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SYNODALE HANDELINGENb
EERSTE ZITTING
Dingscla,~q, den l4den October 1873.

Ingevolge Synodale bepaling en aanschrijving van den Scriba, komen de Afgevaar
digden in de Consistoriekamer der Groote Kerk, te half tien ure, bijeen. De aftredende
Moderator, de Wel-Eerw. Dr. P. E. Faure, aanvaardt den Voorzittersstoel, doet het
gebed, en eischt daarop de Geloofsbrieven op, die voorgelezen worden. 1-lieruit blijkt dat
er ter Vergadering verschenen zijn :—
Van Kaapsiad, Ds. G. W. Stegmann, Jr., en Dr. Robertson en de Ouderlingen W. A. .1.
de Smidt en G. C. Gie.
iStellenbosclt, .Ds. J. H. Neethling en Ouderling J. D. Krige, Sr.
Paarl, Ds. G. Vandewall en Ouderling J. P. Malherbe.
Zwartland, Ds. J. C. le Pebre Moorrees en Ouderling F. L. Siebrits.
TuThapb, Us. Wm. Robertson, Jr., en Ouderling A. P. Paure.
Graaff-Reinet, Us. C. Murray en Ouderling H. A. Vorster.
S’wellendarn, Ds. C. F. I. Muller en Ouderling S. F. Streicher.
Caleclon, Us. P. J. G. de Vos en Ouderling L. H. Fick
Uitenha~e, Us. A. Steijtler en Ouderling J. W. H. van der Riet.
Cradocic, Us. J. H. du Plessis en Ouderling J. L van Heerden.
Beaz~fort, Ds. W. P. de Villiers en Ouderling D. A. de Villiers.
Somerset (West), Dr. J. F. Reitz en Ouderling I>. J. Malan.
Worcester, Ds. W. Murray en Ouderling J. F. Hugo.
iSomerset (Oostj, Us. J. H. Hofrneyr en Ouderling P. R. Botha.
D’ Urban, Us. J. J. Beck en Ouderling J. B. J. Uijs.
Clanwilliam, Us. W. P. Rousseau en Ouderling J. J. Marais.
Uolesber~çi, Us. A. U. I4uckhoff en Ouderling P. A. Pienaar.
Wijnberp, Dr. P. K Faure en Ouderling F. J. Kotzé.
Glenlynden, Us. 0. W. Slegrnann, Sr.
Albanie, Dr. A. Roux.
Stochenstrom, Us. P. R. Pieterson.
Pi/€etber~ç, Us. C. Rabie en Ouderling W. J. S. Theron.
Riversdale, Us. P. B. Borcherds.
Breclasdorp, Us. C. Marais en Ouderling P. J. Swart.
Wellin~qton, Us. A. Murray en Ouderling P. W. le Roux.
Prins Albert, Us. W. A. Krige en Ouderling M. A. de Vries.
Richmond, Dr. J. J. Kotzé en Ouderling W. C. van der Merwe.
I7ictorja, 1)s. H. C. V. Leibbrandt en Ouderling G. W. F. van Heerden.
Pranse/iltoek, Ds. J. 0. I. Krige en Ouderling A. H. le Roux.
MosseThaai, Us. I. 0. J. Horak en Ouderling J. W. H. Theunissen,

Leclen versehenen,
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Bu~qersa7orp, Ds. W~ Cormack en Ouderling J. J. van Ziji.
Calvinia, Ds. T. MeCarter en Ouderling C. A. van der Merwe.
Napier, Ds. C. T. Seholtz en Ouderling W. G. Swart.
Lac1~ismit1i, Ds. B. van Velden en Ouderling J. J. Nel.
]Iraserbur~q, Ds. C. Bamberger en Ouderling M. G. Jo Roux.
Knysna, Ds. M. C. Botha en Ouderling P. H. Elillebrand.
Ropefielci, Ouderling A. van Breda.
iTfidclelbury, Ouderling James Bennie.
1?obertson, us. A. McGregor.
Ol~fanü/wek, Ps. J. Roos en Ouderling M. G. Potgieter.
Roqpstacl, Ds. G. van Niekerk en Ouderling C. W. du Plooij.
Montayu, Dr. S. Hofmeijr en Ouderling B. B. Burger.
Geres, Ds. J. A Stegmann en Ouderling J. C. Goosen.
Jansenville, Ds. C. T. Muller en Ouderling J. F. Siabbert.
iSWlterlancl, Ouderling P. F. Theron.
iSzrnon.sstad, Ds. 0. A. Maeder en Ouderling P. J. Hugo.
Aberdeen, Ps. T. M. Gray en Ouderling J. S. H. Be Villiers.
Murraysburp, l)s. A. A. Louw en Ouderling 1). S. B. Joubert.
Heidelber,q, Ds. A. B. Daneel en Ouderling J. P. Eksteen.
ilanover, Ds. J. J. Marais en Ouderling C. A. Visser
Bt. Stephens, Ds. J. R. Albertijn en Ouderling I. Rossouw.
Biebeele lfrest, Ds. B. H. dc Vries.
Villiersdorp, Ds, J. P. Jordaan en Ouderling M. G. Lotter.
Pearston, Ouderling F. J. Lotter.
Maclean, Ds. A. [-1. Hofmeijr en Ouderling Lennox James Bennett.
Greylceric, Ouderling N. J. P. van der Meulen.
Victoria en Peddie, Ds. W. A. Joubert en Ouderling J. F. Naudé.
,, 27arlcastad, Ds. J. G. S. de Villiers en Ouderling P. MT. Hatting.
Philadelphia, Ds. J. N. Vlok en Ouderling M. P. van der Spuij.
Riebeelcslcastee4 Ouderling C. J. Grobbelaar.
U”illowwoore, Ds. 0. Murray.
Uniondale, Ds. P. B. Rossouw en Ouderling T. J. van der Walt.
Van de gemeenten Glenlynden, Albanie, Stockenstrom, Riversdale, Robertson, Rie
beck West, en Willowmoore, worden de namen der afgevaardigde Ouderlingen geuoemd, die
echter nog niet verschenen zijn, of niet near do Vergadering zullen kunnen opkomen.
Soiumige leden zijn
Van de Afgevaardigden van Oudtshoorn en George wordt berigt ontvangen, dat zij
OP reis.
te Mosselbaai wachtende zije op eene scheepsgelegenheid om hunne reis voort te zetten.
Be. Heogh wordb beVan den Predikant van I-Iumansdorp wordt eon brief gelezen, waarin hij met iced
wezen betuigt, dat het hem, om redenen door hem genoemd, onmogelijk zal zijn, zijne
plaats in deze Vergadering in to nemen.
Va~ Hopefield wordt berigt dat dc Predikant eerst in de volgende week zal kunnen
tegenwoordig zijn.
~Van de gemeenten Aliwal (Noord), Darling, Queenstown, Ladygrey, Calitzdorp,
Philipstown, Dordrecht en Barkly worden geene geloofsbrieven ingeleverd, ter~vij1 ook hare
Leeraren, voor zooverre zij die hebben, nog niet van zich hebben laten hooren.
Op de Credentialen worden geene aanmerkingen gemaakt, weshalve de Voorzitter de
Vergadering wettig geconstitueerd verklaart.
Sd
verschijnt die
flu gedeputeerd
do Hoog-Eerw.
Hoergernelde
C. Fraser,
Moderator
de
en 0. Synode Ter
van vergadering
den Oranje Vrijstaat,
is door
Synode
om do van
zuster
groete dier Kerk aan oiize Vergadering over te brengen, en het Bewijs zijner afvaardiging in
levert. Be Yergadering besluit Zijn I-Ioog-Eerw. eene eereplaats in haar midden aan to wijzen.
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Er heeft flu eene pauze plaats, waarna de leden weder bijeenkomen om de plegtige
opening der Vergadering ten 12 ure bij te wonen.
Op genoemd uur beklimt de aftredende Moderator den kansel en spreekt, onder de Do aftrodende Voor
gebruike]jjke vormen der openbare eeredienst, eene zeer gepaste rede uit, naar aanleiding Leerrede.
van 1 Cor. I: 23, aan het slot waarvan hij ziju ieedwezen betuigt dat Zijne Excellentie de
Gouverneur door onvermijdelijke omstaudigheden..waarvan Zijne Excellentie per Brief aan
deze Vergadering kennisgeving heeft doen toekomen—_verhjjiderd is geworden de plegtige
opening bij te wonen ;—en het Ministerie en den Leeraren en Afgevaardigden van andere
gezindten, die tegenwoordig zijn, zeer gepast in het Engelsch toespreekt.
Na eene pauze van een uur komen de leden wederom bijeen. Op verzoek van den
Voorzitter leest de Scriba het Reglernent van Orde voor, waarua de Vergadering tot het
kiezen van een Moderator overgaat.
Eerst wordt er eene Kandidatenlijst gevormd. Voordat het tweetal gevormd wordt,
ontstaat de vraag, op welke wijze de stemming flu zal plaats hebben ;—of elk lid é~nen, dan
wel twee namen op het sternbriefje plaatsen zal. De groote meerderheid is voor één naain.
—Be eerste Ouderling vai’ Kaapstad verzoekt dat aangeteekend worde, dat hij in de
minderheid gestemd heeft. ~ij de opnerning der stemmen blijkt dat het tweetal bestaat uit Dr. P. E. Faure tot
Dr. P. E. Faure, Predikant van den Wijnberg, en Ds. J. H. du Plessis, Predikant van Voorzitter herkozen
Cradock, van welke daarna eerstgenoemcle met 96 stemmen gekozen wordt.
Uit de Kandidatenfijst tot bet Assessorsehap worden Dr. A. Roux, Predikant van Dr. A. Ro~x tot A~
Albanie, en Ds. J. H. du Plessis op het tweetal gebrag~, waarna eerstgenoemde met 62 sessor ge~ozen,
stemmen als Assessor wordt gekozen, en zijne plaats als zoodanig inneemt.
Be Moderator wijst nu den Hoog-Eerw. Heer Fraser zijne eereplaats aan, en spreekt
hem op hartelijke wijze, in naam der Vergadering, toe. Ds, Fraser bedankt den Voorzitter
voor zijnen welkomstgroet, en spreekt van de hartelijke liefde en innige belangstelling, welke
door de Kerk, door hem vertegenwoordigd, jegens de onze a]s Moederkerk worden gekoes
terd,— getuigt van de hulp, die zij van den Heer heeft ondervonden, gedurende de weinige DO Gedep~teerde Var
jaren van haar onafhankelijk bestaan,—. -en drukt zijne hoop uit dat zijne tegenwoordigheici den VrijsEaat doet
in deze Vergadering hem en der Vxijstaatsche Kerk ten zegen zal zij~, en verstrekken om eene Aarepraak,
den liefdeband tusschen de beide Kerken nog naauwer toe te halen.
Be Vergadering besluit, nadat eerst twee amendernenten, die eene verschillende
tijdsverdeeliiig ten doel hadden, waren verworpen, dagelijks zitting te houden van 9 tot
half 1, en van half 3 tot 5 ure. Be Predikant van Montagu geeft kennis dat hij later zal
voorstellen, des Dingsdags en Bonderdags avondzittingen te houden.
Op verzoek van den Scriba wordt Ds. J. H~, Hofmejjr hem op nieuw als Assistent
toegevoegd.
Be Voorzitter betuigt aan de Vergadering zijnen dank voor het vertrouwen door haar DeVoorzitter~etujgt
in hem gesteld, door hem anderwaal tot Voorzjtter te kiezen, en verklaart, dat hij alles wat ~jnen d~nk a~n do
in zijn vermogen is, doen zal, om zich op de beste wijze van zijne p]igten te kwijten, terwiji eigadering,
hij tevens de welwillendheid en ondersteuning der leden inroept.
Be kiadnotulen worden nu gelezen, waarna het dankgebed gedaan wordt door den
Scriba.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den l5den October ~I873.
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TWEEDE ZITTING,
JlToensda,9, den l5clen October 1S73.

i~et rapport van rio
c9i~ni~issie van Be.
zi~. e en.

Afwezig de Predikanten van Victoria en Somerset (West) wegens ongesteidheid.
De Actuarius doet het gebed.
Dc notulen der zitting van gisteren worden gelezen, en na goedkeuring onderteekend
door al de leden, gelijk door de wet bij de eerste zitting vereischt wordt.
Het Rapport der Commissie van Bezigheden over eenige ingekomen stukken, haar
door den Scriba ter hand gesteld, wordt gelezen.
Be Assessor, ondersteund door den Predikant van Somerset (Oost), stelt voor, dat de aan

bevelingen in dit Rapport vervat, worden aangeriomen. Met dit voorstel vereenigt zich de
Vergadering.
Be Voorzitter maakt flu eenen aanvang met de behandeling van de Besehrijvings
punten, en wel in de orde door de Permanente Commissie van Bezigheden in haar gedrukt
Ontwerp voorgesteld.
Dientengevolge komt onder discussie Hoofd. I: 1., behelzende een voorstel van den
Hot voorstel orn eon Predikant van Cradock: “De Synode hebbe haren eigen Rapporteur.”
Dc voorsteller
~igen Rapporteur to noemt de redenen op waarom hij dit voorstel gedaau heeft, doch verzoekt, hoewel hij van
eben,wcr inge. gevoeleit riiet veranderd is, verlof om zijn voorstel in te trekken, omdat de moeijelijkheden
die het aanstellen van eenen eigen Rapporteur in den weg staan, hem voor bet tegenwoordige
onoverkomelijk toeschijnen; welk verlof hei~ door de Vergadering wordt gegeven.
Eenige voorstellen worden flu ter tafel gelegd, namelijk, 1. door den Predikant van
Robertson, “Dat de Synode hare werkzaamheden besluite op Donderdag, den 6den Nov.,—
dat is Donderdag over drie weken.”
V~orsteI1ei~ inge2. door den Predikant van Coiesberg, “Opdat in zaken van helang voor de Kerk, de
Vergadering het voorregt Enoge hebben van het gevoolen en den raad der Professoren van de
rfheologische Kweekscbool, worden hunne HoogEerwaarden uitgenoodigd, om als advi
serende leden zitting te nemen.”
3. door den Predikant van Montagu: “Dat er op Zaturdagen gee~e zittingen worden
gehouden, en die van Maandagen ten tien nrc zullen aanvaugen; en verder, dat twee avond
zittingen in elke week worden gehouden, en wel op Dingsdag en Donderdag.”
4. door den Predikant van Glenlynden: “Een lid dezer Vergadering, de heift van den
tijd eener zitting zonder wettige reden afwezig zijnde, zal voor dieii dag niet geregtigd zijn
tot daggelden.”
Be Voorzitter geeft kennis dat deze voorstellen op morgen narniddag na de pauze
zullen behandeld worden, en dat bij de bespreking van het voorstel van den Predikant van
Montagu, ook Hoofdstuk III van het Ontwerp, waarbij door de Commissie van Bezigheden
wordt voorgedragen, “dat des Zaturdags en Maandag voormiddags geene zitting worde
gehouden”, in behandeling zal komen.
Floofd. I: 2 cc Voorstellen of Amendementen, die Wetsveranderingen ten doelhebben,
zullen, alvorens besproken te kunnen worden, in zoodanigen vorm moeten zijn, als waarin
zij in het Wetboek behooren opgenomen te worden.”—komt ter sprake, en wordt door den
Voorsteller, den Predikant van Somerset Oost, toegelicht.
Dc Predikant van Montagu
ondersteunt dit voorstel, waarin hij tusschen de woorden Wetboek” en behooren “ het
iXecussie omtrent do woordje “ zouden” wenscht ingelascht te hebben.
wijzo waarop voorgestelde Wetsverande.
Over d~t voorstel ontstaat eenige discussie, waaruit bhjkt dat dc Predikanten van de
ringen dienen ingo- Paarl, en Ladysmith en de eerste Ouderling van Kaapstad tegen het aannemen van het voorstel
lererd to worden.
zijn ; en de Actuarius, de Predikanten van Stellenbosch, Uttenhage, Cradock, Glenlynden,
Clanwilliam, Tulbagh en O1ifa~tshoek, zich vereenigen met het dod dat daardoor beoogd
“
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wordt, ofschoon zij verschillen over den besten weg ter hereiking daarvan. Einclelijk stelt
de Predikant van Olifantshoek als Amendement, voor :
Dat het voorstel aldus luide
Beschrijvingspunten, Voorstellen of Amendementen, die Wetsveranderingen ten doel heb
hen, zullen, alvorens besproken te kunnen worden, in zoodanigen vorm moeten zijn, als
waarjn de Voorstellers meenen, dat zij in het Wetboek ruoeten worden opgenomen.”
De Predikant van Somerset (Oost) verklaart zich bereid, ten gunste van deze wijzi
ging, zijn voorstel in te trekken, waarop de Predikant van Montagu dit amendement onder
steun t.
Do Predikant van Uitenhage, ondersteund door then van Willowmoore, wil het
voorstel aldus laten luiden :
Beschrijvingspunten, die Wetsveranderingen ten doel hebben,
zullen in zoodanigen vorm zijn, als waarin de Voorsteller wenscht, dat zij in het Wetboek
zullen worden opgenomen.”
Dit laatste amen dement wordt verworpen, en dat van den Predikant van Olifants- Beslait hieromtrent,
hock aangenomen.
Daar do Voorzitter besloten heeft, na de Pauze, tot de -aanstelling der Commissies, die
ouder Hoofd. II van het Ontwerp genoemd worden, over te gaan, en de bespreking
van Floofd. III uitgesteld is tot morgen namiddag, komt nu in behandeling Hoofd. IV—
dat het voorstel van de Commissie van Bezigheden beheist omtrent het Broederlijke Onder
bond.
Be Predikant van Robertson. ondersteund door dien van D’Urban, wil, dat dit Broederlijke
Ths0ussie•~mtrenthet
Onder
Onderhoud s avonds plaats hebbe. Hiermede vereemgt zich do Vergadering niet, ruaar houd.
wel met het voorstel der Comrnissie van Bezigheden, dat hot voor doze week plaats vinde
op morgen ochtend, en voorts in de morgenzitting van elken Woensdag.
Hot Schema voor de regeling van dit Onderhoud, door de Commissie ontworpen, ilet Schema dearop
en den leden der Vergadering ter hand gesteld, wordt flu bosproken, en door do Verga- ~ gekeurd.
dering aallgenomen.
Do eerste Ouderling van Kaapstad vraagt of hot Onderhoud met opene deuren
geschieclen zal? Be Actuarius stelt voor:
Dat de zitting op morgen, waarin hot Verbor
gen Leven zal behandeld worden, met geslotene deuren plaats hebbe, en men verder op
elken Dingsdag bepale, of do deuren, bij hot Onderhoud op den volgenden dag, al of niet
zullen geopend worden.” Dit wordt gesecondeerd door den Predikant van Colesberg, en
wordt
door do Vergaclering aangenomen.
1)e Predikant van D’Urban vraagt—of men alleen over do in hot Schema genoemde on
derwerpen spreken zal, dan wel den Loden de gelegonheici goven, om ook andere zaken die
hun op hot hart liggen, te bespreken? Be Predikant van Cradock wil dat op doze vraag
dit antwoord gegeven worde: “Ook andere onderwerpen, zoodra de opgegovene zullen zijn
afgehandeld,” en met dit aritwoord vereenigt zich de Vergadering.
Aan do orde van behandeling is flu Hoofd. V, A: 1, “Bijaldien a of 6 do goedkeuring
dor Algemeene Kerkvergadering moge wegdragen, worden er Provincjale Synoden in het
leven geroepen, blijvende do Algemeene Synode of Kerkvergadering do hoogste Kerkelijke
Autoriteit.”—Daar dit voorstel editor in het naauwste verband staat met een ander dat
voorkomt onder Hoofd. V: B, I, a, 1, hetwell( het voorstel is, waarop gedoeld wordt door a
in hot bovengenoemde Beschrijvingspunt, wordt dit laatste voorstel eerst ter sprake gebragt.
Uit de toelichting van den Voorsteller, den Predikant van Richmond, blijkt dat ook dit punt
niet kan worden afgehandeld, tenzij Hoofd. V. B. II. 2, welk het voorstel beheist onder 6,
in hot voorgaande Beschrijvingspunt bedoeld, eorst is besproken. Dientengevolge brengt dè Zaken in verband
Voorzitter terstond ter sprake Hoofd. V. B. II. 1—4, welke alien betrekking hebben op do ~
kwestie der Ordonnaritje.
Hot Rapport der Commissie over do Ordonnantie, in de vorige Synodale Vergade
ring benoemd, aismede haar Versiag in 1872 aan do verschillende Ringen gedaan, en do
overige stukken waarop in doze Beschrijvingspunten gedoeld wordt, worden nu gelezen.
“

-

“

8

Conimissiëfl ~
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Na do Pauzo licht do Predikant van Richmond zijn voorstel, dat de herroeping der
Ordonnantie ten doel heeft, breodvoerig toe. Dit voorstel, dat ondersteund wordt door den
Predikant van Robertson, geeft aanleiding tot eene breedvoerige discussie, waaraan de eerste
Ouderling van Kaapstad, do Predikant van Ladysrnith en de Scriba deelnemen, die zich
alien tegen de herroeping der Ordonnantie verkiaren. JJaar het echter tijd wordt mu tot
de aanstelling der Commissiën over te gaan, waarvan de Voorzitter beden worgen kennis
heeft gegeven, wordt de discussie uitgesteld tot morgen namiddag, na de bespreking der
voorstellen in de morgenzitting ingediend, en bet woord gelaten aan den Predikant van
Cradock.
Ingevolge Hoofd. II van hot Ontwerp worden de volgende Commissiën nu bQnoemd:
Als Loden worden benoemd voor do
Bept~wornmi$8ie:
Be Assessor, do Preclikanten van Montagu, Clanwilliarn en Caledon, en do Ouder~
lingen van Uitenhage, Simonsstad, Swellendam en Ladysmith.
Commi$sie voor den Rerderlij/~en Brief:
Be Predikanten van Stellenbosch en Paarl.
~ornmi$&~ie over de Theolo~qisc1ie Kweekscltool:
Dc Predikanten van Somerset (Oost), Uitenhage, Worcester en Cradock.
Uommi$$ie over de Zendin~:
Be Predikanten van Colesberg, Simonsstad, Mosselbaai, Riversdale en Tulbagh.
Commissie over Opvoedin~q en Onderw~js:
Be Synodale Opvoodings-Cotnmissie en do Rings-Inspoktorefl van Onderwijs.
Commissie over het Vrifwiiip Be8insel:
Be Predikanten van Prins Albert, Heidelberg en Swollen dam.
Commissie over middelen ter bestrijdin~ van de toenernende Dronicenscisap:
Be Predikanten van Glenlyndon, Robertson en Montagu.
Commissie over vooryestelde lVetsveranderin//en:
Be Synodale Commissie van Rovisie.
Commissie over de 17erdeelin~q van den Rinp van Beaufort:
Do Predikanten van Richmond, Willowmoore, Hoopstad, Tulbagh, en de Ouder~
lingen van, Murraysburg en Aberdeen.
Commissie van Bationarii:
(door den Assessor benoemd, daar do Moderator Qu~estor Synodi is)
1)e Tweede ouderliug van Kaapstad en do Predikanten van Zwartland, Swellejidam,
BurgersdorP~ Olifantshoek, Mosselbaai en Fraserburg.
Commissie over de T7erltoudin9 van onze Kerk tot Zuster/cerken:
Be Predikanten van Glenlynden, Graaff-Reinet, Richmond, Stockenstrom, Maclean
en Villiersdorp.
Aan deze Commissiëfl wordt opgedragen do overweging der verschillende Beschrij
vingspunten, die in bet Ontwerp gerangschikt zijn geworden, als behoorende tot het work
dat aan elk derzelve dient gegeven to worden, met verzoek datzij, zoo veel als mogelijk is,
met hare Rapporten heden over acht dagen gereed zullen zijn.
Be Kiadnotulen worden nu gelezen, en daarop bet dankgebed gedaan door den
Oudsten Predikant van Kaapstad.
Geresumeord on onderteekend op heden, don l6den dag van October 1873.
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DERDE ZITI’JNG.
Donclerda8, dei~ 16de~ Octolier 1873.
Afwezig de Predikant van Somerset (West). Het gebed wordt door den Assessor
De Notulen der Tweede Zitting worden gelezen en onderteekend.
Be aanmerking wordt gemaakt dat> daar de Ouderling van Simonsstad in de jongste
Vergadering van den Ring van Kaapstad zitting gehad heeft, en er een Appèl tegen een
besluit van die Vergadering voor de Regtscomrnissie komt, gemelde Ouderling in deze
Corn missie niet behoort te zitten. Daar de Ver~adering in dit gevoelen deelt, wordt de
Ouderling van Tulbagh in diens plaats aangesteld.
Dc afgevaardigde Ouderling van Robertson versehijnt heden ter Vergadering.
Boor den Voorzitter wordt ecu Brief voorgelezen van den Kerkeraad der Vrije
Gereformeerde Gemeente te Du Toit’s Pan, aan de iiiarnantvelden, meldende dat de Leernar
dier Gemeente, de Wel-Eerw. J. de Vries, gedeputeerd is om, als blijk van de naauwe be- Geref.
Kerk can
Gedeputeorcle
van d~
de
trekking welke die gemeente op de Moederkerk blijft behouden, deze Vergadering bij te Diamantvelden,
wonen, en hare beste wensehen over te brengen.—De Voorzitter heet dezen Broeder op
gepaste wijze welkom, en wijst hem eene eereplaats ann.
De gedeputeerde bedankt voor de hartelijke welkomst hem bereid, en drukt de hoop
nit, dat het bijwonen dezer Vergadering voor hem, zoowel als voor zijne Gemeente, tot zegen
strekken zal.
Tot het Broederlijke Onderhoud overgegaan, hoort de Vergadering met genoegen ~0~B~roeder1~
den HEerw. Professor Hofmeijr aan, die een geschreven stuk levert over het “ Verborgen
Leven.” Hij wordt gevolgd door Di. W. P. de Villiers en W. Murray als Referenten. Over
dit onderwerp spreken ook de Predikanten van Ladysmith en Glerilynden, de Ouderlingen
van Heidelberg en Stellenbosch, de Predikant van Simonsstacl, de Scriba, de Predikant
van Clanwilliam en de Actuarius. Beze Bijeeukomst wordt gesioten met gebed door den
Predikant van Somerset (Oost).
Na de Pauze wordt besproken het voorstel van den Predikant van Robertson, dat ~
op gisteren werd aangekondigd. Dc Voorsteller licht zijn voorstel toe, en wordt onder- gadering gesloten ad
steund door den Ouderling van Heidelberg.
worden,
Dc Predikant van Cradock, gesecondeerd door dien van Hoopstad, wil, dat het voor
stel aldus luide: “ Ret is hoogst wenschelijk dat de Synode hare werkzaamheden besluite
op Donderdag den 6den Novr. Dit wordt door de Vergadering aangenomen.
Ret voorstel van den Predikant van Colesberg wordt door hem toegelicht, en door
den Ouderling van Stellenbosch ondersteund. Als amendement stelt de Predikant van
Montagu voor, door dien van Uitenhage gesecondeerd : “Bat eerst onderzoek worde
gedaan omtrent de bepaling bij de wetten onzer Kerk, om te weten te komen, in hoeverre
de Theologische Professoren geregtigd zijn tot zitting in deze Vergadering, als Advisereride
Leden, voordat het voorstel van den Predikant van Colesbero’ in verdere overweging wordt
b
het
genomen: —welk amendement echter door de Vergadering
met aangenomen wordt.— Diso~s~je
zitten, alsomirent
Leden, der
Ret voorstel van den Predikant van Colesberg, tot stemming gebragt, wordt insgelijks Theol. Professoren.
verworpen.
Nu kornt ter sprake het voorstel van den Predikant van Montagu, dat in de Notulen
van gisteren vervat is. In verband daarmede wordt besproken Hoofd. III van het Out
werp :
Wij subniitteren dat, ten einde der Commissiën gelegenheid te geven enz.—
des Zaturdags en Maandag voormiddags geene Zitting worde gehouden.”—Naar aanieiding
dezer Voorsteflen wordt besloten
1. Dat, ten einde de bestaande Commjssj~n in staat te stellen, het haar toever- ~
trouwde werk te doen, er des Zaturdags geene zitting ziju zal.
gen te houdon,
gedaan.

C
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per af te rekenen.

~i~e ~

Zendelingen.

2. Dat de zittingen des Maandags teii tien urn in den morgen zullen beginnen.
3. Dat, ten behoeve der vele Commissies, op gisteren benoemd, er op aanstaanden
Maandag geene zitting zal worden gehouden.
Ret laatste gedeelte van het voorstel van den Predikant van Montagu
~c Er
worden twee Avondzittingen in elke week gehouden,”—bliift op z~ijn verzoek overstaan.
Nu is aan de beurt het voorstel van den Predikant van Glenlynden, op gisteren in~
gediend, dat na eenige discussie wordt verworpen.
Daar de tijd, die voor deze Zitting overblijft, te kort is, om de discussie over de
Ordonnantie te heropenen, verzoekt de Voorzitter den Scriba, de Rapporten van de Synodale
Commissie en van den Scriba Synodi voor te lezen, waaraan voldaan wordt,
Naar aanleiding van een voorstel, dat aan het slot van laatstgenoem d Rapport voor
komt, besluit de Vergadering dat de Algemeene Quaestor en do Scriba der Synode tot eene
Commisse benoemd worden, om onderzoek te doen naar het getal onverkochte Boeken,
die voor rekening der Synode gedrukt ziju, met den Boekverkooper af te rekenen, en aan
de Vergadering te rapporteren, wat zij meent dat in dezen behoort gedaan te worden.
Ook wordt gelezen de Brief van de Conferentie der Fransche Zendelingen, waarvan
in hot Rapport van den Scriba melding gemaakt wordt.
Vervolgens wordt hesproken Hoofd. V: A, III, I, dat van den volgenden inhoud

is: “ De Synode bepale dat, wanneer zaken van groot belang in eene Ringsvergadering
moeten behandeld worden, do Ringscommissie het regt zal hebben, den Actuarius Synodi
~ uit te noodigen,zoodanige Vergadering bij
to wonen, en dat ZHEerw., in zulke gevallen,
eene adviserende stem zal hebben.”—De Predikant van Tulbagh, als Scriba van den Tul
baghschen Ring, licht dit voorstel toe, dat hij, in naam van genoemden Ring, overneemt, en
aan deze Vergadering voorlegt. FIet voorstel wordt door den Predikant van Montagu
gesecondeerd, doch, na eenige discussie, door de Vergadering verworpen.
De Predikant van Victoria verzoekt dat in do Notulen aangeteekend worile, dat,
toen gisteren het besluit werd genomen, om met geslotene deuren to zi~ten, en hot ~voord
to vorleenen aan eon persoon die geen lid is der Vergadering, hij bij do discussie afwezig
was.
Do Kladnotulen worden nu ge~ezen, waarop het dankgebed gedaan wordt door
den Predikant van Stellenbosch.
Geresumeerd, goedgekeurci en onderteekend op heden den I 7den October 1873.

~ ~

d.igen Ringsvergade.
worpen.

VIERDE ZITTTNG~
17~ijdajy, den l7den Octo6er 1873.

zet.

Afwezig zijn, met kennisgeving, do Predikanten van Somerset (West), Swellendam,
St. Stephens, Willowmoore, Maclean en de Ouderling van Simonsstad.
Do Predikant van Graaff-Reinet doet hot gebed. Do Notulen der Zitting van gis
teren worden voorgelezen, goedgekeurd en onderteekend.
Do Predikant van Darling rteemt zijne plaats in do Vergadering in, en overhandigt
den Geloofsbrief van den Afgevaardigde dozer gemeente, waaruit blijkt dat do Brooder
Ouderling, Marthinus Versfeld, als zoodanig henoemd is. Tevens berigt spreker dat dezo
Afgevaardigde eerst in de volgende week zal kunnen tegenwoordig zijn.
Do cliscussie over de voorstellen, die op do afschaffing der Ordonnantie betrekking
hebben, wordt voortgezet. Do Predikant van Cradock verklaart zich vóór het beginsel dat
in hot voorstel van den Prodikant van Richmond wordt uitgesprokeu, doch wenscht dat men
niet met overbaasting zal to work gaan, en stelt daarom als amendement voor, hetwelk door
don Predikant van Uitonhago ondersteund wordt, het volgondo: “Bone Commissie worde
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benoemd, om do zaak van het herroepen der Ordonnantje op nieuw in overweging te nemen,
en meer bepaald naauwkeurig onderzoek te doen hoe, in dit geval, op do beste en veiligste
wijzo het eigendomsregt en het beheer der Kerkgoederen kan wordon verzekerd; en dat zij
~de resultaten van haar onderzoek minstens ~én jaar en drie maanden vóór de eerstkomende
Synode aan de onderscheidene Rin~svergaderingen mededeele.”
Gedurende do discussie die den geheelen dag inneemt, spreken do Predikanten van
B’Urban, Riversdale, Victoria, Prins Albert, de eerste Ouderling van Kaapstad en de Ouder
hug van Hanover tegen de herroeping van do Ordonnantie. Be Actuarius, do Predikanten
van Montagu, Glenlynden, Somerset (Oost) en de tweedo Ouderling van Kaapstacl verkiaren
zich ten gunste van het amendement. lie Predikanten van Paarl, Beaufort, Stellenboseli
Robertson en do eerste Predikant van Kaapstad geven aan het voorstel van den Predikant
van Richmond do voorkeur, omdat hot de verkiaring in zich beheist, dat do Ordonnantje be
hoort herroepen te wordern—Voor den Predikant van Colesberg en den Ouderling van
Olifantshoek was het voor aisnog moeijelijk to beshissen, of zij het voorstel dan wel hot
amendement zouclen verkiezen.—Do Predjkanten van Somerset (Oost) en Aberdeen deelen aan
de Vergaderiug do gevoelens hunner gemeenten hieromtreut mede.
Eindehijk stelt de Predikant van Tulbagh, ondersteund door den Ouderhing van
Ladysmith, het volgende Amendement voor: “Daar hot gebleken is üit do discussiën over
cleze zaak, dat do gevoelens der Vergadering zeer uiteenloopend ziju, zoo wordt voorgestold
om do zaak, voor het tegenwoordige, onaangeroerd te laten.”
Be discussie wordt hierop tot aanstaanden Dingsdag verdaagd.
Be Vergadering besluit, het Rapport van do Commissie door de jongste Synode
afgevaardigd, oni do gemeenten in Natal en do Transvaal te bezoeken, te doen drukken.
Be Kiadnotulen worden gelezen, en het dankgebed gedaan door den Ouderling van
Heidelberg.
Geresumeerd, goedgekeurd en onderteekend op heden den 2lsten October 1873.

VIJFDE ZITTING.
Di~da,~i, den 2lsten October 1873.
Afwezig—de Predikanten van Somerset (West), Bredasdorp, Napier, Worcester, en
tIe Ouderlingen van Philadelphia en St. Stephens.
Be Predikant van Paarl doet hot gebed. lie Predikant van Hopefield verschijnt ter
Vergadering.
Nadat do Notulen der Vierde Zitting waren geresumeerd en onderteekend, wordt
door den Voorzitter een Brief gelezen van den Kerkeraad der Ned. Geref. Gemeente te Kitn~
berley (New Rush) aan de Diaaiantvelden, waaruit blijkt dat do Leeraar dezer gemeente, do
Wel-Eerw. J. W. Louw, als eene .Deputatie aaar deze Vergadering benoemd is, om haren Eengedenur~0~~
groet tot ons over to brengen, haren dank to betuigen aan die Leeraren onzer Kerk, die ~ i’e~Keri~
eenigen tijcl, ter voorziening in do geestehijke behoeften van do loden der Ned. Geref. Kerk den.
aan do Diamantvelden, hebben doorgebragt, en van doze Vergadering zoodanigo verbroede
ring en medewerking te vragen als de Synode haar geven kan~
Be Gedeputeerde wordt door den Voorzitter in do Vergadering welkom geheeten, ant~
woordt op do toespraak van den Voorzitter in den geest van zijnen Geloofsbrief, en ontvangt
eene eereplaats naast do andere Afgevaardigden.
Na de heropening der discussie over de Ordonuantie verzoekt do Predikant van
Richmond verlof, eon Appendix, dat door hem voorgelezen wordt, aan zijn voorstel toe te
voegen. Eenige leden niaken hiertegen bezwaar. Do Voorzitter vraagt of de gevraagde toestemming zal ~orden verleend? lie meerderheid der Vergadering antwoordt er weige
rend op.
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In de discussie die nu wordt voortgezet, spreken de Predikanten van ~D’Urban, en
Ladysmith, en de eerste Ouderling van Kaapstad voor en de Predikant van Glenlynden
tef/en bet amendement van den Predikant van Tulbagh, en de Predikaraten van Uitenhage,
I-Ioopstad en Graaff-Reinet vó6r dat van den Predikant van Cradock. Dc Ouderling van
Murraysburg meent dat ecu elk in deze belangrijke zaak licht bij den fleer in het gebed
moest zoeken.—De Predikant van Richmond repliceert.
Bij de stemming wordt bet amendement van den Predikant van Tulbagh verworpen

met 81 tegen 28 stemmen ;—dat van den Predikaut van Cradock daarentegen aangenomen
met 92 tegen 17 stemmen.
Na de Pauze is aan de orde Hoofd. V, A, I, 1, 2. Daar de Voorzitter echter meent
dat, door het besluit in zake de Ordonnantie, deze Beschrijvingspuflten tevens zijn afgehan~
deld, en de Vergadering zich met hem vereenigt, gaat men over tot Hoofd. V, A, I, 3, waar
door bet Rapport van den Actuarius Synodi aan de orde van behandeling is.
port van den AcBit Rapport gelezen zijnde wordt de gelegenheid tot discussie daarover gegeven.
Daar niemaud eenige inlichtingen wenscht aangaande dit Document, s]aat de Voorzitter,
daar Hoofd. V, A, II en III, 1 reeds zijn afgedaan, de behandeling van het volgende
punt voor.
Hoofd. V, A, III, 2 blijft overstaan totdat bet Rapport der Regtscommissie in be
handeling zal zijn gekomen, en Hoofd. V, A, III, 3 tot de behandeling van het Rapport der
Commissie over de verandering van den Ring van Beaufort,—als wanneer ook ecu voorstel
zal worden overwogen, dat flu door den Predikant van Aberdeen wordt ingeleverd.
B~e~l~it omtrent
Nu wordt besproken Floofd. V, A, III, 4: cc Al de Rapporten van de Scribas der
StaaerGodsdienst. Ringen, uitgenomen de Versiagen van den Staat der Godsdienst, zoo die op bevel van den
Ring gedrukt worden, zullen nilerlific op den eersten November van elk jaar, door hen naar
den Actuarius Synodi gezonden worden, om, in den loop dier maand, door hem als Bijblad
tot dc J(er/cbocle, te worden uitgegeven.”—Bij de toelichting verzoekt de Predikant van
Somerset (Oost) dat vóór bet woord Scribas zal ingelascht worden “Quiestors en.” In dezen
vorm wordt bet ondersteund door den Scriba, en door de Vergadering aangenomen.
Hoofd. V, A) 111, 5, dat aldus luidt: “Voor het geval dat eene buitengewone
Riugszitting ti~den$ de Synocle mogt noodig wezen, worde voorziening gemaakt door eene
wetsbepaling, dat dc naar de Synode afgevaardigde Leden de medevertegenwoordigers der
gemeenten bij zoodanige zitting zullen zijn “—en Hoofd. V. A, 111, 8, dat van den volgen
Voorstellen omtrent den inhoud is:
“Op den Woensdag van de derde week der Synodale Vergadering zullen
Rings-z~ttingeu tij- dc onderscheidene Ringen, terzelfder stede, hunne Jaarlijksche Vergaderingen houden, ten
den besproken en to- einde de werkzaamheden, omsehreven in Art. 39 en 40, af te handelen, en andere noodzake
ruggetrokken.
lijke Ringswerkzaamheden te verrigten “—worden, na eenige discussie daarover, door de
Voorstellers, met toestemming der Vergadering, teruggetrokken.
Eon Voorstelomtrent
Hoofd. V, A, III, 6 “ Dat bij elke Ringsvergadering eene Coinmissie worde aange
~ ~ steld mu te zorgen voor de vermeerdering van gemeenten in bet Ringsressort” is nu nan de
gemeenten wgrdt be- beurt.
Dc Predikant van Stellenbosch licht zijn voorstel toe, dat door dien van Tulbagh
s1wokea.
gesecondeerd wordt.
Be Predikanten van Glenlynden en Paarl en dc Assessor opperen bezwaren daartegen,
terwijl de Predikanten van Robertson, Uitenhage en Calvinia ten gunste er van spreken.
Terwiji dc Predikant van Graaff-Reinet aan bet woord is, is de tijd tot het sluiten dezer Zit
ting daar, zoodat dc discussie tot morgen namiddag uitgesteld wordt.
Be Vergadering besluit bet Broederlijke Onderhoud op morgen ochtend met opene
dei~ren te laten plants hebben, dewiji het punt dat besproken zal worden, van algemeen belang
is.—De Voorzitter maakt bekend dat, daar er waarschijnlijk, na afloop van het Broederlijke
Onderhoud op morgen, tijd daartoe zal zijn, hij ann dc Ged~eputeerden van andere Kerken de
gelegenheid zal geven, out de hun opgedragene ‘tank tegenover deze Synocle te vervullen.
Be Predikant van Hoopstad levert ecu voorstel in, dat later besproken zal worden.
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:De Predikant van Darling verzoekt aanteekening dat hij, bij de stemming over het
arnendement van den Predjkant van Cradock, rakende de Ordonnantie, in de minderhejd was.
Het dankgebed wordt door den Moderator gedaan, nadat de Kiaduotulen voorgelezen
en goedgekeurd~ waren.
Geresuineerd en onderteekend op heden, den 22sten October 1873.

ZESDE ZITTING,
Woe2z$da//, den 22a~fen Octoóer 1873.

Afwezig—de Predikanten van Somerset (West), Worcester en Hopefield, en de Ou~
derlingen van St. Stephen’s en Philadelphia. Be Predikant van Clanwilliam doet het gebed.
Be Notulen der Vijfde Zitting worden geresumeerd en onderteekeud,
Dc I-IEerw. Professor Murray, door de Leden der Permaneute Commjssje daartoe Broedorlijk 0nde~
uitgenoodigd, bespreekt, op verzoek van den Voorzjtter, het onderwerp,—.n Lectuur, het ~~00r
nut en gevaar daarvan.” Hij worth gevolgd door den eersten Referent, Ds. Vandewall, Ho~Onderwerp~’Lec.
en daarop, door Br. Kotz~, als plaatsvervanger van Ds. Ross, die, wegens ongesteidheid, ~°°‘~‘
nog afwezig is. Ook spreken over dit onderwerp de Predikanten van Glenlynden, Caledon,
Montagu, Murraysburg, Cradock, Willownjoore, Graajf-Rejnet en Simonsstad, benevens de
Actuarius en de Scriba, en de Ouderlingen van Stellenbosch en Heidelberg.
Nadat dit Onderhoud door den Scriba met gebed gesloten was, geeft de Voorzitter Do Afgevaardigden
aan de Afgevaardigden uit den Vrijstaat en de Diamantvelden de gelegenheid om mede- do Diarnantyelden
ua den Vrijs~aat en
deelingen te doen aangaande de Kerken in die gewesten.
doen mededeelingen,
Bs. Fraser deelt eenige verblijclende berigten aangaande den toestand van de Kerk
in den Vrijstaat mede, vooral wat aangaat de bijwoning van de Openbare Eeredienst, het
Onderwijs en bet Zendingwerk.—_J-Jjj wordt door den Voorzitter op doelniati~e wijze en worden door den
1
1
b
Voorzitter beant~
oeantwoora,
woord.
1)i. Louw, van Kimberley, en J. de Vries, van Du Toit’s Pan, beiden aan de Biamant
velden, verblijden de Vergadering door zeer gunstige berigten van deze streken, en de
verkiaring dat de betrekking, die de Leden hunner gemeenten op ooze Kerk gevoelen, flog
zeer sterk is, zoo zelfs, dat zij zeer gaarne onder ouze Synode zouden worden opgenomen,
Ook hen bedankt de Voorzitter, in naam dei~ Vergadering, voor hunne mededeelingen,
terwiji hij hun en hunue gemeenten ‘s Heeren besten zegen toebidt.
Na de Pauze rigt de Actuarius eenige vragen tot de Afgevaardigden van de Tha
mantvelden, met bet oog op hetgeen door hen berigt was aangaande ecu verlangen bij
hunne gemeenteleden naar raad van deze Synode, met betrekking tot den weg, dien zij
behooren in te slaan, om in verband met andere Kerken gebragt te worden.
Be Voorzitter meent dat bet beter is, dat de bespreking van dit punt oversta totdat
bet Rapport van de Commissie over de verhouding tot Zusterkerken in behandeling zal
zijn.
Be discussie over Hoofd. V, A, III, 6 worth flu voortgezet. Be Predikanten van Do discnse~e om~rent
Graaff-Reinet, Simousstad, Clanwilliam, Beaufort en de Scriba spreken vdór dit voorstel ; ~ ~er
die van Victoria, Riversdale en Prins Albert er tegen.
gomoenton
wor~t
Ter verduidelijking van het voorstel, waarmede hij zich overigens vereenigt, stelt voortgoze~.
de eerste Ouderling van Kaapstad, ondcrsteund door den Predikant van Richmond, voor,
als amendement :—“ Dat bij elke Ringsver~adering eene Commissie worde aangesteld Voorstel van den On.
om te zorgen, met inachtneniing van de Wetsbepalingen omtrent dit punt, voor de ver- or in~ 6 mi
meerdering van gemeenten in bet Ringsressort.”
Nadat nog de Actuarius en de Ouderling van Stellenbosch er vóór hadden gesproken,
en de Predikant van Ladysmith zijne bezwaren had openbaar gemnaakt, stelt de Predikant
D
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van Cradock, ondersteund door den Ouderling van Olifantshoek, een ander amendement
voor “In elken Ring worde jaarlijks eerie Commissie aangesteld, om, in overleg met de
verschullende Kerkeraden, en met inachtneming van de bestaande Wetsbepalingen op dit
genomen.
punt, het stichten van nieuwe gemeenten in haar Ringsressort, in hare ertistige overweging
te nemen ; indien rioodig, de voorloopige stappen daartoe te nemen, en bij de Ringsver
gadering haar Rapport in te dienen.”
Ter stemming gebragt wordt dit amendement aangenornen. Dc Predikant van
Victoria verzoekt aanteekenirig van Protest tegen dit besluit.
Ecu Voorste1—da1~de
F[oofd. V, A, III, 7 wordt door den Predikant van Cradock toegelicht, die, onder
~,oorzitter de~ Ringo steund door den Predikant van Olifantshoek, het vcilgende, als voorstel, irilevert
“ De

Eon amendemont van

eerste paragraaf in Art. 28 worde op de navolgende wijze veranderd :—“ Elke Ring zal een
Voorzitter hebben, die door de tegenwoordig zijnde leden der Vergadering met geslotene
~
stembriefjes zal wordeu gekozen, onder Voorzitterschap van den aftredenden Voorzitter,
nadat de geloofsbrieven zuulen zijn onderzocht, en de Vergadering voor wettig geconsti
tueerd zal zijn verklaard.”
Ecu Arnendement.
Dc Predikrmt van Aberdeen, ondersteund door zijnen Ouderling, levert als amen
dement in
“ Aangezien dit voorstel een grondbeginsel van het Presbyterianisme aanraakt,
terwiji de Vergadering, in haar besluit omtrent de Ordonnantie, voorzigtigheid zoo krachtig
aanbeveelt, zoo besluite de Synocle om dit punt eerst te verwijzen riaar de respectieve Ringen,
om daardoor, zoo veel als mogelijk is, het oordeel van de Kerk in het algemeen te kunnen
erlangen.”
Verder Amendement,
Dc Predikant van Paarl, ondersteund door dien van Prins Albert, wil—” Bat de
wet blijve, zoo als zij is.”
Ret Voors~e1 worØ/
De beide amendementen worden verworpen, terwiji bet voorstel wordt aangeno~
aauoenomeia,
/ /
f men.
Be Kiadnotulen worden gelezen en goedgekeurd—waarop het dankgebed gedaan
wordt door den Predikant van Glenlynden.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den 23steu October 1873.
~

ZEVENDE ZITTINGQ
Donderda~ç, den 23~ten October 1873.
Afwezig zijn de Predikanten van Somerset (West), Olifantsboek en Worcester, en de
Ouderling van St. Stephen’s.
Na bet gebed door den Predikant van Willowmoore, worden de Notulen der Zesde
Zitting geresumeerd en geteekend.
Dc Voorzitter eischt de Rapporten der aangestelde Oommissiën op. Sommigen
geven te kennen dat zij er nog niet mede gereed zijn, en verzoeken verlengiug van tijd.
Rapport dercomm~Het Rapport der Commissie over het “ Vrijwillig Beginsel” wordt voorgelezen.
Dc eerste, gesecondeerd door den tweeden, Ouderling van Kaapstad, stelt voor dat het
Vooritel dat het aan- Rapport aangenomen worde.
In de discussie, die hierop plaats heeft, verkiaren de Predi
genomen ~iorde.
kanten van Willowmoore, Burgersdorp, Cradock, Aberdeen, Tjnionclale, Robertson en
Discussie
treut.

Amendernent
Cajedon.

Victoria dat zij zich met het Versiag niet kunnen vereenigen. liaarentegen spreken ten
gunste van het Rapport de Ouderlingen van Simonsstad, Knysna, Murraysburg en Olifants
hock, en de Prethkanten van Montagu, Clanwilliam, Prins Albert, en de Scriba, als ook de
Ouderling van Hanover en de eerste Ouderling van Kaapstad.
door
Door den Predikant van Caledon, gesecondeerd door den Ouderling van D’Urban,
van wordt als amendement voorgesteld
“lie Synode verklaart bet als hare overtuiging, dat
bet de dure pligt is van de Regering van ecu Christelijk land, de noodige geldelijke onder
steuning aan de Christelijke Kerk te verleenen, en dat alle gemeenten der Ned. Geref. Kerk

hicroin-
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in dit land daarop regtmatige aan spraak mogen maken, en tevens beveelt zij hot den leden
der Kerk aan, hunnen invloed daartoe op de regte wijze te doen gelden bij de Wetgeving
des lands.”
Door den Scrjba, ondersteund door den Underling van Hanover, wordt er een tweede Eon ander Amende
amendement voorgesteld, Imdende a.ls volgt :
Vat deze Vergadering
aan het Parlement wordj~
aangenomon.’
•
men~doorden5crjba
dringend verzoeke om niet alleen het Wetsontwerp, dat voorstelt om alle ondersteuning
van wege den Staat aan Christelijke Kerken te ontnemen, ~iet tot wet te maken,—maar,
naartnate de inkomsten van het land toenemen, eene meerdere som ter uitbreiding en onder
steuning van de Christelijke Godsdienst uit ‘s lands inkomsten te besteden.”
Nadat nog de Predikant van Uitenhage tegen hot Vrijwillig Beginsel had gesproken,
trekt do eerste Ouderling van Kaapstad, met toestemming van den Secondant, ziju voorstel
in, ten gunste van hot amendement van den Scriba.
Bij do stemming krijgt het laatste amendement eene meerderheid van 66 tegon 39
stemmen.
Op verzoek van den Voorzittor der Commissie over do zaak van Dronkensehap, dat,
om redonen door hem opgenoemd, nog ecu of meer Loden aan do Conimissie inogen wordeu
toegevoegd, worden do Predikanten van Victoria on Peddie, on do Underling van Olifants
hoek daartoe benoemd.
Het Rapport der Commissie over Onderwijs wordt tor tafel golegd. Do Vergadering
besluit dat het gedrukt en op aanstaandon lJingsdag behandeld zal worden.
Do Geloofsbrieven van do Afgevaardigden van George on Oudtshoorn, die tor Vor- Do Afgovaardigden
gadering verschijnen, worden nu ingeleverd.
Daaruit blijkt dat de .Afgevaardigde van
George is de Broeder Oudorling William Charles Guest en die van Oudtshoorn de Broeder
Ouderling Coenraad Josephus Strijdom.
Na de Pauze wordt gelezen het Rapport van de Commissie door de jongste Synocle ~ppo~~er0omrnisbenoernd om cone nieuwe en verboterde Uitgavo in het Engelsch te vorvaardigen van de ~:r~~’~:
Belijdenisschriften en Formulieren, aismede van het Kort Be~rip met Schriftuurtoksten.
vervaardigen, in ‘t
h
En~eisch, van de Re
Do Comnussie rapporteert, onder anderen, dat zij door
amhtsbezighoden belet is go- lijdenisschriftea,eaz,
worden, de haar opgedragene taak geheel to volvoeren. Zij heeft nog niot moor dan den
Heidelbergschen Catechismus, hot Kort Begrip, en ‘t Doopsformulier kunnen herzien. Daar
bij heeft zij geone uitgave van bet Kort Begrip met $chr~f1uurplaa1&eiz bezorgd, onidat zij
geene gesanctioneerde, van teksten voorziene, Hollandsche uitgave vinden kon.
Na oenige discussie over dit Rapport, stelt do Actuarius, ondersteiind door don Pro
dikant van Somerset (Oost) voor: “Dat, daar hot Kort Begrip, zonder bijvoeging van tek
sten uitgegeven, en er nog 00110 grooto hoeveelheid exemplaren voorhanden is, do Vergadering
voor het tegenwoordige in deze geene verdere stappen newo,”
Do Predikant van Robertson, onderstound door dien van Willowmooro, stelt als
amondement voor: “Dat aan dezelfde Commissie opgedragen worde, om eeiie uitgave van
hot Kort Begrip, met bewijsplaatsen uit do Schrift, in hot Engelsch nit to goven, op zooda
nigo wijzo dat hot duidelijk blijkt, dat do sanctie der Synodo van do keuze der Schriftuur
plaatson niet gevraagd of daaraan gegeven is.”
Tot stemming gobragt, wordt hot amondement vorworpon, en hot voorstel aan
gonomen.
Aan do Commissie wordt voorts opgedragon, hot work, dat nog niet is afgedaan, to Do Commissie sal ii~
voltooijen.
functie blij von,
Het Rapport der Commissie door do vorige Synodo benoenid, om eon Concept
Bografenis-Formulier op to steflen, wordt vorvolgens gelozen.— Do behandeling daarvan
wordt tot later uitgesteld.
Do Commissie, aangestold om over do vorgrooting van den Ring van l3eaufort eon Rapport der Commis.
vergroo
gevoelen uit to spreken, levert haar versiag in, waarin aanbovolen wordt om do gemeonten sin
tingover
van deden
Ring
Murraysburg en Aberdeen aau dozen Ring too te voegen.
van Beaufort.
•

.
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Voorstel door den
~~1ikant van Aber

~oo~s1~e1~ dooi
gersdorp.

door

~Bij dc bespreking van dit Rapport behandelt de Vergaderingtevens het ~oorsteI,
door den Predikant van Abeideen vioegel ingeleveid, waano dci Veigadermg gevraagd

wordt te verkhiren, dat, daar or gemeenten in genoernden Ring zijn, zoo groot dat zij gevoe~
gelijk twee of drie nievwe van~ich afwerpen kunnen, de genoemde gemeonten:bij den Ring
van GraaffReinet~ bohooren te~ blijvem—welk roorstel door den Predi~ant van Uit~phage
ondersteund w~~rdt. ~
Be Oade~1ing vaii Montagu, onders.teund dooi~ den Actuarius, wil: “flat bet Rap~
port aangenomen :WQrd~.”~ Na, eene discussie, waar~an verscheideno leden dee1nem~n, ,stelt
~ do Piedikant van Euigersdorp, ondeis~ound door dien van Tarkastad, als amendement vooi
“Aange.zien de Ring v~an~ Gra -Reinet, naar alle waarschijnlijkheid, binnen kort in twee~n
verdeeld z~1 worden~zo,~ besluito de Yergade$ng, datgenoomdo gerneenten voor aisnog aan
dezen Ring blijven bohooren.”
den
1)e Assessçr~ ondorstpund door den Predik~nt van Sirnonsstad, wil, daarentegen, “dat

do Synocle aan den Ring van Beaufort do gemeente Murraysburg voege, en cone Cowmissie
aanstelle, om~d~n~Ring van Graaff-Reinot te verdeelen.”
door
~Dç, Predikant van~Montagu,~ o~dersteund door dien van TJniondale, iieeft’ eon ander
tagu.
voorstel: ~‘ Aan dezolfde ,Comrnissi~,’ worde opgçdrag~n eçne betere dan de ~egenwooi~dige
verdeeling van al do Ringen aan do Vergadering voor to stellen.”
:
Voorstel door den
D~ Predikrnit van Murraysburg onder’steund door dien van Ijitenhago, wonscht dat,
Prethkant van Mur~
‘
raysburg.
behalve do gemeonten 1~ur~’aysburg ~nAboi~deen, ook die vanEachmondbij den-Ring van
Beaufort gegcegd zaiworden. ,:
:-~
~
JJ~ Predikant v~nAbe~deon~ ~rekt, me~ toestemming der Vergadering, zijn voorstel,
ton gun ste van da~t~ yan don Predikant van l3urgersdorp, in.
Ret laatete wordt
Bij do stemming wordt hot laatste amendemont namolijk dat viw den Predikant van
aangenornen.
‘
Murraysburg, aangenomon.
Dc Predikant on do Oudorling van Richmond verzookon aanteokening, dat zij in do
minderheid gestemd hobben.
Den Soribawordt o~Aan den Scriha wordt i-rn opgodragon, om do Memorie aan het Parlemont togon hot
gedragoneeneMemo- Vrijwillig Beginsel, waartoo in do morgonsitting besloten is, op te stellen on als concept aan
meut tegen ~et Yrij- do Vergadering voor to leo’gen.
wilhg Beginsel te
vervaardigen.
Hoofd. V, A, III, 9, wordt, aldus gowijzigd, door den Predikant van Cradock voor
EenVoorstelorntrent gesteld: “Aan hot einde van Art. 54 worde toegevoegd: Hot stichton van nieuwe dorpen,
n~uWp
voordat men verlof ontvangon heeft van den Ring, om cone niouwo gemeente op to rigton,
aangenornen.
is afkeurenswaardig.” Dit voorstel wordt door den Predikant van IJitenhage gesecondeerd,
en, na oonige discussie, aangenomen.—I)o oersto Ouderling van Kaapstad verzoekt aanteoke
fling dat hij in de minderheid gestemd heeft.
Be Kiadnotulen worden gelezen, waarna do Predikant van Villiersdorp hot dank
gebed doet.
Geresumeerd en goteokond op heden, don 24sten October 1873,
~

ACHTSTE ZITTING.
Vrijda~çi, de~ 24sten October 1873.
Afwezig—de Predikariten van Somerset (West), Olifantshoek on Worcester, en do
Ouderliiig van St. Stephen’s.
Na hot gobod door den Ouderling van Stellenbosch, worden de Notulen der vorige
Zitting geresumeerd en geteekend.
Rapport der CornRet Rapport van (10 Commissie dor jongsto Synode, om eon Concept Begrafenis
oeptBegrafenis ~ Formulier to vervaardigon, wordt nu in behandeling genomen.
Bij het bespreken daarvan
mulier.
blijkt, dat de exemplaren van bet Concept, naar do Ringen verzonden, niet overal in tijds
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zija ontvangen, om behoorlijk overwogen te kunnen worden, terwiji de Commissie niet heeft
kunnen vergaderen, om eenige wenken, die ingezonden zijn, te overwegen.
Door den Predikant van Montagu, ondersteund door dien van Uitenhage, wordt hierop VoorstoMa~romt~vent
voorgesteld: cc Dat do Commissie de ingezondene en nog te maken opmerkingen, waartoe
gelegenheid is gegeven, overwege en daarop verder rapportere.”
Be Predikaut van Cradock, ondersteund door den Ouderling van Olifantshoek, stelt Amendement.
als amendement voor: cc Be beslissing in deze zaak worde uitgesteld tot de eerstkomende
Synodale Yergadering; en het worde aan de bestaande Commissie opgedragen, om, intus
schen, het Concept-Formulier in den ouden of gewijzigden vorm aan de loden van de onder
scheidene Ringen bijtijds toe te zenden.” Dit amendement wordt verworpen en het voorstel aang000men.
Hot voorstel wordt
aangenomen.
Daar een van do leden dër Commissie onlangs overleden is, en de Actuarius, op zijn Niouwe Loden
verzoek, ontslagen wordt, worden aan do bestaande Commissie als leden toegevoegd, de ~0 rnmxssle toege
Predikanten van Graaff-Reinet, Uitenhage en Stellenbosch.
Door den Predikant van Stellenbosch wordt hot volgende voorstel ingediend :— Eeno Commissie
Daar het erkend wordt, dat de vorm der meeste, zoo niet van alle Ringen, eene herziening eeuebeterevercloe
noodig .heeft, zoo wordt voorgestelci, dat cone Commissie worde benoernd, om eene betere hog char Ringon te
Ringsverdeeling der gansche Kerk te ontwerpen, indien sulks mogelijk is, en rapport daar- overwegen.
omtrent in to leveren.” Be vraag ontstaat of dit voorstel terstond zal worden overwogen ;—
de Vergadering is er voor. rper stemming gebragt wordt hot aangenomen.
Als Comrnissie woMen aangesteld do Scribas van al cle Ringen, met de Ouderlingen
van Murraysburg, Uitenhage, Ladysmith, Tulbagh, George, Fraserhurg en den eersten
Ouderlin g van Kaapstad.
Be Permanente Corn missie van Bezigheden beveelt der Vergadering aan, dat Memorie van Prius
zekere memorie, op gisteren van Prins Albert ontvangeri, aan do Regtscomrnissie worde over~
handigd, om dezolve, tezarnen met het Beschrijvingspunt, voorkomende onder Hoofd. V, G, digd.
6, waarop dezelve doelt, te overwegen, en bij do behandeling van genoemd Beschrijvings
punt, aan de Vergadering do noodige toelichtingen to geven.—Deze aanbeveling wordt
aangenomen.
Hoofd. V, A, III, 10: ccTJjt Art. 26 worde uitgelaten de zinsnede: “Hot exarni
neren van ondergeschikte Kerkelijko Onderwijzers,”—wordt, op voorstel van den Predikant
van Stellenbosch, ondersteund door den Scriba, algomeen aangenomen.
Hoofd, V, A, III, 11: cc Hoe moot or, met hot oog op Art. 117, gehandeld worden, Hoe moot gehandeld~
in geval van eono aanklagt tegen eon Lid of Leeraar der Kerk, afkomstig van iemand niet
behoorende tot ons Kerkgenootschap ?“—komt nu in behandeling.
~ernaddegeen hid
Door den tweeden Ouderling van Kaapstad, gesecondeerd door den Predikant van Voorstel.
Paarl, wordt voorgesteld, dat tot alhtwoord gegeven worde :—“ Klagten, afkomstig van
iernand niet behoorende tot ons Kerkgenootscbap, kunnen niet aangenomeri worden.”
Be Predikant van Caledon, ondersteund door dien van Colesberg, stelt als amende-, Amendement.
mont voor: “Met hot oog op Art. 117, antwoordt do Vergadering op deze vraag, dat zoo-5 ~
danig lid van ecu andor Kerkgenootschap zich tot de bevoegde besturen onzer Kerk, ter
kennisgeving, behoort to wenden, welko besturen daarmede naar do wet sullen hebben to
handelen.”
Be Eerste Ouderling van Kaapstad heeft eon ander amendement, dat ondersteund Verder~mendoment,
wordt door den Predikant van Victoria: “Bij Art. 117 worde gevoegd—” Hot sal echter aan
eon ieder vrijstaan mededeelingen te doen aan Kerkbesturen, van bezwaren, die dan behandc-ld
sullen worden in den geest van Art. 137.” Ret laatste amendement wordt verworpen; het Besluit hieromtrent,
eerste daarentegen aangonomen. Do Voorzitter wijst ook er op, dat hiermede afgedaan is,
hetgeen voorkomt onder Hoofd. V, A, VII, 4.
Floofd. V, A, IV, 1, 3—over het kiezen van Predikanten en Kerkeraadsleden door
de gemeente—worden uitgesteld tot Maandag na do Pause.
CC

E
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Op de vraag van den Predikant van George, voorkomende onder Hoofd. V, A, IV,
2 :—“ Moet een zoogenaamde “p~~el~j~e” Ouderling of Diaken volgens Art. 36, 11 ge
kerkeraad~1eden. ~! kozen worden ?“ antwoordt de Voorzitter dat hij op de gewone wrjze moet gekozen worden,
V daar hij gewoon lid van den Kerkeraad is—met welk gevoelen de Vergadering zich vereenigt.
/
Hoofd. V, A, IV, 4 wordt, op verzoek van den Predikant van Stockenstrom, uitge
steld, tot dat de Commissie van Revisie haar Rapport zal hebben ingediend.
Als antwoord op de vraag, voorkomende onder Hoofd. V, A, IV, 5” Hoe moet
men bandelen bij de toepassing van Art. 136,5 ?“ wordt gegeven :—“ Men moet handelen
overeenkomstig hetgeen in de Inleiding tot het Formulier van Afsnijding van de getneente
te vinden is.”
lemaud gekozen om
iJe vraag onder Hoofd. V, A, IV, 6—” Heeft iemand die gekozen is door de Gecom
eeI~Ievjftlid:
bineerde Vergaderiug, om eene vacature van 4 of 6 maanden aan te vullen, in bet vervoig
Geeor~tbineerde Ver- regt van stemming in eene Gecombineerde Vergadering onz.”—wordt met JA beantwoord.

Ai~woordgegeven op
~ene
~

gaderrng.
Verelagen van den
ataat der godsdiensb
znoete~n ~or~le~

Het voorstel van den Predikant van Cradock, voorkomende onder Hoofd. V. A, IV,
7: cc Het worde door de Synode aanbevolen, dat de Jaarlijksche Versiagen van den Staat
~‘
der Godsdienst aan de respektieve gemeenten van den Kansel worden voorgelezen—met de
worden.
g
bijvoeging—zoo na mogelijk vóór of na de Ringsvergadering,”_Woi’dt door hem toegelicht.
Doorden Predikant van Glenlynden ondersteund, wordt bet door de Vergadering aangenomen.
De Verelagen moeten
Na de Pauze komt in behandeling Hoofd. V, A, IV, 8: “Wie zijn de personen die
door den Kerkeraad
opgemaakt worden. hot Jaarhjksche Verslag van den Staat der Godsdienst op te maken hebben P
De Moderator
antwoordt: “Hot versiag moet door den Kerkeraad opgemaakt worden ;“ en met dit ant
woord vereenigt zich de Vergadering.
Hoofd. V, A, IV, 9—wordt uitgesteld tot bij do behandeling van het Rapport van
de Commissie van Revisie.
Over aanzoeken om
Hoofd. V, A, IV, 10, komt nu in behandeling: CC Hoe moet de Kerkeraad handelen
r~e~0c~r met aanzoeken om het genot van Kerkehjke voorregteti, gedaan door leden onzer Kerk, die,
/ personen die in ver- zoowel in doze als in eene naburige parochie, huurders of eigenaars van grond zijn, en die
/ schillende parochien jaarlijks vier tot zes maanden binnen deze parochie hun verblijf hebben P” Nadat het voor
stel door den Predikant van Maclean toegelicht, en door versoheidene leden besprokeri was,
stelt de Predikant van Murraysburg, ondersteund door dien van Simonsstad, als
Voorstel.
aiitwoord, voor: “Aanzoeken om het genot van Kerkelijke voorregten, in de in hetBeschrij.
vingspunt vooronderstelde gevallen, moeten toegestaan worden ter plaatse alwaar zij als
loden bekend staan.”
Een Amendement
Do Actuarius, onderstound door den Predikant van Glenlynden, ‘wil, “dat den Pre
wordi~ aangenOmen.~ dikant van Maclean aanbevolen worde, dat hij, onder de buitengewone omstandigheden,
waarop door hem gedoeld wordt, met de noodige omzigtigheid naar bevind van zaken han
dele.”—Dit amendement wordt door do Vergadering aangenomen.
Hoofd. V, A, IV, 11, en V, A, V, 1 worden, met verlof der Vergadering, door de
Voorstellers teruggetrokken.
Ho~fd. V, A, V. 2, 3, 4 worden tot Maandag uitgesteld.
Hoofd. V, A, VI, 1—5, die over appèlzaken handelen, kunnen niet besproken wor
den, omdat hot Rapport der Regtscommissie nog niet is ingeleverd.
Eon voorstel om een
Hoofd. V, A, VII, 1—” Art, 10, 2 (laatste gedeelte) worde herzien,” wordt door
~
den Predikant van D’Urban toegelicht, en blijkt to beheizen een voorstel, dat de Wetsbepa
ringen verpligtendte ling, waardoor, bij Kerkelijke Vergaderingen, den leden vrijheid gelaten wordt, al of niet
niet een formulier-gebed of dankzegging te gebruiken, aldus veranderd zal worden, dat zij ver
pligt zullen zijn, een formulier-gebed te gebruiken.—Daar~ benevens den Predikant van
D’Urban en den Secondant, den Predikant van Darling, slechts é~na ci
zich er voor
verklaart, wordt dit voorstel verworpen.
De Predikant van George, ondersteund door dien van Victoria, stelt voor: Hoofd.
V, A, VII, 2 “In Art 10, 1 “alle Rings- en Algemeene Kerkehjke Vergaderingen” worde
..
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veranderd in “alle Kerkelijke Vergaderingen.” De Predikant van Cradoek, gesecondeerd
door dien van Uitenhage, stelt voor: “Dat de wet blijve zoo als zij is,” welk amendement
door de Vergadering aangenomen wordt.
Hoofd. V, A, VII, 3 c~ Ret eerste gedeelte van Art. 10, 23 worde geschrapt
wordt door den Preclikant van George voorgesteld, en door dien van Montagu ondersteund.
—De Vergadering besluit om de overweging van dit punt uit te stellen, tot dat het Rapport
van de Commissie van Revisie zal zijn ingeleverd. Retzelfde wordt besloten, ten opzigte
van Hoofd. ‘1, A, VII, 5.
Hoofd. V, A, VII, 6: “Wanneer in eene klagtzaak het Kerkbestuur een voorstel Bli hot voor1e~en
aanneemt, waarin, o.a., bepaald is, dat de beklaagde zal worden vermaand, is het dan genoeg,
wanneer de Voorzitter der Vergadering het aangenomen Voorstel den beklaagde eenvoudi~ç worde, zal
voorlee$t, of moet hij er ook een woord van vermaning bijvoegen ?“—wordt door den Predi- vermarnug door den
kant van Cradock toegelicht.—De Voorzjtter antwoordt dat het verwacht wordt, dat de bijgovoegd worden.
Voorzitter der Vergadering, de uitspraak aan den beklaagde voorgelezen hebbende, een
woord van vermaning. er bij zal voegen. Hiermede vereenigt zich de Vergadering.
HoQfd~L~,VIj~7 “Leden van Kerkelijke Vergaderingen, woonachtig ter plaatse,~
waar de Veigadeiingen wordon gehouden, kunnen aanspraak maken op de daggelden, gehjk
de overlgen,”.—wordt door den Piedikant van Clanwilliam, bij afwezigheid van then van —~—1~
Stellenbosch, overgenotnen en toegelicht.—Na eenige diseussie besluit de Vergadering in de~
wet geene verandering te maken.
In afwachting van de Rapporten, die door de verschilende Commissies ingediend
zullen worden, bepaalt de Voorzitter de aandacht der Vergadering bij Hoofd. V, E,—onder
hoofddeel, AANNEMING 1. “Bij Art. 68 worde het volgende gevoegd: “Bij het examen
voor het lidmaatsehap der gemeente, worde van elk kandidaat bewijs gevorderd, dat hij ook
lezen en schrijven kan.”—Na eenige diseussie wordt dit punt door den Voorsteller, den Pre
dikant van George, teruggetrokken.
Dc Kladnotulen worden gelezen, en de Vergadering verdaagd tot Maaridag namid
dag, ten half drie ure.
Het dankgebed wordt gedaan door den Predikant van Riversdale.
Geresumeerd en geteekend op heden3 den 27sten October 1873.
“—

~

NEGENDE ZITTING.
Maancla~, den 27$éen Octot~er 1873.

Afwezig—de Predikanten van Somerset (West), Paarl, Worcester, Olifantshoek, Glen
lynden, en de Ouderlingen van Riebeekskastee], Simonsstad, Caledon, Philadelphia, Somerset
(West) en St. Stephens.
Ret gebed wordt gedaan door den Ouderling van Murraysburg.
Dc Notu]en der Achtste Zitting worden geresumeerd en geteekend.
Dc Predikant van D’Urban protesteert tegen het uitlaten uit de Notulen, op last der
Vergadering, van eeriige aanteekeningen, die hij, bij de vorige zitting, den Scriba verzocht
had daarin op te nemen, en die betrekking hadden op hetgeen in de nieuwsbladen versche
nen was, aangaande zekere aanmerkingen door hem gemaakt.
Roofd. V, A, IV, 1, 3: “Aan de gemeenten, die zuiks begeeren, worde het regt toe- Eon voorstel, clatPre.
gekend Predikanten en Kerkeraden te kiezen;” “Dc verkiezing van Predikanten en verdere dikanto~i end Kerke
Kerkeraadsleden geschiede door de gemeente “—komen nu, volgens bepaling der laatste
~oze~
zitting ter sprake.
worden, twordt met
De Predikant van George hcht bet eerste Beschrijvingspunt, dat van hem afkom aangenomen.
stig is, breedvoerig toe, en wordt oudersteurid door dien van Janssenville. Ret andere wordt,
namens den Kerkeraad van Darling, toegelicht door den Predikant dier gemeente, die tevens
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indient twee Petities, eene uit do gemeente van Zwartland, en do andere uit die van Darling,
aan de vergadering verzoekende om het tegenwoordige kiosstelsel in dier voege to veranderen,
dat het regt van kiezing aan do gansehe gemeente worde toegekend.—De Ouderling van
Olifantshoek secondeort bet voorstel.
Na eene korte discussie, wordt door den Ouderling van Murraysburg, ondersteund
door dien van Montagu, als amendement voorgesteld: “Be wet blijve zoo als zij is.” Bit
wordt door eene groote meorderhoid aangenomen.
Eon voorsf~o1 omtront
Er wordt nu besproken Hoofd. V, A, V, 2: Art. 10: 28 worde aldus veranderd:
hob vormen van Permanen~e Commissi~n —Loden van Commissien, welke tijdons de vergadoring uitgediend zullen hebben, worden
word~ naar do Co•na- door den Voorzitter voorgedracren.
Indien dit geene algemeene goedkeuring vindt, worden
,nissio van Review
b
gezondon.
zij met geslotene briefjes gekozen. Tot het vormen van Permanonto Commissien, aan welke
do uitvoering van eenige taak, door do Vergadering ondernomen, wordt opgedragen, wordt
eon der leden gekozen, die zijne medewerkers kiest, onderworpen aan do goed- of afkeuring
der Vergadoring.”—Dit wordt door den Predikant van Stollonbosch toegelicht en door dion
van Somerset (Oost) ondersteund.
Na eenige disoussie wordt het beginsel, hierin voorgesteld, aangenomen, terwiji het
Voorstel verder naar de Commissio van Revisie vorzondon wordt, om het bohoorlijk to for
muleren, en tevens to bepalen welke Commissidn op zoodanige wijze zullen gekozen wordern
Eon Brief van don fir. G. J. Albertijn, Oud~Diaken van Bredasdorp, aan doze Ver
gadering gorigt, wordt aan do Perrnanente Commissie van Bezigheden overgegeven, om
daarover rapport uit to brengon.
In plaats van den Oudorling van Swellendam, die, wegons dringende huiselijko om
standigheden, verlof ontvangen heeft, zich van do Vergadering to vorwijdoren, wordt
benoemd, tot Lid der Regtscommissio, de Ouderling van Heidelberg.
Do Kiadnotulen wordon gelezon en goedgekeurd, waarop hot dankgebod gedaau
wordt door den Predikant van Colosborg.
Geresumeerd en goteokend op heden, don 28sten October 1873.
.
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TIE NDE ZITTING~
Din~ç$dag, de2~ 2Ssten October 1873.

Afwezig—do Predikanten van Jaussenvillo en Riebeek (West), en do Oudorlingen van
Simonsstad, Caledon, Philadelphia, Riebeekskasteel on St. Stephens.
Hot gebed wordt gedaan door den Predikant van Maclean, waarop de Notulen dcv
vorigo zitting geresumoord en geteekend worden.
Do Ouderling van Darling versehUnt tor Vergadering.
Eon voorstel ow do
Do Predikant van Gionlynden stolt voor dat, wogens do groote droogte, die in ver
to scheidene streken van ons land blijft heerschen, en hot noodzakelijk maakt dat vole leden,
zoodra mogelijk, buiswaarts keoren,—men beginne avondzittingen te houden, en dat
hot Broederlijke Onderhoud ook ‘s avonds plaats hebbe.—De bespreking van dit voorstel
wordt uitgosteld.
Een besinit aangaanBe Scriba kondigt aan dat do afrekening met den Boekverkooper hoeft plaats gevon
cleheerkoop:nan den, en dat or flog voorhanden is eon groot aantal van Synodale Handelingen en andere
gen, enz.
bookwerken, voor Synodalo rekening gedrukt.—Men besluit orn do Handelingen van vroe
gero Synoden tegen half prijs to verkoopen.
Voor do Vergadoring wordt gebragt eon Brief van den afgevaardigden Ouderling van
Riversdale, waarin gemeld wordt dat hij, wegens voortduronde ongesteidhoid, belet wordt tot
do Vergadering op to komen.
Do Voorzitter legt ook voor de Vergadering eenen Brief van Ds. Ross van Ladygrey,
d.d. 1 5den October, waarin hij zijn leedwezen uitspreekt dat, ten gevolge van een ongeluk
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dat hem getroffen heeft, hij de zitting dezer Synode niet kan bijwonen, en tevens zijn gevoe- Eon Brief van D~.
Roes bevatiendo
wordb ontvan
len uitdrukt orntrent eenige punten die onder de aandacht dezer Vergadering moesten komen. gen,
zija
Baar onder de genoernde punten er cenige zijn, die reeds in deze Vergadering zijn afgehan~ gevoelen over eenige
deld, ontstaat de vraag of het door Ds. Ross daarover geschrevene zal worden voorgelezen? ~
Be meerderheid der Vergadering is van oordeel dat (lit niet geschieden kan.
Be Rapporten in verband met het Onderwijs worden gelezen en besproken. .Aan de Do Rapportenin varmci hot beopro
Ondor
discussie nenien dccl de Predikanten van Somerset (Oost), Colesberg, en Worcester, de band
wijs worden
Ouderling van Stellenbosek, de Predikant van Victoria, de Scriba, de Actuarius, en de Pre- ~
dikanten van George, Montagu, Ilitenhage en Stellenbosch—alsook de eerste Ouderling van
Kaapstad
Na de Pauze levert de Predikant van Cradock, ondersteund door dien van Colesberg, Voorstel van den Pre~
dikani van Cradook,
als motie van orde in: “ Daar het, wegens de dringende behoefte aan geschikte Onderwij- boirekkelijk
Under
zers, hoogst wenschelijk is, dat ernstige pogingeu in het werk gesteld worden ow, op de best wijzers.
mogelijke wijze, in die behoefte te voorzien, zoo worde eene Corn missie benoemd, ow, in
overleg met de Opvoedingscornrnissie, deze vraag nogmaals in overweging te nernen, en,
staande deze Vergadering, op de volledigste wijze, te rapporteren, hoe in de voornoemde
behoefte zal kunnen worden voorzien.”
De discussie wordt voortgezet, waaraan, behalve door eenige vorige sprekers, Bog Do dis~nssio wordi
dccl genomen wordt door den Predikant van Cradock, den eersten van Kaapstad en dien voorigezet.
van Glenlynden. Bij de stemming w~
emoti~ van den Predikant van Cradock aange-,~~0 Comnii~jo
nomeri. Als leden der Commissie, die, in overleg met de Commissie van Onderwijs, he~/wordt benoemd om
zaak van
punt van Normaalscholen zal overwegen, worden aai~gesteld de Predikanten van Cradock~I do
Scholon
to Normaa1~
ovorwe-~~
Uitenhage, Glenlynden, Graaff-Rejnet, Richmond en de Actuarius.
gén.
No. 2 van de aanhevelingen der Opvoedingscommissie, dat betrekking heeft op
Hoofd. V. E, 16 van het Ontwerp,—” Dat de Hoog- ~erw. Synode bepale dat er jaarlijks ~ statistiei~e
opearo
Besluit omtk’ent
acne
of omstreeks, de maand Maart, eene naauwkeurige Statistiek worde opgemaakt enz.,” wordt van kinderen di~ nog
aangenomen.
niet Ledea ziju.
Dc Predjkanten van Zwartland, Paarl, Victoria, Riversdale, Bredasdorp, de eerste Wie in de miuderheid
Ouderling van Kaapstad en do Ouderling van Victoria verzoeken aanteekening dat zij in de waren.
minderheid gestemd hebben.
No. 3 blijft overstaan tot dat No. 4 eerst zal ziju afgehandeld.
No. 4 komt in behandeling, en in verband daarmede Hoofd. V, E, 2 van het Ont
werp: “ Dat er drie Superintendenten voor het Ooderwijs aangesteld worden enz.,” dat door Diseussie onitreub
Suerintendette;i
den Voorste]jer, den Predikant van Montagu, toegelicht wordL—Eerst wordt besproken do van
Onderwijs,
vraag of, benevens do Ringsinspektoren, er ook nog Superintendenten voor het Onderwijs
zullen worden aangesteld?
Terwiji, bij do discussie hierover, de Actuarius flog aan bet woord is, is de tijd daar,
waarop do Kiadnotulen moeten gelezen worden.
i-Jet Brocderlijko
On
Aangaande hot Broederlijke Onderhoud wordt besloten, dat het morgen met opene derhoud
zal
met
deuren zal worden gehouden.
opene deuren zijn.
Be Kiadnotulen worden gelezen en hot dankgebed gedaan door den Predikant van
Montagu.
Geresumeerd en geteekend op heden, den 29sten October 1873.

F
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ELFUE ZITTING.
Woen$c1a~, den 29sten October 1873.
Afwezig—de Ouderlingen van SiEnonsstad, RiebeekskaSteel en St. Stephen’s.
De Predikant van Piketberg doet het gebed.
De Notulen der Tiende Zitting worden geresumeerd en geteekend.
De Predikant van Somerset (Oost), daartoe uitgenopthgd door den Voorzitter, best
Broeclerlijk Onder- een stuk voor, over
Be Opvoeding, Burgerlijk en Godsdienstig (Aenneming),” gelijk door
loud.—” De Opvoeding
do Comnnssie ter regehng van het Broederhjke Onderhoud aanbevolen was.—Hij wordt ge~
volgd door de Referenten, de Predikanten van Montagu en Caledon.—Deze belangrijke zaak
wordt verder besproken door do Predikanten van Stellenbosoh, Oudtshoorn, Clanwilliam,
Calvinia, Robertson, Beaufort, Gbenlynden, den Scriba, den Predikant van Graatl’-Reinet,
en den Actuariits, waarop de zitting, na het zingen van het laatste vers van Gez. 97, met
gebed gesboten wordt, door den Predikant van Worcester.
~e dis5mssi~ omtront
Na de pauze wordt het woord gegeve.n aan den Actuarius, die zijne redenen noemt, waar
vai~Ond:rwijswordt om hij ten gunste is van de aanbeveling der Cornrnissie, orn Superintendenten aan te stellen.
voortgeZet.
Do Predikanten van Aberdeen, Simonsstad, Bopefielci en Richmond spreken ten gunste van
de aanstelling van éénen Superintendent.—De eerste Predikant van Kaapstacl, de Predikan
ten van Robertson, Colesberg, George, Uitenhage en de Scriba vereenigen zich met do ann
Voorste~hieromtrenf. beveling der Commissie.
Door den Predikant van Colesberg, gesecondeerd door dien van
Uitenhage, wordt voorgesteld, dat het eerste gedeelte van de aanbeveling der Commissie,
onder No. 4 (i), worde aangenomen, luidende:
Dat or drie Superintendenten voor bet Ou
~ derwijs aangesteld worden.”
Amendement.
Als amendement steit de Predikant van Richmond, ondersteund door dien van
Simonsstacl, bet volgende voor :—-“ Dat er, met het oog op No. 4 (i) der Corn missie van
~ Onderwijs é~n Supeuntendent worde aangesteld, en wel met dien verstande, dat hij zich
/
uitsluitelijk aan dat werk zal hebben te wijden.”
/
Aan de discussie nemen deel de Predikanten van Somerset (Oost), Cradock, Beaufort,
7
Darling en Victoria en de eerste Ouderbing van Kaapstad.
Hot voorstel wordb
Tot stemming gebragt wordt hot amendement met 92 tegen 12 stemmen verworpen;
nangenomen.
en daareutegell bet voorstel met 77 tegen 27 stemmen aangenomefl.
De Predikanten van D’Urban en Darling vorzoeken aanteekening dat zij in de mm
derbeid gesternd hebben.
Be Kiadnotulen worden gebezen, en daarop bet dankgebed gedaan door den Predi
kant van Victoria en Peddie.
Geresumeerd en geteekend op heden, den 3Osten October 1873.
“
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TWAALFDE ZITTING.
Donclerda~, den SOsten October 1873.
Afwezig—de Predikant van Beaufort en de Ouderlingen van Aberdeen, Riebeeks
kasteel en St. Stephen’s.
Hot gebed wordt gedaan door den Predikant van Cradock.
Be Notulen der vorige Zitting worden geresumeerd en onderteekend.
De Predikant
be Predikant van D’Tlrbari levert eene vraag in, die hij breedvoerig bespreekt. Do
D’Urh~n levert eene Voorzitter zegt dat hij haar voor do Vorgadering brengen zal, nadat het onderwerp “Opvoe
ding en Onderwijs” zal zijn afgehandebd.
Besluit aangaande
Door den Predikant van Glenlynden, ondersteund door den tweeden Ouderling van
hoofdeli~ke stemming Kaapstad, wordt, met hot oog op de hoofdelijke stemming, die op gisteren gevraagd word,
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voorgesteld, dat het eerste gedeelte van Art 10, 8 aldus gewijzigd worde: “Wanneer een
derde gedeelte van de tegenwoordig zijnde leden zuiks verlangt, zal ieder lid hoojdelzjlc zijne
stem moeten uitbrengen.” Met dit voorstel vereenigt zich de Vergadering.
Be overweging van het Rapport der Algemeene Commissie van Opvoeding en Onder
wijs wordt flu voortgezet. fEet tweede gedeelte der in No. 4 (i) vervatte voorstellen
voor /te~ Oo~~1eli~7ce en iwee voor Izet We~ielif1ce cleel cler Ker,~,” wordt, op verzoek der
Comrnissie, teruggetrokken. No. 4 (ii~ wordt, aldus gewijzigd, aangenomen: “Zij ontvan-.~Het honorarium van
gen ieder jaarlijks minstens £100, tot voorziening in hun dienstwerk, tijdens hunne afwezig#~~j~°°
heid uit hunne gemeenten, en voor reiskosten,”—terwijl tevens bepaald wordt, dat later be
sloten zal worden, waaruit de Superintendenten hun salaris zullen ontvangen.
No. 4 (iii), (iv), (v), a, b, c (zie Rapport) worden alien aangenornen. Jnsgelijks 4, (v), d,
met verandering van “Normaaischolen” in “Inrigtingen ter opleiding van Ondefwijzers.”
No. 3 komt flu in behandeling.
No. 3 (i) wordt, aldus gewijzigd, aaligenomen: “Dat het den Leeraars der onder- ~era~trs z~en don
sclieidene Ringen opgedragen zijn zal, den Ringsinspektoren behulpzaam te zijn, in de ver- bohulpzaam ziju.
vulling van hun dienstwerk, wanrieer zij ambtshalve afwezig moeten zijn.”
No. 3 (ii), wordt, aldus gewijzigd, aangenomen: “Dai zij jaarlijks ontvangen voor H?norarium Van
Ringsmspektoron.
reiskosten eene soni van hoogstens ~10 sterling.
No. 3 (iii) blijft onveranderd.
No 3 (iv) wordt, aldus gewijzigd: “Dat zij, àf door correspondentie, ~f, waar zuiks Pligt van Rings~n
rioodig mogt zijn, door inspektie, in overleg met den Kerkeraad, zich bekend maken met ~
den toestand van het Onderwijs in elke gemeente in hun Ringsressort”
Er wordt verder bepaaid dat iv tot iii en iii tot iv gemaakt zal worden.
No. 3, (v), (vi), (vii), (viii) worden onveranderd goedgekeurd.
No. 5 wordt aldus veranderd: “De drie aan te stellen Superintendenten zullen de Wie do A1gem~ene
Synodale Opvoedmos
Algemeene Synodale Opvoedingscommissie uitmaken, waarvan melding gemaakt wordt in commisslo
nitmaken,
Art. 61~’.
De Vergadering gaat nu over tot het overwegen der anclere beschrijvingspunten, die
op de zaak van Onderwijs betrekking hebben, en vermeld zijn onder Hoofd. II, 5 van het
Ontwerp, in verband met het Rapport der Commissie.
Daar Nos. 1, 2 en S besproken zijn in het Rapport der Opvoedingscommissie, en
alzoo afgehandeld, wordt de aandacht der Vero~aderin~ bepaald bij No. 4: “ De ~ynode Eon voorstel omtreut
Onder
berame een plan, waardoor er, van Kerkwege, in elke wijk der gemeenten onzer Kerk, rond- roudreizendo
wijzers.
reizende Onderwijzers aangesteld worden, onder toezigt van behoorlijk zamengestelde hg
chamen, opdat alzoo voorzien worde in de behoeften van de arme leden onzer Kerk.”
Nadat dit voorstel door den Predikant van Clan william was toegelicht, ontstaat er Eeno discussie bier
eene breedvoerige discussie over de maatregelen die door de Synode dienen genomen te wor- omtrent.
den, ter voorziening in de behoeften der buitenleden onzer Kerk, wat het onderwijs betreft.
Na bet uitspreken van hun gevoelen door de Predikanten van Uitenhage, Stellenbosch, Swel
lendam, Caledon, den Actuarius, en de Ouderlingen van Graaff-Reinet en Knysna) stelt de
Assessor, ondersteund door den Predikant van Uitenhage, voor: “Er worde eene Commissie
benoemd, om een plan te ontwerpen, waardoor in de behoefte van Onderwijs onder de Ian- men
delijke hevolking, en voornamelijk de arme leden onzer gemeenten kan worden voorzien, ten
einde het aan deze Vergadering voor te leggen, en, indien goedgekeurd, de hulp van het
Gouvernernent, bij het ten uitvoer brengen daarvan, in te roepen.”
De Predikanten van Glenlynden, Victoria en George spreken nog hun gevoelen over wordt aangenomon,
deze zaak uit, waarna het voorstel ter stemming gebragt en aangenomen wordt. Als leden
der Corn missie, die verzocht worth, zoo spoedig niogelijk haar Rapport uit te brengen, wor
den henoernd, de Predikanten van Clanwilliam, George, Richmond, Caledon, Colesberg,
Swellendaw, Oudtshoorn, Glenlynden, Victoria en Murraysburg. Behalve het voorstel in
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discussie worden ook nog aan deze Commissie opgedragen, Beschrijvingspunten II, 5, No. 6,
6, No. 1.0, No. 11. en No. 14, die alien op dezelfde zaak betrekking hebben.
Hoofd. II, 5, Nos. 5, 6a, 7 en 9~ worden, met toestemming der Vergaderirig, door de
Voorste1Ier~ teruggetrokken.
Hoofd. II, 5, No. 8: “De Kerkeraad van elke Gemeente zorge, bij het daarstellen
van een Schoolgebouw, dat het eigendorn der Kerk zal zijn, voor een FondS van Opvoeding
enOnderwijs, onder administratie des Kerkeraads,”—is aan de beurt. Daar de Predikant
vaii Richmond, ecbter, nu niet tegenwoordig is, en niemand het voorstel overneemt, wordt
het vervallen verklaard.
Ouders zullen geNa de Pauze wordt Hoofd Ii, 5, No. 12 besproken
“ De Synode geve hare
waarsc~iuwd worden
tegenRoomseheecho- sterke afkeuring te kennen over ouders, lid maten onzer Kerk, die hunne kinderen naar
1en~ ena.
Roomsche Scholen zenden.” l3ij afwezigheid van den Predikant van Uitenhage, leidt die
van Glenlynden het voorstel in. De Assessor, de Predikanten van Stelleubosch, George,
Tulbagh, Simonsstad en Hoopstad, aismede de Ouderling van Stellenbosch, en de eerste
van Kaapstad, spreken ter ondersteuning daarvan.
Eindelijk levert de Predikant van
Tulbagh, ondersteund door dien van Hoopstad, het volgende voorstel in : “ 1)e Synode
waarschuwe ten ernstigste, en wel door middel van den Herderiijken Brief, zoo als door de
Commissie is aanbevolen, die ouders, lidmaten onzer Kerk, die hunne kinderen naar Room
sche en andere Scholen zenden, waar de Gereformeerde Kerk en hare leer miskend, en de
gemoederen van haar vervreemd worden,”—waarmede de Vergadering zich vereenigt.
Hoofd. II, 5, Nos. 13 en 15, die van Normaalscholen spreken, blijven overstaan,
terwiji Hoofd. II, 5, Nos. 16, 17 en 18 reeds bij de bespreking van het Rapport der
Opvoedingscorn missie zijn afgehandeld.
Nu komen ter sprake de Aanbevelingen der Commissie, aan het slot van haar Rapport,
ter bijeenhrenging der noodige fondsen ter uitvoering van de Besluiten ten opzigte van het
B~s1niten tot hut Onderwijs.—Na eenige discussie worden deze aanbevelin&en aaugenomen, en dientencrevolge
vinclen van de fondb
Sen in betrekldng tot vastgesteld, dat a. CC In elke Gemeente de jaarhjksche Coliekte, gezet en geregeld gehondeit
i~ct dynedaleplanter zal worden, en wel hij gelegenheid der Avondmaalsviering in December of Januarij, zoo als
cevo~erng vao ~ reeds vroeger bepaald was ;“ b. “Bij de Registratie van Doop en Aanneming eene heffing
.

.

.

.

Wie

..

gedaan zal worden, in het eerste geval van ze~ pence, en in het laatste van een ~kil1inq, in elk
geval waariri de betrokkene partijen in staat zullen zijn te betalen ;—of auders, indien eene
(emeente zuiks verkiest, eene som, gelijkstaande aan het bedrag, dat alzoo zou worden
bijeengehragt, door haar op eene andere wijze zal worden gevonden ;“ en c. “ Dat de
Superintendenten nog speciale Collekten bij Vergaderingen als anderzins zuilen houden,
wanneer zij de Gemeenten bezoeken.”
tie minderheid
Dc Predikanten van Riversdale en Stellenbosch en de Ouderling van Simonsstad
verzoeken aanteekening dat zij, bij bet stemmen over bet voorgestelde onder lit. 6, in de
rniuderheid waren.
Nog wordt gelezen het Rapport der Commissie over de Beschrijvingspunten, die voor.~
komen onder Iloofd. V, B, I, en betrekking hebben op verbindtenis met Zusterkerken, enz.,
welk Rapport op rnorgen zal worden overwogen.
lie Kiadnotulen worden flu gelezen, waarna bet dankgebed gedaan wordt door den
Predikant van Hoopstad.
Geresumeerd en geteekend op heden, den 3lsten October 1873.
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DERTIENDE ZITTING.
Vr~jda~, den 31~ten Octo6er 1873.
Afwezig—de Ouderlingen van Ceres, Riebeekskasteel en St. Stephens.
Bi~ afwezigheid van den Moderator neernt de Assessor den Voorzittersstoel in. Hot
•gebed worut gedaan door den Predikant van Tarkastad, en daarop worden de Notulen der
vorige Zitting geresumeerd en onderteekend.
Do vraag gisteren gedaan door den Predikant van D’Urban:
Draagt het de goed- O~ de vraag van don
keuring der Hoog-Eerw. Synode weg, dat Loden der Synode tevens a~s Rapporteurs in deze ~8~1~~ant van
Hoog-Eerw. Vergadering voor de Nieuwsbladen ageren ?“ wordt nu behandeld.
Be Predikant van Paarl, ondersteund door den tweeden Ouderling van Kaapstad,
stelt voor hierop to antwoorden: “Do Synode oordeelt, dat zij geen antwoord op do vraag word~ nie~ geant.
van den Predikant van D’Urban versehuldigd is.” In dit gevoelen deelt de Vergadering.
W001’d.
Hot Rapport der Commissie over de Beschrijvingspunten, die onder Hoofd. V, B, 1
voorkomen—Kerkevorband met Zusterkerkeu—wordt nu overwogen. Do aanbeveling dozer
Commissie, voorkomonde in No. 1 a met betrokking tot het Versiag, dat in zake do verbind
tenis tusschen de Gemeenten van hot Rijnsche Genootschap en de Gereformoerde Kerk door
de daartoe benoemde Commissie is ingeleverd, worth aangonomen, en, dientongovolge, boslo
ten: “ Dat, op grond van moeijelijkheden, die door do Rijnsche Broedors zelven zijn aan
gewezen, do voorgostelde veroeniging niet mogelijk is.”
echap zal niet plaats
No. 1, 6, handelt over hot Rapport der Commissie, in de vorige Synodalo Vergadering hobben.
aangesteld, om do inlijving van Zusterkerken bij do onzo to overwegon, en beveelt dat
Rapport aan.—Het bedoelde Rapport wordt gelezen en besproken.
Be Aanbeveling, voorkomende onder No. 15, 1 van hot Rapport: “Be Inhijving van I~s?uesie over do in-1
Zustergemeenten bij onze Kerk is wenschelijk en mogolijk “—geeft aanleiding tot cone
breodvoerige discussie. Do eorste, ondersteund door den tweeden Ouderling van Kaapstad, Kerk.
doet hot volgende voorstel: c~])0 Synode antwoorde : Hot is wonschelijk, mits de Gemeenten, Voorstelhieromtrent.
die tot ons overkomen, zich onderwerpen aan al do Wotten en Bepalingen van ons Kork
gonootschap, maar ander$ niet.”
Be Fredikant van Paarl, ondersteund door dien van Stellonbosch, dient dit amende- Amendement.
ment in
“Do Synode dankt do Commissie voor het breedvoeiig e~i wel oveiwogon Vorsiag
door haai vooigolegd
Zij verklaart evenwel met leedwezen, dat zij, u’thoofde van het
V4
bestaan der Ordonnantie, en do daardoor vigerende Schedule van Wetten en Bepalingen, op
den in hot Versiag voorgestolden grondsiag, in do Inlijving van Zusterkerken niot kan troden.”
Do Predikant van Montagu, daarentegen, gesecondeerd door den Ouderling van Een voorstel van den
Ladysmith, verklaart or zich voor: “J)at do Aanbeveling der Commissie worde aangenomen,
tot aan hot woord “wenschelijk.”—Dit wordt door do Vergadering aangenomen.
Be Prodikant van Ladysmith verzookt aanteekening dat hij in do ininderheid heeft
gestemd.
Do Voorzitter slaat flu ter behandelin~ voor No. 15, III van bet Rapport,—waaronder Disenesie over do
do voorwaarden der voorgestelde. inhijving besproken worden. Ondor eetie langdurige dis- lijving.
voor,vaarden van incussie komen de volgende voorstellen ter tafel
Do Predikant van Beaufort, ondersteund door den Oudeiling van Stollenbosch, stelt Voorstelvan den Pro
voor: “De Synodo acht dat zij do Voorwaardon in No. III opgegeven, van hot Rapport dikant van Beaufort.
over do Inlijving van Zustergemeenten, niet kan aannomen, zoolang als zij eene Ordonnantie

heeft, die kracht geeft aan haar Wetboek.”
De Predikant van Robertson, daarentogen, wil, “Dat No. Ill: i, a, h, c, van hot ~en arne,
Rapport—Zn zal moeten instommen met do Leer der Kerk, met baron Kerkvoim, m~t hare Robertson
Wetten en Bepalingen, voor zoo verre die geene uitzonderingen ten haren behoove bevatten,
0

noinen.

ment van
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—aangenornen worde.”—Dit wordt door den Scriba ondersteund, en door de Vergadering
aangenomefl.
Tegen dit besluit protesteert de Predikant van Darling. De E@rste Ouderling van
Kaapstad verzoekt aanteekening dat hij met deze uitspraak niet beeft ingestemd, en zich het
Wie in de n~inder- regt voorbehoudt om zijne redenen in geschrifte op te geven.—Ook hel)ben in de minderheid~
j\heiem~en. gestemd de Predikanten van Paarl, Riversdale, Zwartland, Victoria, de Tweede Ouderling
van Kaapstad, en de Ouderlingen van Paarl~ Piketberg, Zwartland, Middeiburg, Wellington
en Richmond.
Concept- Mem~ri~~
Dc Scriba levert in het Concept der Memorie aan het Parlement, in zake “ Het
oveihet Vr~jwi ig Vrijwillig Beginsel,” dat, na het afhandelen van het Rapport dat thaiis besproken ~vordt,
~

~er1de

~

gezet.

:

Voorstel.
Amendement.

voor de Vergadering gebragt zal worden.
Na de pauze neemt de Moderator den Voorzittersstoel weder in, en brengt voor ne
Vergadering No. Th, III, 2 van het Rapport over de Inlijving van Zusterkerken: “Zij zal
hare eigene l-Iuishoudelijke Bepalingen mogen hebben, die bij vaststelling of verandering aan
do goedkeuring dcv Synode moeten onderworpen worden, en za~ kunnen afwijken van de
wetten en gebruiken der Ned. Geref. Kerk enz.”—De Tweede Ouderling van Kaapstad stelt
voor, dat, in stede van “zal kunnen afwijken,” kome, “echter zal zij niet mogen afwijken.”

De Actuarius, ondersteund door den Predikant van Riversdale, stelt voor: “Met
betrekking tot dit punt besluite de Vergadering haar oordeel met betrekking tot do vraag
daarin voorkomende uit te stellen, totdat duidelijk gebleken zal zijn, welke, in elk bijzonder
geval, de wenschen hieromtrent ziju van do gemeente die aanzoek doet.”—Met dit Voorstel
vereenigt zich de Vergadering. Door dit besluit is nu No. 2 van bet Rapport der Comniissie
over de Verbindtenis met Zusterkerken (Zie Hoofd. V, B, I van het Ontwerp) aan de orde.
Danrin wordt gehandeld over het aanzoek van de Yrije Gemeente van Hanover om als cone
Gemeente onzer Kerk opgenomen to wordon, en aanbevolen dat dit verzoek ingewilligd
worde.
Discussie over het~,
Dc documenten, die op deze zaak betrekking hebben, worden gelezen.—I)e Predi
aanzoek derVrije Ge
ineente van Hano~e~ kant van Murraysburg, die Voorzitter is eener Commissie, door den Ring van Graaff-Reinet
opgenome9 t~benoemd, oin de hereeniging tusschen de beide gemeenten te Hanover te bevorderen, geeft
worden.
/ L nan bet verzoek van den Kerkeraad dcv Yrije Gemeente aldaar de noodige opheldering. Aan

De beslissing wordt
uitgesteld.

.

.

.

-

-

do discussie nemeu dccl do Predikanten van Tulbagh, Riebeek (West), Hanover, Richmond,
1)arling, Cradock, Uitenhage, Victoria, I~adysmith, do Assessor en do Actuarius, en de
Ouderlingen van Hanover, Stellenbosch, Richmond en do Tweede van Kaapstad. Door
Voorstelhieromtreflt. laatstgenoeinde, gesecondeerd door den Actuarius, wordt voorgesteld : “Dat aan het ver
zoek dcv Vrije Gemeente van Hanover worde voldaan.”
Amendernent.
Do Predikant van Paarl, ondersteund door dien van Hanover, stelt als amendement
voor: “Do Synode besluit aan den wensch der Vrije Gemeente van Hanover to voldoen,
dooi dezelve, als cone G~meente on~er Kerk, in to hjven, en beveelt tevens ernatig aan, do
\~spoedige hereeniging dozer met de Oorspronkelijke Gemeente, als wordende dringend door
beider belang vereischt.”
VerderAmendernent.
Als verder amendement stelt do Assessor, ondersteund door den Ouderling van
Fianover, voor: “Aan hot verzoek van den Kerkeraad dcv Vrije of Afgescheidene Gemeente
van Hanover, worde in zoo verre voldaan, dat zij erkend en ingelijfd wordo in ouze Kerk,
met dien verstande nogtans, dat zij opgonomen worde in de Gemeente van Hanover, en voor
taan met haar als cone vereenigde gemeente be~ta.”
Aan bet verzoek
Hot laatste amendement wordt verworpon; daarentegen dat van den Predikant van
wordt voldaan.
Paarl aangenomen.
lie Kiadnotulen worden flu gelezen, en daarop hot dankgebed gedaan door den
Predikant van Hanover.
Geresumoerd en, na goedkeuring~ onderteekend op heden, den 3den November, 1873.
-
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VEERTIENDE ZITTING,
M~za2zdag, den 3den Novern6er 1873.
Afwezig zijn de Predikanten van Hoopstad, Somerset (West), Simonsstad, Riebeek
(West), Wofeester, Bredasdorp, Napier, Darling, Hopefield, Victoria, en de Ouderlingen van
Darling, Villiersdorp, Janssenville, George, Simonsstad, .1-lopefield, Riebeekskastee]., Ceres
en St. stephen’s.
Het gebed wordt gedaan door den Moderator. De~Handelingen der Dertiende Zitting
worden geresum eerd en on derteeken d.
L)e Voorzitter legt ter tafel een brief van Ds. F. L. Cachet, als Scriba dcv Algemeene Ben Brief van Dc.
Kerkvergadering der Ned. Geref. Kerk in de Z. A. Republiek, nit Holland geschreven op F~1 L. Cachel wordt
den 2Osten September dezes jaars, waarin hij zijn leedwezen betuigt, dat het hem niet
mogelijk geweest is, aan het verzoek dier Kerk te voldoen, om, narnelijk, als hare Deputatie
deze Synode te ontrnoeten,—_ en voorts zijuen broedergroet aan deze Vergadering overzendt,
Door (len eersten Underling van Kaapstad wordt de volgende Motie van Orde inge- Eene motie van Orde
diend: “Ecu spreker zal, door den Moderator of eenig lid dêr Vergadering tot de “Orde”
geroepen zijnde, dade]ijk moeten zwiigen, en zich hebben te onderwerpen aan de nitspraak
van den Moderator.” l)oor den Predikant van Stellenbosch gesecondeerd, wordt dit voorstel,
na eemge discussie, ter stemming gebragt en verworpen.
Op voorstel van den Predikant van Montagu wordt besloten, dat voortaan het Broe- Avondzmingeu wor
derlijke Onderhoud des Woensdags Avonds zal 4worden gehouden, en dat cv, des Vrijdags den bepaald.
eene Avondzitting zal zijn,—de Avondzittingen ten zeven ure te. beginnen.
De discussie over het Rapport der Corn rnissje “over Zusterkerken en Kerkverband” HetversiagderDepu~
wordt voortgezet De documenten, wamop in No 3 van d~t Rappoit gedoeld woidt, name~ de
lijk het Versiag dci Deputatie, dooi de laatste Synode n’iai de Transvaalsche Republiek en Hervormcle I erk in
Natal gezonden, en een brief van wege de Algemeene uolnmissie der Hervormde Kerk in
tafel gebragt.
• ter
Ce Tranevani
worc1en~
cle Republiek, d.d. 28 Junij, 1872, aan de Synodale Commissie onzer Kerk gerigt, worden
gelezen. Op dit punt rapporteert de Commissie, op grond van redenen door haar genoemd,
dat zij, in overeenstemming met de Deputatie, van gevoelen is, dat ouze Kerk ecu innig en
levend belang in de Ned. Iiervormde zoowel ala in de Ned. Geref. Kerk in het Transvaalsche
behoort te stellen; dat zij meent dat de dank der Vergadering verschuldigd is ann de leden
die de Deputatie hebben uitgen-iaakt, en dat zij oordeelt dat het noodig is, dat cv weder eene
Deputatie naar de rIli.ansvaal gezouden wordc.—De Leden der Deputatie, de Predikauten van
Cradock en Uitenhage, geven flog eenige naclere toelichtingen en mededeelingen omtrent
hetgeen zij gedaan hebben, en wederspreken eenige onjuistheden die in den brief van de
Algerneene Commissie der Hervorrnde Kerk voorkomen.—Aan de discussie, die nu plaats
heeft, nemen dccl de Actuarius en de Predikant van Montagu.—Na de Pauze wordt eerst
behandeld ecu voorstel van den Underling van Stellenbosch, dat aldus luidt: “ Dc Hoog- Ben Biddagorn regen
~erw. Synode, als vertegenwoordigende de gansehe Gereformeerde Kerk in deze Kolonie, wordt bepacid.
bepale dat bij de Synodale Biduren, en op aanstaanden Zondag over acht dagen, in al de
kerken er ernstig gedacbt worde aan den dringenden nood, waarin ecu gedeelte des lands,
van wege de aanhoudende zware droogte, verkeert, en dat men vurig tot den 1-leere bicide,
Zich over het land te willen ontfermen.
Door den Ouderling van Caledon ondersteunci, wordt dit voorstel zonder discussie
aangenomen.
Nu worden de documenten betreffende de Transvaalsche Kerken verder behandeld ~~rcI ~
en besproken door de Predikanten van Montagu, Stellenbosch, Ladysmith en Richmond. der Her~rnvJe Kerk
Be Actuaiius, ondersteund door den Pieclikant van Uitenhage, doet flu het volgende vooistel ~ ~
“Er worde eene Commissie benoemd om op den brief van de Algemeene Commissie dcv
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Hervormde Kerk in de Transvaal een Concept-Antwoord op te stellen.” Na de aannemirig
van dit voorstel wordt besloten, dat de verdere overweging van dit gedeelte van het Rapport
zal overstaan totdat het Concept-Autwoord in behandeling zal komen. Als leden van die
Comndssie worden benoemd de Predikanten vaii Stellenbosch, Paarl, Montagu, Murraysburg
en Richmond.

~

Kk’d
ingewilligcl.

No. 4 van het Rapport wordt gelezen en Iuidt aldus: “Verzoek van den Kerkeraad
~4jder Nederd. Geref. Kerk van Zoutpansberg, TransvaaL otn den Eerw. Stephanus Flofnieyr,
~Zendeliug, tot leeraar te legitimeren.”
1)e Commissie is van oordeel dat aan zoodanig verzoek moeijelijk kan voldaan worden,

va~de~

~a0~

~

yoor~te11on van
~ynocte van aen Vr~]-

zij’~ide het in strijd met Art 63 onzer Kerkelijke Bepahngen, en ook, dewiji hlJfl Eeiw
ornmisbaar is voor het zendiugwerk in die gewesten.
Op voorstel van den Actuarius, ondersteund door den Predikant van Cradook, wordt
besloten, de aanbeveling der Commissie aan te nemen.
No. 5 van het Rapport wijst op zekere besluiten der Synode van de Ned. Geref.
-

.

.

Kerk in den Oranje Vrijstaat, den l4den April 1871 gehouden.—In het eerste van die be
sluiten drukt de Synode haren wensch uit, dat er van tijd tot tijd vergaderingen worde.n ge
houden, die zullen worden bijgewoond door Predikanten en Ouderlingen der verschilleride
Neder. Geref. Kerken in Zuid Afrika enz. Hieromtrent besluit de Vergadering: “Aan den
Scriba worde opgeclragen op dit voorstel in broederlijken geest te antwoorden, en te berigten
dat deze Synode het zeer wenschelijk acht, dat er, van tijd tot tijd, zoodanige conferenties
tusscben de naburige kerken plaats vinden; dat zij echter geene mogelijkheid ziet om dit als
eene Kerkelijke Afvaardiging te doen plaats hebben.”
Ret andere besinit van de Synode van den Oranje Vrijstaat heeft betrekking op
rondtrekkende ledematen, die kerkeiijke voorregten wenschen te genieten. I-lieromtrent
wordt besloten :—“ Door middel van de Kerkbode de aandacht van alle Leeraren onzer Kerk
hierbij te bepalen, en hunne medewerking te vragen, opdat orde en goede verstandhouding
tussohen de beide kerken kunnen bevorderd worden.”
Ecu Brief van
No. 6 van het Rapport maakt melding van eenen Brief, geschreven namens de
i~ranscho Zendelingen in Basutoland— Conferentie der Fransche Zendelingen in Basutoland, waarm bedankt wordt voor de bij
en bet besluit dear- dragen door onze Kerk ter ondersteuning hunner gemeenten, tijdens den oorlog in Frankem
rijk, gegeven.—Aan den Scriha wordt opgedragen de ontvangst van dezen brief te erkennen

staat wordenoverwogen.

.

.

en de Fransche Broeders te verzekeren van de voortdurende belangstelling der Synode in
hunnen belangrijken arbeid.
lint versing van Ps.
No. 7 hanclelt over bet Vers1a~ van den eersten Afge~aardiade naar de Diamant
btegmann, Sr., ais
Afgevaa~digde near velden, en van zijrie werkzaamheden aldaar.
Naar aanleading van de opgave der inkomsten
do Diamanltv.elcldefl_ en uitgaven van den Afgevaardigde—den Predikant van Glenlynden—’wordt besloten dat
e,~:~es nit aar- hem het su~plus der collekte gelden voor deze zaak, door den Algemeenen Questor ontvangen,
ter hand gesteld worde, ten einde hem, zoo veel mogelijk, zijne uitgaven te vergoeden.
No. 8 cloelt op Hoofd. V: B, I, 0, 2 van Let Ontwerp—Rapport der Commissie
aangesteld ornin onderhandeling to treden met den Bissehop der Anglicaansche Kerk.—
Be bespreking van dit punt wordt tot later uitgesteld.
No. 9 berigt dat het Versiag der Commissie, aangesteld oni te antwoorden op “de
beschulciigingen door de Afgescheidene Kerk tegen de ouze ingebragt” (Hoofd. V: B. I,
C, 5) niet is ingeleverd. De Predikant van Montagu noemt de redenen op, waarom dit
Rapport nog niet is verschenen.
Besluit aaugaande do
Op voorstel van den Aetuarius, gesecondeerd door den Scriba, wordt besloten: “Dat,
Afgesoheide:Kerk na de kennisgeving, van wege de Cominissie gedaan, dat men namelijk, elkander niet kon
tegen de onze.
ontmoeten, en door correspondentie niet iii alles kon overeenkomen, en dat de toestand
van zaken thans eenigzins gewijzigd is, de Ver~adering hierin beruste.”
No. 10 zendt het Beschr~jvingspunt Hoofd. V: B, I, C 6: “Welke Protestantsehe
den in Art. 47: o.
Kerkgenootschappen bedoelt de V~rTetgeving in Art. 47 c ?“ naar do Vergadering terug. Na
..

.

.
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eenige discussie, waaraan de Predikanten van Oradock, Colesberg, Murraysburg, Montagu,
Paarl, en de Actuarius deelnemen, wordt voorgesteld door den Predikant van Cradock,
ondersteund door dien van Colesberg: “flat in Art. 47 c, het woord erkende ingelascht
worde tussehen de woorden “andere” en “Protestantsche.”
l)aar bet tijd is de Zitting te sluiten, wordt de discussie uitgesteld.
Baar het Fxawen dergenen, die tot de predikdienst wenschen te worden toegelaten, HetexamonvauCan.
volgens de wet, in de tweede week van de maand November, gehouden moet worden, en Dienst
uitge.
dijaten wordt
tot do Heiligo
dit, wegens de zitting der Synode, in dit jaar niet geschieden kan, wordt ann de Comrnissje steld.
voor bet afnernen van het Examen, verlof gegeven een anderen dag te bepalen. Verder
wordt Ds. Vandewall in plaats van wijien den Wel-Eerw. Dr. Heijns tot Primarius bij de
Commissie benoemd.
Be dank der Vergadering wordt bij monde van den Moderator toegebragt aan de Dank wordt toogo.
Gedeputeerden naar de kerken in Natal en Transvaal, en naar de Diamantvelden, en de putoerdennoar
Natal
bragt nan do Gedo.
wensch geuit dat hunne werkzaamheden in de toekomst mogen blijken rijke vruchten en Transvaal, en do
gedragen te hebben.
Diamantvoldon.
Orn redenen wordt besloten het Broederlijke Onderhoud van deze week op den
Avond van Dingsdag, in plaats van ‘.~Voerisdag, te houden.
De Kiadnotulen worden gelezen, en daarop wordt het dankgebed gedaan door den
Predikant van Prins Albert.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den 4den dag van November 1873,

VIJFTIENDE

ZITTING.

Di~18claB, de~z 4d’etz November 1873,
Afwezig zijn de Predikant~en van Darling, Somerset (West), Riebeek (West), en do
Ouderlingen van Worcester, Ceres, Riebeekskasteel, Darling, Hopefield, Villiersdorp, Oudts
hoorn en St. Stephens.
Be Vergadering wordt geopend met gebed door den Predikant van Olifantshoek,
waarop de Notulen der voi’ige Zitting geresumeerd en onderteekend worden.
De Predikant van Stellenbosch dient een voorstel in, dat later voor de Vergadering
gebragt zal worden.
De discussie over de vraag: “Welke Protestantsche Kerkgenootschappen bedoelt de De discussio omtrent
Wetgeving in Art. 47, c P” wordt flu voortgezet. De Predikanten van Montagu, Prins do vraag aangaande
Albert, Swellendam, Hanover, de Actuanus, de Predikant van Cradock, de Assessor, de nootsohappon
Protestantgcho wordt
Ge~
tweede Ouderling van Kaapstad, en de Predikant van Uitenhage nemen daaraan deel.
voortgezet.
Be Predikant van Somerset Oost, ondersteund door den Scriba, levert als amende- Eon Amenclement
nient in: “Act. 47, c. worde aldus veranderd: Achter het woord c~ aangeboden” worde in- wordt nangenotnen.
gelascht, “zal de Leeraar de vrijhcid hebben, hen als Vader en Moeder te laten staan.” Bit
amendement wordt aangenomen.
No. 11 van het Rapport verwijst naar Hoofd. V, B, I, c, 7 van het Ontwerp, en be
rigt dat er van de Commissie van Correspondentie geen versiag is ontvangen.
De Scriba wijst de Vergadering op het feit dat dit punt niet op de Geredigeerde Do Permanents Corn
Beschrijvingspunten voorkomt, en op het Ontwerp geplaatst is door de Pernianente Corn- ~
~
missie van Bezigheden. Naar aanleiding hiervan besluit de Vergadering dat genoemde niet om Beschr~
&mmissie het regt niet heeft, als Commissie, nieuwe Beschrijvingspunten op te nemen.
~ o~3 to
Be Scriba, die lid der Conimissie van Correspondentie is, berigt nu dat er geen
Versing is, omdat deze Commissie geene aanieiding heeft gehad om eenige correspondentit
te voeren.
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No. i2 ziet op Beschrijvingspuflt Hoofd. V, B, I, a, 4: “Do Synode rigte cen
broederlijk sehrijven aan de Gereformeerde Kerk van Frankrijk enz.” Door den Predikant
meerde~ Kerk van van Montagu toegelicbt, en door dien van Simonsstad ondersteund, wordt dit voorstel met
Frankrijk.
eenparige stemmen door de Vergadering aangenomen~ Ret wordt nan de Moderatuur opge
dragen om den Brief op te stellen en te verzenden.
Do Concept-Memorie
Daar hiermede hot bovengenoemde Rapport is afgehandeld, wordt de Concept-Memo
r h
~ ne ann bet Parletnent, tegen bet Vrijwillige Beginsel, door den Scriba opgesteld, gelezen~
Boginsel wordt ter Dc Vergadering besluit om baar ter tafel te laten liggen, tot morgen, ten einde den leden de
tafel golegcl.
gelegenheid te geven, baar in to zien.
Rot Rapport der
Do Voorzitter brengt flu voor de Vergadering hot Rapport der Regtscommissie. Do
Regt000mmlSSlekomt
in iehandeling.
eerste zaak, die daarm besproken wordt, is het Appel van den kerkeraad van ILlchmond
tegen de uitspraak van den Ring van Graaff-Reinet, in zake Wilson versus den Kerkeraad
j~ ~ppei van de,i van Richmond, genoemd in Hoofd. V~ A, VI. 2 van bet Ontwerp.
Na het lezen van dat

Erzaleenbrooclerlijk
~

.

ioorkeraad van Rich~
mood tegen den Ring
van Graaff-Reinot.

.

.

gedeelte van bet Rapport, dat hierop betrekking heeft, verwijderen zich de leden van den
Graaff-Reinetschen Ring die ann de bebaudeling der zaak deel gehad hebben.
Do Uitspraak Ocr
Na cone breedvoerige discussie, waaraan do Predikanten van Somerset (Oost), GTen
wo~dt3jekrachtigd. lynden, de Actuarius, de Predikanten van Robertson, Ladysmith, Prins Albert, Caledon,
Uitenhage en Clanwilliam deelnemen, wordt bet voorstel van den Actuarius, dat door dcii
Ouderling van Stellenbosch gesecondeerd wordt, en aldus iuidt : “ 1)e iritspraak van de
Regtscommissie in deze zaak worde bekrachtigd,”—dOOr do Vergadering aangenomen.
Inhoudderuitspraak~,DO uitspraak luidt aldus : “Aangezien door de Graaff-Reinetsche Ringsvergadering in hare
jjuitspraak, in zake, Wi]son versus den Kerkeraad van Richmond, geene Wetsartikelen
~,~ijjzijn vermeid, waarop genoemde uitspraak steunt, zooals bepaald bij Art. 125 der Kerke

~ ~/

i~lijke
Wetten
:—Zoo ter
oordeelt
dat genoomd
bovengenoemde
als informed,
behoort
to worden
zijde doze
gezet,Vergadering
op grond van
Artikel uitspraak,
der Kerkelijke
Wetten,
gelijk geschiedt bij dozen.”
Be Pred~kant van Somerset (Oost) verzoekt aanteekening, dat hij in do rninderheid
gestemd heeft.
2. AIfM van den
I-let vo1~ende punt in het Versing van de Regtscommissie ziet op Hoofd : V, A,
Korkeraad van D’Ur.
ban tegen den Ring vi. 1, narnelijk hot Appel door den Kerkeraad van B Urban tegen de uitspraak van den
van Kaapetad.
Ring van Kaapstad in zake—grensscheiding tusschen D’ Urban en Philadelphia.
Naar aanieiding van cone vraag van don Predikant van Montagu, meent do Ver
gadering dat do Assessor, hoewel lid der Regtscommissio, toch do plaats van den Modera
tor ban innernen, die met do ovorige leden van den Kaapstadschen. Ring, die in de zaak
gezeten hebben, de Vergadering verlaten heeft.
Aan do discussie over dit punt nemen deel do Prodikanten van Uitenhage, Zwart~
land, Tnlbagh, Willowrnoore, Oudtsboorn en Glenlynden, en do Ouderlingen van Heidel
berg, Wijnberg en Richmond.
Do TThspraak der
Onder do discussie steit do Predikant van Uitenhage, ondersteund door den Ouder
~ ling van Olifantshoek, voor:
“Bat do aanbeveling der Regtscommis~ie wordo aangenomen,
luidende als voigt :—“ Daar, door do bepaling van cone regte lijn van den eenen book der
gemeente naar den andere, zonder vermelding der tusschen-in-liggende plaatsen, niet duide
lijk genoeg is aangewezen welke do grenslijn is, zoo beveelt doze Corn wissie aan, dat do
zaak naar den Ring verwezen worde, opdat or eene duidelijker en meor bevredigende grens
scheiding gemaakt worde.”
Dit voorstel wordt door do meerderhoid aangonornen.
3. Een vooretel cm
Do derde zaak, door do Regtscommissio behandeld, heeft betrekking op Hoofd. V. A,
tegen den P~edikant vi. 3, “Aan den Ring van Tulbagh worde opgedragen, hot klagtschrift door den Oud
vanflarlingopnienw Ouderling van Reenen tegen den Predikant van Darling, op niouw in behandeling te
to bohandelen.
~nemen.” Hierorntrent beveelt do Cominissie aan, dat “ daar er een beschrijvingspunt met
betrekking tot doze zelfde zaak nog in de Hoog-Eerw. Synode zal moeten bebandeld wor
/

..
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den, do beslissing dozer zaak worde uitgesteld, totdat in de Synode zal behandeld zijn hot Do aanbeveling cier
heschrijvingspunt voorkomei~de onder Hoofd. V. K, 3 van hot Ontworp. “Bezwaron om
trout zokere wetsartikclon, als zijnde niet volgons Art. 21° aan de Synocle voorgelezon, on
door dc Moderatoren getoekend.” Met dit gevoelen voreenigt zich do Vergadering.
i)e vierde zaak door do Corn missie behandeld is : “Memorie van P. H. G. van Wijk 4.Bezwarenvanzeke~
en vijf anderen, hunne bczwarcn te konnon gevende, dat zij onder do nieuwe gemoonto van re
Gemeente
Philipo
leden the onder
de
Philipstown getrokken zijn, 011 verzoekende om woder onder Richmond to mogon gebragt town gebragt zijn.
worden,”—jn Hoofd. V, A, vi, 5 van hot Ontwerp genoemd.
Do volgende aanbeveling der Regtscornrnissio wordt door do Vorgadering aangeno- De aanbeveling der
rnen~ “ Daar de Commissic voor do greussoheiding van do gemeonto Philipstown nog niot WO1~d~Ifl,
gerapporteerd heeft aim den Ring van Graaif-Reinet, zoo worde hot aanzoek van de leden
van do gemeente Richmond naar den Ring van Graaff-Reinot vorwozen.”
Hat vijfde punt betreft kl~gten door zekeren L. do Beer tegen eenige Prodikanten 5. Klagteu vanL, do
ingebragt. Do Cominissie hoveelt aan: “Daar do brief van don heor do Boor zekero klag~ Beer.
ten be1i~1st tegen loden van den Graaff-Reinetschen on Kaapstadschen Ring, zoo worde do
kiager naar die Ringen verwezen, onder welke do bedoelcie personen sortoeron, volgons Art. daaromtrent.
I 5~ der Kerkelijke Wetteu, dat bepaalt., dat bezwaren tegon Predikanten bij don Ring
moeten veorden ingebragt.”
He Scriha, gesecondeerd door den Predikant van Richmond, stelt voor: “Do Ver
gaderino; vereenige zich met hot gevoelon der Regtseommissie.”
Ms amendenient wordt door den Predikant van Somerset (Oost), onderstound door Een Amondernont
den Onderliug- van Hanover, voorgosteld: “Aan den Hoer Be Beer worde geantwoord, dat wordt aangenoinen.
doze klagten bij do Synode nict to huis behooron.”—Na eonige discussio wordt dit amende
itiont aa1e~enomen.
He zesde zonk is cone Petitie van 34 personon, zich noemende “Inwonors van do 6. Eene Petitie van
getneente’ Pi-ins Albert, en Ledon der Nod. Geref. Kerk in doze Kolonie,” hanne goed- ~
keuring heebtende. nan bet Voorstel van den Hoor Do Yries, Oudorling van Prins Albert, Predikant.
voorkomende in de Beschrijviugspunten (Zie Hoofd. V : G, 6 van hot Ontworp) : “ Dat,
golijk ecu Predikant bet regt heeft, wanneer hij verkiest, eene gemeente to verlaten, aan eone /
gerneente hot rogt toegekend worde, orn eon Predikant, met wien twee-derden der gemeonte
loden oiitevrcdcn zijn, to bedankon “—en verzoekende dat, om redenen door hen opgogovon,
hot voorstel door de Synode aangenomen ivorde.
Dc Regtscomrnissie is van govoelen dat bet voorstel niet aannemelijk is, en dat,Het gevoelen der
dientengovolge ann bet verzoek van mernorialjsten niet kan worden voldaan—waarvoor ~ ~egtscommissie.
hare redenen bree~lvoerig opgeeft.
In verhand hierniede wordt in beliandeling genomen het reeds genoernde voorstel,
dat door (len Ouderling van Prins Albert wordt toegelicht.
Eene discussie heeft hierover plants, waaraan do Ouderling van Olifantshoek, do Pro
dikant van Monta~u, do Onderlingen van Murraysburg en Hanover, en do Actuarius dccl
nernen.—Laatstg~noen-ido levert ‘het volgende voorstel in, dat door den Predikant van ~~Voorste1 hierorn
Uitenhage gesecondeerd wordt: “In hot onderstelde geval wende do gemeente zich tot
den Ring.”
Terwiji de Predikaiyt ~‘an Richmond aan bet woord is, wordt de discussie verdaagd,
on do Naniiddag Zitting gesloten.
Bij de Avond Zitting wordt het Broederlijke Onderhoud gehouden. Be Predikant Ret Broederlijke Onvan Robertson best eon door hem geschroven stuk voor, over het onderwerp, door de Corn- ~° ~‘De
missie, ter regeling van bet Broederlijke Onderhoud, aanbevolen: “Be Wereld—de Kerk, enz.”
—Leerdar en Lid in aanraking met haar.” Hij wordt gevolgd door de Referenton, de Pro
dikanten van Cobesberg en Cianwilliarn. Verder spreken hierover do Predikanten van Glen
lynden en Cradock, en do Ouderling van Stellenbosch.
-
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De Kiadnotulen worden gelezen en daarop het dankgebed gedaan door den Predi~
kant van Graaff.Reinet.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den ~den November 1873.

ZESTIENDE ZITTING.
Woen$clall, den 5den November 1873.

Afwezig zijn de Predikant van Darling en de Ouderlingen van Darling, Villiersdorp,
Worcester, Riebeekskasteel, Wijnberg, Oudtshoorn, Hopefield en St. Stephens.
De Predikant van Philadelphia doet het gebed, en daarop worden de Notulen der
vorigo Zitting geresumeerd en onderteekend.
Eon Brief, op heden ontvangen van 4 personen to Schietfontein, wordt door den Voor
zitter gesteld in handen van do Permanente Coinmissie van Bezigheden, 0TH aangaande des
zelfs inhoud to rapporteren.
Aan den Afgevaardigde van Aberdeen wordt, wegens dringende omstandigheden,
door hem, in een brief gerigt aan den Moderator, genoemd, verlof gegeven om zich met bet
einde dezer week naar huis te begeven.
De di~3u~ssiekomtren~
Do discussie over het beschrijvingspunt, voorkomende onder Hoofd. V, G, 6, wordt
~ hervat, en aan den Predikant van Richmond bet woorci gegeven, die, na zijne redenen daar
voortgozet.
over breedvoerig opgegeven te hebben, dit atnendement indient: “Het beschrijvingspunt
Voorsteihieromtrent. worde niet aangenomen, als zijnde in strijd met de praktijk der Gereforineerde Kerk in alle
eeuwen en ook van wege do schadelijke gevolgen die daaruit geboren kunnen worden.” Ver
der spreken hierover de Predikanten van Beaufort, IJitenhage, D’Urban, Paarl, Cradock,
Prins Albert, Montagu en Simonsstad, en do Ouderlingen van Stellenbosch, Murraysburg,
Sutherland, do eerste van Kaapstad, en do Ouderlingen van Heidelberg en Simonsstad.
Do eerste Ouderling van Kaapstad, ondersteund door dien van Heidelberg, stelt voor
dat het Rapport der Regtscommissie aangenomen worde.
Eon Amendomen~
Nog een amendement wordt iugediend door den Predikant van Cradock, dat gese
wordt aangenomon. condeerd wordt door den Ouderling van Victoria en Peddie, luidende als volgt: “ De Synode
besluite om te verklaren, dat hot gevraagcle regt aan de gemeenten niet kan worden toege
kend En daar aan leden eener gemeente, die zich bezwaard gevoelen tegen het gethag van
hun Leeiaai, de weg woidt aangewezen (zie Art 155) om zich, namelijk, tot de bevoegde
kerkbesturen, meer bepaald tot do Ringen, te wenden, zoo worde de aandacht van genoemde
Ringen ten ernstigste bepaald bij het voorgeschrevene in Art. 115 van het Kcrkelijk
Reglement.”
Do Actuarius trekt, nadat hij bet woord tot repliek gekregen had, met toestemming
van den Secondant, en met veriof der Vergadering, zijn voorstel terug, ten gunste van hot
amendement van den Predikant van Cradock. Tot stemming gebragt wordt het la~tste
amendement aangenomen.
Do Petitie aan he~
Do Petitie aan do beido fluizen van het Parlemont, door den Scriba voorgelezen zijnde,
goedgekourd.
wordt algemeen goedgekeurd :—Er wordt ook besloten dat dozelve door do Moderatuur,
namens de Vergadering, onderteekend zal worden.
Hot stuk heden morgen ontvangen wordt, op voorstel van de Commissie van Bezig
heden, aan do Regtscommissie ter behandeling toevertrouwd.
Let Rapport ~er
Na do pauze wordt het Rapport der Zendingcommissie gelezen; en daarna het Rap
og-Commissie. port der Commissie, benoemd om over de Beschrijvingspunten, die onder Hoofd. II, 4 van
peron Zen-

het Ontwerp opgegeven zijn, te rapporteren.
Van laatstgenoemd Rapport wordt Hoofd. I, 1, 2 bet eerst besproken, waarin mel
ding gemaakt wordt van het groot gebrek aan bet personeel voor den Zonding-arbeid; en in
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verband daarmede hetgeen de Synodale Zendingcommissie in haar Rapport zegt van den
grooten werkkring, die zich aan haar overal voordoet, en het gebrek aan geschikte Zending
arbejders.
1)it een en ander wordt bevestigd door den .Actuarius,~ die lid is der Zendingoom- Voorsteidaaromtrent
tuissie. Na eene lange discussie stelt de Predikant van Montagu, ondersteund door dien
van Colesberg, voor :—“ Het wordt aan de Zendingooratuisse aanbevolen, om jongelingea
door het land op te wekken en aan te moedigen, zich tot de Zendingdienst te laten opleiden,
en het regthaar vergund, waar het vereischt wordt, eene som, niet te bovengaande Twaalf Pond
Sterling per jaar, uit de Zendingkas bij te dragen, voor elk een die daartoe, onder haar toe
zigt, wordt opgeleid.”
Daar de tijd voor deze Zitting verstreken is, wordt de verdere bespreking dezer zaak
tot morgen uitgesteld.
Be Kiadnotulen worden gelezen, en daarop het dankgebed gedaan door den Ouder
ling van Calvinia.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den 6den dag van Nobember 1873.

ZEVENTIENDE ZITTING.
Donderdqg, den 6den November 1873.
Afwezig zijn de Predikanten van Darling, Victoria, en Tjniondale, en de Ouderlingen
van D’Urban, Darling, Graaff-Reinet, Caledon, Uniondale, Villiersdorp, Worcester, Hope
field, Riebeekskasteel en St. Stephens.
Be Predikant van Riebeek (West) doet het gebed.
Be Notulen der Zitting van gisteren worden gelezea en, nagoedkeuring, onderteekend. Eon voorstolomtrent
De Predikant van Beaufort (West) wil dat de Vergadering bepale, dat do Synode op den dag der smiting.
den l4den dezer maand gesloten zal worden, of dat anders aan loden vrijheid zal worden
verleend otn, indien zij niet langer kunnen blijven, na dien tijd huiswaarts te keeren. Door Antwoord van den
den Voorzitter geantwoord, dat eenig lid daartoe verlof kan bekomen, dringt genoemd lid Voorzitter.
op de bespreking van zijn voorstel niet aan.
Op eene vraag van den Predikant van Cradock wordt geantwoord, dat de Rationarij
hun Rapport in den loop der volgende week inleveren zullen.
Hetzelfde lid geeft ook kennis van een voorstel, dat later overwogen zal worden.
Tot verdere behandeling van hot Rapport over de Beschrijvingspunten in verband uet voorstel ~rntrent
met de Zendingzaak overgaande, overweegt de Vergadering flog hot voorstel van den Predi
kant van Montagu, dat gisteren werd ingeleverd. Hot laatste gedeelte daarvan wordt aldus zers wordt aange.
gewijzigd: “Voor elk eon die zich als Godsdienstonderwijzer onder haar toezigt wil laten ~~0men,
opleiden.” In dozen vorm wordt het terstond tot stemming gebragt en aangenomen.
Ter bespoediging der verdere discussie over dit Rapport worth besloten flu eerst af Tot hot ordenen van
te handelen III: 3, dat het Beschrijvingspunt onder Hoofd. H: 4, No. 4 van het Ontwerp, verlofverkregen
eon Zendeljn’ moet
dat aldus luidt: “Be Synode bepale dat, vóór het examineren en ordenen van eenen Zende- den van do Synodale
ling, het verlof eerst verkregen moet worden van do Synodale Comrnissie bespreekt en Commissie.
aanbeveelt dat bet aangenomen zal worden. Na de toeiichting van den Voorsteller, den
Predikant van Wijnberg, wordt dit punt door den Predikant van ~imonsstad ondersteund.
Be Actuarius, do Predikanten van Aberdeen, Robertson, Stellenbosch en Montagu
spreken tegen dit voorstel.
De Predikant van Colesherg, de Assessor, de Predikanten van Tulbagh, Cradock, Ladysmith en Somerset (Oost) zijn daarentegen vóór eene verandering in Art, 59. Onder de dis
cussie levert de Predikant van Somerset (Oost), onderstound door dien van Willowmoore, dit
amendement Ifi: “Art. 59 ~ 2 luide aldus: de Synodale Zendingcommissie za], daartoe rede
“,
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nen en vrijmoedigheid hebbende, en eerst na verkregeu goedkeuring van do IVloderatuur,
den Applicant verlof geven een Zendelings-examen af te leggen enz.
Do Predikant van Montagu, ondersteund door zijnen Ouderling, stelt voor: “De
Vergadering is van oordeel, dat, met het oog op den tegenwoordigen toestand der Kerk, het
niet wenschelijk is, thans eon maatregel to nemen, zoo als voorgesteld in het beschrij
vingspunt onder behandeling.
Beide amendementen worden verworpen, terwiji het voorstel wordt aangenomen~
Er zullen twee ZenI, 3 van het Rapport wordt nu behandeld. Be Commissie beveelt aan dat er twee
dingcommissien Zijfl. Commissiën zullen zijn, eene voor de Binnen- en eene voor do Buitenlandsche Zending.
De Predikant van Riversdale, ondersteund door dien van Montagu, stelt voor, de
aanbeveling der Commissie aan te nemen.
Be Predikant van Beaufort wil: “In plaats van de aanbeveling der Speciale Corn
missie over de Zending, beveelt de Synode der Algemeene Zendingcommissie aan, haar
werk meer naar buiten uit te breiden. Verder, er blijve maar ééne Commissie bestaan,” en.
wordt hierin door dien van Ladysmith ondersteund.
Be Predikanten van Tulbagh, Clanwilliam, Colesberg, Prins Albert en Stellenbosch
spreken over deze zaak. Bij do stemming wordt het amendement verworpen, en het voor
stel aangenornefl.
Dezelfde leden, die, als Commissie, dit Rapport hebben opgesteld, worden wederom
benoemd, om nu te overwegen welke veranderingen het Reglement, dat in Art. 60 der
Kerkelijke Wetten voorkomt, behoort te ondergaan, en daarop te rapporteren.
Do behandoling van
I: 4, waarin gewezen wordt op den toestand van zaken te Beaufort (West), geeft aan
~ leiding tot eene discussie, waaraan deel genomen wordt door den Actuarius en de Predikanten
to Beaufort wordt nit- van Stellenbosch, Cradock, Murraysburg, Glenlynden, den Assessor en den Predik ant van
gestold.
Simonsstad.
De Predikant van Cradock, ondersteund door dien van Uitenhage, stelt eindelijk
voor: “De verdere behandeling van het Onderwerp thans in discussie worde uitgesteld,
totdat de Zending-Oornmissie zich bereid verklaart orn do noodige inlichting te kunnen geven”
—welk voorstel door de Vergadering aangenomen wordt.
Inlichting wordt go.
a de Pauze komt 1: 5, waarin van den toestand van zaken te Middelburg gewag
~ gemaakt wordt, ter sprake. Nadat door den Predikant van Riversdale en dieii van Simons
to Middolburg.
stad eenige inlichtingen waren gevraagd, en door den Predikant van Stellenboscb en den
Actuarius daarop was geantwoord, en de Ouderling van Middelburg nog had gesproken,
verklaarde de Vergadering zich met de gegevene inlichtingen tevreden.
I, 6, beveelt aan dat de heift van het premium voor £500 jaarlijks uit de Zending
kas voor elken Zendeling zal worden betaald, die zijn leven wenscht te verassureren.
Do Predikant van Cradock wil dat deze aanbeveling niet aangenomen worde, en wordt
door dien van Beaufort ondersteund.
Een Besluit omtrent
De Predikant van Glenlynden, ondersteund door den Ouderling van Stellenbosch,
~1~ol~onW0~::1: stelt voor: “Hot worde aan de Zendingcommissie overgelaten, om de Zendelingen in dienst
hun leven to veras- van onze Kerk, zoo lang zij bij de Kerk blijven, en zich niet aan een ander Kerkgenoot.
schap aansluiten, met niet meer dan tien pond per annum te gernoet te kotnen, in het betalen hunner Ievensprerniums.”
Aan de discussie hierover ne~nen dee! de Predikanten van Glenlynden, Stellenbosch,
Prins Albert, Willowmoore, Cradock, Uitenhage, Graaff-Reinet en George, en de Ouderlin
gen van Olifantshoek, Heidelberg, Ladysmith, Stellenbosch en George. Het amendernent
van den Predikant van Glenlynden wordt aangenornen.
Dc Predikant van Cradock verzoekt aanteekening van protest tegen dit besluit, en
de Ouderling van Heidelberg dat hij in de minderheid gestemd heeft.
Twee
Auditou~r~
Hoofd. II van het Rapport beveelt aan dat er twee Auditeuren zullen worden aange
worn, oad~ Boe- steld om do Boeken van den Penningmeester der Zendingeommissie jaarlijks te inFpekteren,
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en auditeren__geljjk door de Synodale Zendingcommissje in haar Rapport aanbevolen ken van den P~nning~
wordt. De Vergadering vereenigt zich met deze aanbeveling.
::ter te inspee.
Hierop wordt besloten dat, voor het boekhouden de soni van YIJFTIEN POND jaar- Eon Honorarium aan
lijks voor den Penningmeester beschikbaar zal worden gesteld.
~
Hoofd. III, 1. van bet Rapport bespreekt een voorstel van den Kerkeraad van Rich
mond (Hoofd. II, 4, 2 van het Ontwerp), van den volgenden inhoud: “ IJe gemeenten,
die zelve en alleen voor het onderhoud van Zendelingen onder de gekleurden in haar midden
zorgen, worden niet verplzçif tot do jaarlijksche collekte voor de Binnenlandsche Zending.”
Na eenige inlichtingen, door den Voorzitter gegeven, verklaart de Ouderling van
Richmond, dat hij daarin berust.
BooM. III, 2 stelt een antwoord voor op het voorstel van den Predikant van Stel- Onder welke opzigt
lenbosch, te vinden onder Hoofd. II, 4, No. 3 van hot Ontwerp: De Synode bepale, onder Godsdienstonder~ij.
staan Zondehogen en
welk opzigt do door de Kerk ge~éxamineerde en geordende Zendelingen en Godsdienstoncier.. zerO?
wijzers staan.”
Na eenige discussie wordt het volgende besluit genomen: “Buitenlandsehe Zende- Besluit daaromtrent.
lingen en Godsdienstonderwijzers staan onder het opzigt van de Zendingcowmissje, en
onder de tucht van den naasten Ring.”
Be Predikant van Glenlynden levert een voorstel in, dat later besproken zal worden.
Daar Hoofd. III, 3 van het Rapport reeds is afgehandeld, wordt III, 4 besproken, VraagvaudenKerke.
dat op bet volgende beschrijvingspunt van den Kerkeraad van Burgersdorp ziet: “In welke ~
verhouding staat eene Zendinggerneente, waar geen geördend Zendeling is, tot den Kerke- Zondinggemeeuto,
raad eener gevestigde Gemeente onzer Kerk—of, wie is verantwoordelijk voor zulk eene
Gemeente 9” (Zie Hoofd. II, 2, No. 5 van het Ontwerp.) Be Commissie beveelt aan, dat
geantwoord worde: “Onder hot opzigt van den Kerkeraad, die voor zulke gemeente ver- ~OrO~0t autwoord
antwoordelijk is.”
Na eenige discussie verklaart de Predikant van Burgersdorp, dat hij tevreden is met
het ingewonnen gevoelen, dat de Kerkeraad dier gemeente behoort vermeerderd to worden.
Hoofd. IV van het Rapport handelt over het Rapport van de Commissie tot het afne
men van bet GodsdienstonderwijzersExamen en beveelt de aanneming daarvan aan,—met
welk voorstel de Vergadering zich vereenigt.
Be Kiadnotulen worden gelezen, en daarop wordt hot dankgebed gedaan door den
Prodikant van Somerset (Oost).
Gerestimeerd en onderteekend op heden, den 7den dag van November 1873.

ACHTTIENDE ZITTJNG.
Vr~da~, deii 7clen Novem6er 1873.
Afwezig zijn de Predikanten van Victoria en Maclean en de Ouderlingeti van Cale
don, Riebeekskasteel, Hopefield en St. Stephens.
Do Scriba doet hot gebed, en hierop worden de Notulen der vorige Zitting geresu
meerd en onderteekend.
Aan den Ouderling van Cores wordt, op zijn verzoek, verlof verleend zich naar huis
te begeven.
Be Commissie, die benoemd was om de verschillende plannen ter vorming van Onder- Hot Rapport dor
wijzers in ons land to overwegen, levert hear Rapport in, dat terstond gelezen en overwogen ~m~~n~b0emd
worth.
ming van Onderwij
De Actuarius licht het plan toe, dat door de Commissje wordt aanbevolen.
zero to beramen.
De Predikant van Burgersdorp, ondersteund door den Ouderling van Graaff-Reinet, Discussie daaroni
stelt voor, dat. de eerste aanbeveling der Commissie.—.” dat het tegenwoordig Reglement met trent.
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eenige geringe wijzigingen blijve bestaan”_-aangeflOmen worde. Met hen vereenigt zich
do Vergadering,
De tweede aanbevehng—” Aan do Superintendenten worcie magt gegeven, om aan
de twee scholen, die zij de beste oordeelen, eene Toelaag van £100 of £150 per jaar te ver
leeneri “—wordt aldus gewijzigd: “Opvoedingscommissie” in plaats van “Superintenden
ten” en “~100” in plaats van “~1O0 of £150,” en aldus aangenomefl.
MiddelenbopaaM tot
Dc derde aanbeveling, betreffende bet bijeenbrengen van ecu Ponds, wordt insgelijks
~ ~ goedgekeurd: “ Dat, zoo mogelijk, in den loop van het volgend jaar elke gemeente van ons
opleiding van Onder- land bezocht worde door Deputatiën, door de Synode benoemd, ten elude to kollekteren voor
wijzers.
eon Ker/ce?ij1~ &hoolfon&~ ter Opleiclin~q van Onc1erw~jzer$, uit de renten van welk buds de
jaargelden der Kweekelingon kunnen betaald wordeii.
Ret Rapport der Commissie, ~aan welke het opgedragen was de voorstellen betreffende
Ce 1ande1i~ke bevol- Scholen voor de landelijke bevolking en arme leden onzer Kerk te overwegen, wordt gelezen.
issie uitgesteld.
Nadat verscheidene loden hierover gesproken hadden, wordt do verdere discussie,
op voorstel van den Predikant van Somerset (Oost), tot Maandag morgen uitgesteld.
Zondageoholen aanNa do Pauzo brengt do Voorzitter voor de Vergadering Eloofd. V: E, 1 van bet
bevolen.
Ontwerp__Zondagscholen—” Do Synode nerne maatregelen om do zaak van Zondag
scholen door niiddel van do Drukpers te bevorderen”—dat door den Predikant van Robertson
wordt toegelicht. Door dien van Stellenbosch gesecondeerd, levert eerstgenoemde dit voor
stel in: “Do Synode stelle eene Commissie aan, om, door middel van eon Tijdschrift, of
anderzins, in de behoeften van Zondagscholen te voorzien, vooral met betrekking tot geregelde
Zon dagschoollessen, en Artikelen voor Zondagscholen geschikt.”
Op dit punt spreken do Actuarius, do Predikantvan George, do Eerste van Kaap
stad, do Assessor, de Predikanten van Uitonhage, Cradock, (ilenlynden on Stellenbosch,
waarop do Predikant van Cradock, door den Scriba ondersteund, dit amendement inlevert,
dat door do Vergadering wordt aangenomen: “De Synode besluito om do aandacht van
Kerkeraads- en Gemeenteledon zeor dringend te bepalen bij de zoo nuttige zaak van Zondag
scholen, en wel, vooral, door middel van den Herderlijken Brief.”
Roofd. V. E, 2: “ Do Synocle berame rniddelen, waardoor in do behoefte aan Biblio
theken voor Zoridagscholen gemakkelijker voorzion kan worden,” wordt door den Predikant
van Robertson toegelicht, die daarop, met toestemming der Vergadering, hot voorstel intrekt.
[)aar Floofd. V: E, 1. (Aannoming) reeds is afgehandeld, wordt V: E, 2 besproken,
dat aldus luidt: “Flet worde, in vervoig van tijd, van elk persoon, die lidmaat wil worden
van do Ned. Geref. Kerk, vereiscbt? dat hij bekend zij met den inhoud van den Heidelhergschen
Catechismus.” Hetgeen tot dit voorstel aanleiding heeft gegeven, wordt door den Predikant
van Glenlynden medegedeeld, die echter op de behandeling van zijn voorstol niet aandringt.
Floofd. V: E, 3: “Do Synode gevo cone duidelijke verkiaring van Art. 68 a,”—wordt,
bij afwezigheid van den Predikant van Heidelberg, door dien van Simonsstad overgenomen.
—Aan do bespreking van dit onderwerp nemen deel de Scriba, de Ouderlingen van Heidel
berg, Bredasdorp en Stellenbosch, en de Predikanten van Burgersdorp en Somerset (Oost).
Wiebelijdenismoeten
Dc Scriba, gesecoudeerd door den Predikant van Simonsstad, stelt voor: “Dat, daar
er cone onduidelijkheid in dit punt is, het aau de Commissie van Revisie worde opgedragen,
om bet naar het gevoelen van doze Vergadering to formuleren, hetwelk hierop neerkomt—
dat bet afnemen van Belijdenis hot werk is van den Leeraar, tezamen met eon of moer
Ouderlingon.”
Hoofd. V: E, 4: “Hoe moet de uitdrukking verstaan worden—het afleggen van
belijdenis voor den Leernar en do openbare bevestiging wordt als één actus beschouwd?”
—wordt door den Ouderling van Clanwilliam, bij afwezigheid van zijuen Predikant, met
verlof der Vergadering, terugcretrokken.
Diseussie over den
onderdom van jonge
Hoofd. V: E, 5 en 6 worden, bij afwezigheid van den Prodikant van Willowmoore,
Lidmaten.
door dien van Cradock toegelicht, die bet laatste punt heeft ingezonden. Ondersteund door
..

.
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den Predikant van Uniondale, stelt hij voor dat het laatste voorstel: “ In Art. 68 worde
“16” in “ 17,” en “15” in “ 16” veranderd “—aangenomen worde.
Be Ouderling van Bredasdorp, gesecondeerd door den Assessor, wil “dat de wet
onveranderd blijve.” Hierrnede stemt de Vergadering in.
Hoofd. V, A, v, 3, dat is blijven overstaan, wordt in behandeling genornen: “Be
Synode make de Kerkvisitatie tot een algemeenen regel in onze Kerk enz.” Het wordt door
den inzencler, den Predikant van Montagu, breedvoerig toegelicht. Terwiji hij nog aan het
woord is, wordt de verdere behandeling van dit punt tot de Avondzitting uitgesteld.
In den avond weder bijeengekomen zet de Vergadering de verdere overweging van D~scus~e omtreut
dit punt voort. Nadat de Voorsteller zijne toehchting had geeindigd, levert hij het volgende visiatio.
persoonJijke Kerk
voorstel in, dat door den Ouderling van Bredasdorp gesecondeerd wordt: “Be Synode
make de persoonlijke Kerkvisitatie of Gemeentebezoek tot een algemeenen regel voor de
onderseheidene Ringen.”
Be Predikant van Hopefield, ondersteund door dien van Oudtshoorn, dient als amen
dement in: “Daar Art. 34, c de Ringen genoegzaam in de gelegenheid stelt, em met de
aangelegenheden der verschillende gemeenten onder hun ressort bekend te worden, zoo
worde beschrijvingspunt V: 3 niet aangenomen.”
De Ouderlingen van l3redasdorp, Prins Albert en Hanover, en de Predikanten van
Simonsstad en Hopefield, de Scriba, de Predikanten van Willowmoore, Cradock en Oudts
hoorn spreken over dit punt.
Bij de stemming word~ het amendement verworpen, en het voorstel met eene meer- Ret Beshuit.
derheid van 32 tegen 30 stemnien aangenomen.
De Vergaderin~ besluit nu dat er eene Commissie zal worden aangesteld orn de Commiseie bonoemd
pligten der Visitatores te omschrijven, en aan de Vergadering voor te stellen. Be Voorzitter
Visitatores
to dor
•
om
do pligten
benoemt tot Leden dezer Commissie den Actuarius en de Predikanten van Montagu en Sohrijven.
Cradock.
Hoofd. V, A: v, 4 blijft, op verzoek van den Voorsteller, overstaan. Hetzelfde ge
schiedt ook met Hoofd. V, 0: 1-4.
Hoofd. V, 0: 5: “Be Synode bepale in welke gevallen het voor de Leeraren der
Nederduitsch Gereformeerde Kerk noodig is, het Gouvernement om verlof van afwezigheid
te vragen,”—wordt, na toelichting van den Voorsteller, en het inwinnen van het gevoelen
van eenige leden, met verlof der Vergadering teruggetrokken.
Hoofd. V, F: “Hulpbehoevende Gemeenten,” wordt nu voor de Vergadering ge- Er ie geon Rapport
bragt.—Beide Commisslen rapporteren dat er geene aanleiding geweest is, om tezamen te van
voorHalpbehoevende
do Commissie
komen, en derhalve geene rapporten in te leveren zijn.
Genaeenten.
Be Kiadnotulen worden gelezen en het dankgebed gedaan door den Predikant van
Oudtshoorn.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den lOden dag van November 1873.
-

NEGENTIENDE ZITTING.
Maa2zcla,çi, den lOden November 1873.

Afwezig zijn de Predikanten van Mosselbaai, Napier, Bredasdorp, Victoria en Ped
die, Franschhoek, Glenlynden, Heidelberg, Hopefield, Somerset (West), en de Eerste van
Kaapstad, en de Ouderlingen van Puns Albert, Graaff-Reinet, Villiersdorp, Caledon, Simons
stad, Hopefield, Philadelphia, Somerset (West) en St. Stephens.
Het gebed wordt gedaan door den Moderator.
Be Handelingen der jongste Zitting worden geresumeerd en onderteekend.

88
Bij de resumptie der Notulen verzoeken de Predikanten van Prins Albert, George,
.D’Urban en Victoria aanteekening dat zij bij de discussie over de 1(erk-visitatie niet tegen
woordig geweest ziju, en daartegen protesteren.
De Moderator berigt dat hij, op Vrijdag avond niet tegenwoordig geweest zijnde,
buiten de gelegenbeid was, toen het rapport gevraagd werd van de Westelijke Commissie
voor Hulpbehoeveflde Gerneenten, als Voorzitter van die Commissie mede te deelen, dat hij
met cen ander lid, namelijk wijien de Wel-Eerw. Dr. Heijns, noodig geoordeeld had, een
gunstiger tijd af te wachten voor het doen eener inzarneling, nit welker renten aan behoef
tige gemeenten huip kon worden verleend.
Be Predikant van Oudtshoorn levert een voorstel in, dat gesecondeerd wordt door
dien van Riversdale: “Dat het besluit orntrent de Kerk-visitatie, op Vrijdag avond geno
men, in revisie worde gebragt.”
Be Moderator zegt dat bij in twijfel is of hij dit voorstel, overeenkornstig het
Reglement van Orde, ter tafel leggen kan, doch dat bij zich hierorntrent heden natniddag
verkiaren zal.
Het rapport der Commissie aangesteld om een plan te ontwerpen, ter voorziening in
landelijko bevolking. de behoefte aan Onderwijs onder de landelijke bevolking en voornarnelijk de anne leden
onzer gemeenten wordt weder besproken. De Commissie is van oordeel dat er in zekere
deelen van ons land, uithoofde van den grooten afstand en de armoede der landelijke bevol
king, dringende behoefte bestaat aan rondreizende Onderwijzers, en doet, om in die behoefte
te voorzien, eenige aanhevehngen.
Be eerste aanbeveling wordt, aldus gewijzigd, aangenomen~: “Dat deze rondreizende
Onderwijzers staan zuilen onder toezigt van den Kerkeraad of eene plaatselijke Corn missie.”
Versoboidone aanBe tweede aanbeveling. “Dat, waar bet noodzakel~jk is, het Onderwijs gedeeltelijk
aango~ gedurende den dag, en gedeeltelijk gedurende den avond gegeven worde,” blijft onveranderd..
Insgelijks wordt onveranderd aangenomen de derde aanbeveling: “Dat er bij de
Regering aanzoek gedaan worde, om deze nieuwe orde van scholen—zoo geschikt voor ~onze
landelijke bevolking, die door eigenaardige moeijeiijkheden buiten staat zijn zich zelven te
helpen,—daar te stellen.”
De vierde aanbeveling ondergaat eene wijziging en luidt aldus: “Dat de Superin
teudent-generaal van Opvoeding verzocht worde om ondersteunilig te verleenen, d6.âr, waar
zoodanige Onderwijzers aangesteld worden, tegen de noodige guarantie van eene gelijke
waarde, door den Kerkeraad of School-commissie.”
Eon Korkoraad is goDaar er bij sommigen twijfel hestaat of de Kerkeraad het regt heeft, nit de gewone
Korkekas hot Ofldor- inkomsten geld te gebruiken ter onderwijzing van arme kinderen, zoo wordt door den Pre
wijzen yan armen to dikant van Stellenbosch voorgesteld, door dien van Zwartland gesecondeerd, en door de
ondorstounon.
Vergadering besloten: “De Yergadering verklaart het als haar gevoelen dat de Kerkeraad
geregtigd is, uit de loopende inkomsten der Kerkekas, het Onderwijs, vooral der armen, te
ondersteunen.”
De vijfde aanbeveling wordt, met eene wijziging, aangenornen: “Dat men met den
Superintendent-generani van Opvoeding onderhandele, om, als voldoende aanbeveling van
zoodanigen Onderwijzer te beschouwen, een Certifikaat van bekwaamheid en goed zedelijk
gedrag, schriftelijk door een daartoe bevoegden persoon bij hem ingediend.”
De aanbeveling der Commissie wordt ook goedgekeurd—” Dat, waar de woningen der
arme bevolking digtbij elkander zijn, en een genoegzaaal aantal kinderen kan verkregen
worden, ten einde eene school te stichten, aanzoek gedaan worde bij de Regering, om scholen
op te rigten op dezelfde voorwaarden als waarop de bij name bekende “Mission ~chools”
gesticht worden.”
Dc Vergadering vereenigt zich met bet gevoelen der Commissie aangaande beschrij
vingspunt II, 5, No. 6, 6: “Dat de GouvernementSbepELlmgen, gemaakt ter daarstelling van
Kostscholen in de buitendistrikten, we? zullen beantwoorden in digtbevolkte en meer of mitt
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vermogende streken van ons land, maar izieg zal voorzien in do behoeften van de arme leden
on~er Kerk, en wel 1. Omdat de waarborg door de Regering ge’éischt op geene mogelijke
wijze kan gegeven worden, en 2. Omdat, benevens den waathorg, er ook voor behoorlijke
gebouwen en schoolbehoeften gezorgd moet worden.”—Verder, dat, ten opzigte van II, 5,
No. 10: “Be Synode doe bij de Wetgeving aanzoek om voorziening te maken voor subsi
die aan scholen buiten at enz.”—er aan het daarin gevraagde voldaan is, door hetgeen de
Corn missie heeft voorgesteld.”
Ten opzigte van II: 5, No. 11 “daar het onderwijs in het Nederduitsob, als de taal Over het Onderwij~
van een groot deel des lands, en die onzer Openbare Eeredienst, Regeringswege alle aanmoe- in het Nederthiitsch.
diging mist enz.: “vereenigt zich de Vergadering met de aanbeveling der Commissie :
“Bij den Superintendent-generaal van Opvoeding aan te dringen, toelagen te verleenen aan
Scholen, alwaar uitsluitelijk in het Nederduitsch onderwijs wordt gegeven.”
Ten opzigte van II: 5, No. 14—dat ziet op de oprigting van de kostscholen, waar
toe het Parlement in zijne laatste zitting besloten heeft,—verzoeken do Predikanten van
Somerset (Oost) en Colesberg, om hetgeen daarorntrent door heii is voorgesteld te mogen te
rugtrekken. Nadat de Actuarius het Gouvernementsplan breedvoerig had besproken en
aanbevolen, verleent de Vergadering de gevraagde toestemming tot terugtrekking.
Na de pauze wordt het laatste gedeelte van het rapport voor de Vergadering gebragt, EeneDeputatiewordt
waarin aanbevolen wordt, dat or eene Deputatie van wege doze Vergadering afgevaardigd ~°~ri~nd~
worde, om met den Superintendent-generaal van Opvoeding en Onderwijs deze zaak te be- goneraal van Opvoo
spreken. Ook met deze aanbeveling vereenigt zich do Vergadering.
ding to raadplegen.
Tot Deputatie worden benoemd de Actuarius, met de Predikanten vali Somerset
(Oost), George, Swellendam en Uitenhage.
Be Predikant van Victoria, gesecondeerd door den Ouderling van Hanover, levert Voorstellon omtrent
dit voorstel in, dat door de Vergadering wordt aangenomen: “De Synode beveelt het aan ~d
deren van
alle gemeenten ten dringendste aan, om, waar zuiks eenigzins mogelijk is, zich te bedienen
van de voorregten, door het Gouvernement aangeboden, in de daarstelling van Kostscholen
op de dorpen en in de buitenwijken.”
Een ander Voorstel van den Predikant van Victoria wordt in overweging genomen,
luidende aldus: “ Deze Vergadering spreke het als haar gevoelen nit, dat, om de zaak der
Opvoeding, vooral in de buitendistrikten, te bevorderen en te bestendigen, er in ieder Veld
kornetschap een of meer Scholen van de derde kias worden opgerigt; en dat, om de onkosten
te vinden, den Superintendenten worde aanbevolen otu het Gouvernement te verzoeken, mu,
door middel der verschullende Afdeelingsraden, eene jaarlijksche belasting tot dat doel te
heffen.”
Gesecondeerd door den Ouderling van Victoria, wordt het tot stemming gebragt doch
verworpen. 1)e Predikant van D’Urban verzoekt aanteekening dat hij in de minderheid
heeft gestemd.
De Penningmeester der Algemeene Opvoedingscommissie legt zijne boeken ter tafel, Do di~cus~io omtrent
die in handen gesteld worden van den Predikant van Cradock en den Ouderling van George, ~;J~ wordt
om dezelve na to zien en rapport uit te brengen.
Nu wordt ter tafel gebragt eon vroeger ingediend voorstel ~an den Predikant van
Stelleribosch, van den volgenden inhoud: “Aangezien hot plan ter bevordering van de Op
voeding en het schoolwezen, voorgedragen in het Rapport der Algemeene Opvoedingscornmis.
sie, en goedgekeurd door de Commissie, door deze Vergadering aangesteld, om daaromtrent
te beraden en te rapporteren, niet do noodige en tot een heilzaam werken gewenschte eon
stem~uigheid verwekt. Aangezien de zaak, daarin betrokken vooral in dit tijdsgewricht, als
cone levenszaak voor de Kerk en de maatschappij moot beschouwd worden, en hierdoor
schade Iijden kan;
“Zoo besluit de Vergadering nit haar midden cone Commissie aan to stellen, be—
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staande uit vijf loden, van dewelke twee uit do Commissie voornoemd zijn zullen, en aan
doze op te dragen
1. Art. 61 a van hot Schema over het Lager Onderwijs, te zamen met bovengenoeai
tIe Rapporten, naauwkeurig te overw egen, en
2. Uit beido te zamen of afzonderlijk, of ook, zonder aan dezelve gehouden te zijn,
eon plan dat zich door eenvoudigheid en uitvoerbaarheid zal aanbevelen, zoo mogelijk en ten
eerste op te stellen, en der Vergadering voor te dragen.”
1-let wordt gesecondeerd door den Predikant van Clanwilliam, doch door de Verga
dering verworpen.
Do Voorzitter vestigt flu de aandacht op hot Voorstel van den Predikant van Oudts
hoorn, dat in den morgen was ingeleverd.
1)aar dit Voorstel do revisie van eon vroeger in deze Vergadering genornen beslmt
ten dod heeft, en do wet op dit punt niet duidelijk is, best do Voorzitter nit bet Concept
van do Commissie van Revisie de door baar voorgestelde wijziging van Art. 10: 22 en 23~
voor, met het oogmerk dat, indion de Vergadering de voorgestelde verandering goedkeurt,
de aldus veranderde wet terstond zou kunnen worden toegepast op hot onderhavige geval.
Dc Vergadering vereenigt zich met de voorgestelde verandering van hot wetsartikel. Dien
tengevolge wordt tIe vraag aan do Vergadering voorgelegd of hot besluit, waarop dit voorstel
doelt, in revisie zal wordon gebragt of niet?
Eene discussie heeft hieromtrent plaats, waaraan deelnemen do Predikanten van
D’Urban, Darling, Uitenhage, Prins Albert, Caledon, Graaff-Reinet, de Scriba, en de Predi
kanten van liadysmith, George en Robertson.
Ter stemming gebragt, is do meerderheid tegen eene revisie van hot besluit.
Nu komt voor do Vergadering hot Concept-Reglement op de Kerkvisitatie. Bet
De discussie orntrent eerste Artikel luidt aldus: “Om bet derde jaar wordt er persoonlijke Kerkvisitatie of
K~tatie wordt Gemeentebezoek gehouden door de verschillende Ringen in hun Ringsressort.”
Do Scriba,
ondersteund door den Predikan1~ van Stellenhosch, stelt voor dat bet aangenomen worde.
Hierop vo]gt er cone lange discussie, waaraan deelnemen do Predikanten van D’Urban,
Uitenhage, do Assessor, de Predikant van George, do Ouderling van Hanover, de Predikanten
van Darling, Montagu, Tulbagh, Prins Albert en Cradock. Laatstgenoemde levert dit
amendement in, dat gesecondeerd wordt door den Predikant van Uitenhage: “Aangezien hot
beginsel van Kerkvisitatie met eene kleine meerderheid is aangenomen, en het nit do dis
cussie gebleken is, dat or bezwaren bestaan tegeri bet dadelijk in working brengen van hot
He~vroeger gonomen uitgesproken beginsel, zoo besluite de Synode, cm de bebandeling van bet Reglement ter
besluit wordt her.. tafel voor het tegenwoordige to laten rusten en worde do aandacht der verschillende Ringen
roepen.
‘
dnngend bepaald hij al hetgeen vereischt wordt
in Art. 34 van bet Kerkeiijk Reglement.
Met dit amendement vereenigt zich de meerderheid der Vergadering.
Na hot lezen tIer Kiadnotulen worth het dankgebed gedaan door don Predikant van
Caledon.
Geresurneerd en onderteekend op heden, den ilden dag van November 1874.
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TWINTIGSTE ZITTING.
Din,çsd€~g, den llden November 1873.
Afwezig—de Predikanten van Mosselbaai, Ceres, Somerset (West), Pranschhoek, Vic
toria en Peddie, en de Ouderlingen van Simonsstad, Caledon, Graaff-Reinet en St. Stephens.
Do Ouderling van Robertson doet het gebed, en daarop worden de Handelingen der
negentiende Zitting geresumeerd en geteekend.

Eon brief, ontvangen van den Zendeling J. W. F. Roth, wordt der Permaneute Com~ ~rief van den Eorw,
missie van Bezigheden ter hand gesteld, om daarop te rapporteren.
Dc Ouderling van Heidelberg maakt aanmerking over do stoornis die dagelijks ver- Kiagie over hot
oorzaakt wordt door het te laat binnen komen van leden, en spreekt in hot breeue
Zijil van Leden.
1
laat binnen homen
gevoelen uit over bet wanordelijke daarvan.
Do Moderator verklaart daarop dat hij hoofdzakelijk met bet gezegde van den Broe- net gevoelen van
der van Heidelberg instemt, wijst op de Bepaling in het Reglement van Orde, dat de Ver den Moderator daar
gadering precies op ecu te bepalen uur beginnen zal, en zegt dat dezo bepaling, zoowel als do
eisch van Gods Woord, dat alle dingen eerlijk en met ordo gesehieden, hot voor ieder lid tot
een gebiedenden pligt maakt, om vóór hot gebed in de Vergadering to zijn.
Nu wordt in behandeling genomen Hoofcl. V, A, vi, 3: “Aan den Ring van Tul- Bezwaren omtren~,
bagh worde opgedragen, het klagtschrift, door den Oud-Ouderling van Reenen tegen den fliet can do Synode
Wetsartikelen
die
Predikaiit van Darling, op nieuw in behandeling te nemen,” en, in verband daarmede, voorgelezen, en door
Hoofd. V, K, 3: Bezwaren omtrent zekere Wotsartikolen, als zijndo met, volgens Art. teekend
de Moderatoren go
21 a, aan de Synodo voorgelezen, en door do Moderatoren geteekend.”
Do Scriba leest nit hot Rapport der Regts-conimissie bet door haar daaromtrent be
slotene voor. Daar dit besluit eindigt met de aanbeveling, dat do Vergadering eerst hot
laatste beschrijvingspunt zal behandelen, maakt do Vergadering eenen aauvang met do
overweging daarvan.
De Predikant van Clanwilljam, als Voorzitter van den Ring van Tulbagh, noemt do Disonssie daarorn
omstand-igheden die tot dit beschrijvingspunt aanloiding hebben gegevon, en wijst op het~~nt
feit, waarop bij do behaudeling van do klagt tegen den Predikant van Darling door den
Ring van Tulbagh werd gedrukt, dat Artt. 156—161, gelijk zij nu in bet Wetboek staan,
daarin werden opgenomen, zonder dat zij in dien vorm aan do Vergaciering zijn voorgelezen,’~
en door de Moderatoren geteekend, zooals g&discht wordt in Art. 21 a.
Aan do discussie, die hierover ontstaat, nemen dccl do Predikanteri van Tulbagh,
Montagu, Beaufort, do Actuarius, do Assessor, do Scriba, en do Predikanten van Richmond,
Caledon, Cradock, Glenlynden en Stellenbosch, en do beide Ouderlingen van Kaapstad.
Onder do discussie worden do volgende voorstellen ingediend :
Versoheidene
1. Door den Scriba, ondersteund door den Predikant van Simonsstad: “Do Verga..~el~
dering, do bezwaren van den Ring van Tulbagh vernomen hebbende, erkent dat or grond /
voor was, doch, daar do Wetsartikelen die dat bezwaar hobben opgeleverd, nu do sanctie derp ~
Synode zullen ontvangen, berust daarin.”
2. Door den Predikant van Richmond, onclersteund door den eersten Ouderling van
Kaapstad: “Do Synode, gelet hebbende op het bezwaar van den Ring van Tulbagh, is van
gevoelen, dat, om aan hare besluiten kracht van wet bij to zetten, overeenkonistig Art. 21 a
behoort gehandeld to zijn.”
3. Door den Predikant van Glonlynden, gosecondeerd door den Ouderling van Cal
vinia: “De Synodo heeft hot regt niet hare wetgevende magt aan eeno Commissie te
delegeren.”
4. Door den Predikant van Calodon, ondersteund door den Assessor: “Terwiji do
wijze, waarop de wetten, bedoeld in Beschrijvingspunt K, 3, in hot Wetboek opgenomon
zijn, niet in strijd is met die, waarop tot hiertoe gehandeld werd, beschouwt do Synode, dat
de bezwaren van den Ring van Tulbagh ongegrond waren.—Tevens besluit do Synodo, in
de toekomst, in doze naar Art. 21 a te handolen.”
5. Door den Predikant van Montagu, gesecondeerd door zijnen Ouderling: “Do
Vergadering, do bezwaren van den Ring van Tulbagh gehoord hebbende, neemt die voor
kennisgeving aan.”
Vóór do stemming wordt nan de Afgevaardigden van Darling verlof verleend buiten
stemming to blijven.
-

.
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Ret amendement van den Predikant van Montao’u wordt verworpen, en dat van then
van Caledon aangenomen.
Wie indo minderheid
Be Predikanten van Richmond, Paarl, Tulbagh, Clanwilliam, Heidelberg, Riebeek
waien.
(West), Calvirna, Prins Albert, Simonsstad en Hopefield,en de Ouderlingen van Stellenbosch
en Paarl verzoeken aanteekening dat zij in deminderheid gestemd bebben.
Ret gedeelte van het rapport der Regts-cocnmissie~ dat bet beschrijviugspuut van
den Kerkeraad van Montagu, hierboven genoemd, bespreekt, wordt nu overwogen.~
Na eernge discussie, waaraan de Predikanten van Simonsstad, Glenlynden, Uiten
hage, Montagu, Cradock en Paarl deelnemen, worden de volgende amendementen inge.
leverd
Voors~~t~ ~
I. Door den Predikant van Cradock, ondersteund door den Ouderling van Somerset
klagtsohrifttegeflden (Oost): “Met het uitgesproken gevoelen van de Synode voor zich, betreffende de gegrond
~ T’~e~~ heid van de bezwaren door den Tulbaghschen Ring gekoesterd, bij de behandeling van
doling name.
de zaak, Van Reenen ver~u~ Kotzé, worde het aan den Ring overgelaten om in deze zaak
~ ~ verder naar goedvinden te handelen.
2. Boor den Predikant van Paarl, ondersteund door dien van Adelaide: “De
Synode besluit geene termen te kunnen vinden otn aan het verzoek van den Kerkeraad van
V Montagu te voldoen.”
Na de Pauze wordt de discussie over de ingeleverde voorstellen voortgezet. Nadat
~Jisc~issie daarom. de Predikant van Tulbagh gesproken had, levert de Predikant van Montagu een ander
amendement in, dat gesecondeerd wordt door den Ouderling dier gemeente, eu aldus luidt:
“Daar de Ring van Tulbagh, in de klagtzaak, Van Reenen tegen den Predik ant van Dar
ling, niet gehandeld heeft overeenkomstig de Wetten en Bepalingen der Kerk, zoo wordt
het aan dien Ring opgedragen, deze klagtzaak op nieuw te behandelen, volgens Artt. ~ 6,
~7ben14b.”
I~e~ a~~~ae~t
Nog wordt als amendement, door den Actuarius, gesecondeerd door den Ouderling
van Piketberg, voorgesteld: “Aan het verzoek van den Kerkeraad van Montagu worde niet
voldaan.” Bit laatste amendement wordt door de Vergadering aangenomen.
den~’Eerw
Be Commissie van Bezigheden rapporteert op den brief van den Eerw. H eer Roth,
Heer Roth.
heden morgen ontvangen, dat zij meent dat deze brief eerst naar de Synodale Zending
commissie behoort te worden verzonden, opdat genoemde Commissie in de gelegenheid zij,
de daarin gevraagde informatie te geven. Met dit gevoelen vereenigt zich de Vergadering.
Be Voorzitter brengt flu ter sprake Hoofd. V, A, iii, 2 :
Hoe moet er gehandeld
worden met eenen Predikant, die openlijk in de Vergadering des Rings verklaart, dat hij
zich niet gehonden acht door zijne riaamteekening bij zijne legitimatie?”
Discussieomtrenth~t
Na toelichting door den Predikant van Tulbagh, spreken de Predikanten van Clan
geval, dat een Fred,kant verklaart zich william en Ladysmith, waarop de tweede Ouderling van Kaapstad dit voorstel inlevert, dat
niet gebonden to door den eersten Ouderling dier Gemeente gesecondeerd wordt: “Daar deze vraag geene
aeekg ~ iegtstieeksche beschuldiging in zich bevat, maar slechts een verondersteld geval is, zoo geve
Zijue Ieg~timatie.
de Vergadering er geen antwoord op.”
Be Predikant van Murraysburg, ondersteund door den Scriba, heeft dit amencle
ment: “Dc Synode acht dat zoodanige Predikant aanleiding geeft tot groote achterdocht,
en daarom wordt het den Ring aanbevolen, om stiptelijk te letten op zulk eenen Predikant,
ten opzigte van de zuiverheid zijner leer als anderzins.”
Het Resluit hieromBe Actuarius, gesecondeerd door den Predikant van Somerset (Oost), levert ecu ander
trent.
amendement in: “Waar de Ring zuiks noodig oordeelt, spreke hij zijne afkeuring uit over
zoodanig gedrag”
Bit laatste amendement wordt aangenomen.
Be Voorzitter brengt nu voor de Vergadering, Hoofd. V, A, vi, 4: “Is het een
klidmaat geoorloofd, terwiji zijne zaak in appèl bij een hooger Kerkbestuur dient, er, door
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middel van dagbladen, of op andere wijze, publicatie aan te geven ?“ flit wordt door den
Predikant van Richmond toegelicht.
Dc Predikant van Cradock, ondersteund door dien van Uitenhage, stelt voor dat tot ~
autwoord op deze vraag gegeven worde: “Het kan den zoodanige niet belet worden zuiks Y
te doen.” Hiermede stemt de Vergadering in.
Na komt ter sprake Hoofd. V, B, ~, 4: “Duidelijkheidshalve worden de Belijdenis_
schriften onzer Kerk ook in de ‘Wetten en Bepalingen der Kerk’ opgenomen en vollediger
uitgedrukt.” Dit punt wordt door den Tnzender, den Predikant van Cradock, toegelicht.
1)e Scriba stelt voor :—“ flat bet naar de Commissie van Revisie verwezen worde.” Door
den Predikant van Maclean gesecondeerd, wordt dit voorstel aangenomen.
Hoofd. V, B, j, 5 koait flu in behandeling: CC In Art. 34, 2 worden de woorden Diecu~sieomtrenthet
“ten minste twaal! macil in het jaar” geroijeerd.” lie Predikant van George noemt de
~mu~’~’ den
redenen, die tot het inzenden van dit voorstel aanleiding gegeven hebben. Hij stelt dit der
halve voor, en wordt door zijnen Ouderling ondersteund.
IDe Ouderling van Stellenbosch, gesecondeerci door dien van Hoopstad, wil—.” Dat tIe wet blijft onver
het Wetsartikel onveranderd blijve.” Dit wordt aangenomen.
anderd.
Hoofd. V, K, 4: “Het eerste deel van Art. 45 van het Oude Wetboek worde herd
steld “—wordt door den Predikant van Richmond toegelicht, en door den Ouderling van
Victoria gesecondeerd.
Dc Predikant van Zwartland, ondersteund door dien van Colesberg, stelt voor: “Oat
de Wet blijve zoo als zij thans is.” Hiermede vereenigt zich de Vergadering.
lie Ouderling van Darling levert deze vraag in, die later zal worden overwogen: “Is, Eene vraag omtrent
de Acte van
Onder
naar bet oordeel van de Synode, de thans vigerende Acte van Onderteekening voor Predikan- teekening
voorPredi
ten wettig of onwettig P”
kanten zal later over
lie Voorzitter kondigt flu aan, dat op morgen avond, in het Broederhjk Onderhoud, wogen worden.
de zaak van Dronkenschap zal worden behandeld. lie Vergadering wil dat zuiks met geslo
tene deuren geschieden zal.
Na het lezen der Kladnotulen wordt bet dankgebed gedaan door den Predikant van
George.
Geresumeerd en, na goedkeuring, onderteekend op heden, den I’2den November 1873.

EEN-EN-TWINTIGSTE ZITTING.
fl7oensclaç, den l2den November 1873.
Afwezig—de Predikanten van Somerset (West), Philadelphia en Jansenville, en de
Ouderlingen van Hopefield en St. Stephens.
Na bet gebed door den Predikant van Burgersdorp, worden de Notulen der Twin
tigste Zitting geresumeered en onderteekend.
Het Rapport der Curatoren van bet Theologisch Seminarie wordt voorgelezen, en, Het Rapport der co
in verband daarmede, het Verslag der Commissie, aangesteld om de Beschrijvingspunten die ~ va~he~
onder Hoofd. 11: 3 van het Ontwerp voorkomen, en op het Seminarie betrekking hebben, wordt behandold.
te overwegen. Dit Versiag wordt flu behandeld. De aanbeveling der Commissie onder I: 1—
Dat de vacaturen in het Collegie van Curatoren aangevuld worden “—wordt aangenomen.
I: 2, a. wordt goedgekeurd en dientengevolge besloten dat Art. 61: VIII, 4, h.
aldus zal luiden: “Zij doen het Ponds van bet Serninarium door ecu of nicer bevoegde
ligchamen adniinistreren, en de administratie jaarlijks auditeren.”
I: 2, 6. geeft aanleiding tot eenige discussie, waarna de aanbevehng der Commissie
aangenomen wordt: “Dat eene Commissie worde benoemd, die, na inzage van al de noodige
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stukken, eene juiste opgave van den staat der fondsen van het Seminariurn opmaken, en
nog staande deze Vergadering inleveren zal.”—Als Commissie worden benoemd dezelfde
leden die dit Versiag hebben opgesteld.
Nu stelt de Predikaut van Colesberg, ondersteund door dien van Cradoek, voor:
Wanneer deze Commissie haar Rapport zat ingeleverd hebben, wordt d~t Rapport, tezamen
met alle andere versiagen over het finantieele, door deze Vergadering met gesloten cleuren
behandeld.”—Met dit voorstel vereenigt zich de Vergadering riiet.
I 3 is afgehandeld door de aanrieming van I: 2, 6.
Discussie omtreut
I: 4 bespreekt het beramen van middelen ter salariëring van een derden Professor, en
~uP~:~~: beveelt aan dat eene Specia~e Commissie benoemd worde, om voor dit doel te collecteren.
riëren.
Na eenige discussie stelt de Ouderling van Stellenbosch, gesecondeerd door zijnen
Predikant, voor: cc Dat do aanboveling der Commissie aangenomen worde.”
De Predikant van Worcester, ondersteund door dien van Graaff-Reinet, wil hover:
CC De Synode drage het aan hot Collegie van Curatoren op, zich tot de verschillende Kerke~
raden te wenden, ten einde te vernemen, voor hoe veel elke Kerkeraad zich per jaar zal
willen verbinden, voor den tijd van vijf jaren, ter salariëring van een derden Professor. En,
in geval eon genoegzaam bedrag aldus gewaarborgd wordt; zij dit Collegie bij dit besluit
gemagtigd tot de aanstehling over te gaan.” De Vergadering vereenigt zich met dit voorstel.
Do Synode verwacht
Met betrekking tot de jaarlijksche collecte voor hot Seminarie, besluit de Veroade
dat alle collecten door
haar bepaald, gore- ring, op voorstel van den Seriba, ondersteuud door den Predikant van Hoopstad: “Dat het
geld gehouden wor- do dure pligt is van e~ken Kerkeraad, om al de cohlecten, waartoe de Synode besloten heeft,
in zijne gemeente te doen houden ;—efl de Synode verwacht dat dit voortaan geregeld
geschieaen zal.”
Na do Pauze wordt do behandeling van hot Rapport voortgezet.
I: 5 blijkt reeds afgebarideld te zijn, door de aanneming van I: 2, 6.
Over do Bibliotheok
I: 6, “ Dat, indien het komt to blijken, dat de fondsen zuiks toelaten, jaar]ijks cene
van hot Seminario. som van minstens £100 tot vermeerdering der Bibliotheek van het Seminarie zat worden
afgezonderd,”— en
Do dank der VergaI: 7—waarin aanbevohen wordt, dat de dank der Vergadering aan de Iloogleeraren
worde toegebragt voor de bevredigende wijze, waarop zij hunne taak hebben volbragt—
bragt worden.
worden goedgekeurd.
Hoe bet gotal van
I: 8 beveelt aan, dat, ter verrneerdering van hot getal Studenten, bij jongelingen de
teve~me:rderen
lust opgewekt worde, om zich aan de dienst des Heeren to wijden als Leeraren, Zendelingen
en Onderwijzers; en dat dit, onder anderen, ook in den Herderlijken Brief gesehiode.—
Met dit voorstel stemt do Vergadering in.
Discussieomtrenthet
Met betrekking tot Hoofd. II: 3, Nos. 2 en 3 van hot Ontwerp, is de Commissio in
.

Exarnen tor toolating
tot hot Seminarie.

.

Hoofd. II van oordeel dat zij behooren te worden aangenomen. Do Predikant van Somerset
(Oost) licht No. 2 too, dat aldus luidt: “Het Admissie Examen tot hot Theologisch Seminarie
worde afgenornon door eene Commissie, en wel door niiddel van op papiei’ gebragte vragen,
waarop gehijktijdig door ahie kandidaten, zoo na mogelijk bij do plaats hunner woning, in de
tegenwoordigheid van eenen Leeraar of anderen vertrouwden persoon, sckr~ftehf/c zal worden
geantwoord.”
Na eene breedvoerige discussie, wordt dit voorsteL met vorlof der Vergadoring, voor
het tegenwoordige, door den Voorsteller teruggetrokken.
Be Predikant van Somerset (Oost) licht Hoofd. II: 3, No. 3 van hot Ontwerp toe,
dat insgelijks van hem afkomstig is, en dat aldus luidt: “Opdat de aanstaande Studenteri
van het Seminarie aangomoedigd worden om den B.A. graad dor Kaapscho Universiteit te
verwervon, ~corde bepaald dat, zoo veel als doenlijk is, do ondorwerpen van het Admissie
Examen dezelfde zullen zijn als die door do Universiteit jaarlijks opgegeven; en, dientenge~
volge, worde de beperking tot bepaalde schrijvers, die in het Reglement voor bovengenoemd
Examen gevonden wordt, vernietigd.”
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Eerie discussie heeft hieromtront plaats, waaraan deelnemen do Predikanten van
Sinionsstad, Beaufort, Uitenhage, Darling, Caledon en Graaff-Rejnet.
Do Prodikant van Somerset (Oost) levert dit Voorstel in, dat door den Predikant van
Uitenhage wordt gesecondoerd: “Het Reglement voor het Admissie Examen worde alzoo
gewijzigd, dat, in plaats van 3 en 4 sta: “In het Latijn en Grieksch ‘de schrijvers die voor
het Examen voor den B.A. graad door de Kaapsche TJniversiteit worden opgogeven.”
Be Predikant van Simonsstad, ondersteund door dion van Hanover, heeft dit Amen- Eone Commissie be
dement, dat door de Vergadering wordt aangenoinen: “Dit Besohrijvingspunt en bet Regle~ e~ciflpbe~
nient van het Admissie Examen worden verwezen naar eerie Commissie, bestaande uit drie AdmissieExamen to
leden van de Westelijke Commissie, en drie leden nit do Oostelijke Commissie, om een beter vervaardigen.
Reglement, en meer overeenkomstig hot B.A. Examen te ontwerpen, en voor de aandacht
dozer Synpde to brengen.”
Als Commissie worden benoemd, de Predikanton van Robertson, Simonsstad, do
eerste van Kaapstad, en de Predikanten van Burgersdorp, Colesberg on Richmond.
Hoofd. III van hot Rapport kornt flu in behandeling. Do Vergadering vereenigt
zich met dat gedeelte, hetwelk do bezwaren noemt tegon hot aannemen van Beschrijvings
punt II: 3, No. 6 van hot Ontwerp: “Dat do Synodo het voor do toekomst verpligtend make
voor elkon Proponent of Kandidaat, om eonigon tijd in Europa door to brengen, alvorons een
beroep naar eone gomeonte aan to nomen, ~ dit punt wordt vorworpen.
Hot tweede gedeelto raadt do nanneming aan van Beschrijvingspunt, Hoofd. II: 3, Eon voorstol om Ste
No. 4—” hot wenschelijke om, onder zekoro bepalingen, Studenten nan hot Theologisch ~°°~~;
Seminarie, of Kandidaton tot do Heiligo Dionst, door geldelijke ondersteuning of anderzins, naar Europa to
aan to rnoedigon om zich naar Europa to bogovon, enz.,” en stelt do voorwaarden voor,
waarop de fondsen, die zij aanbevoolt tot dat doel bijeen to krijgen, zullen worden besteod. men.
Na door do Predikanten van Uitenhage, Colesberg, ~~.Vil1owmoore en Stellenbosch, en
den Ouderling van Hanover besprokon to zijn, wordt die aanbeveling niet aangenomen,—
vooral, omdat de Vergadering moende, dat hot thans do tijcl net is, om hiervoor to collecteren,
daar dezo Synode tot hot bijoenbrengen van fondsen voor andere nog dringender doeleinden
reeds besloten heoft.
Hoofd. IV van het Rapport bespreekt Hoofd I[: 3, No. 5 van hot Ontwerp—” Of Eono diseassie
het niet wenschelijk is om het Seminario van Stellenbosch naar de Kaapstad to verplaatsen 9” ~ ~
en boveelt aan voor als nog do voorgesteldo verplaatsing net in to wiiiigen. Daar liet tijd n~iar Kaapstad wordt
wordt, do namiddagzitting to sluiten, wordt do discussie hierovor tot morgen ochtend uitge- u1t~estoId.
steld, nadat do Ouderling van Stellenbosch eon voorstel, in verhand hiermede, had ingeleverd, 1/
dat gesecondeerd wordt door den Ouderling van Montagu, en aldus luidt: “JJaar tot het1~\
verplaatsen van het Theologisch Seminarie duizenden van Ponden Sterling vereischt wor
den, en hot work, ter plaatse waar hot thans vorrigt wordt, gezegende vruchten heeft opge
leverd, zoo bosluite doze Hoog-Eerw. Vergadoring, dat hot Sem.inarie te Stellenbosch blijve.”
In den avond komt do Vorgadering weder bijeen. Do Predikant van Glenlynden Bij hot Broederlijke
best eon stnk voor over “Do Dronkensehap, ‘t kwaad en zijne genezing,”—het onderwerp, ~
ei~
dat voor do bespreking bij hot Broederlijk Ouderhoud van heden, door do Commissie van sohap besproken.
Bezighoden, was aanbevolon. Hij wordt gevolgd door den Predikant van Simonsstad, als
Referent. Do andere Referent, do Predikant van Uitenhage, wordt door omstandigheden
belet tegonwoordig to zijn.
Ret Rapport der Commissie over do Beschrijvingspunten, die op deze zaak betrekking
hebben, en onder Hoofd. II: 7 van hot Ontwerp voorkomen, wordt gelezen.
Na nog oenigo vordere bespreking van dit onderwerp, worden de Kiadnotulen gelezen
en goodgekeurd,~ en do Zitting, na hot dankgebed door don Predikant van Franschhoek, go
sloton.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den l3den dag van November 1873.
~
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TWEE-EN~TWINT1GSTE ZITTING~
Donclerda~, den l3den November 1873.
Afwezig—de Predikant van Somerset (West) en de Ouderlingen van Hopefielci, St
Stephens en George.
De Predikant van Uniondale doet~ het gebed, en daarop worden de Notu~Ien der
vorige Zitting geresumeerd en onderteekend.
Dc Ouderling van Hanover stelt voor, met opgave van zijne redenen, dat do Synode
op Zaturdag den ~Z2sten dezer gesloten worde. Na hetgevoelen~vafl den Voorzitter hierom
trent vernomen to hebben, verzoekt hij dat do overweging van zijn Voorstel tot Maandag
morgen overbhjve
Be discussie omtrent
Dc zaak van het ver~làatseñ ‘~ian bet TheoIo~isch Seminarie naar de Kaapstad wordt
~ V5O~E~l wedei in behandeling genomen,
en breedvoerig b~spioken door den Predikant van Uiten
hage, die het beschrijvingspunt onder Hoofd. II, 3, No 5 heeft ingezonden. Flij levert dit
Voorstel in, dat ondeisteund wordt door den Predikant van Swellendam
Dc Synode be
s}uite dat zoodra de nooclige fondsen bij elkander zullen gebragt zijn, het Seminarie naar do
Kaapstad zal worden verplaatst”
Hot voorstel wordt
Dc Predikant van Graaff Reinet heeft een amendement, dat, door den Ouderling
met aaugenomon
ivan Hanover gesecondeerd, door de Vergadermg wordt aangenomen CS Doze Vergadering
~van gevoelen zijnde dat do tijd nog niet gekomen is, om bet Theologisch Serninarie van
~te11enboseh te verplaatsen, besluit om hot te laten blijven waar hot is.”
Do Predikant van Simonsstad vçrzoekt aanteekening, dat hij in do minderheid go
sterad heeft.
Bet Rapport der Commissie, aangesteld om do Boeken van den Penningmeester der
Algemeene Opvoedings commissie na to zien, wordt gelezen Bet berigt daarin vervat dat
gemelde Cominissie do rekeningen nagezien en correkt bevonden heeft, wordt door do Ver
gadering met goedkeuring ontvangen.
Besluit
aangaande
Aan het einde van het rapport doet do Commissie eene aanbeveling, naar aanleiding
hot nazien van~de waarvan, op voorstel van den Predikant van Cradock, ondersteund door dien van Somerset
niugmeestors.
(Oost), do Vergadering dit besluit neemt: “Dc opgave van den staat der fondsen eons Pen
ningmees~ers moet nagezien en goedgekeurd zijn door bet ligchaam waartoe hij (de Penning
meester) behoort, voordat zij in handen eener Speciale Comtnissie gesteld wordt.”
HetversiagderComHet Verslag der Commissie over de zonde van Dronkensohap, gisteren avond inge
Seli
wordt behan: leverd en gelezen, wordt ter sprake gebragt.
In verhand hiermede worden behandeld de
deld.
beschrijvingspunten, die onder BooM. II: 7 van hot Ontwerp voorkomen. Van dezen wordt
No. 2: a, “Bij de Wetgeving aanzoek te doen, ter geheele afschaffing van alle drankpaten
ten,” door den Inzender, met verlof der Vergadering, teruggetrokken.
Hierover heeft er eene lange discussie plaats, waaraan deelnemen de Predikanten van
Montagu, Uitenhage, Ladysmith, Glenlynden, Stellenbosch, Clanwilliam, Maclean, de Scriba,
en de eersto van Kaapstad, en de Ouderlingen van Prins Albert, Wijnberg, Bredasdorp,
Murraysburg en de beide Ouderlingen van Kaapstad.
De Predikant van Clanwilliam, ondersteund door dien van Uitenhage, stelt voor:
CC Dat het aan do ‘Commissie over de Dronkenschap’ opgedrageii worde, om weder te be
raadslagen, welke tnaatregelen, ten einde de zonde van dronkenschap in ons land tegen te
gaan, er, van wege deze Vergadering, aan de Wetgeving moeten worden voorgesteld.”
Hot Rapport wordt
Dc Ouderling van Heidelberg, gesecondeerd door den Predikant van Hoopstad, wil
aaugenomofl.
“dat bet Rapport der Commissie, in zijn geheel, aangenomen worde.”
Hierniede vereenigt zich de Vergadering.
Na de Pauze benoemt de Moderator, als Voorzitter der Commissie, tot welker be
noeming heden morgen is besloten, den Predikant van Montagu, met volmagt, twee andere

minarie near do
Kaapstad wordt
vooitgezet
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leden ter zamenwerking met hem te kiezen, en aan de Vergadering ter goedkeuring voor te
dragen.
Ret Rapport der Synodale Zending-commissie over den brief van den Eerw. Heer Het Rapport over den
Roth wordt gelezen. Daarin wordt verklaard dat de Commissie betwijfelt of genoernde Eerw. ~
Eerw.
Heer krittelc over het door de leden der Synode gezegde, op de wijze waarop hij zuiks
gedaan heeft, voor de Vergadering mag brengen ;—en dat zij van oordeel is, dat zijne ge
meente in geene kerkelijke betrekking tot ons staat ;—weshalve niets van hetgeen met betrekking tot gemeenten onzer Kerk gezegd is, beschouwd kan worden, als van de zijne te
gelden —Met d~t gevoelen vereerngt zich de Vergadering
Be Vergadering gaat flu over tot het behandelen van het Rapport der Commissie Hot Rapport yan de
van Revisie, waarvan het eerste gedeelte heden in druk is ingeleverd Na het lezen van liet ~ bh
Rapport, wordt de Eerste Afdeeling provisioneel overwogen, zullende, na het behandelen doling genornen.
daarvan, de Afdeeling, in haar geheel, weder voor de Vergadering gebragt worden.
Artt 1, 2, 3, 4, 5 worden onveranderd aangenomen
In Art. 6 besluit men de clausule “ten ware de zaak in gesehil bij eind-uitspraak
niet meer in haar geheel zou kunnen worden gebragt” weg te laten.
Be laatste paragraaf van Art. 7: “Van geene beslissing in hooger beroep gesehied,
wordt aan den Appellant een nieuw beroep toegelaten “—besluit men ook weg te laten.
Artt. 8 en 9 worden onveranclerd aangenomen.
In Art. 10, 2 wordt “hetgeen” in “lietwelk” en “benoemd” in “verzoeht”
veranderd.
In Art. 10: 6 wordt “een” vóór “alterutrum” uitgelaten.
Be overigen worden tot aan Art. 10: 10 aangenomen—zullende de verdere behan
deling in de volgende Zitting voortgezet worden.
Be Kladnotulen worden voorgelezen, en daarop wordt het dankgebed gedaan door
den Predikant van Aberdeen.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den l4den dag van November 1873.

DRIE-TEN-TWINTIG STE ZITTING
1~jda11, deiz l4clen November 1873.
Afwezig—de Predikant van Somerset (West) en de Ouderlingen ran D’Urban,
Hopefield en St. Stephens.
Ret gebed wordt gedaan door den Predikant van Calvinia, en daarop worden de No
tulen der twee-en-twintigste Zitting geresumeerd en onderteekend.
Ret Protest tegen de opheffing van de Ordonnantie, waarvan de Predikant van
I~adysmith kennis heeft gegeven, worclt ingediend en voorgelezen.
Volgens besluit, in de een-en-twiiitigste Zitting genomen, benoemt de Voorzitter, om Nieuwe Curatoren
redenen door hem opgegeven, Dr. W. Robertson en Br, S. Hofmeijr, als Curatoren van het benoemd.
Theologisch Seminarie, in de plaats van Dr. A. Faure en Dr. S. P. Heijus. Deze benoeming
wordt door de Vergadering met algemeene stemmen goedgekeurd.
Ret Rapport van de Commissie voor bet Admissie Examen tot bet Theologisch Hot Rapport der
Seminarie—voor het Westelijk deel der Kerk—wordt ingeleverd, en, na voorlezirig, goed- ~
gekeurd.
De Scriba van de Commissie voor bet Oostelijk deel der Kerk rapporteert, dat geene
Kandidaten tot het Examen zich aan haar aangeboden hebben.
Van wege ontstane vacaturen en noodzakelijke wijzigingen, wordt de Westelijke ~ienwe zame~nete1Commissie, tot het afnemen van het Admissie-Examen, aldus zamengesteld:
1mg der Commis~ien.
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Prirnarli, Dr. S. Hofmeijr, Pr~ses, Di. Vandewall, A. Murray, A. McGregor en
W. Stegmann, Jr.
Secundi, Di. J. H. Neethuing, P. J. G. do Vos, C. F. J. Muller, Dr. W. Robertson en
Dr. P. E. Faure.
Voor de Ooste]ijke Con~missie wordt do naam van Ds. J. I. Marais gesteld in de
plaats van Ds. 0. Morgan, die naar den Vrijstaat vertrokken is
Oak van andere CornAls loden van de Westelijke Commissie tot het afnemen van hot Examen voo~ Gods
rn~sien,
dienst-Onderwijzers en Zendelingen, worden Di. Wm. Robertson, Jun., en J. R. Albertija in
de plaats van Di J G Ohvier en G A Maedei gokozen
In do Commissie tot hot afuemen van hot Examen van Kandidaten tot de Heilige
Dienst, wordt Ds 0- Vandewall, in de plaats van ~ ijien Dr I-leijns, als Piimarius, en Us
B H. de Viies, in de plaats van Ds J G Olivier, als Secundus henoemd
In de Commissien vooi het Ponds ~an Hulpbehoevende Gemeenten, aeht de Verga
deimg het onnoodig, de plaats, die dooi het overhjdun van Dr Heijns open gevallen is, aan
te vullon —De overige leden blijven
Dc Permanente Commissie van Bozigheden blijft als vioeger zamongesteld
Dc Re~isie dci Wetten wordt nu vooitgezet Ait 10
10 a woidt aangenomen,
Dc Rovisie der Wet. met verandering van “Vooraf” in “Eerst.”
10: a en 6 worden ook aapgenomen. Het
ten aoidt vooitgezet ovenge van dit Aitikel wordt, op hwu vorzoek naar do Commissie van Revisie teruggewezen
Mt 11 wordt, aldus gewijzigd, aangenomen “Indien de stemming niet betrekkuig
heeft op de kiezing van porsonen, zal zij goschieden door hot opstaan van do loden dcv Ver
gadering, of, waar zuiks door ecu vierde dor tegonwoordig zijnde loden begeerd wordt, bij
hoofde]ijko bmvraag. Do telling geschiodt door den Prieses.—Do laatste paragraaf van dit
Artikel wordt aangenonien.—Het N.B., waarop aan den voet van dit Artikol verwezen wordt,
blijft overstaan
Nos 12, 13, 14, 15, 16, 1? woidon onvoranderd aangenomen
No. 18 wordt verriietigd. No. 19 blijft onvoranderd. No. 20 wordt aldus gewij
zigd: “Eons genomone besluiten mogen niet anders dan, na voorafgaande kennisgoving, en
met toostemming der Vergadering, in revisie worden gebragt.
Nos. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 wordon alien goedgekeurd.
Tot do behandeling dcv Twoede Afdeeling overgaande, wordt Art 11, aldus veran
derd, aangenomen: c~ Hot Hoogste Bestuur dor Nederduitscho Gereformeerde Kerk in Zuid
Afrika omtrent Kerkelijke zaken berust bij de Synode of Algemeene Kerkvergadering.”
Art. 12 wordt aldus gewijzigd: “Do Synodo is zamengesteld nit aile dienstdoende
Predikauten dcv Nedorduitsche Geroformeerde Kerk in Zuid Afrika on eeneri Ouderling door
elken Kerkeraad to benoemen. Be Kerkeraad van Kaapstad zal twee Ouderlingen afvaardigen.”
Do beide laatsto paragraven van dit Artikol blijven zooals door do Commissie aanbe
vo~en is.
Artt. 13, 14, 15 en 16 blijvon onveranderd.
Na de Pauze wordt do behandeliug van hot Rapport voortgezet. Hot aanbevolene
na Art. 16, en de voorgestolde wijzigingen onder Art. 17, 2, a en 6 worden goedgekeurd.
Aìt. 17, 2, c, insgolijks, met verandering van het woord morgouzitting” in “zitting.”
Art. 17: 2, d, e en 17 : 1, a en 6 blijven onveranderd.—17: 1, c wordt aangeno
men, met weglating van den voizin die begint:
Dit zal echter niet geschieden enz.”
Art. 17: 1, d, e enf, en Art 18 worden goedgekeurd, zoo als zij voorgesteld ziju.
Art. 19 ondorgaat eene verandoring, en wordt aldus aangeuomon: “Er zai eone
Commissie zijn, onmiddelijk uitgaande van do Synode, en die haar vertogenwoordigt, ondor
den naam van De Al11emeene 1S3inodale Cornmis$ie.”
Artt. 20* tot 30* worden onveranderd aangenomen.
Art. 21 wordt goedgokeurci, met doze ééno uitzondering, dat hot voorgestelde onder
a aldus zal luiden: “Met hot in behooriijken vorm overnemen, uit hare Handeiingen, van
“

“
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alle besluiten der Synodale Vergadering, welke door den druk moeten worden bekend ge
rnaakt, opdat die aan haar voorgelezen en door de Moderatoren der Synode geteekend kun
nen worden.”
Art. 22 b~ijft onveranderd.
Art. 23, en in verband daarrnede Hoofd. V: H, 4 wordt, na eene breedvoerige dis
cussie, naar de Corn missie van Revisie teruggewezen.
De Vergadering verklaart, in antwoord op eene vraag daaromtrent, dat do te benoe
men Audjteurea van uit leden der Synode gekozen moeten worden.
Art. 24 wordt aangenomen, met do bijvoeging aan de eerste paragraaf van do woor
den: “vóór het einde van do rnaand October.”
Hot Rapport tier Rationarii wordt ter tafel gelegd, gelezen en goedgekeurd. Daarujt He~ Bapporf~ der Ra
blijkt dat de Boeken van den Qu~stor Synocu alle in orde zijn, en dat er eene Balans in Kas trnnaru
diend. wordb inge
is van £2,ö72~,.6s. lid.
Hot Rapport der Corn missie ter betere verdeeling der Ringen wordt gelezen en in Discussie omtreut
behandeling gonornen.
hug
Ringon.
eene der
betere
verdee
Be Ouderling van Sutherland verzoekt, namens don Kerkeraad, dat deze gemeente,
orn redenen door hern opgegeven, ondor don Tulbaghschen Ring gebragt moge wordon. Bit
wordt door de Vergadering voor hot tegenwoordige toegestaan.
De Predikant van Riebeek (West) en tie Ouderling van Fraserburg versoeken aantee
kening dat zij in de minderheid gesternd hobben.
Op eeno vraag van den Voorzitter ant woordt tie Vergadering, dat zij van oordeel is,
dat de Ring van Graaff-Reinet behoorde verdeeld te worden.—Na eenige discussio wordt
voorgesteld en besioten, dat do gemeenten Colesberg en Philipstown tot den Graaff-Reinet_
schen Ring zullen blijven behooren.
Do Predikant en Oudorling van Burgersdorp verzoeken aanteekening dat zij in de
minderheici gestemd hebbon, on do Predikant van Cradock dat hij in de minderheid was,
bij hot nomen van het besluit dat de Ring van Graaff-Reinot behoort verdeold to worden.
De Prodikant van Tarkastad, gesecondeerd door dien van Richmond, stelt voor dat
Cradock bij den Ring van Burgersdorp gevoegd worde.
De Predikant van Worcester, onderstound door dien van Somerset (Oost), stelt als
amen doment voor: “Dat, na do gemaakte v~ijziging, de overige aanbevelingen, ia het
Rapport tier Corn missie voorkornende, onveranderd blijven.” Hiermede vereenigt zich tie
Vergadering.
Do Predikant van Burgersdorp geeft kennis van eene vraag die hij indienen zal aan
gaande den tijd, wanneer aan do gemaakte veranderingen effect gegeven zal worden.
Na bet lezen en goedkeuron der Kiadnotulen wordt hot dankgebed gedaan door den
Scriba.
Geresurneerd en onderteekend op heden, den l7den dag van November 1873.
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VIER-EN-TWINTIOSTE ZITTING,
Maar~day, den l7den Novem6er 1873.
Afwezig zijn de Predikanten van Beaufort, Jansenville, Tulbagh, Napier, Hanover,
Bredasdorp, Clan william, Vii liersdorp, Willow moore, Stockenstrorn, Knysna, Somerset
(West) en Murraysburg, en de Ouderlingen van Simonsstad, Philadelphia, Mosselbaai,
Hopefield en St. Stephens.
Het gebed wordt gedaan door den Assessor, en daarop.worden de Notulen tier Drie
en-Twnlt]gste Zitting geresumeerd en geteekend.
N
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De Voorzitter geeft kenflis dat hij op laatstleden Vrijdag aan de Ou~erlingen van
Clanwilliam, Piketberg, Ladysmith, Prins Albert en RiebeekskaSteel verlof heeft gegeven, op
hun dringend verzoek, zich naar huis te begeven.
Eene Commissie beEene Commissie, bestaande uit den Scriba, de Predikanten van Mosselbaai en
noomd, am de afetan
den te bepalen.
Franschhoek, en den Ouderling van Tulbagh, wordt benoemd om de afstandeii der ver
schillende Kerken te bepalen, ten einde naauwkeurigheid te verzekeren in het opmaken der
rekeningen.
Verautwoording geDc Scriba doet namens de Commissie daartoe benoemd, verantwoorcling van al de
sohiedt van floeken,
voor Synodale reke- door den Boekhandelaar Marais, voor rekernng der Synode, verkochte boeken, en tevens
fling gedrukt.
opgave van dezulken die nog, ter verkooping, voorhanden zijn.
DeledenderSyflOdale
Tot Leden der Algemeene Synodale Commissie, henevens de Officieele Leden, wor
Commissie gekozon.
den, bij volstrekte meerderheid van stemmen, als Frirnarii, gekozen, Di. Vandewall, de Vos
en du Plessis, Dr Hofmeijr, en Ds Neethling van Stellenbosoh, en als 2ec~zdz, Di G W
Stegmann, Jun, Luckhoff, Wm Murray, Dr Kotzé en )s Steijtler
Na de Pauze gaat men over tot het kiezen van Ouderlingen, als Primaru Leden van
de genoemde Commissie
Terwiji de Predikanten van Simonsstad en Riebeek (West) de stemmen nazien, orn
den uitslag te rapporteren, brengt de Voorzitter voor de Vergadering het voorstel van den
Ouderling van Hanover: “Dat, met ‘t oog op de zware kosten en de onrustbarende tijdingen
omtrent de droogte, de werkzaamheden der Synode zoo ingerigt warden, dat de Vergadering
op Zaturdag, den 22sten dezer gesloten kan worden.” Het voorstel wordt door den In
zender, nadat liij het gevoelen van den Moderator had ingewonnen, met verlof der Verga
dering, teruggetrokken.
ç~ Voorst~l van
den
Op verzoek van den Ouderling van Darling, en oni redenen door hem opgegeven
~ Ouderlmg van Darling betrekkelijk de wordt zijne door hem te voren ingediende vraag in behandeling genomen: “Is, naar het
~ct~ van Ond~rted~~ oordeel van de Synode. de thans vigerende Acte van onderteekening voor Predikanten wettig
voor
re 1 of onwettig P”
Na eenige toelichting door den Inzender dient hij dit voorstel in: “Ann
.
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gezien het nergens uit de Synodale Acta blijkt dat de Acte van onderteekening, in Art. 63
van het Kerkelijk Wetboek vermeld, de Syno dale sanctie heeft verkregen, zoo verklaart de
Synode, dat er regtmatige twijfel aan de wettigheid van geuoemde Acte bestaat.” Hij wordt
door den Predikant van Darling gesecondeerd.
Aan de discussie die, ten gevolge hiervan, plaats vindt, nemen dccl de Assessor, de
Predikanten van Richmond, Victoria, Stellenbosch, Somerset (Oost), Paarl en Robertson, en
de Ouderling van Murraysburg.
Amendement
door
Be Assessor levert dit amendment in, dat door den Predikant van D’Urban onder
den Assessor.
steund wordt: “Daar het onniogelijk is, om, op staanden voet, een antwoord op de vraag te
geven, zoo wordt door de Vergadering besloteri, eene Commissie te benoemen, om naar de
opname van de Onderteekenings-ACte in ons Wetboek onderzoek te doen.”
Eon ander amendeDoor den Predikant van Stellenbosch wordt een ander amendement ingediend, dat
~ a~ aens~e~: door den tweeden Ouderling van Kaapstad wordt gesecondeerd: “In antwoord op de vraag
bosch wordt aange- van den Ouderling van Darling, verklaart de Vergadering. met verwijzing naar het ver
nomen.
handelde in de 2Sste Zitting van de Synode van 1870, dat er geen de minste twijfel bestaat
omtrent de wettigheid van de Acte van Legitimatie, en van hare verbindende kracht voor
elkeen die dezelve door zijne onderteekening heeft bekrachtigd.”
Aanteehening
van
Ter stemming gebragt wordt het laatste amendenient met 80 stemmen aangenomen.
Protest,
Dc Predikariten van Darling, Victoria en D’Urban verzoeken aanteekening van Protest tegen
dit besluit; alsook de Ouderling van D’Urban en de Prethkant en Ouderling van George,
dat zij in de minderheid gestemd hebben.
Eene~Com~i~5~0 1~eIn gevolge BeschrijvingspUnt Hoofd. V: R. 3, “Eene Commissie worde benoemd om
~ ~r ~et ~r
‘het Reglement voor het Predikanten Weduwen Fonds’ na te zien en te rapporteren of er
~iha~nten ~W~duwen ook eene wijziging, en welke, daariu noodzakelijk is “—wordt de Predikant van Cradock
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benoemd als Voorzitter tier danrin voorgestelde Commissie, met volrnagt om eenige andere
mede-leden te kiezen, die dan op morgen door hem zullen worden genoemd.
Hetzelfde wordt ook opgedragen aan den Predikant van Uitenhage, als Voorzitter
eener Corn rnissie om de Beschrijvingspunten, die onder Hoofd. V: N, 1 en 2—” Statistiek”
—-voorkomen, te overwegen en over het voorgestelde plan te rapporteren.
Bet Rapport der Commissie om de Wetsartikelen, die op de Zendino’ betrekkingi~a~~ortdercommis.
b
sie over
Wetsarti
hebben, in overeenstemming te brengen met de veranderingen die op dit punt gemaakt
ziju, kelen
diede
opde
Zend
wordt gelezen, waarna besloten wordt het te overwegen bij de revisie der Kerkwetten aan- log betrekking heb
gaande deze zaak
De uitslag der stemming over de Primarn Ouderlingen is, dat Oudeilingen de Smidt,
Krige, Kotz~ en Gie als leden der Algemeene Synodale Comrmssie zijn gekozen
Voorts worth gelezen bet Rapport der Commissie, benoewd om onderzoek to doen Rapport derCommis
naar het e1ge~aomsregt van tie gebouwen der Zending-gemeente te Beaufoit (West)
der
Zenthug
gemeen
sie over
de gebouwen
I)aar ≤et tijd is do Zittmg te sluiten, worden de Kiadnotulen gelezen, en het dank- te te Beaufort
gebed gedaan door den Predikant van Sirnonsstad
Geresumeerd en onderteekend op heden, den l8den dag van November 1873

VIJFENTWINTIGSTE ZITTINGe
Dzn~ç~da1, den l8den November 1873
Afwezig—de Predikanten van Jansenville, Beaufort, Somerset (West) en de Actuarius,
en tie (Juderhngen van Simonsstad, Mosselbaai, flopefield en St Stephens
Bet gebed wordt gedaan door den Predikant. van Robertson
Daarop worden tie Notulen der vorige Zitting geresumeeid en onderteekend
Be Predikanten VRII Simonsstad en Riebeek (West) rapporteren, dat zij de stemmen
voor Ouderlingen, als Secundi Leden der Algemeene Synodale Commissie, hebben nagezien,
en dat J. P. Maiherbe, P. W. 10 Roux, P. J. Hugo en D. S. B. Joubert gekozen ziju.
Be Voorzitter, overgaande tot de benoeming van tie Zending-Commissie, stelt voor dat De Buitenlancisehe
de leden van tie vroegere Commissie de Buitenlandsche Zending-Corumissie zullen vormen; ~1~i~omm125~
en dat de Predikant van Caledon als Voorzitter tier i3innenlandsche Zending-Commissie do
overige leden dezer Commissie kiezen, en ann doze Vergadering ter goedkeuring voor
dragen zal.
Met do eerste benoeming vereenigt zich de Vergadering Daai do Predikant van Ook de Binnenland
Caledon liever wil dat een oudere Broeder als Voorzitter benoemd worde, kiest tie Voorzitter, sohe.
met goedkeuring der Vergadering, den Predikant van Worcester in zijne plaats.
Baar het besluit, door deze Vergadering genomen, orn den Penningmeester tier
Zendiug-Corumissie, voor het boekhouden, £15 toe te leggen, ter sprake komt, en het
ongenoegzame daarvan aangetoond wordt, om eenige noemenswaardige huip van buiten te
verschaffen, wordt, op voorstel van den Predikant van Montagu, besloten, dat tie Corn missie
van Revisie aan dit punt hare aandacht wijden zal.
~I’en gevolge van het besluit dezer Vergadering betrekkelijk de verdeeling van den Wanneer do vordee
Ring van Graaff-Reinet, stelt de Predikant van Burgersdorp, gesecondeerd door dien van ~h~” Gr;if~
Somerset (Oost), voor: “Dat het besluit, genomen met betrekking tot de verdeeling van effect zal hebben.
den Graaff-Reinetschen Ring, geen effect hebbe tot na de eerstvolgende Ringsvergadering.”
Bit voorstel wordt door de Vergadering aangeuomen.
Hierop wordt voorgesteld door den Predikant van Somerset (Oost), ondersteund door Boshilt omtrent hot
dien van Colesberg, en door de Vergadering goedgekeurd : “Ann de Afgevaardigden van
Gemeenten, die tot den Ring van Burgersdorp zullen behooren, wordt opgedragen, na do
g
p~
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volgende Vergadering van deii Ring van Graaff-Reinet, als Ring bijeen te komen, ten einde
zijnen Voorzitter, Scriba en Corn missie te kiezen, en verdere noodige schikkingen voorloopig
te m aken.”
en he~ benoemen van
Ter voorziening in de behoefte aan Consulenten voor die Gemeenten, die bij andere
Consulenten.
Ringen gevoegd zijn, besluit de Vergadering, op voorstel van den Predikant van Somerset
(Oost): “De aandacht van de Commissies der respectieve Rrngen, aan welke meuwe
Gemeenten zijn toegevoegd, wordt gevestigd op het noodzakelijke der benoenung van
Consulenten voor die Gemeenten. Art. 29.”
De Predikant van Cradock geeft kennis dat hij, ingevolge besluit van gisteren, de
Predikanten van Colesberg, Somerset (Oost) en Uitenhage, en den tweeden Ouderling van
Kaapstad heeft verzocht met hem als Commissie te ageren, om het Reglement voor het
Predikanten VVeduwenfonds na te zien en te rapporteren
Dc Vergadeiing keurt deze
aanstelhng goed
[-let Rapport van de Commissie voor het Pensioenfonds voor Emeriti Preaikanten wordt
nu voorgelezen Na eene korte discussie, waaraan de Predikant en Oudeiling van George,
de beide Ouderhngen van Kaapstad, de Predikant en Oudeiling van Oudtshoorn, de
Predikanten van Paarl, Sirnonsstad en Uitenhage deel nemen, besluit de Vergadering, op
voorstel van den Predikant van George, ondersteund door then van (iradock
“Het
ingeleverde Rapport worde in handen gesteld van eene Commissie, orn staande deze Synode
een kort en duidelijk plan aan de Vergadering voor te leggen, ter bereiking van boven
-

Wo4uwen Foods.

Rapport derCommis
sie voor het Pensioen
Fonds voor Predi
kanton

Eon Voorstol daar
omtrent wordt aaugenornon.

Rapport der

Corn-

~

didaten tot deHoilige
iens.

genoernd doeL”
Tot Voorzitter dezer Cotnrnissie wordt benoernd de Preclikarit van George, met
verzoek om zijrie medeleden te kiezen, en, zoodra mogelijk, aan de Vergadering voor te dragen.
Het Rapport der Commissie tot het afnernen van het Examen van Kandidaten tot de
Fleilige Dienst wordt ingediend en met dank ontvangen.
Voorts wordt besproken het Rapport van de Commissie, aangesteld om het Reglement
van het Acimissie-Examen te revideren, hetwelk aangenornen, en, op voorstel van den Predi

kant van Simonsstad, aan de Corn missie van Revisie overgegeven wordt.
II: 8, 4 van het Ontwerp,
is, bhjft bestaan, door de
veel als mogelijk is, in of
nit de nabijheid van Kaapstad gekozen,—worde hut afnemen van het Exarnen der aanstaande
Kandidaten tot de Heilige Dienst aan eene andere Corn missie opgedragen, en aldus gewij
zigd, dat het geheel en al sc/triftel~j/c geschiede, op dezelfde wijze als de Examina van de
‘London University’ en andere Inrigtingen voor Hooger Onderwijs in ~uropa.”
Verder Voorstel bierDc Predikant van Somerset (Oost) licht zijn voorstel toe, dat ook besproken wordt door
orntrent.
dien van Simonsstad, den eersten Predikant en eersten Ouderlitig van Kaapstad, de Predi
kanten van Willowrnoore, Stelleribosch, Montagu, Panri en den Scriba. Hierop stelt de
Predikant van Stellenbosch, gesecondeerd door dien van Somerset (Oost), voor: “ Dc Synode
verkiare zich voor het beginsel, dat de Kandidaten tot de Heilige Dienst voortaan ter eerster
instantie .sc1u~fte?i~h worden geëxamineerd door é~ne Commissie, door de Vergadering uit
de gansche kerk benoemd.”
Een
amendernent
Dc Scriba, ondersteund door den Predikant van Paarl, stelt, als amendement, voor
wordt aangenornefl. “Dat de wet omtrent het Proponents Exarnen voor het tegenwoordige onveranderd blijve, met
aanbeveling, dat, in het benoemen der Exaniinatoren, men niet, zoo als tot hiertoe, zich zal
laten beperken door overwegingen omtrent den afstand.” Dit arnendement wordt aan
genomen.
Consuient benoemd
Na de Pauze rapporteert de Commissie van den Ring van Tulbagh, dat zij den
voor Sutherland.
Predikant van Cures voorloopig aangesteld heeft als Consu1en~ van de Gemeente Sutherland
—hetwelk goedgekeurd wordt.

Eon Voorstel dat he4
Ve aandacht derVergadering wordt nu bepaald bij [loofd.
examen van Kandi- ~
..
daten sc1iriftelij1~ go- Terwiji het Colloquwm Doc~uni, zoo als door de wet bepaald
sohiede.
Synode toever~rouwd aan eene Corn missie van Predikanteii, zoo
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Het voorstel van den Kerkeraad van Stellenbosch—voorkonaende onder Hoofd. V: Besluit orntrent bet
G, 7 van het Ontwerp: “Dat de kiezing van Huippredikers geschiede op de wijs, waarop ~ V5~U Hulppre
een Predikant gekozen wordt,” wordt door den Ouderling van Stellenbosch toegelicht, die,
ond.ersteund door dien van Montagu, het voorstel voor de Vergadering legt. De Vergade
ring neemt bet voorstel ann.
Dc Voorzitter brengt voor do Vergadering het voorstel van den Predikant van Darling, Voorstel dat bet be
voorkomende onder Hoofd. V: J, 3 van het Ontwerp: “Elet besluit der Synode van is~, s1m~etreffeude ~aet
waarbij zij ~ierk1aard heeft, door bet prediken over den Catechismus te verstaan “eene Catechismus her
verdediging van de vragen en antwoorden op grond van Gods Woord,” worde herroepen.” roepen worde.
Het wordt door den Inzender toegelicht en door dcii Predikant van [)‘Urban gesecondeerd.
[)e Ouderling van Murraysburg, ondersteund door dien van Montagu, wil, cc dat hot
besluit der Synode onveranderd blijve.”
Aan de discussie over dezo zaak nemen deel do Assessoi, de cerste Predikant van Ben ameniement
Kaapstad, en de Predikant van Ladysmith Dooa eene groote meeiderheid wordt het wordt aangenomen
amendement aangenomen.
Do Predikanten van Darling en D’Urban verzoeken aanteekening, dat zij tegen dit. Protest hiertegen.
besluit protesteren.
Nu wordt voor de Vergadering gebragt het voorstel van (len tweeden Predikant van
Kaapstad, voorkomende onder [Joofd. V: L, 1: “Do Synode spreke haar gevoelen uit over
de voorgesteldo verandering in do fluwelijkswet dezer Volkplanting, waardoor men het
huwelijk van eon man met dezuster zijner overledene vrouw, alsook van eene vrouw met
den bioeder van haren overleden man, voor wettig wil verkiaren “
Dc Inzender licht dit onderwerp toe, en dient dit voorstel in, dat door den Ouderling
van Hanover gesecondeeid wordt
“De Synode is van oordeel dat Kerkeraden en
Gemeenteleden op alle geoorloofdo wijzen, do aanneming van het wetsontwerp, tot verande
ring van de Huwelijkswet, indien het weder voor bet Koloniale Parleniont gebragt
moge worden, behooren tegen te werken.”
Over dit voorstel spreken do Predikanten van Glenlynden, Darlincr, Richmond ‘ bet
i~iseussie
omtrent
trouwen van
een
Stellenbosch, do eerste van Kaapstad, en verder die van Paarl, Oudtshoorn, Willowmooro, man met de zueter
Montagu en Calvinia, alsook de Ouderling van Wijnberg en de eerste van Kaapstad.
zilner
overledene
Door den eersten Predikant van Kaapstad wordt dit amendement ingediend, dat °~
door den Predikant van Calvinia ondersteund wordt: “De Synede spreke het als haar
gevoelen uit, dat eene verandering in de Huwelijkswet, waardoor iemand bet iegt zou ver
krijgen, de zuster van zijne overledene vrouw to huwen, noch op grond van Gods Woord
noch op grond van expedientie te regtvaardigen zou zijn, en niet dan schadelijk zou worken
voor de zamenleving in dezo Volkplanting.”
Daar het tijd is om de Vergadering to sluiten, wordt do verdoro discussie over deze
zaak tot morgen uitgesteld.
Do Kiadnotulen worden gelezen, en daarop wordt het dankgebod gedaan door den
Moderator.
Geresunaeerd en onderteekend op heden, den l9den dag van November 1873.

ZES-EN-TWINTIGSTE ZITTING.
Woenscla,~q, den l9den November 1873.
Afwezig zijn do Predikauten van Philadelphia, Stockenstrorn, Simonsstad en Beaufort,
en de Ouderlingen van Hopefield, Knysna, Sutherland en St. Stephens.
De Predikant van Heidelberg doet bet gebed; en daarop worden de flandelingen
der voi~igo Zitting geresumeerd en onderteekend.
0
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I)e Predikanten van Cradock en Prins Albert verzoeken aanteekening dat zij, bij de
behandeling van het Beschrijvingspunt, ingediend door den Predikant van Darling, op gis
teren, iiiet tegenwoordig waren.
De Voorzitter zegt dat hij op gisteren aan den Ouderling van Darling, en heden aaii
die van Robertson en Montagu, alsmede aan de Predikanten van Zwartland en Robertson,
op hun verzoek, verlof heeft gegeven de Vergadering te verlaten, daar dringende omstandig
beden hen noopten huiswaarts te keeren.
De discnssieomtreut
Dc discussie over de verandering der Huwelijkswet door het Parlement wordt voort
wordtvoortgeZet.
gezet. Daaraan nemen nog deel de Ouderliugen van Hanover, Bredasdorp, Victoria, de
tweede van Kaapstad en de Predikant van Uitenhage.
Hot voorstel daaromDc Predikant van Richmond, zoowel als de eerste van Kaapstad, geeft den Scriba
trent wordt teruggetrokken.
aan de hand zijn voorstel terug te trekken, vooral daar de zaak waarschijnhjk niet weder
voor het Parlement zal woaden gebiagt Daar flu de Veigadering van hetzelfde gevoelen
~schijnt te zijn, geeft de Voorsteller gevoig aan den alzoo uitgedrukten wensch.
Hoofd. V, L: 2 van het Ontwerp—” Hoe te handelen met leden der gemeente die,
in verboden graden van Bloedverwantschap gehuwd, aanzoek doen om hunne Kerkelijke
voorregten te genieten ?“ wordt door den Predikant van Glenlynden toegelicht.—Naar
aanleiding van deze vraag spreken de Predikanten van Ca’adock, Stellenbosch, Darling, Prins
Een voorstel omtrent Albert, Richmond en Caledon.
~e~trouw~1: ~
Daar de Veigadeung moeijehjk ecu bepaald gevoelen schijnt te kunnen uitspreken,
bloedverwantochaP veiklaart de Vooisteller zich met de bekomen inlichtingen tevreden, en trekt hij, met toe
wordt teruggetrok- stemming der Vergadering, dit Beschrijvingspunt, zoowel als het volgende terug, dat op
..

dezelfde zaak betrekking heeft.
I-loofd. V: G, 3 komt flu in behandeling. Bet is een voorstel van den Predikant
van Colesberg, waardoor bedoeld wordt tussehen Artt. 223 en 224 een ander in te voegen,
dat de strekking zal hebben om het nederler~ven van zijn arnbt door ecuen Predikant, op eene
voor de Kerk bevredigende wijze, te doen plaats hebben, en het wederopnemen daarvan be
hoorlijk ft regelen.
Het na de toelicliting ingediende voorstel wordt door den Ouderling van Stellenbosch
ondersteund. Dc Actuarius, de Scriba, de Predikanten van D’Urban, Paarl, Stellen
bosch, Aberdeen, Victoria, Richmond, George en Cradock nemen aan de discussie hierover
dccl.
Op voorstel van den Predikant van Stellenbosch, ondersteund door den tweeden
Ouderling van Kaapstad, besluit de Vergadering, om dit Beschrijvingspunt, alsmede het vol
gende van den Predikant van Cradock: “Dat de Synode onderzoeke, in hoe verre Art. 223
moet worden gewijzigd “—naar de Conimissie van Revisie te verwijzen, met verzoek om
nadere bepalingen omtrent de demissie van Predikanten te maken, en die nan de Vergade
ring voor te dragen.
Ret concept van do
Dc Vergaderin~ gnat nu over tot de verdere behandeling van het Concept door de
Corniniscie van Revisie wordt verder Commissie van Revisie der Kerkehjke Wetten ingediend.
overwogen.
Art 25 wordt aanwenoinen, met deze uitzonderina, dat de naam van Alexandria ge
De gerneente Ohfantshoek
worclt geven wordt aan de gemeente van Olifantshoek.
Alexandria genoemd.
Artt. 26 en 27 blijven onveranderd; alleen wordt in het laatste ‘~ toesteniming en
advies” omgekeerd, zoo dat het luidt “advies en toesteniming.”
Art 28 wordt goedgekeurd, en daarbij bepaald, dat wat voorkonit onder Lit. b van
het vorige Art. 27 der Kerkelijke Wetten zal worden geschrapt.
Art. 28*, 29, 30, 31* en 32* worden alien goedgekeurd, met deze twee uitzonde
ringen, dat in Art. 29 het woord “minstens” en in 32*, onder Lit. c, het woord “na”
wordt uitge]aten.
Dc Coinmissie beDc Predikant van George deelt mede, dat doorhem, als medeleden van de Commissie
noemd voor het Pensioen Feuds,
tot het formeren van een uitvoerbaar plan, ter oprigting van ecu Pensioenfonds, gekozen

Voorstellen omtrent~
het nederieggen van
zijn ambt door eon
Predikant
woiden
naar do con~missie
van Revisie verzonden.
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zijn, de Actuarjus, de Predikant van Cradock, de tweede Ouderling van Kaapstad en do
Ouderling van George..fle Vergadering keurt doze benoeming goed.
Na de Pauze wordt de aai~beve1ing der Commissie op Artt. 31, 32, 33 en 34 aange- ~ overwegingv~
nornen. In Art 35* wordt het woord “onderteekend” gesteld in de plaats van “geauthen- voor~geze~
tiseerd.” Art. 36* wordt goedgekeurd, met doze twee wijzigingen, dat onder No. 5 do
woorden “zoo mogelijk ook” blijven, en onder No. 14 de aanbevolen woorden “of schat
ting” worden weggelaten.
Met betrekking tot deze laatste verandering verzoeken de Predikant van Paarl en do
tweede Predikant en eerste Ouder1ing~ van Kaapstad aanteekening, dat zij in do minderheid
gestemd hebben.
Be aanbeveling der Commissie dat, in No. 22 van dit Artikel, de woorden “Leden
van do Kerk” worden weggelaten, wordt niet goedgekeurd.
Art. 37* ondergaat deze wijziging: in plaats van paragraaf ~3, wordt gesteld: Geene
nieuwe Gemeente zal opgerigt en erkend worden, tenzij eene naar hot oordeel van den Ring
voldoende som, op eene voor hem voldoende wijze, tot salaris van eenen Leeraar is gewaar
borgd.” Aangaande de laatste paragraaf wordt besloten dat, hoewel een besluit der Verga
dering, hot niet als een Wetsartikel zal worden opgenonien, daar zij aldus luidt: “Het Over het stieliten
stichten van dorpen, voordat men van den Ring verlof ontvangen heeft tot hot oprigten van~~ dorpen.
nieuwe gemoenten, is afkeurenswaardig.”
Artt. 38*, 39* en 49* worden alien aangenomen, behalve dat, in het laatste, in
plaats van hot woord “schorsen” gezet wordt: “Buiten dienst stellen.”
Art. 35 wordt goedgekeurci. In Art. 36: 1 wordt het woord “terwiji” wegge
laten. Art. 36: 2 en 3 blijven onveranderd. Tn 36: 4 wordt de voorgestelde wijziging
goèdgekeurd, behaive dat “aanzienlijkste” wordt weggelaten. Art.
5 blijft. Art.
36: 6 zal aldus luiden: “Aan de gekozenen wordt zonder verwiji van die verkiezing kenins gegeven, en daarna worden zij voorgedragen aan de Gemeente, door afkondiging op drie
achtereenvolgende Zondagon.~~
Be overige voorgestelde wijzigingon van Art. 36, onder Nos. 7 tot 15, worden alien
onveranderd aangenomen.
Be Kiadnotulen worden nu gelezen, en daarop hot dankgehed gedaan door den
Actuarius.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den 2Osten dag van November 1873.
36:

ZEVEN~EN~TWINTIGSTE ZITTING.
Douiderda,~1j, den 2Osien Novern~er 1873.
Afwezig zijn do Ouderlingen van George, Hopefield, St. Stephens, en D’Tlrban.
Na het gebed door den Predikant van Hoopstad, worden de Notulen der Zes-en
Twiiitigste Zitting geresumeerd en onderteekend,
Be Predikant van Stellenbosch, ondersteund door den tweeden Ouderling van Kaap
stad, levert dit voorstel in, dat later besproken zal worden. “Revisie wordt verzocht van
hot Besluit ten opzigte van hot afkeurenswaardige van dc oprigting van dorpen, ten einde
roijering te verkrijgen.”
Be. Voorzitter geeft aan den Predikant en Ouderiing van Floopstad, en ook aan den
Predikant en Ouderiing van ~Jansenvi11e, en den Ouderling van Victoria, op hun verzoek,
veriof om do Vergadering te veriateri, en zich naar huis te begeven.
Het Concept van den Herderlijken Brief wordt nu voorgeiezen.
Be Vergadering verklaart zich tegen een voorstel om dozen Brief to iaten drukken,
en hem dan later to overwegen. Even eons tegen eon ander voorstel, dat de Brief nu
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paragraafsche wijze zal worden gelezen en dadelijk behandeld. Eindelijk besluit de Verga
~ de~ing, op voorstel van den Predikant van Uitenhage, ondersteund door den Ouderling van
missie opgedragen. Hanover, dat deze Brief in handen eener. Commissie van drie leden zal worden gegeven,
met verzoek dien, zamen met de Conimissie die hem opgesteld heeft, door ft lezen, en de
in hun oog noodige veranderingen te maken, voor dat~zij hem laten afdrukken.Tot Corn
missie worden benoemd de Predikanten van Richmond, Uitenhage en Montagu.
Hot tweed~ Rapport
Het tweede Rapport der Regts-Commissie wordt ~elezen. Het eerste gedeelte heeft

Hot con~Pt van d~n

dor Ro~ts-Commissie.
1. KIagie
~ ~
Albortijn.

Do uitspraak
goedge eur

.

.

..

betrekking op eenen brief, door G. J. Albertijn, Oud-Diaken van de Ned. Geref. Kerk te
Bredasdorp, ann deze Vergadering geTigt~ waarin hij verzoekt zekeren brief door hem, op den
2~sten Augustus, 1S72, aan den Ring van Swellendam geschreven, aan de Hoog Eerw.
Synode voor te leggen, eu zijne ontevredenheid betuigt over de handelwijze van den toen
waarnemendeu Scriba des Rings, en de uitspraak der Rings-Vergadering.
wordt
Dc aanbeveling der Regst-Commissie luidt aldus : “Dc uitspraak in deze zaak zij
dat het gevoelen der bog Eerw. Syriode is, dat zoowel Predikanten als Leden der gemeente

2. P~itie va~ ~
La s ii en an esen.

nan de Kerke-Wetten gebonden zijn; en voorts, dat de Heer Albertijn, indien hij eenige
klagte mogt hebben tegen den Predikauut, hande~en moet naar Art. 15~ der Kerke-Wetten,
waarbij bepaald wordt dat alle bezwaren tegen de leer, de ambtsbediening of den wandel van
Predikanten, bij den Ring moeten worden ingebragt.” Hiermede vereenigt zich de Verga
dering.
Het tweede gedeelte van het Rapport bespreekt eene Petitie van S. J. Latskij en drie
anderen van Schietfontein, van den volgenden iuthoud: “Dat de Synode in hunne behoefte

Aanbevehng cler
e~ S ommissle.

‘oorziening wil maken,—daar zij bezwaren koesteren om de Sacramenten van Ds Leibbrandt
te ontvangen, of kinderen hem ter aanneming aan te bieden,—-door te bepalen dat zij, ten
gevolge van deze bezwaren, hunne kerkelijke voorregten elders mogen genieten,—voora],
daar Us. Leibbrandt geweigerd heeft, hun verlof te geveu, otu hunne kinderen bij eenen
anderen Leeraar te laten doopen.”
Dc Commissie beveelt aan het volgende besluit te nemen: “Memorialisten worden
verwezen naar Art. 160 der Kerke-Wetten, waarbij aan kiagers het regt wordt toegekend,

-

am, zich bezwaard gevoelende over de

beslissing der Rings_Commissie, die aan bet oordeel
der Rings~Vergaderiflg te onderwer~en, van welk regt zij geen gebruik ge~aakt hebben.—
Daar er echter gevallen kunnen zijn (waartoe het onderhavige schijnt te behooren), waar er.
gewetensbezwaren tegen eenen Predikant bestann, en den leden verlof geweigerd wordt, om
•
hunne kerkelijke voorregten elders te genieten, zoo worde het den Predikant van Victoria
aauibevolen, ow, onder bestaande omstancligheden, verlof te geven aan die leden die ergens
elders bunne kerkelijke voorregten wenschen te genieten.”
~~issie daaromAan de discussie over deze zaak nenien dccl de Predikanten van Uitenhage, Victoria,
Graaff-Reinet, Ladysmitb, Stellenbosch, Richmond, Clanwilliam, Oradock, Willowmoore,
Prins Albert, Murraysburg, Somerset (Oost), Darling, Montagu, de Actuarius, en de Ouder
lingen van Bredasdorp, Heidelberg, en de eerste van Kaapstad.
Deaanbevelingwordt
Door den Scriba, ondersteund door den Predikant van Cradock, wordt voorgesteld:
•
“Dc Vergadering, vernomen hebbende van den Predikant van Victoria, dat hij, zoowel als
zijn Kerkeraad, gewillig is aan memorialisten, voor zoorverre zij leden zijner gemeente zijn,
verlof te geven, hunne kerkelijke voorregten elders te genieten, neme de aanbeveling der
Regts-Commissie ann.” Met dit voorstel stemt de Vergadering in.
Na de Pauze wordt de behandeling van het Concept van de Commissie van Revisie
visie wordt verder voortgezet.
Ann de orde is Hoofd. II: “Werkzaamheden van den Kerkeraad.”
behandeld.
Nos. 1 tot 1 2 van Art. 37 worden aangenomen met twee uitzonderingen, namelijk,
dat in No. 8, tusschen de woorden “alsook” en “van” bet woord “aanteekening” worde
ingelascht; en dat in No. 12, de woorden “of. een ligger” weggelateui worden.
Mt. 38a wordt aangenomefl; 386 blijft, zoo als in de Vijftiende Zitting van deze
Vergadering gewijzigd: “Wanneer van ouders, die leden van andere Protestantsche Kerk
-
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genootschappen zijn, een kind ten doop wordt aangeboden, zal de Leeraar de vrijheid hebben,
hen als Vader en Moeder te laten staan, indien tegen hot gedrag van zoodanige ouders geen
bezwaar wordt gemaakt, enz.”
[n Art. 39 wordt “gebragt” veranderd in “aangeboden.” Art. 40 blijft zoo als
voorgesteld. In Art. 41 wordt ingeschoven na c~ Leeraar,” “of, bij diens afwezigheid van.”
Art. 42 wordt goedgekeurd.
In verband met Art. 43 wordt overwogen hetgeen in het Ontwerp voorkomt onder Over een Tarief voor
Doop- en andere
Hoofd. V: P_’ Algemeen ,,
De bepaling van een Tarief voor Doop-, Aannerrnng~ en golden.
Trouwgelden worde niet langer uitgesteld.” Dit voorstel wordt door den Predikaut van
Somerset (Oost) toegelicht en door den Otiderling van Villiersdorp gesecondeerd.
Na eene discussie, waaraan deelnemen do Predikanten van Glenlynden, Graaff
Reinet, Stellenboseb, Murraysburg, Tarkastad en Cradock, en do Ouderlingen van Victoria
en Bredasdorp, wordt door~ den Predikant van Murraysburg, door den Ouderling van
Pearston gesecondeerd. als amendemeut ingediend: “Do Synode benoea~e eene Commissie
orn, staande deze Vergadering, het minimum en ma~vimum te bepalen, als een Tarief voor
Doop~, Aannerning-, Trouwgelden en andere heffingen voor Attesten, Lidmaats-certificaten
enz., en haar rapport hierover zoo spoedig mogelijk ter tafel te leggen.” Ten gunste van dit
arnendement trekt do Predikant van Somerset (Oost) zijn voorstel in. Be Predikant van
Glenlynden, door dien van Riversdale ondersteund, stelt voor: “Art. 43, zoo als door de Hot beoluit daarom
Corn missie van Revisie aanhevolen, worde aangenomen.” Hiermede vereenigt zich do Ver- trent.
gadering, terwiji tevens bepaald wordt dat hot woorci “gehoel” geschrapt zal worden.
Art. 44, a, 6 en c worden goedgekeurd, behalve dat in 6, de woorden: “en zooveel
mogelijk ook van Doodregisters,” wegvallen.
Bij dit Artikel wordt onder ci gevoegd:
“Schriftelijke beantwoording van de in Art. 34 gestelde vragen van Kerkelijk Onderzoek.”
Na eene breedvoerige bespreking van hetgeen in hot Concept aangaande heffingen ~ver Begrafenie-gel.
voor het Synodale Fonds voorkomt, besluit men, na “~B~grafenisgeIden” to plaatsen “waar
het gebruikelijk is.” De Vergadering heefttevens haar gevoelen uitgesproken, dat zoodanige
gelden alleen geheven worden, waar lijken op hot Kerkhof eener gemeente begravon worden.
Dc Voorzitter verklaart dat hiermede afgehandeld zijn de twee punten die in hot
Ontwerp onder P. “Begrafenisgelden,” voorkomon.
Aan den Ouderling van Villiersdorp wordt verlof gogoven, do Vergadering to ver
laten, en huiswaarts te keeren.
Dc Kiadnotulen worden gelezen, en daarop wordt hot dankgebed gedaan door den
Predikant vau Stellenbosoli.
Ceresumeerd en onderteekend op heden, den 2lsten dag van November 1873.
~—“
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ACHT-EN-TWINTIGSTE ZITTING.
[7r~jcla~q, den 2]sten JVovem6er 1873.
Afwezig, do Predikanten van Tulbagh, I-Ieidelberg, Clanwilliam, on do Oüderlingen
van Hopefield, St. Stephens, en do eersto van Kaapstad.
Na hot gebed door den Predikant van iiranschhoek, wordon do Notulen dor vorige
Zitting geresumeerd en onderteekend.
N u wordt aan Us. Fraser, den Moderator der Synode van do Ned. Goref. Kerk in den Ds. Fraser sproekt
~ rijstaat, die als cone Deputatie van genoemde Kerk doze Synode heeft bijgewoond, do een
sohoid,
woord van af
gelegenheid gegeven ow, vóór zijn vertrek, een woord van afscheid to spreken. Hij doet
zuiks op zoer hartelijke en gepaste wijze. fle Voorzitter bedankt hem in naam der Verga- on w9rdt door den
dering, voor do wonschen die hij onze Kerk heeft toogeroepen~ en wenscht hem en dor Kerk Voorzitter bedanlit.
van den Vrijstaat des Heoren besten zegen in ale opzigten toe.
P
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De Predikant van Hanover legt eene vraag ter tafel, die voortgesproten is uit een
Wetsartikel, dat gisteren is aangenomen, en aldus luidt: “Mag eeri Leeraar onzer K erk den
fleming dor
Vrije doop en de aanneruing der Vrije Protestantsche Kerk erkennen?”
De Vergadering besluit
Protestautsohe
Kerk,” zallaterovor- de vraag later in overweging te nemen.
wogon worden.
Bij de voortzetting der discussie over het Concept van de Commissie van Revisie
wordt Art. 44 verder besproken, en vooral de heffing op zitplaatsen. In verband met dit
punt worden behandeld de Beschrijvingspunten~ die onder Hoofd. V: P, 1, 2 en~3 voorkomen.
Disoussie over de
Be Predikant van WilJ~owmo6re noemt bij de toelichting, de redenen, waarom hij dit
heffing op Zitplaat- voorstel heeft ingezonden: c~ Men leze in Art. 252a, in plants van : “voor elke verhuurde
zitplaats in de Kerk, negen pence
voor elk huwelijk vijf shillings.’ Na het gevoelen
van eenige leden gehoord te hebben, trekt hij dit voorstel, met toestemmiflg der Vergadering, in.
De discussie loopt nu vooral over het BeschrijvingspUflt van den Ring van Swel
lendam: “De Synode wijze een weg aan, langs welken, op de geschiktste wijze kan vol
daan worden aan de bepaling in Art. 252a.” Dc volgende voorstellen worden gedaan.
Verscheidene voorDoor den Ouderling van Stellenbosch, ondersteund door dien van Grey Kerk: De
stellen daaromtrent- Synode bepale dat voor elke zitplaats in nile kerken worde opgebragt voor het Synodale
Ponds—Zespence.’
Door den Predikaut van Alexandria, geseconcleerd door zijn Ouderling: “De wet
betreffende de heffing van negen pence op elke zitplaats ten faveure van de Synodale Kas,
blijve onveranderd, met bepaling dat, door de uitdrukking ver/tuurcle zitplaatsen, bedoeld
wordt die welke betaaId zijn.”
Door den Predikant van Paarl, gesecondeerd door dien van Uitenhage: “Be
Synode besluit dat or jaarlijks door elke gemeente in het Synodale Ponds gestort worde, de
som van vier pence voor elke zitplaats in de Kerk.”
Be Predikant van Graaff-Reinet, ondersteund door dien van Glenlynden, wil: “Dat
de wet blijve zop als zij thans is.”
Ret besinit.
Be Assessor die, bij afwezigheid van den. Moderator, den stoe~ bekleedt, brengt het
amendément van den Predikant van Alexandria eerst voor de Vergadering, dat ook aange
riomen wordt~
Aanteekening dat zij
Aanteekening dat zij in de minderheid o~estemd hebben, verzoeken de ~Predikant en
in de minderheid go
~temd hebben.
Ouderling van lVlurraysburg, de Predikanten van Litenhage, Cradock, Glenlynden, Swel
lendam, Somerset (Oost), Maclean, de Predikant en Ouderling van Burgersdorp, ook van
Stellenbosch, Richmond, Tarkastad en Graaff-Reinet, alsook de Ouderlingen van Tulbagh
en Heidelberg, en de Predikant van Montagu. De Predikant van Stellenbosch geeft keiinis
van protest tegen dit besluit.
Be overige heffingen worden goedgekeurd.
De aanbevolene heffingen voor het Predikariten Weduwen Ponds worden flu be
sproken. In verband hiermede wordt overwogen het voorstel van den Predikant van
Cradock, voorkomende onder Hoofd. II: 8, 25 van het Ontwerp: “In Art. 52 worde
Omtrent
heffingen Rds. 25 in £1 veranderd.”
Be Vergadering verklaart zich tegen deze veraridering, en wil
bet Predikanten dat de bepaling omtrent huwelijken op buiterigewonen tijd onveraiiderd blijve.
Be overige
Weduwen Ponds, onz.
rn
voorgestelde 1neuingen
worden goedgekeurd.
Di~oussie over do
Artt. 45, 46, 47, 48, 49, 50 en 51. blijven onveranderd, met deze uitzondering, dat
gerevideerde wotten.
het woord cc vasten voor Scriba in Art. 50 geschrapt wordt.
Bet Derde Hoofdstuk van het Concept—” Ambtspligten van Predikanten, Ouder
lingen en Biakenen “—-komt flu in behandeling. Al de aanbevelingen onder Artt. 52, 53~,
53 en 54, met het voorgestelde ann het slot, worden onveranderd aangenomeu.
Bes~iit omtr~nt do
Na de Pauze wordt bet bijvoegsel tot het Concept, op bladzijde 19, in behande
Be1ijdenisschr~fCon. ling genomen.
Ten opzigte van Ar~t. 1, wil do Predikant van Darling dat geene aridere
Eene vraag hetrekke~kI~eterken~:nv~an
‘
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Belijdenisschriften in ons Wetboek genoemd worden, dan die welke in de Ordonnantie
voorkomen, te weten: “1)e Geloofsbelijdenis van do Synode van Jiordrecbt en de Heidel

bergsche Catechismns.” Be Predik~nt van Graaff~Reinet stelt voor, gesecondeerd door den
Ouderling van Calvinia:
Dat de aanbeveling der. Cornmissie aangenomen worde.”
Hiermede vereenigt zich de Vergadering.
Be Predikant van Darling verzoekt aanteekening van Protest.
Al hetgeen voorkomt in Art. 2, ook wat voorgesteld wordt in Art. 10: 9 en Art. 10: 1 Oa
tot de eerste heift van lit. dwordt aangenomen. Hetlaatste gedeelte van Art lOd, “srn wel
zoo, enz.” ondergaat dew veranderirig, dat de Vergadering de voorkeür geeft aan hetgeen
voorkomt in de tweede paragraaf: “En wel uit tweemaal zooveel namen als het getal dat
verder wordt vereischt. Jut dubbeltal wordt gevormd uit die namen op de sternlijst welke
in volgorde het hoogste getal stemmen op zich vereenigd hebben.”
Art. 10: e, f, ~ç; Art. 11: a, 6, c, d, e; en Art. 12 (het vorige 1 1): a, 6, c, d, blij~ ~
yen alien onveranderd. In de derde paragraaf van de “Toelichting,” onder het hoofddeel wordt voortgeze~.
Rerste ~eval, wordt “een derde” der tegenwoordig zijnde leden, volgeris vroeger besluit,
veranderd in “een vierde.”
Hoofd. V: K. 2 van het Ontwerp, “Er worde eene Commissie door de Synode
benoernd, om, na afloop van elke Synodale Vergadering, eene nieuwe uitgave der Kerkwet
ten te bezorgen, met de door de Synode geniaakte veranderingen,” wordt flu voor de Ver
gadering gebragt, doch, daar de inzender, de Predikant van Montagu, meent dat dit punt
reeds is afgehandeld door de aanneniing van Art. 21 van het nieuwe Wetboek, trekt hij dit
voorstel terug.
Op eene vraag van den Kerkeraad van Prins Albert. “Een of ander klagt wordt Een Kerkeraad mag
geen lidkiagb
tegen
er tegen een lid des Kerkeraads bij den Kerkeraad ingediend; heeft zoodanige Kerkeraadeen
des Kerke
het regt gemelde klagt eerst te onderzoeken, voor dat men Art. 155 enz. in aannierkingjfaads aannemon.
neemt 9” antwoordt de Voorzitter, dat zulk eene klagt niet ontvankelijk is bij den Kerke
raad, maar dat de kiager verwezen moet worden naar den Ring. Hiermede vereenigt zich
de Vergadering.
Het voorstel van den Kaapstadschen Ring, voorkomende onder Hoofd. V: P. 2—
omtrei~t
Attesten: “Ten einde meer geregeidheid daar te stellen in het nitnemen van attesten, bepale t~ prije Van a~ as
de Synode, dat zij worden afgegeven tegen betaling van niet meer dan ~én shilling,” wordt
flu besproken. Dc Actuarius licht het voorstel toe, waarop eene discussie plaats vindt,
waaraan verscheidene leden deelnemen. Met toestemmirig van de leden van den Kaapstad
schen Ring en van de Vergadering, wordt dit voorstel teruggetrokken.
Het voorstel onder Hoofd. V: P. 3: “In Art. 51 worde in pleats van “kerken” Bepalingorntrentden
“gemeenten” gelezen; en aan het einde worde toegevoegd: “aanzoeken mu dergelijke ~
attesten moeten biniien twee jaren na de stichting der nieuwe gemeente gedaan worden; om attesten gratis
anders betaalt men de gewone leges,” wordt na eenige discussie aangenomen.
mo~en vragen.
I-loofd. V: Q—” Wedden en Emolurnenten “—“ Welke waarde moet men hechten
aan bet een en ander dat voorkomt op pag. 108 van de Wetten en Bepalingen der Ned.
Geref. Kerk, laatste uitgave,” wordt, bij afwezigheid van den Predikant van Stockenstrorn,
die de vraag heeft ingediend, voor vervallen verklaard.
Hoofd. V: R. 2: “Be Synode verneme in hoe verre voldaan is aan het besluit van
den l6den October 1867, ten opzigte van de bepalingen der wet omtrent het Predikanten
Weduwen Ponds,” wordt door den inzender, den tweeden Predikant van Kaapstad, toege~
lichL Door den Assessor, gesecondeerd door den Scriba, wordt voorgesteld dat dit punt
verwezen worde naar de Commissie, behoetnd om het Reglement van het Weduwen Ponds
na te zien en te rapporteren. Bit voorstel wordt aangenornen.
Het Rapport van de Corn missie, door de jongste Synode aangesteld, met den Bissehop Het ~Ra.i~ort der
der Anglicaansche Kerk in onderhandeling te treden, wordt voorgelezen en met dank
aangenornen.
Anglicaansche Hark
I~1oofd. V: B, I, 4, “Dc Syn ode vaardige twee Leeraren af, om, in den loop van het e on ei an a en.
volgende jaar, de Kerken van Transvaal en Natal te bezoeken, ten eiude haar onzeu zuster
“
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groet over te brengen,” wordt voor de Vergadering gebragt. Be Inzender, de Predikant
van Uitenbage, verzoekt dat do overweging van dit punt uitgesteld worde, totdat het
Ontwerp-Antwoord op den brief van de Hervormde Kerk in Transvaal ter tafel zal ziju
gebragt. Bit wordt door de Vergadering toegestemd.
Ds.Maeder wordtboOp eene suggestie van den Scriba, wordt door den Predikant van Somerset (Oost)
voorgesteld~ door den Ouderling van Hanover gesecondeerd, en door de Vergadering met
ferentie dor Fransohe eenparige stemmen besloten, Ds. Maeder te benoemen en aan te steilen, als Gedeputeerde,
Zendelingen.
van wege de Synode, naar de eerstvolgende Conferentie der Fransche Zendelingen in den
Oranje Vrijstaat en Basutoland.
De Voorzitter verklaart dat hot Beschrijvingspunt, voorkomende onder Hoofd.
V: A, IV, 4 van het Ontwerp: “Be Synode bepale dat men voortaan, bij de kiezing van
Predikanten en Kerkeraadsleden, zich houden zal aan het besluit door haar genomen in
1857, bij de kiezing van haren Moderator “—vervallen is, daar er, bij do revisie der wetten,
voor dit geval voorziening is gemaakt. In dit gevoelen deelt de Vergadering.
Rapport der CornBe Actuarius doet bij monde versiag van den uitslag der Conferentie van de daartoe
rS1~UPe~tend:t benoemde Commissie met den Superintendent-Generaal van Opvoeding, zullende de hoofd
Generaal van Opvoe. zaken later in gesohrifte ingeleverd worden.
ding to confereren.
Aan de Ouderhngen van Caledon, Philadelphia, Malmesbury, en Sutherland wordt
door den Voorzitter, op hun verzoek, verlof gegeven om de Vergadcring te verlaten.
Do Kiadnotulen worden gelezen, en daarop wordt bet dankgebed gedaan door den
Predikant van Somerset (Oost).
Geresumeerd en onderteekend op heden, den 24sten dag van November, 1873.

~~

NEGEN~EN-TWINTIGSTE ZITTING.
Maandaji, den 24sien .ZVovember 1873.
Afwezig—de Predikanten van Heidelberg, Alexandria, Somerset (‘vVest), Maclean,
Uniondale, Colesberg, Darling, Napier, ~Bredasdorp, Franschhoek, Philadelphia, en do
Ouderlingen van Victoria en Peddie, Philadelphia en Somerset (West).
Be Predikant van Richmond doet hot gebed.
Be Notulen der Acht-en-Twintigste Zitting worden gelezen, en, na goedkeuring,
onderteekend.
Rapport dora CornHet eerst is aan de orde van behandeling, het Rapport der Zending-commissie over de
bouwen van de ~ Registratie van do gebouwen, behooreride aan de Zending-gemeente te Beaufort West.
Uit
cling gerneente te dit Rapport blijkt dat, hoewel de Zending-commissie eerst aan den Hoer rfeske in geschrift,
ort.
en daarna weder in eon gesprek, duidelijk verklaard had, dat zij hem dan alleen verlof zou
-

geven, om in onze gemeenten voor de nieuwe kerk to collecteren, wanneer die kerk zou
staan op naam van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk; en hoewel zij van hem de belofte
heeft ontvangen, dat hij trachten zou zijuen Mode-Trustee te bewegen om do woorden “of
the Dutch Reformed Church” ingelascht te krijgen in hot Transport, de gebouwen dier Zen
ding-gemeente getransporteerd staan in den naam van “Rose and P. Teske, for the Coloured
Congregation of Beaufort,” en dit, zonder dat de Hoer Teske de Zending-commissie ooit weder
jets van zich hieromtrent had doen hooren. Naar aanleiding. van dit Rapport spreken de
Prerlikanten van Stellenbosch, Beaufort, Murraysburg, Richmond, Caledon, Victoria, Cra
dock, Paarl, Oudtshoorn en Prins Albert, en de Ouderlingen van Wijnberg en Beaufort.
Voorstelhieromtrent.
De Predikant van Murraysburg, ondersteund door dien van Somerset (Oost), levert,
onder de discussie, het volgende voorstel in: “Do Synode, bekend geworden met het feit
dat de kerkelijke eigeudommen der gemeente uit de heidenen, to Beaafort West, niet op
naam van do Nederduitsche Gereformeerde Kerk getransporteerd zijn, gelast do Binnen
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landsche Zending-commissie om, zonder verwijl, stappen te netnen, ten eincle dit gedaan te
krijgen, en, in geval zij daarin niet slagen mogt, dan de verdere ondersteuning van den Eerw.
Heer Teske hem te ontzeggen.”
Als amendement stelt de Predikaut van Cradock, ondersteund door dien van Clan- Een amendement
william, voor: “Bet worde aan de Commissie voor de Binnenlandsehe Zending opgedragen, wordt aangenornon.
om, zonder verwiji, de noodige stappen te nemen, ten einde de kerkelijke eigendommen, thans
staande op naam van Trustees voor de gekleurde geineente te Beaufort West, op dien van
ons Kerkgenootschap getransporteerd te krijgen; en, in geval van weigering, van den kant
der tegenwoordige Trustees, met advies van de Moderatuur, verder, naar bevind van zaken,
in dezen te handelen.”
flit amendement wordt aangenomen.
Een Brief van I). W. Malan, lid der gemeente van Somerset (West), verzoekende om
tot de gemeente van Caledon te mogen behooren, wordt voor de Vergadering gebragt. Men
besluit den schrijver naar den Kaapstadschen Ring te verwijzen, waar de zaak door hem be
sproken, allereerst te huis behoort.
De Voorzitter brengt voor de Vergadering de vraag, op Vrijdag ingediend door den Devraag bo~rofi’endo
en “Yrije
Aanneming
Predikant vati Hanover, aldus gewijzigd: “Mag een Leeraar onzer Kerk den Doop en de Poop
door do
Pro
Aanneming der zich noemende Vrije Protestantsche Kerk in Zuid Afrika erkennen ?‘ Naar testanteohe Kork”
aanleiding hiervan spreken de Predikant van Paarl, de Actuarius, de Scriba, de Predikanten ordt behandeld.
van Prins Albert, Cradoc.k, Ladysmith, Uitenhage en de Assessor, alsook de tweede Ouder-1,
hug van Kaapstad en de Ouderhirig van Stellenbosch.
Door den Actuarius, gesecondeerd door den Predikant van Paarl, wordt als ant- Eon voorstel hierom
trent.
woord voorgesteld: “Van eenige godsdienstige vereeniging, die hare belij denis grondt op
de loochening, dat de Zoon van God in het vleesch gekomen is, en zich alzoo, volgens Gods
Woord, als anti-christelijk ken merkt (1 Joh. IV: 3), mag hetgeen bij haar Doop of Aanne
ming genoemd wordt, niet als Christelijk erkend worden.”
Als amendement wordt door den Predikant van Cradock, gesecondeerd door dien Eon amendoment
van Uitenhage, aanbevo]en:
de vraag ter tafel worde geantwoord :—“ Neen, in geenen~~vordt aangenoinon.
deele !“ flit amendement wordt door eene groote meerderheid aangenomen.
Na de Pauze wordt het ontwerp van den Brief aan de Commissie der Algemeene EonBriefanndeNed.
Herv. Kerk in do Z.
Kerkvergadering der Nederduitsehe Hervormde Kerk in de Zuid Afrikaansche Republiek A.
Republiek wordt
voorgelezen.
goedgekourd.
Op voorstel van den Predikant van Glenlynden, gesecondeerd door den Ouderling
van Hanover, wordt de Brief door de Vergadering goedgekeurd.
Bet voorstel onder Hoofd. V: B, I : 4: “De Synode vaardige twee leeraren af, om, Discussio omtront
andere Depu
in den ioop van het volgende jaar, de Kerken van Transvaal en Natal te bezoeken, ten eene
tatie naar do Kerken
einde haar onzen zustergroet over te brengen,” wordt door den Predikant van Uitenhage van Transvaal on
NataL
ingediend en toegelicht, en door den Scriba gesecondeerd.
Hierover heeft eene discussie plaats, waaraan de Predikant van Richmond, de
Actuarius, en de Predikanten van Uitenhage en Cradock deelnernen.
Onder de discussie over dit voorstel verzoekt de eerste Ouderhing van Kaapstad om
den Brief aan de Nederduitsche Hervormde Kerk in Transvaal morgen in revisie te nenien.
Be Vergadering echter willigt dit verzoek niet in. Be eerste Ouderling van Kaapstad ver
zoekt aanteekening dat hij in de niinderheid gesternd heeft.
be discussie omtrent eene deputatie wordt voortgezet. Be Predikant van Caledon, Eon voorstel hierorn
ondersteunci door dien van Montagu, steit voor: “ I)at dit Beschrijvingspunt gesteld worde trent aaog000men.
in handen van de Commissie die den Brief opgesteld heeft, om morgen daarover te rappor
teren.” Dit wordt door de Vergadering aangenomeu.
Be Vergadering zet nu de behandeling van het Rapport der Corn missie van Revisie Het Rapport van do
“Commissie van Re
voort, te vinden op pag. 21 van het Concept. Al het bier aanbevolene op Artt. 1 2, 15 en 23 visio” wordt verder
wordt aangenomen, met deze uitzondering, dat Art, 23e aldus gewijzigd worcit: Hij zal geene behandelci.
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der als vaste deposita gep1aa~ste gelden uittrekken, dan door eene order of cheque, getee
kend door hem en door den Moderator, Assessor of Scriba der Synode,
Voorts wordt besloten, dat het tegenwoordigef van Art. 23 ingelascht zal worden
als 1~ in het ge~mendeerde Art. 23.
lie in Artt. 24 en 43 voorgestelde veranderingen worden insgelijks goedgekeurd.
lie Vergadering gaat flu over tot het aanhooren van eenige objectiën tegen enkele
der vroeger veranderde wetsartikelen, voordat zij finaal worden goedgekeurd.
lie Predikant van Tulbagh stelt hierop voor, ondersteund door dien van Stellen
bosch: “De Synode besluite dat in Art. 36: 5, instede van de woorden: “Welke hand
leiding wordt hierbij gebruikt ?“ er de vraag worde geplaatst: “Worden de handleidingen
in Art. 56 hierbij gebruikt ?“ Na eenige discussie trekt hij zijn voorstel met toestemming
der Vergadering terug.
Besluit omtrent do
Op voorstel van den Predikant van Uitenhaoe, ondersteund door dien van Glen
hoffing op Zitplaatsen
hot Synodale lynden, wordt besloten, dat, voor het Synodale 1~onds de som van neyem pence voor elke
fouds.
verlduurde zitplaats zal worden betaald.
Op aanbeveling van den Predikant van Montagu, wordt besloten dat Art. 386 van
het Concept aldus zal luiden: “FEet zal den leeraar vrijstaan den doop te bedienen aan
kinderen van lidmaten uit andere Protestantsche Kerken, indien er geene gegronde be
zwaren enz.”
Discussie omtrent do
De Eerste Ouderling van Kaapstad wil dat Art. 1. aldus leze: lie Nederduitsclie
benanung enz. der ~
Ned. Geref. Kerk.
Gereformeerde Kerk in deze Kolorne, gewoonhjk genoemd, de Nederduitsche Gereformeerde
Kerk in Zuid Afrika,—bestaat uit alle Gereformeerde Gemeenten die thans tot haar
behooren, of nog behooren zulien,” en Art. 3 aldus: “l)eze alien blijven tot de Neder
duitsohe Kerk voormeld behooren, zoolang zij niet door woord of daad ten duidelijkste
toonen, zich van haar af te scheiden, of door haar van hunne betrekking tot de kerk
vervallen zijn verklaard.” Be Predikant van Oudtshoorn ondersteunt dit voorstel, dat
echter.verworpen wordt, daar het amendement van den Predikaiit van Paarl, ondersteund
door dien van Stellenbosch, wordt aangenomen: “Bat de oorspronkelijke uitdrukking
blijve bestaan.”
Daar niemand meer aanrnerkiugen heeft te maken op de wetten zooals die nu zijn
veranderd, verklaart de Voorzitter die aangenomen, en geeft hij kennis dat zij op morgen
zulien worden voorgelezen, om door de Moderatuur te kunnen onderteekend worden.
Na het lezen der Kiadnotuien, wordt deze zitting gesloten met dankgebed door den
Moderator.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den 25sten dag van November 1873.
.

DERTIGSTTE ZITTING.
Din~da~q, den 25$/en November 1873.
Afwezig de Predikanten van Heidelberg, Philadelphia en Somerset (West), en de
Ouderling van Philadelphia.
Het gebed wordt gedaan door den Predikant van Victoria en Peddie.
lie handelingen der Negen-en-Twintigste Zitting worden geresumeerd en, na goed
keuring, onderteekend.
De Voorzitter geeft kennis dat hij aan de Predikanten van Mosselbaai en Napier,
en aan de Ouderlingen van Calvinia en Oudtshoorn verlof heeft gegeven de vergadering te
verlaten.
Protest van den PieBe Predikant van Darling verzoekt aanteekening, dat hij, op gisteren, bij het nemen
dikaut van Darling, van het besluit op de vraag van den Predikant van Hanover, niet ter Vergadering is ge
weest, en tegen dit besluit protesteert.
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Be Predikant van Glenlynden levert het volgende voorstel in, waarvan door hem Besluitomtrent.Doop.
reeds vroeger kennis was gegeven, dat door den Assessor gesecondeerd wordt: “Dat de
Zendelingen verpligt zija geauthentiseerde afschriften van Doop~ en Ledematen-Registers te
maken, en in te leveren bij de Ringsvergaderingen, onder welke zij sorteren.”
De Predikanten van Glenlynden, D’Urban, Montaga, Stellenbosch, Richmond,
Victoria, en de Eerste Ouderling van Kaapstad, nemen aan de discussie hierover dccl.
Als amendement wordt door den Predikant van Stellenbosch, ondersteund door
dien van Tulbagh, voorgesteld: “Alle Duplicaat Registers van gedoopten en lidmaten iH de
Zending-Gemeenten, in verband met onze kerk, worden ingeleverd en bewaard bij de
ZendingCommissiën onzer kerk, totdat hieromtrent nadere verordeningen door de Synode
zullen zijn gemaakt.
Ten gunste van dit amendement trekt de Predikant van Glenlynden zijn voorstel,
met toestemming der Vergadering, in. Het amendement wordt aangenotnen.
Be Actuarius leest nu, in voldoening aan Art. 21a, de veranderingen yoUr, die in de Vorklaringvangeno
eerste DRIE Hoofdstukken van bet Concept door de Vergadering zijn gemaakt, waarna alles ~ ~~bfiteh1 tot
wat in deze Hoofdstukken vervat is, door den Moderator, in naam der Synode, als wetten
onzer kerk wordt verklaard.
HetRapport der Commissie, aangesteld om de zaak van het Pensioen-Fonds nog Ret Rapport der
eenmaal in overweging te nemen en te rapporteren, wordt nu voorgelezen en door den
be
Actuarius toegelicht. Be oprigting van zoodanig Ponds wordt besproken door den Predi- sproken on aangono
kant en Ouderling van George, de Ouderlingen van Alexandria, Victoria en Peddie, Bredasdorp, Burgersdorp, Oudtshoorn, Stellehbosch, Tarkastad, Worcester, Murraysburg, Heidel
berg, Richmond, Wijnberg, Fraserburg, Hanover, Calvinia, Wellington, en de beide Ouder
lingen van Kaapstad, die zich, bijna zonder uitzondering, voor het Rapport verkiaren.
Het plan, met eenige wijziging van de voorgestelde classificatie van gemeenten,
wordt, met bijkans a~gemeene stemmen, aangenomen.
Be Ouderling van D’Urban verzoekt aanteekening van protest tegen bet plaatsen
dier gemeente onder Kias III.
Tot Voorzitter der Comniissie om bet plan ten uitvoer te brengen, wordt benoemd
de Predikant van George, met volmagt om de overige leden te kiezen, en aan de Vergade
ring voor to dragen.
Na de Pauze geeft de Voorzitter aan den Predikant en Ouderling van Burgersdorp
verlof om de Vergadering op tnorgen, en aan den Predikant van Ladysmith op heden,
te verlaten.
Dc Commissie, aangesteld om eon gevoelen uit te brengen op bet Beschrijvingspunt, Er zal voor eerst
voorkomende onder Hoofd. V: B, I: 4 :~“ Dc Synode vaardige twee leeraren af om, in ~
den loop van bet volgende jaar, de Kerken van Transvaal en Natal te bezoeken, ten einde afgevaardigdworden.
haar onzen zustergroet over te brengen,” levert haar rapport in. Zij beveelt aan dat de
Hoog-Eerw. Vergadering, wegens de omstandighedeu waarin zich genielde kerken thans
bevinden, tot de eerstvolgende Synode geene Commissie afvaardige. Met deze aaubeveiing
vereenigt zich de Vergadering,
Op verzoek van den Predikant van Uitenhage wordt de brief van Ds. F. L. Cachet,
gesebreven nit Holland, weder voorgelezen.
Hierop stelt de Predikant van Uitenhage, ondersteund door dien van Cradock, voor: Besluit orn eon Brief
tot dein Ce
bed.
Geref.
“Dat een brief, in naam van deze Vergadering, naar de Nederduitsehe Gereformeerde Kerk Kerk
Transvaal
in Transvaal gerigt worde.” Dit wordt aangenomen.
to rigten.
Ten gevolge hiervan wordt de Predikant van Uitenhage aangesteld, om, in overleg
met ecu anderen Brooder, door hem te kiezen, eenen Conceptbrief op te stellen, en niorgen
aan de Vergadering voor te leggen.
Ov r Ce kosten der
Be Predikant van Somerset (Oost) vraagt of de rekening der kosten, door de afge- afgevaardigden
vaardi~den
naar Natal en Trausvaal gemaakt, ontvangeri is. Hem wordt geantwoord dat de ~
Diamantvelden,
b
iratisvaal
en Natal.
~
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bedoelde rekening ingeleverd en betaald, en te vinden is in de boeken van den Quiestor,
welke door de Rationarii reeds zijn nagezien.
Daarop brengt de Predikant van Somerset (Oost) bet voorstel ter sprake, waarvan
hij reeds vroeger heeft kennis gegeven, dat, namelijk, het besluit dezer Vergadering, in hare
Veertiende Zitting, betreffende bet te kort op de uitgaven van den Predikant van Glen
lynden, als afgevaardigde naar de Diamantvelden, herzien worde. Na verkregen toestem
ming tot herziening, wordt deze zaak besproken door de Predikanten van Somerset (Oost),
Cradock, Glenlynden, Richmond en Tarkastad, en door den Ouderhng van Stellenbosch.
Laatstgenoemde stelt voor, ondersteund door den tweeclen Ouderling van Kaapstad: “Oat
aan den Predikant van Glenlynden betaald worde het tekort op zijne rekening, als afge
vaardigde der Synode naar de ljiarnantvelden,”—welk voorstel door de Vergadering
aangenornen wordt.
De overweging van het Rapport van do Commissie van Revisie, wordt nu voort
gezet, beginnende met het Re&ement voor Kerkelijk Opzigt en Tucht—Eerste Hoofdstuk.
Ret voorgestelde onder Artt. 110*, 110, 111, 112 en 113 wordt aangenonien, met deze
uitzondering, dat in Art. 113, in plaats van de uitdrukking
derzelver leden,” gelezen
wordt “hare leden.”
Net behandelen van
Be Predikant van Richmond, die de vernietiging van Art. 114 in hot oude Wetboek
hat Rapport der Corn
missie van Revisie (in het Concept Art. 113) had voorgesteld, verzoekt aanteekening dat hij tegen de aan~
wordi voortgezet.
neming van Art. 113 gestemd heeft.
Art. 114 wordt meer in overeenstetuming gebragt met bet oude Art. 115, en luidt
nu aldus: “Kerkbesturen zullen in zaken van geschul of oneenigheid, welke voor dezelve
gebragt worden, alle pogingen aanwenden om dezelve op eene minnelijke wijze nit den
weg te ruimen, enz.”
Alles wat aanbevolen wordt van Art. 115 tot Art. 130 (ingesloten) wordt goedge
keurd, met deze uitzonderingen, dat: in Art, 118 het woord “moeten” wordt geschrapt;
in Art. 120 de drukfout van “ondersteunen” voor “onderteekenen” bersteld wordt; en
dat, ten opzigte van Art. 124, besloten wordt bij Art. 10: 9 eene noot te voegen, waarin naar
de uitzoridering die in dit Artikel, met betrekking tot de meerderheid gemaakt is,
verwezen wordt.
In verband met Art. 1.31 wordt behandeld een voorstel, dat de Predikant van
Cradock reeds vroeger heeft ingeleverd, en dat aldus luidt:
De Synode geve, tot ophel
dering van Art. 131, als haar gevoelen te kennen, dat de kerkelijke tucht niet zal worden
toegepast op een lidmaat der kerk, die, daartoe aangeschreven zijnde, niet voor eene Kerke
hjke Vergadering verschijnt, tenzij hij eer$t deswe~ç’e, in eon staat van bescItuldi,~in,~/,çe$teld ü.”
Daar de Vergadering zich met dit voorstel niet vereenigt, wordt Art. 131, zoo als
door do Commissie voorgesteld, aangenornen
Be Predikanteti van Cradock en Somerset (Oost) verzoeken aanteekening van protest
tegen dit besluit.
Artt. 132, 133, 134, 135 en 136 worden alien onveranderd aangenomen.
Art. 137 ondergaat deze ver~nderingen: dat, voor “den Leeraar en eenen Ouder~
hug” gesteld wordt “twee leden”; in plants van “dat voor,” “die voor,” en, in plaats ~‘an
“zal worden,” “kan worden.” Be laatste paragraaf van dit Artikel wordt geschrapt.
Artt. 138 tot 146 worden zonder wijzigingen goedgekeurd.
Net personeel van de
Tot Commissie voor bet Pensioenfonds worden door den Predikant van George
(Jon nisevoor bet voorgedragen: De Actuarius, de beicle Ouderhingen van Kaapstad, de Predikant van Paarl,
en do Predikant en Ouderling van George. Bit wordt door de Vergadering goedgeceurd.
De Kiadnotulen worden gelezen, waarop hut dankgebed gedaan wordt door den
Predikant van Burgersdorp.
Geresumeerci en na goedkeuring onderteekend, op heden, den 26sten Nov. 1873.
“
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EEN-EN-DERTJGSTE ZITTING.
Woensdag, den 26$ten Nove~n~er 1873.

Afwezig—de Predikanten van ~Fraserburg, Somerset (West), Philadelphia, en de
Ouderling van Philadelphia.
I-let gebed wordt gedaan door den Predikant van Worcester, en daarop worden de
Handelingen der Dertigste Zitting geresumeerd en onderteekend.
De Scriba draagt aan de Vergadering voor het feit, dat de Kerkbode, het Officiëel Eeno aanbevoling
do Kerkbode moor to
Orgaan onzer Kerk, slephts eene zeer beperkte verspreiding heeft, en stelt dus voor dat er ondor~teunen.
eene aanbeveling, van wege de Synode, gesehiede, otu de uitgave daarvan meer te onder
steunen. Dit wordt door den Predikant van Cradock gesecondeerd. Hierruede vereenigt
zich de Vergadering, met bijvoeging dat den Scriba opgedragen worde? daaraan gevoig te
geven.
Be Vergadering gaat nu met het overwegen van het Concept der Commissie van Hot Concept van do
.LLevlsie voorb.
sjowordt
over.
Commissieverder
van Revi
Be voorgestelde wijzigingen in Artikelen 151 en 155 worden goedgekeurd.—Aan wogen.
het slot van Art. 155 wordt toe&evoegd,
het besluit, genomen in de Zeventiende Zitting: opzigt
Bepaling omtrent hot
b
houden over
“Zendelingen en Godsdienst-onderwijzers, die buiten de grenzen wonen, staan onder het Zendelingen
opzigt van de Zending-commissie en onder de tucht van den naasten Ring.”
Be Assessor stelt voor, dat er in het tegenwoordige Art. 156, de volgende verande
ring gemaakt worde: c~ Na bezwaren: Deze zal, zoo hij schuld bekent, zijne bekentenis
met zoodanige ophelderingen als hij tot zijne verschooning mogt noodig oordeelen, binnen
den tijd van drie weken, bij de Commissie indienen.”
Be Predikant van Cradock wil liever dat dit Artikel aldus gewijzigd worde: “De Bopaling wat door
eon beklaagde
go
Pr~ses der Commissie zendt den beklaagde onmiddehjk afschrift van de tegen hem inge- sohieden
moot.
bragte bezwaren, en geeft hem de gelegenheid zijne bekentenis of verantwoording, met zoo
danige opheldering als hij daarbij mogt noodig achten, binnen den tijd van drie weken bij
haar in te dienen.” flit amendemeut wordt door den Actuarius ondersteund, en door de
Vergadering aangenomen.
Art. 164 wordt aangenomen met deze wijziging nog daarbij—dat het eerste woord
“beschuldigingen” veranderd wordt in cc Acten van beschuldiging “; en “bewijzen” in
aanwijzingen”.
Art 165 wordt goedgekeurd.
Art. 166 wordt veranderd, zoo als door de Comlnissie aanbevolen, en daarbij nog
aldus—dat, onder No. 2, 6 en c het woord “onberoepelijk” veranderd wordt in “onbe
roepbaar”.
Artt. 167 tot 176 worden onveranderd aangenomen, behalve dat in het Iaatste Arti
kel, tusschen de woorden “uitspraak” en CC of”, het woord “doen” ingelascht wordt.
Artt. 181 tot 191 worden alien goedgekeurd.
Be Voorzitter geeft den Leden nu gelegenheid om veranderingen voor te stelien,
voordat de op gisteren en heden veranderde Wetten finaal worden goedgekeurd.
Op voorstel van den Predikant van Somerst (Oost), ondersteund door dien van Wil
lowmoore, wordt de tweede paragraaf van Art. 115 in het Concept geschrapt.
Daar er geene veranderingen meer worden voorgesteld, leest de Actuarius, ter vol- Do verandordo wetton
doening aan Art. 21a de veranderingen voor, die door de Vergadering gemaakt zijn, waarna
de Voorzitter de Bepalingen, die in de vier Hoofdstukken van het “Reglement voor Kerke
hjk Opzicht en Tucht” voorkomen, in naam der Synode tot Wetten onzer Kerk verklaart.
Nu wordt het “Reglement op het Underwijs” gerevideerd.
ii
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Artt. 1 tot 4 worden aangenomen, met eene verandering in het laatste van “dat” in
“opdat achter bet woorci aanwenden.
Artt. 5 tot 12 blijven onveranderd, bohalve dat, in Art. 6, de woorden c~ Daartoe
zullen er” veranderd worden in: “Er zullen,” on in Art. 1 2 het woord “zoogenaamde”
wegvalt.
In Art. 13 wordt het woord “met” geschrapt. Tevens wordt besloten, dat wie tot
de Aanneming zal toegelaten worden, minstens zes maanden in de gemeente zal moeten ge
woond hebben.
Artt. 15 tot 17 blijven onveranderd.
Art. 18 wordt aldus veranderd: Voor “kan plaats hebben”, wordt gestold “plaats
heeft”, en achter “Kerkeraad” wordt ingelasaht, “met kennisgeving aan de gemeente”.
Be tweede paragraaf van het Concept wordt aldus gewijzigcl: “Geene be.vestiging zal ge
schieden, wanneer zich leden uit andere erkende Protestantsohe Kerken bij ouze Kerk
aansluiten
In Art. 19 worden do woorden: “Waar hij na onderzoek is aangenomen veran
derd in, “waar hij is voorgesteld”.
Art. 20 wordt goedgekeurd.
Voor Art. 21. wordt gesteld hot oudo Artikel, met weglating van “Gegeven in onze
Kerkvergadering enz.”, en in plaats daarvau, “Gegeven op den —“.
Artt. 22 tot 26 worden goedgekeurd, met deze verandering, dat in Art. 25 het
laatste gedeelto aldus leze: “En, indien zijne schuld mogt blijken, het aan do gemeento
door afkondiging worde bekend gemaakt “—en, in Art 26, de aanbeveling der Commissie
wordt aangenomen, met weglating van het woord “eerste” in hot oorspronkelijke Art. 72.
Na gemaakto veranTer voldoening aan Art. 21: a leest do Actuarius aan do Vergadering de in dozen
morgen gemaakto veranderingen voor, waarna do Voorzitter do Bepalingen, die onder do
klaard.
eersto twee Hoofdstukkon van het Reglement op hot Ondorwijs voorkomea, als Wetten
onzer Kerk verklaart.
Na do Pauze wordt aan do Ouderlingen van Bredasdorp en Napior en de Predikan
ton van Colesberg en Wilowmoore verlof gogeven, do Vergadering to verlaten.
Do Booken
d~
Ret Rapport van do Commissie in do jongste Synode aangesteld om do boeken van
~ ~
den Ex~Qu~stor over to nemen en to examineron, wordt ingediend. Aan do discussie die
daarover plaats heeft, nemen deel do Scriba, do Actuarius, en do Predikanten van Paarl,
Cradook en Riversdale. Op voorstel van laatstgenoernde, gosecondoerd door den Ouderling
van Simonsstad, verklaart do Vergadering omtrent hot versehil tussehen don Ex-Qu~stor en
den boekhandelaar Marais, waarop de Commissie in haar Rapport wijst, dat zij do som van
£48 2s. als eon equivalent voor £50 2s. beschouwt. Do aanbevoliug der Commissie, dat aan
don Scriba worde opgedragen om aangaande do Synodale golden van do gemoenten Aberdeen
en Tarkastad onderzoek to doen, wordt aangenomen. Eindelijk wordt do Comniissie
gemagtigd om do boeken van don Ex~Qmestor to teekenen, en hot bedrag, in hare banden,
van £2,572 3s. 2d., zijnde £50 2s. 7d. bij zijne aanstelling reeds inbetaald, aan den tegen
woordigen Qu~stor to overhandigen.
Aan do Commissie wordt do dank der Vergadering toegebragt voor do moeite door
haar in dozen gonomon.
Hot Reg~ement op
Ret Reglement op do Vacaturen wordt flu bohandeld.
wordt beArtt. 1.92 tot 201 worden alien onvoranderd aangonomon, terwiji daarbij aog in het
laatste Artikel do uitclrukking “jaar van gratie” veranderd wordt in “tijd van gratio”.
Insgelijks worden Artt. 202 tot 205 goedgekeurd.
Art. 207 (208 in hot tegenwoordigo Wotbook) zal aldus luiden: “Uiterlijk drie
maanden na hot begin eener Vacature, moot een beroep gedaan worden”.
“Do Vacaturo wordt gerekend te beginnen van den dag des doods, der demissie of
der afzetting van oenon Predikant.”

Het ~og1ement op
het Onderwije wordt
behandeld.

,,
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Als nieuw Artikel wordt ingevoegd:
Be Kerkeraad zal om handopening mogen
vragen, zoodra een Predikant kennis geeft van zijn voornernen om de gemeente te verlaten:”
Art. 207* wordt goedgekeurd, terwiji Art. 208 deze wijziging ondergaat, dat, in
plaats van “door de Regering”, gezet wordt “uit ‘s lands kas”; in plaats van “aaa haar”
“aan de Regering”; en, in piaats van “verlof gevraagd om een Predikant te beroepen”,
“handopening gevraagd”.
Art. 209 blijft onveranderd. Art. 209* wordt geschrapt.
Art. 211 wordt aldus gewijzigd: “Berigt ontvangen hebbende dat de beroepen
Predikant heeft bedankt, zal de Kerkeraad zoodra mogelijk, enz”.
Artt. 212 tot 218 worden alien aangenomen, behaive dat het begin van Art. 214
aldus gewijzigd wordt: “Berigt ontvangen zijnde dat het beroep aangenomen is, zal dit
op enz.”
Be gemaakte veranderingen in bet Reglement op de Vacaturen, enz., en wel in de Hot Regiemeni,
eerste twee Hoofdstukken daarvan, worcien door den Actuarius, in overeenstemming met
Art. 2 Ia, voorgelezen, waarna de Voorzitter alies wat in deze beide Hoofdstukken vervat is, to ziin.
als Wetten onzer Kerk verklaart.
Het Rapport der Corn missie op het Reglement van het Predikanten Weduwen-Fonds
wordt ingediend en voorgelezen, om later overwogen te worden.
De Revisie van het Reglernent op het Onderwijs wordt voortgezet, terwiji een aan~P~het
yang wordt getriaakt met de Derde Afdeeling.
dor bohandeid.
Art. 27 ondergaat deze wijziging—dat “der Kerk en hare” veranderd wordt in
“van de Kerk en van hare”; en het laatste gedeelte “en ijver—bezieien”, nu aldus leest:
en ijver, in Christelijken zin te behartigen”.
In Art. 28 worden de volgende veranderingen gemaakt: Achter “School Cornrnissie
zijn” wordt ingevoegd, “bestaande uit de drie Superintendenten”, en onder lit. 6 achter
voor” “de opleiding van”.
In Art. 29 wordt het woord “Godsdienst” vervangen door “Godsdienstige gezind. ~°“ Pjotest or tegen
heid.” De Predikant van Beaufort verzoekt aanteekening van protest tegen alle besluiten VrBO:~fO~h1~8~t
ten aanzien van het lager onderwijs, omdat de bepalingen in Art. 29 enz. ook van toepassing
zijn op de zoogenaamde “Undenominational Schools.”
Art. 30a. wordt aldus veranderd, dat 13 gezet wordt in plaats van 14 jaren.
Artt. 31 tot 41 worden alien onveranderd goedgekeurd, behalve dat in Art. 406.
Rings-Inspectie” veranderd wordt in “Rings Tnspectoren
In Art. 42a. wordt “in den Ring” veranderd in “in zijn Rings Ressort”. Oiider 6
van dit Artikel, worden de woorden aan het slot, “in zijn Ringsressort” geschrapt. Onder d
wordt gezet, in plaats van “als zij noodig achten “—“ als hij noodig acht,”—en voor “hunne,”
zijne”: Onder e worden de beide woorden “te” uitgelaten. Lit.J wordt gescbrapt.
In Art 43 vallen de worden “tot vergoeding, enz.”, weg.
Art. 44 wordt eangenomen.
In Art. 45 wordt onder a—na het woord—” Statistiek “—ingelascht, “ volgens
toegezonden blanco vormen”, terwiji, aan het begin van dit Artike], het woord “ gemeente”
veranderd wordt in “Kerkeraad.”
Art. 46 ondergaat deze beide wijzigingen,—dat, onder a, de woorden “bij gelegen
heid der Avondmaalsviering” wegvallen; en onder 6, de beide voorzetsels “op” veranderd
worden in “van.”
Voorts wordt besloten als nieuw Artikel hierbij te voegen: “De School Commissie ~e Schoo1-commis~ie
zal verantwoordelijk zijn voor de administratie der voor dit foods ontvangene peniiingen”.
~
Be Kiadnotulen worden gelezen, wuarna bet dankgebed gedaan wordt door den penniugen.
Predikant van Montagu.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den 27sten dag van November, 1873.
“.
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TWEE-EN-DERTIGSTE ZITTING.
Donderda~q, den 27s/en November ~I873.

Afwezig—de Predikant van Somerset (West).
Na het gebed door den Predikant van Oolesberg, worden de Notulen der vorige Zit
ting geresumeerd en onderteekend.
.De Predikant van D’Urban verzoekt aanteekening, dat hij gisteren, bij het vaststel
ion van Art. 46 c, niet ter Vergadering was.
Superintefldefltefl~~
Tot Superintendenten van Onderwijs benoemt de Yoorzitter, met goedkeuring der
Onderwijs bonoemd.
Vergadering, Di. G. W. Stegmann, Jr., J. H. Hofmeijr en A. D. Luckhoff.
Be Predikant van Montagu vraagt of er geen Secundi aangesteld zullen worden?
Hierop antwoordt de Voorzitter, dat, daar cle Superintendenten het regt zullen hebben om,
bij verhindering, of, om andere redenen, hun werk gedeeltelijk door plaatsvervangers te
~aten verrigten, dit onnoodig zal zijn. Hieraiede vereenigt zich de Vergadering.
Daar de benoemde Superintendenten reeds Rings-Inspectoren zijn, vraagt do Voor
zitter of hunne betrekkingen, als zoodanig, niet behoorden te worden opgevuid. Bit wordt
toestemmend beantwoord. Dientengevolge wordt het den Leden van de Ringen van Kaap
stad, Graaff..Reinet en Albanie opgedragen om heden in de Pauze plaatsvervangers te kiezen.
Besinit om een Copij
Door den Predikant van Prins Albert, gesecondeerd door den eersten Ouderling van
~ K~~n ~
Kaapstad, worth er voorgesteld: “Bat or eene Copij van onze Korkwetten, wanneer good
toor to zoiaden.
gekeurd en afgedrukt, naar het Koloniale Kantoor gezonden worde.” Hiertoe wordt beslo
ten, en aan den Scriba wordt opgedragen, aan dit besluit gevoig te geven.
Rab~onarii ~enoemd
Tot Rationarii om do Boeken van den Qiuostor van do Synodale- en Predikanton
~
ai~t~ fa’~ri~ Weduwen Pondsen jaai’lijks te auditoren, en daarvan ~ters~ag te doen, worden, op voorstel
to auditeren.
van den Assessor, benoemd Ds. Vandowall en de Ouderling G. C. Gie.
Dank worth toego
Ingevolge den uitgedrukton wensch van het Colleaje van Curatoren, wordt de dank
bragt aan do Auditeuren van do reko. der Vergadering toegebragt aan do V~ el-Edele Heeren Krynauw en de Smidt, voor de moeite
ningon van het Th~ door hen genomen in het auditeren van de Boeken van den vorigen Quiestor van het Theo
olo~soh Seminarlo
Fonds.
Iogisch Seminarie Fonds.
Eon Primus en SoOm, volgens besluit van doze Vergadering, de aanstaande Synode met eene leerrede
cundu: wor~:n ~: te sluiten, wordt door den Voorzitter, met goedkeuring der Vergadering, tot Primus be
otaando Synode met noemcl, Ds J. H. Hofmeijr, en tot Secundus, Ds. A. D. Luckhoff.
e~n~~Loerrede to
Om de Boeken van do Zending~Commissi~fl te auditeren, worden benoemd Dr.
Auditeuren worden Robertson en de Ouderling W. de Smidt.
~ vo~ ~
Do Vergadering gaat flu aiweder over tot hot revideren van het Concept van do
diug-CommiSSio.
Commissie van Revisie, en wel—de vierde Afdeeling—het Hooger Onderwijs.
Ret Concept van do
Al het aanbovolene in Artt. 47—58 wordt aangenomen. Bij Art. 61, 6, V, 4 in
Comnnssle van Rovi,,
siewordt verder over- het Wetboek, wordt gevoegd aan hot slot:
“Met opgave van het work voor het Lxamen
wogen.
Do Vergadering besluit dat, achter Art. 48: a en 6, zal worden ingelascht het
overige van hot Reglement voor de Curatoren.
In Art. 59 worden, aan hot begin, de woorden “in Art. 44 vermeld”, en, aan hot
einde, de paragraaf, beginnende: “Be stukken die voor het examen.. worden opgegevea”,
geschrapt.
Aan hot slot van do Eerste Afdeoling van hot Tw9ede Hoofdstuk, worcit “uit het
Nederduitsch in het Engelsch,” veranderd in “uit hot Engelsch in hot Nederduitsch”. Even
alzoo geschiedt het aan bet slot der Tweede Afdeeling.
Onder Afdeeiing III wordt “eene .1Eneide van Virgilius” verandord in “eon Book
der A~neide”.
Onder Afdeeling 1V wordt “eon der Iliaden” veranderd in “een Book der Iliade”.
.

.
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Het overige, met hetgeen staat onder Afdeelingen V, VI, VII, VIII, wordt aange~
nornen, met deze verandering, dat voor Reclekunde, Redeneerkunde gezet wordt. Onder
Afdeeling IX, die tol opschrift heeft, WISKUNDE, worden als onderdeelen genoemd: 1.
Rekenkunde, enz.; 2. Algebra, enz.; 3. Meetkunde, enz.; 4. Vlakke Driehoeksmeting, enz.
Afdeeling XII van het Concept wordt alzoo Afdeeling X.
Artt. 60-67 worden aangenomen. In Art. 68c wordt c~ Theologisehe Encyclopedie
en Methodologie” geschrapt. In Art. 70 wordt “bevonden zijnde” in “bevonden heb
bende “ veranderd. Art. 71 wordt goedgekeurd~ In Art. 72: c wordt “hare ge
schiedenis” geschrapt. Tevens verklaart de meerderheid zich tegen Art. 73: “Be vragen
welke in het Latijn worden voorgelegd, hetzij schriftelijk of mondeling, zullen ook in het
Latijn moeten worden beautwoord.”
Artt. 74-82 worden aangenomen, met verandering in Art. 82 van “Synodale” in
“Predikanten Weduwen”. In Art. 83 wordt “naam” veranderd in “titel” Na Art. 83
wordt geplaatst de tweede paragraaf van Art. 84, “Van den uitslag van dit Examen, enz.”
Artt. 84-87 worden aangenomen__rnet bijvoeging aan Art. 87—” Zij moeten bewijs
leveren, dat zij den ouderdom van 22 jaren bereikt hebben.”
Artt. 88-90 worden aangenomen, met weglating van den laatsten voizin van Art. 89:
“Hierin dezelfde verduidelijking, enz.”
Voordat de veranderingen finaal goedgekeurd worden, geeft de Voorzitter de gelegen
heid, om nog andere veranderingen voor te stellen. Hierop wordt in Afdeeling VII
“Politische” voranderd in CC Politieke.” Be vernietiging van Art. 73 worclt, op voorstel
van den Predikant van Montagu, herroepen, zoodat dat Artikel blijft.
Op voorstel van den Predikant van Montagu wordt ook besloten—” Dat overal, waar
in de Wetten opgave geschiedt van de Belijdenisschriften, die i~n overeensternrning zal zijn
met de opgave van Art. 1 van het gerevideerde Wetboek.”
]3ij Art. 54 van deze Afdeeling wordt gevoegd : “Er zal jaarlijks in elke gemeente Ei~1za~JaarIijks eens
in de maand Julij eene iuzarneling worden gehouden, ten behoeve van het fonds van het foods vera het Semi
Seminarie.”
narie gehonden
Hierop leest de Actuarius, ter voldoenjno’ aan Art. 21 a, do wetten onder Afdeelingen De genomene besini
III en IV voor, die door den Voorzitter tot Wtten onzer Kerk worden verklaard.
k~~h1 tot wet
Na de Pauze wordt het Rapport der Commissie, die voor het Pensioenfonds is aange- Ret Rapport der
steld gelezen en besproken.
Commissie voor het
Nos. 1 en 2 worden onveranderd aangenomen :—“ Aan de Commissie is opgedragen behancleld.
Pens,oenfonds wordt
eene Circulaire te rigten tot elken Kerkeraad, met opgaaf van het plan, en het bedrag, waar
voor do gemeente aan dit fonds deel kan hebben.” Verder wordt goedgekeurd dat de
Brooder Ouderling G.C. Gie als Thesaurier van het fonds wordt aangeste]d. In No. 3 wordt
hot laatste gedeelte: “Of anders aan haar de volrnagt verleene om in dezen (de belegging der
gelden) te handelen, naar dat zij bij onderzoek vinden zal, het veiligst en hot voordeeligst to
zijn “—provi$ioneel tot do volgende Synode aangenomen. No. 4, waarin do Corn missie
wenscht “dat haar vrijheid gegeven worde, om, waar het noodig mogt zijn, do huip dor’
Ringen in to roepen, enz.”, en No. 5, waarin zij hare meening uitdrukt “dat hot haar pligt
zal zijn, vóór de volgende Synode eon Algemeen Concept Reglornent op te stellen, enz.”,—
worden beiden onveranderd angenomen.
No. 6 geeft aanleiding tot eonigo discussio. Be Predikant van Somerset (Oost) stelt Bepaling op welke
voor dat do Professoren van het Sominariurn zullen gerangschikt worden onder do IVdo Kias. ~‘~° ~
Met dit voorstel veroenigt zich do Vergadering, teiwiji zij verder besluit, op voorstel van den fonds deal verk~ijgen
Predikant van Worcester, “Bat het benoodigde voor de Inlegpenningen der Piofessoren uit zuilen
vnjwillige bijdragon gevonden zal worden “—en voor het overige zich met do Comnussie
vereenigt, dat de jaarlijksche contributien nit hot Semiuaiiefonds zullen worden botaald
No. 7, waarln do Conunjssje voorstelt dat do botaling der Inlegpenningen geschieden
zal binnen den tijd van drie Jaren—en No 8, waarin verlof gevraagd woidt, ow met de
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Kerken over de greiizen voorloopig over deze zaak te corresponderen—worden aangenomelL
Naar aanleiding eener vraag van den Scriba, besluit de Vergadering dat—daar het
~)eta1en van Reiskos- uit het Rapport, op gisteren ingeleverd, gebleken is, dat er in 1870 genoegzame gelden Voor
ban den waren, om ann al de Afgevaardigden bunne reiskosten te beta~en,—aan bet besluit
der Synode van dat jaar,—dat reiskosten zouden worden uitbetaald aan de Afgevaardigden,
die reeds in 1867 betaling hadden ontvangen, indien er fondsen voorhanden waren—gevoig
zal worden gegeven.
Hot Rapport der
Het Rapport der Commissie over bet Predikanten Weduwen Fonds wordt overwogen.
~on~iss~e dover ~ Dc eerste aanbeveling der Commissie, dat Art. 256 gewijzigd worde, wordt niet behandeld,
oerwoge~ ~ WOi omdat de Vergadering meent, dat zij in strijd is met Art. 277.
Overeenkomstig de tweede
aanbeveling, besluit de Vergadering, “dat aan hen, die vijf of meer jaren aandeelhebbers
zijn van het fonds, een tijd van zes maanden vergund worde, om alle achterstallige penningen
te betalen; en aan hen die het nog geene vijf jaren z~jn, een tijd van é~n jaar, met opdragt
aan den Qmestor, dat, in geval van verzuim, de wet in dezen (Art. 262) zonder aanzien des

BeshiU~ omtrent heb

persoons zal worden gebandhaafd. Hiervan worde aan elk deelhebber kennis gegeven.”
Naar aanleiding van het overige gedeelte van dit Rapport, bepaalt de Vergadering,
Eone Commissie op voorstel van den Actuarius, ondersteund door den Predikant van Somerset (Oost), “dat er
~vordt benoernd orn eene Commissie benoemd worde, om het in dit Rapport niet behandelde, zoowel als het
~
~ Reglement van het Predikanten Weduwen Fonds te overwegen, en haar Rapport, zes maariden
neerwegen, en ann ne v6ór de opening der vo~gende Synodale Vergadering, in de Xerifbode te publiceren.”
voigenaeSynodeiap
Als Voorzitter dezer Commissie wordt de Assessor benoemd, met verzoek dat bij de

U~:nh:
~rden.

andere leden kiezen zal.
Ret Concept van een
Dc Predikant van Uitenhage leest het concept voor van den brief, dien deze Verga
Brief ann de N. G. derinw aan de Nederduitsche Gereformeerde Kerk in de Z. A. Republiek zal rigten.
Na
Kerk in Transvaal,
;vnrdt can eene Corn. eemge discnssie wordt besloten dit concept over te geven aan eeiie Corn missie, bestaande nit
music opgedragen. de Predikanten van Mnrraysburg en Cradock, om de, naar haar oordeel, noodige veranderingen
daarin te maken.
-

.

.

.

Andermaal tot het revideren der Wetten overgaande, wijdt de Vergadering hare nan
dacht aan de bepalingen over de Zending. Art. 91 wordt aangenornen, en Art. 92 aldus
gewijzigd: “ Dc Binnenlandsche Zending zal in zich sluiten den arbeid onder do verachterde
en van kerkeiijke voorregten verstoken geloofsgenooten, aismede onder diegenen, die, binnen
do perken der Kerk, met bet Christendom oiibekend zijn. Artt. 93—96 worden goedge~
keurd. In Art. 97 wordt “beide” uitgelaten, en voor “behalve” “benevens” gesteld. In
98 e wordt “zij heeft” véranderd in “zij hebben
In f wordt de drukfont “der Kerk”
verbeterd in~” der Kas.” In it wordt £15 gemaakt £30. Artt. 99 en 100 worden aange
nomen. In Art. 101: d wordt “alles dat” verbeterd in “alles wat”; in ~,f wordt “Corn
missi~n” gesteld voor “Commissie
Artt. 102—107 blijveri alien onveranderd.
Do bepalingen omDe flu geniaakte veranderingen worden naar Art. 21 : a door den Actuarius voorge
v~s’~~ ~ezen, waarna de Voorzitter alles wat onder het hoofd “Zending” door de Vergadering is
~tate1ie wetten aangenornen, verklaart vastgestelde wetten te zijn van de N. G. Kerk in Zuid Afrika.

Do bepalingen over
de Zencling worden
gerevideerd.

“.

“.

Het Derde Hoofdstuk over bet Ontsiag en de Bevestiging van Predikanten wordt
nu overwogen. Art. 219 wordt aangenomen. In Art. 220 wordt alleen het laatste gedeelte
~ goedgekeurd. Art. 221. tot 224* biijven onveranderd, behalve dat, in het laatste Artikel, na
;vogen,
dc woorden: “waar hij
ingevoegd wordt “als dienstdoende Leeraar”; en dat de ~voorden
“of nog sorteert” wegvallen.
Do Predikant van Paarl verzoekt aanteekening dat hij tegen de aanneming van Artt,
223 en 224* gestemd heeft.
Be overige Artikelen, 225tm—tot 235, biijven alien onveranderd.
en,na eenige veran
Daar niemand meer eenige verandering voorstelt, leest de Actuarius, ter voldoening
~
nan Art. 21. a, de verandering~n voor die in dit derde Hoofdstuk door do Vergadering ziju
blaard.
goedgekeurd, waarna de Voorzitter alles wat onder dit Hoofdstuk over bet Ontslag en de

Be ~ixpaUngen over
bet on~s~ag en de be-
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Bevestiging van Predikanten door de Vergadering is aangenomen tot Wetten onzer N. 0-.
Kerk verklaart.
Be Commissie van Revisie beveelt aan dat do Reglementen op Voorlezers en Kosters Do Roglernenten op
zullen worden weggelaten uit hot Wetboek, en, in plaats daarvan, eene Korte Handleiding ters
wordenenwegge
Voor1ezer~
Kos
sal worden opgesteld, welke achteraan in het Wetboek, ten behoove van Kerkeraden en laten.
andere belanghebbenden, zal wordon geplaatst.—Met dit voorstel vereenigt zich do Ver
gadering.
Op voorstel van den Assessor, ondersteund door den Predikant van Somerset (Oost) ‘ Do
daggelden van
Kosters verhoogd.
wordt Art. 250 aldus gewijzigd :
Dat voor due gesteld wordt, zes shillings.”
Daar de Commissie van Revisie van oordeel is, dat hot iaatste Reglement omtrent de Ret overige van hot
Kosten der Kerkelijke Vergaderingen geene belangrijke veranderingen behoeft te ondergaan Reglemont omtrent
do kostenVergaderin
van Ker
blijft dit Reglernent staan, zoo als in hot Wetboek te vinden, met uitzondering van de boven-‘ kelijke
genoemde wijziging van Art. 250,
gen blijft onveran
Dc Vergadering laat het ann de Commissie van Revisie over om de Wetsartikelen derd.
zoo te rangscbikken, als zij noodig acht, met dien verstande nogtans dat do nommers onaf
gebroken doorloopen sullen.
Op voorstel van den Scriba wordt bepaalcl dat het Jaarlijksch Honorarium van den Ret honorarium van
het
Qu~stor van hot Prodikanten Wecluwen Fonds—uit dit Foncis to betalen—zijn zal V~jflien den Qmestor
~van
wordt
Pond sterlin~q.
bepaald.
Op voorstel van den Actuarius wordt besloten dat de Honoraria van do Superinten- Bepaling omtront de
honoraria van Super
denten en Rings-Inspectoren van Onderwijs betaald zullen worden uit de Fondsen voor Op- intendentenenRings
voeding en Onderwijs bijeen to verzamelen.
Inspeetoren van OnBe Vergadering bosluit dat do volgende Synode over drio jaron to Kaapstad zal wor- derwijs.
Be volgende
den gehouden.
wordt
bopaald.Synode
Do Predikant van Beaufort en do Ouderlingen van Alexandria en Victoria en Peddie
versoeken aanteekoning dat zij in do niinderheicl gestemd liebben.
Op vorzoek van de Permanento Commissie van Bezigheden bepaalt do Vergadering, Versiagenvoordevol
dat do Versiagen, die nan do volgende Synode rnoeten voorgelegcl worden, in de laatste week gende Synode moeten in September invan September vóór do opening dior Vergadering, nan genoemde Commissie sullen ter hand geleverd
worden.
gesteld worden.
Op voorstel van den Predikant van Montagu wordt besloton,—” Bat do nieuwe Wet- Bepaling, wanneer
de nienwezallen
Wetten in
ten in working zullen treden, veertien dagon nadat door den Moderator in do Kerlc6ode sal werking
zijn aangekondigd, dat zij gedrukt en nan do verschillendo Kerkeraden toegezonden zijn.”
den.
Aan do Vergadering wordt gerapporteerd, dat als Inspoctoren van Zending en Rings Inspectoren
Ondorwijs gekozen zijn—voor den Ring van Kaapstad, in plants van Ds. 0-. W. Stegniann, van Zending en On
derwijs worden be
jun., Ds. J. H. Neethling, H.zn.; voor dion van Albanie, in plants van Ds. J. H. Hofrneijr, noemd.
Bs. G. W. Stegrnann, sen.; en als Inspector van Onderwijs voor den Ring van Graaff-Reinet,
in plants van Ds. A. D. Luckhoff, Ds. J. H. du Plessis. Daar doze Brooder, om redenen
door horn genoemd, zich doze benoerning niet laat welgovallen, wordt aan den Ring van
Graaff-Reinet opgedragen eon ancler Inspector to kiozen.
Het Rapport der Commissie om onderzook to doon naar hot bedrag waarop bet
Serninariumfonds thans als kapitaal rekenen kan, wordt ingodiend en gelezen. Daaruit
blijkt dat er, voor zooverre do Commissie in staat is geweest to oordeelon, eene som van Hot kapitaal waarop
£15,200 is, welke do Kerk, indien or geene onvoorziene verliezen geleden worden, als veilig het Seminarie-Fonds
belegd mag beschouwen.
rekenen kan.
Op voorstel van den Assessor, wordt dit Rapport aangenomon voor notificatio.
Be Kiadnotulen worden gelezen, en daarna wordt hot dankgebed gedaan door den
Predikant van Uitenhage.
Geresumeerd en onderteekerid op heden, den 28sten dag van November, 1873.
~.

~.
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DRIE~EN-DERTIGSTE ZITTING.
Fiifda~q, den 28$ten November 1873.
De Predikant van Prins Albert doet het gebed. De Notulen der Twee-en-Dertigste
Zitting worden geresumeerd en onderteekend.
Commissie benoomd
Op voorstel van den Assessor worden de Predikant van Cradock en de eerste Ouder
om het Regkmont ling van Kaapstad met hem als Cornmissie benoemd oni het Reglement op het Predikanten
voor hot P. Woduwen
Ponds to overwegen. Weduwen Ponds in overweging te nemen.
Do Concept-Brief aan
De concept-brief aan de N. G. Kerk in de Z. A. Republiek, zoo als door de Corn
do N. G. Kork in do missie, op gisteren benoemd, veranderd, wordt nu gelezen, en, op voorstel van den Predikant
keurd.
van Paarl, gesecondeerd door den Ouderling van Hanover, aangenomen.
Eouo Commissie over
Als Commissie over de Ordonnantie worden benoemd Di. A. Murray, Vandewa]J, J. J.
~1e Ordonnantie be- Kotzé, G-.zn., D. Ross en Ouderling G. C. Gie.
~nocteren ~
Het wordt aan de Synodale School-Commissie opgedragen om sehikkingen te maken
‘t Schoolfonds.
tot het collecteren voor het Schoolfonds.
Inspector van Onder.
Op verzoek der Vergadering neemt de Predikant van Cradook de betrekking van
wijs in don Ring van Inspector van Onderwijs in den Ring van Graaff-Reinet op zich.
raa
olne.
Be Predikant van Stellenbosch, ondersteund door dien van Somerset (Oost), stelt
-

-

voor: “Dat de Commissie van Revisie, na hare taak tot zoo veel satisfactie der Vergadering
te hebben volbragt, verzocht worde, als zoodanig ft blijven fungeren, om, indien haar nood
Do Commissie van zakelijke Revisies rnogten voorkomen, dezelve bij de eerstvolgende Synodale Vergadering
Revisie zal in fnuctio voor te dragen, en .dat Beschrijvingspunten voor de eerstvolgende Vergadering, welke ver
blijvon.
anderingen der Wet involveren, minstens drie maanden ft voren, bij haren Scriba worden
ingeleverd.” Bit wordt aangenomen.
Een voorstel omtrent
Het volgende voorstel van den Predikant van Stellenbosch, ondersteund door dien
~ot G
htP van Murraysburg, blijft tot de volgende Synode overstaan: “Dat den bog Eerw. Qniestor
W. Fonds blijft over- van het Predikanten Weduwen Ponds autorisatie worde verleend om den Wel-Eerw. Heer
staan.
Gonin, als Participant in het fonds, op te nemen, na betaling van de bij de Wet bepaalde
Inlegpenningen en Contributies.”
Op voorstel van den Predikant van Paarl wordt besloten, den Assistent Scriba eene
gratificatie van ~l2 lOs. ter hand te stellen.
Vordoro
besluiton
De Actuarius leest de besluiten voor, die in den loop dezer Vergadering genomen, en
Wott:nverkl:ard
nog niet voorgelezen zijn,—waarna de Voorzitter ook die tot Wetten onzer Kerk verklaart.
Dank wordt betuigd
Aan den Kerkeraad en de Gerneente van Kaapstad wordt de dank dezer Vergadering
don Kerkeraad en toe o~ebragt voor het gebruik van het Kerkcrebouw en voor verdere diensten aan de Synode
Gemeente van Kaapb
b
2
stad.
bewezen.
Ds. J. Kriel van de N. G. Kerk in de Z. A. Republiek spreekt, door den Moderator
daartoe uitgenoodigd, de Vergadering aan, en wordt op hartelijke wijze door den Moderator
beantwoord.
Besluit om den Hoer
De Vergadering besluit, dat in elke gemeente, op den eersten Zondag, na de terug
voor don milden regen komst der Leeraren, den H eere dank zal worden toecrebragt voor den milden regen, waar
dank toe to brengen.
mede Hij het land bezocht heeft.
Hot plogtig sluiten
IDe Vergadering begeeft zich nu naar het Kerkgebouw, alwaar Zijne Excellentie de
der Vergadering.
Gouverneur en de leden van het Ministerie reeds hadden plaats genomen. Ps. Kuijs, door
den Ring van George daartoe benoemd, houdt eene rede naar aanleiding van Hand. I: 6, 7,
8, en daarna spreekt de Moderator van het Voorzitters-gestoelte de Vergadering een woord
van afscheid toe, en besluit met het uitspreken van den Apostolischen zegen.—Hierop begeeft
de Vergadering zich weder naar de Consistoriekarner.
Be Notulen worden voorgelezen en goedgekeurd en als gewoonlijk onderteekeud die
et anno ut supra.
..

POST ACTA.
Be Moderator stelt aan de Vergadering yoUr den dank der Vergadering aan den De dank der Verga
Scriba, voor zijne trouwe diensten aan de Vergadering bewezen, en bidt hem, op zijnen ver- ~eri1~g wordt don
deren levensweg, des Heeren besten zegen toe. Be Vergadering neemt dit voorstel met ~ a,
acciamatie nan.
Door den eers ten Predikant van Kaapstad wordt de dank der Vergadering aan den en ook den Moderator
Hoog Eerw. Moderator voorgesteld, voor de onpartijdige en bevredigende wijze waarop hij toegebragt.
den Voorzittersstoel bekleed heeft. Ook hiermede vereenigt zich de Vergadering door accia
matie, en het toezingen van bet laatste vers van Psalm 134: “Dat ‘s ileeren zegen op u
daal,” enz.
Aldus wordt gesloten de Twaalfde Algemeene Vergadering van de Nederduitsche
Gereformeerde Kerk in Zuid Afrika.
W.R.

]~IJLAGE A.
Do Besohrijvingspuntou zijn eerst op do vorige wijzo in do Kerlcbodc gepubliceorci, waarnit door
do Permanento Oomrnissio van Bezigheden, door de jongsto Synode benoerncl, het volgende
ontwerp word opgesteld, en ann do Hoog-Eorw. Synodalo Vergadoring voorgelegcl.
Wij heblen do ocr nan to bovelen dat, nadat do gowono, bij do wet (Art. 17) bepaaido stappen ter
opening zuilen gedaan, de bezwaren, mogelijie ingebragt, tegon geloofsbrieven, onderzocht, en uitspraak zal
gesohied zijn, do volgendo ordo bij do werkzaamhoden wordo in acht genomen :—
I. Do voigende Beschrijvingspunton worden overwogen
1. Do Syn ode hebbe baron eigen Rapporteur.
Predikan~ van Cradoc1~.
2. Voorsteilen of amendonienton, die wetsvoranderingen ten dod hebben, zullen, alvorens besproken
to kunnen worden, in zoodanigen von moeten zijn, als waarin zij in bet Wetboek behooren opg000men
to worden.
Pred~7~’ant van So~n rn~ (OosL)
II. Do volgonde Commissies worden aangestold, ann weike hot opgedragen worde de Ecsehrijvings
punton bij heien naam gevoegd te ovorwegen on Rapport to doon op den dag, wearop dezelve, near de
Orde, die hiermede wordt gesubmitteerd, door do Vergadering in behandeling zullen worden genomen,
Als
1. REGTSCOMMISSIE

(ART. 18).

1. Appol tegen do uitspraak van den Ring van Kaapstad (1872), in zake—gronsscheiding tnsschen
D’Urbau en Philadelphia.
Kevlceraad van D’ Uiban.
2. Appel togen do uitspraak van den Ring van Graaff’ Reinet~ (1872), in zako—J. J. Wilson tegen
den Kerkeraad van Richmond.
Eethe?’aad van l?ielim end.
3. Aan den Ring van Tuibagh wordo opgedragen, hot klagtscbrift door den ond-Ouderling w
Reenen tegen den Predikant van Darling op nieuw in behandeling to nemen.
JCerl~eraad van
2. COMMISSIE VOOR DEN HERDERLIJEEN BRIEF.
Ale huipmiddoien om do heerschendo zondo dor dronkensehap, die zoo velo slagtoffers velt, tegen to
gaan, wordt voorgesteld:
a. Bij de Wotgeving aanzoek to doen, ter geheele afschaffing van nile Drankpatenten.
b. Belangsbellend schiijven to rigten ann arbeidgovers en arbejdors door bet land, hen wijzendo op do
groote zondo en do treurige govolgen der dronkenschap, en hen verzoekondo om hunno medowerking,
ten eindo dit kwaad tegon to gaan. Dit schrijven ga vorgezeld van wenken en readgevingon.
e. In den Ilerderlijken Brief der Synode wordo do goheele Kerk hierop gewezon.
Fi’edika;d van iiTen1a~u.
3. COMMISSIE OVER DE KWEEKSCHOOL.
1. Versing van do Curatoren dor Thoologiseho Kweekschooi.
2. Hot Admissie Examen tot do Theologisebo Kweekscbool wordo afgenomen door d~no Commissie~
en wel door middel van op papier gebragte vragen, waarop golijktijdig door nile Kandidaten, zoo an
mogelijk hij do plaats hunnor woning, in do tegenwoordigheid van eenon Iieeraar of nnderon vertrouwden
persoon, scit flehjk zal worden geantwoord.
Preclikan~ van Somersvi (Oos~)
a
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8. Opdat de aanstaande Studenten der Kweekschool aangemoedigd worden om den B. A. graad der
Kaapsche Universiteit te verwerven, worde bepaald dat, zooveel ale doenlijk is, de onderwerpen voor bet
Admissie Examen dezelfdo zullon ziju ale die door de Universiteit jaarlijks opgegeven ; en, dienfengevolge,
worde de beperking tot bepaalde sehrijvers, die in bet Reglement voor bovengenoemd Examen gevonden
wordt, verniotigd.
Idem.
4. Do Synode beraadslage over hot wenschelijke om, onder zekere bepalingen, Studenten aau do
Theologische Kweekschool of Kandidaten tot do Heilige Dienst, door geidolijke onderstouning of ander~
zins, aan to moedigon om zich naar Europa to begeven, ten einde eene veelzijdiger vorming en voorboroiding
tot bet Leeraarsanabt te ondergaan.
PrecZilcant van C1radoek.
5. Do Synàde neme hot in hare erustige overwegiag of hot niet weusebelijk is, zoowol ter wille van
de jongelingen zelvon, die zich in do toekornst aanmelden mogton om tot de predikdienst onzer kerk te
worden voorbereid, ale van do kerk in hot algemeen, om do Kwookschool van Stellenbosch naar Kaapstad
to vorplaatsou.
Predikan~ van Ui~enh age.
6. Do Synode make hot voor do toekomst vorpligtend voor elken Proponent of Kandidaat om oenigen

tijd in E~ropa door to brengen, alvorons eon beroop naar cone Gemoente aau to nemon, on ton eindo do
jongolingen, die daartoe niet in staat z~jn, wogens gebrek aan middelen, daartoe to bokwamon, zorge de
Synodo voor het daarstellen van eon fonds, waaruit zoodanigo jongelingon zullen kunnen ondorstound
wordon.
Iclem.
7. Rapport van de Specialo Synodale Commissie ter overname van do boekon van den Qrnnstor van
hot Kweoksohool Foods.
4. COMMISSIE OVER DE ZENDING.
1. Rapport van do Synodale Zendingcommissie.
2. Do gemeenton, die zelvon en alleen voor hot onderhoud van Zendelingen onder do gekiourdon in
haar middon zorgon, wordon niet verplig~ tot do jaarlijksohe collekte voor doKer7~eraad
Binnenlandsohe
Zeuding.
vc’~n J?ichmond,
3. Do Synode bepale, onder wolk opzigt do door do Kerk geixamineerde on geordendo Zendolingen
en ~odsdienstonderWijZ0r5 staan.
Predikani van &eflenbosch.
4. Do Synode bopale dat vôdr hot oxamineren en ordenen van eenen Zendeling, hot verlof eorst vor
krogen moot worden van do Synodalo Commissie.
Preclikant van Wij~nberg.
5. In welke verhouding stoat eeno Zendinggemeente, woar geen geordend Zeudeling is, tot den
korkoraad eoner gevestigdo gemeente onzer Kork,—of wie is verantwoordoliik voor zulk cone gomeente?
Kerkeracul van Burgersciorp.
5.

COMI~iISSIE OVER OPVOEDING EN ONDERWIJS.

1. Rapport der Algemeono Commissi~ voor Opvoeding on Onderwije, aangesteld in de 39sto
Zitting, 1870.
2 Vooi bet OnderWijs, zoowol ale voor do Zending onzer Kerk, worde er Son of meer Superinten
denton aangesteld, wier workzaamheden door do Synode in omtrek wordon omschrovon.
Predikant van Montagu.
3. Aan do Rings-Inspektoren voor Onderwi.js on Zending worde opgedragon, hunne rapporton jaar
lijks, zoo wokon vSdr hot houden der Ringsvergadoringeu, in hot Officieel Orgaan der Kerk to pabliceren.
iling van Kaapstacl.
4. Do Synode berame eon plan, waardoor or, van kerkwege, in elke wijk der gomeenton onzer Kork,
rondreizonde Onderwijzers aangosteld worden, onder toezigt van behoorlijk zamongestelde ligeharnen,—
opdat alzoo voorzion wordo in do behoofton van do armo loden onzor Kerk.
Preclikant van Clanwilliam.
5. Do Rings.Inspoktoron van Onderwijs leggon eon Versiag toy tafel om aan to toonen, in hoe verre
nan Art. 61cc, No. 3, a en S der Kerkwet voldaan is, ul.: “Er zal in olke gomoente eeoc plaatselijko Op
voedingsconamiseie zijn, die onz.”
Predikccnt van Richmond.

ill

6. Dc Synocle onderzoeke
a. In hoe verre de Reglementen omtrent het lager onderwijs volgens 61a zlJn nagekomen, en
b. In hoe verre de daarstelling van scholen in de Buitenwijken, met hot oog op de daaromtrent
gemaakte Gouvernemeuts l3epalingen, gedurende de jougste Parlementszitting, aan do noodige vereischten
voldoet.
Pre&i1can~ van George.
7. Do Rings-Inspektoren van Onderwijs leggen een Yersiag Icr tafol om aau to toonen, in hoeverre
nan XII, pag.. 104, voldaan is, ni: “dat er in iedere gemeente ten minste ééü dagschool zal bestaan,” enz.
Prec1~kan~ van Richmond.
8. Do Kerkerand van elke gemeente zorge, bij hot daarstellen van eon Sohoolgebouw, dat bet eigen
‘dom der Kork zal ziju, voor eon Foods van Opvoeding en Onderwijs, onder administratie des Korkoraads.
.Tclem.
‘9. Do Rings•Iuspektoren deelen mode, in hoe velo gemeenten or reeds Sehoolgebouwen tot dat dod
gesticht, en eigendom der Kerk ziju.
Iclem.
10. Do Synorle doe NJ do Wetgeving aanzoek om voorziening to maken voor subsidie ann Scholon in
do gemeenteu buiten af, waar er geene Gouvornements Ondersteunde Soholen zijn, maar do zoodanigen
nuder toezigt vau den Kerkeraad staan.
Idem.
11. Daar bet Ouderwijs in hot Nederdnitsch, ais do tasi van ~en groot deel des lands, en die onzer
Openbare Eeredienst, Regeiingswege allo aanmoediging mist, noo besluito de Synode daarin betere voor~
ziening to makeu,
Predikant van George.
12. Do Synode geve bare sterke afkeuring to keunen over Oudors, Iiidmaten onzor Kerk, die hunne
kindoren naar Roomsebe seholen zenden,
Preclihant van Uiienltage.
13. Do Synode neme stappen tot hot oprigten van twee Normaal-Scholen, cone voor hot Westelijke
en eene voor bet Oostelijko dccl der Kolonie.
IcZens.
14. Do Synode sIdle ciadelij7e pogingen in hot werk, om van den Svperinteudent~Generaal van Onder
wijs do bepalingen to vernomen, onder welkedo EOSTSCHOLEN zullen opgeiigt worden, waartoe hot Parlement
in zijno Iaatste zitting besloten heeft, opdat zij wete o.a. wat er verwacht kan worden aangaando hot getal
dozer scholen, de~3iaa1~en waar zij gesticht zullen worden, en do male der oudersteuning, die ann minver
mogendo kostgangers toegezegil wordt; en in geval doze bepalingen niet bevredigend blijken te zijn, neme
zij, ten einde den loden der Nederduitseho Gereformeorde Kerk in doze kolonio mgI to doen wedervaren,
bij hot verdeelen der Gouvernements-toelagou ter oudersteuning van hot Onderwijs, do noodigo stappen
em van do Wetgeving des lands to verkrijgen:
1. eon gonoegzaam aantal doelmatige seholeu voor do buitendistrikten;
2. cone ruimere ondersteuning dan tot hiertoe aan zoodanige seholen is to beurt gevallen;
3. Hot vorieenen van huip tot hot stichten, of huron, van schoolgebouwen.
Predikant van Somerset (Oost.)
Preclikant van Goiesberg.
15. Do oprigting cener Normaalschool wordo niet langor uitgesteld.
Id em.
16. Opdat do Kerkeradon beter in staat gesteld worden to voldoen nan hot door Art. 34, No. 28 en
Art. 6la, I, 3, b geëisohte, en do toestand van bet Ondorwijs in do gemeenten onder de aandacht der Kerk
gebragt wordo, bepalo do Synode dat elko gemeente zorgen zal:
1. Dat elk jaar, in of omstreeks de maand Maart, cone naauwkeurigo statistiek zal wordon opgemaakt
van hot getal kinderen tot haar behoorende, die flog goene ledematen zijn;
a. beneden 7 jaren,
b. boven 7 jaren,
o. die kunnen lezen,
ci. die op school zijn,
e. die tor schole geweest zijn.
2. Dat doze statistiek den Inspector van Onderwijs des Rings, waartoe zij behoort, jaarlijks vóSr den
isbn Mci zal worden toegezonden; en
3. Dat den Inspector zoo voilodig mogohjk geantwoord wordo op allo vragen door hem in zake
“Eel Onderwijs” nan haar gedaan.
Iciem.
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17. ~iet betrekking tot don Rings-Inspector van Ondorwije zorgo do Synodo:
1. Dat hunno pligten duidelijkor omschroveu worden;
2. Dat or voorzioning worde gemaakt voor do vervulling van hon dionstwerk, enz., wanneor zij ter
vervulling doe hun opgodragen piigton van huis zijn;
3. Dat bepaaid wordo dat hun jaarlijksch Rapport vdór do zitting van do Ringen godrnkt zal zijn; en
4. Dat zij in hot bezit zullon zijn van do noodige bicenco vormen voor do statistiok der gemeonto.
Preclikant van Somerset (Oost.)
Preclilcant van Colesberg.
18. Do Synodalo Opvoodings Commissie (of Commissios) worclo zoo zamengesteld dat hare loden zoo
na mogel~jk bij elkandor woonachtig zijn, opdat zij do gelegenbeid hebbon, indien noodig, vergaderingon to
houden zonder groote schade voor dionstwerk of bears.
Iclem.
6. COMMISSIE OVER RET VRIJWILLIG I3EGINSEIj.
1. Govoelon van den Ring van Albanio 1871, aangaando hot Commutatio-plan, in hot Parioment
voorgedragen.
2. Do Synodo sproke haar govoelen uit, met betrekking tot hot “Vrijwillig Beginsol,” aangozion dit
vraagstuk, dat jaarlijks in do Wetgovende Vergadering besproken wordt, do belangcn der Kerk op het
naauwste raakt.
Tweede Precii1~ant van Kaapstaci.
7.

COMMISSIE OVER DE DRANKZAAK.

1. Do Synode nome maatregelon, ten oinde do treurigo zonde van dronkensehap in ons land to belpen
bestrijden.
Kerkeraad van ilfonfagu.
2. Als hulpmiddelen om do heersehende zonde dor dronkensehap, die zoo vole slagtoffers volt, tegen
to gaan, woidt voorgesteld:
a. Bij do ~etgeving aanzoek to doen, ter gebeele afschaffing van nile Drankpatcnten.
b. Belangstellond schrijven to rigton aau arbeidgevers on arboiders door hot land, hen wijzendo op do
groote zondo on do trenrige govolgon der dronkensehap, en hen verzoekende om hunne modeworking, ten oinde dit kwaad togen to gaan
Dib sehrijv~n ga vergezeld van wenken en
raadgevingon.
c. In den Herderlijken brief dee Synode worde de gohoelo kerk hiorop gowozen.
Fredikant van ~lIontagu.
8. Do drankqu~stie worde door do Hoog-Eerwaardo Synodo in ernstigo overweging genomen.
Fred~ikant van Glen lynclen.
8.

COMMISSIE OVER DE VOORGESTELDE VERANDERINGEN ENZ., DER KERKELIJKE
WETTEN.
1. Art. 28 worde zoo gewijzigd dat do Voorzitter des Rings door de loden der Vergadering worde
Preclikant van Gracloek.
2. Tussehen Artt. 228 on 224 worde bet volgendo ingovoegd:
§1. Wanneor eon Predikant, die als Herder on Leeraar in eouo gemeento gestaan heeft, zijn ambt
neerlegt, zonder naar cone andere gemeente of eonige betrekking in do dionst der Kerk
geroepen to zijn, zal do Ringseommissio van den Ring, waartoe hij bohoort, zonder vorzuim,
naar do redenen zijuer bedanking onderzoek doen, en bij do eerstvolgende Ringsvergadering
rapport doen.
§2. Blijkt hot nit dat rapport, dat hij om cove of andere openbare zoncle, door hem geploegd, good
gevonden heeft to bedanken, zoo zal hij door don Ring voor altoos, als voor do botrekking van
Herder en Leeraar, onbevoegd wordon verklaard.
§8. In eenig nuder goval sal hij, om woer beroepbaar to zijn, bet Colloquimn Doclum (Art, 63 a )
moeten houden, waarb~j ook bewijs ml macton geleverd worden van den Kerkernad dor go
meente (of do kerkeraden), waaroncier hij, sedort zijno bodanking, gosorteerd heeft, dat hij, als
lid der gemoente, zieb ovoreonkomstig do verkiaring, door lidmateu bij hunne voorstelling
afgelogd (Art 69), gedragen beeft
Fred ikanl van Colesb erg.

8. Dc Synode ondorzoeke op welko wijze de ex.Prodikanten van Hanover en Aliwal Noord bun
ontsiag ontvangen hebben, ten einde te weten te komen, of, en in hoeverre, Art. 223 moot wordon
gewijzigd.
Predikant van Cradock.
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4. Terwiji hot “Colloquium Doctum,” zoo ala door do Wet bepaald is, blijft bestaan, door do Synode
toovertrouwd aan eeno Commissie van Predikanten, zoo veel ala mogelijk is, in of nit do nabijheid van
Kaapstad gekozen—wor~0 hot afoemen van hot exanlen der aanstaande Kandidaten tot do Heiligo Dienst
aan oeno andero Commissie opgedragon, en aldus gewijzigd, dat hot gohoel on al sch ftelijk geschiede, op
dezelfde wijze ala de Ex.amirja van do “London University,” en audere Inrigtingen voor hooger Onderwijs
in Europa.
Predilcant
Somersetin Oost.
5. In vraag No. 16; pag. 28, hot woord “geen” wordo uitgelaten on
“noch” van
veranderd
“of.”
6. Eene omschrijving worde gogeven van de uitdrukking,
pag. 27.
7. In Art. 39, NB. wordo aldus verandord:
“Er zijn in doze kerk
zitplaatsen, van wolke

RingPredikatien”
van Kaapstacl,in 1872.
“Belijdeni,g
vraag

vorhuurd zijn.

~,

Idern.

8. In Art. 10: 1, “Allo Rings- en Algemeeno Kerkolijke Vorgaderingen,” worde veranderd
in
Iclem.
“ale Kerkelijke Vergaderingen.”
Predikcent van George.

9. Hot eerste god eelte van Art. 10: 23 worde geschrapt.
10. In Art. 34

2 wordon do woordon “ten minste twaalf inaal in het jaar” geroijoerd.

11. In Art. 34: 28 worde hot volgondo uitgolaten : “wel en hoe velen die niet.”

Idem.
Idem.

12. Bij Art. 68 wordo hot volgendo gevoogd: “Bij hot oxamen voor het lidmaatschap dor
gomoente
Idem.
wordo van elk kandidaat bowijs govorderd dat hij ook lezon on schrijveu han.”
13. Hot eorste dool van Art. 45 van hot oude Wetbook wordo herstold.
14. Art. 10: 2 (laatsto gedoelto) wordo herzien.

Idem.

Xerkeraacl van Richmond.

Kerkeraad
van nogon
D’ Urban.
15. Mon lozo in Art. 252a in plaats van: “voor elko vorhnurde zitplaats
in do kork,
pence
“voor elk huweli~k, vijf shillings.”
16. In Art. 68b, vorandero men 16 on 15 in 18 on 17.

“—

Predikcent van Willowmoore.

Idem.
17. Hot laatste godoolte van Art. 132 wordo aldus gewijzigd: “lemand ala kiager in eeno
korkelijke
Vergadoring optrodonde, zal, indien daarom govraagd door don Voorzitter van zoodanigo Vergadering,
verpligt zijn borg to stollen onz.” Tevens wordo do aard dozer borgstelling naauwkeurig bepaald.
Somerset
(Oost.)
18. Hot bosluit der Synode van 1862, waarbij zij verklaard hooft, PrediAant
door hot van
prodikon
over
den Cato~
chismus to vorstaan “eono verdediging van do vragen on antwoordon op grond van Gods Woord,” worde
horroepon.
van Darling.
19. Uit Art. 26 wordo nitgolaton do zinsnode: “Hot examinoron vanPredilcant
ondorgoschikto
Kerkelijke
Ondorwijzors.”
van Stellenbosch.
20. Art. 10: 28 worde aldus voranderd: Loden van Commission,.Predikant
welke tijdens
do Vorgadering
uitgediend zullon hebbon, wordon door den Voorzitter voorgedragen. Indion dit geene algomoeno good
kouring vindt, worden zij met gesloten stembriefjes gokozen. Tot hot vormon van Permanente Com.
mission, aan welko do uitvoering van eenige taak, door do Vorgadering ondernomon, wordt opgodragen,
wordt é5n dor Loden gekozen, die zijno medowerkors kiest, onderworpen aan do good. of afkouring dor
Vergadoring.
21. Bij do rovisie dor Korkwetten wordt hot volgendo voorgesteld:
Idein,
a. Op den Woonsdag van do derde week der Synodale Vorgadering zullen do ondersoheidene Ringen,
ter zelfder stede, hunne Jaarlijksche Vergaderingen houdon, ten elude do workzaaznhoden, omschrovon in
Artt. 39 en 40, af to handelen, en andere noodzakolijke Ringsworkzaamhe~0~ to vorrigten.
b. Do kerkboeken in elke gemoonto worden voortaan afgosloten met het oindo van Junij, van elk jaar,
in stode van September Your do Riugen, on December voor do gomeente.

vi
~. Er wordo cene Commissie door do Synode benoomd
(Pr~ses, Scriba en Actuarius), cm, ~a afloop
van elke Synodalo Vergadering, eene nieuwe uitgaaf der Kerkwetten to bezorgen, met, do door de Synode
gemaakte veranderingen.
Preá~ikanf van Montagv.

22. Ret laat,sto gedeelte van No 12 van Art. 36 worde veranderd.
worde bepaald ‘eea ‘voZjaar.”

In plaats

Van

“~wee vofle jaren,”

Pre~1iikan~ van Stoc1centh~om.

23. Duidelijkheidshalve worden do Belijdenisschriften onzer kerk ook in do “Wetten en Bepalingen
der Kork” opgenomen en vollediger uitgedrukt.
Predikan~ van C1rc~ock.
24. In Art. 51 wordo in plaats van “Kericen” “Gemeenten” gekzen ;—en aan bet eindo worde
toegevoogd :—“ Aanzoekon om dergelijko attesten moetea binnen twee jaren na do stiehting der nienwe
gemeente gedaan worden. Anders betaalt men do gewone leges.”
Idem.
25. In Art. 52 worde Rds. 25 in £1 veranderd.

Iclem.

26. Aan het einde van Art. 54 wordo toegevoegd :—“ Hot stichten van nieuwo dorpen, vôSr dat men
~Jver1of àntvangen heeft om eerie nieuwo gemeente op te rigten, is afkeurenswaardig.”
Ic~em.
27. In Art. 68 worde “16” in “17” en “15” in “16” veranderd.

Idem.

9. COMMISSIE OVER BE HERVORMING VAN DEN RING VAN BEAUFORT.
1. Do Synodo besluite, dat aan den Ring van Beaufort toogevoegd worden de gomoonten Murraysburg
en Aberdeen.
Ring van Beanfort 1872.
[Wij subrnitteren, dat aan deze Commissie opgedragen worde to overwegon, of niet eene betere dan
do voorgestelde Ringsverdeeling kan gemaakt worden.—Commi$sie van BezighecZen.]
10. COMMISSIE VAN RATIONARII (ART. 24).
III. Wij submitteren dat, ten eiado der Commission gelegenboici to geven cm hot haar opgedragon
work behoorlijk en op don tijd afgedaan to hebben, aismedo het noodige weggaun on den terugkeer van do
leden zonder nadeel voor de bezigheden to doen ziju, des Zaturdags en Maandag-voormiddags geene
zitting worde gehouden.
IV. Wat het BR0EDERLIJKS ONDERHOUD aangaat, we~ks regeling mede aan ens opgedragen is, stollen
wij voor dat het ten eersten male plaats vinde op Donderdag morgen, na do Opening en, voorts op elken
Woonsdag morgen, naar een Schema door ons opgetrokken, dat wij voor don HoogEerwaarden Moderator
leggen, en waartoe wij do noodigo schikkingen met de Breeders getroffen hebbon.
V. Be verdere werkzaaniheden worden naar deze orde afgodaan

A.

KERKBESTUUR.
1. SYNODE.

1. Bijaldien a of S de goodkeuring der Algemeene Kerkvergadering moge wegdragen, worden er
Provinciale Synoden in bet leven geroepen, blijvende de Algemeeno Synode of Kerkvergadering do hoogsto
Kerkelijke Autoriteit.
FrecZikan~ van Riclr’mond.
2. Aangezien do Synode, zoo ala zij flu zamengesteld is, van wege do groote onkosten, en om andere
rodenen, hare vorgaderingen niet om de twee of drie jaren kan houden, en do belangen der Kerk toch
dringend eischen, dat zaken van gewigt geene vertragitig on’lervinden, zoo neme deze Vergadering do
noodigo stappea ter daarstelling van eene Synode van Afgevaardigden nit do versohillende Ringen, welke
om de twee jaren zal bijeenkomen, terwiji do Breedo Synode, zoo ala zij nu bestaat, om do zes of seven
jaren vergadert.
Predikant van Somerset (Oost.)
8. Rapport van den Actuarius.
4. Rapport van den Scriba der Synode.
II SYNODALE COMMISSIE
Rapport van do Synodale Commissie.

vii
UI. RING.
1. Do Synode bepale dat, wanneer zaken van groot belang in eene Ringsvorgadering moeten behan.
deld worden, do Ringscommjssje bet regt zal hebben den Aetnarius Synodi nit te noodigen, zoodanigo
vergadering bij to w0000, en dat Zijn HoogEerw., in zulke gevallen, eene adviserende stem zal hebben.
Tulbagh, 1872.
2. Hoe meet er gehandeld worden met eenen Predikant, die openlijkRing
in van
de vergadering
des Rings
verklaart, dat hij zich niet gebonden aeht dooi~ zijne naamtoekoning bij zijue legitimatie P
Ringdovan
Tulbaqh,Mnrraysburg
1872.
3. Dc Synodo beslnite, dat aan den Ring van Beanfort toegevoegd worden
gemeenton
en Aberdeen.
Ring van Beaufort~ 1872.
4. Al do Rapporten van do Scribas der Ringen, nitgenomen do Versiagen van den Staat der Gods
dienst, zoo die op bevel van den Ring gethukt worden, zullen, uiterlijk op den lsten November van elk
jaar, door hen naar den Actuarius Synodi gezonden wordon, om, in den loop dier maand, door hem als
“Bijblad tot do Kerkbode” te worden uitgegeven.
Somerset
5. Voor bet geval dat eeno buitengewone Ringszitting tijclens Pds~kant
do Synode van
mogt
nocidig (Oost.)
wezen, worth,
voorziening gemaakt door eeno Wetsbepaling,daj do naar de Synode afgevaardigde leden do mode
vertegenwoordilgers der gemeenten bij zoodanige zitting zullen zijn.
6. Dat bij elke Ringsvergaderjng eene Gommissie worde aangesteld, om to zorgen voor Idem.
do vermeer
dering van gomeenteu in hot Ringsressort.
vanVergadering
Stellenbosch,. worde
7. Art 28 worde zoo gewijzigd dat do Voorzitter des Rings door tiePredikant
ledon der
gekozen.
Preclikang van Ctracloek.
8. Bij do revisie tier Kerkwetten worde het volgende voorgosteld:
a. Op den Woensdag van de derdo week der Synodale Vergadering zullen do onderscheidene Ringen,
ter zelfder stede, hunne Jaarlijkscho Vorgadering houden, ten einde do werkzaamheden, omschreven in
Artt. 39 en 40, af to handelen, en andere noodzakolijko Ringswerkzaamhe~e~ to verrigten.
Preclikant
van Monlagu.
9. Aan hot einde van Art. 54 wordo Loegovoogcl :—“ Hot stichten van nieuwo
dorpen,
vóbr dat mon
verlof ontvaugen heeft om eono niouwe gemeento op to rigten, is afkeurenswaardig.”
10. Ult Art. 26 wordo nitgelaton do zinsnedo:
Onderwijzers.”

‘~

Predikant
van Cradoek.
Hot oxaminoren van
ondergeschikte
Kerkelijke

Precl’ikant
van Stellenboseli.
11. Hoo moot or, met hot oog op Art. 117, gehandeld worden, in geval
van oeno
aanklagt tegen een
lid of leeraar tier kerk, afkomstig van iemand niet behooronde tot ons Kerkgonootschap?
Ring van Tulbagh.
IV. KERKERAAD
1. Aan do gemeonten dio zuiks begoeren, wordo het regt toogekend Predikanton en Kerkoradon to
kiezon.
Predilcant
6~’eorge
2. Moet eon zoogenaamde “plaatsolijke” Onderling of Diaken volgens Art.
36: 11 van
gekozen
worden?
Idem.
3. De vorkiezing van Predikanton en verdero Kerkorandsieden geschiede door de Gonieente.
Kerlceraad van Darling.
4. Dc Synodo bepale dat men voortaan, bij do kiezing van Predikanten on Kerkeraadsleden, zich
houden zal aan hot besluit door haar genomen in 1857, bij do kiezing van haren Moderator.
5. Hoe moot men handelen bij do toepassing van Art. 135: 5 P

Predi/cant van Stockenstrom.

6. Fleeft iemand die gekozon is door do Gecombineorde Vergadering, om oone vakature Idem.
van 4 of 6
inaanden ann to vullen, in bet vervoig regt van stemming in eene gecombineerde vergadering; moot hij,
nadat zijn diensttijd verloopen is, beschouwd worden ale lid der gecombineerde vergadering P
Idem.

vfli
7. Ret worde door do Synode aanbevolen, dat de jaarlijksche Versiagen van den Staat der Godsdienst
aan de respectieve Geineenten van den Kansel worden voorgelezen.
Pred’ilcani van Orculock.
8. Wie ziju do personen, welke hot jaarlijksche Verelag van den Staat der Godsdienst op to maken
hebben?
Kerkeraa~i ‘van Prins Albert~
9. Ret laatste gedoelte van No. 12 van Art, 36 worde veranderd. In plaats van “twee voile ,jccren” worde
bepaald “een vol jaar.”
Pre&ikant van Stocke’nst,rom.
10. Roe moet do Kerkeraad bandelen met aanzoeken om hot genot van Kerkelij ke voori’egten, gedaau.
door leden onzer kerk, die, zoowel in deze als in eene nabarige parochie, huurders of eigeuaars van grond
zijn, en die jaarlijks vier tot see maanden binnen doze parochie bun verblijf hebben P
Kerkeraad van Maclean.
U. Be kerkboeken in elke gemeente worden voortaan afgesloten met hot einde van Junij van elk
jaar, in stede van September voor de Ringen, en December voor do gemeenten.
PrecZikcLnt van Montaçju.
V.. SYNODALE BEAMBTEN.
1. Er worde voorziening gemaakt voor eenen plaatsvervanger van den Actuarius bij do Vergaderingen
der Synodale Commissie, voor bet geval dat hij, ale Moderator gekozen zijnde, Voorzitter dier Commissie
wezen moot.
Preclilcant van Somerset (Oost~)
2. Art. 10: 28 worde aldus veranderd: Loden van Commissien, welke tijdens de Vergadering uitge
diend sullen hebben, worden door den Voorzitter voorgedragen. Indien dit geene algemeene goedkeuring
vindt, worden zij met gesloten briefjes gekozen. Tot hot vormen van Permanente Commission, aan welke
do uitvoering van cenige taak, door de Vergaclering ondernomen, wordt opgedragen, wordt ébn der Iieden
gekozen, die zijne medeworkers kiest, onderworpen aan do goed- of afkeuring der Vergadering.
Preclilcant van Stellenboscic.
3. Be Synodo make do Kerkvisitatie of het Kerkbezoek tot eon algemeenen regel in onze Kerk,
gelijk in do meeste Protestantsche Kerken, reeds van do dagen der Hervorming, gebruikelijk is.
Predikant vajn ?YEontagu.
4. Twee Leeraron onzer kerk worden door do Synode benoemd, om, van tijd tot tijd, in afgelegene
gemeenteu rend te gaau, ten einde do leden der Kerk door de prediking des Woords op te wekken.
Iclem.
VI. APPELZAKEN.
1. Appal tegen do uitspraak van den Ring van Kaapstad (1872), in zake—grensscheiding tnsschen
D’Urban en Philadelphia.
Kerkeraad van D’ Urban.
2. Appal tegen de uitspraak van den Ring van Graaff-Roinet (1872), in zake—J. J. Wilson tegen den
Kerkeraad van Richmond.
Kerkeraaci van Richmond.
3. Aan den Ring van Tulbagh worde opgedragen, bet klagtschrift door den oud-Ouderling van
Reenen tegen den Predikant van Darling op nieuw in behandeling te nemen.
ICerlceraaci van Montagn.
4. Is hot eon lidmaat geoorloofd, terwijl zijue zaak in appèl bij een hooger Kerkbestuur dient, or door
middel van dagbladen of op andere wijze publicatie aan to geven?
Kerkeraacl ‘van Richmond.
5. Memorie van P. R. G. van Wijk on vijf anderen, hunne bezwaren to kennen gevende, dat zij onder
do nieuwe gemeente van Philipstown getrokken sun, en verzoekende om wedev onder Richmond to mogen
gebragt worden.
VII. VERGADERINGEN.
1, Art. 10: 2 (laatste gedeelte~ wordo herzien.

K~rlcerãad ~ian D~ Urban.

2. In Art. 10: 1, “AUe Rings- en Algemeene Kerkelijke Vergaderingen” wordo veranderd in
“alle Kerkelijke Vergaderingen.”
Preclikant van Georgo.

3. Hot eerste gedeelte van Art. 10: 23 worde geschra$.

Ide~n.

4. VolgI nit Art. 117 cloy Kerkwetteu, dat geene klagt kan worcien aangenomen, afkomstig van
lemand, die goon lid is van ous Kerkgenootschap P
1f~ng van Talbaglc.
~. Ffet laatste gedeelte van Art. 132 words aldus gewijzigd:
lemand als Hager in eene kerkelijke
Vergadoring optredeude, sal, indien daarom gevraagd door den Voorzitter van zoodanige Vergadoring,
verpligt ziju borg to stellen, ens.” Teveus words de aard dezor borgstelling naanwkourig bepaald.
Predikan~ van Somerset (Oost).
6. Wauneer in eene klagtzaak hot Kerkbestuur eon Voorstel aanneemt, waarin on. bepaald is, dat do
beklaagcle sal worden vermaand, is het dan genoeg, wanneer do Voorsitter der Vergacloring bet aangono
men voorstel den beklaagde eenvouclig voorlecs~, of meet hij er ook eon woord van vermaning bijvoegenP
Predi1can~ van Cradock.
7. Loden van Kerkelijke Vergaderingen, woonaohtig ter plaa’cse, waar do Vergaderingen worden ge
iaouden, kunnen aanspraak maken op de daggelden, gelijk do overigen.
PrecUlcant van SlcUenbosch.

B,
I.

MET

KERKEVERBAND.
ZUSTERKERKEN

a. DIE IN DE NADURIGE STATEN.
1. Dc Synoclo wijzige hare Constitntie zoodanig, dat do Kerken van Natal, den Vrijstaat en cle
Transvaal, die met ons dezelfdo G-eloofsbelijdeujs zijn toegedaau, met do ouze voreeuigd worden, opdat hot
words “de Nederduitsok Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika.”
Predilcant van Richmond.
2. Rapporten der Commissien aungesteld om do Kerken in den Vrij~taat,—ook in Natal on do Trans.
vaal to bezoeken,-__aangesteld in do l8do Zitting.
3. Verslag van eons Commissio der Algemoone Kerkvergaclering der Nederduitsehe Hervormdo Kerk
in do Zuid-Afrikaauseho Republiok, betrekkelijk do werkzaamhecjon aldaar van do twee Predikanten door
do jongste Synodo naar Natal on do Transvaal afgevaardigd.
Predi1cnn~ van ~racloc7c.
4. Do Synocle vaardigo twoe Leeraren af om in don loop van hot volgende jaar do Kerken van
Transvaal en Natal to bezoekon, ten elude haar onzen zuster-groot over to brengen.
Fivdilcant van Uitenhage.
RIJNSCHE.
Rapport der Comroissie, bonoemd om met do Rijnscho Zendelingen to onderhandelen, aangesteld in
do 39ste Zittieg, 1870.
DR

C. ANDERE.

1. Rapport der Commissie, aangesteld em “iu erostigo overweging te Demon de vraag—of, en in hoe
verre, do deur voor Zusterkerkeri sal worden opengesteld om in onso Kerk to worden ingelijfd,” aange~
steld in do 39ste Zitting, 1870.
2. Rapport der Oommissio, aangesteld om in onderhandeling to tredon met den Bissehop der
Engelsehe Kerk,—do., do.
8. Verzoek van den Kerkeraacl der Vrije Gemeente van Hanover, om als eene “Tweedo Gemeente
van Hanover,” opgenomen to worden.
4. Do Synodo rigte eon broederlijic sehrijven nan do Gereformeerdo Kerk van Frankr~jk, hare belang
stelling en deelueming uitdrukkendo in haar welsiju, en in do vrijheid hans’ vorguod, am, na sulk eon
geruimen tijd, weder hare Synode bijeen to mogen roepen en onbolemmerd hare kerkelijko nangelegon
hoden to mogen behartigen.
Prec7dkan~ van llfo2dagn.
5. Rapport der Commissie, aango.steld om to autwoorden op “do bescbuldigingon door do Afge.
~eheidene Kerk tegen do ouze ingebragt.__.Zie 40sto Zittiog 1870.
6. Welke Frole.skcsdsclie Keu1cgenoo~schappen bodoelt do Wetgoving in Art. 47 c P
Freclilcant van C~radoc7c.
Verslag van do Commisslo van Correspondentie.
4
II. MET DEN STAAT,
1. Rapport der Commissie om over de Ordonnantio Rapport uit to brengen, aangesteld in do S9ste
Zitting, 1870.
2. Do Synode ga er toe over, em do Ordormantie door do Wetgeving herroepen to krijgen, en in
derzelver plaata cone Wet op do eigendommen der Nederduitsobe Gereformeerde Kerk in do Kaapkoloai~

7.

a

x
vastgesteld, ten elude eige~adonisregt en heheer der goedoren (~vestecZ r~g1~k) op den tegenwooraigen vcat
to verzekeren.
PrecZikc~nt van 1?ichmonf.
3. Rapport van den KaapstadsOhen Ring (1872) ten opzigte van de Kerkelijke Ordonnantie.
4. Rapport van den Scriba van den Beaufortsohen Ring, aangaande het govoelen der ondervcheidene
Kerkeradon, tot dien Ring behoorende, betrekkelijk do Ordonnantie.

C. DE THEOLOGISOFTE KWEEKSCHOOL
1. ~erslag van de Curatoren der Theologisohe ~weeksOhool.
2. Ret Admissie Examen tot de Theologiseho Kweekschool worde afgenomen door ééne Commissie~,
en wel door middel van op papier gebragte vragen, waa~op gelijktijdig door alle 1~andidaten, zoo na
mogelijk bij de plants hunner woning, in do tegenwoordighoid van eenen Leeraar of anderen vertrouwden.
porsoon, schri~ftelijk zal worden geantwoord.
PrecZikant van Somerset (Oost).
3. Opdat de aanstaande Studenten der Kweekschool aangemoodigd warden am den B. A. graad der
Kaapsche Univorsiteit te verworven, worde bepaald dat, zooveel ale doenlijk is, do ondorwerpen voor bet
Admissie Examen dozolfde zullon zijn als die door cLe Universitoit jaarlijks opgegevon; en diontongevolge
worde do beperking tot bepaaide schrijvers, die in Iret Regloment voor bovongonoetnd Examen gevonden
Iaem.
wordt~ vernietigd.
4 Do Synode beraadslage over hot wenschehjko om, onder zekero bepahugen, Stadeuten ann do
Theologisohe Kwoekschool of Kandidaton tot do Heilige Dienst, door geldelijke onderstouning ale ander
zins, aan to moedigon om zich naar Europa to begever’, ten einde eone veelzijdigor vorming en voorb~
reiding tot hot Leeraarsambt te ondergaan.
Preclikani van CracZ oak.
5. Do Synode nome hot in hare ornstigo overweging, of hot niet wenscholijk is, zoowel for wille van
do jongelingon zelvon, die zich in de toekomst aanmoldon mogten om tot do prodikdienst onzor Kerk to
wordon voorberoid, ale van do Kerk in bet algomeen, am do Kweokschool van Stellenbosch naar de Kaap
stad to vorplaatson.
I’redikan~ van Uitenlcage.
6. Do Synodo make hot voor de tookomst verpligtencl voor elken Proponent of Kandidaat, om eenigen
tijd in Europa door to brengen, alvorens eon boroep naar eeno Gemeente ann to nomon, en ton aindo do
jongelingen, die daartoe ~iet in staat zijn, wogons gebrok aan middelen, daartoo to bokwamen, zorgo do
Synodo voor bet daarstellon van eon fonds, waaruit zoodanige jongelingon sullen kunrien oridersteund
IcZem.
worden.
7. Rapport van do Speciale Synoclale Ooiumissie tar overname van do boeken van den Qurestor van
bet Kweekschool Fonds.

D. DE ZENDING,
1. Rapport va~ de Synodale Zendingcommissio.
2. Do gemeenten, die zolve en alleen voor hot onderhoud van Zendelingen ondor do gekIeur~en in
baar middon zorgen, worden niot ve~pligt tot do jaarlijksche collekte voor do
Binnenlandsche
Zending.
Kerkeraced
ectn Richmond.
3. Do Synode bepalo, onder welk opzigt do door do Kork geexaminoorde en goordende Zendelingen
en Qo~sdienst~onderWijze1’5 staan.
Predikcezt van StelZenZ ogch.
4. Do Synode bepale dat voor hot examineron en ordenen van eenon Zendeling bet verlof eerst ver
kregen moot warden van de Synodale Conamissie.
Pre~tikant van Wijnbcrg.
5. In welke verhouding staat eene Zenc1inggemeeflte~ waar geen goordende Zendeling is, tot den korke~
~rat~d een~r gevestigdo gomeoute onzer Kerk.—of wie is verantwoordolijk Kerkercead
voor sulk eone
gomeente?
van Burgersdorp.
~.

Versing van do Commissie van bet Godedienstig Onderwije.

E. OPVOEDING EN ONDERWIJS.
‘1. Rapport der Algemeene Commissio voor Opvoeding en Onderwijs, aangosteld in de 39ste ~it
ting. 1870.
2~ Voor bet On~erwijs, zoowel ale voor de Zending onzer kerk, worde er eon of meer Superintenden
~ten aangesteld, wier werkzaamheden door de Synode in omtrek worden emschreven.
Predi1can~ van Montagn.
3. Aan de Rings-Inspeotoren voor Onclerwijs en Zending worde opgedragen, hunne Rapporten jaar
iijks, zes weken vóór hot houden der Ringsvergaderingen, in hot Officieel Orgaan der Kerk to publiceren.
Ring van Kaapstctd.
4. Do Synode berame een plan, waarcloor er, van kerkwege, in eiko wijk der gemeenten onzer Kerk,
rondreizeude Onderwijzers aangosteld worden, onder toezigt van behoorlijk zamengestelde ligehamen,—
opdat alzoo voorzien worde in de behoeftea van do armere loden onzer Kerk.
Predikan~ van Clanwilliam.
5. Do Rings. Inspektoren van Onderwijs leggen eon Versiag ter tafel om ann to toonen, in hoe verro
nan Art. 61a, No. 3, a en b der Kerkwet voldana is, ni. “Er zal in elke gomoen.te cone plaatselijke Op.
voedings-commissie zijn, die enz.”
Predikanz~ van Richmond.
6. Do Synode on&erzoeke
a In hoe verre de Reglemonten omtrent bet lager onderwijs volgens 61a zijn nagekomen, en
5. In hoe verre do daarstelling van seholen in do Bnitenwijken, met bet oog op do daaromtrent
gemaakte Gouvernements Bepaliugen, gedurendo do jongste Parlementszitbing, aan do noodige vereisch
ton voldoet.
Preclikant van George.
7. Ditto.—In hoe verre aan XII, pag. 104, voldaan is, ni. “dat yr in iedere gemeente ton minsto
een dagschool sal bestaan, enz.”
Precli7cant van Richmond.
8. Do Kerkeraad van elke gemeente zorge, bij bet daarstoilen van eon Schoolgebouw, dat hot eigen.
dom der Kork sal zijn, voor eon Ponds van Opvoediug en Ondorwijs, onder admiuistratio doe Kerkoraads.
Iclem.
9. Do Rings.In~pektoren deelen mede, in hoe vele gemeonton er reeds Schoolgebouwen tot dat doel
gestieht, en eigendom der Kork ziju.
Iclem.
10. Do Synode doe bij de Wetgeving aanzoek om voorzioning to maken voor subsidie aan Scholen in
do gemeenten buiten af, waar er geene Gouvernements Ondersteundo Scholon zijn, maar do zoodanigen
onder toezigt van den Kerkeraad staan.
Ide~rn~.
11. Daar bet Onderwijs in hot Nederduitsob, als do taai van eon groot deel des lands, en die onzer
Openbare Eeredienst, van Regeringewege nile aanmoediging mist, zoo bosluite do Synode daarin botore
voorsiening to maken.
Frellikant van George.
12. Do Synode geve hare sterke afkeuring to kennen over Onders, Lidmaten onzer Kerk, die hunne
kinderen naar Roomsehe scholen zenden,
Predilcant van Uitenliage.
13. Do Synode name etappen tot hot oprigten van tweo Normaal.Scholen, eene voor hot Westolijke
en eene voor bet Oostelijke deel der Kolonie.
Iclem.
14. Do Synode stelle dadelijk pogingen in hot work em van den Superintendent Genoraal van Onder.
wijs do bepalingen to vernemon, onder wolko do ~OSTSCROLEN sullen opgerigt worden, waartoe hot Par—
lement in zijne laatste sitting besloten heeft, opdat zij weto o.a. wat or verwacht kan worden aangaande
hot getal dozer seholen, de plaatsen waar zij gesticht zullen worden, en de mate der ondorstouning, die aan
minvermogende kostgangers toogezegd wordt; en in geval doze bepalingen niet bevrodigend blijken to
zijn, neme zij, ten ainde don loden der Noderdnitsche Gereformeerde Kerk in doze kolonio regt to doen
wedervaren, bij het vordeelen der Gouvernementetoelagen ter ondersteuning van het Onderwijs, de noodige
etappen om van do Wetgeving des lands to verkrijgen:
1. Eon genoegzaam aantal doeimatige scholen voor do buitendistrieten;
2. Eenc ruiniere ondersteuning dan tot hiertoo aan zoodanige scholen is to beurt gevallen;
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3. Ret verleenen van huip tot het stichten of huren van schoolgebonwen.
15. Do oprigling eener Normaalschool worde niet langer uitgesteld.
16. Opdat de Kerkeraden bster in staat gesteld worden to voldoen ann bet door Art. 32, No. 28 en
Art. 61a, I, 3b geëischte, en de toestand van bet Onderwi.js in do gemeente onder do aandacht der Kerk
gebragt worde, bepalo do Synode dab elko gemeonte zorgen zal:
1. Dat elk jaar, in of omstreeks do maand Maart, eeno naauwkeurigo statistiek sal worden
opgema’ikt van het getal kinderon tot haar behoorendo, die nog goon ledematen zijn
a. beneden 7 jaren,
1~. boven 7 jaren,
o. die kunnen lezen,
ci. die op school siju,
e. die br scholo geweest zijn
2. Dat deze statistiek den Inspector van Onderwijs des Rings, wa~rtoo zij behoort, jaarlijl a
voor den isten Mci sal worden toegezonden; en
3. Dat do Inspector zoo vollodig mogelijk geantwoord wordo op nile vragen door hem in zake
“Ret Onderwije” ann haar gedaan.
17. Met betrekking tot do Rio gs-Inspectors van Onderwije zorge do Synode:
1. Dat hunno pligten duidelijker omschreven worden;
2. Dat or voorziening wordo gemaakt voor do vorvulling van hun dionsiwerk, ens., wauneer zij
tor vervulling dor hun opgedragon pligten van huis zijn;
3. Dat bepaald worde dat hun Janrlijkscho Rapport vôdr do sitting van do Ringen geclrukt sal
ziju; en
4. Dat zij in hot bezit zullon zijn van do nooclige blanco vormeu voor de statistiek der gemeenten.
18. De Synodale Opvoedingscommissio (of Commissies) wordo zoo zamengestold, dat hare leden zoo
na mogelijk bij elkander woonachtig zijn, opdat zij do gelegeuhoid hebben, indien noodig, vergaderingen to
houden zonder groote schade voor dienstwerk of bouts,
Freclilcant van Somerset (Oost.)
Fresh/cant van Coiesb erg.

ZONDAGSCHOTjEN.
1. Dc Synode neme maatregelen om do sank van Zondagscholen door middel van do Drnkpers to
bevorderen.
Predilcant van Robertson.
2. Do Synode beramo middelen, waardoor in de behoefte ann Bibliothoken voor Zondagscholon go’
makkolijker voorzien kan worden.
Ic/em.
AANNEMING.
1. Bij Art. 68 worde hot volgende uitgelaten: “Bij hot examen voor hot lidmaatschap dot gemeerrte
wordo van elk kandidant bewijs gevorderd, dat hij ook lezen en schrijveu kan.”
Free/i/cant van George
2; Hot worde in vervoig van tijd, van elk persoon, die lidrnaat wil worden van do Nederd Geref.
Kork, veroischt, dat hij bekend zij met den inhoud van den Reidelbergschen Catechismns.
Fredikcent van Glen Lynilen.
3. Do Synode geve cone dnidelijko verklaring van Art 68a.

Free//kant van He/c/el berg.

4. Hoe moot do uitdrukking in Art 69 dot Kerkwotten verstaan worden, “N.B.—Het afleggen van
belijdenis voor den leeraar, on do openbare bovestiging wordt als den actus beschouwd ?“
Free/i/scent van Clanwilhiam.
5. In Art. 68 b. verandero men 16 en 15 in 18 en 17.

Free//kant van Wc/iowmoore.

6~ In Art. 68 wordo “16” in “17” en “15” in “16” veranderd.

Free//kant van Cracioc/s,

F. HULPBEHOEYENDE GEMEENTEN.
Rapport der Commission aangesteld om do bolangen van hulpbehoovende gemeenten to bebartigen,
aangesteld in do 39ste Zitting, 1870.

0. LEERAREN.
1. Rapport clot Com~issie voor eon Pensioen.fonds voor Emeriti Predikanten, aangesteld in do
Zitting, 1870.

39ste

xlii

2. De Synode berame eon plan, ter oprigting van een Pensioen.fonds voor Predikanten, die door
ouderdom of ziekelijkheid belet worden, hunne ambtspligten behoorlijk waar te nemen.
Predikant van George.
Tussehen Artt. 223 en 224 worde bet volgende ingevoegd:
§ 1. Wanneer eon Predikaut, die als Herder en Leeraar in eene gemeente gestaan heeft, zija ambt
neerlegt, zondor naar eene andero gemeento of eenige betrekking in de dienst der kerk geroepen to zijn, zal
de Ringsoommissie van den Ring waartoe hij behoort, zonder verzuim, naar de redenen zijnor bedanking
onderzoek doen, en bij do eerstvolgende Ringsvergadoring rapport doen.
§2. Biijkt uit dat rapport, dat hij, om eeue of andere openbare zonde, door hem gepleegd, goed..
gevonden heeft te bedankon, zoo zal hij door den Ring voor altoos ala voor de betrekking van Herder en
Leeraar onbevoegd worden verklaard.
§ 3. In eenig ander geval zal hij,om weer beroepbaar te ziju, hot Colloquium Doctum (Art. 63a.)
moeton houden, waarbij ook bewijs zal moeten geleverd worden van den kerkeraad der gemeente (of do
kerkoraden), waaronder hij sedert zijne bedanking gesorteerd heoft, dat bij, als lid der gemeente, zich
overeenkomstig do verkiaring door lidmaton bij hunne voorstolling afgelogd (Art. 69) gedragen hoeft.
~.

Predikant van Colesberg.
4. Do Synocle onderzoeke op welke wijze do ex-predikanten van Hanover en Aliwal Noord hun ont
slag ontvangon hebbon, ten einde to weten te komen, of, en in hoeverre, Art. 223 moot worden gewijzigd.
Preclikant vanS Cradocic.
5. De Synodo bepale in welko gevallen hot voor do Leoraren der Noderduitseh Gereformoerde Kerk
noodig is, bet Gouvernement om verlof van afwezigheid to vragen.
Tweede Predikant van Kaapstad.
6. “Dat, gelijk eon Predikant hot rogt hoeft, wanneor hij verkiest, eeno gomeento to verlaten, aan
eene gomoente hot regt toegekend worde em eon Predikant, met wion tweederden der gemeontoledon
ontevreden ziju, to bedanken.”
M~ A. de Yries, Ouderling van Prins Albert.
7. Dat de kiozing van Hulp.predikem gosehiede op do wijs, waarop eon prodikant gokozon wordt.
8. Rapport der Comniissie voor Admissio- en Proponents.exanaina.

•

Kerkeraacl van &ellenbosch.

H. QU~ESTORAAT.

1. Rapport der Commissie, aangesteld em do Boeken van den ex-Qusostor over to nomen en to
examineren, en daarvan versiag to doen, aangesteld in do S9sto Zitting, 1870.
2. Rapport van den Qumstor Synodi.
3. Onder de aandacht der Synode worde gebragt bet Rapport van de Commissie aangesteld om do
Boeken van den ex-Qua~stor over te nemen (zie Kerkbode, 24 Feb. 1872, bi. 62, 63).
Ring van Kaapstacl.
4. Do Synode bonoeme twee of moor Auditeuron om jaarlijks de Boekon van bet Synodalo en Pro
dikanten Wethiwen Fonda to examineeren en daarvan rapport to doon in hot Officieel Orgaan.
Qucestor van het Synodaal en Predikanlen Wecluwen Fonds.

J.

FORMULIEREN,

1. Rapport tier Commissie~ ~n dc 25sto Zitting, 1870, aangosteld, em eene nienwe en verbeterdo
uitgave in hot Engelsch to vervaardigen, van de Belijdenisschriften en Formulieren, aismede eene afzon
derlijke uitgave van hot ‘Kort Begrip” met &lcri:ftuurtelcsten.
2. Rapport tier Commissie, in de 22ste Zitting, 1870, benoemd, om eon Formulier (met cone ver
taling in hot Engelsch—39ste Zittiug) op te stellen, ten gebruike bij Begrafenisplogtighedeu.
3. Het besluit tier Synode van 1862, ‘waarbij zij verklaard heeft, door hot prodiken over den Catechis.
mus to verstaan “eeno verdediging van do vragen en antwoorden op grond van Gods Woord,” worde
horroepen.
D

Predilkant van Darling.

xiv
4. Dnidelijkheidshalve worden do Belijdenisschrifton onzer Kerk ook in de “Wetten on Bepalingen
der Kerk” opgonomen en vollediger uitgodrukt.
Predikan~ van Craclock.
5. In Art. 34: 2 worden do woorden “sen ‘minste twaal maal in he~jaar

K.

“

geroijeerd.
Fredikant van George.

WETTEN.

VERANDERINGEN, ENZ.
1. Rapport van do Permaiaonte Commissie van Revisie, aangesteld in do 39st~ Zitting, 1870.
2. Er worde eene Commissio door de Synode benoemd (Pr~ses, Soriba en Actuarius) om, na affoop
van elke Synodale Vergadering, eeno nieuwo uitgaaf der Kerkwetten to bezorgen, met do door do Synode
gemaakte veranderingen.
Preclikant van illontagu.
3. Bezwaar omtreut zekere Wetsartikolen, ale zijude niet volgons Art, 21c& ann do Synode voorgelezen,
cii door do Moderatoren~goteekend.

Ring van Tulbagh.

4. Hot eerste deol van Art. 45 van ket oude Wetboek wordo herstelci.

Kerkeraacl van Richmond.

5. Eeno omschrijving worde gegeven van do uitdrukking, “Ee1ijden~s Predikatien” in vraag 2,
pag. 27.
Ring van Eaapstad, 1872.
6. Art. 246a worde goroijeerd.
Preclikant van Stellenbosek.

L. HTJWELIJKSWET.
1. Do Synocle spreko insgelijks haar gevoelen nit over do voorgestelde verandering in do lluwelijks.
wet dezer Volkplanting, waardoor men hot huwelijk van ecu man met do zuster zijner overledene vrouw,
alsook van cone vrouw met den brooder van baron ovorleden man, voor wettig wil verkiaren.
Tweecle Predikant van Kac~pstacZ.
2. Hoe to handelen met loden der gemeento, die, in verboden graden van bloedverwautsehap go
huwd, aanzoek doen om hunne kerkelijke voorregten to genieten?
Ring van Albawie, 1872.
3. Hoe heeft men zich to gedragen togenover lidmaten, die zich schuldig maken nan Art. 20 van
“Extract nit do Provisioneelo Ordonnautio op hot voltrekkon van buwolijken, enz,” pp. 127 der Wetten
en Bepalingon?
.Predikant van Glen Lyndon.

M.

RET VRIJWILTJIG BEGINSEL.

1. Gevoolen van den Ring van Albanie, 1871, aangaando het Commutatieplan, in hot Parlement
voorgedragon.
2. Do Synode spreko baar govoelon nit, met betrekking tot hot “Vrijwillig Beginsol,” aangezien dit
vraagstuk, dat jaarlijks in do Wetgovendo Vergadering besproken wordt, do belangen dor Kerk op hot
naauwste raakt.
Tweede Predikasit van Kac~pstac1.

N. STATISTIEK.
1. Eene Commissie wordo benoemd om der Sy-node eon plan vàor to leggen, ten einde jaarlijks eene
dnidelijke en volledige opgave te bekomen van do geheele stai~i.stiek onzer Kerk.
Preclikctnl van CradOcle.
2. Daar bet zeer wenscbeBjk is dat er jaarhjks eeno volledige statistieke opgave zal geschiedon van het
getal Gemeentoleden en zielen onzer Kerk, alsook van do ontvang~t on uitgaaf van alle golden, geduronde
elk jaar ingezanield ~oowe1 ter oudersteuping van plaatsolijke Gemeenten als van deZendipgzaak enz., zoo
besluite do Synode om hiorin voorziening te maken.
Preclikant van Uiienhage.

xv

0.

BE DRANKZAAK,

I. De Synodo neme naaatregelen, ten einde do treurige zonde van dronkenschap in one land te helpen
bcstrijden.
Kerlceraac1
van Monlagu.
2. Ale hulpmiddelen oni de hcerschende zonde der dronkenschap, die zoo
vele slagtoffers
velt, tegen
te gaan,wordt voorgesteld
a. B~j de Wetgeving aanzoek te doen, ter geheele afsehafflng van alle Drankpatenteu.
h. Belangstellend schrijven te rigten aan arbeicigevers en arbeiders door het land, hen wijzende
op do groote zonde en dc treurige gevolgen der dronkensohap, en hen verzoekende om hunne medewerking,
ten einde dit kwaad tegen te gaan. Dit sohrijven ga vergezeld van wenken en raadgevingen.
c. In den Herderlijken brief der Synode wordo de geheele Kerk hierop gewezen.
Predikant van
.Afon~agu.
3. Do drankqunistie worde door do HoogEerwaarde Syuode in erustige overweging
genomen.
Predikani van Glen Lynden.

P. TA.RIEVEN,
ZITPLAATSEN,
1. In Art. 39, N.E. worde aldus veranderd:
“Er zijn in deze kerk
zitplaatsen, van welke

verhuurd zijn.

Ring van. KaapsiacZ, 1872.
2. Dc Synode wijze eon weg aan, lange welken op do gosohiktste wijze kan voldaan worden aan de
bepaling in Art. 252a.
Ring van Swellenclam.
3. Men leze in Art. 252a in plaats van: “voor elke verhuurde zitplaats in de kerk, negen pence
“voor elk huwelijk, vijf shillings.”

“—

Predilcant van Willowmoore.
BEG RAFENIS GELDEN.
1. Opheldering wordt gevraagd van hetgeen omtrent Begrafenisgelden bij dc wet bepaald is.
Ring van Swellendam, 1871.
2. Opheldering van Art. 252d, vergeleken met hotgeen voorkomt omtrent Begrafenisgelden op pag.
108 can den voet,
Tweede Predikant van Xaapstad.
ATTESTEN.
1. In vraag, No. 16, pag. 28, bet woorci “geene” worde uitgelaten, en “nook” veranderd in “of.”
Ring van Kaapstacl,
2. Ten einde meer geregeidheicl dam’ te stellen in bet uitnemen van Attesten,
bopale do 1872.
Synode dat
zij worden afgegeven tegen betaling van niet nicer dan ~én shilling.
Idem. toege
3, In Art. 51 worde in plaats van ‘ icericen” “ Gemeenten” gelezen ;—en aan bet einde worde
voegd :—“ Aanzoeken om dergelijke attesten moeten binnen twee jaren na do stichtiug der nieuwe get
meente gednan worden. Auders betaalb men de gewone leges.”
Predilcant van C’radock.
ALGEMEEN.
Dc bepaling van ecu Tarief voor Doop. Aanneming- en Trouwgelden (sic Hand, der Synode, 1868,
45ste zitting) worde niet langer uitgesteld.
Preclilcant van Somerset Oost.

Q. WEDDEN EN EMOLUMENTEN.
Welke waarde meet men beebten aan het een en ander dat voorkomt op pag. 108 (Wedclen en
Emolumenten) van do Wetten en Bepalingen der G-eref. Kerk (laatste uitgave) P
Predilcant van Stockenstrom.

R.

FONDSEN.

1. Rapport van den Qu~stor van bet Predikanten Weduwen Fonds.

xvi
2. Do ~ynode vernenie in hoe verre voldaan is aan bet besluit van don l6den October, 1867, ten
opzigte van de bepalingen der wet omtrent hot Predikanten Weduwen Fonds.
Tweecte PrecZikccn~ van EaapstacZ.
3. Eeue Commissie worde benoemd om “bet Roglemont voor het Pred. Wed. Ponds” na te zien en
to rapporteren of er ook eene wijziging, en welke, daarin noodzakelijk is. Fredikant van CracZoek,

Vertrouwende dat wij hiormede aan do bedoeling van do HEerw~ Synode met onze aansteiling hebben
voldaan, en Haar alien noodigen zegenGods toebiddende, noemen wij ons,
Uwe Dienaron en Broedoren,
J. H. NmTHLING,
G. W. STEGMANN,

H.ZN.
JUN.

WM. RoBEnTsoN, JUN.

BTJLAGE B.
RAPPORT
Der Commissie, aa,~ç’estet7d ter Revisie cler Ierkwei~ten,
Aan de Hoog-Eerwaarde Synodale Vergadering, z~amgeroepen tegen den 14 October, 1873.
De Commissie, door de Hoog-Eerw. Synode aangesteld ter Revisie der Kerkwetten, heeft do eer, bij deze,
Versiag te doen van de wijze waarop zij zich van de haar opgelegde taak beeft zoeken te kwijten.
Na eene voorloopige correspondentie over dit onderwerp, is zij er toe overgegaan bet Wetboek, met het
voorgesteide doel, in verschillende Afdeelingen to splitsen, voor elk deel twee leden der Commjssje aansteljende,
om hot Concept van Revisie op te steilen, bet andere, om het te beoordeelen.
Ret moeijelijke van de correspondentie maakte bet haar onmogelijk om het resultaat van dezen arbeid flog
eens rond te zenden aan elk der zeven nit elkander wonende leden. Ret werd derhalve aan die l3roeders die hot
gemakkelijkst konden vergaderen opgedragen, orn hot geheel flog eons na to zion, en do deelen onderling to verge
lijken en met elkander in overeenstemming te brengen.
Als vrucht van dezen haren arbeid, wenscht zij bij deze de vôorgestelde veranderingen in druk aan de
Hoog-Eerw. Synode aan to bieden als Bijiage tot dit Rapport.
Uit het bovenstaande zal men gemakkelijk kunnen opmaken, dat de Commissie als een geheel hare stem
flog niet finaal heeft kunnen uitbrengen ten gunste van al de voorgestelde veranderingen. Zij vertrouwt echter
eenige dagen vóór do zamenkomst der Synode het voordeel to hebben van bet gebeel op ~6ne of meer bijeenkom..
sten van al de leden der Commissie flog eens in overweging te kunnen nemen, en zoo noodig, in eene Memorie
van toelichting haar gevoe1~n nader nit te brengen.
Ten slotte wenscht de Commissie te berigten dat zij bij de bewerking getracht heeft de bestaande wetten
zooveel mogelijk met elkander in overeenstemming te brengen ; wat overtollig is te verwijdereu; waar bet kon
geschieden de wetsbepalingen to vereenvoudigen en te verduidelijken; en in vorm, taal en stijl verbeteringen nan
te brengen. Slecbts enkele veranderingen heeft zij voorgedragen, en eene wijziging in den vorm van het Wetboek
aanbevolen, waartoe de voorgestelde Wetsartikelen op het Onderwijs ala opheldering kunnen dienen.
Loden der Commissie,
ANDREW MURRAY.
A. ROTJX.
DAVID ROSS.
J. 3. KOTZE G.zN.
P. G. 3. DE Vos
S.
HOJl’MEIJR.
GEO.
C. GTE.

September 1873.

EERSTE AFDEEJJING.
Art, 1.—De Nederduitsehe Gereformeerde Kerk in Zuid ~Afrika bestaat nit alle Gerefornjeerde Genjeenteu
in Zuid Afrika, die thans tot haarbehooren, of nog behooren zullen.
Art. 2.—Tot elke dezer bijzondere gemeenten behooren;
Wetboek a. 1
a. Die op de belijdenis des geloofs tot lidmaten zijn aangenomen
b. Die door den doop in hare gemeensohap zijn ingelijfd;
c. Die door geboorte tot haar in betrekking staan
d. Die, tot andere Gereformeerde Kerken behoorende, op bewijs van doop of Iidinaatschap, worderi
erkend, of zich ala zoodanig liier te lande vestigen (zie Art. 71 : 1).
Art. 3.—Deze alien blijven tot de Nederdujtsche Gereformeerde Kerk in Zuid Afrika behooren, zoolang a. 2.
zij niet door woord of daad ten duidelijkste toonen zich van haar af te scheiden, of door haar van hunne betrek..
king tot de kerk vervallen zijn verklaard.
Art. 4.—Hot l3estuur dezer Kerk, wordt uitgeoefend door Kerkeraden, Ringen, en eene Synode, die elkan.. a. 3.
der, naar de orde hier genoemd, in rang opvolgen.

xviii.
a. 4.

a. 6.

a. 8’.
a. 7~’.
a. 6b.

a.
a. 8.
a. 9.

a. 10: 9.

Art. 5.—Mindere Besturen of Collegiën hebben het regt bij de hoogere voorstellen in te dienen of voor
liehting te vragen. De verlangde voorlichting zal door deze zoo spoedig mogelijk worden verleend, terwij[ eerst- ‘~
genoemde gebouden zijn de aangevraagde berigten, rapporten en besoheiden zonder verwiji aan laatstgenoemde op
te zenden, en zich aan hunne uitspraken te onderwerpen.
Art. 6.—Een minder Bestuur, door de besluiten of uitspraken van een hooger bezwaard zijade, heeft het
regt zich deswege bij een nog hooger Eestnur te beklagen; doch is gehouden zich inmiddels naar de ontvangene
voorsehriften te gedragen, ten ware de zaak in gesehil bij eiud.uitspraak niet meer in haar geheel zou kunnen
worden gebragt.
Art. 7.—ledere beslissing van een Kerkbestuur is vatbaar voor hooger beroep bij het in opklimtnenden
rang volgend .Bestuur.
Wanneer er echter geene mindere ~~stuursvergadering wordt gehouden~ en de aard der zask eene spoedige
afdoening vordert, kan het beroep onmiddelijk op bet hoogste ]3estuur gesehieden.
Van geene beslissing, in hooger beroep gesehied, wordt aan den appellant een nieuW beroep toegelaten.
Art. 8.—Aan de hoogere Kerkbesturen wordt bet regt toegakend om, indien bet belang der kerk zuiks gebie.
dend vordert, ook zonder beroep kennis te nemen van zaken, welke bij lagere Besturen gediend hebben of hadden
moeten dienen (zie Art. 14).
Art. 9.—Ret tegenwoordige Art. 8, met verandering van “Christendom” in: Christelijke Kerk: en
“godsdienstige kennis,” in: godsdienst-kennis.
Art. 10.—Alle Besturen en Leden der Kerk zullen zich gedragen overeenkomstig hare wetten en verorde
mngen, zoo algemeene als bijzondere, die reeds zijn of nog znDen worden vastgesteld (zie Art. 15).
Het tegenwoordige Art. 10 kan ala Art. 11, of ook ala een afzonderlijk Reglement in bet Wetboek ge
plaatst worden.
Onder 1 voor “Algemeene Kerkelijke” te plaatsen: Synodale.
2 wordt 3 aldus: Elke zitting zal met gebed zoo geopend ala gesloten worden, hetgeen geschieden zal
door den Voorzitter of een der leden daartoe vooraf door hem benoemd.
3 wordt 2.
4. Alle leden van kerkbesturen zijn verpligt de vergadeiingefl bij te wooer’, en niet verschijnende enz.
5 wordt weggelaten. Spreekt van zelf. Zie ook 27 beneden.
In 6 wordt ingevoegd na “voorkomt” of door daartoe aangestelde Commission aan de hand wordt gegevén.
‘.3’w anneer do aard d~r zaak het vereiseht, zal bij zeif een kort voorstel of een aUerutrum aan de Vergade
ring voorleggen.
7. In voorkomende gevallen het bestier der Vergadering en hare werkzaamheden betreffende, en waarorn
trent geene voorziening is gemaakt in dit Reglement, zal de Voor~itter naar gebruik en cigen oordeel
handelen.
Indien leden der Vergadering bezwaar hebbea tegen de handelaijze van den Voorzitter, zullen zij die
bezwaren aan het oordeel der Vergadering mogen voorleggen.
8. Bij ontstentenis van den Voorzitter bij Rings-, en van den Voorzitter en den Assessor bij Synodale
Vergaderingen, treedt de Voorzitter der laatste Vergadering op, en zoo vervolge~s in teruggaande linie.
9. AlIe stemmingen in kerkelijke vergaderingen geschieden door de tegenwoordig zijnde leden. Ter be
shssing wordt vereiseht de volstrekte meerderheid, dat is, meer dan de heift der behoorlijk uitge
bragte stemmer’.

a. 10: 10.

10. Indien de stemming betrekking heeft op do kiezing van personen, zal ~‘ij met geslotene stembriefjes op
de volgende wijze gesehieden
a. Vooraf wordt er eene noininatie-lijst gevormd. Daartoe zal elke stemgeregtigde niet meer namen
op hot stembriefje plaatsen, dan or personen moeten worden gekozen.
b. Uit doze nominatie-lijst zal elke stemgeregti~de even zoovele namen op het stembriefje plaatsen
als het getal personen dat bij de kiezing wordt vereiseht.
c. Die de meeste stemmer’ op zich heeft vereenigd is gekozen, indien hot getal steinmen de vol
strekte meerderheid uitmaakt.
d. Indien één of meer, tot het benoodigd getal vereischt, niet de vo1strek~e meerderheid op zich ver
eenigd hebben, zal er, om ale to vinden, eene nieuwe stemming plaats hebben, en wel zoo, dat
voor elkeen afzonderlijk nit een tweetal wordt gestemd. Dat tweetul wordt gevormd nit die
twee nanien op de stemlijst welke in volgorde bet hoogste getal stemmer’ op zich hebben
vereenigd.
e. Wanneer de stemmen staken, ad bet lot beslissen.

a. 10: 8.

11. Indien de stemming niet betrekking heeft op de kiezing van personen, zal zij geschieden door het op
staan van de leden der vergadering, of waar zuiks begeerd wordt, door het aflezen der namen.
telling gescbiedt door den Prmses, Scriba en Assessor.

Do

a. 10: lib.

Wanneer de stemmer’ staken, beslist de Voorzitter in zijne kwaliteit ; bekleedt hij echter bet voorzitter
schap ala Consuleut dan zal bet lot beslissen.
~ Zie .N. B. beneden.

a, 10: 28.

12. Leden van tijdelijke commissiëri worden door den Voorzitter benoemd. Ingeval zijne voordragt niet
de goedkeuring verwerft van de meerderheid der Vergadering, zal de kiezirig door do Vergadering op
do hierboven omschrevene ~cijze plaats hebben.

xix.
Geene van de benoemde personen kunnen worden ontslagen dan am gewigtige redenen door de Verga.
dering te beoordeelen.
13. Bij de behaudeling van zaken zal aan ieder lid der Vergadering, des verkiezende, de gelegenheid gegeyen worden zijn gevoelen uit te spreken. Wanneer twee of ineer leden tegelijk opstmn, beslist de
Voorzitt~r wie het eerst zal worden gehoord.
Alles eehter dat betrekking heeft op de orde bij do beraadslagingen zal den voorrang hebben.
14. Ret tegenwoordige 13, waarvan bet tweede gedeelte aldus: en op de aanmerkingen van andere leden
zinspelende, uitgenomen in Kerkeraadsvergaderingen, geene namea mogen noemen.
15. H t tegenwoordige 14.
16. Voorstellen zullen, in hoogere vergaderingen, schriftelijk en door den voorsteller onderteekend, worden
ingediend, en geene voorstellen zullen in overweging worden genomen, tenzij door een lid der Verga
dering vooraf geseeond.~erd.
17. Het egenwoordige 18, met bijvoeging van 32 a’dus gewijzigd: Wanneer de voorsteller zonder verlof
afwezig is, vervalt zijn voorstel, tenzij een ander lid der Vergadering bet overneemt.
18. Het tegenwoordige 17, waar in plaats van de laatste woorden “maar No. 1, 2, 3, ena.,” wordt geplaatst
maar het voorstel afzonderlijk, en de aniendementen afzordrlijk als l,~2, 3 enz.
19. Blijft. Alleen wordt voor de woorden “met eenige uitspraak” geplaaatst: “met eon genomen be.
sluit”; en wordt weggelaten het woord~e “ ook.”
20. In plaats van de tegenwoordige 22 en 23a bet volgerde: Eens genomene besluiten mogen niet anders
dan met toestemming der vergadering in revisie worden gebragt.
21. Hot tegenwoordige 23b aldus: Bij elke zitting worden, vó6r bet sluiten, de notulen golezen, ale wan
neer men zijne aanmerkingen maken moet, indien men eenige heeft, en niet nadat die ter onderteeke
fling zijn uitgebreid.
22. Bij eene volgende zitting warden de besluiten der vorige geresumeerd en geteekend door al de leden
dor Veigadering. Bij Synodale Vergaderingen worden de notulen der tweede en verdere zittingen ge.
teekend alleen door den Pimses, Assessor en Seriba der Vergadering.
23 en 24. Do tegenwoordige 20 en 21.
25. Ret tegenwoordige 30 aldus te beginnen : Do Scriba is verpligt aan to teekenen hetgeen ter Vergade..
ring verhandeld worth, de genomene besluiten woordelijk over te nemen, de notulen enz.
Hierbij te voegen 35 als nieuwe alinea, met invoeging van: des verkiezeude, na bet woord “zullen.”
26. Het tegenwoordige 26.
27. Ret tegenwoordige 31, met weglating van het woord “kunnen.”
28. Het tegenwoordige 34 aldus: V66r do siuitin~ van elke zitting der hoogere Kerkvergaderingen,
deelt de Voorritter mede welke zaken in eene volgende zitting moeten behandeld worden,
Als overtollig valt 27 weg.
N.B.—De volgende wijze van stemming, elders gebruikelijk, brengt de Commissie onder do aandacbt der
Vergadering, als eon middel om tot eon meer naauwkeurigen uitslag bij de stemming to geraken.
Alle voorstellen, behalve hot eerste, zullen als amendementen op bet eerete beschouwd worden, en dien.
overeenkomstig afgehandeld worden.
Wanneer or sleehts twee voorstellea voor do Vergadering zijn, zal de vraag die ter stemming gebragt
word.t voorstel of amendernent zijn.
Wauneer or drie voorstellen zijn, zal de eerste vraag zijn, of hot tweede of derde voorstel als amendernent
tegenover hot eerste zal geplaatst worden ; en do tweodo vraag zal zijn, of hot eerste voorstel of hot amendement,
alzoo bopaald, het besluit der Verga&ring ziju zal.
Wanneer or moor dan drie voorstellen zijn, zal de eerste vraag zijn, of hot laatst voorgestelde als amendement
zal geplaatst word n, en zoo verder, totdat slechts drie overblijven, als wanneer de wijze van handelen zijn zal,
gelijk hierboven bepaald.

TWEEDE AFDEELING.
OVER DE SYNODE EN DE SYNOI~ALE COMI~~ISSIE.
Art. 11 san hot einde aldus to veranderen: bernet bij de Synode of algemeene J~erkvergadering.
Verder hot woord Synode te plaatsen voor “Algemeeno Kerkvergadering” in Artt. 12, 13, 14, 15, 16,
17, 19, 20, 22, 24, enz.
Art. 12 na “ Predikanten” te doen volgen: der Nederduitsehe Gereformeerde gemeenten ;—en in plaats
van “ de Kaapstad “: dien v.n (10 Kaapstad.
Do tweedo heift aldus gewijzigd : Geene Synodale Vergadering zal wettig geconstitueerd kunnen worden
verklaard, tenzij minsens do hoift van hot gets1 loden waaruit zij zal moeten bestaan, tegenwoordig zijn.
Vdn het getal, enz.
a In Art. 13 wordt bet woord “algemeene” woggelaten, en : in hot algemeen, geplaatst na
.~4frzka,” on dat laatste met in cursief. Wog te laten do woorden: “ met opzigt tot doze.”

a. 10: 29.
a. 10: 12 en
11’.

a. 10: 24 en 16.

a. 10 25.
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In Art. 14 “ Kerkelijke Besturen” te veranderen in : Kerkbesturen, en in pleats van “ Zoo mede-zijn”:
zoo mede betrekkelijk zulke, die zonder beroep door haar behandeld of afgedaan ziju (zie Art. 7).
Art. 15 aldus : Bij de Synode berust de hoogste wetgevende, regtsprekende en besturende magt.
Zij ontwerpt, verandert, vermeerdert, enz. tot: “gemaakt worden.”
Deze wetten en verordeningen ziju verbindend voor de geheele Kerk, en kan daarvan eileen door de
Synode dispensatie worden verleend of suspensie geschieden.
Art. 16 aldus: Oe Synode komt bijeen op den tweeden Dingsdag van October in dat jaar zooals door haar van
tijd tot tijd vastgesteld, en wel in de Kaapstad, tenzij anderzins bepaald.
Zij wordt drie maanden te voren zamengeroepen enz. tot “respective “; voor “kerken ‘: Kerkeraden.
Op den Zoridag, zeven weken v6ór de zarnenkomat der Synode, zal er met het oog daarop in de verschil
lende gemeenten een algemeene biddag worden gehouden.
Op Art. 16 volgt Art. 20, aldus gewijzigd: Voorstellen aan de Synodale Vergadering knunen worden
opgezonden door de Synodale Commissie, Ringen, Kerkeraden en Predikanten; doch zullen enz. :—Voor “Scriba
der Algemeene Kerlcvergadering” wordt geplaatst : Scriba Synodi ;—de woorden in cursief, in gewone letter;
—en in den laatsten regel van het eerste gedeelte weggelaten : “ meer “ (of anders : “alleen “).
Het tweede gedeelte aldus : Aau niet gecensureerde leden der Kerk is ket vergund verzoekschriften in te
zenden bij de hoogere Kerkbesturen, dock niet in druk.
Art. 17: 2 volgt hier als ecu afzonderlijk artikel.
a. Er zal eene permanente Commissie van orde zijn, aan wier Scriba minstens acht dagen vó6r de opening
der Synodale Vergadering, door de daartoe bevoegde personen, met de te laat ingekomen stukken zullen worden
ter hand gesteld, de rapporten van de algemeene Synodale en Zending Commissie, van den Actuarius en den
Scriba Synodi, van den Qu~stor der Synodale en Predikanten Weduwen Fondsen, van de Curatoren van het
Theologisch Seniinarium, van de Synodale Opvoadings en andere door de Synode benoemde Comrnissien,
b. Deze stukken worden met de ingezondene beschrijvingspunten door haar in overweging genomen, en
omtrent de orde der behandeling ter Synodale Vergadering door hear aanbeveling gedaan, alsmeJe aanwijzing van
welke zaken aan Commissien dienen te worden toevertrouwd, ten fine van rapport en toelichting.
c. Zij maakt ook schikkingen tot regeling van ecu Broederlijk Onderhoud, gedurende eene voormiddag
zitting in elke week tijdens de Syuodale Vergadering.
d. Ret gedrukt versiag wordt op den eersten dag der Synodale Vergadering aan hare ledeu in handen
gesteld.
e. ARe verdere communicatien en stukken, welke v56r of gedurende de zittingen der Synode wordeu ont
vangen, zullen in handen van deze Commissie worden gesteld, die daaromtreut van tijd tot tijd aaa de Vergade
ring zal rapporteren.
Art. 17: 1. wordt Art. 18.—a, en b. te zamen aldus:
a. Bij het openen der Synodale Vergadering doet de aftredende Voorzitter het gebed, eischt de geloofs
brieven op, en leest die voor, terwiji de Afgevaardigden zitting nemen near den ouderdoin der gemeenten die zij
vertegenwoordigen.
b. Ret tegenwoordige c., na uitligting der woorden: “en de Vergadering voor wettig geconstitueerd
zal zijn verklaard.”
e. Na de plegtige opening wordt met geslotene biljetten de nieuwe Voorzitter gekozen, die den aftre
denden Voorzitter vervangt. Dit zal echter niet geschieden, dan nadat vooraf bezwaren omtrent de geloofs
brieven, indien gemaakt, zullen afgehandeld zijn, en de vergadering wettig geconstitneerd zal zijn verklaard;
hetgeen zoowel v65r als na de plegtige opening kan geschieden.
d. Daarna en op dezelfde wijze wordt een Secundus gekozen, die als Assessor van den Voorzitter han
delt, en bij diens ontstentenis zijne plasts bekleedt.
e. Dc smiting der Synodale Vergadering geschiedt door het houden eener gepaste leerrede door ~6n der
leeraren daartoe vóoraf met zijn secundus door de Synode benoemd v66r het sluiten der voorgaaude Syuodale
Vergadering.
f. Ret zal den nieuwgekozen VoorLittervrijstaan enz.
Art. 18 aldus te beginnen : Op een der eerste dagen der Synodale Vergadering zal er eene Regtscommissie
benoemd worden enz.—en na “sehrifturen” te laten volgen: daarop betrekking hebbende en welke bij hear ziju
of worden ingediend; aismede zaken welke zrnder beroep door hear in behandeling worden genomen (Zie Art. 7).
Onder b. na “rijpe overweging” te iaten volgen: aan de Vergadering rapport doen van zaken, gewijsden
en gronden, met eene voordragt ter regtsuitspraak.
Bij c. te voegen: Wanneer ket noodig worth geoordeeld, zal dit ook door de Synode kunnen geackieden.
d., e. en f. worden geroijeerd.
Dc onderdeelen van Art. 19 worden als afzonderlijke Artt. genommerd, en eenigzins anders gerang
schikt, op d zewijze:—
Art. 19.—Er zal eene Commissie zijn, onmiddelijk uitgaande van de Synode en in betrekking tot haar
staande, onder den naam van Dc A4qemeene Bynodale Commissie.
Art. 20~.—Deze Commissie zal bestaan ult den Voorzitter, Assessor, Scriba en Actuarius der Synode ; en
verder uit vijf dienstdoende Ieeraars en vier Ouderlingen of oud-Ouderlingen, leden der Synode, en door hear
te worden benoemd.
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Art. 21*._Het tegenwoordige 19 : 4. Na “leeraars” in te voegen: en. Na “Oaderlingen”: leden
der Synode.
Art. 22*,_Het tegenwoordig 19: 9, met weglating van; waaronder de Prmses of zijn Secundus.
Art. 23~.—De Pr~ses of Assessor der laatstgehoudene Synodale Vergadering zal haar Voorzitter zijn, met a. 19: 15.
eene beslissende stpm. Bij ontstentenis van beiden, wordt de Voorzitter door de leden der Vergadering met
geslotene biljetten gekozen.
Art. 24~K.__Deze Commissie fun~eert van den afloop der ~ne Synodale Vergadering tot den afloop der a. 19 inleiding
volgende. Zij verrigt hare werkzaamheden, in den ~egel, wannoer de Synode niet bijeen is, dccli worden haar On 19 13.
door deze werkzaamheden opgedragen, dan ook gedurende hare zamenkomsten, zonder inachtneming van de
tijdsbepalingen in art. 28 vermeld.
Art. 25*..~_.Zij zal jaarlijks vergaderen als er work voorhanden is, zooveel mogelijk in de vierde week na a. 19: 6’ en ~
Paschen; zullende echter de Voorzitter gehouden zijn, op verzoek van minsteos vijf leden der Commissie, met
opgaaf der redenen, zonder verwiji eene vergadering te beleggen.
Art. 26*._Zij komt bijoen in de Kaapstad, tenzij door haar anders bepaald. De Voorzitter heeft het a. 19: 6”.
regt deze bepalin~, op zijne verantwoordelijkheid aan de Synode, later te veranderen.
Art. 27*._De reis- en vertoefgelden worden aan deleden derVergadering uitbetaald volgens Art. 245. b.c. a. 19: 6 slot.
Art. 28*._~~Bij het bijeenroepen dozer Uommissie, zal de Seriba, aan wien alle voorstellen voor de ver— a. 19: 7.
gadering der Comtnissie vooraf zullen worden opgezonden, hare loden in hot officieele orgaan der Kerk minstens
zes weken te voren bekend maken met do zaken, welke behandeld zullen worden.
Hetgeen onder Art. 19: 10—17 uitvoeriger en met herhalingen voorkomt, kan verder op de volgende
wijze worden verkort :—
Art 29*.~ - Aan deze Commissie is opgedragen
a. Do uitvoering van alles wat haar door de Synode is toevertrouwd;
b. Hot waken voor de nakoming en toepassing der Kerkelijke wetton en besluiten;
a. 19: 10, a. 1) enb.
c. Do behandeling van spoed vorderonde zaken, welke tot de bevoegdheid der Synode behooren, a. 19: 10 a. 3)
met inachtneming der bestaande Kerkelijke Wetten en Bepalingon.
en 11.
d. Het provisioneel beslissen in zaken van Kerkelijke Tucht en Kerkelijke Gesehullen, welke ter a. 19: 10 c. on
eerstc instantie of in appèl voor haar worden gebragt. Doze beslissingen zullen geldig ziju d, en 13.
en kraeht hebben zoolang zij niet door de Synode vernietigd, ter zijde gozet, of gewijzigd zijn;
e. Het aanvullen van vacaturen in Synodale Commission ontstaan; en, zoo noodig, hot verdeelen a. 19: 10 a. 3)
van Ringen;
On 5.
f. Hot uitschrijven van Dank- of Bededagen naar tijdsomstandigheden;
g. Versiag van hare verrigtingen, na elke vergadering, in hot offlcieel orgaan der Kerk te doen, en a. 19: 15.
bij elke Synodale Vergadering van al de werkzaamheden door haar verrigt, ter goed_
of afkeuring;
h. Buitengewone Synodale Vergaderingen bijoen te roepen, wanneer de bolangen der Kerk in bet a. 19: 14.
algemeen, of zaken van groot gewigt in het bijzondor zuiks vereischen.
Art. 30*._Alle Kerkbesturen en kerkolijke personen zijn verpligt aan deze Algemeene Synodale Corn- a. 19: 12 en 13.
missie de door haar gevraagde inlicbtingen te geven, en aan al hare aanschrijvingen to voldoen, behoudens het
bepaalde bij Art. 6.
Verder kan onder Art. 19 worden weggelaten, als zijnde overtollig of reeds elders bepaald : Art. 19
lOa (2), 16 en 17.
Art. 21.—Eerste gedeolte aldus : Er zal eon .Actuar~us Synocli zijn, nit cen der dienstdoende leeraren door
de Synode gekozen, die te~~ens .drthivarius Synocli zijn zal. Hij is belast :—
a. Met het in behoorlijkon vorm overnemen nit hare hande!ingen van alle hesluiten welke,
tijdens de Synodale Vergadering, door den druk moeten worden bekend gemaakt, opdat che
v66r bet opbreken der Vergadering aan haar voorgelezen en door de Moderatoren der Synode
geteekend kunnen worden (zie Art. 15);
c. en d. worden omgokeerd.
e. to plaatsen aan het slot; en voor “bewakon en hewaren,” bewaren en bowaken.
Onder h. voor “inzigt geven van boeken “: inzage verleenen in booken—; tussehen “einde”
en “eene” in te voegen : onder zijne zorg—; en “van welke—hebben” roijeren; i. k. en I.
worden uitgelaten, als zijude overtollig of reeds elders bepaald.
Hot laatste gedeelte wordt eon afzonderlijk artikel, aldus gewijzigd :—Bij hot ontstaan van hindernissen om
zijn ambt behoorlijk waar to nemen, of in geval van overlijden, zal do Prmses Synodi do tot doze betrekking
behoorende boeken, papieren, enz., opoischon, en aan eon dienstdoenden leeraar ovordragen, om in diens plaats te
fungeren, tot dat do Synode eon opvolger zal hebben aangesteld.
In plaats van Art. 22 tot c. aldus :—Er zal eon vasto &rilia Synodi zijn door do Synodo uit do dienst
doende leoraron to bonoemen, die to gelijk Scriba der Synodale Commissie zijn zal. Hij zal :—
a. Hetgeen in Artt. 10 : 30, 20; en elders, aan den Scriba Synodi wordt voorgeschreven, gotrouw
in acht nemon.
b. De handelingen van do vergadoringon der Sy’node en der Synodale Commissie, brnuen drie maan..
den na haren alloop, aan den Archivarius Synodi in goedo orde ter bewaring opzenden;
B
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c. Bij elke vergadering vande Synode en van de Synodale Commissie van zijne verrigtingen volledig
versiag doen.
Het laatste gedeelte wordt een afzonderlijk artikel, aldus gewijzigd :—Bii bet ontstaan van hiudernissen—
en verder zooals aan het slot van het voorgaande artikel voorgesteld.
Art. 23 aldus : Er zal een Quester Synocti zijn, gekozen door de Synode en met de volgende werkzaam
heden belast:
a. Ret aanteekènen van sue voor bet Synodale Foods ontvangene en uitbetaalde peurlingen:
b. Ret bewaren in eene afzonderiijke kist van al de rekeningen en oorspronkelijke lijsten van
ingezamelde peuningen, door de Questors der Ringen of door anderen hem toegezonden
c. Rij zal ten genoege der Synode of ook der Synodale Commissie, de Synodale gelden an eene
soliede bank ter bewaring leggen, en voor de behoorlijke administratie van alle Synodale
penningen, v6ór bet aanvaarden van zijne betrekking, de noodige securitelt stellen;
d. Het tegenwoordige f., met plsatsing van bet woord “niet” v66r de woorden “op hunnen tijd “;
a. Hij zal aan elke Synodale vergadering van zijne verrigtingen verslag doen, en zijne boeken, met
de kas, van Rationarii, door de Synode benoemd, laten onderzoeken, die ze, goedgekeurd
zijnde, zullen onderteekenen, met bijvoegiñg van jaar en dag wanneer geschied:
f. Ret tegenwoordige 18 wordt een afzondêrlijk artikel en aldus gewijzigd:
Bij het outstaan van hindernissen — en zoo verder, gelijk aan het einde van hat naast voorgaande artikel,
met plaatsing van de woorden : een anderen, voor “ een dienstdoenden leeraar “.
Art. 24 aldus: Bij elke Synodale Vergadering zullèn er Rationarii worden benoemd, t~n uit elken Ring,
om de kas met alle boeken en rekeningen behoorlijk te onderzoeken en te vergelijken, en daarvan aan de Verga.
dering volledig rapport te doen,
De Questor Synodi is gehouden aaii Rationarii alle gevraagde inlichting naar vermogen te versehaffen.
BIJVOEGSEL TOT ARTT. 1—24 VAN RET CONCEPT.
Door de Commissie van Revisie wordt aanbevolen volgens Beschrijvingspunt 3: 4 (Ontwerp p. 8) en opdragt
nan haar door de Hoog-Eerwaarde Synode, bet volgende in bet Wetboek op te nemen, ale:
Art. 1. De Nederduitsche Gereformeerde Kerk van Zuid Afrika grondt zich op de Heilige Sehrift, hat
Woord van God. De leer, welke zij in overeenstemming met dat Woord belijdt, drukt zij nit in hare Belijdenis
schriften, de Formulieren van Eenigheid, te weten : de Nederlandsehe Geloofsbelijdenis, de Heidelbergsehe
Cateebismus, en de Dortsche Leerregels, aangeuomen door de Synode der Gereformeerde Kerken, gehouden te
Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619.
Art. 2. Deze kerk bestaat—en verder zooals in Art. 1 (van dit Concept).
Omtrent de wijze van stemming draagt de Conimissie de volgende wijziging en nitbreiding van Artt. 9—
11 aan de Vergadering voor.
In Art. 10 : 9 wordt voor “behoorlijk uitgebragte stemmen” geplaatst: uitgebragte stemmen.
Art, 10: 10 van a. tot d. blijft onveranderd, tenzij de Vergadering de voorkeur geeft aan de volgende
wijziging van de tweede heift van lit. d., van de woorden : “en wel zoo, enz.” aldus:
en wel uit tweemaal zooveel namen als het getal dat verder wordt vereischt. Dit dubbeltal wordt gevormd
nit de namen op de stemlijst, welke in volgorde bet hoogste getal stammen op zich vereenigd hebben.
e. Indian een gelijk getal stemmen zich op twee of meer namen op de stemlijst heeft vereenigd, op zulk
eene wijze dat men daardoor meer namen verkrijgt dan vereischt wordt voor het dubbeltal hiervoren vermeld, dan
zal men door uitloting het benoodigde getal vinden.
f. Secundi worden op dezelfde wijze gekozen.
g. Het tegenwoordige e.
Verder wordt als 10 : 11 hat volgende bijgevoegd :—
11. De kiezing van Kerkeraadsleden geschiedt op deze wijze :—
a. Eerst wordt er eene nominatie-lijst gevormd, zoo als voorgeschreven in Art, 10 : 10 a.
b. Uit daze lijst wordt voor elken Predikant, Onderling, of Diaken, afzonderlijk gestemd, waartoe men, des
verkiezende, telkenmale eene nieuwe nominatie-lijst vormen ken.
a. Indien bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid niet gevonden wordt, zal er eene nienwe
stemming pleats hebben, en wel uit een tweetal van die twee namen op de stemlijst, welke in volgorde de meeste
stemrnen op zich vereenigd bebben.
d. indien een gelijk getal stemmen zich op twee of meer namen op de stemlijst beeft vereenigd, op zülk
eene wijze dat men daardoor meer unman verkrijgt dan vereischt wordt voor bet tweetal, zal men door uitloting
het benoodigde getsl namen vinden.
e. Wanneer de stemmen staken, zal het lot beslissen.
11 wordt 12, aldus gewijzigd :—
Indien de stemming niet betrekking heeft op de kiezing van personen, zal zij gesehieden door hat opstasn
van de leden dam Vergadering, of, waar zuiks door ean vierde der tegenwoordig zijnde leden wordt begeerd bij
hoofdelijke omvraag, en wel op deze wijze:
a. Indien er twee of meer voorstellen voor de vergadering zijn, zal hat aerate bet l7oorstel, en de andere
de Arncndementen zijn, tenzij een Amendement, na hot Voorstel is terug genomen, in de plants daarvan treedt.
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b. Over elk Voorstel of Amendement voor do Vergadering zal er afzonderlijk voor en te~’en worden gestemd,
en wel zoo, dat eerst do Amendementen en daarna bet Voorstel in stemming worden gebragt.
c. Ret Amendement of bet Voorstel dat het hoogste getal stemmen erlangt, wordt het besluit der Verga~
dering.
d. Wannoer de stemznen staken—en verder zooals in 10: 1]. b.
Toelichting.—De twee voornaamste bezwaren aangevoerd tegen de tegenwoordige wijze van stemmen zijo:
1. Dat somtijds ecu amendemeut door de Vergadering wordt aangenomen met ~6n of twee stemmen meer dan de
heift der tegenwoordig zijnde leden, en worden zoo andere amendementen nooit in stemming gebragt, die welligt
flog meer stemmen zouden hebben erlangd; en 2. Dat men thans niet kan to weten komen hoe groot hot gotal
is der uitgebragte stemmen, omdat wel de stemmen voor maar niet ~eçjen elk voorstel worden gevraagd, terwijl
sommige ledon der Vergadering meermalen aan de stemming hoegenaamd geen deel nemen, en toch mede worden
geteld.
Om die bezwaren nit den weg te ruimen, en tot eene meer voldoende wijze van stemmen te geraken, is
bet boveustaande beproefde plan voorgedragen. Tot verdere opheldering stellen wij do twee volgende govallon
voor
Eer~te gevnl.—Er moot over ~n voorstel en drie amendementen worden gestemd. 100 leden zijn tegenwoordig
die alien aan de stemming dccl nemen. Ret iaatste amendoment komt eerst ter stemming, en zoo vervolgens al de
andere amendementen, en ailerlaatst het voorstel. Bij elke stemming vraagt de Voorzitter de leden op te staan,
die door hem worden geteld, eerst veer, daarna tegen. Alleen bij uitzondering, en op begeerte van eon derde der
tegenwoordig zijnde loden, geschiedt de stemming bij hoofdelijke omvraag, zoo als reeds bepaald is. Voor het
laatste amendement zijn or b. v. 54 stemmen, voor bet voigende 60, voor al de andere minder dab 50, dat is,
rninder dan de heift. Na weet men duidelijk wat hot gevoelen der Vergadering is, uitgedrukt in eene zuivere
stemming. Want aihoewel or twee amendementen ziju die de volstrekte meerderheid hebbon erlangd,, zoo kan
alleen dat amendement worden aangenomen, dat 60 stemmen op zich vereenigd heeft, en niet dat van 54, hoewel
bet eerst ter stemming is gebragt.
Tweecle geua~.—Er moet wederom over ~n voorstel en drie amendementen worden gestemd, en or ziju wederom
100 leden tegenwoordig. Doch ditmaal nemen niet alien aan do stemming deel. Hot laatsto amendement ver
eenigt nu op zich 48 stemmen, terwiji 42 stemmen zich or tegen vorkiaren. Nu komt men duidelijk te weten, dat
sieehts 90 loden aan do stemming dccl genomen hebben, waarvan 46 on daarbovon de volstrokte meorderheid uit
maken. Ten gunste van do andere amondementen vorkrijgt men 47, 42 on 30 stemmen. Nu is hot laatste amen
demont, woarvoor 48 stemmen, niet verworpen omdat hot minder dan 50, maar aangonomon omdat hot moor dan
45 stemnien heeft erlangd.
Men nemo hierbij in aanmerking, dat er zelden nicer dan 2 of 3 amendemonten worden ingediend, van
welke v66r do stemming plaats vindt, meormalen ~n of meer worden toruggetrokken.
12 wordt 13, en wordt ale tweede alinea het volgonde ingevoogd
Do vorming van pormanente Commissiën, met enkole uitzondoringou door do Vergadering to bepalen, go
schiedt, door é~n lid der Vergadering, voor elke zoodaiiige Commissie vooraf door den Voorzittor benoemd, die
deze Commissien ter good- of afkeuring aan de Vergadering voordraagt.
Art. 15. (Hot tegenw. 10: 14) wordt aen hot slot in oene nieuwe alinea aldus gewijzigd
Do inzender van eon voorstel, of van eon amondemont dat in do plaats van hot voorstol is getreden, zal
regt hebbon tot repliek, doch niet do inzenders der amendementen.
Art. 23 (Concept) blijft onveranderd tot b. ; d wordt c; en c en e worden verder aldus g~ewijzigd
d. Hij zal, zoo spoedig doeniijk, do door hem ontvangeric penningen in eeno soliede, door do Synode, of
ook, door do Synodalo Commissie goedgekeurde Bank, voor rekening van hot Synodale Fonds in bewaring plaat
ecu, cone genoegzame som voor loopende uitgaven beschikbaar houden, en do vooreorst niot beaoodigde penningon
van tijd tot tijd als vaste deposita in zoodanige Bank op ronten uitzetton.
e. Hij zal geene uitbetaling doen, of do reeds ais vasto doposita geplaatste golden uittrokken, dan door
eene order of cheque, geteekend door hem, en door den Moderator, Assessor, of Scriba dor Synode.
f. Hij zal in do maand Januarij van elk jaar eon Korten Staat van Ontvangst on IJitgaaf van hot afgeloopene
jaar opmaken, on dien met zijne Boekon en Baukrekening aan tweo Rationarii, door do Synodo of do Synodalo
Commissie te bonoemen, voorleggen, ton oinde door hen onderzocht te worden. Doze zullen daaromtrent ~‘erslag
doen aan do Modoratuur dor Synodale Commiasie, die den korten staat, tot algomeen narigt, in hot officiSle orgaan
der kork zal doen plaatsen.
g. Hij zal aan elko Synodale Vergadering do Jaarlijksche Staten van Ontvangst en Uitgaaf met zijne
boeken, rekeningen der Ringsqmestors, kwitantien enz., onz., aismede bankbookjo, moeten voorleggen, ten oinde
door Rationarii, vanwego die Vergaderiug benoomd, to wordon onderzocht.
h. Hat tegenwoordigo h wordt eon afzonderlijk artikel enz. (Zie Concept.)
Art. 24 aldus: Bij elke SynodaloVergadering zullon or Rationarii worden bonoemd, ~n uit olken Ring,
die do boekon on do kas des Qumstors (Art, 23 g) sullen ondorzookon, en dezolvo correct bevonden hebbonde, ale
nagozicn on goodgekotird teekenon, met bijvoeging van den tijd wanneor geschied. Hiervan sal, binnon veortien
dagen na hot openen der Vergadering, aan haar versiag moeten geschieden.
Op Art. 43 (Concept) volgt Art. 51 (Wotboek), zooals gewijzigd door do Vergadering, met woglating van
hot woord “daardoor” in den vierden regol. Do bijvooging te ploateen in cone niouwe alinea.
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DERDE AFDEELING.
OVER DE RINGEN.
Art. 25. Ter geregelde uitoefening van het Kerkelijk Eestuur, worden de gemeenten onderling vereenigd
tot Ringen, die volgenderwijze zijn zamengesteld
a, De Ring van Kaapstad, enz.
Van a—g wordt overal achter den naam der Ringen geplaatst : waartoe behooren de gemeenten
van:—
Onder e Riversdale v6~r “Bredasdorp”; onder d wordt “Somerset” weggelaten en Lady Grey geplaatst
na Janseiisville; onder e, in plaats van “Alexander”: Rumansdorp; van “Alexandria”: Olifantshoek; en
Maclean te plaatsen v&fr Grey Kerk.
In Art. 26 worden geroijeerd: ‘~ het examineren—Onderwijzers” ;—voor “Godsdienstig Onderwijs”
geplaatst: Godsdienst-Onderwijs; —voor “kerken”: gemeenten ; —na “Consulenten “, roijeren: die zij
waarnemen; en voor de laatste zinsnede: “Zij beslissen—behandeld “, in eene nieuwe ahnea: Zij nemen mede in
behandeling alle zaken welke, ~f ter eerster instantie, àf in beroep voor hen worden gebragt (Artt. 147, 155,
en 172).
Art. 27. Ret tegenwoordige Art, 31: a, b, en d aldus :—
De Ringen houden hunne gewone Vergaderingen zooveel mogelijk op centrale plaatsen, in de maand
October van elk jaar, op den dag en de plaats zoo als vooraf door elken Ring bepaald, behalve in die jaren in
welke de Synode in dezelfde maand zitting houdt. Deze Vergaderingen worden te zamen geroepen door eene
kennisgeving van den Scriba aan de verschillende Kerkeraden twee maanden te voren.
De Voorzitter heeft~het regt, met toestemming en advies van de Ringscommissie, deze bepaling van dag en
plaats te wijzigen, of ook eene buitengewone Ringsvergadering te beleggen, en is daartoe gehouden op schriftelijk
aauzoek der Ringscominissie, of van niet ininder dan drie leden van den Ring, van welke Vergadering echter
minstens vier weken vooraf aan de Ringsleden kennis zal worden gegeven.
Art. 28. Ret tegenwoordige Art. 27 aldus gewijzigd:
Onder a wordt geplaatst voor “elke gemeente onder dit ressort”: alle gemeenten onder dien~ ressort; en
voor “ouderling benoemd”: ouderling, of bij plaatsvervanging een auder lid des k~rkeraads.
d wordt geroijeerd.
Art. 28*. Omtrent het openen der Vergadering en do keaze van een Voorzitter sal men zich gedragen
overeenkomstig hetgeen bepanld is voor de Synode in Art. 17: 1 a c en f (ran dit Concept).
Geene Vergadering van den Ring sal voor wettig geconstitueerd verklaard worden, tenzij twee derden der
Ringsleden tegenwoordig zijn. Van bet getal op de presentie-lijst zal, voor gewone werkzaamheden, de heift een
quorum uitmaken.
Art. 29 wordt aldus gewijzigd: Er zal door elke gewone Ringsvergadering eene Commissie worden be
noemd, welke onder den naam van Binj~s- Conimi.ssie fungeren sal van den afloop der ~6ne gew one Riugsver~
gadering tot den alloop der volgende.
Deze Commissie sal nit minstens drie leden bestaan, waaronder de Ringsseriba, voor welke even zoovele
Secundi worden benoemd, die, wanneer vereiseht, naar volgorde sullen worden opgeroepen door den Scriba.
Zij neemt in behandeling zaken welke geen uitstel kunnen lijden. In alles de kerkelijke tucht betreffende,
handelt zij zooals voorgesebreven in artt. 155—165.
Art. 30 aldus: Bij elken Ring sal er een Soriba en ecu Qumstor zijn, door de Ringsvergadering te kiezen,
zullende beide betrekkingen door é6u en denzelfden persoon worden waargenomen.
Art. 30 : 2 en 3 worden twee afzonderlijke artt. aldus:
Art. 31*._Het tegenwoordige art. 30 : 3, aldus: Do Ringsscriba~ is belast:
a. Met de getrouwe vervulling van hetgeen bepaald is bij art. 10: 30.
b. In plaats van het tegenwoordige a, duidelijker aldus: Met hot doen van versiag der handelingen
van elke Ringsvergadering, binnen ~ne maand na haren ailoop, door middel van het officieel
orgaan der Kerk.
Ret tegenwoordige b wordt geroijeerd.
c. Voor “opmaken—verslag”: openbaar maken van een verslag, indien de Ring zulks noodig acht,
in het offieieele orgaan der kerk, zoodra mogelijk na afloop der vergadering ;—en in plaats
van “en het.—Vergadering”: in het Ringsressort.
d. Voor “aan den—Vergadering”: van de beschrijvingspuntefl des Rings aau den Scriba Synodi.
e en f blijven.
In g voor” terstond na derzelver ~ terstond na haren ; en voor “kerkelijk orgaan”: orgaau der kerk.
h Wordt een afzonderlijk artikel, aldus: Bij het ontstaan van hindernissen om zija ambt behoorlijk
waar te nemen, of bij zijne verplaatsing of overlijden, zal de Voorzitter, enz.
Art. 32.*_De Binysqu~estor is belast :—
a. Met het aanteekenen van alle in het Ringeressort ontvangene penningen ten behoeve van de
Synodale en Predikants-Weduwen Fondsen; met het eischen—en verder het eerste gedeelte van
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bet tegenwoordige b. tot aan “ Weduwen Ponds “, met invoeging van: gewone, v66r “Rings.
vergadering”; in plaats van “ingezamelde”: door hen ingezamelde.
b. Ret tweede gedeelte van bet tegenwoordige b aldus: Met het verantwoorden binnen zes weken
na affoop der vergadering, enz.—Voor “Weduwen Fonda” te plaatsen: Predikants-Weduwen
Fonda.
c. Ret eerste gedeelte van bet tegenwoordige c tot: “geteekend worden “, met invoeging van
na goedgekeurd zijnde, v~r de woorden “door den voorzitter “.
d. Ret tweede gedeelte van bet tegenwoordige c., te beginnen: Met bet produceren van zijne
boeken en bet opzenden van de vereisehte afschriften aan elke Synodale vergaderiug; om enz.
e. Ret tegenwoordige d, waar voor “Algemeene Kerkvergadering” wordt geplaatst : Synodale
vergadering :—voor “verantwoording__worden voldaan”: verantwoording daarvan doen
gedurende de eerste week der Synodale Vergadering, ala Wanneer ook de leeraars leden van
het fonds hunne contributie zullen voldoen.
Van Art. 31 zijn a, b, d geworden, Art. 27, en ziju c en e aan het slot van deze afdeeiing geplaatst.
Art. 32 b, valt weg; Art. 33 blijft.
Ret eerste gedeelte van Art. 34 van a tot c aldus:
Eij elke gewone Ringsvergadering zullen door de verschillende kerkeraden der gemeenten onder bet
Ringsressort worden bezorgd :—
a. Do geioofsbrief van den Afgevaardigde naar do Ringsvergadering en aim Secundus;
b. Ren sckriftelijk versiag van den staat der godsdienst in de gemeente.
c. .Afschriften van de Poop- en Lidmatenregisters.
d. Verantwoording van de gelden voor de Synodale en Predikanten Weduwen Fondsen;
e. Scbriftelijke beantwoording van de in Art. 34 gestelde vragen van kerkelijk onderzoek.
Art. 35*._Deze stukken zullen alien door den kerkeraad behooriijk worden geautoriseerd. Do a. 34: c. end.
afsehriften van de Doop- en Lidmatenregisters ecliter mogen door eene Commissie uit den Kerkeraad
geteekend worden.
Ret wordt den Ringsbesturen aanbevoien de onder a tot d vermelde stukken naauwkeurig te doen
nazien, en zoo noodig ter opheldering aan den Kerkeraad terug to zenden.
Art. 36*._Na afloop der gewone werkzaamheden worden do volgende vragen van kerkelijk onderzoek 34~’.
door den Voorzitter gedaan, waarop de antwoorden, zooais door elken kerkeraad schrifteiijk ingezonden, door de
afgevaardigden zuilon worden gelezen.
Dc woorden tbans in cursief in 2 en 4 te plaatsen in gewono letters.
Aan bet einde van 2 te roijeren: en worden—gehouden.
In 5, voor “en in” : in de ;—wegiaten “zoo mogelijk ook” ;—voor “en weike”: welke.
Tn 14, voor “schatting” te plaatsen: telling of schatting.
In 15, veer “sedert”: in.
16 aldus :—Wordt er ook gezorgd dat er geene enz., en weg te laten: “in beide gevailen”.
19 wordt weggelaten.
Eij 21 te voegen 22, aldus: en zijn zij van onberispelijken wandel?
Weg to laten 23, en in 24, voor “dat bij—geweerd “, to plaatsen: dat bij de openbare eeredienst alle
hinderpalen worden goweerd?
e. valt weg.
Art. 37*.......Het tegenwoordige Art. 54, in overeenstemming met twee besluiten van deze Synodale
Vergadering, aldus gowijzigd :—
Bij eike Ringsvergadering zal er eene commissie worden aangesteld, om, met inachtneming van de
Wetbepalingon hierorntrent, voor de vermeerdering van gemeenten in het Ringsressort to zorgen.
Geene nieuwe gemeente zal opgerigt en erkend worden, tenzij, op eene veer den Ring voldoende wijze, de
som van minstens twee honderd pond sterling per jaar, tot asIans van een ieeraar, is gewaarborgd.
Ret stichten van dorpen, voordat men van den Ring veriof ontvangen heeft tot hot oprigten van
nieuwe gemeenten, is afkeurenswaardig.
Art. 38*._Tijdens de Ringsvergadering zal er eene openbare bijeenkomst worden gehouden van do leden
des Rings en die der gemeente, ten einde onderlinge belangstelling in bet welzijn der kerk aan to kweeken.
Art. 39*._Wanneer or geene gewone Ringsvergadening heeft kunnen gehouden worden, zuilen do door do
Ringsvergadeningen benoemde Commissidn en ambtenaren in functje blijven tot de eerstvolgende Vergadering.
Art. 40*._._Hier volgt Art. 74 met do volgende wijzigingen
Het begint aldus: Wanneer eone Bingsvergadering of Ringscommissjo redenen enz. :—Voor “deszelfs
ressort”: hot Ringsressort ;—wcg te laten in den dorden rogel, bet woord “krankzinnigheid “ ;—voor “zoo z~l
—midden”: zoo zal do Ringscommissje,._....na “kerkeraad” in to voegon : en anderen ;—weg to laten, “beboo
ren to “.—Onder 1 voor “zal kennis—worden gegeven”: zal door do Ringscommissie aan den Ring kennis
worden gegeven ;—na “Ring” in to voegon : of Ringscommissie._.on~~~ 2 veer “na” te plaatsen: voor, en na
“ware afgesneden” in te voegen, nit 3 ala volgt: In zoodanig geval, of na verloop van dozen laatsten termijn,
F

xxvi
ml bij voortdurende krankzinn5gheid of ligohaaniszwakheid, hem outslag nit zijne b~diening worden gegev en
su2vo honore et st~pencZio, met kennisgeving aan de Regering, waar er betaling van Regeringswege gesei~iedt.—
Hierop volgt het slot van 2 ais nieuwe alinea, te beginnen: Dit alles enz.—De nommers 1, 2, en 3 vaHen weg.

I~ De vierde Afdeeling, van Art. 35 tot 53, wordt op de volgende wijze onder drie Hoofdstukken
gerangschikt :—

KERKELIJK BESTUUR IN DE GEMEENTE.
EERSTE HOOFDSTUK.
ZAMENSTEVLING VAN DEN KERKERAAD.

a.36:

7en9~

10.

11~

en a.

111.

lib.
~ 1~.

10: 10.

Art. 35. —Elke gemeente heeft een kerkeraad die haar vertegenwoordigt en bestuurt.
Art. 36.—Omtrent de zamenstelling van den kerkeraad, sullen de volgende bepalingen in aeht
genomen worden
1 • De Kerkeraad sal bestaan nit minstens ~n Predikant, hetzij gewoon Leeraar of Consulent der
Gemeente, twee Ouderlingen en vier Diakenen. In gemeenten echter want er twee of meer
dienstcloende predikaiiten leden van den kerkeraad zijn, sal hij bestaan nit minstens twee
maal zooveel ouderlingen als predikanten, terwiji voor elken ouderling het getal van twee te
bovengaande, dat der diakenen met ~n zal worden vermeerderd.
2. In nieuw opgerigte gemeenten worden de eerste ouderlingon en diakenen van den Kerkeraad
aangesteld door den Ring of eene Commissie nit denzelven, zooveel mogeiijk uit zulke leden
der gemeente die reeds als zoodanig hebben gediend.
3. Ten minste twee niaanden v6~r het einde van het jaar wordt door elken Kerkeraad eene gecom
bineerde vergadering gehouden tot kiezing van Ouderlingen en Diakenen in piaats van hen die
met het einde des jaars behooren af te treden. Tot deze vergaderin~ worden, na afkondiging
op drie achtereenvolgende Zondagen bij de openbare godsdienstoefening, genoodigd, en als
voorstellers en stemgeregtigden toegelaten, alle oude kerkeraadsleden, die leden der gemeente
zijn.
Een oud_kerkeraadslid uit eene andexe gemeente, heeft als zoodanig regt tot stemming indien hij
zijn lidmaats-attestaat heeft ingeleverd, en tevens bewijs overgelegd dat hij elders als Ouderling
of Diaken gediend heeft.
De stemming geschiedt zooals voorgesehreven in art. 10: 10.
Geene overeenkomst of afspraak met iemand hoegenaamd zal er worden gemaakt.
4. Het tegenwoordige 12 ;—voor “twee voile jaren” wordt gepiaatst: ~n vol jaar op het lidmaten
register.
5. Het tegenwoordige 13.
6. Aen de gekozenen wordt zonder verwiji hiervan kennis gegeven en worden zij daarna door
afkondiging arm de gemeente voorgedragen. Zie 14.
7. Ret tegemvoordige 15. Aan het slot bij te voegen~ In zulke gevallen handelt de Kerkeraad
volgens art. 36 : 18.
8. Ret tegenwoordige 16.
9. Het tegenwoordige 17 aldus gewijzigd: Ieder lidmaat heeft het regt zijne bezwaren tegen &~n of
meer der gekozenen schrifteiijk in te zenden bij den voorzitter des kerkeraads, die daarop
zonder ver~ijl eene kerkeraads~vergadering zal beleggen ter overweging der ingezondene
bezwaren.
10. Indien de bezwaren gegrond bevonden worden, zal men met de afkondiging der namen niet
voortgaan, en houdt de kerkeraad zoo spoedig mogelijk—en verder zooais in 18, waar na
Yergaderirig” in te voegen: voigs. art. 36: 11, en voor “zoovele andere Lidmaten” te
plaatsen : zoo velen.
Zijn de bezwaren van ernstigen aard, dan wordt verder gehandeld naar art. 117 en vervoigens.
11. Het tegenwoordige 19. Voor “benoemden “: gekozenen.
12. Ret tegenwoordige 20 aldus : Fungerende kerkeraadsiedefl blijven in dienst tot dat de nieuw
gekozenen als hunne piaatsvervangers zullen zijn bevestigd.
13. Ret tegenwoordige 21. Voor de woorden “sal hij uiet worden—benoemde kerkeraden” te
plaatsen: zal hij niet weder verkiesbaar zijn, dan na ten minste ~6n jaar buiten dienst te zijn
geweest. Eeu diaken zal niettemin terstond tot ouderling kunnen~ gekozen worden, zoo hij
den vereischten ouderdom heeft bereikt ; doch zal hij he~ reeht hebben te eisehen voor éths jaar
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van dienst versehoond te zijn. Diakenen wier diensttijd nog niet is verstreken, zijn niet
verkjesbaa~ tot ouderlingen.
Bij een nieuw benoemden kerkeraad wordt enz.
14, Het tegenwoordige 22 aldus: [n geval van onoverkomeiijke zwarigheden zullen die worden
beslist door den Ring waaronder de gemeente sorteert, die, des noodig, handelt volgens art.
36 : 10.
15, Aan den kerkersad wordt het regt toegekend aan een lid des kerkeraads, zuiks wensehende,
zijn ontslag te geven, met inachtneining van hetgeen bepasid is bij art. 3~: 15.
In dergelijke gevallen, gelijk ook bij overlijden of verhuizing, handelt de kerkeraad zooals bepaald
bij art. 36: 18.

TWEEDE HOOFDSTUK.
WERKZAAMHEDEN VAN DEN KERKERAAD,

Hier worden te semen genomen artt. 37, 38, 42, 44, 52 en 53 aldus gewijzigd :—
Art. 37. Aan den kerkeraad is opgedragen :—
1. De regaling van de openbare godsdienstoefeningen, en inzonderheid van doop en avondmaah
2. De zorg voor hat onderwija in de gemeente en de behartiging van hat zendingwerk, binnen en
buiten ‘s lands.
3. Het toezigt op de belijdenis en den wandel van de leden der gemeente en de handhaving der
kerkelijke orde en tueht.
4. Be bevordering van alles wat liet zedelijk en godsdienstig leven der gemeente kan verhoogen.
5. Hat bestier omtrent de afneming van de belijdenis des geloofs en der bevestiging van de nieuwe
lidmaten in de gemeente.
6. Het waken voor hat geregeld en behoorlijk indienen en uitreiken van de attestatien der lidmaten.
7. Be regeling en bevordering van de karkalijke inzegening van hat huwelijk.
8. Het houden van registers :—a. van gadoopten; b. van lidmaten, aangenomen zoowel op belij_
danis des geloofs ala op ingeleverd attestaat; alsook van vertrokkenan, overledenen, en die
anderzins ophouden in betrekking tot de gemeente te staan; a. van kerkelijk ingezegenden in
hat huwelijk.
9. Dc zorg voor ecu behoorlijke woning voor den predikant.
10. Hat bestuur van al de eigendornmen der gemeente.
11. Dc zorg voor armen, weduwen en weezen.
12. Ret houden van acne volledige beschrijving of een ligger van de fondsen en goederen onder
zijn beheer.
Art, 38. Ouders den doop voor hunne kinderan begeerende, zullen zich op eenen door den kerkeraad a. 47 b, en a.
daartoe te bapalen tijd in persoon bij den leeraar der gemeente aanmelden.
Aan lidmaten van andare protestantsche kerken wordt hat vergund hunne kinderen tot den doop te brengen,
indian cc geene gegronde bezwaran tegen hun gedrag worden ingebragt, en zij op de vragen in het doopformulier
bevestigend antwoorden.
Art. 39. Kinderen die noah door hunne ouders, noah door doopgetuigen tot den doop worden gebragt’ a. 48 en 49.
zullen alsdan ongedoopt moeten blijvan, totdat zij in staat zullen wezen om belijdenis van bun geloof te doen, en
alzoo tot hat oxitvangen van den doop geregtigd zullen zijn.
Kinderan boven de zevan jaren zullan niet wordan gedoopt, tot—en verder zooals in art. 49.
Art, 40. In da regal zal de doop nict andars dan bij da openbare godsdienstoefening worden toegediend. a. 50’.
Art. 41. Hat doopan of aannemen van kinderen of wolwassenen nit andere gemeenten zal niet mogen ge- a. 46’ en 47’.
schieden zonder schriftelijk verlof van den leeraar of can ouderling dier gemeente.
Art 42. Wanneer ecu leeraar bij de aanbieding van eec kind ten doop, bczwaar mogt hebben om dien in a. 46b.
zoodanig geval te bedienen, zal hij zuiks den applikant mededeelen, en zoo spoedig mogelijk hat gevoelen van dan
kerkeraad daaromtrent vernemen, en dienvolgens handelen.
Art. 43. Be bepaling van cloop_, aaunemirg-, en trouwgelden berust bij den kerkeraad. Voor geheel a. SOb.
armen zal hat gratis gesebieden (zia artt. 2~2 en 259).
Art. 44. Dc kerkeraad is verder balast met de toezending aan alke gewone vergadering van den Ring waar- a. 39 en 40.
onder de geineente ressorteert van :—
a. Eec versiag van den staat der godsdienst in de gemeente;
b. Afschriften van Doup , Ledamaten-, en zooveel mogelijk ook van Doodregisters;
a. Eene verantwoording van de peuningen voor de Synodale en Prcdikants.Wcduwen Foudsen ge
heven in de gemeente, overeenkomstig de bier onderstaande afzonderlijke vorman (zie artt. 252
en 259)
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Be Kerkeraad der Nederduitsche Gereformeerde Gemeente
van 1 October 18— tot 30 September 18— de som van £

getuigt bij dezen dat
in de gemeente geheven is

VOOR RET SYNODALE FONDS.
B EDRAG.

GETAL.

BEONNEN.

Doopgelden op gewonen tijd
...
Dito
op buitengewonen tijd
A~nneming tot Lidmaten...
...
Zitplaatsgelden ...
...
...
]3egrafenisgelden ...
...

@
@ 3s.
@ 2s.

@

@ 9d.
Som

N.B.—Er zijn in deze kerk

zitplaatsen, waarvan
Leden des Kerkeraads,

verhuurd.

(plaats en datum)
De Kerkeraad der Nederduitsehe Gereformeerde Gemeente
getuigt bij dezea dat van 1
October 18— tot 30 September 18— de som van £
in de gemeente geheven is.
VOOR RET PREDIKANTEN-WEDUWEN

BRONNEN.

PONDS.

GETAL.

BEDRAG.

£
Huwelijken op buitengewonen tijd
...
Aanneming tot Ledesnaten dito dito ...
Verleenen van Extracten uit Trouw-Register

...

...

...

...

•..

•..

...

...

•..

@ £1 17
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Art, 45. In bet jear, waarin de Synodale en geene gewone Ringsvergadering wordt gehouden, zal de ver
antwoording onder c. van het voorgaande artikel vermeld, aan den Qumstor van den Ring worden overhandigd,
gednrende de eerste week der Synodale Vergadering en bij zijne afwezigheid aan de Fuingscommissie, om namens
hem te handelen zooals hieromtrent is bepaald.
Art. 46. De Kerkeraad vergadert minstens viermalen in het jaar, zooveel mogelijk op tijden gelijkeEjk
over bet jaar verdeeld, en vei’der zoo dikwijls voorkomende zaken zuiks vereischen (zie art. 36 : 11).
Art. 47. Het voorzitterschap wordt waargenomen door den predikant of de predikanten beurtelings near den
diensttijd in de gemeente.
Waar geen predikant aanwezig is, neemt de oudste ouderling in leeftijd de plaats van den voorzitter in.
Art. 48. Gewone zoowel als buitengewone vergaderingen worden door den voorzitter belegd, de buitengewone
met opgaaf van redenen.
Be voorzitter is gehouden eene buitengewone vergadering te beleggen, zoodra dcor drie of meer leden van
den kerkeraad, met opgaaf van redenen, daarom wordt verzocht.
Art. 49. Be kerkeraad houdt aanteekening van zijne handelingen, en van belangrijke door hem uitgevaar
digde brieven, in behoorlijk daartoe aangelegde boeken. Hij zorgt voor de bewaring der archieven en al de inko
meride stukken, waarvan getrouw register zal gehouden worden.
Art. 50. Elke kerkeraad heeft een vasten ~criba, door de vergadering gekozen.
Art. 51. Het tegenwoordige 44a
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DERDE HOOFDSTUJ~
AMBTSPLIGTEN VAN PRuDIKANTEN OUDEItLINGEN EN DIAKENEN.

1. Fan Predihanlen.
Art. 52. Aan de Predikanten is opgedragen :—
1. De openbare verkondiging van het Evau~e1ie in het algenieen, en in het bijzonder cia prediking a. 43 § 1.
over,den Heidelbergschen Cateehismus en de Lijdensgesehiedenis des ileeren, alsook hat
houden van de gewone voorbereidings.. en nabetraehtingsleerredenen v&Sr en na het Avond.
maal. Het wordt hun aanbevolen zelven voor tegaan in het lezen van Gods Woord;
2. Ret bedienen van Doop en Avondmaal;
3. De leiding der openbare godsdienstoefening;
4. De inzegening van bet huwelijk;
5. Hat Catechetiseli onderwijs voor jong en oud, zoo in de l3ijbelsehe Geschiedenis als in de
Christelijke Geloofs.en Zedeleer, en, zoo mogelijk, ook in de Kerkelijke Gesehiedenis;
6. Ret afnemen van belijdenis des geloofs met ~nen of meer onderlingen;
7. Ret doen van behoorlijk huisbezoek, bet bezoeken vao kranken, en voorts al wat tot de herder
lijke zorg der gemeenta behoort;
8. He~ besturen van de vergaderiugen des Kerkeraads;
9. Te beslissen met advies der ouderlingen, en bij verschil van gevoelen, met advies van den
kerkeraad, welke leeraren al dan niet tot den kansel zullen worden toegelaten;
10. Ook in de Engelsche taal te prediken, waar het bevorderlijk is aan de zaak des Evangelies en a, 57.
het weiziju der gemeente.
Art. 53•* Het tegenwoordige Art. 73, zonder 1 en 2. Als tweede alinea te plaatsen Art. 204.
2. Fan Ouderiinçen.
Art. 53. Aan de Ouderlingen is opgedragen :—
a. 43 § 2.
1. De behartiging van hat welzijn der gemeente;
2. Ret waken voor de zuiverhejd der leer;
3. Ret medetoezigt op de leden der gemeente, inzonderheid door huisbezoek, zoowel afzonderlijk
ala, daartoe verzocht, in vereeniging met den predikant;
4. LJverige medewerking met den predikant in alles wat tot de geestelijke ontwikkeling der
gemeente kan dienstig zijn.

3. Van Diakenen.
Art. 54. De Diakenen zijn belast :—
a.
1. Met bet inzamelen der liefdegaven;
2. Met de ondersteuning van de behoeftige leden der gemeente;
3. Met hetgeen tot vinding en uitbreiding van de fondsen en middelen der gemeente kan strekken;
4. Ret tegenwooidige 43 :
3e. tot: “worden verleend”
5. Een der diakenen, of zoo noodig geoordeeld een-der oud-kerkeraadsleden, vervult de betrekking
van Kassier van hat gewone Kerkfonds, an zal zich aan de volgende bepalingen hebben te
houden :—
a. Hij zal geene uitbetaling doen zonder toestemming van den kerkeraad, en zich van cia
noodige kwitantien voorzien, welke hij bij hat sluitea zijner rekeningen zal moeten
vertoonen;
b.-~ Geene gelden mogen worden uitgezet, zonder genoegzamen waarborg, en zonder toestern
Rung van den kerkeraad
c. Hij blijft aansprakelijk voor alle gelden door hem uitbetaald of uitgezet buiten voor..
kennis of toestemming van den kerkeraad;
ci. Ret tegenwoordige 9 (8 wordt weggelaten);
e. Hij is made belast met de ontvangst van de penningen welke in cia gemeente worden
geheven ten behoeve van de Synodale en Predikants-Weduwen Fondsen. Hij houdt
daarvan aanteekening, en stelt de afgevaardigden naar he Rings en Synodale Ver
gaderingen in hat hezit van bet bedrag der penningen.
f. Gedurende twee dagen in hat begin des jaars vaceert hij of aen lid des kerkeraads zijnent
wege in cia consistoriekamer der kerk, ten einde inzage te verleenen van kerkelijke
rekeningen en deswege gehoudene boeken aan de Jeden der gemeente. De uren daartoe
bestemd zullen voorafaan de gemeente worden bekend gemaakt.
6. Kassiers van andere Kerkfondsen zullen zich, in zoover het in toepassing kan worden gebragt, naar
bovenstaande bepalingen gedragen.
~ Dc Commissie van Revisie geeft aan de hand, de volgorde
der voorgaande Afdeelingen om te keeren,
zoodat de bepalingen omtrent den Kerkeraad bet eerst, en die omtrent de Synode bet laatst worden geplaatst,
tarwiji Art. 10 gaplaatst wordt als Tweede Afdeeling, na “Algemeana Bapalingan.”
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REGLEMENT OP HET ONDERWIJS.
EERSTE A]3’DEELING.
HET

GODSDIENST~0NDBRW1JS.

(Her2iening van Artt. 55—~8 en 66).

Art. 1. Onder het Godsdienst-Onderwijs wordt begrepen bet ouderw~js in de Bijbelsche en Kerkelijke
G-esehiedenis, en in de Christelijke Geloofs- en Zedeleer.
Art. 2, De Heidelbergsehe Cateehismus en het Kort Begrip zullen aangemerkt worden ala fundamentele
boeken van Godsdienst Onderwijs in de gemeente.
Art. 3. Tot bewaring en vermeerdering van verkregene kennis, en tot bevordering van de gezegende
vrnchten van het Godsdienst-Onderwijs worden Zondagscholeu, Cateehisatien en Bijbellezingen gehouden.
Art. 4. Ret Godsdienst.Onderw~js is steeds een der voornaamste pligten van herders en leeraars. Zij zijn
gehouden alle zorg te besteden, om hunne gémeenten met kundige en waardige leden te vermeerderen, en sullen
daartoe alles aanwenden, dat het noodige onderwijs, hetzij door henzelven, hetzij door daartoe aangestelde Gods
dienst-Onderwijzers of Onderwijzeressen, op bekwamen leeftijd, zoo in de Engelsehe ala Nederduitsche taal worde
medegodeeld.
Art. 5. Er zal gelegenheid gegeven worden tot do bevordering van dezulken, die zich daartoe aanmelden, tot
Godsdionst-Onderwijzers.
Art. 6. Daartoe sullen er twee afzonderlijke Commission zijn tot het afnemen van bet hieronder omschre
yen examen, ~éne voor het Westelijke, en ~ne voor het Oostelijke deel des lands, bestaaude nit minstens drie
leden elk.
Art. 7. Die tot het Godsdienst_OnderwijzerseXarflen verlarigt toegelaten te worden, zal daartoe aanzoek
doen bij den Voorsitter van ~ne der beide voornoemde Commissien, en bewijs moeten leveren dat hij minstens een
jaar lang lidmaat is der Gereformeerde kerk, dat de Kerkeraad of Ring onder welken hij sorteert, hem tot dit ambt
aanbeveelt, en dat bij zich eenigen tijd to voren geoefend en voorbereid heeft tot het geven van Godsdienst
Onderwija.
Art. 8. De voorzitter geeft daarvan onverwijid kennis aan de overige loden der commissie, en bepaalt in
overleg met hen den dag, de plaats, en het werk voor hot examen, terwiji hij hiervan ten spoedigste kennis geeft
aan den applikant.
Art. 9. Het examen sal over do volgende vakken loopen :—
De Nederduitsehe en Engelsche talon, met de gewone vakken eener beschaafde opvoeding;
De Gewijde Geschiedenis en den inhoud des Bijbels;
De Christelijke Geloofs- en Zedeleer;

Do Kerkelijke Gesehiedenis
Aismede over zijne persoonlijke godsvrueht, zijne geheehtheid aan~ de Gereformeerde leer, zijne
bekwaamheid om onderwijs mede to deelen en om met kranken te spreken.

Art. 10. Bij hot exame~i afgewezen zijnde, wordt de applikant niet weder tot eon ander examen toegela
ten dan over een jaar.
Art. 11. Bij hot examen toegelaten zijnde, sal do geoxamineerde do volgende verklaring hebben te onder~
teekenen
1k, ondergeteekende, bij do Commissie door de Synode der Nederduitach Gereformeerde Kerk
daartoe benoemd, geOxamineerd on toegelaten tot hot geven van Godsdieust-OndOrwijs, enz.,
zooals op bi. 40.
Daarna worth hem,—en zoo verder volgens Artikel. 58 1~. De naam “Syn. Commissie” wordt
veranderd zooals boven.
Art. 12. i3ovengemelde Godsdienst Onderwijzers hebben do bevoegdhoid om Bijbellezingen en zoogc~
naamde Oefeningen te houden, doch niet anders dan met toestemming van don leeraar der gemeente.
TWEEDE AFDEELING.
DE AANNEMXNG EN BEVESTTOING VAN LIDMATEN.

(Herzieninq van Artt. 6 8—70.)
Art. 13. Ret aannemen van Lidmaten geschiodt van wege den Kerkeraad, door den leeraar en met ~nea
of meer ouderlingen.
Art. 14. Geene jougelingon boneden do 16, en gsene jonge dochters beneden do 15 jaren, sullen tot dit
ondorzoek worden toogelaten.
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Art. 15. Leeraren hebben hot re~t to bepaleH dat jongelieden, die leden dor kerk wenschen te worden, eeni.
gen tijd vooraf geregeld de catechisatje bijwonen, hetzij de wekelijksche of dagelijksche. Dit neomt eehter met
weg dat~ waar do leeraren met do opzieners der gemeente hot noodig achten, zij van deze bepalingen mogen afwij.
ken.
De cateehisant, die ult eene gemeente vertrekt, verkrijgt op verzoek een bewija.
Art. 16. Tot de aanneming behoort ook de bevestigirig of voorstelling der Lidmaten, welke Nj do open_
bare Godsdienstoefenjng piaats heeft, en daarin bestaat dat de ieeraar, die daarbij voorgaat, van den kansel hun
de volgende vragen voorstelt
1. Of zij enz.—tot aan “gesohiedt,” in art. 69.
Art. 17. Niemand wordt als lidmaat erkend vó6r de bevestiging.
Art. 18. Indien do bevestiging niet in do daarvoor bestemde openbare Godsdienstoefening kan piaats
hebben, gesehiedt zij, bij uitzondering, ten overstaan van eene commissjo uit den Kerkeraad.
Dit kan ook gesohieden wanneer zich leden uit andero erkende Protestantsche Kerkon bij oñze Kerk aan
sluiten.
Art, 19. Geschiedt do aanneming in 66ne, en do voorstelling, met verlof van den Leeraar of Korkeraad,
in eene andero gemeente, dan wordt de zoodanige ingeschroven en gerekend to behooron tot do gemoente waar hij
na onderzoek is aangenomen.
Art. 20, Lidmaten naar elders verhuizende, sullen zich uiteriijk zes maanden na hun vertrek van hunne
Kerkelijke Attesten moeten voorzien, en die ten eerste inievoren bij den Kerkeraad onder wiens ressort zij zich ter
woon begeven, waarna zij als lidmaten dier gomeente zuilen worden erkend en aangemorkt.
Art, 21. Aan zoodanigen sal op hun verzoek het navoigende Attestaat worden ter hand gesteld
H. d. L.
De Kerkeraad der gemeente des Heeren te —
getuigt NJ doze, dat N.N. lidmaat is der Neder~
duitseh Gereformeerde Kerk aihier, en zooveel ons bekend is, gezond in hot goloof en onbesproken van wandel
(of anders to plaatsen na “aihier” en in hare voile gemeenschap). Ret zal den Eerwaarden Kerkerand der
gomeente des Heeren to
, wien dit ons getuigenis zal worden vertoond, gelieven
onzen gez. Broeder (of
Zuster) als zoodanig to erkennen, ondor zijn Christelijk opsigt aan to nemen, en tot gemeenschap van do Hoiigo
Bondzogelen toe to laten.
Gegeven op den
Uit naam en op last van den Eerwaarden Kerkoraad.
N.B.—Dit attest moot binnen zos maanden worden ingediond, en is slechts geldig gedurendo A.
~n 13.
jaar en
zes woken na datum.
Art. 22. Ret togenwoordigo 701’. Na “ Goioofsbelijdenis” in to voogen : (of na ingeloverd attest van
den kerkeraad der gemeento to —~Art. 23. Hot togenwoordigo Art. 71 : 1. Voor “ ondorhoud” wordt geplaatst voldoend onderhoud.
Art. 24. Ret tegenwoordigo Art 71 : 2.
Art. 25. Het tegonwoordige Art. 71 : 3, aldus gowijzigd :—.indien eon lidmaat zich van do gemeonto
afsehoidt om daardoor de kerkeiijke straf to ontgaan, zal door den kerkeraad eon behooriijk onderzoek worden
ingosteid, en indien zijno schuld mogt blijken, hot aan do gemeento door driemaligo afkondiging doen bekend
stelion, dat do zoodanigo zich schuidig heoft gemaakt on do kerk heeft verlaton,
Art, 26. Hot togonwoordige Art, 72. Voor “na” : bij gelegenheid van.
DERDE AFDEELING.
RET~LAGER ONDERWI3S.

(Herzieninç,~ van .dr4 6 Ia.)
Art. 27. Ret behoort tot do rooping der Kerk on hare Besturen in hot algemeen, on van den kerkeraad
en gemeonteleden in hot bijzonder, hot onderwijs dor jeugd met allen ernst en ijver to behartigon, en haar met het
levend Christendom te bozielon.
Art. 28. Tor bevordering van hot gewone School.Onderwiis sal or eene Algemeono Synodale Schoolcom.
missie zijn, wier pliet het ziju zal
a, De belangen van hot onderwijs in hot algemeen to behartigen
6. Voor bokwame on godvruehtigo Onderwijzers to zorgen
c. Aan do oprigting en vermenigvuidiging van geschikto scholen to arbeiden;
d. Den stoat van schoion en onderwijs onder do aandacht der Syn ode to brengen
e. Door haron Scriba de belangen der Kerk met betrekking tot hot Onderwi;s Nj do Regering to
vertegenwoordigen,
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Art. 29. Zij out.vangt aanzoekeii van sehoolbestunrders of onderwijzers die bereid ziju voor de opleiding
van onderwijzers of onderwijzeressefl te zorgen. Waar zij van do geschiktheid van sulk eene school, zoowel wat
de godsdienst als het letterkundig onderwijs aangaat, genoegzaam overtuigd is, is zij geregtigd de toelagen hieron
der bepaald toe te kerinen, zoodra er zes kweekelingon zijn die tot de betrekking van onderwijzer worden opgeleid.
Art. 30. Deze aanzoeken cm toelagen zullen vergezeld moeten gaan van de verkiaring:
a. Dat kweekelingen den leeftijd van minstens 14 jaren hebben bereikt;
6. Dat zij goeden aanleg en de tot het werk verei~chte ligcbaamsgeZofldheid hebben.
a. Pat nj van goed zodelijk gedrag zijn en van godsdienstigefl sin;
ci. Dat zij verlof hebben van hunne ouders of voogden om zich aan het werk der opvoeding te wijden~
Art. 31. Ret tegenwoordige 3, met do volgeride wijzigingen: a valt weg. 6 wordt a aldus: Voor
degenen die tot bet eerste jaar wenschen te worden toegelaten, in
Ret lezen en scnrijven van gemakkelijke Nederduitsche voizinnen;
Vertaling, enz.
In a wordt voor “tweedo jaar” geplaatst: eerste jaar, en in d voor “ derde jaar,” tweede jaar.
Na ci in te voegen het volger~do :—
Art. 32. Indien voor een kweekeling, op voorschrevene wijze en op den vereischten leeftijd, aanzoek ge.
daan wordt tot bet afleggen van do examina voor hot einde van bet eerste of ook het tweede jaar bepaald, en hi3
daartoe bekwaam wordt bevonden, zal hij geregtigd sun tot do voorregten aan zulke exarnina verbonden.
Art. 30—35.—HOt tegenwoordige 4 tot 6.
Art. 36. Ret tegenwoordige 7 aldus :—Zij reikt, uit het daartoe bestomde Fonds, aan de Schoolbestuur
ders of den onderwijzer der Schopi waar zoodanige kweekelingen worden opgeleid, do sam van ~15 per jaar voor
elkon kweekeling uit, dock eerst nadat bet vereischte examen is afgelegd.
8 Wordt geheel geroijeerd, en onder 9 de woordea : “minstens drie uren van elken dag.”
Art. 3? en 38. Hot tegenwoordige 9 en 10.
Art. 39. Er zullen drie Superintendenten voor bet onderwijs zijn, die in functie sullen blijven van den
a~oop der eeoc Synodale Vergadering tot dien der volgende.
Zij wijden drie a vier maanden van elk jaar aan bet work, en doen in do maand September van elk jaar
versiag, in het Officiool Orgaan der kerk.
Art. 40. Aan hen wordt opgedragen:
a. In overleg met do Ringsinspectoren hot work van inspectie to behartigen.
6. De versiagen en statistieke opgaven cler Ringsinspectie, die onder hunne supervisie vallen,
naauwkeurig to overwegen en naar bevind van zaken to handelen.
a. Zooveel mogelijk te zorgen dat in verwaarloosde streken doelmatige scholen opgorigt worden.
ci. Door inspectie en examina toezigt to houden over do Inrigtingon ter opleiding van Onderwijzers,
en zich steeds to bomoeijen ter opwokking van jongdlieden am nick als Onderwijzers te laten
oploiden.
Art. 41. Zij ontvangen ieder ~100 per jaar,—tot voorziening in hun dienstwerk tijdons hunne afwezig
hoid uit hunne gemeenten, voor reiskosten, ens.
Art. 42. Er zal verder in elken Ring eon Scboobnspector warden benoemd. Hij zal :—
a. Do belangen van hot Onderwijs in den Ring op gepaste wijze behartigon, kerkeraden en go
meenten hierin naar vermogen bebulpzaam zijn, en waar hij or gelegenheid toe vindt do go
meenteleden tot toenemende belangstelling opwekken;
6. Do scholen onder bet Ringsressort zooveol mogelijk een maal in den tijd van ~n of uiterlijk
twoe jaron bezoeken, in overleg met den kerkeraad, en verder door correspondentie, sick
bekend maken met den toestand van hot onderwija in elke gemeento in zijn Ringsressort
a. Zorgen dat do Statestieke opgaven, hieronder nader voorschreven, beboorlijk warden Ingozon
don, en onder do aandacht der kerk gebragt;
ci. Ret jaarlijksch Rapport van den Ring, zes weken v6ór de zitting des Rings, in bet Officieel
Orgaan der kerk openbaar maken, en aan do Suporintendenten daarbij doeri tookomen zulko
nadere inlichtingen ala zij noodig achten, en daarin vooral hunne beviudingeñ met betrekking
tot het godsdienst.onderwijs vermelden;
e. Bij do Ringsvergadering, de belangen van hot onderwijs behartigen, toe te zion dat de jaar_
lijksche collecte wordt gehouden, en voorts do belangen van bet Onderwijs, zoo in do vor
gadering, ala met do gemeonto, to bespreken.
f. Zich in alle voorkomende zaken tot do Superintendenton to wonden.
Art. 43. Do Ringspector ontvangt jaarlijks cene som van £10 tot vorgooding voor roiskosten, enz.
Art. 44. Aan do leeraren der onderscboideno gemeonton wordt hot opgodragen den Ringsinspectoron be
hulpzaam to zijn.in de vervulling van bun dienstwerk, ~vanneer zij ambtshalve van hunno standplaats afwozig zijn.
Art. 45. Elke gemeente sal zorgon:
a. Dat jaarlijks in of omstreoks do maand Maart eone naauwkeurigo statistiok worde opgomaakt,
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zoowel van hot getal scholen, met opgaaf van de kias tot welke zij behooren, en de onder
steuning die zij van do Regering genieten, als van het getal kinderen tot do kerk behoorende,
die flog geene ledeniaten zijn, met opgaaf van die
beneden 7 jaren, en
boven 7 jaren ZijU;
die lezen kunnen;
die op school zijn;
die tez schole geweest zijn.
6. Dat deze statistiek den Ringsinspectoren jaarlijks v65r den eersten Mel word toegezonden,
terwiji aan hen tevens zoo volledig mogelijk zal geantwoord worden op alle vragon omtrent
het onderwijs aan leerarea of kerkeraden gedaan.
Art. 46. Om do FONDSEN tot dit doel to vinden zal er in elke gemeente—
a. )31j gelegenheid der Avondmaalsviering in December of Januarij geregeld eene collecte pisats
vinden;
6. Bij de registratie op iederen doopeling geheven worden zes pence, en op iederen aannemeling ~a
shilling, behalve waar de doop of aanneming gratis geschiedt. Waar eene gemeente zuiks
verkiest, kan hot bedrag van het bovenstaande op eene andere wijze worden te zamengebrage.
c. Aan de Suporintendenten gelegenheid gegeven worden specialo collecten to houden, wanneer zij
de gemeenten bezoeken.
VIERDE AFDEELING.
HET

flOOGER

ONDKRWIJS.

~ERSTE HOOFDSTTJK.

Over het Theologisehe Seminarium.
Art. 47. Ter opleiding tot de Evangelie.bediening van dezulken die onder zekere bepalingen daartoe
worden toegelaten, zal er een Theologisch Serninarium zijn, onder toezigt der Synode, en volgens bepalingen door
haar verordend.
Art. 48. Hot curatorschap van het Theologiseh Seminarium zal berusten bij een Collegie door de Synode
to benoemen, en onderworpen aan de volgende bepalingen :—
a. Dit Collegie zal nit zeven loden bestaan, waarvan do Moderator en Qu~stor Synodi ex—officio
leden zijn.
6. Bij het ontstaan eener vacature in dit Collegie, wordt die opgevuld door de Synode, en wanneer
zij niet vergadert, door do Synodale Commissie, welke benoeming van kracht biijft, tenzij
die door do Synode worth tar zijde gezet.
Art. 49. De eerste paragraaf op pag. 48.
Art. 50. ,, tweede
,,
,,
Art. 51. ,, vierde
Art. 52. ,, eerste
,,
pag. 49.
Art. 53. ,, derde
,,
,,
48.
Roijeren ,, vijfde
,,
Art. 54. Hetgeen bepaald is onder Fondsen op p. 52 en 53.
Art. 55, De tweede paragraaf op pag. 49.
Art. 56. ,, derde
,,
,,
49•
Art. 57. ,, vierde
,,
,,
,,
flier wordt voor “in do Uitlegkunde_Geschie~0njs,” geplaatst: in die vakken der Godgeleerdheid
waarin zij onderwijs hebben ontvangen.
Hierbij to voegen do zesde paragreaf op pag. 49.
Art. 58.
,,
vijfde
,,
,,
,,
TWE1~DE ROOFDSTTJK,

Over de Toelating to~ hot Theologisehe Seminarium.
Art. 59. Omtreat hot Admissie Examen, in Art. 44 vormeld, worden de volgende bepalingen vastgesteld
(Hier volgen do Isepalingen op p. 50).
Ret volgendo Schema zal bij hot examon worden gevolgd.
E

:—
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De stukken die voor het examen in de kiassieke talen worden opgegeven, zullen, zoo veel doenlijk, dezelfde
ziju als die wethe door de Kaapsche Universiteit voor den B. A. graad worden opgegeven.
I. NEDERDUITSCE.
D~artoe zullen wroden apgegeven het geheel of een gedeelte van een Dichtstuk van een kiassieken schrijver~
niet meer tekst bevattende dan omtrent zooveel als een treurspel van Van Vondel, en omtrent evenveel tekst van
een kiassieken Prozasehrijver.
Vragen zullen gedaan worden over een gedeelte van den tekst, om te doen blijken of de examinandus de
tegenwoordige orthographie der taal kent, of hij inzigt heeft in de Etymologie, of hij do Syntaxis verstaat, of hij
bekend is met do Rhetorica, en of hij geoefend is in bet logiseh verdeelen vail voizinnen. Ook zal de examinanthis
ondervraagd worden omtrent de G-eschiedenis der Nederduitsche taal en Letterkunde, en in stast moeten zijn nit
bet Nederdaitsch in het Engelsch te vertalen.
II. ENGELSCH.
Het geheel ~f een gedeelte van een Dicbtstuk van een kiassieken schrijver, niet meer tekst bevattende dan
omtrent zooveel als een boek nit Milton’s Paradise Lost, en omtrent even veal tekst uit een kiassieken Proza
schrijver.
Vrageu zullen gedaan worden in de Engelscbe taal, over een gedeelte van den tekst, om te doen blijken
als boven bepaald. Ook zal de examinandus moeten bekend zijn met de algemeene omtrekken vail do Geschiedenis
der Engelsehe Letterkunde, en instaat ziju om nit hat Engelsch in bet Nederduitsch te vertalen.
III. I.ATLJN.
.Proza.—Het geheel of een gedeelte van een werk van een kiassieken Proza.schrijver, niet meer tekst
bevattende dan omtrent zooveel als een boek van Livius.
.Poëzij.—Het geheel of ecu gedeelte van een Dichtstuk van een kiassieken schrijver, niet meer tekst bevat
tende dan omtrent zooveel als eene .~neide van Virgi]ius.
De examinandus zal de opgegevene werken moeten kunnen vertalen in bet Nederduitsch of Engelsch, en
ondervraagd worden over de Grammatica en Rhetorica. Hij zal nit het Nederduitsch of Engelsch moeten vertalen
in bet Latijo, en bekend zijn met de Aardrijkskunde en de Geschiedenis van bet Romeinsehe Rijk, en do alge
meene omtrekken van do Gesohiedenis der Romeinsobe Letterkunde.
Prosodie.—Twee of vier4 liederen (carmina) van Horatius, tezamen niet meer bevattende dan een vijftigtal
verzen.
IV. GEI~CSCfl.
Prôza.—Het gebeel of een gedeelte van een werk van een kiassieken Proza schrijver, niet meer tekst
bevattende dan omtrent zooveel als een boek uit de Cyropmdie van Xenophon.
Poe~ij.—Het geheel of gedeelte van een Dichtstuk van een kiassieken schrijver, niet meer tekst bevattende
dan eon der Iliaden vat Homerns.
Dc examinandus zal de opgegevene stnkken moeten kunnen vertalen in hat Nederduitsch of Engelsch, en
ondervraagd worden over de Grammatica en Rhetorica. Hij zal moeten bekend zijn met de Aardrijkskunde en de
Geschiedenis van Griekenland, en de algemeene omtrekken van de Geschiedenis der Grieksche Letterkunde.
Prosodie.—Een vijf-en.twintig of vijftigtal verzen uit de Choren in do Tragmdi~n van Sophocles of
Euripides.
De examinandus behoort in staat te zijn om ad aperturani den een of ander bekenden schrijver in de
vier genoemde talen to lezen.
V. IIEB1iEEUWSCH.

E~n hoofdstuk uit de historische boeken des Ouden Testaments.
Nederduitsch. Grammatische vragen.

Lezen, analyseren, en vertalen in het

VI. BIJBELSCHE EN ALGEMEENE GESOHIEDENIS.
Bekendbeid met den historischen inhoud des Bijbels. Vrageri over de boofdgebeurtenis$en in de Alge~
meene Geachiedenis, en meer bijzonder over eon bepaald tijdvak, vooraf~te worden opgegeven.
VII. AARDRIJKsKUNDE.
Algemeene, Politische, en Physiache.
VIII. REDEKUNDE.

Onderzoek naar de kennis der hoofdbijzonderheden.
IX.

REKENKUNDE.

De Theorie en praktijk.
I. ALGEBRA.

Tot aan de Quadraata Equatiëu.
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XI. WISKUN~E.
De vier cerste en het zesde boek van Euclides. Vlakke Driehoeksmeting.
Driehoeken.
XII. ~4ATUURKUNDB]
De beginselen. Vragen over de vakken jaarlijks te worden Opgegeven.

De formulen en meting van

DERD~ HO0FD5TUK.
Over de Toelatinq lot de .Evangelie.~edienin~q.
Art. 60. Om tot de Evangeliebediening in de Nederduitsehe Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika te
worden toegelaten, worclt gevorcierd een examen bij de Commissie door de Synode daartoe benoemd, onder den
naam van Commissie tot 1~et aihemen van liet Kandidaal.s.esjame~~
Art. 61. Ret tegenwoordige Art. 62: 4, van: e~ Deze Commissie—Scriba der Commissie zijn.”
Art. 62. Ret tegenwoordige 62: 4a.
Art. 63. ,,
,,
62: 4& voor: “de cerste week—November” te plaatsen ; in de maanden
April en November.
Art. 64. Ret tegenwoordige 62: 1.
Art. 65. ,,
,,
62: 2.
Art 66. ,,
,,
62 : 3.
Art. 67. ,,
,,
62: 5. Zonder de parenthesis, en voor “onzer kerk” te plaatsen: van de
Nederduitsehe Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika,
Art. 68. Ret tegeuwoordige 62: 6 aldus
a. Ret tegenwoordige d.
6. ,,
,,
c, waar voor “opgevoed” wordt geplaatst: opgeleid ;—na “gestudeerd”: volgens
aldaar geldende regels ;—voor “IJogmatiek “: Leerstellige Godgeleerdheid; in plaats van “als Kerkelijke
Gesohiedenis”: de Kerkelijke Geschiedenis en Praktische Godgeleerdheid, aismede over de Theologische Encyclo
p~die en Methodologie, de Uitlegkunde, en de Oordeelkunde des Bijbels, de Gesohiedenis der Bijbelboeken, an
de Natuurlijke Godgeleerdheid.
c. Bewije van het vlijtig waarnemen der lessen, en van betoonde vorderingen.
d. Bewijs van tweemalen onder voorzitting van ecu der iloogleeraren te hebben gepredikt, eenmaal in het
Nederduitsch en eenmaal in bet Engelsch.
e. Ret tegenwoordige 6. V66r “Professoren”in te voegen : Theologische.
f. ilet tegenwoordige a.
Art. 69. Ret tegenwoordige 62: 7. In te voegen vó6r “bij den Scriba”: Minstens twee maanden v~6r
de maand April of November.
Art. 70. Ret tegenwoordige 62: 8 aldus: Deze stukken moeten door den examinandus aan den Scriba der
Commissie worden opgezonden, die dezelve, in orde bevonden zijnde, terstond opzendt aun den Voorzitter der
Commissie, en met diens overleg daarop aan den examinandus berigt, dat hij voorloopig tot het examen wordt
toegelaten, met kennisgeving van de dagen voor het examen bepaald. Twee maander. vô≤r bet examen wordt hem
verder berigt gegeven in welke hoofdstukken—en zoo verder gelijk in 8.
Met “Heeft hij “ begint eene nieuwe alinea, waarbij bet volgende:
De Scriba legt deze getuigschriften over aan de Commissie, door welke zij voldoende moeten worden
bevonden, voordat met het examen een aanvang wordt gemaakt.
Art, 71. Ret tegenwoordige 62: 9. Ret slot aldus : Geene voorafgaande tentamina zullen er plaats
hebben.
Art. 72. Ret tegenwoordige 62: 10 aldus: Ret examen gaat over de volgende vakken :—
a. De uitlegging des Bijbels—1) en 2) blijven.
6. Bijbelsche Gesehiedenis, de Geschiedenis der Kerk, en de Geschiedenis harer Leerstellingen.
a, Leerstellige Godgeleerdheid en hare Gesehiedenis,
In dit yak zal de examinandus voornamelijk ondervraagd worden over al de keumerkende Leerstukken van
de Gereformeerde Kerk.
d. Christelijke Zedekunde.
e. Praktische Godgeleerdheid, bijzonder de Fredikkunde.
De examinandus zal door overlegging van ~n schriftelijk opstel in bet Nederduitscb en ~n in het Engelsch
alsook door mondelijke voordragt in beide talen, van zijue geschiktheid voor de predikdienst doen blijken.
krt. 73. De vragen welke in het Latiju worden voorgelegd, hetzij schriftelijk of mondeling, zullen cok
in het Latijn moeten worden beantwoord.
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Art. 74. Ret tegenwoordige 11 tot “bezit,” met invoeging van: niet minder, v6$r “twee dagen,” en
bijvoeging van:—
De Commissie bepaalt vooraf hoe lang in elk yak zal worden geëxamineerd.
Art. ‘75. Ret tegenwoordige I1b, waar voor “uitlegkunde” wordt geplaatst uitlegging.
Art. 76. De toelating geschiedt met meerderheid van stemmen, en wel met geslotene briefjes, “ja” of
“neen” beheizende.
Art. 77. Eu kennisgeving van het besluit tot afwijzing, zal den ge~xamineerde worden aangeduid in welke
vakken hij te zwak bevonden is.
Art. 78. Be zoodanige zal niet binnen éSn jaar weder tot het examen worden toegelaten, en intussehen
zich “an de openbare Evangelieprediking moeten onthouden. Nadat hij driemalen is afgewezen, kan hij niet
weder tot het examen worden toegelaten.
Art. 79. De ge~xamineerde, toegelaten zijnde, ml hij enz., zooals in 12.
Art. 80. Hij zal daarenboven de navolgende plegtige verkiaring en belofte afleggen, en met zijne onder—
teekening bekraehtigen :—Wij enz., zooals in 13.
Art. 81. Ret tegenwoordige 14. Voor “tot de predikdienst—denzelven”: tot de Evangeliebediening
toegelaten, en aan hem afgegeven worden enz.
Art. 82. De ge~xamineerde, toegelaten zijnde, betaalt aan het Synodale Ponds de som van vijf pond sterling.
Art. 83. Be aldus geadmitteerde verkrijgt den naam van Kamlidaat ~ot de Heflige Dien~.t, en mif5dicn de
bevoegdheid om te staan naar de Evangelie-bediening.
Art. 84. Zoolang hij echter nier door handoplegging als predikant bevestigd is, zal hij niet geregtigd ziju
ot de bediening van de Bondzegelen.
Van den uitslag van dit examon, zal terstond kennisgeving gesehieden in het officieel orgaan der kerk.
Art. 85. Ret tegenwoordige Art. 18. De laatste twee regels worden eene nieuwe alinea.
Art. 86. Ret tegenwoordige Art. 63, tot “Presbyterie” (Presbyterium).
Art. 87. Ret tegenwoordige Art. 63, van “Voor de Legitimatie—bekend stellen,’ aldus verbeterd :—Jrz
plaats van “voor de Legitimatie”: Voordat zij kunnen worden gelegitimeerd ;—.voor “en eerst na voldoend”,
to plaatsen in eene nieuwe alinea: Na een voldoend; en na “doze Cornmissie” in te voegen: ontvangen.
Art. 88. Ret tegenwoordige 63a.
Art. 89. Ret tegenwoordige 63~ aldus: Toegelaten zijnde zullen zij bij hunne legitimatie de navolgende
verkiaring en belofte alleggen, en door huane naamteekening bekrachtigen; door welke onderteekening van de
acte van toelating zij te kennen geven, dat zij de leer, welke in de Formulieren van Eenigheid der Gereformeerde
Kerk vervat is, beschouwen overeenkomstig Gods Heilig Woord te zijn. Hierin dezelfde verduidelijking aan to
brengen als in Art. 62: 13 is gesohied.
Art. 90.—Ret tegenwoordige 63c, waar het woord “zit ‘ wordt vervangen door : vergadert.
VIJFDE AFDEELING.
OVER DE ZENDING.

(Herziening van 4rt~. 59 en 60.).
Art. 91. De Zending heeft ten doel do uitbreiding en bevestiging van het Rijk Gods, en zal als Binnen
landsehe en Buitenlandsehe zending worden behartigd.
Art. 92. Be Binnenlandsche Zending zal in zich sluiten den arbeid onder diegenen, die met hot Chris
tendom onbekend ziju binnen de perken der kerk.
Art. 93. De Buitenlandsche Zending zal zich uitstrekken tot heidensche volkstammen buiten do kerk~
of waar zij ook in heidensche rnaatschappijen leven.
Art. 94. Bit work zal verrigt worden, ~f vanwege de onderseheidene gemeenten ~f vanwege de Synode.
Art. 95. Van wege de Synode zal hot gesohieden, of door ondersteuning am do gemeenten to verleenen,
of meer regtstreeks waar dit vereischt wordt.
Art, 96. Daartoe zullen twee commission ziju, die vanwege de Synode, en onder den nasm van de Bin
nenlandsche Zendingcommissie en do Euitenlandsche Zendingcommissie, naauwgezet het Zeudingwerk zullen
behartigen.
Art. 97. Elke dezer beide Commissi~n, zal bestaan nit drie leden, behalve eon penningmoester,. die, lid van
be~de Commissien zijn zal
Art. 98. De volgende bepalingen zullen door deze Commissien worden in acht genomen
a Zij zullen zooveel mogelijk in overleg met de Kerkbesturen en de Zendinginspoctors handelen
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Zij zullen geen vastgoed koopen uit de Ioopende inkomsten.
c~. Zij erkennen maandelijks de ontvangsten in het offieiele orgaan der kerk, door haron penning~
meester.
ci. Flet wordt aan haar overgelaten om de zendelingen, zoo lang zij in de dienst der Nederduitseh
Gereformeerde Kerk zijn, met eene som niet te bovengaande £10 per jaax te gemoet te komen
in het betalen van de premien op hunne levens-assurantien
e. Zij heeft het regt aan zende]ingen en aan godsdienstonderwijzers die onder haar opzigt arbeiden,
in geval van ziekte of ouderdom, indien de fondson zulks.toelaten, een jeargeld te geven, niet
to bovengaaude de som van £36, en aan hunne wedu.wen insgelijks, niet to bovengaande de
som van £~4.
f. Zij geven ten minste twee ma~en ‘s jaars door het officiele orgaan der kerk versiag van hare
verrigtiugen en van den staat der kerk, en wel eene niaand voor do collectedagen ten behoove
der zending bepaald ;
g. Bij elke Synodale Vergadering doen zij volledig rapport van hare werkzaamheden en van alle
door baar ontvangene en uitbetaalde gelden
It. Er zullen twee anditeuren worden aangosteld om do hoeken van den penningmeester jaarlijks
te auditeron, en do som van £15 per jaar zal ter beschikking van den penningmeester voor
hot boekhouden worden gesteld;
i. Zij zijn verantwoordelijk aan de Synode, en als deze niet vergadert, aan de Synodalo Corn
missie.
Art. 99. Ret .wordt der beide Zending Commissien aanbevolen om jongelingen door het land op te
wekken en aan te moedigen zich tot de zendingdienst te laten opleiden, en hot regt haar vergund, waar het
vereischt wordt, eeno som niet te bovengaande £12 per jaar nit de zendingkas bij to dragen voor elk eon,
die zich als Godsdionstonderwijzer ondor haar toezigt wil laten op1eidon,
Art. 100. In vereoniging met do boide Zending Commission zal er in elken Ring een Zending-inspector
werkzaam zijn, die bij elke Ringsvergadering zal worden bonoemd.
A±t. 101. Do Zending-inspector zal zijne werkzaamhoden in hot Ringsressort onder de volgende be
palingen verrigten
a. Hij zal in de onderscheidene gemeenten de belangen der Zending behartigen, do belangstelling
daarin opwekken, en bijdrrgen daartoo verzamelen ;
b. Hij zal do oprigting van Hulp.Zending-Genootschappen in de verscheidene gemeenten aan
bevelen on daarin behu]pzaam zijn
a. l~Vaar er behoefte aan Zondingarbeid in eene gemeente bestaat, zal hij workzaam zijn ten cinde
in die behoefto op de goschiktste wijze voorzien worde ;
ci. Rij doet versiag van zijue verrigtingen bij do Ringsvergadering, en zal do aandacht vestigon
op do bijdragen in do onderscheidene gemeenten, en verder op nibs dat in verband met de
zending aandaeht verdient.
e. Dit versiag wordt na afloop der Ringsvorgadering door den Scriba aan do Zendingcommissie
opgezondon, met de aanmerkingen van den Ring.
f’. Do Zendinginspector zal met do Zendingcommissie in correspondentie ziju, en met haar mede
werken, doch is verantwoordelijk aan den Ring.
Art. 102. Er zal in elke gemeente minstens tweemaal ‘s jaars cone inzameling voor het Zendingwerk
geschieden, en wel voor do .Binnenlanciaclre, tijdens of zoo na mogelijk can hot Paaschavondmaal, en your do
Builenlandsclze, tijdens of zoo na mogelijk aan bet avondmaal in October.
Art. 103. Van elkeen die verlangt als zendeling to worden toegelaten, wordt vereischt, dat hij vooraf den
graad van kandidaat tot de Heilige Dienst heeft verworven. Dezulken hebben gclijke regten en voorregten met
predikanten.
Art. 104. Wordt er bij eene dozer commissien door iemand daartoe aanzoek gedaan, die dozen graad niet
heeft verworven, dan zal zij, na daartoe de toestemming van do Synodale Commissie te bebben ontvangen, den
applicant verlof geven tot bet afleggen van bet Zendings-examen, voor eeoc der Commission in Art. 5 van hot
Regiement op hot Onderwijs genoemd.
Art. 105. Bij dat examen zullen do volgende bepalingen in acht genomen worden
a, I-let verzoek van den applikant zai moeten vergezeld gaan van dc documenten, gevorderd bij hot
examen voor Godsdienst-onderwijzers, volgens Art. —.
6. Vindt do Voorzitter der Commissie al de stukken in goede orde, dan zal hij zich gedragen
volgens hetgeen in genoemd Art. — wordt voorgeschrcven;
a. Do Commissie, ten bopaalden dage en ure vergaderd zijnde,—en verder zooals op pag. 41 a.,
tot “Predikanten”. Zij bepaalt welke vakken schriftelijk on welke mondeling zullen behan
deld worden;
ci. Dc Commissie zal ook zorgvuldig onderzoek docn naar do persoonlijke godsvrucht van den
examinandus, en of hij do leer der Geref. Kerk gebooft en daaraan gebecht is;
e. Is do Commissie met (Ion uitslag van hot examon voldaan, dan zal zij den geëxamineerde toe
laten als Zendeling, en zal hij do volgende verkiaring moeten doen en onderteekenen:
ii.
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1k ondergeteekende als Zendeling der Geref. Kerk in Zuid-Afrika toegelaten, belTjdenis doende
enz.—zooals in D. op pag. 41.
f. Na de onderteekening van
tot cc N.N. Scriba.”
Art. 106. Met betrekking tot de ordening van zendelingen, moeten do onderstoande bepalingen in acht
genomen worden :—
a. Die begeert tot de bediening der Heilige Sacramenten te worden toegelaten, zal, om daartoo te
worden geordend, aanzoek moeten doen bij eene der Synodale Zending Commission;
6. D~t aanzook zal moeten vergezeld gaan van :—
1. De acte van toelating tot zendeling volgens voorsohrift der wet of van eon erkend Kerk- of
Zondinggenootsohap;
2. Eewjs van ten minste twee jaren onder de Heidenen te hebben gearbeid;
3. Bewijs van eene roeping tot eon bepoalden werkkring onder de heidenon, door eene dor Zending
Commissien of door een ander Kork- of Zendinggenootsohap.
c. De Commissie de vereischte stukken in goede orde bevonden hebbende, za], na daarioe de toestemming van do Synodale Commissie ontvangon te hebben, do noodige schikkingen tot do
ordening maken, wefte geschiedon zal, ~f door de Synodale Zending Commissio, èf door den
Ring onder welken de applikant sorteert, ~f door do Synode zelve.
d. Aan den geordende wordt overhandigd cone acte van Berestiging—en zoo verder gelijk in ~ op
p. 42,
Art. 107. Die door wettig geordende Zendelingen der Nederduitsehe Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika
gedoopt of aangenomen zijn, zullen ook—ea verder zooals in G. op p. 42.

REGIJEMENT VOOR KERKEJJIJK OPZIGT EN TUOFIT.
EERSTE HOO13’DSTTJK,
ALGEMEBNE BEPALINGEN.

Art. iI0.* Kerkelijk Opzigt wordt gehouden en Kerkelijke Tucht wordt uitgooefend tot bovordering van
het welzijn der kork, en hot heil harer loden, naar het Woord van God en do Wetten en Bepaiingen der kcrk~ en
behoort to geschieden met liefde, en met belangstelling in hot geestelijk welzijn der overtreders, zonder aanzieri
des. porsoons.
Art. 110. Voor Kerk. Opzigt” to plaatsen: Kerkelijk Opzigt en Tucht ;—en voor “do Algem. Kerk
vergadering”to plaatsen: Synode, gelijk ook op andere plaatsen in dit Reglement.
Art. 111 aldus: Doze onderscheidone Kerkbesturon stellen zich tot hoofddoel do handhaving—zeden.
Hier wordt bijgevoegd, als niouwe alinea Art. 113 b, terwiji wegvalt Art. 113~ (Zio Art. 116), aldus :—Zij hebben
vooral to letten, enz.
Art. 112. Hot togonw. 116, met weglating van do tweode paragraaf. Voor “dorzelvor toozigt”: bun
toezigt ;—voor” Opzieners” : Voorgangers ;—voor “en hebbolijko” : of hebbelijke ;—on voor “gestraft “: bestraft.
Art. 113. Hot tegonw. 114. Voor “moeten derzelver leden” : moeten zij.
Art. 114. Hot tegenw. 115 aldus : Kerkbesturen zullen tracliten do ter hunner konnis gebragto verkeord
l~edon of geschillon door raadgoving, terogtwijzing, of bestraffing, in den geest der broeclerlijke iiefde, nit den wog
to ruimon, en do twistonden, enz. Voor “gemeonto” to plaatsen: kerk.
Art. 115. Hot tegenw. 112. Voor “in rang boogero Vorgadering” : in rang volgond hooger Bestuur.
Uitsprakon van Kerk-besturon treden niet in working, voordat do termijnen om in hooger beroep to komen,
zijn vorstreken.
Art. 117 aldus: Ale niot onder censuur staande loden der gemeente hobben het regt tot hot indienen van
bezwaren of kiagton bij do bevoogde Kerkbesturen of kerkeiijke Ambtenareri.
Loden van Kerkbestnren zijn verpligt om tor konnis v~n zoodanige Korkbesturen to brengon, zulko zich
vorspreidende on bij hen bokende gerucheon, wolke kennisneming voroisehen, zonder dat zij daardoor—oordeolen,
In zoodanigo govallen zal hot Kerkbostuur oordecien of or gonoegzamo redenen zijn om zulko klagten of
bezwaren nader to onderzoeken, hotzij, enz.
Art. 118 aau h~t slot voor “in dit Reglement to mooten rigten”, te plaatsen: en Bopalimgen to mooten
regelen (Zio Art 9).
Art. 119 blijft, met bijvoeging van: en of bezwaarden en anderen voor do voile Vorgadering, of voor oene
daartoe benoemde Commissie zullen gehoord worden.
Art. 120. Voor “noch bij dezelve—onderateunen”, te plaatsen : Alle ingodionde stukken moeten door do
belanghebbendon zelven ondorteokend zijn, en eileen, bij aldien iomand ziju naam iiiet scbrijven kan, wordt bij
vermeiding hiervan in hot aangeboden stuk, do ondorteokening namens hem toogelaton.
Art. 121 wordt woggolaten, zijnde dearomtront in Art. 18 en elders reeds voorziening gomaakt.
In Art, 122 wordt in het rnidden woggelaten “zijude do kosters—verrigt worden “. Voor “zoodanige
bedienden”: zij kunnon. Voor “zij zijn” : on zijn.
Art. 123 wog to laten, ais zijnde hotzolfdo reeds bepaald in het Roglomont van Orde,
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Art. 124 aldus te beginnen: Bij do bebandeling van zaken betreffende Kerkelijk Opzigt en Tucht, wordt
bij volstrel~te meerderheid, enz. Voor “der Loden” (in den vijfden rcgel) te ploatsen : van al do leden. Voor
“in Synode “: of Synode. Voor “op de Presentie-lijst “: volgens do presentielijst. Bij te voegen als ñieuwe
alinea: Indien de stemmen staken, is de beslissing ten gunste van den bezwaardo.
In Art. 125 voor “inhouden—steu~nen”, to plaatsen: zoowel do gronden als do Artikelen der Kerkelijke
Wetten waarop zij rnsten.
Art. 126 blijft.
In Art. 127 worden de woorden “ziju betrokken” geplaatst na “of zij zelven” (in den tweeden regel),
Het tweede gedeelte wordt cene nieuwe alinea. Weglaten: “van derzelver Loden “. Voor “zal do zaak—
geroepen,” te plaatsen : zal het ontbrekend getal worden aangevuld in den Kerkeraad door oproeping der laatst
afgetredene Ouderliugen, te beginnen met de oudsten in leeftijd, of, iridien wenschelijk geoordeeld, met do
naastbij wonenclen; en bij do overige Kerkbesturen, door oproeping dor Secundi. Ook staat bet der Vergadering
vrij, in zoodanig geval, do behandeling der zaak tot eene volgende zitting te versehuiven.
Artt. 128—131 worden in doze volgorde omgezet: 130, 131, 129, 128.
Art. 131. Hier wordt als tweede alinea bet volgende hijgevoegd :—Do opgeroepene aan deze bepaling niet
voldoende, en geene geldende redenen daarvoor hobbonde, maakt zich schuldig aan ongeboorzaamheid, en dienten
gevolge onderhevig aen de Kerkelijke Tueht.
Art. 129. Als een opgeroepene getuige, bij gebrek aan opgaaf van geldende rodenen, niet verschijnt, of,
vorsehenen zijnde, niet genegen is behoorlijk getuigenis af te leggen, maakt hij zich, indien een lid der kerk,
onderhevig aan de Kerkelijke Tucht.
Art. 132. Na “Vergadering” (derde regel) in te voegen: of eene Commissie nit haar midden. Na
dragen” to lateji volgen: of die nit do Kerkfondsen te vergoeden. Ret tweede gedeelte als nieuwe alinea
aldus :—Iemand als kiager optredende, zal zich bij den Voorzitter van dat Kerkbestuur wear hij zich vervoegt,
moeten verbinden ter getrouwo betaling der kosten, ingeval hij, bij einduitspraak daartoe mogt verwezen worden,
Art. 133. Elk minder Kerkbestuur waar een zaak ~ediend heeft waaromtrent hooger beroep gesohiedt, zal
op aanvraag der hoogere moeten ovorzenden al de stukken, of afschriften van die stukken, welke in zoodanige
zaak gediend hebben, des verkiezeride, met bijvoeging enz.
Als nieuwe alinea wordt bet volgende bijgevoegd :—Deze bopeling is mede van toepassing in zaken, welke,
ook zonder hooger beroep door hoogero Kerkbesturen behandeld worden (Zie Art. 7).
TWEEDE HOOFDSTUK,
WIJZE VAN flANDELEN VOOR DEN KEIeKERAAD.

Art. 134. V&Sr “Ouderlingen “, to plaatsen: dienstdoende, on in plaats van “Ondergeschikte Onder.
derwijzers “: Godsdienst-Onderwijzers.
Art. 135. In 3 to plaatsen voor “van bet Heilig Avondmaal “: der Heilige Bondzegelen.
Art. 136. Dezelfde wijziging.
Artt. 137—141. In plaats hiervan bet volgende :—
Art. 137. Er zal door elken kerkeraad, met hot begin van elk jaar, oene Commissie onder den naam van
Kerkeraadzcoezmiseie worden benoemc.l, besteaude nit den Leeraar en eenen Ouderling, can welke Commissie elk
bezwaar of klagt, dat voor den Kerkeraad behoort te dienen, ten fine van onderzoek zal worden toevertrouwd.
Doze Commissie zal vooral door persoonlijk onderhoud den beklaagde trachten to doen verstaan, dat zij
hem in den geest der liefdo wenscht to behandelen.
Art. 138. Wanneer bet bezwaar van erustigen aard is, zal bet aan do Commissie vrijstaan den beklaagde
hot genot der Bondzegelen provisioneel te ontzeggen.
Art. 139. Zoo hot blijkt dat de klagt ongegrond is, of niet ken worden bewezen, wordt dit aan belang
hebbenden berigt.
Art. 140. In geval van bekentenis zal do Kerkeraad met inachtneming van Art. 116 enz, uitspraak doen.
Art. 141. Zoo do beklaagde hot tegen hem ingebragte ontkent, zal do Commissio, wear zij dit noodig acht,
een voorloopig vorhoor hebben, Zoo do klagt hear gegrond voorkomt, roept zij minstens veertien degen voor de
Vergadering dos Kerkernads, do partijen op om met getuigen voor den Kerkeraad te verschijncn.
Artt. 142 en volgende blijven.
Art. 146. Weg to laten “ eenig lidmaat “, en in plaats daarvan na “partijdigheid” to stellen eon anderen.
Voor “on bestraft “: of bestraft.
VERDE HOOFDSTUK,
WIJZE VAN HANDELEN vOoit UET RINGSBESTTJIJR.
Art. 151. In plaats van “zal hetzelve—doen stellen “, te plaatsen: zal afschrift daarvan in handen van den
Kerkeraad stollon. Voor “bij deszelfs berigt “: daarbij.
Art. 155. Bij “Kandidaten” te voegen: tot do Heiligo Dionst;.—on in placts van “andere Kerkelijke
Ambtenaren “: on Gonsdienstonderw:jzers in diens ressort.
Art, 164. Voor “bowijzon”: aanwijzingon.
Art. 165. Wog te laton “nogtans”.
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Art.
Art.

166.
167.
168.
169.
172.

Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

“Welke afzetting alleen”: “Deze afzetting kan alleen.”
“geroepen” te plaatsen: gekozen.
“worden opgeheven “: door den Ring waaronder hij sorteert worden opgeheven.
“ Algein. Kerkvergadering of de Syn. Commissie” to pleatsen : de Ring.
“worden—beoordeeld”, te plaatsen: wordea door den Ring of de Ringscommissie beoor~

deeM.
Art. 173. Voor

c~

Voorzitter van de Ringsverg., welke Voorzitter”, te plaatsen

\Toorzitter van den Ring

die enz.
Art. 176 aldus ~—De Voorzitter stelt de ontvangene stukken in handen der RingscommisSie, welke, mdien
de zeak geen uitstel lijden kan, àf terstond, ~f na partijen gehoord te hebben, provisioneel uitspraak, •of, zuiks
noodig oordeelende, beide partijen voor den Ring oproepen zal; van al hetwelk zij aan den Ring behoorhjk versiag
zal doen.
Dc Ring doet in zijne eerstvolgende Vergadering nitspraak, waarvan aan beide partijen schriftelijk kennis
gegeven wordt.
Art. 178. In plaats van “welke Voorzitter—in handen “, te plaatsen : die de ontvangene bezwaren terstond
in handen stelt.
VIE1IDE HOOPDSTUK.
WIJZE VAN HANDELEN VOOR DE SYNODE EN DE SYNODALE CO!~MISSIE.
Art. 181 aldus te beginnen: Indien de Sriba Synodi de zaak niet voor hooger beroep, enz. : In te voegen
v66r de Synod. Commissie “: de Synode of.
Axtt. 182 en 183 aldus :—Het beroep aangenomen zijnde, zal de Seriba Synodi copij van de redenen van
bezwaar van ‘den appellant aan den Scriba van den Ring overzenden, ten einde in handen der Ringscommissie
gesteld te worden. Deze zal zonder verwiji aan den Scriba Synodi daarop berigten, met bijvoeging van afschrift
van alle tot de zaak behoorende stukken.
Art. 185. In den tweeden en vierden regel voor cc Algem. Kerkvergadering “, te plaatsen: Synode of
Synodale Commissie, en in den laatsten re~el na “Scriba” weg to laten “Algem. Kerkvergadering “.
Art. 137. ‘Voor “zaken “: gesehillen.
Artt. 190 en 191 vallen weg, daar omtrent hot bier bepaalde reeds voorziening is gemaakt in Art. 18.

REGLEMENT OP DE VACATUREN, ENZ.
VAN NET

EERSTE HOOFDSTUK.
ONTSTAAN EN DE BEDIENING DEN

VACATUREN.

Art. 192. Weglaten: “in dezelve “.
Art. 193. Aldus : Voor elke gemeente zal er een Consulent zijn, ten einde bij vacaturen, of ook in geval enz.
Art. 194. Ta beginnen aldus : De Ringen benoemen de Consulenten voor at do gemeenten onder hun
ressort, daarbij enz.
Art. 195. Wordt tweede alinea van hat voriga Art.
Art. 198. Weg te laten “verdere”, en daarbij hat volgonde Art. te voegen, aldus gewijzigd
Hij zal in overleg met den Kerkeraad bepalen, hoe dikwijls hij zich daartoe naar de vacante plaats zal
begeven.
Art. 199. Hiervoor wordt het volgende geplaatst :—
In geval van schorsing of ontzetting van een Predikant, zal de Ring waaronder do gemeente ressorteert,
naar de bijzondere omstandigheden, maatregelen nemen, tar dienstvervulhng in do gemeente. (Zie Art. 117.)
(Bij Art. 117a to voegen: ZIe Art. 199.)
Art. 200. Aan hot slot na “gehouden worden”: in zijne afwezigheid of zonder zijne toestemming.
Art. 201. In pleats van “indian eenige, eon loon “: eene toelage. Voor “gemelu loon “: gemelde toelage.
Art. 202. Voor “den Ouderling—bedioning is “: eon der Ouderlingen daartoe gekozea door den Kerkeraad.
Art. 203. Na “ Prodikants~pl~ats” in to v.ogen : in verband met de vacature.
Art. 204 is reeds ‘eroegor geplaatst.
Art. 205 wordt weggelaten.
TWEEDE HOOFDSTUK.
VAN DE VERVULLJNG DEN VACATURE EN DE BEROEPING VAN PREDIKANTEN.

Art. 207. Hot tegenwoordige 208 met bijvoeging van hot volgende als tweedo alinea :—
Do vacature wordt gerekend to beginnen van den dag des doods, des aischeids, of der afzetting van eenen
Predikant.
Art. 207*. Ingeval in eene vacante gemeento de beroeping op den bepaalden tijd goon voortgang heeft,
zal do Ring of Rmgscommissio daarvan kennis nemen, en naar bevind van zaken handelen.
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Art. 208. Het tegenwoordige 207 aldus :—Waar bet Predikants.salaris door de Regering wordt betaald,
gescbiedt aan hear kennisgeving van de vacature door den Kerkeraad, en wordt tevens verlof gevraagd ou een
Predikant te beroepen. (Zie Art. 197.)
(Bij Art. 197 te voegen: Zie Art. 208.)
Art. 209. De beroeping van predikanten geschiedt, op verkregen handopening, door eene Gecombineerde
Kerkeraadsvergadering. In geval er geene andere dienstdoende predikanten leden van den kerkeraad zijn, zal de
vergadering gehouden worden onder voorzitting van den consulent, zonder dat bij regt van stemming hebben zal.
In bet zarnenroepen der vergadering, zoowel als bij de kiezing, sal Art. 10: 10 in bet oog gehouden
worden.
De beroepsbrief sal ten eerste worden afgezonden door den Kerkeraad.
Art. 209.* Hulppredikanten zullen op dezelfde wijze gekozen worden; of:
zullen door den kerkeraad gekozen worden; of:
sullen door den kerkeraad gekozen worden, nit een drietal door den leeraar of de leeraars der gemeente
aanbevolen.
Art. 211. De woorden “de kerkeraad” te plaatsen na “zal “.
Art. 212 te volgen na Art, 217.
Art. 213. Het bier bepaalde wordt gevoegd bij Art. 68.
Art. 214*. Berigt ontvangen zijude dat bet beroep aangenornen is, of enz.
Art. 216. Voor “en in orde, ens.”, te plaatsen: In orde bevonden zijnde, wordt bet beroep kerkelijk
goedgekeurd. en wear eene toelage, enz.
Art. 217. Voor “dezelve”: hij.
Art. 218. Voor “deszelfs “: zijo.
DERDE HOOFDSTUK.
VAN HET ONTSLAG EN DE BEVESTIGING DER PREDIKANTEN.

Art. 219. Voor “is de Consulent—(Iosrnaken)” bet volgende: is bet den Consulent opgedragen, om,
namens den Ring, bern te dernitteren.
Art. 220. Voor “dimissie” her en elders: demissie, weg te laten: “en wel”.
Art. 221. Voor “worde eene acte “: wordt eene acte van dernissie. Voor “list formulier ~ dit formulier.
Voor “ontslaat dezelven—en Gerneente “; ontslaat bern bij deze van zijne dienst als Herder en Leeraar in deze
Gerneente.
Art 222. Voor “in een andere—in bet “~ rnogt overlijden gedurende de maand in weike hij was gedemit
teerd, zal bij gerekend worden als Predikant der Gerneente welke hij verlaten zoude. In bet enz.
Art. 223. aldus :—In elk ander geval waarin de Predikant zijue betrekking wenscht neer te leggen, zal bij
aan den Ring of de Rings-Commissie daarvan kennis geven, die de acte van dernissie verleenen sal. In geval van
bezwaar zal de Rings-Commissie zuiks provisioneel kunnen weigeren, en verslag doen aau de eerstvolgende ver
gadering, die naar bevind van zaken handelen sal.
Art. 224*. Voordat de zoodanige als in bet voorgaande artikel vermeld, weder beroepbaar zal kunnen zijn,
n~oet de Ring waar hij gesorteerd beeft of nog sorteert, daartoe zijne toestemrning geven.
Art. 225*. Ret volgende forrnulier van eene acte van demissie kan, near vereisch ingerigt, in dergelijke
gevallen worden afgegeven. (Flier volgt het formulier in art. 223 voorgeschreven.)
Art. 226. Voor “zoo de beroepene “: zoo hij. Voor “aan den Scriba der Algerneene Kerkvergadering “:
san den Consulent d~r Gerneente en den Scribe van den Ring.
Art. 2~81~. Voor “sal verpligt ziju een bewijs te vorderen,” te plaatsen: zal zich moeten overtuigen.
Art. 229. Voor “Bij eerstgemelden “: In bet eerste geval.
Art. 233—235 worden geroijeerd.
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BIJLAGFA C
VERSLAG
Der Iluratoren van itet Theol9pisclb Seminarium,
Aan de Hoog~Eerw. Synodale Vergadering aangaande bet Theologisehe Seminarium gedaan, ten jare 1873.
Het Collegie Curatoren van het Theologisch Seminarium heeft gedurende het tijdsbestek, dat sinds uw
laatste zamenaije is verloopen, de.taak haar opgelegd, met vreugde en naar vermogen vervuid. I-let heeft niet
elken ~venseh, dien hat daaromtrent koesterde, vervuld gezien, maar is doordrongen van het diepst gevoel, dat
onze kerk Gode varigen dank schuldig is voor den zegen, dien Hij haar in deze Inrigting heeft geschonken. Gelijk
in bet laatste versiag, vestigen wij flu uwe aandacht op de volgende hoofdpunten :—
1. Het personael van bet Coflegie is met voltallig. Dr. A. Faure kan reeds sinds jaren, van wage zijue
langdurige ongesteidheid. geen deal nemen in de werkzaamheden van bet Collegie, Zijne plaats dient te worden
aangevuld. Ook is de gezondheid var. den Vice-Voorzitter, Dr. Heijus, reeds geruimen tijd zoo zwak, dat er wel
een Secundus benoemd mogt worden, die zijne plaats vervulle.
De HI-I. Auditeurs .le Smidt en Krijnauw verdienen den dank der Vergadering voor bet werk, dat zij met
zooveel belangekosheid hebben verrigt.
2. Dc Administratie van het Fonds is sedert ons laatste Versiag door de Exeeuteurskamer overgenomen.
De overeenkomst werd tusschen het Bestuur daarvan en uw Collegie getroffen op 15 Februarij 1872. Bij de
jongste Vergadering is berigt ontvangen dat de rentekoers tot 4 pet. verminderd is.
Uit hat Versiag van de Synodale Coo~missie ter overname van de boeken van den Qumstor van bet Fonds
van het Seminarie, aismede uit dat van den tegenwoordigen Thesaurier, zal Uwe lloog-Eerw. Vergadering komen
te blij ken wat verliezen ziju geleden of verwaeht worden, tea gevolge van de daling in de waarde van het vaste
goed in de kolonie voor eenige jaren. Met dankbaarheid berigten wij dat dezen niet zoo groot zijn als zij zich in
het eerst voordeden,
Tot Thesaurier van de Inrigting onder onze zorg, benoemden wij den Wel-Eerw. Dr. P. E. Faure, die
zich die benoeming beeft laten welgevallen.
3. Nevens dit Versiag leggen wij over dat aangaande den Staat van het Fonds en acne Opgaaf van de
Inkomaten en Uitgaven in betrekking tot ons Seminarie, gedurende het tijdperk, verstreken sedert de laatste
Synodale Zitting.
4. Op den uitgedrukten wensch der HH. Professoren, “ dat de noodige stappen worden gedaan om
uitbreiding te geven aan bet Prop~deutisch Onderwijs der Theologisehe Studenten,” besloot uw Collegie in
Augustus 1871 eene som te geven voor eene reeks van lezingen gedurende den winter, daar hat wegens den staat
van bet Ponds geene vrijmoedigheid had, aenen Leetor, gelijk de Professoren zuiks wenschten, aan te stellen.
Deze lezingen zijn flu gedurende de twee laatste winters gegeven, en werden met groote belangstelling gevolgd.
En wij brengen dit voor uwe aandacht, om a te wijzen op de behoefte, die er bestaat aan eenen man wegens gods
vrucht en bekwaamheid berekend om door onderrigt, vooral in hoogere prop~deutica, in physica en metaphysica
made te werken aan de vorming der in de theologie studerende jeugd. Want hoezeer wij ons ook verbiijden over
den gelukkigen uitslag onzer inrigting in de leeraren die daarin werden gevormd, zijn wij geenszins blind voor
deze overblijvende behoefte. Gedachtig aan de volmagt bet Collegie verleend om in overleg met de Professoreu
voor de vervulling dezer beboefte te zorgen, zouden zij daartoe reeds zijn overgegaan, zoo de staat van bet loads
zuiks gedoogde. Dit laatste was alzoo niet. Doch wij ziju van meaning, dat bet nu de tijd is, dat uwe Verga.
dering de zaak ernstig tar band name en do middelen vin~de, die benoodigd zijn om de inrigting, binnen zoo kort
mogeiijken tijd, volledig te makeri. Wij bevelen de aanstelling caner Speciale Synodale Commissie tar inzameling
dar noodige fondsen aan, en dat de leden dezer Vergadering rich op nieuw verbinden dat zij de gestelde coilecte
dagen getrouw bouden zullen. Sprekende op dit punt, hebben wij tot ens iced te maiden, dat de schuid, die
wegens da verauderingen aan de gebouwen der kweekschooi op de Inrigting is komen te drukken, nog niet afbetaald
is, niettagenstaande dat aan uw Collegie bij de jongste Synodale Zitting hieromtrent de blijdste verwacbtingen
warden ingeboezemd. Uit bet Versiag van de ontvangsten door den Thesaurier hiernevens (zie .Kerkbod~ van 4
Oct. hi. 332) zal de uitgebreiclheid onzer teleursteiling op dit punt kunnen worden opgemaakt.
5. Dc KweekschOOlgebOuWen zijn in behoorlijken staat; voldoende niet alleen aan de tegenwoordige
behoefte, bieden zij ook acne Coliegiekamer aan voor den derden Professor, wien echter geene woning is toebereid,
waarop bij do overwegiug der zaak, onder bet voorgaande hoofd besproken, zal dienen te worden gelet. Dc jaar
lijksche reparatiën eisehen flu maar eene geringe som. In hat iaatste jaar echter moeSten wij een meer aanzieniijk
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bedrag uitleggen, om schade, verooizaakt door stormwinden aan de buitengebouwen der professorale woningen,
te herstellen.
6. Tot vermeerdering der Bibliotheek is niets noemenswaardigs gedaan sedert ons laatste Rapport. Maar
de boeken zijn in behoorlijke orde gerangscbikt, een katalogus is vervaardigd, en do Bibliotheek wordt door den
Bibliothecaris, die steeds een der studenten is, met naauwgezetheid bewaard.
7. De Hoogleeraren hebben hunue taak met den bekenden ijver, gemoedelijke trouw, en bij het genot van
cene bijna ongestoorde gezoudheid, volbragt. Zij zijn het Synodale Voorschrift omtrent de lessen naauwkeurig
nagekomen. Zij houden opzigt over de studenten, die zich in den regel naar wensch hebben gedragen, en hun
stoffe van vreugde hebben geleverd.
8. Tot ons Seminarium zijn sedert ons laatste versiag als kweekelingen aangekomen
In 1870—Ph. C. D. Faure, A. A. van der Lingen, J. A. Buchner.
In 1871—G. A. Scholtz, R. H. Vandewall, W. A. Aiheit, J. M. Zahn, P. F. Hugo.
In 1872—S. J. M. van Niekerk, G. W. B. van der Lingen, Andrew Murray.
De navolgenden zijn uit hetzelve als Proponenten uitgegaan. Wij noemen ze met huirne tegenwoordige
standplaats :—
In 1870—C. P. Theron, Bethlehem, 0. V.; 3. H. van Wijk, Boshof, 0. V.; L. Hugo, L~dy Brand,
0. V.; J. G. 3. Krige, Franschhoek; C. J. Rabie, Piketberg, 3. R. Albertijn, St. Stephens, H. L. Neeth
ling, H.z., Utrecht, Transvaal; J. I. Marais, Hanover.
In 1871—R. van Reenen Barry, W. A. Joubert, Victoria en Peddie ; 3. W. Louw, Diamantvelden; C.
F. 3. Muller, Swellendam.
In 1872—St. J. du Toit, D. P. Ackerman, A. Faure, Rector, Adelaide; B. B. Keet, do., Uitenhage.
Twee—D. F. Bosman en St. H, Kuhn—staan geroed hun Proponents.Examen af te leggen. Er ziju
thans 11 kweekelingen, wier tal hoogstwaarschijnlijk met niet meer dan zes zal vergroot worden gedurencle dit jaar.
Hot getal dergenen, die, sedert onze Inrigting haar work heeft gedaan, tot leeraren zijn opgeleid, dat is
gedurende 14 jaren, is 47 ; dus gemiddeld jaarlijks een weinig meer dan drie. Dit moet, terwiji or nog gemeenten
zijn, wier zielental 7,000 is, waarvan velen noodo of nooit ter godsdienst komen, terwijl sommigen der vadoren onder
ons reeds teekenon gevon dat zij niet lang nicer zullen kunnen dienen, terwiji er vacante gemeenten zoo binnen als
buiton do kolonie ziju, terwiji do zeuding roept om mannen, en terwijl op vele plaatsen zij, die daartoe bijzondere
gaven hebben, bij voorkeur bovon anderen aan hot hoofd van scholon zouden worden goplaatst,—dit moet, zeggen
wij, als eon allezins onbevredigend resultaat wotden beschouwd. Dankbaar als wij den Ileore zijn voor hetgeen
wij in die 47 broederen van Hem hebben oatvangon, enoeten wij met ernst de aandacht der Vergadering op dit
feit vestigen. Wij golooven dat hot do aandacht van elk lid overwaarclig is :—de vraag—wat kan ik in dezen
doen ? Jongelingen met gaven en roeping behooren opgezocht, waar zij zich niet aanbieden, en waar
noodig, opgewekt en van do noodigo middelen ter studio voorzien to worden. Wij geloovon ook dat doze zaak
van wege do HEw. Vergadering door den Herderlijkon Brief als anderzins op hot hart der kerk behoort gelegd
to worden.
.
.
Hiermede dan bevelen wij doze Inrigtmg op nieuw aan uwe liefde, uwe gebeden, uwo zorg. Dat hot der
HEw, Vergadering worde geschonken in de bovengenoemdo behooften to voorzien—is do bedo uwer Broederon en
Dienaren,
P. B. FA1TRE, President,
R. SHAND,
ANDREW MURRAY,
GEORGE C. GTE,
3. H. NEETHLING, JI.zN., Secrotaris.
Stellenbosch, 24 September, 1873.

BIJLAGE B.
RAPPORT
Der Co~rnmissie om onderzoth te doe~ naar liet bedra,~, waarop liet ,Seminarium Foncl8 al$
kapitaal rekenen lean.

Ten opzigte van den haar opgedragen last, heeft uwe Commissie de eer het volgende aan uwe Hoog~
Eerw. Vergadering te rapporteren:
1. Dat nit het Versiag der Auditeuren blijkt, dat zij van den Ex~Qu~estor van het Ponds van het Theolo
gisch Seminarium ontvangen hebben aan Schuldbrieven, Bankaandeelen en Kontanten, eene som van £18,474
14s. id.
2. Dat de Executeurskamer, op raad van de &uditeuren hiervan gerealiseerd heeft een bedrag, dat, zamen
met het balans in de Banken tijdens de overname, ongeveer £7000 heeft uitgemaakt; terwiji zij nog in handen
heeft, voor rekening der (Juratoren, als ongerealiseerde baten, dat is Schuldbrieven niet tot geld gemaakt, eene
som van £9,784 12s. 9d.; waarvan ruiin £8,800 als veilig beschouwd kunuen worden, terwijl het niet mogelijk
is te gissen hoeveel van het overige nog ter band zal komen.
3. Dat, na uitbetaling van eenige noodige uitgaven, de Exeouteurskamer, op den S0sten September,
1873, een balans ten faveure van dit Ponds in handen had van £6,393 14s. 7d.
4. Dat het Kapitaal van dit Ponds derhalve, no besehouwd kan worden als bedragende eene som van
ongeveer £15,200.
5. Ten slotte wenscht uwe Commissie haar leedwezen nit te drukken, dat gebrek aan tijd, als anderzins,
haar ~rerhinderd heeft zulk een joist en naauwkeurig verslag te doen als zij gewenseht had. Zij heeft geen genoeg
zamen tijd gehad om zich met al de bijzonderheden der haar ter hand gestelde documenten in te laten.
Hopeude dat zij hiermede aan den haar opgedragen last voldaan heeft, heeft zij de eer zich te noemen,
UHEw’s. dienstwillige Dienaren,
A. STEIJTLER,
W. MURRAY,
J. H. HOFMEIJR,
J. H. DU PLESSIS, Pr~ses.
Kaapstad, 27 November, 1873,

BIJLAGE E.
VERSEAG
Van cle Commi&&ie op ket 1?e~lernent van ke~ Preclikanten Weduwen Fonda.
Uwe Commissie heeft de eer hot volgende te rapporteren :~
Blijkens Art. 256 en v.v. is bet den leeraren, door ons Kerkgenootschap als zoodanig toegelaten, verpli≤dend
gemaakt, om aandeelhebbers te ziju van dit Ponds. Daar bet ecliter nit do Boeken blijkt, dat in vele gevalleu
hierop niet aangedrongen is, en het de vraag is, of zuiks wel gevoegelijk gesohieden kan, zoo neemt uwe Commissie
de vrijheid aan te bevelen, dat de wetsbepaling op dit punt liever gewijzigd worde, dan dat zij als eene doode letter
in het wetboek blijve.
Uwe Commissie heeft gevonden, dat 12 leeraren, wier namen op de boeken staan, nook aan inlegpenningen,
noah san jaarlijksche Contributiën ooit jets hebben betaald.
Verder zijn er, die hunne inlegpenningen nog niet hebben betaald, en daarbij ten aohteren zijn in de beta
ling hunner contributiën.
Uwe Commissie is van oordeel, dat zoo spoedig mogelijk een einde san dezen staat van zaken moet worden
gemaakt, en stelt derhalve voor, dat aan hen, die vijf of meer jaren aandeelhebbers zijn van bet Ponds, een tijd van
zes maanden vergund worde, om aUe achterstallige penningen te betalen, en aan hen, die bet nog geene vijf jaren
zijn, eon tijd van ~n jaar, met opdragt aan den Qu~stor, dat, in geval van verzuim, de wet in dezen (Art. 262),
zondor aanzien des persoons, zal worden gehandhaafd. Hiervan worde aan elk aandeelhebber kennis gegeven.
Under de aandeelliebbers vindt uwe Commissie wederom dezulken, die, voor korteren of langeren tijd in do
Kerk ged~end hebbende, emeriti leeraren geworden zijn, of wel in audere Kerkgenootsehappen werkzaam zijn,
alwaar de door de wet bepaalde heffingen ten behoeve van dit Ponds niet geschieden en derhalve ook niet geleverd
worden.
Uwe Commissie is van oordeel, dat, om aan doze onevenredige betaling een einde te maken, de Synode be
sluite, dat wanneer een leeraar emeritus wordt, of leeraar in eene gemeente, waar geene heffingen geschieden of ver
antwoord worden ten behoeve van dit Ponds, hij als jaarlijksche contributie, in plaats van Drie Fonden Bterling
(~3) Tien Ponden Sterling (~1O) zal hebben to betalen, tenzij hij reeds twintig jaren behoorlijk tot dit Foods zal
hebben bijgedragen.
J. H. DU PIJESSIS.
A. D. LUCKHOFF.
3. H. HOFMEIJR.
26 November 1873.

BIJLAGE F~
RAPPORT
Der Syjnoclale Corn mi$sie ter overweyinp van tie vraa~q: OJ tie Neclerduit~c7i Gereformeerde
Kent van Zuid 4fniha aan Zuotenl~erken tie ~qeleçen1ieid kan peven om 6~ /taar te wonden in~ciel&jcl; en zoo ja—in hoeverre?
1. De Commissie tot bovengemeki doel door de Synode in haie zitting van 28 November 1870 benoemd,
heeft de eer bij deze haarvers~ag aan uwe Hoog-Eerwaarde Vergadering voor te loggen.
2. Overtuigd dat het overeenkomstig is met den wil van het Gezegende Hoofd der Gemeente en den geest
van bet Christendom, dat allen, die denzelfden Hoer belijden en op dezelfde groote waarheden hunne hope voor
tijd en eeuwigheid bouwen, zooveel als mogelljk is, als ~n van hart en ~n van ziel zullen zamenwerken ; ziende
dat het altijd bet streven geweest is van de Kerk, waartoe wij behooren, den band van eenheid tussehen haar en
andere zusterkerken zoo naauw zij kon toe te halen; gevoelende van welk hoog belang bet is voor de Kerk des
Heeren, dat alle getrouwe belijders van Jezns Christus, zonder verbrokkeling of verspilling van. krachten en door
eendragt magtig, in digt gesloten gelederen tegen den gemeenschappelijken vijand znllen staan en strijden; en bet
streven naar vereeniging, dat zich gedurende do laatste jaren onder Christenen, en vooral in de Presbyteriaansehe
kerken van Sebotland, Amerika, Canada, Austra1ii~ en andere landen, heeft geopenhaard, ala een der gunstige
tee1~enen onzes tijds voor de toekomst van Christus Kerk besehouwende—heeft uwe Commissie de opdragt, van
uwe Hoog-Eerwaarde Vergadering ontvangen, met hooge ingenomenbeid begroet, en daaraan hare ernstige over
weging gewijd.
3. Bij bet aanvaarden van de boar opgedragene taak gevoelde uwe Commissie 01 dadelijk dat er vooral twee
klippen zijn, waarop deze zoo boogst wenschelijke zaak—de inlijving van zustergemeenten bij de Nederduitseh
Gereformeerde Kerk—schipbreuk konde lijden. Aan den eenen kant bestaat bet gevaar, dat de vrees van prijs
to geren wat riiet opgeofIerd mag worden, zoo do Kerk haar eigenaardig karaktor zal bebonden, de geopende deur
zoo eng zal doen zijn, dat weinige, indien al eenige, zusterkerken do a~ngeboden vereeniging zouJen begeeren.
Aan den anderen kant ligt do mogelijkbeid, dat de zueht naar verbroedering, met voorbijzien van do noodige your
zigtigheid, eene toegevendheid in bet leven riep die met opoffering van eouig Gereformeerd of Presbytoriaanseh
beginsel te duur gekocht zoude wezen.
4. Uwe Commissie heeft daarom gemeend, dat bet haar eerste pligt was naauwkeurig ondersobeid te maken
tnsschon wat als HOOEDZAAK en wat als EIJZkKEN door do Ned. Geref. Kerk moot besohouwd worden, daar zij
van oordeel is, dat alleen in bet laatste geval eenige afwijking of vorseheilenbeid kan toegoaten worden.
5. Naar bet oordeel uwer Commissie moet HOOFDZAAR blijven DR LEER die de Kerk op grond von Gods
Woord hoeft aangenomen en in bare belijdenissehriften uitgesproken ; opdat hare aanspr;ak op den na,,m van eene
Chris~el~j&e en eei~e Gertformeercle gehandhaafd worde,—eu daarmede gepaard haar PRESBYTERrAAL-SYNODAIE
KERnvonor, opdat hij haar eigenaardig karakter als Preabyteric~ansck~ Kerkç,enootschap niel verlieze.—Dit werd in
bet oog gehoudert door de Kerk van Holland, toen zij de dour opende tot inlijving van do Waalsche Kerk, en die
van hot hertogdom Limburg, on van do Presbyteriaanseh-Engelsche, Sohotsche en Hoogduitsohe Gemeenten die ira
dat land bestonden. Zij eischte van alien aanneming van hare Belijdenisachriften en instemming met baron Kerk
vorm, daar zij do laatsten opnam als Gemeenten tot baar Genootsohap behoorende, en do beide eersten als Presby
teriaausche Kerken met hoogere en iagere besturen, docb in hare Synode vertegenwoordigd en aan haar~onderwor
pen, terwiji zij aan alien vorgunde hare moedortaal bij de openbare eeredienst to behouden en hare eigene huishou
delijko bepalingen te hebben.—In do andere bovengenoemde landen, waar er in do laatste jarea ~f cone voreeniging
werd tot stand gebragt ~f met ernst besproken, deed zicb de moeijelijkheid van versobillende Belijdonisschriften,
door to voreenigon kerkon gohuldigd, niet voor. Hot versehil dat or tussohen haar bestond gold niet de grond.
iva~rheden des Bijbels, maar slechts ondergescbikte punton, waarorntrent alle bezwaar word woggonomen door
aiadero verkiaringen, waarmede beide partijen die vereenigd moesten worden konden instemmen.
6. Eene vraag van L&ang biijft hot flu, of, bijaldien uwe Hoog-Eerw. Vergadoring tot het veroorlooven
cener inlijving van, zustorgemeenten in haar Kerkgenootscbap besluit, zij hot voetspoor dor Kerk vaii Holland
volgen, dan wel eenigzlns verder goon zal en slechts eischen, dat do gemeonten die in baron sehoot wenschen op..
genomon to worden, eene Geloofsbelijdenis zullen buldigen, waarvan uwe Vergadering zich vergewist beeft dat zij
~enoegzaam overeensternt om de zuiyorI~oid doe leer te kunnen bewaren. Naar het oordeel uwer Commissie zou er
goon onoverkomelijk bezw’ ar tegen dezen stop behoeven to bestaan, indien do Ordonnantie wordt weggenomen,
die door haar ze.scle artakel ecu dergelijk besluit voor bet tegenwoordige onmogeiijk schijnt to maken.
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7. Om te beslissen wet als EIJZAKEN beschouwd kazi worden, ten einde daaromtrent eenig versobil in
de Hnishoudelijke Bepalingen der in te lijvon gemeonten te kunnen toelaten, kwam bet uwe Commissie hot veiligst
voor bij het raadplegen van eigen oordeel to voegen eon onderzoek uaar wat als zoodanig door andere Presbyteri
aansch-Gereformeerde gemeonten wordt erkend, en naar punten met botrekking tot welke zij verschillende gebrui
ken hebbon eangenomen. Daarin volgde zij bet vootspoor van de Synode van Dordreeht, die zelfs bij hare l?evisie
der Cbn/essie dozen rogel sehijnt gokozen te hebben, dear zij in hare l46ste zitt~ng verklaarde dat “zij oordeelde dat
in deco Confessie goon leorstuk begrepen wasp hot~ve1k met de waarheden in do Heilige Schrift was strijdende
maar ter contrarie, dat allos met dezelve waarheid en met do Uonjessieiz vanS andere Qereformeerde Kerlceii was
overeenkomende.”
8. Bij cone vergelijking der gebruiken en bepalingen van do drie voornaamste Presbyteriaansche Kerken,
namelijk do Hollandsehe, Schotsehe en Amerikaansche, block onder anderen aan uwe Commissie dat doze Kerken
omtrent do volgende punton moor of minder versehillende bepalingen hebbon vaatgesteld ;—.Do zamenoteUzn~j van den .Kerkeraad.—Tn Holland worden in gemoenten met minder dan drie Predikanten,
de Diakenora altijd gerekend mode tot den Bifzonderen JCerkeraad to behooron; in gemeenten met drie of meer
Predikanton niakon zij eon afzonderlijk Collogie uit. In het eerste geval nemen zij ook dccl aan do ~verkzaam..
heden die moor bepaaldelijk kunnen beschouwd worden te behooren tot do geestelijke behoeften der gemeente; in
bet laatste is do zorg voor do armen voornamelijk aan hen toevertrouwd. Waar er eon afzonderlijk Coliogie van
Diakenen bestaat, treft men evonwel altijd ceo ~~tlgeneeenen Kerkeraad aau, die belast is met hot vaststeilen van
coliecten, (10 zorg voor do Diaconie-goedoren, do vervulling dec pligton door de Kerkvisitatie opgelegd, enz.—In
Schotland en in Amerika wordt hot onderseheid tussehen hot work dcc Ouderlingen en dat dee Diakenen altijd in
hot cog gehouden, zoodat zij afzonderlijke ligehamen uitmaken ; ofschoon in Schotland de Diakenen kunnen
opgeroepen worden om, als eon ligchaam of ala individuën, do Ouderlingen met hunnen read bij te staan,—.
en in do Vrijo Kork, even als in Holland, tee huldiging van hot Presbytnriaanseh beginsol dat het hoogere
ambt hot lagore in zich sluit, do Predikanten en de Ouderliugea zamen met de Diakenen eonen Read vormen ter
behartiging van do stoffelijke belangen doe Gemeente,
Do dieizsttijcl van Ker/ceraadsleden.—In Holland is die leoogstens VIER jaren. Daarenboveu kunnen zij tot
twee melon too herkozon worden zonder te zijn afgetredon; terwijl het Classicaal Bestuur nog hot regt bezit
tot eon langeron diensttijd magtiging te vorloenen. In Gemeenten van niet moor dan ~én Predikant treden do
Kerkeraadsleden riiet of zoolang cone vacature duurt.—In Schotland worden zij voor het leven gekozen met regt
om vrijwillig af to treden on mogelijkhoid om van wege wangedrag to worden afgezot. Yroeger werden de Diake
non in do Kerk van Schotland slechts voor ~dn jaar gekozon. Aan den andoren kant heoft de Kerlc van Amerika
verklaard dat do kiecing van Ouderlingon voor con bepaald tijdperk niet togen den goest van hot Prosbyterianisme
is. Daarenboven, hoewel in beide laatstgenoemdc Kerken de Ouderlingen voor hun leven worden geordond,
kunnen zij toch niet, bij vorandering van woning, in cone andere gomeente ala zoodanig optreden, tenzij zij op
niouw gekozon worden.
Do ozederdoen dien loden moeten heldien pin ale Kericeraadsleclen ge7thzen le icunnen uorden.—4n Holland is
die 30 jaren voor Oudorlingon, en 23 voor Diakeuen.—In Sehotland 21 voor beiden,—De Amerikaansche Kerk
heeft geeno bepaling daaromtrent.
Do Kiezing van Predikanlen en KerlceraacLsleden,—In Holland heefr zij pleats ~f door den Kerkeraad~ ala
vertegenwoordigende do Getneente on door hear da~rtoo gemagtigd, ~f door eeoc Commissie tot dit dod door do
Gemeente gekozen en in vereoniging met don Kerkoraad handelende. Ala boginsel geldt: “ Hot rogt tot henceThing van Ouderlingen en Diakenen, on tot beroeping van Predikanten, berust bij do Gemeente.”—De Schotsche
Kerk bat do keuze gescliiodon door do lodematen dor gomeente, die Avondmealgangers zijn.—De Amorikaansche
bepaalt dat Leeraren zulien gokozon wordon door de moerderheid van hen, die abs getroawe loden der Kerlc worden
besehouwd, en naar vermogen bijdragen tot hot onderhond van den loeraar on tot andore noodige uitgaven. Met
betrekking tot do kiezing van Ouclerlingon en Diakenen, verklaart zij, dat deze geschioden hu “op do wijze, die
meest algemeen goodgekeurd worth on in gobruik is bij do gemeente.”
Bij hot C’alecletisch Onclerwijs doe kinderon stelt do Holiandsehe Kerk goen bepaald leerboek vast; do
Schotscho en Aniocikaanscbo wèl, namelijk, con harer Bolijdenisschriften. Aan den anderen kant, echter, eischt
eerstgemeldo dat or in elke gemeonto gezot over den Heidelbergschen Catochismus cal wordon gepredikt,—iots dat
door do beide laatslgenoemde niet geboden wordt.
B~j Doope- en ~tvondmaals-plegtiqheden en andere Kericelijice handelingen bedient do Hollandsche Kerk zicli
van ecu aangoom~ Liturgisch Formuher, terwijl do boide andero kerken niets van dion aard hebben. Hot doel,
dat met zoodanig Formulier beoogd wordt wordt bij do kerken die hot niet hebben bij do toediening dor Sacra
nienten b0vorderd door daartoe ingerigte beoringen, raadgovingon era vermaningen, in ~n woord—door handelingen
die met ooze formulieren grooto ovoreenkomst hobbon.
Met betrekking tot do Openbare Bereclienet sclirijft geene der genoemde kerkon, met uitzondering dec
Hoblandseho Gereformoerde Kork in Amerika, eonon bepaniden vorne voor.
9. Na rijp berated, en met hot cog op dit eon en ander, is uwo Cominissie van gevoeben dat do gomeonten
nit den vreemde, die tot ooze kerk wenschen toe to tredon, zondor verzakiiig van boginsel door uwe Hoog-Eerw.
Vergadering knianen toegelaton worden op do boverigenoemde punton de gobruiken te huldigen waaraan zij vroeger
gewoon wareri.
10. Near hot corded uwer Commissie behoort do Synode hot ligchaam to zijn, dat zoodanige gomeonten
cal opnemen, omdot zij boter dan eenig ander kerkbestuur bevoegd is, met inachtneming van able belangen, in
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eerie zask van zooveel gewigt te beslissen. Om onnoodige vertraging te voorkomen zou hare Commissie echter
voorloopig en totdat zij bijeenkomt in karen naam kunnen handelen.
11. In g~ivaI deze aanbevelingen aangenomen worden, meent uwe Commissie dat het, ter voorkoming vnn
ongereceidheden, noodig zal ziju dat elke gemeente, v65r zij bij onze kerk ingelijfd wordt, op hare huishoud~lijke
bepalingen de goedkenring der Synode zal hebben verkregen, en daarna gehouclen zal zijn geene veranderingea
daarin te brengen dan met toestemming der Synode; terwiji z~j voor het overige zal gebonden wezen door de
wetten onzer kerk, voor zooverre die geene uitzondering ten hareLi gunste uitdrukkelijk tocstaan.
12. Daar de Leeraren der alzoo in te lijven geineenten op gelijke lijn zullen staan met de Predikanten dec
Ned. Geref. Kerk, oordeelt uwe Commissie dat er voor gezorgd behoort te worden dat nj, zoowel als hunne pleats.
vervangers, dezelfde opleiding tot de Predikdienst gehad, en een dergelijk bewijs geleverd zullea hebben van
getrouwheid aan de leer, als de Synocte van hare Leeraars eischt.
13, Uwe Commissie aeht insgelijks deze beperking noodzakelijk. Dat kden van alzoo ingelijfde gemeenten,
wanneer nj zich met ter woon vestigen op plaatsen waar zij rich aen eene den oorspronkelijke geaieenten onner
Kerk moeten aansluiten, het regt net zullen hebben eenige der vergunningen te eischen die hun vroeger toe
gestaan waren, maar gehouden ziju rich in alle opzigten aan de wetten der Kerk te onderwerpen.
14. Dc vraag—of er met betrekking tot het Synodale en Predikanten Weduwen Ponds geene naclere
bepalingen ten opzigte van de bedoelde gemeenten zullen worden gemaakt ?—zal uwe Hoog-Eerw. Vergadering
opzettelijk hebben te overwegen. Uwe Cominissie mag zich net ontveinzen dat deze gemeen~en in den regel
klein zullen zijo, en waarschijnlijk op verre na niet zooveel in de genoemde Fondsen stortea als nj er nit trekkeu
zullen.
15. Ter vergemakkelijking der diseussie over dit rapport, laat awe Commissie, ten besluite, hieronder
volgen de slotsom waartoe zij gekomen is
I. Be inuijving van zustergemeenten bij onze Kerk is wenschelijk en mogelijk.
II. Hoewel de Synodale Commissie haar voonloopig kan toestaan, behoort de Synode aan elke zoodairige
inlijving hear beslag te geven.
III. Bijaldien er geene redenen zijn waarom de Synode de inlijving niet wenschelijk acht, kan eene zuster
gemeente tot de Ned. Geref. Kerk worden toegelaten onder de volgende voorwaarden :—
1. Zij zal moeten instemmen
e. met de leer den Kerk,
b. met karen Kerkvorm,
c. met hare Wetten en Bepalingen, voor zooverre die geene uitzondeningen ten karen behoeve bevatten.
2. Zij zal hare eigene Huishoudelijke Bepalingen roogen hebben, die bij vaststelling of verandering aan de
goedkeuring der Synode moeten onderworpen worden en zullen kunnen afwijken van de Wetten en Gebruiken den
Ned. Geref. Kerk in Zuid Afrika, onder anderen op de volgende punten :—
~. De ambtspligten
~
6. Den diensttijd
van Ouderlingen
c. Den ouderdorn
C
en
d. De wijze van kiezen
Diakenen;
e. Ret beroepen van Predikanten;
f’. Ret prediken over den Heidelbergschen Catechismus;
g, Ret bezigen van Liturgische Formulieren;
1~. Den vorm der Openbare Eeredienst;
i. Be taal bij de toediening der genademiddelen gebruikt.
3. Hare leeraren zullen eene door de Synode goedgekeurde opleiding behooren gehad te hebben, en zich
moeten onderwerpen aan bet Colloquiuan Doc~una.
4. Hare leden tot eene oorspronkelijke gemeente den kerk overgaande zullen geen regt hebben op de vroe~
ger genoten vergunningen.
5. Zij zal zich moeten onderwerpen aan de bijzondere besluiten door de Synode met het oog op haar
geflomen.
J. H. Honnai~ii, Scriba den Commissie.

,

Somerset Oost, Julij 1873.

BIJLAGE G.
RAPPORT
Der Commi$sie, aan11esteld om in naclere onderltandelinil te treden met den Bi.ssclwp der
An,çlicaan8e lie Kerk.
Uwe Commissie heeft de cer te rapporteren dat zij zich, in gevolge de opdragt haar door de Hoog-Eerw.
Vergadering gedaau, in correspondentie gesteld heeft met den Anglicaanschon Bisechop, met toezending van
Afsehrift van bet Rapport, dat in uwe Hoog-Eer~v. Vergadering van den l9den November 1870 was goedgekeurd.
—Zie Acta, ]3ijlage F~
Dat zij van Zijn Hoog-Eerw., onder dagteekening, 30 Mei 1871. ontvangen heeft een uitvoerig schrijven,
met de beschouwingen die hij meende als grondsiag voor verdere discussie zouden moeten dienen. Daarop heeft
uwe Commissie gemeend, een uitvoerig antwoord te moeten opsteHen, met aanwijzing van zeer belangrijke punten,
waaromtrent de Commissie met hem niet zou kunnen overeenstemmen. Van beide Brieven die in bet Engelseh
uitgegeven zijn, wordt cen exemplaar her als Bijiage bijgevoegd.—Eene vertaling is verschenen in de Xer/cbocZe
van 18 November 1871 en 13 Januarij 1872.
Eon wederantwoord werd van den Bisschop ontvangen, onder dagteekening, deii 29sten Augustus 1871—
met eene verdere uiteenzetting van zijne denkbeelden. Opdat do brooderlijke correspondentie niot in cone
bloote discussie zou ontaarden, hoeft de Commissie bet onnoodig geaclit een uitvoerig antwoord hierop
in bet licht to geven. In den loop van een onderhoud met hem, ten zijnen liuize, heeft zij de gelegenheid gehad
aanwijzing to doen hoe zeer do voorwaarden door hem gesteld alle voroeniging onmog~1ijk zouden maken.
De Commissie meent, ten slotte, dat uwe Hoog_Eerw. Vergadering redon heeft zich to verheugen over do
onderhandeling die plaats govonden heeft, daar do Ned. Gerof. Kork daardoor hot bewijs gegevon heeft, hoe zeer nj
gereed is, elke aanbioding dor zusterband met blijdschap to begroeten, doch goon afstand zou willen doon van hot
geen hear als cone Ohristelijke en eene Gereformeerde Kerk van Gods wego word gesehonkon.
P. B. FATJRE, Moderator.
AN DREW MUR RAY, Actuarius.
WM. ROBERTSON, Scriba Synodi.
Kaapstad, 20sten November 1873.

B1JLAGE H.
PENSTOEN FON1JS~
Dc Commissie aan~esteld om de zaalc van liet Pensioen Ponds no,9 eenmaal in overwe,9in,(, k
nemen, heefi do eer liet volgende to ra~~~porteren
1. Op voorstel van do twee broeders Onderlingen in haar midden, die or sterk op aandrongen dat hot do
pligt der gemeenten is om in dozen voor hare Leeraars te zorgen, boveelt uwe Commissie aan, dat hot vroeger
plan in zoo verre gewijzigd wordt, dat do bijdragen tot hot Fonds g~heel van do gomeenten komen zullen.
2. Eene verdore wijziging heeft betrekking op bet bedrag dat van do gemeenton gevorderd zal worden.
Dear er eon zeer groot verschil bestaat zoowel in do getalssterkte als in bet geldelijke vermogen der verschil—
lende gemeenten, stelt uwe Commissie voor, dat doze in vier kiasson verdeeld worden, golijk in nevensgaande Lijst
gesehied is. Van de gemeenten onder No. A zou gevorderd worden do somina van £200 sterling als inleg.
Ondor No. B. van £150 sterling.
Onder No. C’. van £100 sterling.
Onder No. D. van £50 sterling.
3. Ten dade de betaling gemakkelijker to maken, bepale de Synode dat do tijd van zegge drie of vijf
jaren gegeven zal worden, ten einde dat bedrag in to betalon in gelijke deelen, wordende bet echter aanbevolen
dat waar zulks mogelijk is do betaling in eens zal geschiedon.
4. Na bet verloop van genoemde drie of vijf jaren zal er eeoc jaarlijksche contributie van de gemeenten
moeten betaald worden, naar de bovenbepaalde vier kiassen, van £20 sterling, £15 sterling, £12 lOs. sterling
en £10 sterling.
M

1
5. Door de Synodale Commissie of de Synode zal op aanzoek, of ook zonder dit, eene gemeente op eene
andere klas kunnen worden overgebragt dan her door de Synode bepaald.
6. Daar het Ponds rust op het beginsel van onderlinge huip van de rijkere aan de arme, zal de betaling
uit bet Ponds aan alle Pensionarissen van gelijk bedrag zijn,
7. Uit dit Ponds zal in de eerste vijfjaren geen Pensioen betaald worden.
De Commissie meent dat de nadere Bepalingen omtrent de voorwaarden, het bedrag ens. van uitbetaling,
Nj cone volgende Syuode kunnen vastgesteld worden,
A. 0. M. KUTJS,
ANDREW MURRAY,
J. H. DU PLESSIS,
W. C. GUEST,
0. C. OlE.
Kaapstad, 25 November 1873.
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BIJLAGE I.
PENSTOEN PONDS.
.De Commissie, aan welke het opzigt over hot Pensioen-Joncis, tot weiks opri~~tin~çi door deze
Synode is besloten, is toevertronwd, heeft de eer, voor zif hare wer/èzaamkeden aanvaarclt,
do yoedkeurin~ op het volgende van UHEerw. te verzoeken :—

1. Heeft zij bet wel verstaan, dan is bet ann haar opgedragen eene circulaire to rigfen tot elken Kerkeraad,
met opgaaf van bet Plan en bet l3edrag, waarvoor de gemeente aan dit Fonds deel kan bebben.
2. Zij vraagt goedkeuring tot de aanstelling van den Br. Ouderling &. C. Gie als baron Thesaurier.
3. Zij werischt dat uwe Vergadering do Bank in de Kaapstad opnoeme, waarin de golden welke inkonien
gedeponeerd kunnen worden, als ook de Kamer, waaraan later de belegging kan worden toevertrouwd, of coders
aan haar de volmagt verleene, om in dozen te bandelen naar dat zij bij onderzoek vinden zal voor de Kerk bet vei
ligst en het voordeeligst te zijn.
4. Zij wenscht dat UHEerw. haar vr~jbeid geve, om, waar dit noodig mogt zijn, de huip der Ringen in te
roepen tot opwekking van gemeenten die achterblijven in bet deelnemen of hot opbrengen der iiilegpenuingen, en bet
aan de band te geven om, waar Leeraren of Kerkeraden zulks bogeeren, door eone Deputatie zulke gemeenten deartoe op te wekken.
5. Zij heeft verstean dat bet baar pligt zal zijn v56r de volgende Synode een Algemeen Concept Reglement
op te stellen. Het ware wenscbelijk dat dit aan den Ring, do volgende Synode onmiddelijk voorafgaande, werd
voorgelegd.
6. Met betrekking tot de Professoren meent zij dat, in overeenkomst met bet beginsel, dat Leeraren in
dezen verzorgd moeten worden door de Gemeenten welke zij dienen, bet de roeping der Keik is voor de Leeraren
te zorgen die hunne Gemeenten hebben verlaten ter wille van bet werk der Kerk. Zij zou voorstellen dat nit het
Synodale Ponds or betaald worde volgens bet bedrag van de derde klan (~100), do inlegpenningen, en dat do
jaarlijksche contributi5n in bet vervolg uit do fondsen der Tbeologische Kweekschool worden gevondon.
7. Daar dc Vergadering niot bepaald heeft of de betaling van de inlegpenningen gesehieden zal binnen drie
of vijfjaren (waarvan in bet eerste Rapport is melding gemaakt), stelt uwe Commissie voor dat bet tijdperk van
drie jaren worde vastgesteld, zullende bet eerste juar zijn ge~indigd met 30 September 1874.
8. Daar de sterkte van het Ponds veel zal afhangen van de vermeerdering van hot getal der deelhebbende
Gemeenten, zou uwe Commissie van uwo Vergadering verlof willen hebben om met de Kerken over dc grenzen in
voorloopige correspondentie te treden, omtrent dc mogelijkbeid van hare zamenwerking in bet tot stand brengen
van deze gewenschte Inrigting.
Verblijven
11 HEerws. dienstwillige Dienaren,
A. G. M. KUIJS,
ANDREW MURRAY,
W. C. GUEST,
G. VANDEWALL,
W. ~s SMIDT.
Kaapstad, 26 November 1873.

BIJLAGE K.
RAPPORT
Va~

do

Commi8sie over de Ora~onnantie.

De Commissie door de Hoog-Eerw. Synode in hare Vergadering van 15 November 1870 aangesteld, oni,
met bet oog op de zesde Sectie der Ordonnant~e en de onnaauwkeurigbeid daarin voorkomende in de opgave van
de Befljdenisschriftefl onzer Kerk, een rapport; uit te brengen omtrent den weg langs welken de Kerk kon worden
bevrijd van het gevaar dat daaruit zon kunnen ontstaan
Heeft de eer bij dezen te rapporteren dat, in voldoening aan de haar opgedragen teak, zij regtsgeleerd
advies heeft ingewonnen, en hetzelve met hare toelichting aan de Ringen in hat jaar 1873 heeft voorgelegd, met
verzoek dat de Commissie, naar Synodale aanbeveling, met hun gevoelen mogt worden bekend gemaakt. (Zie
Kerkbo~e van 5 October 1873.)
iJit de Officieele Versiagen in de Kerk1~ocle verschenen is gebleken dat de uitslag van de bespreking van het
Rapport der Commissie in de verschillende Ringen is geweest als volgt
Ring van Kaapstad.—” Hat Rapport der Commissie omtrent de Ordonnantie veroorzaakte eene lange dis
cussie. Eenige voorstellen daaromtrent gedaan warden verworpen, en men besloot dit aan de Synode te berigten.”
Ring van George.—” Besloten: de laden dezer Vergadering door de late ontvaugst van dit Rapport geen tijd
of gelegenheid gebad hebbende om daze hoogst gewigtige zaak rijpelijk te overwegen, kan daze Ring onmogelijk
aan bet verzoek der Commissie voldoen.”
Ring van Tulbagls.—Het voorstel werd aangenomen: “De Ring verkiare dat hij thans niet gereed is
eenig bepaald gevoelen in daze zaak te geven.”
Ring van ~S’wellenc?am.—” Aangezien bet gebleken is, dat in Sactie 6 van once Ordonnantie No. 7, 1843,
waarin de Constitutie onzer Kerk beschreven, en haar bestaan van hare Belijdenisschriftafl afhankelijk gemaakt
wordt, de eerste en voornaamste dier gaschriften, namalijk : ‘de Nedarlandsche Geloofsbelijderiis,’ niet genoemd
wordt, terwiji er alleen gesproken wordt van da Geloofsbelijdenis van Dordrecbt en den Heidelbergsehen Catechis
mus, waardoor de voorwaarden van haar bastaan op dubb~lzinnige wijze door den Staat zijn aangeduid;
“ ~angezi~n in Sectie 4 van gezegde Ordonnantie iedere wet of reglement van de Algemaene Kerkvergade
ring of Synode, welke strijdig of onbastaanbaar met eenige van de voorzieningefl der Ordonnantie zal worden be
vonden, van nul en geener waarda door de Reatbank kan verklaard worden;
A.angazien volgans Sectie 5 van de Ordonnantie, gewijzigd volgens Ordonnantie No. 16, 1845, de Staat
hat regt heeft om vacaturen op te vullen van leeraren, in die gemeenten welker leeraren salaris van het Gouverne
ment genieten
~C Aangezien in de wijze van zamensteUing van hare hoogste Vergadering de Kerk beperkt wordt door Sectie
7 der Ordonnantie;
“ Zoo gave daze vergadering het als haar gevoeleri te kennen, dat de tijd daar is om gezegde Ordonnantie te
herroepen en besluite, om dit als hear autwoord ann de door de Synode benoemde Commissie made te deelen,”
Ring van Graaf Reinet.—” Aangezien het schrijven der Synodale Commissie over de Ordonnantie, gerigt
aan de respeetieve Ringen, te mat in bet Ofticieel Orgaan der Kerk verschenen is, orn beboorlijk onder de aandacht
der leden ta worden gebragt, zoo is daze Vergadering niet in staat, op hat einde der zitting, deze zeer belangrijke
zaak behoorlijk ta overwegen, te meer omdat aan hat basluit des Rings in bet vorige jaar genomen, om daze zaak
eerst aan de respactieve Kerkeraden tar overweging te verwijzen, geen gevoig is gegeven; en beveelt daze Verga
daring bare laden aan om ganoenide zaak rijpelijk te overwegen en hun gevoelen daaromtrent aan genoemde Corn
missia made te deelen.”
Ring van A1l’anie.—” Aangezien hat Rapport van de Comanissie, door de Hoog-Eerw. Synode aangesteld,
om de Ordonnantia in overweging te namen, slechts door eanen dar Ringsbroaders en dat wel staanda de Vergade_
ring is ontvangan geworden; en aangazien man op grond van daze vertraging niet in de galegenhaid is om genoamd
Rapport behoodijk te overwegen, zoo doet hat der Vergadering lead geen bepaald gevoalen daarover ta kunnen
uitspreken.”
Ring van Beaufort.—” Besloten aan de verschillende Kerkeradan des Rings op te dragen hun gevoalen
daaronltrent ann den Hoog-Eerw. Scriba meda ta deelan.”
Met aeferta tot da late verschijning van bet Rapport, waarvan in bovenstaande besiniten wordt melding ge
maakt, hecft de Commissie op ta merken, dat de discussie over hat Commutatieplan en hat Vrijwillig baginsel in hat
Parlement daartoe aanleiding beaft gegeven. Ean ieder gevoelt dat de aennaming van ean van beide dezer maat
regalen de verhouding van da Kei’k tot den Staat eerie andere zou hebben gamaakt, en invloed habban kunnen
uitoafenen op aenig aanzoek om wijziging in de Ordonnantie. Nadat da vraag in het Parlamant was beslist haaft

liii
de Cominissie verder te kampen gehad met bet oponthoud verbonden aan eene correspondentie van een aantal leden,
verspreid over bet gansche land. Ann eerj en ander moot bet geweten worden dat bet Rapport riiet eerder kon
verschijnen.
[n voldoening aan den haar opgedragen last heeft de Commissie nogmaals de zaak in overweging genomen
en is tot besluit gekomen bet volgende als haar gevoeien aan uwe HEw. Vergadering voor te leggen
1. De Commissie koestert de vines dat elke poging tot herziening of verbetering der Orcionnantie onbe
vredigend zal worden bevouden, en tevens, naar alle waarschijnlijkheid, mislukkea zal.
2. Naar het der Commissie voorkomt zal eene geheele herroeping der Ordonnantie vroeger of later voor
onze Kerk eene dringende behoefte worden, al ware bet sleehts met het oog op hare praktische ontwikkeiing.
3. Dien tengevolge vereenigt zich de Commissie met bet gevoelen van den Ring van Swellendam, dat de
tijd gekomen is dat de Ordonnantie behoort herroepen te worden, en wenseht zij do HEw. Vergadering aan te
bevelen daartoe voorbereidencle maatregelen te nemen. Bet is naauwelijks noodig dat zij als eersten stap opnoernt,
bet inwinflen van bet beste regtsgeleerd advies omtrent bet verkrijgen hetzij van eene Wet, hetzij van een
Trustdeed op do eigendommen der Ned. Herv. Kerk in Zuid Afrika, waardoor nile regten op eigeudommen op
den tegenwoordigen voet bewaard zullen blijven.
Namens de Commissie,
ANDRRW MURRAY,

Wellington, 16 September, 1873.

Scriba.

BIJLAGE L.
SOHEMA VOOR DE REGELING VAN
TIJDENS

DE

HET BROEDERLIJK

ONDERIIOUD

SYNODE.

I.—DONDERDAG, 16 OCTOBER.

RET VERBORGEN LEVEN—Prof. HOPMEJJR.
Referenten: Di. W. P. DR VIjajERs en Wrvi. MURRAY.
[L—WOENSDAG, 22 OCTOBER.

LECTUUR—nut en gevaar daarvan.—Prof. MURRAY.
Referenten: Di. VANDEWALL en Ross.
I1I.—WOENSDAG, 29 OCTOBER.

DE WERELD—DO Kerk, Leeraar en Lid in aanraking met ha~ar.—Ds. MCGREGOR.
Referenten~ Di. LUCICHOFF en BOUSSEAU.
IV.—WOENSDAG, 5 NOVEMBER.

DE OPVOEDING—Burgerlijk en Godsdienstig (Aanneming).—Ds.
Referenten: Dr.

HOFMEIJR

J. H. HOFMEIJR,

en Ds. Dn Vos.

V.—WOENSDAG, 12 NOVEMBER.

DE DRONKENSCHAp—’t kwaad en zijno genezing.—Ds. G. W.
Referenten: Di. MAEDER en STEIJTLER.

STEGMANN, Sr.

Vr.—WOENSDAG, 19 NOVEMBER.

ELK CHRISTEN EEN DIENAA.R EN PRIESTER GODS.—Ds.

CHAS. MURRAY,

Referenten: Di. Roos en Rossouw.
J~ H. NEETHLING, H.ZN.
0. W. STEGMANN, JR.
W. ROBERTSON, JR.

VAN DE SANDT DE VIL~IEE5 EN CO., DRU~KERS, ST. GEORGESTRAAT, XAAPSTAD.

