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VOO1{WOOWD.

DE Kerkelyke Commissie der Nederduitsch Gereformeerde
Kerk in de Zuid-Afrikaansche Republiek voldoet by dezen am
den haar door de Algemeene Kerkvergadering, Utrecht, 10
December 11, opgedragen last, door het doen verschynen in
druk der Notulen diet Algemeene Kerkvergadering, gehouden
te Utrecht, 3-10 December, 1866, eene Kerkvergadering ge
kenmerkt door den geest van lielde, van eensgezindheid, van
begeerte om den Heer te dienen in de handhaving Zyner waar
held in dit land.

Aan de leden der gemeenten onzer Kerk worden deze
Notulen aangeboden ter lezing en overweging, in de over
tuiging, dat hunne liefde voor en gehechtheid aan de Kerk onzer
vaderen zal wortlen vermeertlerd.

Aan de leden der Nederduitach Gereformeerde Kerk in dit
land, die zich nog niet onder ons Kerkbestuur hebben ge

laatst, worden deze Notulen aangeboden ter lezing en over
weging, in de overtuiging dat het hun hierdoor duidelyk worden
zal, dat de Ned. Gereformeerde Kerk in dit land, de oude am
de leer en de praktyk der vadei en getrouw gehlevene Kerk in
dit land is, gebouwd op Gods Woord, en derkalve op de leer
tier (Jereformeerde Kerk als vastgesteld op de Synode van
Dordrecht, 1618.19, en de Ned. Geref. Kerk in de Kaap
kolonie erkennende ala hare Moeder-Kerk in Afilka, en met de
vurige bede tot den Heer, dat het Hem behage moge de oogen
van velen in ons land te openen, en hun in het hart te geven,



‘I

~n hunne Kerk getrouw te blyven, en derbalve te ver
karen dat zy leden zyn der Nederduitsch Gereformeerde Kerk
in de Z. A. Republiek, onder de Wetten en Bepabngen als flu
vactgesteld.

~11en die met ons de zelfde waarheid belyden, en nog niet
ook) uitwendig vereenigd zyn, tot die vereeniging uitnoodi

gende, en den Heer biddende Zynen zegen, ook over de lezing
dezer Notulen te willen gebiede!1,
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“soti flEo aI4oIti~a...”

HANPETINGEN
DEE

ALGEMEENE ZERKVERGADERING
VAN DE

NEOERDUITSCH GEREFORMEERDE KERK
DEE

ZUIB-AFRIKAANSCIIE REPUBLIEK.

Gehouden te Utrecht, den Sden December, 1866,
EN VOLGENDE DAGEN.

VOORLOOPIGE VERGADERING

IN DE ‘cirn. GEREF. ERIC.

Tegenwoordig, benevens een beiangstdiend publiek, afge..
vaardi~gden van verschillende gemeenten in de Republiek, Ds
Huet, van Maritzburg, en Ds. Cachet, van Utrecht.

Os. Cachet opent de vergadering met het lezen der oproeping
namens den Kerkeraad van Lydenburg en van Utrecht, om
afgevaardigden naar deze vergaderng te zenden, met bet doe!
om die de gemeenten der Ned. Geref. Kerk in de Republiek
onder één Kerkbestuur te vereenigen, wetten voor de Kerk te
maken, en verdere Kerk&yke zaken te behandelen, en vraagt
of er afgevaardigden tegenwoordig zyn, waarop ter vergaderiug
versehynen, voorzien van behoorlyke volmagt, van

Lydenbury :—Broeders Ouderlingen J. J. Burger en J. H.
Breytenbach.

Nawreth :—Beroepen Ouderiing A. B. Joubert en Oud
Diaken N. P. Prinsioo.
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Utreclit :—Ouderlingen S. W. de Sager, E. van
Rooyen; Diakenen M. S. Ferreira en L. de Sager,
G.zoon.

Hartebeestfontein :—Ouderling F. Joubert, en de
B.B. H. Lemmer en S. Mabiile.

Pienaarsrivier: — Ouderling H. Badenhorst en
Diaken M. W. Hamman.

Potchejstroom :—B.B. S. S. Hoffman en C. L.
Neethling.

Suikerboschrand :—Diaken J. P. Mare.
Vaaltrivier Distrikt Wakkerstroom :—B.B. F. 13.

Retief, S. A. Potgieter, M. S. S. Oosthuisen.
Volmagtdor Be voimagt der afgevaardigden van Potchefstroom
~?~&I~1II is niet ter tafel, doch zal staande de vergadering

worden geproduceerd.
Voorgesteld door den Voorzitter, Ds. Cachet, “Dat

t”ega Ds. Huet, van Maritzburg, zitting neme met advi
loiing. seerende stem, en verzocht worde te ageeren als

Scriba.”
Dit voorstel met algemeene stemmen aangenomen

zynde, verkiaart Ds. Huet zich bereid aan het verzoek
der vergadering te voldoen, en neemt hy zitting als
Scriba.

neglomout Ter tafel is een “reglement van orde” voor deze~ vergadering, hetwelk artikeisgewyze voorgelezen
wordt.

voomtoI,c~at Wordt voorgesteid door den Voorzitter, gesecon
~t~~F! deerd door den afgevaardigden van Suikerboschrand,

“Dat in deze vergadering ten einde aan aide vertegen
woordigde gemeenten evenveel gewigt te geven 4n de
stemming) er niet hoofdelyk, maar gemeentelyk, zal
worden gestemd.”

.lmendc- Amendement van den afgevaardigde van Harte
mont. beestfontein, Br. Lemmer, gesecondeerd door. Br.

Mabille, “Dat ieder vertegenwoordigde twee stem
mende leden zai hebben.”

Theedo Amendement van den afgevaardigde van Nazareth,~r°~ Br. Prinsloo, gesecondeerd door dien van Lydenburg,
Br. Burger, “Pat de stemming hoofdelyk zyn zal.”

voorotol Na eene uitvoerige discussie ter stemming gebracht,
~ woMen de amendementen verworpen, en wordt liet

voorstel voorloopig aangenomen.
Be&~ent Het reglement van orde wordt goedgekeurd
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Dc vergadering nu behoorlyk geconstitucerd zynde,
zoo wordt

DE EERSTE ZITTING

geopend met de behandeling der vraag

Wat is bet Joel der Vergadering?

Waarop geantwoord wordt: Eene vereeniging OflZer Ret doel
verstrooide gemeenten, onder éón Kerkbestuur, op 7~er~
grond van Gods Woord en de Formulieren van Eenig
heM der Gereformeerde Kerk.

Voorgesteld door den Ouderling van Utrecht, E.
van Rooyen, gesecondeerd door Diaken Mare, van
Suikerboschrand—” Dat at de gemeenten der .iVeder- vemitol
duitacli Gereformeerde Eerie in de .Republiek flu islet ~8~r°
vertegenwoordigd, vereenigd worden onder êên Eerie
bestuur ale de Nederduitseb Gereformeerde Eerie in
de Zuid—Afrikaanscise Republieli.”

Met algemeene stemmen aangenomen.
Voorgesteld door den afgevaardigde van Potebef

stroom, Br. Hoffman, gesecondeerd door Br. Lemmer,
van Hartebeestfontein—” .Dat de grond diet vereeni-. vooretel.
ging t4y: Di~ BYBEL GODS WOORD, en de gestrenge
iuzndlzaving van de .Formulieren van .Eenigheid Jet
Gereformeerde Eerie.”

Met algemeene stemmen aangenomen.
Besloten eene commissie aan te stellen, bestaande crnmnasje

uit den Voorzitter en Scriba, benevens Broeders ~
Hoffman en MarC, mu eene verkiaring op te stellen
door de vergadering te teekenen, te kennen gevende
de vereeniging der gemeenten, als besloten en uit
drukking bevattende van hetgeen door de Kerk in de
leer worth beleden en zal worden gehandhaafd.

De vergadering wordt verdaagd tot des avonds 7
uur.

Gesloten met dankzegging door den Voorzitter. viog
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TWEEDE ZITTING,

Iii DE Nzo. GEREE. KERR TE UTRECHT.—4 DEcEMBER, 1866.

Tegenwoordig a! de leden.
Worth geopend met gebed door den Scriba.
Do Voorzitter inaakt bekend, dat de vergadering

gisteren avond niet gehouden is, wegens onvoorziene
omstandigheden.

~ De notulen der vorige vergadering worden na eene
tookend. kleine discussie goedgekeurd en geteekend.
vemlag der Do cominissie aangesteld tot hot opstellen der
commiUie, “veridaring” doet versiag, en Iegt eon stuk ter onder

teekening der vergadering ter tafel.
l4ietaange- Voorgesteld door Brs. L. do Jager en M. S. Per
~ reira, van Utrecht, dat de verkiaring worde aange
COIOTh~ nomen.
aangtotol . Do Voorzitter legt een ander stuk ter teekening

voor de vergadering, en stelt voor, gesecondeerd door
Br. ReLief, van Vaalrivier, dat dit wade aangenolnen.

Voorgesteld door Br. Mare, van Suikerboschrand,
gesecondeerd door C. Neethling, van Potchefstroom
—“ Dat eene commissie aangestdd worde om uit de
twee voorstellen de voornaamste punten op te nemen,
en daaruit éCn voorstel te maken.”

Met algemeene stemmen aangenomen.
Als kden der commissie worden benoemd de leden

der vorige commissie, met de Brs. Burgers en Joubert.
De vergadering worth verdaagd tot ‘s namiddags

3 uur.

NAMJDDAG ZITTING,
TEN 3 ORE.

Tegenwoordig al de loden.
Ter tafel is het vers ag der commissie benoemd in

morgen zitting.
Versias der Wordt voorgesteld door Br. Neethling, Potchef
~~~foio stroom, gesecondeerd door Br. Oosthuizen, Vaalrivier
kCurd, —“ flat bet versiag der commissie worde aange

nomen.”
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Na eene ny uitvoerige discussie waaraan, benevens anclovat.
den Voorzitter en de Scriba, de Brs. Lemmer, F. ~
Joubert, Retief, Hoffman, Hamman, en anderen dee!
nemen, wordt bet versiag aangenomen, en staande
de vergadering door al de afgevaardigden geteekend.
(Zie Byhge I.)

De Voorzitter wenscht de vergadering geluk met de Dank dot
gesloten vereeniging, en wordt door de afgevaardigden ~
der verschillende gemeenten bedankt voor zyne huip ~o1,ot,

en dienst der Kerk tot nu bewezen. Ook de Scriba ookaaaDs.

(Os. Huet) wordt gedankt voor zyne belangstelling. Huet.

AVOND ZITTING.

Os. Cachet legt, op verzoek van Br. Lemmer, van a~t~ flu or
Hartebeestfontein, zyne acte van ordening en legiti- ~
matTe door den Actuarius Synodi der Kaapkolonie ~
ter tafel, die door de vergadering worth in orde be
vonden.

VoorgesteTd door Br. Neethling, gesecondeerd door Do ado

Br. Lemmer—”Dat de 4de December, de dag Jar vaatgoetoid
vereeniging onzer gemeenten in de .liepubliek, ale can ~,ccn ~

Kerkelyke feeetdag Iterdacht worde.” toeo~~.
Met algemeene stemmen aangenomen.
Na het zingen van Ps. 118, vs. 11 en 12, gaat de

Scriba voor in het gebed.
Br. Retief, van Vaahivier, vraagt om inlichting vmogvai~

waarmn de Ned. Geref. gemeente van Wakkerstroom ~
niet in deze vergadering is vertegenwoordigd. N. G. go

Ds. Cachet zegt bereid te zyn om alle mogelyke #..‘°“

in1ichtingen te geven in de zaak van Wakkerstroom ~
ofschoon, naar zyn gevoelen, die zaak hier voltrekt woordiwi.
niet thans behoort, daar de vergadering niet officieel
bekend is met eene gemeente der Ned. Geref. Kerk autwoord
van Wakkerstroom, en die gemeente Tier niet is ver
tegenwoordigd. Hy verzoekt den Scriba ais Voorzitter
te ageeren, en toont daarna uit officigele bescheiden
dat hy de kleine gemeente der Ned. Geref. Kerk op
Wakkerstroom heeft gesticht, dat hy reeds in Mel,
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isoo, gesproken beeR met de Heeren Vermaak,
Visagie, en anderen over eene te houden Algemeene
Kerkvergadering op Utrecht, en dat er toen afgevar.
digden voorloopig zyn benoemd,—dat hy kerk be
steld heeft op de plaats van Oud-Ouderling Grobler,
naby VaaMvier, en den Kerkeraad van Wakker
stroom heeft verzocht that te komen,—dat de leden
der Ned. Geref. Kerk aan Vaalrivier by die gelegen
heid te zamen verklaard hebben in geene betrekking
te staan tot de gemeente van Wakkerstroom, maar
wensehen onmiddelyk te behooren onder de Alge
meene Kerkvergadering der Ned. Geref. Kerk in de
Republiek, waartoe afgevaardigden naar die vergade
ring worden gekozen,—dat hy daarop de Heeren
Sassenberg, Vermaak, en anderen bepaaldelyk heeft
aangeschreven, de in Mei gekozen afgevaardigden
naar de vergadering te zenden of andere afgevaardig
den te kiezen, met byvoeging dat by zich na de Al
gemeene Kerkvergadering niet meet zal kunnen in
laten met gemeenten niet met de Algemeene Kerk
vergadering vereenigd,—dat, tot zyn leedwezen, geen
afgevaardigden van de kleine gemeente van Wakker
stroom verschenen zyn, en het dus schynt of die
broeders niet met ons willen vereenigen, of wellicht
dat zy eerst ons werk willen zien, voor zy zich by ons
aansluiten.

Voorgesteffi door Br. Retief, gesecondeerd door A.
Joubert, Nazareth,—” Dat de zaak in de Notulen
worde opgenomen, en tevens worde bygevoegd dat
het voor hen, gelyk voor alle leden der Nederd.
Geref. Kerk, vrystaat aanzoek te doen zich by otis te
voegen.”

Amcndement van Br. Mabille, gesecondeerd door Br.
Mare,—” flat de vergadering zich niet bemoeye met
gemeenten waarvan geene vertegenwoordigers aan
wezig zyn.”

Amendement van Br. Hoffman, gesecondeerd door
Br. Ferreira,—” Deze vergadering gehoord hebbende
de inlichtingen door den Predikant van Utrecht ge
geven, is daar mede tevreden, en verkla.art zich niet
te kunnen inlaten met zaken van gemeenten of per
sonen niet onder de Algemeene Kerkvergadering res
sorteerende.”
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Net Iaatste amendetnent wordt met meerderheid
van stemmen aangenomen.

Be Voorzitter neemt zyne plaats weder in.
Aan de orde is het concept van “Wetten en Be

palingeii voor de Nederduitsch Gereformeerde Kerk
in de Zuid-Afrikaansche Republiek.”

Noofdstuk I. wordt artikeisgewyze behandeld en
met eenige wyzingen aangenomen.

Be vergadering wordt gesloten met dankzegging
door den Pr~ses.

DERDE ZITTING, Dordozit.
ting.

O~ WOENSDAG, 5 DECEMBER, 1866.

Tegenwoordig al de leden.
De vergadering wordt geopend met gebed door Br.

B. van Rooyen, van Utreclit.
De notulen der vorige vergadering worden gelezen,

goedgekeurd, en geteekend
Wordt besloten om van de orde af te wyken om

nog een oogenblik te spreken over Wakkerstroom.
Voorgesteld door den Voorzitter, gesecondeerd door yon~,toJ~.

Br. Ferreira, van Utrecht—” Deze vergadering erkent ~Wak.
op dit oogenblik geene gemeenten onder haar ressor- nangono
teerend dan die nu hier vertegenwoordigd zyn; erkent men.
diensvo~gens in het Distrikt Wakkerstroom geene
andere gemeente dan die aan Vaalrivier; besluit eene
algemeene uitnoodiging te doen aan de gemeenten in
de RepuNiek tot vereeniging, en eene speciale uit-.
noodiging te zenden aan den Kerkeraad van Wakker
stroom.”

Aangenomen met algemeene stemmen, uitgenomen
van Br. Retief.

Besloten van de orde af te wyken, en te behandelen
bet volgende voorstel.

Voorgesteld door Br. Mare, Suikerboschrand, onzo vor
gesecondeerd door J. Mabille, Hartebeestfontein— ~
“Dat deze vergadering haar gevoelen uitspreke cm
trent onze verhouding tot de Kerk waarvan Ds.
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Postma leeraar is, en tot de Ned. Hen. Kerk in de
Republiek.”

Br. L. de Sager, van Utrecht, vraagt om inlichting
aangaande de Kerk, waarvan Ds. Postma leeraar is.

Pa. fluet Be Voorzitter verzoekt den Scriba inlichting te
geven, hetgeen door Ps. Huet wordt gedaan.

Ers. Neeth- Br. Neetbling, van Potchefstroom, merkt aan dat
ZV~ hy by groote achting voor Ps. Postma en de Kerk

anderen ge. genoemd de “Gereformeerde Kerk” in de Republiek,
meent dat die Kerk in vele opzichten versehilt van de

kennon. Dortsche Kerkorde, gelyk is aangetoond op de Kerk
vergadering te Potchefstroom, April, 1859.

Br. Breytenbach (Lydenburg) spreekt over dezelfde
zaak.

Br. Mabille wyst op het verschil tusschen ons en
de zich noemende “ Gereformeerde Kerk” in de
Republiek, daar de laatste de Kaapsche Synode niet
als haar Kerkbestuur erkent.

Br. E. van Rooyen vraagt hoe het gnu moet. als er
leden can die Kerk tot ons zouden overkomen.

Bit Lemmer, Neethling, en anderen spreken over
deze zaak.

Voorgesteld door Br. Neethling, gesecondeerd door
Br. Hamman—” Deze vergadering beschouwt de
Kerk waarvan Ps. Postma Ieeraar is, in de Republiek,
zich noemende ‘de Gereformeerde Kerk,’ ~behoudens
versehil van gevoelen of die Kerk het regt heeft zich
by uitsluiting te noeinen ‘de Gereformeerde Kerk,’)
als een z,usterkerk, zuiver in de leer en praktyk der
Gereformeerde Kerk, met welke zy Christelyken om
gang wenscht te hebben, zonder dat zy met haar in
eene oflicieele betrekking staat.”

Voorgesteld door Br. Ferreira, van Utrecht, gese-~
condeerd door E. van Rooyen—” Dat deze vergade
ring het uitspreke dat zy met de Kerk waarvan Pa.
Postma leeraar is, in deze Republiek, wenscht te bly
yen in eene vriendschappelyke betrekking.”

Voorgesteld door Br. Mare, gesecondeerd door Br.
Neeth1ing: Dat eene commissie worde aangesteld
om verslag uit te brengen omtrent onze verstandhou
ding tot de Kerk waarvan Ds. Postma Leeraar is.”

commission Dit laatste voorstel wordt aangenomen; en ale leden
~ der commissie benoemd benevens den Scriba (Ds.
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Huet , de BR. Breytenbach, Neethling, en Hamman.
San de orde is: “Onze betrekking tot de Ned.

Herv. Kerk in de Republiek.”
Besloten eene Commjssje aan te stellen, bestaande nit

den Voorzitter en den Scriba, benevens de Broeders
Lemmer, L. de Jager, Prinsloo, en Hoffman, om
hierop te antwoorden.

San tie orde is: “Onze verhouding tot het Gou
vernement.”

Besloten eene Commissie aan te stellen, bestaancle nit
tie Broeders J. J. Burger, N. P. Priosko, A. B.
Joubert. en S. W. tie Jager om hieromtrent rapport
uit te brengen.

Aan de orde is: “Concept van Wetten.” Concept mu
Wotton.Hoofdstuk II., Algemeene Kerkvergadering, het.

welk artikeisgewyze wordt besproken en vastgesteld.
De vergadering wordt verdaagd tot S uur.

NAMIDDAG ZITTING,

TEN 3 Va

Tegenwoordig al de leden.
De Voorzitter vraagt om het rapport met betrek

king tot tie vraag naar onze verstandhouaing tot de ~~
Kerk gesticht in tie Republiek door Ds. Postma als ~slb0~!~

tie “Gereformeerde Kerk.” noeniti.
Het verslag is flog niet gereed.
Ter tafel is bet versiag tier Commissie om antwoord

to geven op de vraag naar tie verstandhoud;ng onzer
Kerk tot de Ned. Herv. Kerk in tie Republiek.

Na eenige discussie wordt dit verslag verworpen en ~
eene nieuwe commjssie benoemd bestaande uit den
Voorzitter en tie Broeders Mare, Burger, en Ferreira, missie be.
aan welke commissie worth opgedragen tie beantwoor_ noemci.
ding der vraag omtrent onze verhouding tot “tie
Geref. Kerk,” tot de Ned. Hen’. Kerk, en tot het
Gouvernement dezer Republiek.

De vergadering worth gesloten met dankzegging.
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VIERDE ZITTING.
ting.

D0NDER.DAG OCETEND, TEN 8 ns.

Tegenwoordig al de leden.
De vergadering worth geopend met bet zingen van

Ps. 84 vs. 3; waarna Br. Hamman, van Pienaars
rivier, het gehed doet.

De notulen der vorige vergadering woMen gelezen
en goedgekeurd.

Ds. Bust Os. Huet vertrokken zynde naar Ladismith, waar
~jt~: zyn dienstwerk hem roept, zoo besluit de vergadering
trokk~a zyne plaats te vervullen door een der leden als assistent
~.Lstcnc Scriba te benoemen. Met gesloten briefjes worth by

~ meerderheid van stemmen benoemd Br. J. Mabille.
Br. Mabille verzoekt dat Br. Hoffman als assistent

Scriba voor deze vergadering benoemd worde.
De vergadering hoort de redenen van Br. Mabille,

en keurt dezelve goed; waurna Br. Hoffman benoemd
wordt, en als assistent Scriba plaats neemt.

Aan de orde is bet vel’slag der op gisteren benoemde
comrnissie, hetwelk door den assistent Scriba wordt
voorgelezen. (Zie Bylage II.)

vsrsIsz!afl Na eenige discussie, vooral ook over het al of niet
r~e gelukkige van de uitdrukking “Jo zich noemende
men. Gereforrneerde .Kerk,” en het moeyelyke om die Kerk

ter eener zyde met geen anderen naam te noemen Jan
waarmede zy zich zelve noemt, noch door Irnar te
noemen do Gereformeerde Kerk daarmede te erkennen
dat zy is de Geref. Kerk per excellentie, en op deze
wyze den schyn te geven, als of de Ned. Ger. Kerk
niet de zuivere Geref. Kerk zou zyn, waaraan de
Pr~ses en de Brs. Lemmer, Joubert, Ferreira, Maró,
L. de Jager, Neethhng, Retief deel namen, wordt
voorgesteld door Br. Mabille, gesecondeerd door Br.
Retief, “Oat bet rapport Jet Commissie worde aan
genomen en goedgekeurd.

Met algemeene stemmen aangenomen.
fl~1dsto~ Aan de orde is: Concept van Wetten. Hoofdstuk

J~~$ JIJ., IV., en V., worden artikeisgewyze behandeld,
gestoM. en daarna met aigemeene stemmen vastgesteld.

Na het zingen van Ps. 84, vs. 6, en gebed worth
de vergadering verdaagd tot ‘a namiddags 4 ure.
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NAMIDDAG ZITTING

TEN 4 va

Tegenwoordig al de leden.
Aan de orde is: Concept van Wetten. Hoofdstuk

VI., Reglement op tie Vakaturen. Artikeisgewyze
besproken en aangenomen.

AVONDZITTING.
Tegenwoordig a! de leden.
Aan de orde is: Concept van Wetten. Hoofdstuk

VII. behandeld en aangenomen.
Be vergadering gesloten met het zingen van vs. 4

van den Avondzang, en gebed.

) I .~ it
VYFDE ZITTING,

7 DECEMBER, 1866,’s ocnpENts TEN 6 UB.E. tuig.
‘N r - I .5 4 ~ I) ( V~ 9Tegenwoordig al.de leden; ~.1 L

•gr;IiqM-~—1—.rn r~T ~De vergaclering wor5lt: geopend-metgebed, zrngen,
en:heC1~eh vk~i4~1”CarSiii~ .•

~ 4 71...)NotWen der vorige .vergadering gelezen etPgoed
g~keurd’1 . ..d u~. ii .l. Vt U -

A’~n’ de d~~& is~’Concept i&~wettêk -Hoafdituk Hoofflfl~
~Fif., Ii, 3c~’4A4iias~geicy~ i3eiia’naaia~ ~g~y iron vuL.x.

JI.i4iitfl~.jA~~f 3~ 219116.1 derwanzigd en-daarna vastgesteld. , . . gold.
- ~ ‘-. ~ ~11 Ti

.Ii• • r.grrn. 2 a.
-PAUZi’~oOi(D~ffflfl VM~vEEN~iTALFlUUR2 I

• nofi ‘4 zi 1 n iii
r..tg5ri~ oTi i.

Na de pauze;aanbde~,orde: ,Concept~vam Wetten.
Rekiement viriforde ,voorl.de Kerkelyke sYergade
ringèis, en’.Instrhètje~foor)den.Djaken Kassier vast
~áteld.a ~ 3 r ~

Ter tafel is de nilmagt der afgevaardigden van
Potchefstroom;twe1k~;goedgekeura worth.
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vrage~ van Br. Retief, van Vaalrivier, vrhagt den Voorzitter
mu inlichting, iii.: “Hoe de Kaafpsche Synode de
Xerlè van D.c. Poatma noemt.”

Inlichting beloofd in de volgende zitting.
Br. Lemmer (Hartebeestfo ~) vraagt: “ Wetic

dntwoord .i3s. Cachet gegeven heeft op het in do Staats
courant verachenen geze•qde van den Hoer van Warme
Zoo op do XerIcverg(”-~’°t~”W to PotchefStTooTfl.

Autwoord toegezegd by de volgende zitting.
Br. Mare (SuikerbOschrafld vraagt: “Of tie

Xaapsche Kerlè den Hoer van WarmelcO ericent ale
Leeraar, en of hy gelegitifMeTtl en due ericend Leeraar
onzer Keric is.”

Jnlichting toegezegd.
Br. ~eethling vraagt den Voorzitter of hy eenige

correspondefl~ gehouden heeft over deze vergadering
met andere LeeraarS.

AntwoOrd beloold by de volgende zitting.

pSUZE VOOR EEN ITAJS fluE.

Na de pauze, is aau de orde: Concept van Wetten.
Wordt voorgesteld door Br. Neethliflg (Potchef
stroom), gesecondeerd door Br. Joubert (I4artebeest-
fontein , ondersteund door Br. Mabille en anderen:

voorsta “Pat de Wets~artikelefl flu behandeld, vastgesteldworden als de Wetter’ en Bepalingen der Neder
duitsch Gereformeerde Kerk van de Zuid_Afrikaa118~t

• Republiek. Dat de leden der Kerk uitgenoodigd
zullen woMen in den tyd die er verloopt tot de eerst
volgende Algemeefle ~0~kvergader111g, hunne opmer
kinwen omtrent, of hunne bezwarefl tegen deze Wetten
en ~epa1ingen schriftelyk by den Scriba der Alge
meene ~erkvergaderin)g in to zenden, opdat dezelve
by die vergadering kunnen worden overwogen.

“Deze wetten inmiddels van den ilden December,
1866, van kracht zynde, en deze Algemeene Kerk
vergadering de by de wet bepaalde commissien
benoernende.”

Met algemeefle stemmeR aungenOiflen.
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Voorgesteld door Br. Mare, Suikerboschrand ge
secondeerd door F. Joubert, Hartebeestfontejn. “Dat
bet origineele afschrift der Wetten en Bepalingen tin
door at de afgevaardigden onderteekend worde.”

flit voorstel aangenomen zynde, worden de wetten, ouaert~,.

staande de vergadering, door den Voorzitter en door at
de leden geteekend.

Ms Voorzitter, Scriba der Mgemeene Kerkvergade Voor~ttas
ring, en Qu~stor, voor het aanstaande jaar, wordt ~t$~’~
benoemd Ds. Cachet, Predikant te Utrecht. JCerkverg.

Met gesloten brief,jes worth de Kerkelykecorumjssje Kerkelyke
voor het volgende jaar benoemd als volgt: Ds. Cachet, CoInmissIo.

Voorzitter en Scriba; de BB. M. S. Ferreira, E. van
Rooyen, A. Joubert, J. S. Burger.

Als Consulent voor de vacante gemeenten Lyden- Consulont.
burg, Nazareth, Hartebeestfontejn Heidelberg, Pie- SChRP.

naarsrivier, en van de leden der Kerk te Potchef
stroom en Vaafrjvjer (Distrjkt Wakkerstroom) worth
benoemd Ds. Cachet, van Utrecht.

Be vergadering worth verdaagd tot ‘s avonds zes
Un’..

AVOND ZITTING, Avondzjt

Thi 6 URE.

Tegenwoordig al de leden.
Aan de orde is de beantwoording der vraag van Do ~node

Br. Retief: “Hoe de Synode der Ned. Geref. Kerk
in de Kaapkolonie, de Kerk waarvan Ba. Postnia kentnie~

keraar is, in ofliciee)e stukken noemt?”
Worth aangetoond uit de Handelingen der Synode Kerk, enz.

van 1862, dat de Synode bepaaid heeft niet te kunnen
erkennen “den naam van Gereformeerde Kerk van
Zuid-Afrika, die die Kerk zich zelve gegeven heeft”

Aan de orde is de vraag van Br. Lemmer, van
Hartebeestfontejn, omtrent de door den Beer van
Warmeloo op de Kerkvergadering te Potchefstroom den Beer

van Warn,e.February 11. gebezigde, woorden omtrent Ds. Cachet. Ioogo&ge.
Be Voorzitter toont aan wat hy in het Yolicablad— keurd.

Mel, iSGO—op die woorden heeft geantwoord, en
deze zaak word besproken.

B
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4eang van Wordt besloten: “Deze vergadering geeft het ala
haar gevoelen te kennen, dat het gedrag van den Beer

argokeurd. van WarmekO in bet ujten der woorden ala voormeld,
onbestaanbaar is met bet karakter van een Christen en
met de roeping van een leeraar,—en keurt good het
geen door Ds. Cachet in dezen is gedaan.”

Worth gevraagd door Br. Lemmet, of do Beer
van Warmeloo een wettig gelegitimeerd en dna erkend
leeraar onzer Kerk is.

Do fleer van Be Voorzitter antwoordt, dat de Heer van WarmelOO
Gfl2~ erkend leeraar onzer Kerk, en NIET beroepbaar
is in eenige gemeente der Ned. Geref. Kerk van Zuid

euftouzo Afrika.
Wordt gevraagd door Br. Mabille, of de predikan

bear, ten der Ned. Hervormde Kerk aihier beroepbaar zyn
in de Kaapkoloflie ~

Eveninindo Waarop door den Voorzitter geantwoord worth, dat
~rO(flt~31 hy meent dat zy niet bewepbaar zyn, tenzy zy zich
Kerk elMer onderwerpen aan een colloquium doctum en aoedge
,nndercoU~
(Pliumdoc’ keurd zyn.

Aan de orde is de vraag van Br. Neethling: “ Of
de Voorzitter eenige officieele correspondentie heeft
gevoerd met leeraren onzer Kerk met betrekking tot
deze vergadering!”

correepon. Be Voorzitter deelt mede wat hy in dezen gedaan
~ heeft, en leest eenige brieven van predikanten

vangen over deze zaak, waarmede de vergadering
tevreden is.

Wordt gevraagd door de Brs. Lemmer, Mare, en
anderen, of de Voorzitter bereid is om nu, staande do
vergadering, het voorgestelde formulier voor predi
kanten to onderteekenen.

DeVoorzitter~ 11igbereidte zyn.
n, cachet Het formulier wordt behoorlyk op schrift gesteld,

en door Os. Cachet, staande de vergadering, getee
kend; waarna de leden hunne namen plaatsen op het

kenton. zelfde document, ala getulgen der ondei.teekening.
Volmagt wordt verleend aan den Voorzitter gm ten

behoeve en ten laste der vergadering aanteschaffen do
noodige boeken, benevens een kist of trommel mu 4e
Kerkelyke papieren daarin te bewaren.

venla; van Aan de orde is de behandeliug van den staat der
0Zt0~ verschillende gemeenten.
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I. IJTREOHT.

Mededeelinaen worden aedaan door de afgevaar- V~ccht
digden van Ut~echt, waarui’t blykt dat de toestand der ~
gemeente over het algemeen reden tot dankzegging hold.
oplevert.

Met betrekking tot het salaris van den Predikant,
die geen Consulentsalaris van eenige gemeente heeft
willen ontvangen, wordt overeenkomstig Art. 74 der
Wetten en Bepalingen besloten:

£ s. d.
Dat in de kas der gemeente Dopalingen

Utrecht, voor het jaar 1867,
zal gestort worden door de
gemeente Lydenburg ... 41 5 0 indoKate.

Icoavar,Vito Nazareth ... ... 41 5 0 Utrocig.

Vito Hartebeestfontein ... 20 0 0
Dito Pienaarsrjyjer .., 12 10 0
Vito Heidelberg ... ... 10 0 0
Vito Potchefstroom ... 15 0 0
Dito Vaalrivjer ... ... 12 10 0

Ter betaling van welke somnien de afgevaardigden
zich, namens de door hen vertegen’woordigde ge
ineenten, verbinden.

II. LYDENBUIZO.

De afgevaardigden van Lydenburg geven versiag va~Iag,~
van den staat der gerneente, en deelen mede dat het ~
noodzakelyk is geworden de gerneente te deelen, en
in het distrikt Lydenburg en nienwe gemeente te
stiehten.

Voorgesteld door Br. E. van Rooyen, van
Utrecht, gesecondeerd door Br. Mare, van Suiker
boschrand—” Deze vergadering keurt goed en beves
tigt al bet geen door den Kerkeraad, Aug. 1SCG, in
de zaak de verdeeling van de gemeente, en de stich
ting eener nieuwe genieente is besloten, en beveelt
dat aan die besluiten ten spoedigste zal gevolg wor
den gegeven, en draagt den Scriba op afschrift te
geven van dit besluit aan den Eerw. Kerkeraad van
Lydenburg.

Met algerneene steinmen aangenonien.
E2
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3. }~azareth. III. NnsitETii.

De afgevaardigden benevens Ds. Ca~li~? ~4en
versiag van het geen gedaan is in de zaalZ fa~i\d~
stichting der gemeente in het dorp Nazareth. St I —

StStiug Voorgesteld door Br. Lemmer, gesecondeerd abo~
~ Br. F. Joubert—” Deze vergadering gehoord heb
~4a,prthbe. bende de mededeeling der afgevaardigdefl, keurt goed

de stichting der gemeente als de Ned. Geref. ge
meente van Nazareth, den aanleg van het dorp, en al
hetgeen door den Kerkeraad en de gemeente in
dezen is gedaan.

~Iuiten Beveelt dat de nieuw gekozen kerkeraadsleden zoo
~~nitkO spoedig moge~yk worden bevestigd, een begin ge
Comm~ssie. maakt worde met den verkoop der erven en den bouw

der kerk, en draagt op aan de Kerkelyke Commissie
op de plaats zelve maatregekn te nemen dat aan deze
bes~uiten der Kerkvergaderiflg ten spoedigste gevoig
worde gegeven, en behoorlyk versiag te doen by de
Algemeene ~erkvergaderiT1g.

IV. HARTEBEESTrO~TEI~.

De afgevaardigden benevens den Voorzitter doen
versiag van den toestand der gemeente te Hartebeest
fontein.

Na eene langdurige bespreking, wordt voor
vcslag ~esteld door Br. Oosthuisen, gesecondeerd door
~ &. Retief, Vaahivier, — “De vergadering ge

hoord hebbende bet vers~ag der afgevaardigden der
gemeente, en van Ds. Cachet in zake der stichting
dezer gemeente kort na de komst van Us. van tier
Hoff in dit land,—de handelingen met betrekking tot
de this genoemde vereeniging der gemeente met de
Hervormde Kerk in de Republiek,—

enmaoiro. ‘~De latere handelingen van verreweg bet grooter
~It1O~dO deel der gemeente, ontkennende de wettigheid der

b~ dusgenoemde vereeniging voormeld,
“Beseliouwt de gemeente Hartebeestfontein nog

steeds te zyn als vroeger, eerie gemeente tier Ned.
Geref. Kerk,—

Onticent de wettigheid tier dusgenoemde inly
ving by de Ned. Herr. Kerk in de Republiekr
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Keurt goed en bevestigt a! het geen door Ds.
Cachet en de leden der gemeente is gedaan, Octo
ber IL”

Beveelt dat het ontbrekende getal Kerkeraads
leden uit de gemeente worde aangevuld, maatregeien
genomen worden ter inning der aan de Kerk ver
schuldigde gelden, draagt aan den Consulent en
Kerkeraad op zoo spoedig mogelyk een verder ver
slag van den staat der gemeente en der Kerkgelden
op te zenden naar de Kerkelyke Comrnissie ter over
weging, en geeft aan de gemeente van Hartebeest
fontein in erustige betrachting 1 Corintbe, xiii.

Met algemeene stemmen aangenomen.

V. HEIDELBERG (SuIicEKnosdnRswD).

Br. Mar~ geeft verslag van den staat der gemeente vers1a~ no
waarna besloten wordt op voorstel van Br. L. de ~
Jager, gesecondeerd door M. S. Ferreira, van Utrecht: ~

“De vergadering gehoord hebbende het verslag Br. Mare.

uitgebracht door Br. Mare verneemt met blydschap,
dat er alle hoop bestaat op de voortdurende toeneming
der gemeente,—keurt goed ha werk van Us. Cachet
aldaar, en geeft zyn dank byzonder, naast den fleer,
aan Br. Jacob Mare voor de gewigtige diensten door
hem aan de Kerk aldaar bewezen.

VI. PIENLuIsRIvrEjt.
Na het verslag der afgevaardigden van Pienaars- Verslagvan

rivier, Brs. Hamman en Badenborst, komt de verga
dering tot h~ volgende besluit: gelcemt

De vergadering gehoord hebbende het versiag
der afgevaardigden van Pienaarsrivier, dat de leden
der gemeente aldaar vroeger behoorden onder Lyden
burg, later byna gedwongen zyn geworden om te be
hooren onder de Ned. fiery. gemeente van Pretoria,
eindelyk zich weder hebben vereenigd als eene ge
meente der Ned. Geref. Kerk onder Consulentschap
van Us. Cachet,—

Verneemt met blydsehap dat ook aldaar eene ge
trouwe gemeente der Ned. Geref. Kerk gevonden
wordt, en drukt haar wensch Uk dat die gemeente zoo
spoedig mogelyk een aanvang make met het bouwen
eener Kerk.”
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VII. POTCREF5TR0OM.

~~nn De Brs. Hoffman en Neethling doen versiag, waar
na voorgesteld wordt door Br. Retief, Vaalrivier,

~ gesecondeerd door Br. Breytenbach, Lydenburg, en
met algemeene stemmen wordt aangenomen: “De

~ verg~deñng heeft met blydsehap vernomen dat er ook
te I’otchefstroom getrouwe leden der Ned. Geref.
Kerk worden gevonden, en de hoop mag woMen ge
koesterd op eene spoedige toeneming der gemeente.”

Draagt aan den Consulent op met de gemeente
aldaar in de vacuture des Kerkeraads voorziening
te maken, maatregelen te nemen dat er eene behoor
tyke Kerk gebouwd worde; en hoopt dat middelen in
bet werk zutlen worden gesteld om zoo spoedig als
mogetyk voor Potchefstroom een yve’rig, belcwaarn,
getrouw Ieeraar van bekende orthodoxe gevoelens te
beroepen.

VIII. VAALRIVIER (DISTI{TkT WAKKERSTROO3L

v&s~sgnu Na de gewone mededeelingen der afgevaardigden
Va~iVi& komt de vergadering tot het volgende besluit.

Voorgesteld door Br. Mare, gesecondeerd door Br.
Neethling: “De vergadering, uit. de mededeeling der
afgevaardigden van Vaatrivier Distrikt Wakker
stroom , vernomen hebbende, dat aldaar niet weinige
leden der Ned. Geref. Kerk wonen die aan de Kerk
wensehen getrouw te blyven,—dat een der broeders
aldaar een gedeelte grond wil afstaan voor eene
Kerkplaats,”

Bepaalt: “Dat de Consulent, met de gemeente
voorziening make in de vacature des Kerkeraads,
hoopt dat er zoo spoedig mogelyk eene Kerk gebouwd
zal worden, en de Kerkplaats een naam zal krygen,
en dat het den Beer behagen moge hierop Zyn zegen
te schenken.”

Daar het reeds byna een half uur over middernacht
is, wordt de vergadering gesloten met het zingen van
vs. 4 van den Avondzang en dankzegging.
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ZESDE ZITTINd~ •“

~ us}f ia zittlng.,11~,~
ZATIJRDAG, 8 DEcEMBER, 1866.

Opening der vergadering ten 9
Tegenwoordig al de leden.
Be notulen der vorige vergadering worden gelezen.

en na eenige discussie, goedgekeurd en geteekend.
Aan de orde is: Middel van yervoer des leeraars op

zyne Consulentsreizen door de Republiek.
Voorgesteld door Br. Neethling, gesecondeerd door B~Iotenéen

Mare: “In aanmerking nemende dat bet ongemak- ~nof to
kelyk is voor den Predikant Consulent om op zyne ~°~I~J~r
reizen gedurig van rytuig te moeten veranderen; zoo van Os.
besluit de vergadering, dat het opgedragen worde aan
de Kerkelyke Commissie om voor de eerstvolgende ~
reize een behoorlyken wagen te huren, en verder een
goeden wagen te koopen of te laten maken, ten laste
der gezamenlyke gemeenten, die wagen te blyven het
eigendom der Aigemeene Kerkvergadering, ten ge
bruike van Ds. Cachet op zyne reizen door de
Republiek.”

Amendement van Br. L. de Jager, gesecondeerd
door Br. J. W. de Sager, Utrecht: “flat deze ver
gadering vohloende gelden te zamen brenge uit de
private fondsen der leden om een wagen te koopen.”

Ter stemming gebracht, wordt het amendement vet’
worpen en het voorstel aangenomen.

Be vergadering wordt verdaagd tot Maandag
ochtend

Gesloten met dankzegging.

ZEVENDE ZITTING,
zittmg.

M&A,DAG, 10 DEcEMBER, 1866.

Be vergadering wordt geopend ten 8 ure, met gebed
door den Voorzitter.

Be notulen der vorige vergadering worden gelezen,
goedgekeurd, en geteekend.

Aan de orde is de vraag van Br. Lemmer: Of er
nieuwe gezangen in de Kerk staan Ce worden in~e
voerd, en welke Bybels in de Kerk zullen worcten
gebruikt?
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enniouwe Voorgesteld door Ds. Cachet, gesecondeerd door
~ Br. Retief, en ondersteund door velen: “Daar bet

bekend is dat men in de Kerk van Holland een
sleehts do nieuwen bundel gezangeu wil invoeren, en er een
tegeuw.
Bunde~ gerucht bestaat dat dit ook rn de Repubhek bet geval
~ zal zyn; oak dat er eat eantat Bybets in de Repubtiek
og~en zyn ingevoerd, owlet den naarn van Praehtbybets, MET

ROODE BANDrN, wet/ce BybeLs seer en nadeetig van de
oude Staten-vertaling verschiflen,”

Staten vet- Zoo besluit de vergadering: “Dat de nu in de
~~a~ng Kerk gebruikte bundel Evangelische gezangen, in
~u~ktInde gebruik zal blyven,—doch geen nieuwe gezangen tot

Kerkgebruik zullen worden toegelaten; en verder,
dat by de openbare Godsdienstoefeningen in de Kerk
geen andere Bybel dan de erkende Staten-vertaling
zal woMen geduld.”

Met algemeene stemmen aangenomen.
Aan de orde is: Rekeninaen tegen het Algemeen

Kerkfonds.
Wordt besloten: “Dat het aan de Kerkelyke Corn

missie opgedragen zy die rekeningen na te zien, en
naar bevind van zaken te handelen.”

Aan de orde is: de eerstvolgende Algemeene Kerk
vergadering.

Eoerstvoig. Worth besloten dat de eerstvolgende Algemeene
~CL~TL Kerkvergadering gehouden worden zal, DV., op den
Wezaroth. eersten Maandag van October, 1867, en volgende

dagen, op Nazareth. distrikt Lydenburg.
Aan de orde is: He drukken der Notulen, en der

Wetten en Bepalingen.
Drukkonder Wordt opgedragen aan de Kerke~yke Commissie

om te lawn drukken 800 exemplaren der Notulen, en
800 exemplaren der Wetten, en te zenden aan

Den Kerkeraad van Utrecht, 150 exemplaren,
,, ,, Lydenburg, 100 ,, van ieder,

Nazareth, 100 ,,

Hartebeest
fontein, 100

Heidelberg, 50
Pienaars it. 50

DegemeentetePotchefstroom 150
Vaalrivier, 50
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ter verspreiding, benevens één exemplaar san iederen
Kerkeraad ter bewaring onder de Kerkdyke papieren.

Worth besloten dat geen exemplaren der Wetten
voor edit zullen erkend worden dan die door den
Voorzitter der Algemeene Kerkvergadering zyn ge
teekend.

Aan de orde is het verzoek van Br. Lemmer, Hat.. ~ ,~

tebeestfontejn: Om afschrift van het geen deze ver
gadering besloten heeft omtrent onze verstandhouding lit toege.
tot de Kaapsche Synode, tot de Ned. fiery. Kerk in
de Republiek, en tot de Kerk waarvan iJs. Postma
ieeraar is, van het onderteekenings formulier en van
hetaeen besloten is omtrent Hartebeesifontein

Qoorgeste)d door Br. Maté, gesecondeer~ door Br.
Neethling: “Dat geen extracten ver]eend worden nit
de notulen voordat dezelve gedrukt zyn.”

Amendement van Br. Retief: “flat aan het verzoek
van Br. Lemmer voldaan worde tegen betaling van
het by Art. 207 bepaalde.”

Het voorstel worth aangenomen.
Aan de orde is: “Briefwisseling met de Kaapsche

Synode.
Voorgesteld door Br. Retief, gesecondeer~ door Briotwis~.

Br. Neethling: “Dat het san de Kerkelyke Comnjis_ ~f~°V°
sie worde opgedragen te zenden naar de Synode der j~~ap.
Ned. Geref. Kerk in de Kaapkolonie, éen exemplaar vrystaat.
der gedrukte notulen en der flu vastgestelcle wetten,
met begeleidenden brief, uitdrukkende het gevoelen
der vergadering dat de Ned. Geref. Kerk in de Repu
bliek ook in hare nieuwe organisatie ala eene zuster
Kerk mag blyven erkend, overeenkomstig Synodaal
beslujt, 15 October, 1863; ook een exemplaar der
notuien en der wetten naar de Synode der Ned. Geref.
Kerk in den Vrystaat, met begeleidenden brief.”

Met algemeene stemmen aangenomen.
Met betrekking tot de Ned. Geref. Kerk in Natal commj,~j0

worth besloten, voorgesteld door Br. Neethling, gese- naarNataL
condeerd door Br. E. van Rooyen: “flat eene Corn
missie, bestaande uit fis. Cachet en een of meet leden
der Kerkelyke Commissie, de eerstvolgende Alge
meene Kerkvergadering in Natal bezoeke, copy van
wetten en notulen overhandige en zich &s eene zuster
Kerk bekend stelle.”
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vceIau~r Het worth opgedragen san den Voorzitter een kort
versiag dezer vergadering. benevens het in de notulen
opgenornen versiag der gemeenten op ft zenden naar
de Kerkbode ter plaatsing.

DoopeniAd. Aan de orde is bet voorstel van Br. Mare, gesecon
regis. deeM door Br. Neethling: “Dat voor iedere gemeente

de doop en lidmaten boeken in behoorlylce orde
gebracht worden.”

Wordt besioten: “Dat bet an den Voorzitter zy
opgedragen ft zorgen dat iedere gemeente haar eigen
doop en lidmaat.regiSter hebbe.”

Byisgen. Wordt besloten, als bylagen der notulen te laten
druicken, bet formulier onderteekend door Ds. Cachet,
de acte van vereeniging der gemeenten, en het versiag
der commissie in nice der verhouding onzer Kerk tot
andere Kerken in de Republiek en tot bet Gouverne
ment.

w,tnoo’Lu. Besloten, dat het woord van uitnoodiging aan de
verschiliende gemeenten ifl de Republiek, die niet
onder ons Kerkbestuur ressorteeren, doch met otis
dezelfde waarheid willen handhaven opgenomen worde
in het voorwoord der notulen.

Brief van Staande de vergadering wordt een brief ontvangen
van den fleer D. A. Sandbrink. (Zie Bylage IV.)

brink. De Heer Sandbrink Was verzocht om zyne rekening
in te dienen root bewezene diensten san de vergade
ring, doch weigerde eenige betaling daarvoor ft ont
yangen. Ook de Heer K. Bruit’s, Koster te Utrecht,
weigerde betaling voor zyne extra diensten ft ont
vangen.

Wordt besioten.
Dankbctui- Voorgesteld door Br. Hoffman, van Potchefstrootn,
~aa~de gesecondeerd door Br. Lemmer, Hartebeestfontein:
~ZVt. “Dat de dank der vergadering worde toegebracht aan

den Heer Sandhrink, den Beer Brains, en verder aan
al de vrienden op bet dorp Utrecht, voor de vriende
lyke en gastvrye ontvangst door de afgevaardigden
genoten, hen alien Gods beste zegeninge toebid
dende, met byvoeging dat bet de wensch der afgevaar
digden niet van Utrecht) is dat zy in de gelegenheid
zullen gesteld worden ook eenmaal afgevaardigden
van Utrecht in hun midden te zien en vriendelykheid
te bewyzen; en dat de Voorzitter verzocht worde, by
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de eerste gelegenheici, die dankbetuiging aan de
gemeente overtebrengen.

De Voorzitter, namens de gemeente Utrecht, ant
woordt met eenige toepasselyke ivoorden.

By monde van cen der leden Br. Neethling En aa~z den
worth de hartelyke dank der vergadering nogmaals Voorzitter.

aan den Voorzitter toegebracht.
Niets meej~ aan de orde zynde, worden de notulen Ondertee.

in hun geheel gelezen, goedgekeurd, en geteekend als ~

volgt.
F. LION OACHET, V.D.M., Utreeht,

Voorzitter en Scriba.
S. W. DE SAGER.
N. S. VAN Roonmr.
L. DR JAGER, G.ZOON.
M. S. FERREIRA.
S. S. BURGER.
S. H. BREYTENEACH.
A. B. JOUBERT.
N. P. PRmSLOO.
J. MARInE.
H. R. LEMMEH.
F. JOUBERT.
J. P. MARE.
H. BADENHORST.
M. W. HAMNAN.
S. S. HOFFMAN.
C. L. NEETELING.
F. P. RETIEF.

S. A. Po~mji~m.
At. F. S. OOSTHUYSEX.

De onderteekening geschied zynde, wordt de ver
gadering gesloten met dankzeggen en het zingen van
Psalm 134 vs. 3.

F. LION CAcan.
Utrecht, 10 December, 1866.



BYLAGE I.
COP’.

Verlèlaring.

Wy ondergeteekenden, vertegenwoordigende de verschillende
gemeenten der Nederduitsch Gereformeerde Kerk in de Zuid
Afrikaansche Republiek, door de losmaking van de Synode der
Nederduitsch Gereformeerde Kerk in de Kaapkolonie in 1862,
en voor zoo ver Utrecht en Lydenburg hetreft door de losmaking
van den ring van Natal in 1864 en 1866, in de noodzakelykheid
gebracht om op het voetspoor der Ned. Geref. Kerk in Natal en
in den Vrystaat zich te vereenigen onder óén Kerkbestuur
binnen de grenzen der Republiek,—

Verklaren by dezen, namens de gemeenten door ons vertegen
ivoordigd, dat wy ons vereenigen onder één Kerkbestuur als de
Nederduitsch Gereformeerde Kerk in de Zuid-Afrikaansche
Republiek, terwyl wy de Nederduitsch Gereformeerde Kerk in
de Kaapkolonie beschouwen als onze Moeder-Kerk in Afrika,
—dat wy in de leer zullen vasthouden aan den Bybel, bet
Woord Gods, en diensvolgens gestreng zullen handhaven de
Formulieren van Eenigheid der Gereformeerde Kerk als vast
gesteld op de Synode van Dordrecht 1618-19, en in de Liturgie
en openbare Godsdienstoefening ons blyven regelen naar de
gebruiken der Ned. Geref. Kerk in de Kaapkolonie.

Aldus gedaan en geteekend in de vergadering van heden
den Vierden December, Achttien Honderd Zes-en
Zestig.

Was geteekend—
Namens de Gemeente, Utrecht:

F. LION Osonrr, Predikant,
J. W. DE JAOEu,
E. J. VAN ROOYEN,

L. DE JAGEE, G.zooN,
M. S. ]i’EEREIRA.
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Namens dot Ned. Geref. Gemeente, Lydenburg:

J. J. BURGER,
J. H. BREYTEN~Q~

Namens do Ned. Goref. Gemeente, Nazareth:

A. 8. JolmEii;
N. P. PRINSLOO.

Namens de Ned. Geref. Gemeente van Hartebeestrontein

F. JOUBERT,
H. iL LEMMER,
J. Mirna~.

Namens do Ned. Geref. Gemeente van Pienaarsrjyjer:

H. Bsn~n~o~
M. W. HA~rM~.

Namens de Nec]. Geref. Gemeente van Suikerboseln.ana.

J. P. Msa
Namens de loden der Ned. Geref. KeNt aan Potchefatroom.

J. J. Hopnrs.i~
C. L. NEETHLXNG.

Namens do loden der Ned. Geref. KeNt aan Vaafrjvjer.

J. A. POTGIETER,
M. J. J. OOSThUJSEN,
F. D. RETIEP.

In tegenwoorc]jgh0j~ van

F. LION CACErt’,
Pr~eses der Algemeene Kerkvergaderjng

P. Hurt’, Scriba.

—

BYLAGE U.
Von/ag dot Commissi0, benoemd om eon antwoord Voortestej/~

op do naag omtront do ver/zouding onzer Kerli tot andere
Ker/len in do Repu&lie/l en tot hot Gouveyne,~,~

Do Commjssje benoemd em een antiyoord voortesteijen op de
navolgende vragen:

I. Welke is do verhouding der Nederdujtsch Gerefor_
meerde Refit in dit land tot do KeNt aihier die zich
noemt “do Gereformeerde Kerk”?
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11. Welke is de verhouding der Ned. Geref. Kerk tot de
Ned. Herv. Kerk in de Republiek?

III. In welke betrekking staat de Ned. Geref. Kerk tot
bet Gouvernement in de Republiekl

Wenscht nfl den haar opgedragen last te voldoen, door het als
haar gevoelen uitspreken, met betrekking tot

De eerste vraag:
Dat de verhouding onzer Kerk tot de zich noeniende

de Gereformeerde Kerk” is eene vriendschappe
lyke.

In antwoord op de tweede vraag:
flat de deur onzer Kerk zoo wyd als mogelyk geopend

is voor die leden der Ned. Herv. Kerk die getrouw
willen blyven aan hunne Moeder-Kerk.

In antwoord op de Iaatste vraag:
Pat hetniet noodigis datdeze vergadering haar gevoelen

hierover uitspreke.
Hopende dat de vergadering met bet gevoelen der Commissie

zal instemmen.
Hebben wy de eer te zyn,

De Commissie voorm.,
(Was get.) F. LION CACHEt.

J. P. MARE.
M. S. FERIIEIRA.
C. L. NEETULINO.
S. J. Buiwsu.

BYLAGE III.

Formulier onderteelcend door La. Cachet.

1k, ondergeteekende, bedienaar des Goddelyken Woords
behoorende tot de Algemeene Kerkvergadering der Nederduitsch
Gereformeerde Kerk in de Zuid-Afrikaansche Republiek, ver
klare opregtelyk en met een goed geweten voor den Heer, met
deze onderteekening, dat ik van harte geloof, dat aIde artikelen
en leerstukken vervat in de Forniulieren van Eenheid der Gere
formeerde Kerk Geloofsbelydenis, Heidelbergsche Catechismus
en Dordscbe Leerregels in alles met Gods Woord overeen
komen. 1k beloof derhalve dat 1k de leer daarin vervat, naarstig
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lyk zal leeren en aetrouwelyk voorstaan, zonder lets daartegep.,
hetzy heimelyk oP in het openbaar, direct of indirect, te leerea
of te schryven, aismede dat 1k niet alleen alle dwalingen tegen de
leer strydende en welke door de Nationaje Synode van Dortrecht
in 1618-1619 veroordeeld zyn, verwerp, maar dat ~k ook genegen
hen dezeftre te wederleggen tegen te spreken, en alien arbejd
aan te wenden om dezelve nit de Kerk te weren.

En indien het mogt gebeuren dat ik later eenig bezwaar of
ander inzigt omtrent deze leer kryg, beloof 1k, dat 1k hetzelye
noch openlyk noch beimelyk zal voorstaan, leeren of verdedigea
met preken of schryven, voor dat 1k hetzelve aan de Algemeene
Kerkvergaderjng zal. openba.~.en om aldaar nader onderzocht te
worden; terwyl 1k my ten alien tyde bereid verklaar, my aan de
uitspraken der Aigemeene Kerkvergaderjng gewilhig te onder_
werpen, indien 1k bevonden worden mogt. tegen eenig gedeeI~
van deze verkiaring en behofte gehandeld te hebben.

En indien de Aigemeene Kerkvergaaerj~g te eeniger tyd,
ten einde de eenigheid en zuiverheid der leer te behouden, goal.
vond eene nadere verkiaring van myn gevoelen omtrent een of
meer der voormeide artikehen te eischen, zoo beloof 1k by deze
plegtig dat ik daartoe ten allen tyde wihhig en bereid zah zyn.
En in geval 1k ann gezegde verkiaring ontrouw worden mogt,
my aan de Kerkelyke tucht der Algemeene Kerkvergaaerjng
behoudens het in Arc. 193 der Wecten en Bepahingen vastge..
gestelde, niet te zuhien ontrekken.

Algemeene Kerkvergaaeijng te Utreclit,
vyfde zitting, 7 Dec., 1866.

Get. FRANZ Lxo’- CACHET.

Bovenstsanae onderteekening is geschied in onze tegen
woordigheid:

S. W. DR JAGER. H. B. LE~flrER.
E. J. Va R0GYEN. F. JOUBERT.
L. DR JAGER, G.zoo~. J. P. MARE.
It S. Fn~usn~. H. BADENROE~T
S. H. BRErrE~q~~~fl S. J. HOFFMANN

S. J. BURGER. C. I,. NEETULING.
N. P. Pitrzqsjoo. F. P. EErIEr.
A. B. JOTJBERT. J. A. Po’mxrrER.
S. M.~,BILLE. M. S. S. O05TfltJys~
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