat hem geen regt is weder
varen door de Commissie van Examinatoren, vrijstaan om, na het gehoudene Colloquiu?n
Doe/urn, naar de Synode of de Synodale Comrnissie te appelleren,” wordt flu overwogen.
Hot regb van Appè~,
Do Corn missie van Revisie verklaart, om redenen door baar op~egeven, het Voorstel
na hot Cofloqu~um
Thctvm.
met te kuniien aanbevelen. De Predikant van Aberdeen spreekt ten gunste van het Voorstel.
Be Predikant van Uitenhage, gesecondeerd door dien van Robertson, stelt voor dat
het Voorstel aldus gewijzigd worde: “Indien iemand, na het houden van het Colloquium
Doe/urn, door de Commissie van Examinatoren, wegens onregtzinnigheid mogt worden
afgewezen, zal hem regt van Appèl worden verleend. Hij kan appelleren naar de Synode,
of, wanneer zij niet zit, naar de Synodale Commissie.” Bit Amendernent vereenigt de meer
derheid der stemmen op zich.
Hoofd. VI: 9, “Be .Actuarius bekorne offici~ele inlichting, met betrekking tot de
door andere Gereforrneerde Kerken vereischte Godgeleerde Studiën, opdat aan Art. 62: 5
stiptelijk voldaan worde,” wordt, op aanbeveling der Comrnissie, aangenomen.
Omtreut hot toezigt
Op Hoofd. VI: 14, “Onder wiens opzigt staat een Kandidaat of een Student, die
Kd•d
°“ hot Seminarium verlaten heeft P” vereenigt zich do Vergadering met het antwoord der Corn
missie: “De Student staat onder toezigt van den Kerkeraad der Gemeente, waar hij sorteert.
.Kandidaten staan, volgens Art. 155, onder opzigt van den Ring.”
Omtrent het predi.
Hoofd. X: 7, “Art. 65: 3 en 9 worde in revisie genornen,” wordt besproken.
ken door Kandidaten. Daar de Commissie niet begrepen heeft, welke herziening bedoeld werd, licht de Predikant.
van Uitenhage dit Beschrijvingspunt toe, en stelt, ondersteund door dien van Clanwilliarn,
voor: “Dat Art. 65: 3 vernietigd worde.”
Be Predikant van Cradock, ondersteund door dien van Hopefield, wil dat dit
Artikel onveranderd blijve.
Be Predikant van Sutherland, ondersteund door dien van Somerset Oost, wenscht
dat, in dit Artikel, do woorden ze& malen veranderd worden in lwaalJ malen.
Dit laatste Amendement wordt verworpen, en dat van den Predikant van Cradock
aangenornen.
Be voorgestelde verandering van Art. 65 : 9 wordt door den Predikant van Uiten
hage teruggetrokken.
Floofd. VI: 15 wordt door den Predikant van Graaff-Reinet teruggetrokken, om
reden dat door de besluiten orntrent bet Colloquium Doe/urn genomen, aan zijn verlangen is
voldaan.
Aangaande Hoofd XI: 2: 1 en 2 sternt do Vergadering met de Comrnissie in dat,
door bovengenoemde J3esluiten, deze punten reeds zijn afgehaiideld.
Bij het stemmen voor
Tot het derde gedeelte van bet Rapport van de Corn missie van Revisie overgaande,
oen drietal moot men
drie namen opgeven. besluit de Vergadering, op aanbeveling der Commissie, dat do vraag in IX: 13 vervat:
Kandidaton zullen

.

.
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Moet men, bij het stemmen voor het drietal, drie namen op het stembriefje plaatsen, zelfs
~vanneer men het oog op slechts ~én der Kandidaten heeft P” met Ia zal beantwoord woMen.
Be behandeling van het Rapport der Commissie op Eloofd. IX: 19 wordt uitgesteld.
Hoofd. X: 8, “Hoe moet de laatste zinsnede van Art. 112 verstaan worden ~“ hot
Disoussie onitrent
regt van vorder
wordt overwogen. Be Predikant van Uitenhage, ondersteund door then van Robertson, wil beroep.”
dat de laatste woorden van gemeld Artikel: “ Geen verder beroep zal er kunnen plaats
hebben,” sullen wegvallen.
De Actuarius, ondersteund door den Predikant van Cradock, wil dat de bepaling
omtrent de woorden “verder beroep” aan de overweging van de te benoemen Commissie
van Revisie sal opgedragen worden. (Dit wordt aangenomen.)
Naar aanleiding van Hoofd. X: 1 1, “Herziening van de bepaling omtrent het twee
tal” (Art. 10: lOb), besluit de Vergadering, op aanbeveling der Coinmissie, dat de wet
onveranderd blijve.
Be Ouderling van Swellendam levert flu, in verband met dit onderwerp, een Voorstel
in, dat later besproken zal worden.
Hoofd. X: 15, “Art. 5 worde in oudubbeizinnige bewoordingen opgesteld en Art.
15 herzien,” vervalt bij afwezigheid van den Predikant van Ladygrey, daar niemand zich
in staat gevoelt de noodige toelichting te geven
Hoofd. X: 16, “Ret Reglement van Orde worde herzien, en een afzonderlijk Regle
ment voor Kerkeraadsvergaderingen opgesteld,” wordt, ingevolge de aanbeveling der Corn
missie, naar de Permanente Comniissie van Revisie verwezen, orn, in nader overleg met den
Predikant van Ladygrey, het te overwegen en daarop te rapporteren.
Hoofd. X: 17 c en ci blijven overstaan tot rnorgen.
Op X: 17 e, “Art. 61, viii: 6 worde veranderd alzoo dat Cur~ttoren der Kweek.. Do Caratoren hobbon
regt om do Proschool klagten tegen Hoogleeraren slechts voorloopig onderzoeken, en indien noodig, voor hot
fessoren in hun ambt
het plaatselijk Ringsbestuur brengen,” en No. 53: 2 der nieuwe Beschrijvingspunten, to sohorsen.
“Professoren in de Godgeleerdheid,” enz., stemt de Vergadering in met het gevoelen der
Commissie, “Bat aan de Curatoren het regt moet blijven oin de Hoogleeraren in hun
Professoraal ambt te schorsen, en dat zij reeds, naar Art. 155, onder het opzigt van den
plaatselijken Ring staan.”
Met betrekking tot X: 17f, “De Ringen vergaderen ook in dat jaar wanneer de Onitrent hot zitton
Synode sitting heeft,” besluit de Vergadering Art. 30 : 1 ci aldus te wijzigen : “Bat de ~er Ring•on in het
woorden ‘geene Ringsvergadering’ veranderd worden in ‘geene ~ç’ewone Ringsvergadering.’
~ do Syno.
De Klad-Notulen worden flu gelezen, waariia de Zitting door den Moderator met
gebed wordt gesloten.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den 22sten November 1870.

VIER-EN-DERTIGSTE ZITTING,
Din,çsciap, den 22sten November 1S70.
Afwezig sun de Predikant van Murraysburg, benevens de Ouderlingen van Murrays
burg en Robertson, die, met verlof van den Voorzitter, de Vergadering verlaten hebben.
Verder zijn afwezig de Predikanten van Heidelberg (met kennisgeving), Victoria West,
Beaufort West, Somerset West, en de Ouderlingen van Heidelberg, Durban, Philadelphia,
Zwartland, Hanover en St. Stephens.
Be Ouderling van Wijnberg doet het gebed. Be Notulen der vorige Zitting worden
geresurneerd en onderteekend.
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Do Regtscomrnissie
zal klagtzaken blij.

De behandelirig van het Rapport der Commissie van Revisie wordt voortgezet.
Hoofd. X: 20, Art. 18 worde geheel herzien. Zaken van teregtstelling wegens klagten

worden niet door eene Commissie behandeld,” wordt overwogen. De Vergadering vereenigt
zich met de aanbeveling der Corn missie welke aldus luidt: De Commissie kan het voorstel,
dat klagten niet door de Regtscommissie zouden behandeld worden, niet aanbevelen.”
Do Synodale CornOp Hoofd. X: 21, “De Synodale Commissie hebbe een algemeen administratief
missie heeftmagtom regt, maar de rnagt om regtszaken te beslissen, slechts voor zooverre zoodanige zaken, in de
~P~e~ken to be- Synode begonnen, haar, ter finale beslissing, opgedragen ziju,” spreekt de Commissie het
“

als haar gevoelen uit, “Dat de Synodale Commissie de magt behoort te hebben, orn Appèl
zaken te behandelen,” terwiji het laatste gedeelte van dezen voizin—” tenzij de Appellant
verkoos te wachten tot de eerstvolgende Vergadering der Synode”—door de Commissie met
toestemming der Vergadering is teruggenomen. flit gevoelen wordt door de Vergadering
Gevoolen van den als het hare aangenomen,—nadat eerst eene Opinie van den Ex-Prokureur-Generaal haar
~dvok~at~’orter
was voorgelegd, waarin hij te kennen geeft dat er, naar zijne meening, geen bezwaar is, in

en provisioneel to
beslissen.

het geven van Regtsbevoegdheid aan de Synodale Conimissie.
Hetzelfde geschiedt met de volgende aanbeveling der Corn missie: “In Art. 19: 10, c,
leze men, in plaats van ‘1~naal beslissen,’ ‘Provi$io~eel beslissen’; en het woord ‘fi2zale’ in
den derden regel worde geroijeerd.”

Synodale Commissie.

Naar aanleiding van No. 13 dcv inieuwe Beschrijvingspunten:
De Synodale Corn
missie worde we~r zamengesteld uit de Moderatuur en Afgevaardigden uit de Ringen”—en
eeri aantal Memories aan de Vergadering ingediend, verzoekende dat dit gesehieden moge—

Hot besluit der Vergadering hierorn-

beveelt de Commissie aan, dat de Leden der Synodale Commissie door de Synode sullen
gekozen worden, zoo als flu geschiedt.
I)it geeft aanleiding tot eene discussie. Dc Predikanten van George, Darljn~ en
Durban spreken ten gunste van eene afvaardiging der Leden door de Ringen; de beide
Ouderlingen van Kaapstad, de Assessor, en de Predikanten van de Paarl, Uitenbage en
Cradock zijn voor eene benoeming door de Synode.
Dc eerste, gesecondeerd door den tweeden Ouderling van Kaapstad, stelt hierop
voor: “flat de aanbeveling der Comrnissie door de Vergadering aangenomen worde,” waar

Do Assessor zal Lid
derSynodale Corn.

mede de groote meerderheid zich vereenigt.
lie Assessor vraagt of bet niet wensehelijk is dat de Synodale Commissie vergroot
worde. Na eenige discussie stelt de Predikant van Stellenbosch, ondersteund door den
eersten Ouderling van Kaapstad, voor: “Het aantal Leden der Synodale Commissie blijve,
gelijk bet thans is. En de Corn missie hebbe het regt om bij ontstentenis van den Voorzitter,
wanneer de Assessor niet tegenwoordig kan zijn, eenen Voorzitter te kiezen.”
Dc Predikant van Somerset Oost, ondersteund door den Scriba, levert het volgende
Arnendement in, dat door de Vergadering nangenomen wordt: “Art. 19: 2 worde aldus

~d

“

gewijzigd: fle Algemeene Syr.odale Uommissie zal bestaan uit den Voorzitrnr der laatste
Algemeene Kerkvergadering en den Assessor; wijders den Scriba der Algerneene K.erk
vergadering, den Actuarius, vijf dienstdoende Leeraars en vier ~.~uderlingen of Oud-Ouder
lingen, door de Algerneene Vergadering te benoemen.”
Dc Voorzitter bepaalt dat de stemming na de Pauze zal plaats hebben.
Hoe do Loden der
Op voorstel van den Predikant van Albanie, ondersteund door dien van Robertson,
Synodale Commissie wordt besloten dat voor het tegenwoordige geval de stemming aldus sal plaats hebben.
Na
zullen wor- bet oprnaken van de breede lijst zal elk Lid voor vijf Predikanten stemmen.
Dc tien Kandi

De Synodale

Corn-

rOepeil worde~sd~or

~1ov:a~et Ker-

daten die dan de meerderheid hebben, sullen beschouwd worden als het tweetal uitmakende,
opdat dan viy7 daaruit met volstrekte meerderheid van stemmen gekozen worden. Op
dezelfde wijze sal de kiezing van hunne Secundi, aismede van de Primarii en Secundi uit de
Ouderlingen plaats hebben.
Met het antwoord op de vraag onder Hoofd. III: 1, “Op welke wijze moet de
bekendrnaking, in Art. 19: 7 vermeld, geschieden 9” uamelijk, “In het Officiëel Orgaan der
Kerk, door den Scriba, op last van den Pr~ses,” vereenigt zich de Vergadering.

05
Op de vraag onder Hoofd. III: 2, “Moet de Synodale Commissie hare Vergade- Aan do Commissie
wordt
g ei~i al of Diet met opene deuren houden ,,9” stelt do Commissie voor: “Bat deze zaak aan of
nietovergelaton
met opene~I
~e Synodale Corn missie worde overgelaten.
deuren te zjtten.
Be Predikant van Darling, ondersteund door dien van Albanie, wil: “Dat de Ver
gadering der Synodale Commissie in den regel met opene deuren gehouden worde.” Bit
Amendement wordt verworpefl, en de aanbeve]ing der Commissie aangenomen.
Hoofd. X: 5, waarin wordt voorgesteld, dat in Art. 19: 6 geroijeerd worden de Do Commis~ie mag
woorden “zij vergadert niet in het jaar, waarin de Synode tezamen komt,” wordt flu over- ~0~g~0~o in
wogen. De Corn missie beveelt aan dat de voorgestelde roijering gesehiede, als ook van deze Synode v~rgadert.
woorden in het voorgaande gedeelte van het gernelde Artikel: “In de vier eerste jaren die
op eene Synodale Vergadering ‘iolgen,” en met deze aanbeveling vereenigt zich de Vergadering.
Hoofd. IX: 19 wordt weder voor de Vergadering gebragt, en door den Predikant Discussieomtrenthet
van Glenlynden toegelicht. Flet luidt als volgt: “Dat, tijdens onderzoek in zekere gevallen provisioneelciioroen
van beschuldiging tegen eenig Lid of Beambte van de Kerk, de Kerkeraad, Ringscommissie,
of eenig bevoegd Kerkelijk Hof, zuiks noodig oordeelende, het regt zal hebben, den beschul
digde voor den tijd te suspenderen,—terwijl hot als regt aan den beschuldigde toegekend
wordt te eischen, dat het onderzoek in de zaak tegeu horn onmiddelijken voortgang hebbe.”
Na eenige discussie levert de Predikant van Somerset Oost, on dersteund door dien Voorstel van Ds. J. II.
van Uitenhage, dit Voorstel in : “ Art. 137 worde aldus veranderd: Wanneer bij den Hofmeijr.
Kerkeraad tegen iemand eenig bezwaar wordt ingebragt of aangegeven, en de misdaad, waar
over de beschuldiging gaat, van eenen ernstigen aard, en tevens, naar hot oordeel van den
Leeraar en eenen of meer zijner Ouderlingen, geruchtmakend mogt zijn, zullen doze, voor
de gegrondheid der aanktagt aanvankelijk gewigtige redenen vindende, het regt hebben, den
beklaagde voorloopig zijn regt op do bondzegolen to ontzeggen. Dc aanklagt wordt dan in
handen eener Commissie gesteld, om deswege onderzoek te doen, en hare bovinding aan den
Kerkeraad te berigten.”
Na do Pauze gaat do Vergadering over tot het kiezen van do onoffiei~e1e Leden der
Synodale Cornmissie, en wel eerst van vijf Predikanten. Door meerderheid van stem naen
worden op het tiental gebragt Ds. Vandewall, Dr. Roux, Dr. Fleijns, Ds. J. H. Neethuing
(van Stellenbosch), Ds. du Plessis, en Di. do Vos, Shand, McGregor, Luckhoff en J. J.
Kotzé (van Darling).
Uit dit getal worden do volgende Predikanten, met eene volstrekte meerderheid van Vijf Predikanten
stemmen, als Leden der Synodale Commissie gekozen :
g
Ds. Vandewall,
Commiseje.
.

.

Br. Roux,
Dr. Heijns,
Ds. de Vos.
Tussehen Di. Neethling en du Plessis staken do stern men; door het lot wordt Ds. du Plessis
gekozen.
Als Secundi worden er op hot tierital gebragt Di. Neethuing, Olivier, McGregor, Ook
W. Murray, Luckhoff, Stegrnann, Jun., Shand, Steijtler, Dr. Kotzé en Florak. Bij do
volgende stemming verkrijgen Di. Neethling, Wm. Murray. Stegmaun, Jun., en Luckhoff
eene volstrekte meerderheid. Tusschon Di. McGregor en Olivier, die een gelijk getal
stem men, maar niet eene volstrekte meorderheid ontvangen, formeert men eon tweetal, waar
uit lJs. Olivier gekozen wordt.
Be Kiad-Notulen worden flu gelezen, en, na het dankgebed door den Predikant van
Natnaqualand, wordt de Zitting gesloten.
Geresumeerd en, na goedkeuring, onderteekend op heden, den 23sten dag van
November 1870.
R

Secundi.
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VIJF-EN-DERTJGSTE ZITTING,
W~ensdap, denS 23Bten Novem6er 1870.
Afwezig zijn do Predikanten van Somerset West, Beaufort West en Heidelberg; ook
de Ouderlingen van Philadelphia, Zwartland, Durban, Stellenboseh, St. Stephens, Praserburg
en Heidelberg,—de beide laatstgenoemden wegens ongesteldheid.
De Ouderling van Graaff-Reinet doet hot gebed. Do Notulen der Vier.en-Dertigste
Zitting worden geresumeerd en onderteekend.
Twee ~Ou~erlin0~~n
De Vergadering goat nu over tot hot kiezen van vier Ouderlingen voor de Synodale
mi~ie~g~o~. Commissie.
Met meerderheid van stemmen worden er op de breede lijst gebragt de Broe
ders N. J. Hofmeijer, G. C. Gie, A. J. Louw, W. de Smidt, F. Kotz~, J. H. Cloete, P. de
Villiers en D. do Bruijn.
De Voorzitter, oni den tijd te besparen, benoemt de Predikanten van Mosselbaai, St.
Stephens en Franschhoek als Commissie om de stembriefjes in de Consistoriekamer na to
zion en te rapporteren.
Do discussie wordt
Inmiddels gaat do Vergadering met do hehandeling van het Rapport der Commissie
voortgezet omtrent van Revisie op IX: 19 voort.
Do Actuarius levert bet volgende Amendement in op het
schor~en van een lAd. Voorstel van den Fredikant van Somerset Oost, dat gisteren ingediend werd: “.Dat bij
Art. 137 gevoegd worde: ‘Wanneer echter hot bezwaar van ernstigeri aard is, zal hot den
Leeraar, in overleg met minstens ~n’ der Ouderlingen, vrijstaan, den beklaagde het genot
der bondzegelen provisioned to ontzeggen.’”
Bo~,huit. daaromtront.
flit Amendement wordt door den Assessor oudersteund en door do Vergadering
aangenomen.
Do Ring of RingsVerder besluit do Vergadering, in overeenstemming met do aanbeveling der Corn-.
~~sS1~e !~a~e~e!I missie, dat in Art. 165, achter hot woord “Ring” ingevoegd worde “of Ringscomrnissie ;“
daat provisioneel
en dat de woorden in gem. Artikel “daarvan kennis~evende aan de Aloemeeno Kerkver
sehorson.
,,
gaderang geroijeerd worden.
Ook stemt do Vergadering in met hot gevoelen der Commissie dat, indien in genoe~nd
Beschrijvingspunt door “heambte van do Kerk” Koster en Voorlezer bedoeld worden,
Artikelen 85 en 107 in hot geval genoegzaam voorzien.
Eon vorm van Acte
Op Hoofd. X: 17, c, “Predikanten worden voortaan slechts op eene Acte van
van Besohuldiging
Beschuldiaing tereo’tgesteld,” biedt do Cornmissie eenen vorm van zoodanige Acte aan,
wordt eangenomen,
b
T
welke na eenige discussie wordt aangenomen. I\u wordt do vraag gedaan: Zal deze Acte
als verbindend beschouwd worden ?“ Hierover ontstaat or eene discussie. Do Ouderling
van Graaff-Reinet levert dit Voorstel in, dat door dien van Swollendam wordt ondersteund
doch zal niet ver- “Do Acte van Beschuldiging wordo niet als verbindend beschouwd, maar wel als eene
bindend ~
handleiding.”
..

-

Als Amendement wordt door den eersten Predikant van Kaapstad, ondersteund door
dien van Richmond, voorgesteld: “Dat de Acte van Beschuldiging, door de Synode good
gekeurd, verbindend zal worden beschouwd,—met voorbehoud van revisie van taal.” Ret
Amendement wordt verworpen en bet Voorstel aangenomen.
Do Predikant van Darling verzoekt aanteekening dat hij in do niiiiderheid heeft
gesternd.
Do Voorzitter kondigt nu aan den uitslag der Kiezing Alleen do Ouderhugen
Hoftneijr en Gie hebben cone volstrekte meerderheid van stemmen gekregen. Dc Ouderling
Louw, die 33 stemmen had ontvangen, verzoekt flu in geene verdere aanmerking.te kome
wegens zijn verwantschap met Professor Hofrneijr, waaraan do Vergadering tooStomrfl]
verleent.
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Floofd. X: 17, ci, kornt nu in behandeling: “Ingeval van ingediende klagten of
Jama clamo$a hebbe de Ringscornrnissie de zaak slechts vooraf te onderzoeken, voorloopig
getuigenis (prcecognitio) in te winnen, enz., tot aan ‘verschijnen.’” De aanbeveling der
Commissie wordt door de Vergadering breedvoerig besproken, waarna door den Predikant
van Somerset Oost, gesecondeerd door den Actuarius, wordt voorgesteld : “ flat het beginsel
in dit Beschrijvingspunt uitgesproken worde aangenomen, en het nan de Permanente Corn- Vor~oheidenedzaken
missie van Revisie worde opgedragen, om do door do Commissie bedoelde Artikels: 156—
161, in overeenstemming daarrnede to veranderen.
van Revisie opge
De aanbeveling tier Commissie op X: 17, c, betrekkelijk het opmaken van de Acte ra~en.
van Eeschuldiging, en de nitlegging van Art. 164, worden door de Vergadering naar de
Permanente Commissie van Revisie verwezen, om die in overweging te nemen.
No. 5, a, 6, der nieuwe Beschrijvingspunten, komt flu ter sprake: “Worden in Art. ZakenvanKerkelijko
1
rno~en door de
29 aer
Kerkehjke Reglementen, onder zaken , ook bedoeld zaken van .Ker7cel~jhe lucltt? ,, Tncht
Ringecommissie be
enz. Dc Predikant van Prins Albert licht het Beschrijvingspunt door’ hem ingezonden toe. handeld worden.
Op voorstel van den Predikant van Uitenhage, gesecondeerd door dien van Robertson, wordt
besloten dat de aanbeveling der Commissie, die aldus luidt, aangenomen worde: “1)e Corn
missie meent dat ook zaken van Ker/~elij/ce tueh~ bedoeld worden. Be bepalingen op de
Kerkelijke tucht moeten aanwijzen, hoe ver do Ringscommissie gaan mag, en provisioneele
schorsing zou het eenig geval zijn, waarin zij werkelijk de tucit uitoefent.”
De Predikant van Richmond verzoekt aanteekening dat hij in de minderheid heeft
gestem d.
Do Voorzitter kondi&t flu aan dat do Broeders F. Kotz6 en P. do Villiers als do gen
Nog tweo Ouderll,i
voor do Synodate
overige Loden der Synodale Commissie gekozen zijn.
Commissie.
Nu gaat men over tot bet kiezen van Secundi voor de Ouderlingen die Leden zijn der
Syriodale Commissie. Op de breede lijst worden geplaatst de I3roeders do Smidt, de Bruijn,
Cloete, Jac. Joubert, P. G. Joubert, P. J. Joubert, Jordaan en Louw. Met volstrekte
meerderheid van stemmen worden de Broeders de Smidt, de Bruijn, Jordaan, en P. G. Oac1~r1in~ena1s So
Joubert als Secundi gekozen.
No. 53: 1 der nieuwe Beschrijvingspunten komt nu in behandeling: “Zaken van Wat Commissi~n hr
tucht warden niet meer dan alleen bij wijze van voorloopig onderzoek door Commissiën
~ doen
bebandeld, maar alleen door Kerkeraad, Ring of Synode.” Overeenkomstig hetgeen reeds
besloten is, wordt dit punt aangenornen, cc met uitzondering,” naar de aanbeveling der
Commissie, “van het reeds genoemde geval eener provisioneele schorsing door de Rings
commissie, en eeno voorloopige uitspraak in Appèlzaken door de Synodale Commissie.”
No. 53 : 2 is reeds vroeger beslist.
No. 53 : 3, “ De bestraffingsmiddelen, waar do Kerkelijke Hoven zich van bedienen,
worden, overeenkomstig de Fleilige Schrift en do Kerkelijke Formulieren, duidelijker om
schreven,” hlijft overstaan, daar de Voorsteller niet tegenwoordig is, en de Vergadering
zijne bedoeling niet verstaat.
No. 53 : 4~ “Dc mindere Hoven zu~len, bij tuchtzaken, de verkiaringen van getui
gen schriftelijk bewaren, en, indien vereischt, bij het Hooger Bestuur indienen,” wordt
besproken. 1)e Vergadering is met do Cornmissie van gevoelen dat in Artt. 151 en 16].
hierin reeds voorzien is.
No. 53 : 4, a en 6, “ Dc 1-loogere Besturen zullen besluiten van do mindere in Hoogere Bo~turon
revisie nernen, a, op 0011 Appèl van den bezwaarde; 6, op eene klagt van do minderheid,” ~
worden door de Commissie aanhevolen, en door de Vergadering aangenomen.
nemen.
Up No. 53 : 4, c, “(Na voorloopig onderzoek) op eenige klagt of algemeen gerucht
van onregte behandeling,” meent de Cornrnissie dat hieromtrent niets behoorde besloten
to worden, hetwelk ook het gevoe~en is der Vergadering.
No. 53: 5, a, “In de behandeling van zoodanige zaken, worde meer gezag aan de
Ringsbesturen gegeven,” vervalt, daar er niemand is orn de vereischte toelichting te geven.
..
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Ten opzigte van het voorgestelde in No. 53: 5, 6, “Kennis van Appèl of Klagt
worde staande de Ringsvergadering gegeven, waarna do Vergadering zal moeten bepalen of
bet hesluit inmicidels zal ten uitvoer gebragt worden of niet,” geeft de Commissie de voor
keur aan de bepaling in Art. 179. De Vergadering vereenigt zich met dit gevoelen.
Discussieomtronthet
Aangaande het voorstel in No. 53: 6, “ Do Ringen bekornen vrijheid den Voorzitter
~“
niaar wensch te kiezen,” waarrnede de Corn missie zich vereenigt, stelt de eerste Ouderling
gaderingen.
van Kaapstad, gesecondeerd door den Predikant van Somerset Oost, voor: “Dat bet aan
genomen worde.”
De wet blijft onverBe Predikant van Robertson, gesecondeerd door den Ouderling van Montagu, stelt,
anclerd.
als Amendement, voor: ~ Dat do Wetsbepaling hierorntrent onveranderd blijve.”
Ret

~:

Amendement wordt aangenomen.
Ret eerste gedeelte van No. 53: 6, “Be Synode verdeele do Ringen zóó, dat elk
Ringsbestuur, zoo veel mogelijk, uit eon gelijk getal gemeenten bestaat,” enz., vervalt bij
afwezigheid van den Voorsteller.
De Ring mag zelve
Bet laatste gedeelto echter van dit punt, waarin wordt voorgesteid: “ Dat do Ringen
~ vrijheid bekomen om buitengewone Vergaderingen, indien noodig, zonder verlof van do
Synodale Commissie, to houden,” wordt, met hetgeen aan het slot van No. 53: 7 wordt
voorgesteld, namelijk: “Do Voorzitter bepale eene buitengewone Vergadering op aanbeve
ling van de Ringscommissie” in verband gebragt, door de Vergadering aangenornon.
No. 53: 7, a en 6, zijn reeds vroeger behandeld en aangeniornen.
No. 53: 8, “Geluzqen, zijndo Loden der Kerk, worden als zooclanij’ onmiddelijk
onderworpen aan de tuclit en bestraffing van hot Bestuur, voor hetwelk zij als getuigen
opgeroepen zijn,” vervalt hij gebrek aau meer duidelijke ornschrijving van zijn gevoelen
door den Voorsteller, die afwezig is.
Ret Voorstel aanMet de Voorstellen in No. 53: 9 en 1.0—dat er twee Synodale Commissi~n ziju
gaande twee Synodale zuflen, en dat het Admissie Examen tot de Theologisehe Kweekschool, het Proponents Exa
men, het Colloquium; Doctum, enz., insgelijks aan twee Commissiën, &~no voor bet Oostelijke
en é~ne voor bet Westelijke dccl der Kerk, opgedragen worden,—kan noch do Commissie
noch do Vergadering zich vereenigen.
Dc Ouderling van Groaff-Reinet stolt voor,—dat hot besluit omtrent hot kiezen van
ccii Voorzitter des Rings in revisio worde gebragt, welk voorstel later zal behandeld
worden.
Wat gedaan moet
Op voorstel van den Actuarius wordt Art. 19 : 8 der Kerkolijke Bepalingen aldus
worden, wama:er eon veranderd: “Elke Prirnarius zal, na ontvangene kennisgeving, onverwijid moeten antwoorden
Commissie do Ver- of hij tegenwoordig zal zijn of niet.
En, in geval hij verhinderd is of wordt de Vergadering
g~.dering met ken bij to wonen, zal de Scriba, daarvan borigt ontvangen hebbende, ten spoedigste diens
Rapport op den Brief
van den Bisschop der
nge

Secundus moeten aanschrijven.”
Be Commissie aangesteld om den Brief van den Bisschop der Engelscho Kerk, met
daarbij gevoegd besluit harer Synode omtrent de hereeniging van do Christolijke Kerk in
Zuid-Afrika—te overwegen, levert haar Rapport in, dat voorgelezen wordt, en nader behan
deld zal worden.
In den avonci aiweder vergaderd, brengt de Vergadering, bij monde van den Mode
rator, haren dank toe aan de Commissie van Revisie voor do gowigtigo diensten die zij de
Vergaclering bewezen heeft.
Floofd. X: 6 der Beschrijvingspunten, “Art. 54. ‘ Geene Gemeenten zullen,’ enz.,
worde nader door de Synode verklaard,” wordt door den Predikant van IJitenhage toegelicht,
die voorstelt—dat de woorden “ten minste £200” veranderd worden in “ £1 50.” Hij
wordt gesecondeerd door den Ouderliug van Villiersdorp.
Dc Ouderling van Graafl~Reinet, ondersteund door den Predikant van de Paarl, stelt
als Amendement voor: “Dat de V~Tetsbepaling onveranderd blijve,” welk Amendement
aangenornen wordt.
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Hoofd. X: 9, “In Art. 210 worde zes weken’ veranderd in C vier weken,’” wordt
door den Predikant van Uitenhage voorgesteld en door den Assessor ondersteund.
Be Predikant van Glenlynden, gesecondeerd door dien van Ceres, wil—dat er geene
verandering in dit Artikel worde gernaakt. Bit Amendement neenit do Vergadering aan.
Hoofd. X: 10, “Opheldering,” enz., is aan de orde. Na eenige discussie ver
klaart do Predikant van Swellendam zich te vreden met de bekomene inliohtingen, en trekt
zijn voorstel terug.
Hoofd. X: 12, Eene nadere bepaling of omschrijving vragende van de woorden
“zoo veel mogelijk,” in Art, 36: 13, komt in behandeling. Be Predikant van Mosselbaai
licht het toe.
Be Predikant van Albanie, ondersteund door dien van Colesberg, wenscht dat de
aangehaalde woorden geschrapt worden.
Be Predikant van Stellenbosch, ondersteund door den Ouderling van Riebeek West,
wil—dat de Wetsbepaling onveranderd blijve. Met dit Amendement vereenigt zich de Ver
gadering.
Hoofd. X: 13, “ IDe bepalmg (Art. 36: 11) ‘geene overeenkomst of afspraak,’ enz.,
worde ~f gewijzigd èf gesebrapt,” wordt ter sprake gebragt. Na eenige discussie stelt de
Predikant van Graaff-Reinet, ondersteund door dien van Stellenbosch, hot volgende voor:
“Be woorden geene overeenkornst,’ enz., worden geschrapt.”
Be Ouderling van Riebeek West, ondersteund door den Predikant dier Gemeente,
wil—dat or geene verandering in dit “~Vetsartike1 gemaakt worde. Aan dit Amendement
hecht do Vergadering hare goedkeuring.
Hoofd X: 22, wordt door den Predikant van Swellendam ingetrokken.
Van Hoofd. X: 26 komt—daar hot eerste gedeelte reeds is afgehandeld—nu het
laatste ter sprake: “Be a~zoo uitgegevene Forrnulieren worden in ‘t vervoig, als aanhangsel
bij do Wetten en Bepalingen gevoegd. Bij de afzonderlijk gedrukte Exemplaren worde
tevens eene korte gesehiedenis van hun ontstaan en eene verkiaring van hun nut
bijgevoegd.”
Op voorstel van den Predikant van Cradock wordt de behandeling van dit punt tot
de volgende Synode uitgesteld, aangezien de uitgave der Porrnulieren, waartoe besloten was,
reeds geschied is.
Hoofd. X: 28, waarin om onderzoek gevraagd wordt naar den Brief aan do Ouder
lingen, enz., waartoo in do Synode van 1863 besloten was, wordt besproken. Na eenige
inlichtingen door den Predikant van GraafY-Reinet gegevon, laat do Vergadering dit punt
varen.
Hoofd. X: 30—vragende om revisie van het besluit der Synode van 30 October
1863, met betrekking tot do insolvent-veikiaring van eon Kerkeraadslid—vervalt bij afwe
zigheid van den Prodikant van Prins Albert, daar niemand het wenscht over to nemen.
Hoofd. X: 31, “Art. 17, c, worde opgehelderd,” wordt door den Voorsteller, met
toestemming der Vergadering, ingetrokken.
Hoofd. X: 33, “In Art. 68 worde 15 veranderd in 16 en 16 in 17,” wordt door Discussie orntreub
den Predikant van Graaff-Reinet voorgesteld, en door dien van Dordrecht ondersteund.
Do Predikant van Colesberg, gesecondeerd door dien van Robertson, wil dat dit
Wetsartikel blijve. Met dit Arnendement voreenigt zich de Vergadering.
Hoofd. X: 34, “Dat in Art. 69 G, do woorden ‘na opgave van voldoonde redenen’ Hoe Leden, docr e~r~
inge~ascht worden tussehen ‘en’ en ‘op vertoon,’” wordt door den Predikant van Graaff- ZondeIi~.g L:do~d~
Reinet voorgesteld, door zijnen Ouderling gesecondeerd, en door de Vergadering aan~ Kerk erkend worden.
genomen.
Nu is aan do orde van behandeling bet Rapport der Corn missie voor bet Pensioen- joissie
Rapport van de Corn.
voor he~ Pen
fonds voor Enieriti Predikanten. Hot Rapport wordt gelezen, en gedeeltelajk besproken. ejoenfoncis.
S
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Daar het nu tijd is de Zitting te sluiten, worth de verdere behancleling daarvan
uitgesteld tot inorgen.
Do Kiad-Notulen worden gelezen, waarna de Ouderling van Victoria West het dank
gebed doet.
Geresumeerd en, na goedkeuring, onderteekend op heden, den 24sten dag van No
vember 1870.

ZES-EN-DERTIGSTE

ZITTING,

Donderc%a~ç~, den 24$~en November 1 870.

Afwezig zijn de Predikanten van Somerset West, Beaufort West, Heidelberg en
Victoria West; ook de Ouderlingen van George, Philadelphia, Zwartland, IJurban, Stellen
bosch en St. Stephens.
Do Actuarius doet het gebed. De Notulen der Zitting van gisteren worden gere
sumeerd en onderteekend,
Do Qua~stor van het Synodale Ponds kondigt aan dat zijne Boeken opgemaakt zijn,
hetwelk niet eerder had kunnen geschieden, orndat hij eerst onlangs do laatste gelden heeft
ontvangen.
ri~cussie omtrent
Voor dat Rationarjj benoenid worden, wordt No. 38 der nieuwe Beschrijvingspunten
.Uatiouarii.
voor do Vergadering gebragt, luidendo als volgt: “Art. 24 worde zoo gewijzigd, dat het
dod der Wetgeving in dit Artikel beter bereikt worde.” Na eenige toelichting wordt dit
punt door den Predikant van Cradock teruggetrokken.
Be Ex~Qtia~stor ~
In verband met deze zaak wordt gevraagd naar do Rekeningen van den Ex-Quiestor.
helet zxjue Boeken
gereeci to maken.
Een Brief, heden ontvangen, wordt gelezen, waarin de Ex-Quiestor to kennen geeft dat hij,
wegens zijno langdurige krankheid, belet is goworden zijne Boeken gereed to maken, doch
tevens do hoop uitdrukt van eerlang dezelvo te zullen kunnen voorleggen. Do Predikant
van Albanie wenscht dat aan hem gevraagd wordo, of dit nog kan gesehieden voor den afloop
der Vergadering, woarmede do Vergadering instemt.
Ben Versiag van ‘t
Door den Fred ikant van Robertson, gesecoudeerd door dien van Albanie, wordt het
rae~~o:i~ volgende voorstel gedaan, dat door de Vergadering aangenomen wordt: “Er worde jaarlijks
.

w(rder..

Piscu~sic over bet
~o~nt eon

een breedvoerig versiag van hot Synodale Ponds in het Kerkelijk Orgaan gepubliceerd.”
Nu wordt de discussie over het Rapport onitrent het Pensioenfonds voortgezet,
waaraan deelnemen de Actuarius, do Predikanten van Graaff-Rejnet, Cradock, George,

Hanover, Glenlynden, Darling, en de eerste Ouderling van Kaapstad.
Do Actuarius, ondersteunci door den Predikant van Glenlynden, levert hierop een
voorstel in. Daar do Vergadering hiermede schijnt in te stemmen, geeft do Actuarius den
wenk, de discussie tot na do Pauze uit to stellen, opdat hij zijn voorstel beter kunne formu
leren. Hiermede vereenigt zich de Vergadering.
(ommissie om eon’
Do Vergadering besluit dat er een Herclerlijke Brief aan do verschullende Gemeenten
Herderlijken Brief op onzer Kerk door do Synode zal worden gezon den.
Dc Predikanten van Colesberg en
Dordrecht, en do Ouderling van Stellenbosch worden als Commissie benoemd om een
Concept Herderlijken Brief op te stellen.
Be Zendeliug Van
Hot aanzoek van den Zendeling Van den Bos om, daar hij door het Zuid-Afri
den Bo~ zal geordend kaansch Zendeling Geneotschap in do Kaapstad als Leeraar is beroepen, en hot beroep heeft
aangonomon, als Zendeling to mogen geordend worden, wordt door de Vergadering over
wogen, met dit gevoig dat do gevraagde toestemming bonn verleend wordt.
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flet Rapport der Commissie om den Brief van den Bissehop der Engelsehe Kerk te
~vegen, en dat gisteren werd voorgelezen, wordt flu behandeld. Aan de discussie daar
,z~ nernen deel de Actuarius, de Assessor, de Predikanten van Dordrecht, Uitenhage, Paarl,
~Prins Albert, en de Ouclerling van Colesberg.
Het Voorstel van den Predikant van Somerset Oost, gesecondeerd door dien van
Robertson—dat het Rapport aangenomen worde—vereenigt de meerderheid der stemmen op
zich.
Het Rapport der Commissie voor het Sustentatie Ponds wordt gelezen.
Be Commissie, in de Synode van 1863 benoernd om pogingen in het werk te stellen, e~pport omtrent
ten einde een Ponds voor hulpbehoevende Gemeenten daar te stellen, berigt, bij monde van Sustentatie Fonds.
den Moderator, dat de reden waarorn zij nog niets heeft gedaan, enkel in den geldelijk
gedrukten staat van het land gezocht moet worden.
Be verdere behandeling van dit Rapport wordt uitgesteld totdat de Voorstellen be
treffende het Vrijwillig Beginsel zullen zijn afgehandeld.
Nu korut in overweging het Rapport der Corn missie voor de .Diamantvelden, dat
gelezen en besproken wordt.
Na de Pauze stelt de Assessor voor, ondersteund door den Predikant van Richmond Ds. Stegmanu, Sen.,
“ De Vergadering benoeme den Predikant van Glenlynden om voor den tijd van drie maan- ~e~c~ea~ defDia~
den aan de Biamantvelden te arbeiden. Verder worden de Predikanten van Graaff-Reinet, vaardigd.
Colesberg, Aberdeen en Somerset Oost aangesteld om voor de verdere diensten aldaar zorg
te dragen, tot de maand October 1871, als wanneer deze zaak zal overgaan op den (iraaff
Reinetschen Ring.” Dit Voorstel wordt door de Vergadering aangenomen.
Dc volgende Leden worden als Rationarii benoemd mu de Boeken van den Qu~stor Rationarii worden
na te zien, met verzoek om Zaturdag morgen Rapport in te dienen: t.w. :
benoemd.
Voor den Ring van Kaapstad
de eerste Ouderling van Kaapstad.
Tulbagh
Predikant van Zwartland.
Swellendam
,,
,,
Ladysiuith.
,,
,,
,,
Graaff-Reinet
,,
,,
Cradock.
Albanie
,,
,,
Olifantshoek.
Beaufort
,,
,,
Prins Albert.
George
,,
,,
Mosselbaai.
Be Predikant van Somerset Oost, gesecondeerd door den Ouderling van Colesberg, Discussie omtrent dE
stelt flu het volgende voor: c~ Ten einde de onverniijdelijke reiskosten, welke door den ~ ~a°~r~
Afgevaardigde naar de Diamantvelclen moeten gemaakt worden, te gemoet te komen, besluite Diamantvelden.
de Synode dat eene som van Dert~q Pond (~3O) hem ter hand gesteld zal worden uit de
Synodale kas; en dat, om deze uitgave te vergoeden, er in elke (3erneente onzer Kerk, niet
later dan de maand Februarij aanstaande, eene speciale Collekte voor dit dod zal gehouden
worden.”
Be Predikant van Hanover levert dit Amendernent in, dat door den Predikant van
Ladysmith gesecondeerd wordt: “Er worden geene gelden nit de Synodale kas voor den
Afgevaardigde gegeven.” Het Amendernent krijgt slechts drie stemmen voor zich. Het Besluit daaromtreut.
Voorstel daarentegen wordt met bijkans algerneene stemmen aangenornen.
Be Predikanten van Hanover en Queenstown doen Protest aanteekenen tegen dit
besluit.
Ret Rapport der Commissie benoernd om den Brief der Prcsbyteriaansche Gemeente J3eslujt omtrcnt Je
te Somerset Oost to overwegen, wordt gelezen en behandeld. Ten gevolge daarvan besluit Presbyterinansohe
Gemeente to Somer
de Vergadering dat, indien bedoelde Gerneente zich in alle opzigten aan de Wetten en Be- set.
palingen onzer Kerk wenscht te onderwerpen, zooals onder No. 1 van het Rapport wordt
aangewezen, de Ring de magt zal hebben liaar als Gerneente onzer Kerk op te nemen. Voor
het geval echter dat deze Gemeente concessbin verlangt, vereenigt de Vergadering zich met
No. 5 van het Rapport, waarin canbevolen wordt “eene Commissie aan te stellen, wier taak
~.
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hot zijn zal, de vraag—of, en in hoeverre, do deur voor Zusterkerken zal worden opengesteld,
om in onze Kerk te worden ingelijfd—onder hare ernstige overweging to nemen, en brj de
volgende Vergadering der Synode haar Rapport gereed te hebben.”
opri~tiug eeum’
Een tweede Rapport van de Commissie van Opvoeding en Onderwijs wordt overwo
Nor~a1~ehnn1 wnI’(IL ~
Artt. 1, 2 en 3, waarin aanbevolen wordt de oprigting eener Normaalschool, van wege

nwordta!shand

do Synode, voor het tegenwoordige nit te stellen, en tevens pogingen aan te wendon om de
oprigting van zoodanig Instituut later gomakkelijk te maken, worden aangenomen. Hierna
besluit de Vergadering, op Voorstel van den Actuarius, dat genoemde Coniniissie het overige
gedeelte van haar Rapport zoo zal inrigten, dat daarin aangewezen wordt, hoe zij Art. 61
wenscht veranderd to hebben.
Do Commissie aangesteld om den vorm van eenon Beroepsbrief aan de hand te
~even, levert flu eon Concept in, dat door do Vergadering aangenomen wordt. Verder wordt

o~tel va~ UsA.
~ut~rn~ent een

besloten dat do Beroepsbrief door den Fungerenden Kerkeraad, namens don Gecombineerden,
zal worden goteekend, en dat de voorgestelde Brief alleen als hanleiding zal dieneri.
Do Actuarius levort nu hot Voorstol in dat hij, volgens kennisgeving van heden
morgen, nader heeft uitgoworkt, en dat nu door do Vergadering wordt aangenomen
“Do Synodo hocht hare goedkeuriug aan hot Rapport over hot Pensioenfonds in zijue
algemeone omtrekken, en wenscht Leeraren, Korkeraden en Gemoenten tot de deelnamo aan
het voorgesteldo Ponds op to wekkon.
“Zij besluit eono Commissie aan to stellen, nan wie do verdore bohartiging dozer zaak
zal worden opgedragen. Hot zal hare taak ZijU:
“1. r~ aauwkeurig onderzoek to doen naar do grondsiagen en borekemngon waarop
zoodanig Ponds met good gevoig zon kunnon opgerigt wordon.
“2. Breedvoerig rapport uit to brengen omtrent do vooruitzigten, voorwaardon van
deolname en hetgeen verder noodig mogt zijn om bolanghobbenden omtrent deze zaak voor
te lichten, met bijvoeging van eon Concept Reglement.
“3. Zij zal vooral in ovorweging mooten nomen, of, en in hoe verre, hot rnogolijk zij
do oprigting van hot 1~’onds tot eeno Kerkelijko en Synodalo zaak te maken, dan of zuiks
slechts als onderlinge overoenkomst zal bostaan.
“4. Zij zal ]iaar Rapport door bet Kerkelijk Orgaan ann al do Kerkeraden tijdig
doon toekomen, opdat dezelve bij do eerstkomendo Ringsvergadering in het volgende jaar
hun govoelen uitspreken, en doze gevoelens, met bet bijgevoegde oordeel van do Ringsver
gadering, ton eorsto aan do Commissie wordon toegezonden.
“5. Indien hot der Commissie uit do ingekomon Rapporten dor Ringen mogt komen
te blijken, dat het voorgestelde plan do goedkeuring van eon genoegzaam aantal Leeraren en
Kerkeraden wegdraagt, om gegrondo hoop op een’ gunstigen uitslag to geven, heeft zij
vrijheid tot de oprigting to bosluiten, en zoodanig Ponds daar to stollen.”
De Kiad-Notulen worden flu golezen, waarop het dankgebed gedaan wordt door den
Predikant van Clanwilliam.
Geresumoerd en onderteekend op heden, den 25sten dag van November 1870.

ZEVEN-EN~flERI~J&sTE ZITTING,
P}iftla,~~, den 2581en November 1870.
Afwezig zijn de Predikanten van Somerset West, Beaufort West, Victoria West en
Heicklberg; en de Ouderlingen van Namaqualand, Knysna, George, Cradock, Philadelphia,
Durtan, Zwartland en St. Stephens.
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De Predikant van Piquetberg doet het gebed. De Notulen der Zes-en-Dertigste
Zitting worden geresumeerd en onderteekend
Op eene vraag van den Predikant van Riversdale, aan wien de ingezamelde gelden Go’den voor do Dia~
waartoe op gisteren besloten werd, ter bestrijking der onkosten van de Afgevaardigden naar
de Diamantvelden, zullen moeten toegezonden worden, besluit de Vergadering, op voorstel den Qua~stor overvan den Predikant van So~ierset Oost, ondersteund door den Ouderling van Graalf-Reinet gozoaden wordon.
“De Qu~stor van het Synodale Fonds worde aangesteld als Penningtneester voor het Ponds
ter bestrijking der onkosten van de Afgevaardigden naar de Diamantvelden. Nadat do voor
gesohoten £30 aan het Synodale Ponds zullen zijn terug betaald, zal hij, in overeenstemming
met de benoemde Commissie, de overige gelden besteden voor het doel waartoe zij ziju
gegeven.”
Ret Rapport der Commissie, die benoemd is cm de Beschrijvingspunten en andere Do Zendingzaak
Documenten, met de Zendingzaak in verband staande, to overwegen, wordt flu gelezen en ~ besproken.
~behandeld.
De bespreking van het onderwerp der Zending geeft den Actuarius nanleiding om Do Vergadoring be
het volgende Voorstel in te dienen, dat door den Predikant van Stellenbosch ondersteuncl,
U~’~Ug~~
en door de Vergadering aangenomen wordt: “Daar de Fransche Zendelingen in het Basuto- huip to kornen.
land en mede in de Kolonie, door den treurigen oorlog, die in Frankrijk woedt, buiten gele
genheid verkeeren cm de vereischte remisen van geld to ontvangen, en daardoor zich groote
ontberingen moeten getroosten, zoo zij al niet aan gebrek zijn blootgesteld, terwiji er tevens
gegronde reden schijnt te bestaan om te vreezen dat hun werk daardoor zal lijden, besluite
doze Vergadering: dat er inteekeningslijsten onder hare Leden sullen rondgaan, ten einde om
hunne bijdragen te vragen,—dat er eene roepstem van deze Synode zal uitgaan tot de Loden
ouzer Kerk, hen opwekkende om dezen lijdenden J3roeders te huip to komen, en dat deze
zaak ook nog door de Synode onder de aandacht van alle Christenen in dit land zal worden
gebragt.”
Het Rapport der Zending-Commissie wordt insgelijks gelezen, en, op voorstel van
den Soriba, ondersteund door den Predikant van Colesberg, met dank aangenomen.
Tot de bespreking van dit Rapport overgaande, wijdt de Vergadering hare aandacht
eerst aan het fe kort in de kas der Binnenlandsehe Zending. Met betrekking tot doze zaak
stelt de Scriba, na eonige discussie, ondersteund door den Predikant van Colesberg, voor :Opwekking om voor
“Dc Synode doe cone aanbeveling uitgaan tot ruimere ondersteuning van de Binnenlandsche
Zending, bij de fondsen waarvan er een to kort is van omtrent £600, en dit wel door middel to dragon.
van den I-Ierderlijken Brief, zoowel als op andere wijzen.” .L)it Voorstel wordt door de Ver
gadering aangenomen.
Op aanbeveling der Commissie als ook der Zending-Commissie wordt besloten, dat Zendings-Inspeetors
er uit elken Ring een Zendings-Inspector zal worden benoemd, en wel tijdens de sitting ~
dezer Synode. Zie Beschrijvingspunten VII: 9, 10.
Insgelijks wordt do aanbeveling der Cotnmissie aangenomen, om aan de Zen ding- Do Zending.Cornmis
Commissie verlof te geven om, wanneer hot noodzakelijk mogt zijn, Godsdienstonderwijzers ~
en Zendelingen in het Overvaalsche te laten exarnineren en ordenen, en zoodanig examen en examineron en or
ordening aidnar to doen plaats hebben—terwiji nogtans de Vergadering verwacht dat de donen.
Zending-Commissie in dozen met groote omzigtigheid sal te work gaan.
Hoofd. VII: 5, “De Synode bepale dat voortaan geene Zendelingen qeordencl sullen
worden, dan die den status van Predikant hebben,” wordt voor de Vergadering gebragt,
doch op verzoek van den Predikant van Colesberg, ondersteund door zijnen Ouderling en
den Predikant van Somerset Oost, laat do Vergadering toe dat dit Beschrijvingspunt blijve
overstaan tot de volgende Synodale Vergadering.
Ten opzigte van den Brief van do Eerw. Broeders Esselen, Budlor en Zahn van het Eeno C1~mmiss~o
Rijnsoh Genootschap, vereonigt zich do Vergadering met do aanbeveling der Commissie— ~ ~ Z
“dat er eene Commissie van wege do Synode wordo aangesteld, orn met die Breeders in lingen to ondorhan
T
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onderhandeling tê treden, ten einde van hen de noodige inlichtingen te verkrijgen, en verder
aan de Synode te rapporteren.”
Op de vraag voorkomende onder Hoofd. VII: 1, “Welk onderschejd bestaat er in
het oog onzer Kerk, tussehen den statu$ van Preclikant en dien van Zendeling ?“ antwoordt
de Coramissie dat zij geen voldoend antwoord heeft gevonden—waarmecle de Vergaderrng
zich vereenigt.
Op VII: 2, “In hoe verre ziju de Zendelingen onzer Kerk ‘Marriage Officers?’”
antwoordt de Commissie, en de Vergaclering met haar: “Zoo verre als zij kornen onder de
bepaling in Sectie 2 van de Huwelijks Ordonnantie van 1838.”
Omtrent eerie Acte
Op VII: 3, waarin gevraagd wordt om eene Acte van Ordening voor Zendelingen
van Ordemng voor onzer Kerk, rapporteert de Corn missie dat aan hen die den status van Predikant verkregen
hebben, do Acte in Art. 231 onzer &erkwetten zal worden uitgereikt; hun daarentegen die
dien status niet hebben, zal die Acte naar omstandigheden gewijzigd en, door den Voorzitter
der Zending-Commissie onderteekend. ter hand gesteld worden. Met deze aanbevelingen ver
eenigt zich de Vergadering.
De Vergadering beschouwt dat door dit Besluit tevens voorzien is in VII: 4.
De Gemeenten worOp Hoofd. VII: 6, “Ret Zendingwerk worde uitgebreid en met meer kracht voort
den opgewekt de~ gezet,” beveelt de Conimissje aan, dat alle Kerkeraden zich verbinden zullen orn jaarlijks
Zenthngzaakijverig eene vaste soni voor de Zendingzaak hij te dragen.
In plaats van met dit voorstel, vereenigt
zich de Vergadering met een ander van den Scriba, gesecondeerd door den Ouderling van
Graaff-Reinet: “ Dat alle Gemeenten opgewekt worden om de Zendingzaak naar vermogen
te ondersteunen, en het Zendingwerk met vernieuwden ijver voort te zetten.”
Hoofd VII: 7, dat aanbeveelt de oprigting van Hulpgenootschappen, wordt door de
Vergadering aangenbmen, met bepaling dat de Inspectors der Ringen vooral hierop zullen
letten.
Hoofd. VII: 8, behelst eene vraag omtrent het voornemen der Zending-Cornmissje
met betrekking tot de Zendingzaak te Prins Albert. Na eenige inlichtingen door den Pre
dikant van Prins Albert, en den Scriba der Zending-Commissie gegeven, vereenigt zich de
Vergadering met het gevoelen der Commissie, dat de iS’ynode niet geroepen is oni daarop te
antwoorden.
Do zank van de ZenNo. 24 der nieuwe Beschrijvingspunten, “Be Synode bevele der Zending~Commissie
Mk~go°rdtbe- ten ernstigste aan, de dringende behoeften van de vacante Binnenlandsche Zending Gemeenteri
sproken.
in acht te nemen,” enz., wordt door den Predikant van Middelburg toegelicht, die als aan
leiding tot bet inzenden van dit Beschrijvingspunt noemt den herderloozen toestand der
Zending-Gerneente te Middelburg, gedurende bijkans twee jaren. Be Scriba der Zending
Corn missie doet versiag van wat door doze Commissie al is gedaan om de vacature aldaar
aan te vullen. Tevens wordt er op gewezen dat, gelijk in dezen morgen gebleken is, door
het to kort in de kas der Binnenlandsche Zending, het Binnenlandsch Zendingwerk niet
weinig gestrernd wordt. Be Predikant van Hopefield ondersteunt bet Voorstel door dien
van Middelburg ingezonden.
De Predikant van Cradock, ondersteund door dien van Robertson, levert het volgende
Amendement in, dat door de Vergadering wordt aangenomen: “Be Zending Commissie
worde verzocht om de belangen der Zending Gemeente te Middelburg zoo spoedig mogelijk,
en in overleg met den te benoemen Rings-Inspector, in hare ernstigste overweging te
nemen.”
Be Predikant van Iiitenhage geeft kennis dat hij later een Voorstel, op de Zendelingen
onzer Kerk betrekking hebbende, zal inleveren.
Professor Murray
Op Voorstel van den Scriba der Zending-Cotnmissie, ondersteund door den Ouderling
van de Paarl, besluit de Vergadering den Hoog-Eerw. Professor Murray te verzoeken om, als
1~enoemd.
bet noodig zal zijn, de plaats van den kranken Broeder Albertijn in de Zending-Commissie
in te nemen.

Tot Zending-Inspectors voor de Ringen worden door den Voorzitter benoetnd :—
Zonding-Inspcctor~
Voor den Ring van Kaapstad
Ds. G. W. Stegmann, Jun.
beaoemd.
TuThagh
Ds. P. de Vos.
Swellendam
Ds. A. McGregor.
George
Ds. I. G. Horak.
Graaff-Reinet
Ds. C. Murray.
Albanie
Ds. J. H. Hofmeyr.
Beaufort
Us. MT. P. de Villiers.
Beschrijvingspunt Hoofd. IX: 14, a~ 6 en c, die over het Vrijwillig Beginsel handelen, Discussi?. omtrent
komen flu aan de orde. Die orider 6 en c~: “Be Synode geve hare sterke afkeuring te ~8~;vr1Jw1Ih~ Be
kennen over de invoering van het ‘Vrijwihig Beginsel’ in deze Kolonie” (c), en “wende
alle pogingen aan om, indien noodig, te voorkomen dat de bijdragen van Staatswege aan onze
Kerk toegekend, haar worden ontnomeu” (6), worden te ~amen besproken en door de Ver
gadering aangenomen.
Door dit besluit vervalt 1.4, a, “Be Synode verklarè het voor wenschelijk dat het
stelsel van Vrijwillige Bijdragen in ons Kerkgenootscbap worde ingevoerd.”
Be Predikant van Stellenbosch verzoekt aanteekening, dat hij, bij bet nemen van
bovengenoemd besluit, in de minderheid heeft gestemd.
Het Rapport der Commissie over eeir Sustentatie Ponds wordt nu in behandeling Discussieomtrenteeu
genomen. Be Predikant van Graaff-Reinet licht zijrl Voorstel daarop betrekking hebbende, 5i~t~ntatbe Fonda.
en te vinden onder Hoofd. VI: 18 der Beschrijvingspunten, breedvoerig toe.
De Assessor herinnert aan hetgeen besloten is in 1863, te vinden op pag. 160 der
gedrukte Handelingen, en zegt dat de toen benoemde Commissie geen Rapport heeft uitge
bragt, otndat zij geene voldoende antwoorden op hare vragen heeft ontvangen.
Be Predikant van Graaff-Reinet, ondersteund door dien van Somerset Oost, stelt nu
voor: “flat de aanbevelingen der Commissie aangenomen worden.”
Be Assessor, ondersteuud door den Actuarius, wil, als Amendernent, dat, in plaats
van de woorden in de laatste paragraaf van het Rapport—” worde gevolmagtigd de noodige
stappen te nemen, om deze zaak, indien noodig, voor bet Parlement te brengen,” gesteld
worde: “Rapport te doen aan de volgende Synode.”
Noch het Voorstel noch het Amendement verkrijgt de meerderheid van stemmen;
waardoor dit punt alzoo onbeslist blijft.
Do Predikant van Cradock, ondersteund door dien van Somerset Oost, levert nu bet Deelnerning met De.
volgende Voorstel in, dat met algemeene stemmen wordt aangenomen: “Be Synode geve ~ert~n wordt nithare innige deelneming te kennen in hot lot van den Emeritus Predikant van Caledon, den
Wel-Eerw. Heer en Brooder P. K. Albertijn, die aan eene ongesteidheid lijdt, waardoor hij
genoodzaakt werd zijn ambt als Herder en Leeraar in de Gemeente neêr te leggen; ten
gevolge waarvan de Kerk nu verstoken is van de gewigtige en trouwe diensten door hem
aan haar bewezen, in de onderscheidene betrekkingen door hem bekleed. Be uitvoering van
dit besluit worde opgedragen aan de Moderatuur der Synode.”
Be eerste Ouderling van Kaapstad leest twee Voorstellen voor, welke hij inlevert,
opdat zij later kunnen worden behandeld.
Be Kiad-Notulen worden gelezen, en het dankgebed gedaan door den Predikant van
Uitenhage.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den 26sten November 1870.
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ACHT-EN-DERTJGSTE ZITTING,
Zafurcla1, de~ 26sten. November 1870.
Afwezig zijn de Predikanten van Clanwilliam, Piquetberg, Colesberg, Cradock,
Victoria West, Stockenstrom, Namaqualand en Heidelberg, en de Ouderlingen van Somerset
Oost, Darling, Praserburg, Durban, Philadelphia, Zwartland en St. Stephens.
De Predikant van Riversdale doet het gebed. Be Notulen der Zeven-en-Dertigste
Zitting worden gelezen en, na gaeclkeuring, onderteekend.
Be Brief van eenige Kerkeraads- en Oud-Kerkeraadsleden van Graaff-Reinet, waarin
zij het verzoek aan de Synode rigten, om, indien hun Leeraar als Secundus van de Deputatie
naar de Transvaal en Natal mogt gaan, voorziening te maken in de vervulling zijner diensten,
wordt gelezen.
Op voorstel van den Ouderling van Graaff-Reinet, wordt besloten dat, indien de
Predikant van Graaff-Reinet mogt genoodzaakt worden als Afgevaardigde te gaan, de Pre
dikanten van Murraysburg, Richmond, Middelburg, Aberdeen, Pearston en Somerset Oost
verzocht worden de diensten te Graaff-Rejnet waar te nemen.
Ret Rapport der
Het Rapport der Rationarii, benoemd oni de Boeken van den Qu~stor Synodi na te
wordt be. zien, wordt ter tafel gelegd en behandeld.
Daartiit blijkt dat er enkele Gemeenten zijn,
die, gedurende een grooter of kleiner aantal jaren, hare penningen voor het Synodale Ponds
niet hebben inbetaald.
Be Predikant van de Paarl, ondersteund door zijnen Ouderling, doet flu het volgende
voorstel, dat door de ‘/ergadering wordt aangenomen: “De Synode vernemende uit het
Versiag der Rationarii, dat eenige Gemeenten in de Ringen van Tulbagh en Graaff-Reinet
verzuimd hebben hare Synodale gelden te verantwoorden,—besluit, gezegde Gemeenten to
gelasten, het achterstallige voor 1 April 1871 over te rnaken.”
In verband met het laatste gedeelte van het Rapport, waarin de Rationarii spreken van
het moeijelijke om volledig verslag te doen van alle Gemeenten die nog niet betaald hebben,
omdat de Boeken van den Ex-Qu~estor haar niet waren voorgelegd, wordt het antwoord
gelezen op den Brief, hem, op last der Vergadering, laatstleden Woensdag toegezonden. In
dat antwoord meldt de Ex-Qu~stor dat hij vreest dat zijne ongesteidheid, die in de laatste
dagen erger is geweest, hem beletten zal do rioodige inlichtingen tot het afsluiten der Boeken
te geven.
Ecue Commissie
Hierop stelt de Predikant van Albanie, ondersteund door dien van George, voor:
wordt benoemd om “ Daar de Ex-Qu~stor niet in staat is, vóór het sluiten dezer Synodale Vergadering, zijne
Boeken over te leggen, worde er eene Cornmissie benoemd om, zoo spoedig mogelijk, de
netnen.
Boeken van den Ex.Qrnestor over te nemen en te examineren, en daarvan versiag te doen in
het Officiëel Orgaan.” Dit Voorstel wordt door de Vergadering aangenomen.
Vervolgens wenscht de Predikant van Hopefield, ondersteund door den Assessor, en
besluit de Vergadering: “Dat het genomen besluit omtrent den Ex-Qu~estor ook toepasselijk
gemaakt worde op de Pondsen van het Theologisch Seminarium, en het Predikants Weduwen
Ponds.”
Be eerste Ouderling van Kaapstad verzoekt aanteekening, dat hij, bij het nemen der
beide laatste besluiten, in de minderheid gestemd heeft.
Verslagwordtgedaan
Na het afhandelen van dit Rapport, wordt, op verzoek van den Predikant van
van d,e kosten in de Darling, versiag gedaan van hetgeen uit het Svnodale Ponds in de Kotzé- en Burgerszaken
Kotze- en Burgers
zaken.
is betaald.
~
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Het derde Rapport der Commissie van Onclerwijs wordt gelezen en behandeld. Na
eene korte discussie wordt het aangenomen; terwiji het aan den Actuarius opgedragen wordt
Art. 61 dàarmede overeenkomstig te veranderen.
De Predikant van Darling levert een Voorstel in ter wijziging van Artt. 272 en 276,
dat later in behandeling zal komen.
De Commissie, benoemd om den Herderlijken Brief op te stellen, levert haar Concept Do Herderlijko Brief
in, dat dadelijk voorgelezen wordt. Met eene enkele kleine wijziglng, wordt d~t Concept wordt aaugenomon.
aangenornen, nadat eerst een Amendement van den Predikant van Hanover, dat slechts cirie
stemmen ter ondersteuning kreeg, was verworpen, welk Amendement ondersteund werd door
den Predikant van Darling, en aldus luidde: “De volgende woorden in het Concept worden
geschrapt c d~t ongeloof is ontstaan nit het streven van bet onwedergeboren hart, om, ont
slagen van alle godde1i~ke banden, zijn eigen meester te zijn ‘t Is geboren utt den waan
dat de mensch bij zijn eigen licht, en in zijue eigene kracht, veilig de eeuwigheid te gemoet
kan wandelen
De Predikant van Hanover protesteert tegen de verwerping van zijn Amendement
Het Rappoit der Cornrnissie voor de grensscheiding tusschen Fraserburg, Victoria
West en Beaufort wordt gelezen en behandeld
De Predikant van Fraserburg, ondeisteund door dien ~an Titenhage, doet het vol Commissie oni do
greuzen van Fraser
gende Voorstel, dat door de Vergadering aangenomen wordt: “De Synode stelle de naburige burg
to bopalen.
Predikanten, met een’ Ouderling van de belanghebbende Gemeenten aan, om de grenshjn
~an Fraserburg te bepalen”
De Actuarius levert twee Voorstellen in, welke later zullen behandelci worden
De Kiad-Notulen worden nu gelezen, en, na het dankgebed door den Predikant van
Tulbagh, wordt de Vergadering verdaagd tot Maandag.
Geresumeerd en, na goedkeuring, onderteekend op heden, den 28sten November 1870.

NEGEN-EN-DERTIOSTE ZITTING,
Maanda~q, den 2Ssten November 1870.

Afwezig zijn de Predikanten van Somerset West, Stockenstrorn, Piquetberg, Beanfort
West, en de Ouderlingen van Hanover, Fraserburg, flurbau, Zwartland, Philadelphia, St.
Stephens en Stellenbosch.
De Moderator doet het gebed. De Notulen der Acht-en-Dertigste Zitting worden
geresumeerd en onderteekeiid.
Een Brief, heden ontvangen, van een aantal Leden van de Aliwal Noord Gemeente
Verdedigings-vereenig~iig, en tevens Leden nit andere Gemeenten der Nederduitsch Gere.
formeerde Kerk van Zuid-Afrika, wordt ter zijde gelegd, aangezien het Beschrijvingspunt,
waarop gedoeld wordt, reeds is afgehandeld.
Als Permanente Commissie van Revisie worden benoemd de Actuarius, de Assessor, Po~anonte Corn
de Predikant van Piquetberg, de tweede Ouderling van Kaapstad, en de Predikanten van ~aissie ~an Revisie
Albanie, Richmond en Ladygrey,—welke benoeming door de Vergadering wordt goed
gekeurd.
De eerste Predikant van Kaapstad stelt voor, gesecondeerd door den Assessor, dat de Do Cornrnis~i~n tot
afuornon van ‘t
Comnussien tot het afnemen van het Admissie-Examen, elk met een Lid vermeerderd hot
Admissie Exarnon
worden. De Vergadering stemt dit toe. Dientengevolge wordt de Predikant van Stellen- worden vergroot.
,.

U
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bosch benoemd als Primarius voor de Westelijke Commissie; en als Secundi de Predikanten
van de Paarl en Simonsstad.
Voor de Oostelijke Commissie wordt de Predikant van Ladygrey tot Prrniarius, en
tot Secundi dePredikanten van Graaff-Reinet, Aberdeen en Middelburg benoemd.
Versiag van de Cura.
Do Voorzitter brengt flu voor de Vergadering bet Versiag van de Curatoren van hot
~e0n1der Kweek- Theologisch Seminarium, inzonderheid hetgeen voorkomt onder Sectie 7 aangaande de ver
zameling der middelen,
a. Voor de bezoldiging van eenen derden Hoogleeraar, en
6. Terlossing van de verbanden en de tot hot Ponds toebehoorende Schepenken
nissen.
Inzamelingen voor
T)e Assessor stelt hierop bet volgende voor, dat ondersteund wordt door den Pre
het Ponds bepaald. dikant van de Paarl, en door de Vergadering wordt aangenomen
“1. De Gerneenten, welke nog niet hebben bijgedragen tot goedmaking van do
som uitgelegd aan de vergrooting der Seminarie-gebouwen, ens., worden op nieuw door de
Curatoren daartoe opgewekt.
“2. De jaarlijksche inzameling, volgens vroeger Synodaal besluit, geschiede voortaan
geregeld, en, zoo veel niogelijk, in de maand Julij.
“3. I)at in die Gemeenten waar de inzameling tot daarstelling van het Ponds, nog
niet is voltooid, dit zoo spoedig mogelijk zal gesehieden.”
Inzameling voor
Op voorstel van den Predikant van Robertson, gesecondeerd door den Assessor, be
voedingenOnderwijs sluit de Vergadering, dat do insameling voor do zaak van Opvoeding en Onderwijs, bij Art. 61
bepaald.
bepaald, onder hot boofd Fona’sen, jaarlijks in of orntrent de maand Januarij geschieden sal.
De Predikanten van Darling en Hanover leveren flu de Protesten in, waarvan zij
vroeger hebben kennis gegeven.
Do Voorzitter deelt aan do Vergadering mode, dat de eerste Afgevaardigde naar do
Diamantvelden verzoekt van do volvoering van hetgeen hem is opgedragen—voor eerst aithans
—verschoond to worden, wegens de omstandigheden waarin zijn huisgozin thans verkeert,
hebbende hij op gisteren een kind door den dood verloren. Op voorstel van den Assessor
wordt aan do Commissie voor de Diamantvelden opgedragen om, vóór hot sluiten der Ver
gadering, eon voorstel hieromtrent to doen.
Commissie benoemd
Tot Commissie orn, naar aauleiding van den ontvanren Brief, in onderhandeling te
om met den Bisschop
der Episcopaalsche troden met den Bisschop der Engelsche Kerk, benoemt de Vergadering den Moderator, den
Kerk te onderhan- Actuarius on den Scriba.
Op voorstel van den Predikant van Simonsstad, onderstound door dien van St.
Stephens, besluit do Vergadering, in plaats van é~ne Commissie voor hulpbehoovende Ge
rneenten, twee Cowmissiën aan to stellen, on wel eene voor hot Westelijke en eene voor hot
Oostelijke deel der Kerk.
Voor het Wostelijke deel worden benoemd do Predikanten van Wijnberg, St Stephens
en Philadelphia; en voor het Oostelijke deel do Predikanten van Uitenhage, Somerset Oost
en O]ifantshoek.
Verder geschieden de volgende benoomingen van Coinmissidn :—
Algemeene CommisTot Algemeone Commissie voor Opvoeding en Onderwijs: do Predikanten van
J:~0~0th~~z Somerset Oost, Robertson, George, Colesberg en do derde Predikant van Kaapstad.
Commissie voor hot
Tot Commissie voor hot Pensioenfonds voor Emeriti Predikanten: do Actuarius, de
Pensioenfonds.
tweede Ouderling van Kaapstad, en de Predikanten van de Paarl, Graaff-Reinet en
Cradock.
~“~: ~
Als Corn missie om den Brief van do Presbyteriaansche Kerk van Somerset Oost
riaansche Gemeente nader to overwegen: do Predikanten van Somerset Oost, Burgersdorp en Professor Murray,
to Somerset to over- welke laatste verzocht sal worden op deze Commissie to ageren.
Commis~ie om met
Als Commissie om met do Rijnsche Zendelingen to onderhandelen: de Assessor, de
~:g~ih:n~~: Actuarius, de Sriba, Professor Hofmeijr en do Predikant van Worcester.

Com~ssiën
biilpbehoevende
Gemeentenbenoemd.

delen.
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Tot Inspectors van Onderwijs worden benoemd :—
In~peotors van On.
Voor den Ring van Kaapstad
Ds. Vandewall.
derwijs benoemd.
Tulbagh
Ds. W. Murray.
Beaufort
Ds. de Villiers.
Swellendam
Ds. McGregor.
Graaff-Reinet
Ds. Luckhoff.
George
Us. Kuijs.
Albanie
Ds. J. H. Hofmeijr.
Ten opzigte van bet verzoek om eene Acte van Bevestiging voor den Zendeling
Rausch, stelt de Predikant van Somerset Oost voor, gesecondeerd door dien van Cradock:
“Dat het verzoek oni eene Acte van Ordening, als Zendeling, voor den Heer Rausch, ver
wezen worde naar den Ring van Beaufort, om te onderzoeken of hij wettiglijk geordend is,
en dat aan dezen Ring volrnagt verleend worde oni, indien alles in orde is, hem eene gewij
zigde Acte ter hand te stellen.” Hiermede vereenigt zich de Vergadering.
Als Leden der Westelijke Commissie van Exaniinatoren voor Godsdienst-Onderwijzers Commissie
van GodsExa
minatorenvoor
en Zendelingen worden benoemd, in plaats van de WeI-Eerw. Heeren Albertijn en du Toit, dienst-Onderwijzers
die, wegens ongesteldheid, niet in staat zijn hunne diensten, als zoodanig, waar te nemen,— en Zendelingen.
de Predikanten van Franschhoek en Simonsstad.
Daar de aanmerking gernaakt wordt dat hetgeen in Art. 21 a der Kerkelijke Wetten
bepaald is,— dat, namelijk, de Actuarius belast is met bet overnemen uit de handelingen van
elk besluit dat door den druk moet worden bekend gemaakt, enz.,—moeijelijk op morgen
kan geschieden, wordt bet aan de Moderatoren opgedragen, hetgeen door den Actuarius
in gereedheid is gebragt, na te zien, en verder naar de wet daaromtrent te handelen.
Met betrekking tot het beshiit in de Vijf en- Dertigste Zitting genornen, naar aanlei
ding van Beschrijvingspunt X: 17, d, wordt door de Vergadering besloten, dat de door de Per
manente Commissie van Revisie te maken veranderingen van Artt 156—161, naar het begin
sel toen aangenomen, in de volgende uitgave der Kerkelijke Wetten zullen worden opgenomen.
No. 30 der nieuwe Beschrijvingspunten, voorstellende eene wijziging van Art. 17 der
Kerkelijke Bepalingen, vervalt, daar de Voorsteller, de Predikant van Dordrecht, niet tegen
woordig is, en niemand het punt ~vi1 overnemen.
No. 33 der nieuwe Beschrijvingspunten, luidende: “In Art. 34: 5 worde aan het slot Bi~voegse1s nan Art.
bijgevoegd: ‘en welke Handleiding wordt hierbij gebruikt?” wordt, op voorstel van den Pre- ~ bepaald
dikant ‘pan Cradock, gesecondeerci door dien van iJitenhage, door de Verga~lering aangenomen.
No. 34, “ Dat in Art. 27 v66r Predikanten ‘dienstdoende’ ingelascht worde,” wordt
door den Predikant van Cradock voorgesteld en gesecondeerd door den Ouderling van
Graaff-Reinet.
De Predikant van Darling, ondersteund door zijnen Ouderling, stelt als Aniendement
voor: “De wet blijve onveranderd.” Het Amendement wordt verworpen en het Voorstel
aangenomen.
Door den Predikant van Cradock wordt voorgedragen dat hetgeen voorkomt onder
No. 35: “Aan bet slot van Art. 70b worde bijgevoegd: ‘en voorgesteld,’” door de Ver
gadering worde aangenomen. Hij licht zijn Voorstel toe, en wordt ondersteund door den
Predikant van Colesberg
Be Predikant van Riversdale, gesecondeerd door dien van Durban, stelt als Amende
ment voor: “Dc wet blijve onveranderd.” Zoowel bet Amendernent als bet Voorstel wordt
verworpen.
Ret voorstel echter, dat de datum van afieverin9 op het Certifikaat van Lidmaatschap ~
datum
verrng
moatvan
op afie.
een
vermeld worde, wordt door de Vergadering aangenornen.
Certiflkaat van Lid
Insgelijks wordt aangenomen het voorstel van den Predikant van Cradock—nieuwe, worden.
maatschap genoesud
Beschrijvingspunten No. 37—” In Art. 155 worde vóor Kerkeraadsleden ‘dienstdoende
ingelascht.”
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No. 40, “In hoe ver heeft de Regering het regt zich te bemoeijen met de afwezig
heid van een Predikant uit zijne Gemeente ?“ enz., wordt door den Predikant van Clanwilliam toegelicht, en nadat cenige Leden gesproken hadden, door hem teruggetrokken, “in
het vertrouwen dat de zaak met de Regering verder in orde zal komen.”
Hot Examen ter toeNo. 44, “Herziening van Art. 61, 0. V..” wordt flu voor de Vergadering gebragt.
Kw:eCh
Be Predikant van Somerset Oost licht het voorstel toe, en stelt voor, gesecondeerd door den
zal in September of Scriba, dat in V : 2 “de maand October” veranderd worde in “September of October,”
November gesohio. waarmede de Vergadering zich vereenigt.

Bi~cussie omtrent
oem Lid dat ~ioor
eono misdaad
oorcloeld.

is

ver-

No. 47, “Art. 245 6 worde ten voile gehandhaafd door de Synode,” is nu aan de
orde, doch vervalt, bij afwezigheid van den Predikant van Prins Albert, die het voorstel
heeft ingediend, daar er niemand is die het overneerxit.
Na de Pauze komt in behandeling No. 2 der nieuwe Beschrijvingspunten: “ De
Synode stelle de Kerkelijke Besturen in de gelegenheid, om duidelijk te weten te komen,
wat al of niet wet is, in ons land en in onze Kerk, omtrent het huwelijk,” doch vervalt, bij
afwezigheid van iemand om het toe te lichten, of over te nemen.
No. 6 der nieuwe Bcschrijvingspunten wordt nu onder de aandacht gebragt, en door
den Predikant van Swellendarn toegelicht, luidende aldus: “ Hoe heeft een Kerkeraad zich
te gedragen, wanneer een Lid der Gemeente door eerie Burgerlijke Regtbank wegens eene
zedelijke nuisdaad is veroordeeld 9”
Be Predikant van Richmond, ondersteund door den Actuarius, stelt voor dat geant

woord worde: “De Kerkeraad handele in zoodanig geval naar bevind van zaken.”
Als ~mendernent stelt de eerste Ouderling van Kaapstad voor, gesecondeerd door
den Predikant van Uitenhage: “Wanneer een door de wereldsche Regtbank veroordeelde
voor den Kerkeraad komt, en schuld erkent, zal de Kerkeraad de tucht uitoefenen: doch,
zoo hij ontkent, neme de Kerkeraad de vastgestelde regels in acht.”
Het Amendement wordt verworpen en het Voorstel aangenoinen.
De Beschrijvingspunten zijn hiermede afgehandeld, en nu gaat de Vergadering over
tot het bebandelen van de later ingediende punten.
Discussie omtrent do
Op de vraag van den Predikant van Uitenhage,—Waaruit de kosten van de Depu
kosten der Deputa- tatiën naar den Vrijstaat Natal en Transvaal betaald zullen worden antwoorden de benoem
twa naar do Trans..
vaal on Natal
den naar den Vrijstaat, dat zij hopen de reis zonder kosten te kunnen doen, hoewel zij het
als billijk achten dat de Synode zorge voor de kosten van de Deputatie naar Natal en
Transvaal.
Voor de Vergadering wordt gebragt een voorstel ingediend door den Predikant van
George, ondersteund door dien van Durban, luidende als volgt: “ Dc Vergadering lettende
op Art. 252 is van gevoelen, dat de reis- of verblijfkosten der benoemde Deputatien naar
den Oranje Vrijstaat, Transvaal en Natal, niet nit het ~ynoda1e Fonds kunnen betaald
worden.
Hot Besluit daaromAls Amendement wordt door den Predikant van Colesberg, ondersteund door dien
treat,
van Simonsstad, voorgesteld: “ lie Synode betale de onvermijdelijke uitgaven der Deputatie
..

Discussie omtrent
~

dozer Vergadering.

naar de Transvaalsche en Natalsche Kerken.” Met de beslissende stem van den Voorzjtter
wordt bet Amendement aangenomen.
Naar aanleiding van deze zaak, wordt de vraag gedaan—of er aan de Leden dezer
Vergadering geene reiskosten zullen worden uitbetaald?
Dc Predikant van Prins Albert, ondersteund door dien van Riversdale, stelt voor:
Dc reiskosten der Afgevaardigden worden, gelijk bepaald is in Art. 245, ten volle uit
betaald.”
Be Predikant van George, ondersteund door den Actuarius, heeft dit Amendement:
“Dat alleen aan die Leden der Synode volle uitbetaling gesehiede, di~ bij de jongste gead
journeerde Synode, niet tegenwoordig waren, en, indien er gelden in kas overblijven, dat dan
eerie gedeeltelijke, geëvenredigde betaling aan de Leden dezer Synode geschiede.”
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De Ouderling van Graaff-Reinet, gesecondeerd door den Predikant van Uitenhage,
Dat de gelden die, na uitbetaling der vacatiegelden, in de Synodale kas overblijven,
~ reisgelden gelijkelijk onder de Leden zullen worden verdeeld.”
FEet tweede Amendement wordt verworpen en het eerste aangenomen.
BCS~U~t daaronatrent.
Tot Commissie om, bij de volgende Synode te rapporteren over de Ordonnantie, over- Commissie Gm over
eeñkomstig besluit op Beschrijvingspunt I: 3, worden benoemd de Actuarius, de Predikan- ~a~p~1t1e
ten van de Paarl, Richmond, Ladygrey en Cradock, en de Ouderling van Stellenbosch.
Tot Commissie om de Boeken van den Ex-Qu~estor over te nemen en te examineren, Commissie om de
en daarvan versiag te doen, worden benoemd de Actuarius, de Predikanten van Stellenbosch
V~”t~
en de Paarl, en de beide Ouderlingen van Kaapstad.
De Ouderling van Graafi~Reinet stelt flu voor, dat het Besluit der Vergadering op
No. 53: 6 c der nieuwe Beschrijvingspunten, betreffende het kiezen van Voorzitters bij de
Ririgsvergaderingen, in revisie worde gebragt. De Vergadering echter weigert het gevraagde
verlof tot revisie te verleenen.
De Ouderling van Swellendam stelt voor dat de bepaling omtrent blanco stembriefjes
bij bet kiezen van Kerkeraadsleden geroijeerd worde. Hij geeft zijne redenen voor het doen
van dit voorstel op, en wordt door den Scriba ondersteund.
De Assistent Scriba, gesecondeerd door den Predikant van Graaff-Reinet, stelt voor:
“Dat de Wetsbepaling hieromtrent onveranderd blijve.”
Noch Voorstel noch Amendement wordt aangenomen, wesbalve er niets hieromtrent
beslist wordt.
Door den .Actuarius wordt het volgende voorstel ter tafel gelegd dat door den Eerie •Pe~rmanent~
Cominissie van Be
Assistent Scriba gesecondeerd, en door de Vergadering aangenomen worth:
zigheden wordt be
Ter bespoediging der werkzaamheden worde eene Permanente Commissie van noemd.
Bezigheden benoemd.
“1. Zij zal de geredigeerde Beschrijvingspunten in overweging nemen, en omtrent
derzelver behandeling voorstellen hetgeen zij wenschelijk acht.
2. Met de te laat ingekomene stukken worden haar, acht dagen voor de opening
der Vergadering, ter hand gesteld alle Rapporten (als van Actuarius, Qu~stor, Synodale Corn
inissie, Zending Commissie, enz.,) opdat zij aanbeveling doe onitrent de orde der behandeling.
“3. Zij stelt op een’ der eerste dagen voor welke zaken aan Commissiën behooren
toevertrouwd te worden.
“4. Haar gedrukt versiag worde op den eersten dag den Leden in handen gesteld.” ~°‘~° Morgensitting
in elke week zal nan
Verder levert de Actuarius bet volgende in, dat, door den Predikant van Robertson eenj
Broederlijk On
ondersteund, door de Vergadering wordt aangenomen: “FEet worde aan de Commissie van ~erhoud gewijd wor
Bezigheden toevertrouwd, schikkingen te maken orn eene Morgenzitting in elke week aan
het Broederlijk Onderhoud te wijden, en door de keuze der onderwerpen en de benoeming
van een Broeder, die het onderwerp inleidt met een geschreven stuk, dat onderhoud te
regelen.”
De eerste Ouderling van Kaapstad levert dit voorstel in, dat door den Ouderling van Alle Petitiën moeten
Swellendam wordt gesecondeerd, en door de Vergadering aangenomen: CC Bij Art. 20 worde ‘u geschnfte zi.in.
gevoegd—alle Petition zullen in ~qescJzr~fte moeten zijn, en ~qedrzth~e PetitiOn zullen in geene
aanmerking worden genomen.”
De volgende vraag van den Predikant van Stockenstrom wordt, bij afwezigheid van Personen die geen
den Voorsteller, door den Predikant van Somerset Oost overgenomen, die dezelve toelicht :
“Heeft men regt volgens onze wetten, personen die geen Lidmaten zijn van eenig Christelijk kinderen net stanri.
Genootsehap, als vader of moeder te laten staan, bij den doop hunner kinderen P” Dit geeft
aanleiding tot eene discussie, waaraan de Predikanten van Albanie, Olifaritshoek, de Paarl,
Hanover en Uitenhage deelnemen. De Predikant van Graaff-Reinet stelt voor, gesecondeerd
door dien van Cradock, dat de gedane vraag met neen beantwoord worde, waarmede de
Vergadering zich vereenigt.
x
CC
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Eene Instructie voor Zendings-Inspectors in de Ringen wordt aan de Vergadering
ingediend en aangenornen.
Be Predikant van Cradock verzoekt aanteekening dat hij in de minderheid heeft
gestemd.
dJ3
De Predikant van Ohfantshoek levert ~1e volgende vraag in “Wanneer iemand een
van Lidmaatschap geruimen tijd, zegge 15 jaren, in eene Gemeen’~e woonaohtig is, en al dien tijd als Lidmaat
met ]~an uileveren
der Kerk werd beschouwd, zonder echter op he~ Ledematen register bekend te staan, en het
bij nader onderzoek bhjkt, dat hij zijn bewijs van Lidmaatschap met kan inleveren, omdat
de Keikeboeken van de Gemeente, waarin hij aangenomen is, door vuur vernield ziJn, en
hij dus volgens eene Synodale bepahng, waarbij, namehjk, nan den Kerkeraad, indien hij
voldoende bewijzen voor zich heeft dat zoodanig persoon Lid is, het regt wordt toegekend,
diens naam op het Lidmaten-register to plaatsen—moet hij dan nog, alvoreris hij als Kerke
iaadslid verkiesbaar is, beantwoorden nan het vereischte in Art 36 12 P” Het bepaalde
geval, dat aanleiding heeft gegeven tot deze vraag, wordt genoemd. Be Vergadering ant
wooidt daarop “In zulk buitengewoon geval,—neen”
Er sal cene EngelNaar aanleiding van een ander voorstel van hetzelfde Lid, wordt besloten dat er
Be:iafen5Sforrnu insgehjks eene Engelsche vertaling van het op te stellen Begrafenisfoimulier zal worden
Her uitgegeveu wor. uitgegeven.
den.
Naar aanleidiug van eene vraag, gedaan, zoowel door den Ouderling van Greykerk
~~1eg~er~ als door den Predikant van Middelburg, hierop nederkomende—of het wenschelijk zij iemand
weest is, en onder die Kerkeraadslid geweest is, en onder censuur gesteld, later weder als Kerkeraadslid to
eensuur gesteld, weder gekozen worden? kiezen, neemt de Vergadering het volgende Voorstel ann: “Daar er hiertegen geen bezwaar
bestaat in de wetten der Kerk, zoo worden dergelijke voorkomende gevallen aan het oordeel
van den Kerkeraad overgelaten.”
Be Kiad-Notulen worden gelezen en goedgekeurd, waarop bet dankgebed gedaau
wordt door den Predikant van de Paarl
Geresumeerd en, na goedkeuring, onderteekend op heden, den 29sten November 1870
Instructie your Zen-

~1iugs-Tnspecboi’s.

.
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Afwezig zijn do Predikanten van Colesberg, Somerset West, en Queenstown, en de
Ouderlingen van Somerset Oost, Durban, Zwartland, Philadelphia, Praserburg, Stellenbosch
en St. Stephens.
Be Assessor doet bet gebed. Hierop worden de Notulen van de Zitting van gisteren
voorgelezen en onderteekend.
Be Predikant van Glenlynden geeft te kennen dat, daar hij verriomen heeft, dat hij
niet onmiddelijk naar do Diamantvelden zou behoeven to vertrekken, hij nog genegen is do
taak hem opgedragen te vervullen,—waarover do Vergadering hare blijdschap uitdrukt.
Commissie van ReAls Commissie van Bezigheden voor do aanstaande Synode worden benoemd de Pre
zi heclen your do
a~astaande Synodo. dikanten van Stellenbosch en St. Stephens en de derde van Kaapstad.
Do Assessor bepaalt de aanda~bt der Vergadering er bij, dat, daar de betrekkingen
van Actuarius, Quaistor en Scriba niet racer door eenen en denzelfden persoon worden be
kleed, er eene leemte is in do wet, waardoor er geen Honorarium voor den Algemeenen
Qu~stor is bepaald.
Honorarium den AlDo Voorzitter, die tevens Quinstor is, verlaat hierop den stoel, die door den Assessor
gemeenel Qna~tor wordt ingenomen.
Op voorstel va~ den Predjk~nt van Glenlynden, gesecondeerd door diem
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van Stellenbosch, wordt besloten dat het Honorarium van den Algemeenen Qu~stor zijn zal
£25 per jaar.
Verder besluit de Vergadering, op voorstel van den Predikant van de Paarl, onder- A~soodk eon ~oucour
steund door den Scriba, dat den Assistent Scriba eene douceur van £10 voor zijne bewezen Soriba. Assisten~
diensten toegekend worde.
Nu wordt ter sprake gebragt de vraag, wanneer de Synode wederom bijeen zal komen.
De Predikant van Uitenhage stelt voor: “Over tine járen,” en wordt ondersteund door den
Assessor.
De Ouderling van Graaff-Reinet, ondersteund door den tweeden Ouderling van Do tiid der aanstaan.
Kaapstad, wil: “Over v~jf jaren.” Het Amendement wordt niet, maar wel het Voorstel ~~S~odo wordt
aangenomen, waardoor dus bepaald wordt dat de Vergadering weder in 1873 bijeen zal komen.
De Predikant van Durban verzoekt dat aangeteekend worde~, dat hij in de minderheid
heeft gestemd.
Dc Algemeene Quaistor maakt de Vergadering er opmerkzaani op, dat de Fondsen,
naar de gewone inzameling, over drie jaren waarschijnlijk niet toereikend zullen zijn, om de
kosten van die Vergadering te dekken, en het dus noodig zijn zal om dit, bij het bijeenroepen
der volgende Synode, bekend te stellen.
Dc Voorzitter herinnert de Leden die tot den Ring van George behooren, dat die Eon Lid nit den Ring
Ring, bij de volgende Synode, aan do beurt zal zijn, om door een van deszelfs Leden dezelve van George za~ do
te sluiten.
sluiteu,
Door den Assessor, ondersteund door den Predikant van Uitenhage, wordt nu voor- EonVoorstelomtrent
gesteld: “Daar hot Rapport der Commissie otn te antwoorden op de beschuldigingen, door ~p~t der Corn
de Afgescheidene Kerk tegen de onze ingebragt, nog niet voor de Vergadering is, worde de woorden op do ann
Moderatuur, tezaaien met den Actuarius, gevolmagtigd, om dat Rapport na to zien, en, ~
indien zij het kan goedkeuren, te onderteekenen en te publiceren.” Met dit Voorstel ver
eenigt zich de Vergadering.
De Predikanten van Hanover en Darling verzoeketi aanteekening dat zij in de minder
heid gestemd hebben.
Het voorstel door den Predikant van 1)arling in de Zitting van Zaturdao~b ingediend, Weduwon
Do Qu~stor
van bet
Fonds be.
wordt nu in behandeling genomen; en daar d~t het Predikants Weduweit Fonds betreft, ZOO Ijoeft niet eon van do
herinnert de Voorzitter, dat daarover alleen gestemd kan worden door Predikanten die Leden Stads Leeraren te
sun.
van het Weduwen Fonds z~iju ;—het luidt als volgt: “In Art. 272 der Kerkehjke Wetten
worden in regel 4, enz., geschrapt do woorden ‘van do Kaapstad—~raadp1eegt,’ ~et be
houding alleen van de woorden ‘zal worden benoemd.’ In Art. 276 worde in regel 4 bet
woord ‘Stads’ geschrapt.” De Predikant van Albanie ondersteunt het voorstel.
Do Predikant van de Paarl, ondersteund door dien van Clanwilliam, wenscht “dat
er geene verandering in do wet gemaakt worde.” Het Amendement wordt verworpen, en
hot Voorstel aangenomen met rneer den twee-derden der stemmen van do tegenwoordig
zijude Predikanten, Leden van bet Fonds.
Als Quaistor van bet Predikants Weduwen Ponds wordt flu benoemd Dr. P. E. Faure.
Daar al de wcrkzaamheden flu afgedaan zijn, stelt de eerste Predikant van Kaapstad Do dank der Verga.
voor: “Dat de dank der Vergadering den Moderator betuigd worde voor de onpartijdige, ~
waardige en bekwame wijze, waarop hij den Voorzittersstoel heeft bekleed, met bijvoeging bragt.
van den wensch, dat de 1-leer zijn nuttig leven nog vele jaren sparen moge, om, als een geze
gend werktuig in do band des Heeren, aan hot heil der Kerk te arbeiden.”
lie overige Leden betoonen bunne volkomene instemming met dit voorstel door op
te staan,
lie Moderator bedankt de Vergadering voor dit blijk harer tovredenheid met de wijze Ook nan den Scriba.
waarop hij do werkzaamheden bestierd had, en zegt te wenschen: “Dat zij ook hare erkente
lijkheid betuige voor de gewigtige werkzaamheden van den Scriba, enz., enz. Hij hoopte
dat do Vergadering door op to staan een blijk zou geven, dat zij de diensten van den Scriba

-~-~fl~ ~

84
op hoogen prijs stelt.” Dc Vergadering beantwoordt onmiddelijk aan bet voorstel van den
Moderator.
De Notulen worden gelezen en door de Vergadering goedgekeurd, en daarop onder
teekend, die et anno ut 8upra.

POST ACTA.
Sluiting der Vergadenng.

Ten 12 ure geschiedde de plegtige smiting dezer Synode met eene rode van den
kansel, naar aanleiding van 2 Thess. iii: 1: “Broeders! bidt voor ons,” door Ds. W. Krige,
als daartoe benoemd door den Ring van Beaufort. Daarop is de Herderlijke Brief door
den Scriba voorgelezen van den kansel—en daarna deze Elfde Synodale Vergadering door
den Moderator gesloten met eene hartelijke toespraak aan do Loden der Vergadering.

BIJLAGE A.
GEREDIGEERDE BESCHRIJVINGSPTJNTEN
Voor de A~ç’emeene Ver~aderi~i der Nederthdlsth Gereformeercie Kerk, ~l~e ~eJtouclen zal
worden (D.V.) op den 8$ten October 1867, en volç,ende dagen, in de Kaap$tad.

I. DE KERK.—KERK EN STAAT.
1. Aanzoek worde bij de Wetgeving gedaan om eene herroeping of herziening der Ordonnantie, met bet
oogmerk inzonderheid om de formeele afschaffing van het Kroonpatronaat te bekomen, en der Synode do vrijheid
te verzekeren van hare eigene zamenstelling, naar do behoefte van den tijd, to mogen bepalen.—Predikant van
Laclygrey.
2a. Verzoek geschiode bij het Parlement, om van het geld aan de Nederduitsch-Gereformeerde Kerk toege_
kend, een deel to geven aan de nieuw opgerigte gemeent~o, die geene Gouvernements toelagen ontvangen.—
Kerlceraad van Heidelberff.
6. Do Synode rigte eene Petitie aan bet Parlemont, verzoekende om redistributie van de gelden v~.n Staats
wege toegokeud, i.e. zoolang als het Vrij~vi11i~e Stelsel flog niet is ingevoerd.—Kerkeraad van Queenatowu.
3. Hoe moet dat gedoelte der Ordonnantis No. 7, 1843, Art. 6, worden verstaan, wear alleen sprake is
van de leorstellingen vervat in de Geloofsbelijdenis van de Synode van Dordrecht, en in den Heidelbergschen
Kateehismus, terwiji. de Nederlandsche Geloofsbelijdeuis (Confe~aio .l3elgica) verzwegon is.—Predilcant van
.l?icltmond.
4. Artikelen, zoo ala 42, waar een zeker regt over Kerkelijke zaken of goedoren bij het Gouvernonient
verondorsteld wordt, worden toepasselijk gemaakt slechts op die gemeenten ~vaar antics werkelijk bet geval is.—
Fredikant van Ladyqrey.
5. De Synode bepale bare aandacht bij do wijze waarop de zaak van den ontzetten Predikant van Darling
voor bet Hooge Geregtshof heeft gediend.—Predi/cant van Montagu.

II. SYNODAAL.
1. Het worde vastgesteld dat de Synodale Vergaderingen geregeld om de twee of drie jaren worden ge
bouden.—Predikant van Montaqu.
2. Do zittiug van de Synode en van de Ringen worde bepaald op eon gelegener tijd des jaars.—Kerkeraacl
van Ladygrey.
3. De Synode vergadere beurtelings te Kaapstad en to Graaff-Reinet.—Kerkeraacj van Queenstowu.
4. De Synodo stelle een quorum, voor Rings en Synodale Vergaderingen vast.—Fredik.rnt van Somerset Oost.
5. Heeft de Synode bij ‘t nemen van bet bosluit, in hare Elfde Zitting van het jaar 1847, “dat de zaken
van Predikanten, voor de toekonist, ter eerste instantie behaudeld zullen worden voor den Ring, en, ter tweede
instantie, voor de Synode zelve,” als hoogste Kerkvergadering, zich in bet geheel geen regt voorbehouden, om, ter
eerste instantie, klagtzaken tegen Predikanten in behandeling to nemen, en daarover uitspraak te doen 9 Indien
neeu; waarom werden dan Art. 7b, 14b, en isa in bet Wetboek gelaten P—Fredi/cant ~‘an Heidelberg.
6. Do Synode verkiaro nogmaals en op duidelijke wijze, wat bare uitlegging is van Art. 7 der Kerkelijke
Wetten, vergeleken met Art, 14 en Art 18 7.—Fredikant van Montagu.
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7. Eene gespecificeerde opgaaf van alle kosten, van wege de Synode gemaakt in de Kotz~ en Burgers zaken,
worde ter tafel gelegd.—Predilèant van Qucenslown.
8. Er worden twee Leeraren benoemd als deputatie naar de Hoog-Eerw. Synode der Nederdnitseh-Gere
formeerde ICerk van den Oranje Vrijstaat ;—en ook naar de Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente in de Zuid
Afrikaansche Republiek, om aldaar de handen der voor de waarheid strijdende broeders te sterken, en te doen ~vat
mogelijk is, otn hen te ondersteunen.—Predikant van Co~esberg.
9. De Synode geve de noodige instructien aan de “Commissie van Buitenlandsehe Briefwisseling.”—
Predi/cant van Swellendain.

Ill. SYNODALE COMMISSIE.
1. Op welke wijze moet de bekendmaking, in Art. 19 7 vermeld, geschieden ?—Scriba der S. Gommissie.
2. Moet de Synodale Commissie hare vergaderingen al of niet met opene deuren houden ?—Predilcant van
Sweilendct
3. Appel tegen de uitspraak der Synodale Commissie in de zaak van Baviaanskloof.—Kerlceraad van
[Pillowinoore.
4. Is een Leeraar verpligt te handelen overeenkomstig aansehrijving der Synodale Commissie ?—Predikant
van Graai7-Reinet.

IV. RINGSBESTUUR.
1. Dat bij bet kerkelijk onderzoek (Art. 34) de volgende vraag gedsan worde “Wordt bet traktement van
den Leeraar, volgens den l3eroepsbrief of gemaakte overeenkomst met den Kerkeraad, behoorlijk betaald ?“—
&riba van den Ring van Swellendam.
2. Ret kerkelijk onderzoek, in Art. 34 aangewezen, worde ook bij de Synodale Vergaderingen gebouden.
—J?redikant van Somerset Oost.
V
3. Er worde vastgesteld dat, bij gelegenheid van Synodale Vergaderingen, evcnzeer als bij Ringsverga_
deringen, door de verschillende Kerkeraden afschriften worden bezorgd van Doop-, Ledematen- en Doodregisters,
alsook Versiagen van den Staat der Godsdienst.—.Predi/canten van Montagu en Graaff~.Reinet.
4. Bij Art. 34 9 worde gevoegd, na Kerkeraad, “en de Leeraar”—en als 34 27 “Hoe vele leinderen
zijn er in de g~meente die geen onderwijs genieten? Wat wordt er van Kerkwege gedaan om den armen te huip
te komen ‘~“—Predikant van Graaf~Reinet.
5. Wanneer de Q,umstor des Rings, op last van denzelven, uitbetalingen doet aan Speciale Commissien,
met dien verstande dat partijen, in zoodanige zaak betrokken, de kosten zullen goedmaken, en zuiks niet geschiedt,
wat staat den Qumstor te doen P—Ring van Beanfort, 1865.

V. THEOLOGISCRE KWEEKSCHOOL:
1. Voortaan zullen in de Theologische Kweekschool de lessen met de maand Fcbruarij beginnen, opdat de
groote vacantie in de maanden December en Januarij valle.—SynodalçCoinmissie, 1864.
2. De Synode neme stappen om het Theologische Seminarium te verplaatsen van Stellenbosch naar de
Kaapstad .—Predilcant van Queenstown.
3. De Synode besluite, de Hoogleeraren der Theologiscbe Kiveekschool als Leden in hare Vergaderingen
op te nemen.—Predilcant van Oolesbeug.

VI. LEERAARSAMBT.
PREDIKANTEN EN KANDIDATEN.

la. Er worde door de Synode bepaald, dat alle Kandidaten of Predikanten van nit bet Buitenland aan
komende, eeii volledig examen voor de Commissie afleggen, even als van de Kandidaten onzer Theologische
Kweekschool wordt gevorderd.— Commissie van .Enaminatoren.
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6 Art. 63 der Wetten en Bepalingen worde aldus gewijzigd: “De zieh aan de Nederduitsch-Gerefor..
ineerde Kerk van Zuid Afrika aanbiedende Kandidaten zullen zich, om beroepbaar te zijn, moeten onderwerp~n
ann het Examen in Art. 62 omschreven.” (Deze bepaling zal eerst van 1 October, 1868, af van kracht zijn.)
(Ipredikanten die elders als geordende Leeraars van gevestigde gemeenten werkzaam Zijfl geweest, ziillen zich, om
beroepbaar te zijn, bij den Actuarius Synodi behooren te laten legitirneren, enz., enz.”—Preclilcant van Uolesberg.
2. Dc verkiaring, welke Predikanten bij hunne legitimatie moeten onderteekenen, worde gewijzigd volgens
die van de Synode van Dordrecht van 1619, en ~n ltaar .qeked onder 63b der Wetten en Bepalingen opgeuomen.—
KerlèeraacZ van C’ole~bery.
3. Art. 62 : 13 worde aldus gewijzigd: “Dc ge~xamineerde zal daarenboven verpligt zijn de verkiaring
en belofte, bij de legitimatie vereischt, af te leggen, en met zijne onderteekening te bekrachtigen.—Predilcant van
Colesberg.
4. Op welke gevallen of ornstaudigheden zijn de volgende woorden (Art. 62: 12) toepasselijk, “ dat hij
(t.w. de S. M. C.) ook nimmer eene standplaats zal zoeken of aannemen, welke hij kan vermoeden, dat door eenige
bedingen, beloften, of welke middelen ook van voorafgegane overeenkomst, aan hem wordt opgedragen ?—.Predi/cant
van Mo8selbaai.
5. De Regulatien aangaande het C~olloqeiznn Doc~urn (Art. 63a~ worden door de Synode in revisie gebragt.
—.Predilcant van Ui~en1ra~je.
6, Art. 63 worde geheel herzien. Ret Co~oquiunr DoctU2n worde tot een toetssteen ook van Wetenschap_
pelijke en Godgeleerde bekwaamheid gemaakt. Kandidaten tot de Heilige dierist, die niet beroepbaar zijn daar,
waar zij hunne legitimatie ontvangen hebben, zullen niet het OoUoquizrni Doogum, maar bet Proponents Exarnen,
na aan Art. 62: 5 voldaan te hebben, moeten afleggen.—Preclikant van Laclygrey.
7. Ret Qofloquiwn Doc~unr worde opgeheven.—Predikanc van Queenstown.
8. Ret zal een Kandidnat, die meent dat hem geen regt is wedervaren door de Commissie van Exarnina
toren, vrijstaan urn, na bet gehoudene UoUoquiwn Doctum, naar de Synode of de Synodale Commissie te appelleren.
~—.PrediJcant van Uiten7iage.
~. Dc Actuarius bekome offici~ele inlichting,
met betrekking tot de door andere Gereformeerde Kerken
vereischte Godgeleerde Studiën, opdat aan Art. 62 : 5 stiptelijk voldean worde.—Predi/cant van Laclygrey.
10. Er worde eon vorm van Beroepsbrief your Predikanten vastgesteld.—Preclikant van Colesber17.
ii. Is ecu Leeraar verpligt den Heiligen Doop toe te dienen bij godsdienstoefeningen, die gedurende do
week worden gehouden ?—J?redi/cant van Somerset Oost.
12. Is de bevestiging van Kerkeraadsleden, door eenen Leeraar van ons Kerkgenootscliap die zijne betrek
king als Leeraar eener gemeente heeft ne~rgelegd, wettig. —Predikant van Queenstown.
13a. Dat er op meer duidelijke wijze bepalingen worden gernaakt, met betrekking tot het daarstellen van
eon Ponds voor bejaarde en ziekelijke Predikanten.—1?ing van Swellendani, 1866.
6. Stappen worden genornen tot daarstelling van ecu Ponds ten behoeve van Predikanten, die, wegens
ouderdom of ziekte, hun emeritaat hebben ontvangen, cii geene aanspraak op Gouveruements pensioen kunnen
rnaken.—Predikant van Ladygrey.
14. Onder wiens opzigt staat een Kandidao.t of ecu Student, die het Serninarium verlaten heeft ?—Collegie
van Ouratoren.
15. Allen die your de Gereforineerde Kerk aihier studeren, doen in de Kolonie bet Proponents Exarnen.—
Predikant van Graajf-Reinet.
16. Dc Leerareri krijgen bet regt orn jaarlijks eene vacantie van vier weken te nenien.—Idem.
17. Ret gedrag van Ds. Naud~, in zakc van Ds. Burgers, worde door de Synode voor de aandacht van den
Ring van Graaff-Reinet gebragt.—Predikant van Uitenhage.
18. AlIc Gerneentcn zorgen tijdig voor een Ponds ter bezoldiging der Lecraars, met het oog op de invoering
van hct Vrijwillig Beginscl.—Predikant van Grauff-Beinet.
19. Er wordcn tor tafcl gelegd dc testirnonia dergenen die, uit den vreernde aangekomen, alhier ziju
gelegitirneerd gcwordcn, sedert dc laatstc Synode—of cene lijst derzelve,—Idenz.
20. Dc Synode verwacht, dat men bij de prediking over den Hcidelbergschen Katechismus denzelven zal
uitleggen en verdedigen, op grond van Gods Woord.—Ldenr.
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VII. ZENDINGSWEZEN
ZENDELINGEN.

1. Welk onderscheid bestaat or in het oog onzer ICerk, tusschen den ~~a~ug van Pi’edikant en dien van
Zendeling ?—Predilèant van 1?iclirnond.
2. In hoe verre zijn do Zendelingen onzer Kerk Huwelijks Officieren (I~~[arriage Officers) P—Tdenr.
3. Dat in de Wetten en Bepalingen der Kerk voorziening worde gemaakt voor eene Acte van Ordening
voor Zendelingen onzer Kerk.—1~inff van Swellendam, 1864.
4. Verzoek van eene gewijzigde Acte van toelating als Zendeling, voor den Broeder Zendeling Teske—de
Wet in zijn geval niet voorziende.—1?iny van Beau)bit, 1864 en [865.
5. Be Synodo bepalo, dat voor~aan geone Zendelingen geordend zuiloii worden, dan die den status van
Predikant hebben.—Predthant van Colesbe~g.
6. Ret Zendingswerk worde uitgebreid en met moer kracht voortgezet. Be noodige bepalingen worden
daaromtrent gemaakt.—Fredikant van .1lfontagu.
7. Dat de Synode aan gemeenten aanbevele, oni, in de onclerscheidene Parochien, hulpgonootschappen op
te rigten, ten einde op eene geregelde en systematischo wijze fondsen voor do Zendingzaak bijeen te brengen.—
.Predilcant van Robertson.
8. Wat is de Zending Commissie van plan te doen, in antwoord op bet ernstig verzoek des Rings, ten
vorigen jare can haar gerigt, met betrekking tot de Zendingzaak to Prins Albert P—Scuba van den Beaufortecizen
Ring.
9. Eon Inspector voor Zending en Onderwijs worde op niouw benoemd, en wel onder zulke bepalingen die
deze betrekking voor den te benoemen Inspector aannemelijk maken, en hem in staat stellen ziju werk met kracht ten
uitvoer te brengen.—Predikant van Mon ta~ju.
10. Er worde in elken Ring een persoon aangesteld om in do verschullende gemeenten des Rings belang_
stelling in het Zendingwerk op to wekken.—Predikant van Graaff-Reinet.

VIII. OPVOEDING- EN ONDERWIJS.
1. Bat eene Algemeene School Commissie aangesteld worde, met, zoo noodig, twee Sub-Commissien, ~ne
voor bet Oostelijke en ~6ne voor bet Westelijke deel der Kerk, gelijk thans; welke Algemeene Commissie zorgen
zal dat de jaarlijksehe Collekte, bij besluit der jongste Synode bopaald, in alle gomeenten geregeld plaats hebbe
omtrent do maand Januarij van elk jaar ;—dat van hot Ponds aldus ingezameld, do heift bewaard en tot nan de
eerstvolgende Synode op rente uitgezet worde, ten einde, langzamerhand, een Ponds te formeren, ter ondersteu
ning van Kerk-Scholen, en de andere heift jaarlijks besteed worde in hot opleiden van Onderwijzers, in ovoreon
stemming met de bepalingen der jongste Synode;
De Commissie zal, eenigo weken voor den tijd bepaald tot hot houden der collekte, eene kennisgeving ann
elken Kerkeraad doen uitgaan, en drie maanden daarna in do ]Cerkbode publiceren eerie lijst van al de gemeenten
in do onderscheidene Ringen die ingezameld hebben, met opgave van bet door elk ingezameld bedrag ;—en zoo
oenig Kerkeraad verzuimd mogt hebben om do gemeonte in do gelegenheid to stollen, om tot dit dool bij te dragon,
zal dezelvo nan de Commissie voldoende redenen moeten opgeven, waarom men nan do Synodale bepalingen
niet voldaan heeft;
Dat do Ringon gelast worden, de Synodale bepahng in acht to nemen, betrekkelijk een School Inspector,
of anders eon correspondei’end. Lid der School Commissie, door wien eon versiag van don staat van het Ponds en
andere zaken in vorband met de zaak van Opvoeding, bij elke Vorgadering van den Ring ingediend zal worden;
Dat de School-Commissie jaarlijks eon volledig vorslag van den staat van het Ponds, en van den voortgang
der Opvoeding in het algemeen, door do geheele Kolonie, aan do Synodale Commissie in do maand April van elk
jaar indiene, welk versiag door do Commissie in hot Offieiëel Kerkelijk Orgoan gepubliceerd, on afzonderlijk nan
don Voorzitter van elken Kerkeraad gezonden zal worden, ten einde alzoo onder do aandacht van Kerkeraden en
Gemeenten gebragt te worden.—Predikant van Robertson,
2a. Do Synode ovorwoge op niouw do bestaande maatregelen, ter voorziening in do behoefto van bet lager
ondorwijs, vooral in do Buiten l)istrikten.—Predi/cant van George.
b. Do bopalingen omtrent do oploiding van Onderwijzers worden horzien, of op do uitvoering daarvan met
ernst aangedrongen.—Predi/cant van Montagn.
c. Wet ken wordon gedaan tot verbetering on uitbr~iding van Opvoeding en Onderwijs in do verschillendo
gemeen ten P—Predi/cant van Queenstown.
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3. De Synode neme maatregelen om te voorzien in de behoefte aan Opvoeding en Onderwijs van armen,
die aanspraak hebben op de zorg der Gereformeerde Kerk, zoowel blanken als gekleurden.—Prediliant van Monicqpt.
4. De Synode neme ernstige stappen om tegen te gaan, dat onbekende fortuin- en kostzoekers als huis
onderwijzers worden geengageerd.—Fredilcant van Queenatown.
5. Is bet noodig bet onderwijs in de Hollandsehe taal aan te anoedigen? Zoo ja, welke middelen kan de
Synode daartoe aanbevelen P —Preclilcant van Geor~ye.

IX.

KERKELIJK BESTUUR IN DE GEMEENTE.

KIESREGT DER GEMEENTE.—RET VRIJWILLIGE STELSEL—XERKELIJKE TUCRT.—HET DOOPEN VAN
la. Bijaldien een Lid des Kerkeraads komt te overlijden in ziju eerste dienstjaar, zal de Kerkeraad een
ander kunnen benoemen om gedurende den vollen tijd des overledenen te dienen, of zal dezelve voor het tweede
~ienstjaar des overledenen een nieuw Lid moeten doen nomiaeren door eene Gecombineerde Kerkvergadering ?—
Ring van Kaapetad.
6. Wat staat eon Kerkeraad te doen, wanneer de plants van Ouderling of Diaken, gedurende bet jaar, door
sterfgeval of bedanking, komt open te vallen ?—Predthant van .Richmond.
2. Wanneer een Oud-Kerkeraadslid verhuist, heeft hij bet regt om te stemmen in eene Gecombineerde
Kerkeraads-’[ergadering van de gemeente waartoe hij iiu behoort P—Predilcant van Burger8clorp.
3a. Is bet ouders, die Laden van andere Protestantsebe Kerkgenootsehappen zijn, niet vergund zelf als
vader en moeder, bij het doopen hunner kindereii, in ooze Kerk te staan P—Predilcant van Richmond.
6. Wanneer een kind ten doop wordt aangeboden, wiens ouders behooren, de een can de Nederduitseh
Gereformeerde, en de ander ann de Luthersche, Engelsehe, of Wesleyaansche Kerk ;—kan de ouder, die aan het
andere Kerkgenootschap beboort, bet regt genieten, om als vader of moeder bij de Doopsbediening te staan 9—
Predikant van Bnrgersclorp.
4. Dc Synode bepale dat, zoo dikwijls, vooral des Zondags, er kinderen of een kind bij den Predikant der
gemeente ten doop aangeboden wordt, en er geen wettig bezwaar bestaat, de doop niet uitgesteld mag worden.—
Xe’~keraad van Burqe2$do~ip.
5. Dat voortaan, bij de openbare bediening des doops, bet Doopformulier in zz~jn geheel gelezen worde.—
Kerlceraad van Colesberg.
6. Dc Synode make eenige nadere bepalingen op de aannemin,g tot Ledematen, ten doel hebbende haar meer
vruchtbaar te doen zijn.—Predikant van Queensto2vn.
7. Een Formulier worde opgesteld, teu gebrnike bij Begrafenisplegtigheden .—Predilcant van Coie$berg.
8. De Synode bepale walk Gezangboek gebruikt moet worden hij de Openbare Godsdienst in de Engelscbe
taal. Do Hollandsche Gezangen worden vermeerderd.—Predikanten van Colev6er~q en Graaf-Reinet.
9. Kan de Synode bet gedoogen dat er buwelijken, zonder speciale licentie, worden ingezegend voor of na
de uren, 8 a.m. en 4 p.m. der Huwelijks Ordonnantie ?—l’recli/èant van Richmond.
10. Wanneer iemand, gedurende eene reeks van jaren, in ontucht beeft geleefd, is bet voldoende, wanneer
hij, om afsnijding van de gemeente voor te komen, voor zijn lidmaatschap bedankt P—Kerlèeraad van Suellendam.
11. Het besluit der Synode van 1862, waardoor bepaald is, dat alle ‘verhuurde zitplaatsen bij den Ring
verantwoord moeten worden, worde in revisie gebragt.—.Ring van Swellendccm, 1864.
1 2a. De Synode berame middelen, ter invoering van vrije verkiezing van Predikanten, Ouderlingen en
Diakenen, in gemeenten die dit verlangen.—Xerkeraad van fkfoaselbaai.
6, Do invoering van de verkiezing van Predikanten, Onderlingen en Diakenen door do gemeenten, worde
door de Synode aanbevolen.—Ker/ceraad van Quaenstozon.
c. De benoeming van Predikanten en Kerkeraadsleden worde, onder bepalingen door do Synode to
maken, ann de leden onzer Kerk toevertrouwd.—Predilcant van George.
ci. De Synode geve aan gemeenten die zuiks begeeren, bet regt om, onder bepalingen, Predikanten en
Kerkeraadsleden te kiezen. De bepaling die deze Kerkeraad voordraagt is, dat do mansleden bet regt zullen
hebben, om eon getal nit bun midden, gelijkstaande met dat van den Gecombineerden Kerkeraad, to kiezen, die
met dezen het kiescollegie zullen uitmaken.—Kerkeraad van Swellendam.
13. Moot men, bij het stemmen voor bet drietal, drie namen op bet stembriefje plaatsen, zelfs wanneer men
het oog op slechts ~≤n der kandidaten beeft P—Kerlceraad van .Mosselbaai.
14a. Dc Synode verkiare bet voor wenscbelijk dat bet stelsel van vrijwillige bijdragen in one Kerkgenoot_
schap worde ingevoerd,—Kerkeraad van Queenslown.
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6. De Synode wende alle pogingen aan am voor te komen dat de bijdragen~ van Staatswege aan onze Kerk
toegekend, haar niet warden ontnomen.—Kerlceraad van Swellendam,.
c. De Synode geve hare sterke afkenring te kennen over de invoering van het “Vrijwillig Beginsel” in
deze Kolonie.—Fredikanf van Ui~enhaye.
15. Ret Reglement op de kiezing van Kerkeraden en Predikanten worde z66 veranderd, dat het regt van
afkenring, zonder opgaaf van redenen, aan de G-emeente toegestasu wordt.—Predj,~anf van Ladygrey.
16. De ouderdom van 35 jaar worde beschouwd als genoeg voor Ouder1ingsdienst.—.K~rkeraac1 van
17. Hoe te handelen, wanneer ecu Lid der Gemeente zich bij een ander Kerkgenootschap voegt en aldaar
voorregten geniet? Heeft de Kerkeraad het regt zijn naam van het Ledematen Register te schrappen ?—Predikant
van Adelaide.
18. Indien een Lid der Gemeente zich moedwillig, en zonder gegronde redenen (door den Kerkeraad te
beoordeelen), aan de openbare Eeredieust onttrekt, worde ziju gedrag als censurabel beschouwd.—Predjkan~ van
Uitenluzge.
19. Dat, tijdens onderzoek in zekere gevallen van besehuldiging tegen eenig Lid of Beambte van de Kerk,
de Kerk~raad, Rings-Commissie, of eenig be~’oegd Kerkelijk Hof, zuiks noodig oordeelende, bet regt zal hebben,
den besc’uldigde voor den tijd te suspenderen,—terwijl het als regt aan clen beschuldigde toegekend wordt te
cisehen, dat het onderzoek in de zaak tegen hem oumiddelijken voortgang hebbe.—Predikanf van Adelaide.
20. Hoe heeft de Kerkeraad te handelen, bij de vacature ontstaande door het bedanken van een Lid des
Kerkeraads bij zijne benoeming, of eenigen tijd na zijne bevestiging P—.Ring van George.
21. Welke vormen in acht te nemen, als Leden van andere Kerkgenootschappen tot ons overkomen P En
als de onze tot anderen overgaan ?—Predi/èant van Graaf-1leinez~.
22. Gemeenteleden, zich een jaar en zes weken van de bijwoning der openbare Godsdienst onttrekkende,
worden behandeld als geene Leden zijnde.—Idem.
23. Een weg worde geopend waarlangs de Leden der Yrije Gemeente te Hanover weder in ooze Kerk
worden opgenomen.—Idevz.

X.

HERZIENJNQ

VAN WETTEN EN BEPALINGEN, VRAGEN, OPHELDE
RINGEN, ENZ.

1. Dat in Art. 62 : 46, “de tweede week van de tnaand September” in “eerste week van dc maand
November,” veranderd worde.—Synoclale Commissie, 1864.
2. Het woord “hooger,” worde in Art. 6 geschrapt._Predjy€anl van Swellendam,.
3. Opheldering wordt gevraagd van Art. 259: 1.—Ring van Swellendam, 1866.
4a. Art. 45. De Synode geve eene afdoende verkiaring van de woorden “in dc PAROOHIE van eenen
ander prediken.?’—Predi1can~ van Queenslown.
6. Dit Artikel worde duidelijk gemaakt.—Predilcanl van Ladygrey.
c. Dat bet eerste gedeelte geschrapt worde.—Predikan~ van Somersel Qost.
d. De Synode verkiare de beteekenis van het woord Paroehie.”—.Predijcant van Uolesberg.
e. Roijering van de woorden “doch aanschrijving
gehoorzamen.”_Pre~ika~~ van .2Jfonta,qu.

f Hoe heeft dc Kerkeraad van Wi]lowmoore te handelen, daar het duidelijk blijkt dat de Predikant van
Uitenhage dit artikel blijft overtreden P—Ring van George.
5. Roijering in Art. 19 : 6 van de woorden “zij vergadert niet in het jaar, waarin dc Synode te zamen
komt.”—Predilèant van Montagu.
6. Art. 54, “Geene Gemeenten zullen, enz.” worde nader door de Synode verk1aard.—Predi,~ant van
Uitenliage.
7. Art. 65: 3 en 9, worde in revisie genomen.—Idem.
8. Hoe moet de ]aatste zinsnede van Art. 112 verstaan warden ?—ldern.
9. In Art. 210, worde “zes weken” veranderd in vier weken.”—Idens.
10. Opheklering wordt gevraagd van Art. 204, als vergeleken met Art. 73.—Predikant van Swellendam.
11. Herziening van de bepaling omtrent bet tweetal. (Art. 10: lOb.)—Kerkeraad van .&tosselbaai.
12. Eeoc nadere bepaling of omschrijving van de bedoeling en kracht der woorden “zoo veel mogelijk,” in
Azt. 36 : 13.—Idern.
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13. De bepaling (Art. 36: 11): “Geene overeenkomst of afspraak, enz.,” worde ~f gewijzigd ~f gescbrapt.

—Ickn.
14. In Art. 36 worde tussehen 18 en 19 ingevoegd: “Indien de Kerkeraad, op goede gronden, bezwaar
inogt vinden, om tot de bevestiging van een of ander der gekozenen over te gaan, zoo zal die broeder, in wiens
plaats de zoodanige gekozen is, in functie bhjven, tot dat liet bezwaar zal opgeheven, of de diensttijd van den
gekozene verstreken zijri.—Predi~ant van Colesberç,t.
15. Arts. 5 en 7 worden in ondubbeizinnige bewoordingen opgestel.d, en Art: 15 herzien,—Precjjkant van
ladygrey.
16. Het Reglement van Orde worde herzien, en een afzondeflijk, eenvoudiger Reglement voor Kerkeraads
Vergaderingen opgesteld .—Kerheraad van Laa~ygrey.
17. De geheele w~fre van liandelen voor de verschillende Kerkelijke Hoven worde herzien en verbeterd. Er
worde door de wet bepaald, bij welk bestuur klagten tegeu Oud-Kerkeraadsleden ter eerste instaritje behandeld
moeten worden. Predikanten worden voortaan sleehts op eene Acte van ]3esclrulcliging teregtgesteld, en wel voor
bet Ringsbestuur waaronder zij sorteren. In geval van ingediende klagten of fama clarnoca, hebbe de Rings~.
Commissie de zaak slechts vooraf te onderzoeken, voorloopig getuigenis (prcecognitio) in te winnen, en, zoo daar.
voor genoegzame redenen gevonden worden, acne Aete van Beschuldiging op te stellen, en partijen en getuigen
aan te schrijven om voor de Rings Vergadering zelve te verschijnen. Art. 61, viii: 6, worde veranderd alzoo dat
Curatoren der Kweekschool lclagten tegen Hoogleeraren slechts voorloopig onderzoeken, en, indien noodig, voor
bet Plaatselijk Ringsbestuur brengen. Dc Ringen vergaderen ook in dat jaar wanneer de Synode Zitting heeft.—
Predilèant van Ladygrey.
18. Eene Commissie worde aangesteld ter geheele herzieuing van de Wetten der Gereformeerde Kerk, en
de noodige bepalingen daaromtrent gemaakt.—.Predikant van Montagu.
19. Dc Synode stelle eene Commissie aan, om, staande de Vergadering, de “Wetten en Bepalingen,” in
vergelijking met het Wetboek der Nederduitsch-Gereformeerde Kerk van den Orauje Vrijstaat, en vooral met het
oog op de ondervinding van de laatste vijf jaren, na te zien, en haar te adviseren omtrent veranderingen en ver
beteringen, welke daarin gemaakt moeten worden.—Predikant van Colen3erg.
20. Art. 18 worde geheel herzien. Zaken van teregtstelling wegens klagten, worden niet door eene
(Jommissie behandeld.—.Predikant van Ladygrey.
21. Art. 19 : 10 worde in den geest van bet Reglement van 1845 gerevideerd. Dc Synodale Commissie
hebbe een algemeen administratief regt, maar de magt om regtzaken te beslissen, slechts voor zooverre zoodanige
zaken, in de Synode begonnen, haar ter finale beslissing uitdrukkelijk opgedragen zijxi.—Idem.
22. Dat de Synode eene Speciale Commissie benoeme om met den Eerw. Heer Brebner, van Burgersdorp,
een Colloquium Doctum te houden.—.Predilcant van Swellendam.
23. Memorie bevattende verzoek van Leden der Gemeenteu Colesberg, Hoopstad en Hanover, om op bet
Dorp Philipstown eene afzonderlijke Gemeente te stichten.
24. Eene betere verdeeling van do Gemeente Philadelphia.—Kerkeraaci van Pleilade4pl&ia.
25. De Synode stelle pogingen in bet werk om de Gemeente van Kruisvallei met ons Kerkgenootschap to
vereenigen.—Predikant van Queenstown.
26. Het besluit in do Twee-en-Vijftigste Zitting der Synode van 1802—63 genomen, namelijk: “Dat de
Formulieren van Eenigheid
in het Hollandsch, op last en voor rekening vaii de Synode, uitgegeven
worden,” worde ten uitvoer gebragt. Dc alzoo nitgegevene Formulieren worden, in ‘t vervolg, ala aanhangsel bij
de Wetten en Bepalingen gevoegd. Bij de afzonderlijk gedrukte Exemplaren worde tevens acne korte geschiedenis
van haar ontstaan en cane verklaring van baar nut bijgevoegd.—Kerlceraad van Oolesberg.
27. Dc Synode doe onderzoek naar bet werk der Commissie aangesteld in de Zes-en-Vijftigste Zitting der
Synode van 1862—63, om op de aantijgingen van den Eerw. Beijers te antwoorden.—Idem.
28. Hetzelfde gescbiede ten opzigte van eenen brief ann de Ouderlingen en Oud-Onderlingen onzer Kerk,
tot bet opstellen waarvan eene Commissie benoemd werd in do Een-en-Vijftigste Zitting der Synode van 1862—63,
—&riba der Synode.
29. Art. 68. Hoe moet men bandelen, waar cane getrouwde Vrouw flog geen 15 jaar heeft bereikt ?—
Predilèant van Uiten)iage.
30. Revisie van het besluit der Synode, 30 October, 1863, met betrekking tot do Insolventverklaring van
een Kerkeraadslid.—Kerlceraad van Prinv 4lbert.
31. Art. l7c. worde opgebelderd.—Predikant van Oraq/,P-1?einez5.
32. Bij Art. 216 worde gevoegd : “Waar hot salaris nit ‘s lands kas komt.”—Idem.
33. In Art. 68 worde 15 veranderd in 16, en 16 in 17.—Idem.
34. In Art. 59 G, worde ingevoegil tusschen “en” en “op vertoon”—” na opgave van voldoende redenen.”
—Idem.
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XI. VERZOEKSCHRIFTEN, KI2AGTEN, BEZWAREN.
1. Memorie van den Heer 3. D. Hugo, van Worcester, bevattende klagte tegen den Kerkeraad van
Worcester, wegens “het treden in zaken en behandelen daarvan, die alleen tot do Burgerlijke Geregtshoven
behooren.”
2. Petitie van den Heer L. Marquard, van de Kaapstad, submitterende do vo]gende voorstellen aan do
Synode:
1. De bepaling in Art. 63 der Kerkelijke Wetten, waardoor van Prodikanten of Kandidaten tot do
heilige dienst geeischt wordt dat zij zich moeten onderwerpen aan een Colloquium. Dodum., worde
opgeheven.
2. Dc Acte van legitimatie, door Predikanten te worden onderteekend, worde gewijzigd in den geest
van het onderteekenings formulier sedert 1854 in Nederland in gebruik, dat aldus luidt: “Wij,
ondergesehrevenen, door
Kerkelijke Vergaderin gen.”
3. Do bepaling der Synode van 1862 omtrent het prediken over den Heidelbergschen Cateehismus
worde in zoo verre opgeheven, als daardoor van do Predikanten geSiselit wordt de vragen en
antwoordon van den Catechismus op grond van Gods Woord te verdedigen.
3 Memorie van P Westerman Holsteijn, van Victoria West, bevattende bezwaren tegen eene uitspraak van
den Beaufortschen Ring
4 Berigt van do wijze waarop de Engelsehe Episcopaalsehe Kerk in het afgeloopen jaar eene zoogenaamde
Zending to Montagu is begonnen —Ie,lceraad van Montagu
5 Maatregelen worden genomen ter ondersteurnng van die Gemeenten, welker Leeraren geen salaris van
het Gouvernement ontvangen —Kerke, aaa~ van OudtCltoo? ii
6 Calitzdorp worde tot eene afzonderlijke Gemeente opgerigt wanneer voldoende waarborg zal worden
gegeven voor oen salaris van £50 voor den Consulent —Idem
7 Verzoek dat—ingoval do Predikant van Oudtshoorn, door omstandigheden, in do noodzakehjkheid mogt
wordon gebragt, om als Consulent te bedanken,—do Kerkeraad ecu Consulent nit eenen anderen Ring temporair
moge kiezen —Kerkernaci van Willowmoore
8 Verzoek om ondor eenen anderen Ring to worden gebragt —KerlèeraatZ van Vzlliersdo~p

XII. PREDIKANTEN WEDUWEN FONDS.
1. Hot Reglement op hot Predikanten Weduwen Fonds wordo herzien.—Predikant van Laclygrey.
2. Appel van don Quiestor des Rings, met betrekking tot het linitengewoon aannemen van 16 jongelingen
en jongedochters door don Emeritus Leeraar van Beaufort, op den 7den September 1863, waarvoor het Weduwen
Fonds niets erlangde.—Ring van BeauJ’ort, 1865.
3. Betaalt men Rds. 2~ extra voor hot Weduwen Fonds, ook waar men met Speciale Licentio in hot
Huwelijk bevestigd wordt ?—Predikant van Graajj-Reinet.
WM. ROBERTSON, Scriba.
Swellendam, 26 Augustus, 1867.

Dc ondergeteekende heeft ook do volgonde punten ontvangen, om aan do Vergadering to worden voor
gelegd, t.w.:
1. De kiezing van Predikanten en andero Kerkeraadsleden geschiede door de mannelijke en vrouwelijke
Loden der Gemeente.—Kerkeraacl van Darling.
2. Vraagt naar de geschiedenis van het ontstaan en de invoering van do thans vigerende Acte van Onder
teekoning van aankomende Predikanten der Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika,—J. J Kotze’, Predikant to Darling,.
3, Dc Synode verklare den zin van Art. 45 en 46.—Thos. Burgers, 17.D.M., Hanover.
4. In hoe vorro zijn de Ringen vorpligt om jaarlijks to vergaderen ?—Idem.
5. Do benoeming van Consulenten geschiede voortaan door do verschillende Kerkeraden.—Idem. 6. Er worde door du Synode van 1867 cone (Jommissie aangesteld, om bij do eerstvolgende Synode rapport
te doen, over het al of niet wenschelijke der invoexing in onze Kerk van de nieuwe Staten-Vertaling der H. Schrift,
die thans in Holland wordt vervaardigd.—Ia’em.
WM. ROBERTSON, Scriba.

BIJLAGE B.
NIETJWE BESOIIRIJVINGSPTJNTEN
Voor de T7erdaayde Al1enzeene Ver~aderin~’ der Nederduitscli Gere~formeercle Kerk, die weder
b~jeen zal komen (D.V.) op den lSden Ociober 1S70, in de Kaap$tad.

1. Door welke Kerkelijke Regtbank moeten klagteu tegen Oud-Kerkeraadsleden behandeld worden ?—
Ring van ,S’weUena’am, 1868.
2. De Synode stelle de Kerkelijke Besturen in de gelegenheid, oni duidelijk te weten te komen, wat al of
niet wet is, in ons land en in ouze Kerk, omtrent bet Huwelijk.—Ide2n.
3. De zaak van het Onderwijs worde meer bepaald onder opzigt van de Ringen gesteld..—Ideni.
4. De wenschelijkheid eener nieuwe K.erkelijke telling.—Tdem.
5cr. Worden, in Art. 29, der Kerkelijke Reglementen, onder “zaken” ook bedoeld zcthen van Kerke~ijke
Tuchi ?—Ring van Iaapstacl, 1869.
6. Art. 29 worde duidelijk gemaakt, ten aanzien van zaken te beslissen, enz.—PrecIikant van Prin8 4lber~.
6. Hoe heeft een Kerkeraad zich te gedragen, wanneer een Lid der Gemeente, door eene Burgerlijke Regt_
bank, van wege eene zedelijke misdaad, is veroordeeld P—KerkeraacZ van SweUenclanr.
7. Eene bepaling worde gemaakt, ten aanzien van die Leden der Kerk, die een jaar of langer, zonder
wettige redenen, de Openbare Godsdienst verzuimen; ook van hen die hunne kinderen, in oaze Kerk gedoopt,
elders laten “onderwijzen.”—Kerkeraa’i van Beaufor~ West.
8. De Synode benoeme eene Commissie, om de gewensehte veranderingen te maken in de grensscheidingeu
der Gemeente van Philadelphia.—Kerkeraad van Flsiladelj,/cia.
9. De Synode gelaste den Ring van Beaufort eene grensscheiding te bepalen, tusscben de Gemeenten
Fraserburg, Victoria en Beaufort.—.Kerkeraaa van .1!rczser6urg.
10, Heeft iemaud, die rich, als Lid des Kerkeraads, van zijne ambtspligten onttrokken heeft, eer de twee
jaren, bij de Kerkewetten vermeld, verstreken zijn, regt tot stemming in de Gecombineerde Kerkeraadsvergadering?
—Predikant van St. Steplcens.
11. Er worde eene wijziging gemaakt in de eerste vraag aan jonge lieden gedaan, bij~hunne voorstelling als
Lidmaten.—Ouderling van Colesberg.
12cr. De Synode verklare of gewone Ringsvergaderingen, gedurende hare verdaging, wettig geweest zijn of
niet ?—Fredilcant van Pictoria.
6. Wanneer de Synode verdaagt, en de tijd van de Zitting des Rings daar is, en zij niet bijeengeroepen
wordt, moet de Ring dan niet, volgens wet, bijeenko men P—Ring van Beaufort, 1868.
13. De Synodale Commissie worde w~er zamengesteld zoo als voor 1862; namelijk: nit de Moderatuur
en Afgevaardigden nit de Ringen.—Predilcant van Victoria en Kerkeraacl van Oucltslcoorn.
14. De verkiezing van Predikanten en Kerkeraadsleden vinde plaats door alle niet gecensureerde Leden der
Gemeente.—Predikant van Victoria.
15. Er worde een beboorlijk en breedvoerig Versiag van het Synodale Fonds ter tafel gelegd.—ldem.
16. Wat moet gedaan worden, wanneer Leden van de Hervornide Kerk in de Transvaalsche Republiek
wenschen bij ons de Kerkelijke voorregten te gebruiken, of Ledea van onze Kerk te worden P—Kerkeraad van
Colesbery.
17. De Synode neme kennis van het Verslag der Synode der Afgescheidene Kerk van het jaar 1 869.—
Preclikani van Colesberg.
18. Dc Synode zorge voor eene geregelde Openbare Godsdienstoefeuing bij de Dianiantvelden.—Predikanten
van C’olesberg en Somerset Oost.
C
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19. De Synode rigte eene Normaalschool op1 ter opleiding van jongelingen tot onderwijzers voor de
Buitendistrikten._PTedi~~t van Coiesberji’.
20. De Synode bepale, dat Kandidaten die tot de Predikdjenst wensohen te worden toegelaten, bij het
examen, onder Art. 62 voorgeselireven, blijken geven van bekwaamheid tot bet prediken in de En~jelsche taal.—
Liem.
21. De Synode bepale een’ jaarlijksehen algemeenen Dank- en Bed edag.—Idenr.
22. De Synode stelle eene Commissie aan om Gemeenten, die nieuwe Kerken wenschen te bouwen, te
adviseren omtrent bouwmeesters, plannen, wijze van bouwen, enz.—Idenr.
23. Men gelieve in de Beschrijvingspuuten van 1867 (blad. 298, No. 26) “luutr ontstaan en nut” te ver
anderen in “1~un,” enz.—Idem.
24. De Syriode bevele der Zending Commissie ten ernstigste aan, de dringende behoefte van de vacante
Binnenlandsche Zending-Gemeenten in acht te nemen, en daarin voorziening te maken, zelfs wanneer dit ten koste
van de belangen der Buitenlandsche Zending gesehieden moet.—Predilcant van MiddeThurj,’.
25. De Syriode geve haar verlangen te kennen, dat, waar nood is, en gelegenheid zich aanbiedt, Leeraars
van andere Protestantsche Kerkgenootschappen tot onze kansels uitgeiioodigd worden.—Preclikant van Dorclrecht.
26. Aan onzen zoo beperkteu Gezangbundel worde een honderd of meer Gezangen uit de bundels van
andere Kerken bijgevoegd.—Iclem.
27. Wat staat eene Gemeente te doen, die wantrouwen koestert omtrent de zuiverheid in de leer van haren
Predikant, en toch niet wenscht hem bij het Kerkbestuur aan te kiagen, zoolang er kans is hem door zachtere
xnaatregelen te winnen ?—Idenz.
28. Aangezien bet door de Uitspraak van het Hooge Geregtshof gebleken is, dat geene der in Art. 155
vermelde Kerkelijke Ambtenaren ter eerster instantie voor de Synode kan teregt staan,—wat staat der Svnode te
doen, ingeval, gedurende de Zitting der Synode, eenig harer Leden zich schuldig maakt aan onzuiverheid in de
leer, of onreinheid in den wandel ?—Idein.
29. De Synode bepale, dat zij vrijheid van discussie in hare Vergaderingen niet uitstrekt tot de veroor
loving om de leer, die vervat is in de aangenomeue Formulieren van Eenigheid der Gereformeerde Kerk, te weder..
spreken of te bestrijden.—Idem.
30. Art. 17 worde aldus gewijzigd
a. De aftredende Voorzitter doet bet gebed, eischt de Geloofsbrieven op, leest die voor, vraagt of er
objectiën zijti tegen de Geloofsbrieven, en hoort die objeotiën.
6. Nadat de Afgevaardigden de plaatsen ingenomen hebben, waarbij de namen geplaatst zijn der
Kerken waartoe zij behooren, gerangschikt naar den ouderdom der Kerken, verklaart de
aftredende Voorzitter de Vergadering voor wettig geconstituëerd.
c. Hiermede blijft echter de Vergadoring bet regt voorbehouden, om later de betwiste Geloofe
brieven to behandelen, en diesaangaande te beslissen.
d. Daarna worden, met besloten billetten, de Voorzitter en Secunclus gekozen, nemende aan die
kiezing deel onk die Afgevaardigden, wier Geloofabrie ~en betwist zijn geworden, en die dus
later verklaard mogen worden geene Leden der Vergadering te zijn.
e. Hierop gesehiedt door den aftredenden Voorzitter de plegtige opening, enz.—Idem.
31. Bij Art. 7 worde gevoegd: “uitgenomen alleen de in Art. 155 vermelde bezwaren.”—IcZem.
32. Dc Synode bepale een quorum voor Synodale en Ringsvergaderingen.—Predilcant van Coleslierg.
33. In Art. 34: 5 worde aan bet slot bijgevoegd: “en welke Handleiding wordt hierbij gebruikt?’
(Verg. Art. 5 6.)—Predilèant van Cradock.
34. In Art. 27 worde v6c≤r Predikanten “dienstdoende” ingelascht.—Idem.
35. Aan het slot van Art. 70b worde bijgevoegd: “en voorgesteld.”
Ook de datum van afieverinif.
—Iclem.
36. lie Theologische Kweekschool worde in de Synode vertegeuwoordigd door ~6n harer Hoogleeraren.
—Idem.
37. In Art. 155 worde v6~r Kerkeraadsleden “dienstdoende” ingelascht.—Iden.
38. Art. 24 worde zoo gewij~igd dat het dod der Wetgeving in dit Artikel beter bereikt wordc.—Idem.
39. In Art. 36: 7 worden de woorden “twee en vier” in “vier en zes” veranderd.—fdem.
40. In hoe verre heeft de Regeriiig bet regt zich te bemoeijen met de afwezigheid van een’ Predikant uit
zijne Gemeente? Heeft zij het regt hem zijn salaris wegens zalke afwezigheid te onthouden ?—Precli/cant van
ClaawiUiam.
41. In hoe ver is de komst van den Wederdooper GR0ENEw0UD in ons land toe te schrijven aan de Con
ferentie, gehouden te Worcester in bet jaar 1860 ?—Predilcant van Victoria.
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42. In hoe ver moet de sekte der Wederdoopers te Wellington beschouwd warden, als eene rijpe vrueht,
eerie consequente ontwikkeling der zoogenaamde herleving ?—Idem.
43. Het volgend besluit der Synode van 1862 worde vernietigcl (vicfe Acta Synodi, pag. 49. Negent~ende
Zitting, Woensdag, den Sden November), “De Predikant van Robertson, ondersteund door dien van Pieter.
niaritzburg
met algemeene stemmen aaugenomen. ~
44. Herziening van Art. 61, C. V.—Pre&~ant van Soflier.ret Oost.
45. De Synode bepale welke Documenten, bij den Ring in te leveren, wèl, en welke nie~, door al de Leden
van den ECerkeraad moeten onderteekend worden.—Idem.
46. De Synode make eene bepaling, waardoor Oud-Kerkeraadsleden, in zekere gevallen, hunne regten en
voorregten, ala zoodanigen, verbeuren.—Predilcant van Frins 4lber~.
47. Art. 2456 worde, gelijk tot hiertoe geschied is, fen voUe gehandhaafd door de Synode.—Ia’em.
48. Appèl van de Uitspraak der Synonale Commissie, 1 865, naar de Synode, in verband met het teekenen
van Sehuldbewijzen, door den Leeraar eener Gemeente, ten behoeve der ICerk.—[cleni,
49. Dat er maatregelen door de Synode genomen worden, am te voorzien in bet pensioen van die Predi
kanten onzer Kerk, die na het jaar 1843 ziju aangekomen,—wanneer zij door ziekelijkheid of ouderdom moeten
aftreden.—.Preclikant van Oudishoorn.
50. Petitie am de volgende vraag in overweging te willen nemen en te beantwoorden: “ Of een Kerkeraad
regt beeft om den Kassier-Diaken voor bet houden der Kerkerekeningen uit de Kerkekas te salarieren ?“—
I. P. Jihsteen, Ouderlin~ van Heidelberçj.
51. Petitie van de Presbyteriaansche Gemeente te Somerset Oast, verzoekende am inlichting aangaande
zekere punten, ten einde te weten te komen, of zij zich met de Synode zou kunnen vereenigen.
52. De Synode neme stappen tot de daarstelling van een algemeen Ponds, waaruit bet Traktement van alle
Predikanten gelijic zal warden betaald, en waartoe ieder Lidmaat, de armen alleen uitgezontierd, verpligt zal zijn,
ten minste Tien Shillings jaarlijks bij te dragen.—Ker.~eraad van Laclygrey.
53. Dc Kerkelijke Wetten en Bepalingen warden herzien, met bet doel am de volgende gewenschte ver
anderingen tot stand te brengen :—
1. Zaken van Tucht warden niet meer, dan alleen bij wijze van voorloopig onderzoek, door Corn
missi~n bebandeld, maar alleen door Kerkeraad, Ring of Synode.
2. Men bepale duidelijk, welke personen, ter eerster instantie, voor den Kerkeraad, en welke, ter eerster
instantie, voor den Ring moeten te regt gesteld warden. Professoren in de Godgeleerdheid
warden verklaard dezelfde voorregten ala andere dienstdoende Predikanten te hebben, en worden
aan de tucbt van den plaatselijken Ring onderwarpen.
3. De bestraffingsmiddelen, waar de Kerkelijke Haven zich van bedienen, warden, overeenkomstig
de Heilige Schrift en de Kerkelijke Formulieren, duidelijker omschreven.
4. De mindere Haven zullen, bij Tuchtzaken, de verkiaringen van getuigen schriftelijk bewaren,
en, indien vereischt, bij het hooger bestuur indienen. De haagere besturen zullen besluiten
van de mindere in revisie nemen, a, op een Appèl van den bezwaarde; 6, op eene klagt van
de minderbeid; c, (na voorloopig onderzaek) op eenige klagt of algemeen gerucht van onregte
behandeling.
5. In de behandeling van zoodanige zaken worde meer gezag aan de Ringsbesturen gegeven.
Kennis van Appèl of Klagt worde staande de Ringsvergadering gegeven, waarna de Vergade_
dering zal macten bepalen of bet besluit inmiddels zal ten uitvoer gebragt worden of niet.
6. Dc Synode verdeele de Ringen z~, dat elk Ringsbestuur, zoo veel mogelijk, nit cen gelijk getal
Gemeenten bestaat. In den regel warden van vijf tot zeven Gemeenten tot ~nen Ring ver
eenigd. De Ringen bekomen vrijbeid den Voorzitter naar wensch te kiezen, en buitengewone
Vergaderingen, indien noodig, zonder verlof van de Synodale Commissie, te houden.
7. In Tucbtzaken worde bet getuigenverbaor voor de Ringsvergadering afgenomen. De Rings
cammissie bebbe slechts voorloopig anderzoek te doen, en, gewigtige redenen daarvoor vindende,
eene Aete van Beachuldiging aan den bezwaarde te geven, alsook partijen en getuigen voor de
eerste Ringsvergadering op te roepen. De Voorzitter bepale eene buitengewone Vergadering
op aanbeveling van de Ringscammissie.
8. Getuigen, zijnde Lcden der Kerk, warden ala zoodani,q, onmiddelijk onderwarpen aan de tucht en
bestraffing van bet Bestuur, voor hetwelk zij ala getuigen opgeroepen zijn.
9. Dc administratie, thans aan de Synodale Commissie opgedragen, worde door twee Commissiën
waargenamen, ~n voor bet Oostelijke en ~n voor bet Westelijke deel der Kerk. Deze Corn
missiën worden door de Ringeri in de bedoelde deelen gekozen.
10. Ret Admissie-Examen tat de Theologische Kweekschool, het Proponents-Exainen, bet Colloquium
Dactum, enz., warden insgelijks aan twee door de Bynode te hieze~ Commissiën opgedragen.—
Predikant van Ladyqrey,
WM. ROBERTSON, Scriba
Swellendam, 12 September 1870.

BIJLAGE C.
VERSIJAG
J7~zn den .&-Moderator in de zaken van de Pr~’dihanten van Dar?in,çi en Hanover.

De ondergeteekende heeft do ear bij deze versiag te doen ann do Hoog-Eerwaarde Synode van hetgeen door
hem in zijne betrekking van Moderator Synodi is verrigt in bovengemelde zaken. Hij meant zuiks te moeten doen,
daar de ~ynodaJe Comniissie van de actie in de eerste zaak geeno officiëele kennis heeft gehad, daar dezelve inge
steld is tegen de Synode; en daar in de tweede zaak geene Vorgadering van de Synodale Commissie is geweest,
aan welke hij verantwoording kon doen van hetgeen door hem is verrigt, ter voldoening van den last hem door
haar opgelegd.
In do zaak van den Predikant van Darling diene hot volgende:
Uit de handelingen der Synode van 2 November 1863 blijkt, dat nadat eene dagvaarding tegen den Mode
rator, wegens de schorsing van genoemden Predikant voor do Synode was gelegd, dezelve door eene Commissie,
daartoe aangesteld, overhandigd werd nan eenen regtsgeleerde.
In de maand April 1864, vergaderde do Synodale Commissie (zie officiëel Versiag, Kerlcbode, Deel 16,
pag. 143) en werd bet volgende voorstel door haar eenparig aangenomen :—“ Bat deze Vergadering verkiare, dat
or geene retractatie door Ds. J. J. Kotz~ nan haar is ingediend, en hij dus, volgens besluit der Synode, van ziju
status als Herder en Leeraar der Nederduitsch Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika vervallen is, en alzoo van zijne
bediening afgezet.”
In de maand September, bij de doodelijke ongesteidheid van onzen p1ei~bezorger, den Heer P. S. Water
meijer, toen de zaak dienen moest, meende de ondergeteekende, na met versebeidene broeders to bebben geraad
pleegd, en bij hot gebrek dat er toen bestond ann eenen regtsgeleerde, die de taal en den geest der Kerkwetten
kende, in persoon te moeten optreden.
Nadat op 23 Augustus do partijen waren geboord, werd op 2 September uitspraak gedaan, waarbij
hot Vonnis van de Synode werd verklaard van geene kracht to zijn.
Bij de kennisgeving ann do Synodale Commissie omtrent doze ongunstige Uitspraak werd zij geraadpleegd
omtrent de wenschelijkheid van een Appèl naar Hare Majesteit do Koningin in Rade. Hiertoe echter word niet
besloten.
In do zaak van den Predikant van Hanover, meent de ondergeteekende to mooten verwijzen naar het
officiëol Versiag van de Synodale Commissie van 16 Julij 1864 (zie Kerlèbode, Deel 16, pag. 235), waaruit blijkt,
dat hij in zijue bediening is geschorst tot op do Vorgadering der evengenoemde Commissie van het jaar 1865;
gelijk ook naar hot Versiag van Moi 1865 (zie Ker1cbot~1e, Deol 17, pag. 173), waar mon leest: “Do Vorgadering
besluit, dat do schorsing van genoemden Ds. Burgers zal voortduren, totdat do Hoog-Eerwaardo Synode onzer
Kork vergadort, naar walk ligchaam de verdere behandeling der zaak wordt verwezen.”
1)adelijk na het eerste vonnis van suspensie in Julij 1864, werd er eene actie aangovangon togen den
Moderator. Door cone uitspraak van hat Hof in December 1864, werd verklaard, dat do Loden der Synodale
Commissie gezamenlijk moesten gedagvaard worden. Bij do Vergad~ring van Mei 1865, ontving de Moderator
schriftelijk volmagt om namens de Hoog_Eerwaarde Commissie to verscbijnen, terwiji hem in do Vorkiaring van
Beginselen (zie Kerlc6ode, Deal 17, pag. 196), do grondon iverden aangowezen, waarop do verdediging moest
geschioden.
Op 26 Mei 1865, werd de zaak voor hot Hof gehoord. Be verniotiging van hot Vonnis werd op zes ver
schillende gronden geeischt. Ter verdediging word staatide gohouden
Dat do Ne~Ierduitsch Gereformeerde Kerk als eene Christelijko Kerk buiton hot beheer on toezigt stond
van hot Geregtshof.
Dat, bij de 9de Sectie der Ordonnantie No, 7, van 1843, hot bopaald was, dat geene actie mag worden
aangegaan tegen eenig geestelijk vonnis.
.Dat do geestelijke jurisdictie, waarop de Kerk aanspraak maakt, haar is gewaarborgd door bet Romeinsch
Hollandsch Regt.
Dat, daar bet Vonnis waartegen geklaagd wordt een geestelijk vonnis is, goon verhaal daartegen bij dit
Hoog Geregtshof kon worden gozoeht.
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Eerst werden de partijen gehoord met betrekking tot de excepties ziende op de onbevoegdheid van het
Bnr~erlijke Hof om een zuiver geestelijk vonnis te vernietigen. Op den 27 Mci werd uitspraak gedaan, waarbij
deze van de hand gewezen werden. Op 30 Mci werd het derde punt van de declaratie alleen behandeld en ver.
klaard dat de zaak voor den Ring ter eerster instantie en niet voor de Synode had moeten dienen. Dc uitspraken
vindt men in de gedrukte stukken, door bet Hof overgezonden naar den Geheimen Raad, waarvan hjernevens een
exemplaar gaat.
In de Vergadering der Synodale Commissie van April, 1866 (zie KerkliocZe, Dccl 18, pag. 141), werd
besloten, ter bebartiging van bet appfl naar Rarer Majesteits Geheimen Raad, den ondergeteekende af te vaardigen
Ter voldoening van den last hem opgedragen macnt hij alles te hebben aangewerid, dat dienstig kon zija tot eene
naauwkeurige behande1in~ der zaak. Hij beeft ook, op verroek van B.B. bier te lande, regtsgeleerd gevoeleo
ingewonnen van vier der uitstekendste Nederlandsebe Regtsgeleerden.
Hieruit blijkt hoe volkomen
dat overeenstemt met de verklaring der Synodale Commissie; dat volgens Romeinseh Hollandach Regt de Kerk
gewaarborgd is tegen eenige bemoeijing boegenaamd ook van de Burgerlijke Regtbank, in het tijdelijke zoowel ale
in bet geestelijke, in de vormen zoowel als in de meriten eener zaak.
Nadat op 9 en 11 November de zaak voor Rarer Majesteits Geheimen Raad was bepleit, werd, en wel eerst
op 6 Februarij, uitspraak gedaan. Bij ecu naauwkeurig onderzoek van deze uitspraak bleek, dot er een misslag
van zeer gewigtigen aard was begaan. Met betrekking, namelijk, tot de excepties op de competentie van de
Burgerlijke Regtbank, welke her op 27 Mei van de hand gewezen waren, verklaart de uitspraak van den G-eheimen
Raad, dat daarop niet was geappelleerd.
Na verloop van eenigen tijd werd bet den ondergeteekende eerst duidelijk, dat er rnogelijkheid was dezen
missing hersteld te krijgen, en hij heeft op 6 Julij instruetie gezonden naar de Procureurs in Engeland, om eeni
peiitie in te dienen dat het ontbrekende in de uitspraak mogt worden aangevuld.
Op dit zijn schrijven kon voor ala flog geen antwoord zijn. Ten antwoord op eene vraag, door sommigen
der broederen wel eens aan hem gedaan, waarom die misslag niet in Engeland reeds werd opgemerkt,—aeht bij
het zijnen pligt te berigten, dat toen hij aanzoek deed op den 6den en wederom op den 7den Februarij, er geen
exemplaar van de gedrukte uitspraak te krijgen was; dat hij den 8aten aan boord moest gaan, zonder zuiks in
handen to hebben.
Eindelijk wordt hierbij overgelegd copie van de Order van de Koningin in Rade, waarbij de uitspraken van
27 en 30 Mci, door bet Geregtshof bier gedaan, worden Isekrachtigd. Ret is naauwelijks noodig te doen opmerken,
hoe duidelijk bet blijkt, bij eene vergelijking van de uitspraak met hat rapport der Regters, dat er eene dubbele
vergissing bestaat. Na de verkiaring der Regters dat de uitspraak van 27 Mci niet in app~SI is behandeld, worcit
bet Rarer Majesteit aanbevolen toch die uitspraak te bekrachtigen,—hetgeen dan ook gesehied is.
Meenende hiermede rekensohap te hebben gegeven van hetgeen door hem gesehied is in zijne betrekking,
iioemt de ondergeteekende zich,
U Hoog-Eerws. Nederige Dienear,
Kaapstad, 8 October 1867.
ANDREW MURRAY.

Ten Ecve op hot Kasteel van Windsor, den 26sten Fcbruarij 1867.
TECENWOORDIG:

Hare Aliorvoortreffoijksto Majesteit do Koningin, de Lord President, do Lord Kamerheer, do Graaf van Devon.
Aangezien er heden in hot Koliego eon Rapport gelezen is van do Regtorlijke Commissie van den Gehoimon Raad,
gedateerd den Zesden Febrnarij dozes jaars, in do volgonde woorden, namelijk :—
“Aangezion het two Majesteit heeft bohaagd, bij two Algemoene Order in Rade, van den 3den November 1865, to
vorwijzen naar doze Commissio do zaak van eon nedorig Appèl van hot Hoog Gerogtshof van do Kolonie Kaap do Goede Hoop,
tussehon den Eerwaarden Andrew Murray, Junior, Moderator van do Synodo van do Nedorduitseh Gereformeerdo Kerk, ear.,
appellantea
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slob gegriefd gevoelendo door bet gozegde ronnie,
uitgesproken op den 27 en 30 Mci, 1865, en geadviseerd zijnde, dat hotzelvo onregtvaardig en verkeord was, presenteerden op
den 8ston Junij, 1865, hunne Petitie nan hot gezegde Hoog Geregtshof, door den Appellant, Andrew Murray, Junior, ale
handeiende voor hemzelven, en do andero Appellanton, en verzoehten daarbij vergunning ona van die vonnisson to appeileren
op two Majosteit in Rade; en op den l4don Junij 1865, ward zoodanig vorlof dienovereenkomstig nan do Appellanten
verleend op zekere voorwaardon, waaraan do Appellanten behoorlijk hebbon voldaan, en verzookon nederig two Majesteit,
dat do gezegde Uitsprakon van 27 en 30 Moi 1865, mogen wordon verniotigd, gewijzigd of verandord, of ander vorhaci
gegeven in doze. DE Loans DER Conanssxz, in gehoorzaamhoid aan Uwer Majesteits gozegde ~k1gomeene Order van vor
wijzing, hebben gozegdo nederigo Petitie en Appèl in ovorweging genomen, on do Pleitbezorgers van beido zijden gehoord
hebbondo, zijn hnnne Lordsehappen op dezen dag overeengekomen, om nederig nan two Majestoit to rapportoren ala hunne
opinie, dat do Uitspraken van bet gezegde bog Geregtshof van do ~Kaap do Goode Hoop, van den 27ston en van den 30sten
Mei 1865, behooren to wordon bovestigd en dit Appèl van do hand gewezen met kosten.
“En in geval bet two Majestelt mogt behagon bet gozegcle Appèl van do hand to wijzon, dan bepalen hunno Lord
schappon, dat door do gezegdo Appellanten nan don gozegden Respondent zal worden betaald do som van trio Hondord en
Tweo-en-Veertig Ponden en Drie Shillings Sterling voor do kosten van dit Appèl.
“Hot heeft Hare Majesteit, na do ontvangst van dit Rapport, goodgodacht, door en met advies van Haren Geheimon
Raad, hetzolvo good to konren, en to bevelen, gelijk hot hiermede bevolen wordt, dat genoemde Uitspraak van genoemd
Hoog Geregtshof van do Kaap de Goode Hoop, van den 27sten en 30sten van Mei, zal wordon en dezelve wordt hiermede
bekraohtigd, en dit Appèl wordt van do hand gowezen met Drie Houderd Twee-on-Veertig Ponden on Drie Shillings Sterling
kosten. Waarvan do Gouvernour, Lnitenant-Gouverneur of Hoofdbevelhobber van do Kolonie Kaap do Goedo Hoop, en allo
andero personen wien het moge aangaan, zullon hebben kennis to nemon en zich daarmede ovoroenkomstig to gedragon.”
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BIJLAGE P.
PROTEST.
De ondergeteekenden, die bij de behandeling van de Burgers.zaak in de minderheid hebben gestemd,
protesteren bij deze tegen de verwerping op Dingsdag, den 25sten dozer, van bet Voorstel van den Predikant van
Uitenhage, dat ten doel had den, wegens onzuiverheid in do leer, geschorsten Predikant van Hanover, niettegen
staande de vernietiging van bet Kerkelijk Vonnis door de Burgerlijke Regtbank, in deze Vergadering zitting als
Lid te weigeren, om de navolgende redenen :—
J7ooreer~t.—Omc1at het Regtsbeginsel in de Engelsehe ]legtsplegiug is erkend, dat de Burgerlijke Regtbank
enkel en alleen met de TIJDELXJKE en niet ook met de GEEsTELIJKE gevolgen van een Kerkelijk Vonnis zich
bemoeit, en de Regtbank aihier door de miskenning van dit beginsel er toe gekomen is om onze Kerk in hare
dierbaarste regten te krenken.
Ten Tweede.—Omdat de leer aangaande de onafhankelijke Regtsbevoegdheid der Kerk voor ons, gelijk zij
bet voor de Vaderen was, een levensbeginsel is; en do Kerk haar niet kan verloochenen zonder hare dierbaarste
belangen in het uiterste gevaar te brengen.
Tea; Derde.—Qmdat wij vreezen dat de wederopname van eenen, wegens onzuivere leer, geschorsten Predi
kant, ook al geschiedt dit door een Kerkelijk besluit, medewerken zal dat de R~gtbank in den door haar ingeslagen
weg voortwandelen, dat het ongeloof bet hoofd moediger opsteken, en dat onze getuigenis tegen de dwaling veel
van hare kraeht verliezen zal.
Wij willen doen opmerken dat de leer aang~ande do onafhankelijke Regtsbevoegdheid der Kerk in geeste.
lijke zaken, door onze Moeder-Kerk niet alleen in hare Belijdenisschriften duidelijk en krachtig is beleden, maar
haar ook door eenen bangen strijd, dien zij eene halve eeuw heeft moeten strijden—het was van 1572 tot 1618—
tot een levensbeginsel is geworden. Zij heeft voor deze waarheid tegenover eenen heersehzuchtigen Staat denzelfden
kamp moeten doorworstelen als hare zuster de Presbyteriaansche Kerk in Schotland. Zij was bereid tot eikeu
prija hear vast to houden. Liever dan bear los te laten wildo zij al do voorregten eener Staats-Kerk missen. Zij
verklaarde bij den aanvang van den strijd in een ernstig vertoog o. a. bet volgende aen do Staten van Holland
“Wij begeeren niets anders dan dat do Kerkelijke Regering, gelijk zij geestelijk is, ook geheel en onverdeeld bij
de Herders en Opzieners der Kerk blijve, en dat san de politieke personen tot eene onbehoorlijke jurisdictie en
meesterschap over do Kerk goon weg gebaand worde, die wij even zoo weinig als de Paapsche tyrannie zouden
kunnen eannemen; en hover wederom in het heimelijke verkruipen, mu met cone vrijo conscientie te genieten,
hetgeen den Wederdoopers zelven in hunne valsehe godsdienst niet geweigerd wordt.” De Nederduitsch Gere
formeorde Kerk in Zuid-Afrika, eene spruite der Nederlandsche Gereformeerde Kerk, zou baron oorsprong vergeten,
zou eon barer karaktertrekken verliezen, zou hot pand haar toevertrouwd prijs goven, hot zij geciwee toe dat do
Burgerlijke Regtbauk in Kerkelijke zaken eene flog grootere magt zou uitoefenen dan waarop zelfs do Gereformeerde
en met do Kerk vorbonden Staat ooit aanspraak heeft gemaakt.
Houdt doze leer aangaande do onafhankelijko Regtsbovoegdheid der Kerk voor ons op een levensbeginsel
te zijn, voelt hot geweten zich niet meer gekrenkt als de Regtbank aan do Kerk eenen geschorsten of afgezetten
Leeraar opdiingt, dan is de deur die bet Kerkebestuui’ tegon do leervrijheid heeft gesloton, door do Burgerlijke
Regtbank, cok zonder dat zij bet bedoelt, er weder voor geopend. En wat er van eene Kerk wordt, die niet meer
bij magte is om do leervrijheid van hare kansels to weren, dit leere ons do treurige geschiedenis dor Moederkerk.
Wij hebben do bange vroes, dat door do wederopname van mannen, wi~r onzuiverheid in do leer aan do
Kerk gebleken is, aan bet ongeloof in do Kerk eone ruimere baan zal worden gegeven om zijn verwoestend work
voort to zetten. En het is omdat wij ons gewoten van allo medephigtigheid in dezen, voor bet aangeeigt van den
Heer en der Kerk, willen vrijhouden, dat wij ons gedrongen gevoeld hebben (lit ons plegtig Prmest in den boezem
der Vergadering near to leggen. Wij doen dit met do ernstige bede tot God, dat Hij van de ons dierbare Kerk
genadiglijk do gevaren afwere, welke hear boven het hoofd zwevon; en alzoo do yrees harer vrienden en den
wenach barer vijanden besebame.
Met do verwijzing naar de Notulen van do Synodale Vergadering van den 26sten October 1870, zij het
ons ten slotte vergund er san to berinneren dat do ondergeteekenden hot niet noodig geacht hebben bij do behan
deling van do zaak van den afgezetten Predikant van Darling ecu nieuw Voorstol ter tafel to leggen, omdat terwiji
in hot Voorstel van den Predikant van Uitenhage alleen do zaak van den geschorsten Leeraar van Hanover bij
name werd genoemd, op beide zaken hetzelfde beginsel past.
R. SHAND,
ALEX. B. DANEEL,
WM. P. DC VILLIERS,
H. L. PEPLER,
J. H. NEETHLING, Hz. E. Z. J. DC BEER,
A. H. HOFMEIJR,
L. J. BURGER,
ANDREW MURRAY,
P. D. ROSSOUW,
J. S. HAUMAN,
NIC. VLOK,
A. STEIJTLER,
S. HOFMEIJR,
G. MURRAY,
B. J. KLOPPERS,
A. McGREGOR,
W. P. ROUSSEAU,
G. W. STEGMANN, Jn., D. F. SMITH,
N. J. HOFMEIJR,
J. ROOS,
P. G. JOUBERT, Sn.,
C. A. VAN NIEKERK,
CHARLES MURRAY,
WM. ROBERTSON, Ja;.
H. C. MAI4AN,
P. J. A. DC VILLIERS.

BIJLAGE E.
OPINIE
Van den E~v-Prokureur- Generaal aan~qaanc1e do herroepin~çi der Keri~ Ordonnarn~ie
(VERTAALD.)

Men is van voornemen om aanzoek te doen om eene herroeping van de Kerk-Ordonnantie van de Hollandach
~ereformt~erde Kerk (Ord. 7, 1843), en de Kerk op den voet te plaatsen van eene bloot l.Trijwillige Vereeniging,
onbelemmerd door bemoeijenis van Staatswe~e en in eene positie die gelijk staat met die van andere ligchamen,
die toelagen ~iit de schatkist ontvangen.
Om die reden vcriaugt men regtsgeleerd advies
1. Of de Kerk door zoodanige herroeping zonder wetteri gelaten zoude worden, daar do Schedule eon
gedeelte uitmaakt van genoeiude Ordonnantie, dan of zoodanige herroeping slechts betrekking hebbon kan op do
Ordonnantie alleen, bepalende dat do wetten, in de Schedule opgenomen, in voile kracht zouden blijven totdat zij
herroepen of gewijzigd worden door de Synode in eenige van hare van tijd tot tijd gehoudene Vergaderingen?
2. Zou eenig gedeelte van do eigendomrnen van de Kerk ic gevaar gebragt worden, of het bezit van zoo
danige eigendommen minder zeker gemaakt worden door de herroeping van de Ordonnantie (ride Sectie VI), en
indien zoo, wat zoude vereischt worden om te voorkomen dat dozelve in de waagschaai gesteld zouden worcien door
zoodanige herroeping van de Ordonnantie?
3. In geval de Ordonnantie herroepen wordt, wet zou dan do positie zijn van eene minderheid, die beweert
dat zij zich met do Kerk veneenigd heeft met het cog op do voordeeien, door do Ordonnantie haar aangebragt?
4. Of er volgens de wet eenige audere moeijelikheden zich can den Regtsgeleerde voordoen met betrekking
tot de voorgestelde verandoring en herroeping van do bestaande Ordonnantie, en indien zoo, of en op welko wijze
die hinderpalen uit den weg geruimd kunnen worden?
HET GEVOELEN.
1. Bestond er goon Acte No. 12, 1859, Sectie 9, dan kon do berroeping van do Ordonnantie, No. 7, 1843,
de Kerk Reguiaties van Commissaris-Generaal Do Mist wedor in hot leveti roepen. 1k vermeen echter, dat,
krachtens die Sectie van die Acte, do herroeping van do Ordonnantie, die dezelve (do Regulaties van Dc Mist)
herroept, niet die wetten die herroepon zijn in het leven kan roepen.
2. Het komt mij voor dat de herroeping van do Ordonuantie do uitwerking zoude hebbon van de Schedule
daaraan vorbonden te herroepen, en dot doze algemeene herroeping do Hollandsch Gereformeeede Kerk (indien het
toogelaten kon worden dozen naam to geven can hetgeen over blijven zou na de herroeping) noodzakon zou, zichzelve
te reorganiseoren, en als eene bloot Vrijwillige Vereeniging hare leer, tucht en. wetten op nieuw vast to steUen~
Had do Ordonnantie de Kerk als eon bloot Vrijwillig Ligchaam aangotroffon, dat, ais zijne wetten,~de wotton vervat
in do Schedule vastgesteld had—dan ~.oude do herrooping van do Ordonnantie die wotten gelaten hebberi in dien
staat waarin zij die gevonden had; maar dit was niet hot geval. Do I-Ioilandsch Gereformeerdo Kerk heeft, zoo
ver mij bekend is, v66r do uaststelhng van do Ordonnantie in 1843, zich nimmer hot regt toegekond, om onbelem
merd door bet Gouvernement, hare eigono wetten to maken. Do wetten zelve die de Schedule van do Ordonnantio
uitmaken, werden, in 1842, aan hot Gouvornoment voorgeiegd door do Synode, om goedgekeurd to worden ale
eene voorwaarde, die vooraf gaan moest om dezeive van kracht to maken en bindend to doen zija. Ret Gouver
nement, instede van die wetton goed to keuren, dezelve to verwerpen of te wijzigon, gaf zo in handen van do wet
geving. De wetgeving plaatste dezelve achier do Ordonnantie, en maakte dezelve wat zij vroeger niet waron: do
wetten van de Kerk. Daarom, zoo ais hot mij voorkomt, zou men door do Ordonnantie to herroepen, die wotten
rnaken wat zij in 1842 waren; maar in 1342 waren zij niot wetten die bindend waron, maar voorgestelde wetten
die goedgekeurd moosten worden.
3. Hot is echter duidelijk dat bet Parlement, als hot do Ordonnantie zou herroepen, indion or too genegen,
op Parlementair gezag konde vaststeilen dat do wetten en do Schedule, zooals zij later door achtereenvolgende
Synoden gowijzigd zijn, voor het tegenwoordigo do wotron van do Kerk zoudon zijn. Maar of hot Parlemont dit
doen kon, bestaanbaar met do beginsolon van eene aJgeheole intrekking door do wotgeving van allo bemoeijenis met
de Kerk, welke intrekking het beginsel is waarop hot verzoek om do herrooping rust, ken mogelijk botwijfelc[ worden.
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4. 1k vind het zeer moeijelijk tot eene bepaalde overtuiging te geraken—met betrekking tot de uitwerking,
die de herroeping van de Ordonnantie (indien zoodanige herroeping eene eenvoudige en onvoorwaardelijke zij)
hebben zou op de eigendommen der Kerk. De herroeping van Sectie 6 schijnt mij toe het anker op te h~ffen
waardoor de Kerk gebonden is aan vastgestelde leerstukken en eene vastgestelde Kerketucht. Dan ook in het
geval van Gemeonten, die weigeren mogen, zich tie nOVO te vereenigen om, door vrijwillige overeenkomst, de voor
zieningen van Seetie 6, of zoodanige andere voorzieningon in plaats daarvan vast te stellen, als de Synode voor het
tegenwoordige met eene meerderheid moge aannemen, kon or cone vraag ontstaan met betrekking tot het eigendoms
regt van het Kerkgebouw, de Pastorie en de ICerkgronden.
Deze zaak moot, zoowel na als voor de herroeping van de Ordonnantie, beslist worden, àf door onderlinge
‘)vereenkomst, ~f door een regtsgeding (civiele actie). En, in het beslissen van zoodanig regtsgeding, zou hot Hof,
mccii ik, niet instaat zijn—door to zien op de herroepene Sectie 6—zich to bevrijden van den pligt om te weten te
komen, zoo goed als het ken, of—met bet oog op do grondbeginseleu van do Kerk zoo als die afgekid kunnen
ivorden van hare geschiedonis, en op de bijzondere omstandigheden, indien er eenige zijn, die in verband staan met
de gesehiedenis van do bedoelde Gemeente—die Gemeente, die gewoigerd had, door middol van haar Leeraar en
Kerkeiaad, zokero ge~oofsbe1ijdenissen aan te nemen, de eigendommen, die vroeger aais haar behoorden, had verbeurd.
Zoodanigo zaken zijn door Geregtshoven uitgewozen, tegen enorme kosten, beide in Engeland en terland,
en met verschillende gevoTgon. Do wotgeving ken ongetwijfeld, wanneer zij do Ordonnantie herroopt, Sectie 6
weder van kracht maken. Maar de ongorijmdheid van wetten to horroepen, ten einde die weder van kracht to
meken, is to in bet oogloopend om aangoduid to worden.
~. Met betrekking tot do clei’de
vraag aan mij gedaan, ben ik van gevoelen, dat geeno minderheid, hoe
groot of hoe respectabel ook, hot Parlement kan vorhinderen om do Ordonnantie to herroepen. Zelfs indion de gehoelo
Kerk togen do horroeping zoude protosteeren, zoo kon hot gebeuren dat hot Parlement zich can haar protest niet
stoordo, Doch indien door de derdo vraag niet bodoold is om cone vraag op te ~vorpen met betrekking tot do
verhonding van cone minderheid tot hot Parloment, mawr om cone vraag to doon ontstaan met betrekking tot do
verhouding van de mindorhoid tot de meordorhoid na do horrooping, zoo bob ik reeds, dunkt mij, miju gevoolen
bieromtrent to konnen gogovon. Indion do mindorhoid zouclo woigeren zekere /orriiulieren, door do meercierheid
goedgekeurd, to onderschrijven, dan zouden or twoo vrijwillige ligehamen bostaan instedo van ~n; bet is ook niet
ondenkbaar dat, wanneer men do zamenstelling van ecu bloot vrijwillig ligchaam konit te bosproken, or clan zulk
cone verscheidonheid van govoelons ontstaan kon, als uitloopon zoudo in hot formeeren van moor dan tweo ligehamon.
Indion or dus eon strijd zoude ontstaan met betrokking tot dit, namelijk, of oenigeon van die ligehamen
aich de gomeentelijke oigondommon wettiglijk kondo toel~igenen, welke die Gomoenten bozitten, die aan bet ander
ligehaam of de anclere ligchamen verbonden blijvon, zoo moot die strijd beslist worden, dunkt mij, door do overeen
komst van belaughobbendo partijon, of, indien dit niot slaagt, door hot l3urgerlijko Gerogtshof, zoo als beschreven
in do laatst voorafgaande paragraaf van dit gevoelon.
6. Op do viorde vraag, die algemeon is in heron eard, valt mij niets van belang to zeggen. 1k weigor
do vraeg can te roeren, of do herroeping van de Ordonnantie kan beschouwd wordon zoodanig cone verandoring to
weeg te brengon in do positie van do Hollandsch G-eroformeerde Kerk en in de Gomeenten die ann hear behooron
en nu onderhoud van Staatswege ontvangon, dat zij invloed uitoefonen kon op bet regt dat die Gemeenten bezitten,
~ni eene voortduring van die ondersteuning to verwachten. Dit is jots dat door hot Parlement en niot door mij
moet beantwoord worden.
7. Naast Soctie 6 zijn de belangrijkste secties van do Ordonnantio do Ode en lOde. Do Ode sectio waar
borgt de vrijheid van do Kerkelijke Hoven, zoo lang als zij zich aan hunne eigono wetton houdon on icr fleecier
tromcw bandelen, van alle bemooijingen der Burgerlijko Goregtshovon. Ret is mij bewust dat sommige personen
iet betreuren, dat doze besehorming verleend word en zich zouden verblijden, indien do vorige stand van zaken
meder in hot lovon geroepon kon worden, waaronder hot moeijelijk was to zeggen, wat geoorloofd was en wat niot.
Idaar dezo is cone zaak waaromtrent do Synode zelve eigontlijk geschikt is to oordeeleri, Do Ode Sectie is
in meer dan é~u geval gebruikt geworden, on heeft, near ik rodon heb to gelooven, andere zaken nit bet Gerogtshof
gohouden.
Do lOde Sectie is cone wottelijke eigendomsacto, waardoor do oigendommen der Kerk in do handen van do
regeerders der Kerk gesteld wordon. Indion doze eigeudomsacte verniotigd wordt, den is hot mogelijk, ten minste
in sommige Gemeenton, dat eene andero minder goschikto snort van eigondomsacte zal moeten bedacht worden.
TV. PORTER.
Kaapstad, 3 November 1870.
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BIJLAGE G.
REGTSGEI1EERD GEVOELEN
Omirent de ma~it der iS~,nodale Cornmie$ie en der J?inçi.~commissie.
(VERTAALD.)
CASUS.
I. Door Artt. 183 en ~85 van de oorspronkelijke Schedule van de Kerk Ordonnantie wordt bet regterlijk
gezag der Yorgadering can de Synodale Commissie overgodragen, haar de magt toekennende, om ten beboeve der
Synode to handelon. Was tht in strijd met het beginsel in de Ordonnantie neergolegd, dat de kerk eene kerk zal
zijn, wolke hare tueht nitoefont door Kerkeraden, Ringen en eene .Mgemeene Vergadoring?
2. Eone verandering word gemaakt in de wijze van do kiezing van de leden der Synodale Commissie—eene
verandering geauthoriseerd door do Ordonnantie—zoodat zij nu door de Synode zelve nit hare eigene leden geko
Zen worden, in plaats van gekozon to worden door den Ring. Kan dit beschouwd worden als de overgedragene
(gedolegoerde) magt der Synodale Commissie hierboven vermeld te affecteren?
3. In Art. 29 van do Schedule wordt aan de Ringscommissio do magt toegekend om provisioned over
zoodanige zaken, als welke goon uitstel lijden kunnen, in naam des Rings to boslissen. Fleeft de kerk hot regt,
a]zoo do regterlijko magt des Rings can do Ringscommissio over te dragon, ten einde provisioned to beslissen P
OPINIE.
Antw. op Yr. 1. Hot komt mij voor, dat bet sanstellen van eeno “ Commissie van do Algemeene Kerkver
gadering,” gelijk goechiedt door Art. 19 van do bchedulo on hot opdragen can doze van pligten in dat Art. gespe
cificoord niet do znagt dor Synode to boven gaat. Do Ode Sectie der Ordonnantie stolt hot Presbyterianisme met
zijne weibekende graden van Kerkelijke Regtbanken vast, en verbiedt het Episcopale stelsel, hot Congregationalisme
en de eigenaardige constitutie door Wesley tot stand gebragt. Maar do Ode Sectie legt niet, in mijne opinie, de
Hoogste Korkelijko Regtbank aari banden, zoodat zij niet zekere pligten zon kunnen toeverirouwen aan eene
()ommissio, welico ageren zal gedurendo de Zitting der Synodo, of can eene Commissie die ageren zal terwijl de
Svnode g0000 zitting houdt. Do magt om zoodanig ligchaam als do Synodale Commissie can to stellon, en om
haar zekero pligten op to dragen, is, naar mijn gevoelen, eeno magt die noodzakelijk is voor hot bestuur van de
zaken der kerk, on cene, welko, noodzakelijk zijndo, ook els inwonend (inherent) besehouwd moot worden. Noch
bevatten Artikels 183 on 185 on do Artikelen in vorband met doze jets onwottigs. Door par. 4 van Art. 19
inoeton al do handelingen der Synodale Conimissie can do Synodo gerapporteerd worden, “tor goedkeuring van dit
ligchaam .“ Ilioruit volgt, dat do Synodo zich do magt voorbehoudt am eonige handeling der Synodale Commissie,
wolke zij enoge cfkeuron, to vernietigon en ter zijdo to leggen. Do Synodo, dic niet bestendiglijk zitting houdt,
ageert, in zokeie opzigten, terwiji zij geone zitting heoft, door middel van do ~ynodale Commissie, gevormd door de
Synode, en verantwoordelijk aan do Synode, woike to eonigor tijd, als het Hoogsto Kerkelijk Geregtshof, de hande
ling dor Commissie kan ve~betoren of vernietigon.
Ant. op Yr. No. 2. 1k ben van gevoolon, dat do veranderi~g hierin opgcnoemd op goene wijzo de vraag
reeds beantwoord affecteort. Do constitutio der Synodale Commissie is, mijns inziens, eeno zaak van binnen de
wotgovende magt der Synode, wolko die constitutie van tijd tot tijd bag veranderen, naar dat zij hot good vindt.
Antw. op Yr. No. 3. 1k h~b reeds doze vraag werkelijk beantwoord door mijn antwoord op do tweode vraag.
1k geloof ni~t, dat do Synodo, wannoor zij voorziening maakt in govallen van nood, welke pleats mogton vindon,
terwijl do Ring geene zitting boudt, hare magt als do I-Ioogste Wetgeving der Kerk to buiten gaat.
Daar dezo vragon do Ordonnantio schijnen to beschouwon, alsof zij allo moeijelijkheden, welke veroncler
steld kunrien worden to bestaan, oppert, zou ik do aandaeht vest igen op do daadzaak, dat do Ordonnantie, in der
waarlioid, niets to Joen heeft met doze moeijelijkheden, behalve misschion, dat zij die vermindert. Zonder twijfel
verklaart Sec. 6, dat do Neclerduitsch Gereformeerde Kerk zal zijn on blijvon cane Kerk, hare tucht en regering
uitoefononde door I’ orkoraden, Ringen en cone algomeene vergadering of Synodo. Kan de mooning ontstaan, data
ware hot niet am do Ordonnantie, do Nedevduitsch Cereformoerde Kerk niet zoodanige Kerk zou zijn als wolke
Sec. 6 bepaalt? En ale dit niet bedoeld wordt, dan zou, al had do Ordonnantie nooit bestean, of zelfs wannoer zij
flu verniotigd word, do magt der Synode om oeno Synodalo Commissie of oono Ringscommissie can to stellen, cone
zeak ziju oven zoo onderworpen aan do beslissing van eon Burgerlijk Hof als zij nu is. 1k ben geneigd to denken,
dat dan do zaak corder voor het Hof zou kunnon dionen. Dit eehter behooft niet betoogd to worden.
17 November, 1870,
WM. PORTER.

BIJLAGE F.
RAPPORT
Der Commissie op lid Besluit van cle Synode der ]~piscopaa1selie Kei*.

Do Commisie aangesteld orn te rapporteren op het Besluit van de Synode der Episeopaalsche Kerk, omtrent
de hereeniging van de Christelijke Kerken in Zuid-Afrika, heeft do eer te berigten, dat zij dat stuk, aismede den
Brief van den Bissehop der Engelsehe Kerk aan den Moderator dozer Hoog-Eerw. Vergadering, in ernatige over
weging heeft gehad, en overeengekomen is, der Vergadering aan te bevelen, bet volgeude als haar Besluit in dezen
aan te nemen:
1. Dat dezo Synode zich hartelijk vereenigt met do verklaringen der Engelsche Synodo, ten aanzien van
hare 8mart over de verdeeldheden in de Christelijke Kerk, en van de schade welke daardoor aan de zaak des Heoren
gedaan wordt; waarom zij ook met vreugde begroet elke welgerneende poging, om, op grond van de Heilige
Schrift, do toenadering tot elkander van de onderseheidene Kerkgenootschappeu te bevorderen, met het oog op
cone hereeniging in do toekomst.
IL Dat zij, bepaaldelijk ton aanzien van do Engelsehe Kerk, zich verblijdt in eenig teeken van zoodanige
toenadering, wanneer zij gedenkt aan do kerkelijke gemeonsehap welke in het tijdperk onmiddelijk volgende op do
Kerkhervorming ~1aats heeft gevonden tusschen do Engelsche Kerk en de Protestantsche Kerken van hot Vaste
Land van Europa,—eone gemeensehap waarvan do Notionale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 een duidelijk
bewijs heeft gezien in do Afgevaardigden der Engelsche Kerk, die met do andere Buitenlandsche Godgeleerden
mede deel hebben genomen in do handelingen der Synode.
III. Dat, hoewel do talrijke bezwaren, welke in den weg eener uiterlijke en zigtbare hereeniging der Kerk
genootsehappen onder eon gemeenschappe]ijk llestuur gevonden worden, van dien aard zijn, dat de Synode zich
niet vleijen kan met de verwachting dat do wensch naar eenheid in do naaste toekomst vervuld zal worden, zij
desniettemin gereed is, orn voorstelien welke deze strekking hebben, en die van eenige Protestantsebe Zusterkerken
gedaan worden, met ernst en welwillendheid to overwegen.
IV. Dat to dien einde eene Commissie worde benoemd, welke in persoonlijke onderbandeling zal tredeu
met do Bisseboppen der Engelsche Kerk in dit land, om aan eone volgende Vergadering der Synodo rapport to doen.
V. Dat doze Commissie in zoodanige onderhandeling zal te letten hebben op den cenigen grondsiag van
toenadering en hereeniging—de Heilige Schrift; op de noodzakelijkheid dat Christenen en Kerkgenootschappen in
de eerste plaats hot oog vestigen op do eenheid des geestes, ten einde daarna met hoop op goedgevoig naar eene
uiterlijke eenheid te staan ; op do struikelblokken welke door do lieden en Leeraars der Kerkgenootschappen wel
eons in den weg der Broeders nit audere Kerkgeuootschappen gelegd worden, waardoor er toenemende verwijdering
moot ontstaan; en op do bestaande gelegenheden tot gemeenschappelijke zamenwerking, waardoor do gewenschte
toenadering bevorderd kan wo~den.
Kaapstad, den l9den November 1870.
ANDREW MURRPJ,
WM. ROBERTSON.

e

BIJLAGE H~
RAPPORT
Der C’ommissie benoemd om den Briej der Presbyteriaan$cke Gerneente van iSomerset Oost
te overwe,çen.
tYwe Comrnissie heeft bij dozen de eer aan Uwe Hoog-Eerivaarde Vorgadering to rapporteeren:
1. Dat, indien genoemde Gemeente zich in alle opzigten aan de Wetten en Bopalingen onzer Kerk wenscht
te onderwerpen, naar hot oordeel uwer Commissie, de Engelseho taal en het bestaan dier Gemeente binnen de
greuzen eener andere, geene bezwaren behoeven op te leveren, waarom zij niet dadelijk als Gemeente onzer Kerk
zou worden opgenomen. Do genoemde bezwaren schijnen ten minste nit den weg geruimd to worden dooi do
aanbevelingen omtrent het prediken in het Engelseh van do Synode uitgegaan,—door do vernietiging van Art.
45, a,.—en door de in onze Kerk bestaande voorbeelden van de Gemeenten St. Stephens, Riebeek West en Greykerk.
in dit geval zou, indien do Synocle zich met deze beschouwing vereenigt, de Synodale Commissie do noodige
stappen ter inlijving dier Gemeente kunnen nemen.
2. Te oordeelen naar do vragen. door genoemde Gemeente gedsan, is hot bovengestelde geval echter niet
waarscbijnlijk. Uwe Commissie heeft daarom hare aandacht aan die vragen rijpelijk gewijd welke de volgende
punten betreffen:
a. Hot volgen van do in Schotland gebruikelijko vormen, bij do Openbare Eeredienst.
6. Ret nalaten van de in onze Kerk gebruikelijke Formulen bij do toediening van Doop en Avondmaal.
c. Ret verkiezen van Pradikanten, Ouderlingen en Diakenen door do Gemeenteleden.
a’. Do diensttijd van Kerkoraadsleden.
e. Ret onderscheid in Schotland gemaakt tusseben do regten van Onderlingen en Diakonen.
f. Ret gebruik van den “Shorter C teelusm” voor Catechetiseh Onderwijs.
3. Uwe Commissie gevoelt dat het toegeven op deze punton eene zaak van ernstige overweging moet zijn.
Aan den anderen kant besehoun1 zij bet eene zaak van groot gewigt, dat genoemde Gemeente zich bereid verklaart
de Formulieren onzer Kerk onvoorwaardelijk aan te nemen.
Mogt uwe Hoog-Eerwaarde Vergadering genegen wezen do ingekomen Memorie in gunstige ovorweging to
nemen, dan meent uwe Commissie dat een gebruik, dat in Holland be~taat, wel in aanmerking snag komen. Uwe
Commissie heeft namelijk ontdekt dat sneer dan eon der hierbovengenoetndo punten in do Nederduitsch Gerefor
meerde Kerk van dat land onder do hui.ilwudelij/ce bepalin~qen ziju gebragt, waaromtrent or, in de versehillende
Provinciën, grootor of kleiner versehul worth toegelaten. Vergist u~ve Commissie zich niet, dan worden or ook
enkele afwijkingen van do in die Kerk bestaande Wetten toegelaten ann de Waalsche Kerk, die als met do Geref.
Kerk &~n kan beschouwd worden.
4. Indien flu uwe Roog-Eerwaarde Vergadering baron weg duidelijk ziet aan genoemde Schotsche G emeente
vrijheid to verleenen om, in bet eon en ander, gebruiken to volgen, die in do Presbyteriaansche Kerken in Sehotland
algemeen heersehen, dan zou do voorgestc]de inlijviug welligt kunnen geschieden, onder de volgonde voorwaarden
a. Do Synode bepale wet onder do Huishoude1iji~e Bepalingen kan worden gebract;
6. Doze Ruishoudelijko Ilepalingen, door de in to lijven Gemeente gesnaakt, zullen door do Synode
worden nagezien en goedgekeurd;
c. Do Gemoente, alzoo in onze Kerk ingelijfd, zal gebonden zijn door de Wetten onzer Kork, en daar..
naar geregeerd wordon, slochts met doze uitzondering: dat dat dccl onzer Wetten, dat in slrijd i~
snot hare (door onze Kork goodgekeurde) Hnishoudelijke Bepalingen, door dezo Bepalingen zal
vervangen worden.
5. Uwe Commissio beschouwt do zaak, in haar Rapport besproken, van zooveel gewigt, zoowel voor onze
Kerk als voor do Kerk van Christus in hot algomeen, dat zij, hover dan dat uwe Hcog-Eerwaarde Vergadering,
door gebrok aan tijd, eon besluit zou nemen, dat niiet rijpelijk overwogein is, den rand zoudo willen geven : oone
Commissie aan to stolen, wier taak bet zijn zal, do vraag—of, on in hoeverro, do deur voor Zustorkerken zal
worden opengesteld om in ouze Kerk to worden ingehijfd—onder bare ernstigo ovorweging to nemen, en bij do
volgende Vergadering der Synode haar Rapport gereod te hebben.
6. Mogt uwo Hoog-Eerwaardo Vergadering hiertoe besluiten, dan wenscht uwe Commissie haar gevoelen
uit te spreken, dat or ook nog enkele andore punten zijn dan do hierboven genoomdo, welLe do aaudacht van zoo
danige Commissie hot mogen ontgaan.
Vertrouwende dat wij Isiermede nan den ons opgodragen last voldaan hobben, hebben wij de eer ons to noemen,
Uwo dienstvaardige Dienaren,
J. H. nu PLESSIS,
WM. CORMACK,
W. na SMIDT,
Kaapstad, November 1870.

R. SRAND,
A. D. LUCKHOFF,
A. STEIJTLER,
J. H. HOF1’,IEIJR.

BIJLAGE I.
VERSIJAG
~Der Commissie ler opstellin~ van eenen Beroepsbrie/.

Uwe Commissie heeft de eer onderstaanden Brief ter aanname aan te bevelen
Den Wel-Eerwaarden Heere
N. N.
(Plaats en Dagteekening.)
HI~R,
Dc Gecombineerde Kerkeraad der Nederduitseh Gereformeerde Gemeente te
heden wettig bijeen_
gekomen, om ter vervulling der vacature, ontstaan door het vertrek, overlijden, of emeritaat van den Wel-Eerwaarden
Heer N.N., volgens de kerkelijke verordeningen eenen Herder en Leeraar voor deze Gemeente te beroepen, heeft
het genoegen u te berigten, dat de keuze op UWe1-Eerwaarde is gevallen, en de Gecombineerde Kerkeraad u dien
tengevolge bij dezen tot Herder en Leeraar dezer Gemeente beroept.
De Gecombineerde Kerkeraad koestert de hoop, dat UWe1-Eerwaarde deze beroeping bereidvaardig aan
nemen en na cerkregen approbatie ten spoedigste overkomen zult, om door leer en voorbeeld, bestuur en opzigt
alles te doen, wat een Herder en Leeraar overeenkomstig Gods Heilig Woord volgens de verordeningen onzer
Nederduitsch Gereformeerde Kerk betaamt, inzonderheid door het verkondigen van bet Evangelic en het bedienen
van den Heiligen Doop en van bet Heilige Avondmaal, het vertroosten der kranken, het bezoeken der Gemeente
leden aan Irunne huizen en door het onderwijzen van de Bijbelsche en Kerkelijke Gesehiedenis en van de Geloofs
en Zedeker der Christelijke Godsdienst in Catechisatien, zoo dikwijls mogel.ijk te houden.
De Gecombineerde Kerkeraad belooft van zijuen kant u wederkeerig ci die achting, liefde en medewerking,
weike den regtgeaarden Evangeiiedienaar toekomt, en brengt voorts ter uwe kennisse, dat de~emolumenten aan deze
standplaats verbonden zijn nit ‘s lands kas £
aan toelaag der Gemeente ~
te worden gevonden (wijze).
WEL-EaRWAARDB

Wij hebben de eer te zijn,
Namens den Gecombineerden Kerkeraad voornoemd,

Kerkeraadsleden.

Kaapstad, 24 November, 1870.
A. ROUX,
A. D. LI’CKHOFF,

BIJLAGE K.
RAPPORT
Der Cornmi$$ie voor de Ze~~din~zaaf~.

Uwe Commissie heeft bij dezen de ocr to rapporteren, dat onder hare aanclacht gekomen zijn
1. Verslag der Zending-Commissie.
2. Brief van de Rijnsche Zendelingen, de Eerw. Heeren Budler, Esselen en Zahn.
3. Verzoek van Ds. Leibbrandt om eene Acte van Bevestigin~ voor den Eerw. J. FL Rauseh.
4. Hoofdstuk 7 der Oude Beschrijvingspunten, en No. 24 der Nicuwe Beschrijvingspunten.
Met referte tot hot Versiag der Zending-Commissie, vestigt uwe Commissie de aandacbt der Hoog-Eerw.
Vergadering op bet verblijdend feit, dat bet Zendingwerk ouzer Kerk ruime ondersteuning heeft genoten en met
vrucht werd voortgezet. Zi~ meent echter to moeten wijzen op eon tekort van ruim ~6OO sterling in de kas der
Bizinenlandsehe Zending, en acht dat hot wenschelijk is, dat or van do Synode eeoc ornstige aanbeveling uitga tot
ruitnere ondersteuning van dien tak der nerkzaamhedeii.
Met het oog hierop is uwe Commissie van gevoelen, dat de uitgaaf in de gevestigde Gemeenten zoo veel
niogelijk moot worden verminderd.
Van bet hoogste gewigt besehonwt uwe Commissie de aanbeveling der Zending-Commissie, om door ijverige,
bekwaine en godvruchtige Godsdienst.Onderwijzers, onder toezigt der Leeraren, bet Binnenlarjdsch Zendingwerk
voort te zett~n en uit to breiden; op doze wijze zou veel goeds gosticht kunnen worden met betrekke]Jjk goringe
nitgaaf.
Met betrekking tot de vraag of or Zendings-Inspectors voor do onderscheidene Ringen der Kerk zullen
worden aangesteld, ken er, naar bet oordeel uwer Commissie, naauwelijks oenig ver~chi1 van gevoelen bestaan.
Iminers zullen zij in de gelegenheid zijn om de Zendingwerkzaambeden in do respectieve Gemeenten gade to slaan
en belangstelling dieoaangaanue op te wekken. Do Synode stel~e flog in doze bare Zitting de onderseheidene
Inspectors aan.
BE BUITENLANDSOHE ZENDING.
Be Hoog-Eerw. Vergadering gelieve ten ernstigste to letten, dat ceo geroep uit de Heiden-wereld in hot
Transvaalsehe tot ons is gokomen : “ Kom over en help ons.” Uwe Commissie bidt dat do Synode aan dat geroep
gehoor geve. Zij ken dit nu des te gereeder doen, daar het niet onwaarschijnlijk is, dat het Seminarium do go
wensebte mannen zal kunnen lereren.
Ook is het onder de aandacht uwor Commissie gebragt, dat het wel eons noodzakelijk kan zijn om Gods
dienst-Onderwijzers en Zondelingen in hot Overvaalsche te laten examineren en ordenen. Zij beveelt derhalve ann,
dat aan de Zending-Commissie verlof zal worden gegeven om zoodanig Examen en Ordening aldaar to doen plaats
hebben, terwiji bet verwaeht wordt, dat do Zending-Commirsie in dozen met groote omzigtigheid zal to work ganu.
Met innige biijdschap en dankbaarbeid heeft uwe Commissie ook bespeurd, dat de Kinder-Zending met
gewenschte belangstelling wordt ondersteund. Aan den andoren kant wederom, heeft zij met droefheid vernomen,
dat ouze Brooder Gonin in zijn bij aaiivang gezegend work is verhinderd geworden door de plotselinge vlugt van
den Kafferstam waaronder hij arbeidt. Wat do Korannas aaneaat, zou owe Conimissie zeer gaarne eeoc Zending
onder die diepgezonkenen Zion ; en boopt zij van harte dat do Zending-Commissie in hare pogingen daartoe, niet
zal worden teleurgestold. Er wordt hulp beloofd van den Beaufortschen Ring, Mogo dit voorbeeld ook bij
andere Ringen on Gemeenten in do nabijheid, navolging vinden.
Uwe Commissie heeft den Brief van do Eerw. Broeders Esselen, Buclier en Zahn van hot Rijnsch Genoot
sehap onder hare aandacht gehad. IIij is van zoodanig belang, dat zij bet volgende hieromtrent aan do Synode
wenseht voor te stellen ; dat or, oamelijk, cone Commissie van wege de ~ynode, worde aangesteld om met die
Broeders in onderhandeling to treden, ten cinde van hen do noodigo inlichtingon to verkrijgen en verder aan do
Synode to rapportoron.
Met betrekking tot do Beschrijvingspunten over de Zendingzaak heeft awe Commissie do ocr hot volgende
te rapporteren :—
1. Op do vraag, in Hoofd. VII: 1 der Undo Beschrijvingspunte’i gednan, heeft zij goon voldoend antwoord
gevonden.
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2. Op de vraag in VII: 2, worde geantwoord: in zoo verre als zij komen onder de bepaling in Sectie ~,
van de Huwelijks Ordonnantie van 1838.
3. Op vii: 3, rapporteert uwe Commissie dat nan Zendelingen die den status van Predikant onzer Kerk
verkregen hebben, de Acte in Art. 231 onzer Kerkwetten zal worden uitgereikt.
Waar Zendelingen echter den status van Predikant niet hebben, zal die Acte mede worden toegereikt, doch
~ij zal dan naar omstandigheden moeten worden gewijzigd en door den Voorzitter der Zending.Commissie worden
onderteekend. Indien de Hoog-Eerw. Synode meent dat de Eerw. Rausch Zendeling ouzer Kerk is, zoo worde
bern zoodanige Acte toegereikt.
4. Ret tweede deel van het antwoord op VII: 3 voorziet in het geval vermeld in VII : 4.
5. Do voorgestelde bepaling in VII: 5 is hoogst wensehelijk, doch in den tegeawoordigen toestand van
bet Zendingwerk onuitvoerbaar.
6. Met betrekking tot Vii: 6, refereert uwe Commissie naar bet voorgaande gedeelte van het Verslag. en
wenscht zij vooial aan te bevelen, dat alle Kerkeraden zich verbjnden om jaarlijks eene vaste som voor de Zending
zaak bij te dragon.
7. De Synode bevele bet voorgestelde in VII: 7 aan, vooral wanneer hetgeen voorgesteld wordt in VII: 6
nangenomen wordt.
8. op VII: 8 meent uwe Commissie is de Synode niet geroepen to antwoorden.
9. Beschrijvingspunten VII : 9 en 10 zijn reeds door uwe Commissie behandeld.
10. No. 24 der Nieuwe Beschrijvingspunten behoort, niar de meeniug uwer Commiss!e, bij do Zending
Commissie te huis.
Omtrent een later ontvangen Brief van den Eerw. G. W. van den Boa, verzoekende om zijne ordening ala
Lecraar van bet Z. A. Gesticht te Kaapstad, beveelt uwe Commissie aan, dat aan zijn verzoek zal worden voldaan,
iiadat hot gebleken is, dat de bepalingen in Art. 59/ onzer Kerkwetten zijn in acht genomen.
Ten slotte neemt uwo Commissie de vrijheid do Hoog~Eerw. Synode allerernstigst opmerkzaam to maken op
bet betrekkelijk woinige dat er aisnog door ouze Kerk in doze zoo heerlijke zaak gedaan is. Zij moont, dat, zoo
ooit, don nu do tijd daar is, waarop hot Profetisch woord door haar in vervulling moet ~vorden gobragt “ Maak
de plaats uwer tent wijd, on dat men do gordijnen uwer woningen uitbreide, verhinder bet niet; maak uwe koorden
lang en stock uwe pinion vast in; want gij zult iiitbreken ter regter on ter linkerhand, on uw zaad aol do Heidenen
orven.” Alleen dan wannoor dit met kraeht geschiedt, zal do Nederduitsek Goreformeerde Kerk eenigzins aan
hare eigenaardige roeping in dozen uithoek beantwoorden, en zal zij zelve ziju wat zij, bijzonder in dit land, behoort
to zijn, “ cen licht sclsijnende in do dbisterni~,” “ he~ zozd cler aarde.”

WILLIAM CORMACK,
CHARLES MURRAY,
A. McGREGOR,
WM. ROBERTSON,

JUN.,

J. ROOS,
W. P. ROUSSEAU,
WM. P. DE VILLIERS.
Kaapstad, den 22sten November 1870.
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BIJLAO~E L0
RAPPORT
Der Commi&sie over een Sustentatie Fonds.

De Commissie gelet hebbende op bet Voorstel van den Predikant van Graaff-Reinet, VI 18, “Alle Ge
rneenten zorgen tijdig voor een Ponds ter bezoldiging der Leeraars, met bet oog op de invoering van hat Vrijwillig
Beginsel,” gevoelt bet gewigt der zake, en heeft bare ernstige aandacht er aan gewijd, i~aar kan tot geen bepaald
besluit komen, en wel voornamelijk omdat bet haar aan de noodige informatie ontbreekt, waarop zij als basis bouwen
moet bij het ontwerpen van eenig doelmatig plan. Dientengevolge stelt deze Commissie eerbiediglijk voor dat door
deze Hoog-Eerw. Vergadering eeoc Perinanente Commissie worde benoemd, om
1. Onderzoek te doen naar de geldelijke omstandigheden der Gemeenten, dat is om te weten te komen in
welke Gemeenten en in hoe verre men voorziening heeft gemaakt voor een Ponds ter bezoldiging der Leeraars.
2. Om met de onderscheidene Gerneenten in correspondentie te treden, ten einde to vernemen in hoe verre
en tot welk eon bedrag men gewillig mig zijn bij te dragen, ter staving van een Algemeen Ponds ter tegemoetkoming
van hnlpbehoevende Gemeenten.
3. Om onderzoek te doen of bet mogehjk en wensebelijk is, met het oog op bet Vrijwillig Stelsel, om bet
idee van commutatie in overweging te nemen; zoo ja, dan
4. Dat door deze Hoog-Eerw. Vergadering de bedoelde Commissie, te zamen met de Moderatuur der Hoog~
Eerw. Synode, worde gevolmagtigd de noodige stappen te nemen om deze zaak, indien noodig, voor bet Parlement
te brengen.
CHARLES MURRAY,
F. J. VAN AARDT,

A. McGREGOR,
THOMAS MOCARTER,
A. J. LOUW,

G. W. STEGMANN.
Kaapstad, den l6den November 1870.
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BIJLAGE M.
RAPPORT
Der Commissie over ee~ Pensjoenjonds voor Rnteri~i Predikanten.

Do Gommissie h~oft de eer, als volgt te rapporteren
1. Aangezien er, met ~nkele nitzonderingen, ho~enaamd geene voorziening bestaat voor Emeriti 1~r~dikenton, is hot zeer wenschelijk, ja noodzakelijk, dat or middelen worden beraamd tot het daarstellen van een Ponds,
wearuit in do behoeften van Broeders, die tengevolge van ouderdom of krankheid verpiigt zullen zijn htinne
(3eineenten te verlaten, eenigermate zal kunnen worden voorzien.
2. Om met deze zaak een aanvang te maken, stelt de Commissie voor, zoo er minstens dertig (}emeenteti
en vijftig Predikanten kunnen gevonden worden om aan dit Ponds deel to nomen, dat door de G-eme~nten als
iniegpenniiigen ineens aan het Ponds zal worden betaald de somma van £75, en door de Predikanten elk £10 en
vervoigens eene jaarlijksche contributie, door de Gemeenten van £5, euì door de Predikanten van £3. lIe Gemeenten
kuinien desverkiezende door eene dadelijke storting van £175 zich vrijstelien van de jaarlijksche contributie.
Voorts suggesteert de Commissie, dat men do 4s. registratiegeld voor huweiijken in de kas van dit Ponds zal
storten, en dat eon derde gedeelte van do 9d. voor zitplaatsen en doop.registratie ingelijks aan dit Ponds worde
overgemaakt.
3. lYe deelbebbers aan dit Ponds zuilen zijn de Predikariten der Nederduitseh G-oreformeerde Kerk in Zuid
Afrika. Hot wordt echter aan do ovorweging dezer Hoog-Eerw. Vergadering overgelaten om te bepaien, of aan
de Predikanten van don Vrijstaat, van Over do Vaal en Natal zal worden vergund tezamen met ons deeihebbers
te worden. Do Profossoren en bet Seminariurn zullen mode hot rogt hebben, deeihebbers to wordon. Gemeenton
en Predikanton, die later deoihebbers worden, zullen do inlegpenningen met do achterstallige renten on contributien
inbetaien.
4 lIe Admiruìstratie van dit Ponds zal in handen gestold worden van oeno Commissie en do Executeurs
kamer; do Commissie zal hestaan nit do Predikanton van Kaapstad, Wijnberg, don oudsten Professor van het
Seminarium, met Ouderlingen, bij iedere Zitting door do Synodo to worden benoemd.
5. Do toelating van nieuwe Loden zal onder opzigt der Commissie geschieden, met inachtneming van den
gezondboidstoestand, ouderdom en diensttijd der applikanten. Applikanton onder do 25 jaren betalen £10 als
inlegpenningen ; daarboven volgt mon de sehaal van hot Predikants-Weduwenfonds.
6. lIe Commissie stolt verder voor, dat waar boiden, Gemeento on Predikant, deelbebbers zijn, do Predi
kant tot do voile uitbotaiing geregtigd zal zijn; en zoo slechts ~6n van beiden deelneemt, dan do holft. Voorts
zullen do deolhebbers, voor do eerste vijf jaren, niet dan aiieen onder do hoogst noodzakolijke omstandigheden,
aanspraak op uitbetahng kunnen maken; en in geen geval zonder certifikaten der Ringscommissie, onder welke zij
sorteren, van werkelijke onbekwaamheid, hetzij door ouderdom of door krankheid, om hunne ambtspligten waar
to neinen.
Gedurende do eersto vijf jaron zal bet aan do Commissie vrijstaan, in geval van onverhoopte omstandigheden
en hooge noodzakehjkheid, tor tegemoetkoming van kranke of behoeftige Emeriti—zijndo deelhebbors—te dis
poneren over, zegge do heift der inkomende renten on contribution, om daaruit jaarlijks, dat is van jaar tot jaar,
toelagen uit to betaien, in goon geval £75 per jaar to bovon gaando. Do uitbetaling zal geschieden kwartaals..
gowijee, to worden berokend van den dag, waarop do participant zijn Kerkeiijk ontslag ontvangt. Ingeval do
contributie-ponningen achtorstallig blijven, zal men met is. per dag beboet worden—en, na zos maandon to hebben
verzuimd, do novo appiioatio moeten maken. Hiormede meent de Commissie aan den last, haar door doze Hoog.
Eerw. Vorgadering opgelegd, to hebben voldaan.
CHARLES MURRAY, Prieses.
THOMAS MOC~RTER,
A. McGREGOR,
A. J. LOUW,
F. J. VAN AARDT,
C-. W. STEGMANN.
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MEMO.
[n geval men er in mogt slagen, om met minstens vijftig Predikanten en dertig Gemeenten ala aandccl
hebbers te beginnen, client het onderstaande om aan te toonen, hoe men meent, door middel der inlegpenningen,
contributien en jaarlijks bijgevoegde renten tegen 5 percent het Fonda te staven en to vergrooten.
lste Jaar..—In1eo~penningen van 50 Predikanten ad. £10
Do.
do. 30 Gemeonten ad. £75
Renten voor eon Jaar ad. 5 per cent
2de Jaar.—Contributio, 50 Predikanton en 30 Gemeonten
Eon jaar Renten
3do Jaar.—Contribntie
Eon jaar Renten

£ 500
2,250

0 0
0 0

£2,750 0
137 10

0
0

£2,887 10 0
300 0 0
144 70
£3,331 17
300 0

0
0

166110

4de Jaar.—Contributie
EenjaarRenten

£3,798 8 0
300 0 0
189 18 0

Sdo Jaar.—Contribntie
Een jaar Renten

£4,288 6
300 0
214 8

Ode Jaar.— Contributie
Een jaar Renten

£4,802 14 0
300 0 0
240 2 0
£5,342 16

0
0
0

0

De Commissie geeft flog hierbij den wenk, dot contribuereHde Gerneenten, desverkiezende, bet regt zullen
bebben, do inlegpenningen op rente to b1~jven behouden onder goede securiteh.

VAN DE SANDT DE VILLIERS EN CO., DRUKEERS, ST. GEORGESTRAAT, KAAPSTAD.

