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ALGEMEEN REGLEMENT
VOOR RET BESTUUR BER

JJtctrnZrui(%cftc ~L~nbonnbc TSnk,
IN ZUID-AFRIKA,
•

ONTWORPEN IN BE ALGEMEENE KERKVERGADERING,

Gehouden binnen de Kaapstacl, op den 2 November, en volgencle dagen
van iset Jaar 1824.

EERSTE AFBEELING.
ALGEMEENE BEPALINGEN

Ant I.
H~

Hwr BESTUUR DER RERVORMUE KERK wordt uitgeoefend,
en SYNODAAL.

GEMEENTSLYK,

~{1NGS~VYZr

AnT 2
Be Leden der Kollegien, waaraan dit onderscheiden bestuur, volgens na te meldéne be
palingen, worth opgedragen, stemmen altyd hoofdelyk.
Er zyn drie Riogen, de cerste be,taande. ult de Kerken van de Kaapstad, Stelleabosch, Panri, Zwartland en Somerset;

de tweet/c nit die van Tulbach, Z~veIIendam, Caledon, George en Worcester; de dent/c nit die van Graaft-Reinet, Uitenbagen,
Crndock en Beaufort.
-

ART. 3.

Be inindere besturen lebben hef regt, voorstellen in to zcnden nan de hoogore, en in
voorkomende gevallen’deFielver vobriloliting té vragèñ; terwyl zy danizentegen verphgt zyn,
nan do aanschryvingen der hoogere Kollegien te voldoen.
Mn’. 4.

Eèn minder Kerkbestuñr ~vermeenende door do besluiten van eon hooger bezwaard to
zyn, heeft hot regt zich deswegens by nag hooger bestuur to bekiagen; mits nogtans
gohouden zynde, van inmiddels aan do ontvangene bevolen te gehoorzamen, ton zy do zaak
by do eindelyke uitspraak, niet weder in zyn gehee~ zoudo kunnen gebragt warden.
AnT. 5.
~Tazi nile znken, by uitspraak vail eon kerkelyk Kollegie beslist, vail appel aan het in
rangvolgend hoogere Kollogie, dochter tweeder jnstantie beslist zynde, wordt geen nieuw
appel toegestaan.
ART. 6.
Van zaken volgens hot voorgaande artikel, in appel vervolgd wordende, zal do kennis
fleming trapswyze moeten goschieden, en ~eene zaken voor de Algeineene Vergadering
inogen worden gobragt, welke eerst in de flingsvergadering hadden bohooren te wordon
afgedaan; tenware er inmidde}s geene Rings Vergadering was gehouden, en de aard der zaak
eene spoedigere afdooning vorderde. ARes echier onverininderd de bevoegdheid dor
Algerneene Vergadering om ook zonder hooger beroep, kennis to nemen van zaken, tot hot
bolang der Kerk in hot Algerneen, en tot haro coinpetentie hehoorendo.
ART. 7.
Be zorg voor de belangen zoo van hot Christendom in hot algemeen, als van do Hervormdo
Kerk inhetbyzonder,de handhavingharer leer, do verinoordering van Godsdienstigo kennis,
de bevordering van Christolyke zeden, de bewaring van orde en eendragt, en do aankweeking
van onderdanigheid aall overheid en wetton, moeten steeds hot hoofddoel zyn van alien, ale
in ondersoheidene betrekkingen met hot korkelyko bestaur belast zyn.
ART. S..

Ale Kerkbesturen gedragen zich, ovoreeukomstig do vnorschriften, zoo Algemeêno als
byzoudere verordeningen, wdilce reeds zyn, of vervolgons wettig zullen wordon vastgosteld.

TWEEDE AFDEELINC-.
.Iangaande do Algemeene Kerlevergadering in liet by~onder.
AutO.
Do hoogste directie dot Hen ormde Kerk in doze volkplaMing omtrent Kerkelyke zaken
berust by do Algemeene Kerk Vergadering
Ant’. JO

to Algerneene KerkVergadering is belast met dp zorg voor de algemeene belangen der
Hervorinde Kerk in doze Voikpianting, en met opzigt tot doze, in hot byzondei, met do vorg
vooi aRes wat den openharen Godsdienst en de Kerkelyke Instellingen betreft
ART. 11;

Do Aigeineeüe Kerk Vergadering miet kunnen:do beslissen, in hot Jatitste ressoiZ do
vaken, door mindere Kerkbesturen behandeld, en in cas v~n ‘ippel ~ooi dezelve gebr’igt,
neemt haar laatste recours tot hot alluer bestiande Gou~ ernement
ART. 12.

Do Algemeene Kerk Vergadering ontwerpt Kerkelyke Reglementen en verordeningen,
en diaagt dezelve voor aanhet Goucomement ten fine van Sanotie
ART. 13.

Do Algemeene Iteric Vergadering maakt in het byzonder bepalingen omtrent do examina,
en do wyze van admissie dergenon, die tot onderwyzen bestomd zyn, ten einde van derzelver
kunde, regtzinnigheid on bevoegdheid volkomen vcrzèkerd to zyn.
ART.

i4.

Do Algemeene Kerk Vergadering zorgt voor doelmatige sehikkhigeii, en maakt veror
demngen tel beiordenng, regehng em ~erbetenng van hot Godsdienstig onderi~ys
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ART

15.

Dc Aig~meene Kerk Vergaderh~g ontwerpt een Regleuient op de Kerk visitatien, of mat
zuiks over aan de Rings besturen onder hare approbatie.
ART.

16.

De Algemeene Kerk Vergadering vervaardigt een ontwerp van Reglernenten op de
inanier om Kerkelyke zaken, Kerkelyk te behandelen by de Kerkenraden, en by de Rings
besturen of over Kerleelyic Opzigi 4• Tue/it: daarby in aeht neinende, nile aanleiding tot
willekeur en onzekerlieid door naauw keurige bepalingen en voorseliriften, zooveel mogelyk
to vermyden.
ART.

17.

lusgelyks zulien door de Aigemeene Kerk Vergadering verordeningen worden geznaakt,
ten einde plaatselyke Kerkenraden op de, voor de zaak van den Godsdienst en do belangen
van de gemeenten, ineest voordeelige wyze in te rigten.
ART.

18.

Er zullen doelniatige en algeineen werkende schikkingen worden gemaakt, fey bepahng
van fondsen tot bestryking van Synodale onkosten, de meest eenvoudigc en zekerst wer
kende middelen zullen worden by do hand genonien, op eene voor de Gemeenten en andere
belang hebbenden miust drukkende en zoo veel niogelyk gelykwerkende wyze.
ART.

19.

kilo de bovenaenoemde Reglementen, zullen, in dat dezelve door de Algemeene Kerk
Vergadering zuilen zyn bepanki, aan ‘s Gouvernements goedkeuring worden onderworpen,
overeenkowstig Art. 48 van de thans vigeere~ide Kerkenorde van hot jaar 1804.

DERDE AFDEELING.
Over hot Icericelylce Bestuur in do Gemeente.
ART.

20

In aBe Gementen zal ecu afzonderlyke Kerkenraad zyn, bestaande nit den Predikant of
Predikanten dr plapts, en ‘4t Ouderlingen en Diakenen, gekozen nit de G-odsdienstigste,

knndigste en voornaamste leden dee Genieente, van welken alle de betrekkingen en pligteii
door de Algemeeiie Kerk Vergaderin~ by een regkmcnt op de Kerkenraden zullen worden
bepuald, en oniselireven overeenkonis~ig Artikel 24 van de thans vigeerende Kerkenorde van
bet jaar 1804.
ART.

21.

De voor deze Kolonie uitkomende Predjkanten der Hervormde Kerk, zullen zich by
hunne aankomst, behooien to Jegituneeren by den Piaeses van den isten nn~,van de Roofd
kerk, zullende dezelve Praeses daarvan terstond rappoi t doen ann Zyne £~xceI1entie den
fleer Hoofdgebieder, insgelyks zullen dezeh’e by de aanvaardrng yan hunnen dienst, voor
en nicer zy nan de Gemeente worden voorgesteJd, hunne Testimonia en Certificaten moeten
vertoonen nan den Praeses van den ring waaronder die Gemeente ressorteert.
ART 22
Ann den Kerkenrand behoort de zorg voor hetgeen den Openbaren Godsdienst het Christe—
Jyk Onderwys en het opzigt over de loden der Gemeente betreft.

ART. 23.
Be Censnur over de Loden dee Genieente em gegronde redenen, en volgens de bepalingen
i’an het Reglement van Kerkelyk Opzigt en Tuclit noodig zynde, zoo gescluedt dezeive;
ter eerster instantie, door den Kerkenraad, gaande des noods hooger op tot de Rings Va.
gaderingen, des gevorderd tot de Algemeene Kerkvergaderina. en zal de censuur voor zoo
veel Kerkenraads_Leden, ondergeschjkt~ Kerkelyke Onderwyzers en Suppoosten betreft,
geschieden ter eerster instantie by de Rings Vergadering, en vervolgens by do Algemeeu~.
Kerkvergadenng; tot welke Algenieene Kerkvergaciering alleén de censuur van Predikan~gg
behoort.

ART 24
Den Biakenen blyft do zorg voor do arinen der Gemeenten,
heeft, volgens plaatselyk gebruik aanbevolen

tu

hetgeen daarop betrekking

ART. 25.
Geen Leeraar zil in do P’troehie Yan eenen andeien Prediken, ten zy met vooikennis
en verlof van den Leeraar dier Parochie, of by dusze]fs afwezendlieid, met voorkennis van
den Kerkeurand, en de penmngen by die gelegeflh~j~ gecollecteerd ivordende, zuiJen dooi
hem worden overgeinaakt, ann deKerkenkas VOW zooclanjwe Parochierj~

ART. 26.
Ret Doopen van kinderen en volwassenén, of bet tot Ledemaat aannemen van iemand nit
eene andere Gemeente, zal zonder schriftelyk veriof van den Leeraar dier Gemeente, niet
mogen gesohieden.
ART. 27.
In vacante Geineenten zal bet bovenstaande almede niet mogen gewhieden~ zonder dat
daarvafl vooraf zal zyn kennis gegeven aan deu Kerkenraad van zoodanig eene Geineente,
tei WY’ men, na de vei ngting, aan denzelven dau~an vei shg zal behooi en te doen
AnT. 28.
In geval van buitengewOne absentie uit de Gemeente, zal elk Leeraar moeten zorgen
dat zyn dienstwerk ten genoegen van den Ring worde waargenomen.

VIERDE AEDEELING.
Over Jet Goasdienstig OncierwljS.

EERSTE ONDERDEEL.
Over liet Codsdienstig Onderwys in hd algerneen.

ART. 29.
Door Godsdienstig Onderwys wordt verstaan, bet onderrigt van eerstbeginnenden en ineel’
gevorderden in de Bybelsehe gesohiedenis en in de Geloofs en Zedeleer, byzonder van de genela
die tothet Lidmaatsohap der Hervornide Kerk verlangen te worden toegelaten, en zuiks, zoo
door de Leeraren, als onder hun opzigt, door andere daartoe gesohikte en bevoegde per
sonen, zullende dit onderrigt trapswyze behooren voort te gaan, en gesehikt moeten wezen
naar de vatbaarheid der onderseheidene leerlingen, terwyl in het byzonder met meeT gevor—
derden dit onderwys, zoo veel mogelyk, zoo we’ in bet openbaar als afzonderlyk behoort te
gesohieden; en worth den leeraren den yvérigen toeleg aanbevolen, zoo tot uithreiding van
de kennis der Bybelsche Gesehiedenis, ols die der Leer, terwyl op beide by het afnenien der
belydenis zal moeten aoht geslagen worden Ook wordt hot ten sterksten aanbevolen, den
leerlingen naai hunne ~ atbaai heid eelnge kennis aan de Keikelyke Gesehiedenis mede te
doelen
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ART.

30.

Tot handleiding by dit onderwys zal men zich alleçn bedienen van leerboeken, nit den
schooL der Hervormdq~Cerk oorspronkelyk, of met hare goedkeuring voorzien.

TWEEDE ONDERDEEL.
Over Gociscileust Onderwyzers em derzelver vereiscitten.

ART. 31.
Met Qodsdienstig Onderwys cen der hoofdpligten van Herders en Leeraars zynde, zoo
zyn deze gehouden em zich met alle zorg toete leggen op de vermeerdering van hunne
Uemeente met kundige en waardige leden, en alles daartoe aan to wenden, dat, het zy door
benzelve, het zy door andere, onder hun opzigt gestelde, onderwyzers hot nciodige onderwys
worden medegedeeld op bekwamen leeftyd (if nuar gelang van ieders toestand en ouderdom,
zoo in de Engelsche ala Nederduitsche faa], znllende do Ileidelbergsche Catechismus en het
Korte Begrip worden aangemerkt ala de ffindamenteele boeken van onderwys; waarby hot
ann de keuzen derleerarenstaan zal,zoodanige aridere beckon door de ondergeschikte onder—
wyzers te doen gebruiken, ala zy tot bevordering van bet onderwys in den Hervormden
Godsdienst noodig zullen oordeelen, en die, des noods, door do Algemeene Kerkvergadering
zullen worden goedgekeurd.
ART. 32.
Met zal de pligt van de algemeene Kerkvergadering zyn, de noodige Reglementen, hoe
eerder zoo beter te formeeren, omtrent hot zoogenaamd oefening houden, alsmede aangaande
den king en den aard van de weikzaamheden der Zendehngen
ART.

33.

• Tot cle vereisohten in do Ondergeselnkte Onclerwyzers behoort, dat zy Lidmaten der
I1ervormde~ Kerk zyn, en ala zoodanig ten minsten twee jaren in de Gemeente hebben
verkeerd; dat zy zich onbesproken en voorbeeldig gedragen, en ten minsten twee jaren lang
zich opzettelyk geoefend en voorbereid hebben tot bet geven van Godsdienstig Onderwys,
onder do goode biding en bet opzigt van cenen ofanderen Leeraar hunner Cemeente, zullende
tot die oplertling niemand hoven do dertigjaren oud worden toegelaten.
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AnT; 34.

Zoodanige Onderwyzers zullen ten gezegde einde, een behoorlyke eiamen voor bet daai<.
toe bevoegd Kerkelyk Kollegie, waaronder zy ressorteeren, ondergaat, en zuiks in de go
wyde Gesehiedenis, den inhoud der Bybelboeken, do Christelyke Geloofs en zedenleer en in
het hoofdzakelyke van de Gesohiedenis des Christendorns; ook zal men onderzoek doen,
naar de gave van Onderwyzing door hen in de tegenwoordigheid van den Leeraar of
Leeraren, met byvoeging des noods van de Ouder]ingen der Gemeente, omtrent kinderen en
meer bejaarden, proeven to doen geven van hunne gesohiktheid tot diE yak.
ART. 35.

Niemand zal, zelfs ila afgelegd voldoend Examen, dat werk mogen uitoefenen, dan na
goedgekeurd zynde, de volgende verklarmg to hebben onderteekend.
Wy Ondergeteekenden, by bet Kerkbestuur van
, geexamineerd en toegelaten
tot het geven van Godsthenstig Onderwys, verkiaren in goeden gemoede, de Leer welke
overeenkomstig Gods beihg woord very at is, in de formulieren van eenigheid der Nederiand
solie Hervornide Kerk, harte~yk te omhelzen, belovende, dezelve by ons onderwys ge—
trouwelyk te zuMen leeren, en ens overeenkometig het Reglement op het Godsdienstig
Onderwys in alles stiptelyk te zullen gedragen; ens onderwerpende aan hot oordeel van
~ den Kerkenraad, indien daartegen door ens mogt gehandehl worden.”
209 ook na gedane onderteekemng eene Auto van Admissie van vMgenden inhoud te
i&ebben .Qptvangen
Do Kei4ønraad van
, geexamineerd hebbende N. N. geboortig van
, oud
jaren, wonen4a ft
, verklaart denzelven bevoegd, om te stuan naar den post van
Godsdienst On.4ersvyzer, en nà verkiezing tot deuzeLven post, door den Kerkenraad
~ener Geineente geregtigd, em in die Gemeente Gods dienstig Onderwys te geven,
, pvprepnkomstig he~ ~egl~nent ophetzelve.”
-

ART. 36.

Deze verkregene Acte van Adinissie van het daartoe bevoegde Kollegie, zal door elk
a der Kerkelyk Bestuur waar dezelve wordt vertoond, geldig worden gekeurd, out verkies
baar to zyn onder deszelfs ressort; indien or aithans geene redenen tot het tegendeel bestaan.
ART. 37.

Ret getal van zoodanige Onder~vy~ers in elke Gemeente, zal staan ter bepaling ann de
genen aan ivie het toezigt over bet Codsdienstig Ondenvys is opgedragen, ten einde daarin
to handekn uaar de volstrekte behoeften der Gemeente, enhunliederbest oordeel dnaromtrent;
tenvyl bet over itet geheel aan dezelve blyft overgelaten in dozen te handelen ~ .~e nahi.
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An’r. 38.
Th plaatscn al~vaar Godsdieustig Onderwys in do Ilervornide Leer wordt gegeven, in
gevangenhuizen of in andere gestichten, zal dat Oodsdienstig Onderwys niet worden opge
dragen aan zulken, die niet behooren tot do Kerk der Rervorrnden, en zullen ook doze
Onderwyzers eene legale Kei’keJ3-ke Adinissie, 01) ann den (lag gelegde proeveu van hunuè
gesehiktlieid verkregen hebbende, ann behoorlyke regulatien en bepalingen onderworpen
zyn, overeenkoinstig hetgeen hierboven omtrent andere ondergeschikte Onderwyzers
gezegd is.

DEI1DE ONDERDEEL.
Over Itet toezigt op Act Codsdienstig Onderwys.
ART. 39.

Ret zal eei~ der voorname werkzaamheden der Leeraren zyn, by gepaste gelegenheden iii
hunne kringen en byzonder in hunne Ringsvergaderingen elkander op den toestand van I
Godsdienstig Onderwys oplettend te maken, daarointreut mededeeling te doen en zamen te
beraadslagen over de beste wyze om datte bevorderen.

Awr. 40
Indien er zyn, die zich wensoliten bekwaarn to maken tot het geven van ~odsdienstig On—
derwys als ondergeschikte onderwyzers, zullende Leeraren van den Godsdienst aan dezuilcen
do noodige huip en opleidrng verleenen.

Anp. 4L
Ret geven van Gocisdienstig Onderwys door ondergeschikte Onderwyzers zal staa~i onder
cen behoodyke toezigt en do bepalingen van de Leeraren.
Met zendelingen,belydenis van den Hervormden Godsdienst doende en onderwys in denzelven,
binnen deze Volkplanting willende geven, zal gehandeld worden overeenkomstig Artikel 13 der
vigeerende Kerkenorder; en wanneer zodanige onderwyzers zich by nitsluiting tot het onder—
wys van Heidenen of Onehristenen bepakn, zal de kerkenraad, onder we&s kring zy werk—
~aam zyn, gehouden wezen, ann hen daartoe nile huip enadsistentie to verleenen, en, zooveel.
in hen is, do Laedematen aanternoedigen, oni ook hethunne daartoe byte dragen.
C
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ART. 42.

ilet afnemen van belydenis is aJ1eez~ den Leeraren aanbevolen, die daarby zullen vergezdd
worden door eenen ofmeerder Ouderlingen.
ART. 43.
Ter plaatse. waar dit met gevoeglykheid zoude kunnen gesehieden en zuiks ten aanzien
dcv voorwerpen uitvoerlyk is, diende men wel nuttigheids halve de bevestiging of voorstelling
der Ledematen in bet openbaar te doen. Deze voorstelling zal daarin hestaaii, dat de Pre
dikant of eon dcv Predikanten in tegenwoordigheid der Gemeente van den predikstoel de na
volgende vragen aan de aangenomenen voorstelt.
I. Of zy van hartegelooven de Leer, die zy hebben beleden?
2. Of zy ook voorgenomen hebben by deze leer, door Gods Genade, te blyven, de zonden to
verzaken en eon Christelyk leven to leiden?
3. Of zy zich onderwerpen aan hot Kerkelyke opzigt, en, ingeval zy ziàh niogten ontgaaii,
aan de Kerkelyke tucht?
Waarop de hevestiging plegtig en met gepaste aanspraken geschiedt.

VYFDE AFDEELING,
Belteizende een Reglement 02)

dc

uitoefening van Kerkeljjlce Opzigt en Tueltt.

EERSTE ONDERDEEL.
-

Algerneenc Bepalingen.

ART. 44.

Gelyk or driederlei Kerkelyke vergaderingen van Kerlcenraad, JUng en algemeene vergcv
denny of Synode beslaan, zoo znllen 00 kvoor dezelve deKerkelyke zaken, nuar derzelver on
derschieden aard, behooren behandeld to worden.
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ART. 45.

Belialven (tat deze onderscheidene vergaderingen zich tot hoofthloel stellen de handliaving
van den Godsdienst, byzonder der Hervormdc Leer en de Zuiverheid van zeden welke llaar is
aanbevolen; zoo neenien zy daar en boven kennis van daden en handelingen, die stryden
tegen cle kerkelyko wetten en verordeningen.
AnT. 46.
In de beliandeling van Kerkelyke zaken worden niet meer dan twee Jnstantienfoegestaan;
1. Zaken, die de Leden eener Gemeente betreft’en, komen ter eerster Instantie voor den
Kerkenrand, en, by Appel, voor het Rings bestuur.
2. Zaken, die Oiiderlingen en Diakenen aangaan, voor zoo ver dezelve Thor censunr vat
baar zyn, of ook afzetting ten doel hebben, worden ter eerster Instantie behandeld by bet
Rings bestaur, en, by Appel, voor de Algemeene Vergadering.
3. Zaken, die Predikanten betreffen, worden voor zoo ver dezelve eensuur ofopschorting
van den dienet tel] dod hebben voor de Algenieene Kerkvergadering behandeld, en voor so ver
dezelve tot ontzetting van den dienst leiden, met overlegging dcv stukken, (laartoe betrekke—
lyk, door de algemeene Kerk Vergadering aan het GonverHenlent gedeknandeerd.
4. Zaken, die de Ringsbesturen en derzelver Leden, als zoodanig, betrefibo, worden, ter
eerster Instantie, behandeld voor de Algerneene Kerk Vergadering, en by appel your bet
Gouverneinent gebragt.
ART. 47.
By onderzoek en beoordeeling van aanklagten en aangegevene inisdryven zullen zoo wel
Christelyke toegeeflyklieid als pligtmatige handliaving van de eer des Christendoms behooren
in bet oog gehouden te worden, en voor al naauwkeurig acht geslagen, op zulken wier leer
tn wandel cenen regtstreekschen inyloed liebben op de Genieente.
ART. 48.
En gelyk Kerkelyke zaken met in achtneining der bes{aande Kerkelyke wetten en
verordeningen, alleen Kerkelyic mogen worden behandeld, zoo sullen de Kerkelyke Verga—
deringen ook van den anderen kant zich geenen invloe~l aanrnatigen op het geen tot bet
Burgerlyk bestuur of Regtspleging beboort.
ART. 49.
De Kerkelyke Vergaderingen zullen in geschiflen, die ter harer kenrds worden gebragt,
alle pogingen aanwenden, oni dezelve op eeoc minnelyke wyze uit den weg te ruiinen, en de
twistende partyen te bevredigen.
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ART. 50.

Elk lid der gemeente heeft hot regt tot liet doen van aanklagte, en ieder lid eener Kerke
lyke Vergadering is verpligt tot liet doen vim aangave van ergernissen, welke tot beoordeeling
van die Vergadering staan,
ART. 51.
Elk die voor cone Kerkelyke Vergadering zyne belangen wil bevorderen, zal zich daorby
naarde Kerkelyke Wetten en dit Reglement moeten rigten, gelyk ook alie Kerkelyke
Vergaderingen verpligt zyn, zich daaraan ten striksten to houden.
ART. 52.
Voor Kerkenraden kunnen do zaken by monde worden behandeld; doch yoUr Rings- en
aigemeene ~erkvergaderingefl~ schriftebik; hoewel hot aan die Kollegien try staat to werk
to gaannaar den aard der zaken, wanneer die eene byzondere handelwyze zoude komen to
yorderen.
Ant 53.
Geene Praktizyns of Regtsgeleerdehl zullen aTh zaakge1astigde~~ in Kerkelyke Vergaderin
gen worden toegelaten, oak zuUen er geene stukken by die vergaderiligell worden aangeno—
men, welke door hen als zoodanigen zyn onderteekend, zynde elk zoo we1 tot hot mondelyk
behandelen zyner zaak, wanneer zuiks to pas kornt, als tot het onderteekeflen der stukken
of geschr~te11, die door hen ingediend worden, zeif verpligt kunnende men theen in geval
van vol~hekte oninoge1ykli~1d~ am zeif to versebyneti of to teekenen, verlof verzoeken, om
cenen ~ to gebroiken; inits editor daartoe geen Praktizyn zal warden geno
men, cii zullen zy, die zicli gelieei ongeschikt vinden tot eigene verdettigmg, verlof mogen
verzoeken, om zich door een aMer Lidmaat dot Uervorrnde Kerk, goon Praktizyn zynde,
to doen adsisteeren,
ART. 54.

Kominissien, in wier handen do eene ofandere zaak gesteld wordt, zullen daarop dienen van
rapport, inhoudende eene duidelyke opgave en ontwikkeling der zaak, en van hot geen ten
bewyze wordt aangevoerd, zonder dat zy echter derzelver prae advis, daarover mogen nit—
brengen, door hetzelvc by hot rapport te voegen.
ART. 55.
Tot b~t doen van insinuation zal men zich, als Kerkbode, bedienen van den Koster, of
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andere bedienden der Kerkelyke Yergadering, waarloe do to behandelen zaak behoort en
zullen deze lasthebbenden, wanneer zy hannen last niet behoorlyk waarnemen of kwalyk
nitvocren, aansprakelyk zyn voor do schade, het nadeel en do kosten daardoor veroorzaakt,
en buitendien over hun gecirag worden bestraft, of ook wcl in hunne Kerkelyke bedieningen
worden opgeschort, en zelfs daarvan afgezet, in kas van misdryf, in doze hunne betrekking
door indiscretie of ontrouw.

ART. 56.
Elk zal zich zoo by mondelyke als sehriftelyke voordragt, nioeten onthouden van alle he
leedigencle uitdrnkkingen, batelyke insinualien en onbehoorlyke termen; en zni eon ieder
ten aanzien der Kerkelyke Vergaderingen do haar versehuldigde achting in bet oog inoeten
houden.
Ant. ô7.

In do Kerkelyke Vergaderingen ~vordt over die voorkomende zaken by voistrekie meer
derbeid van stemmen door de praesente4oden besloten, doch ZnI er op aanklagten of in go
schillen, geene uitspraak worden gedaan, ten zy ten minsten twee derden der Loden tegen
woordig zyn.
ART. 58.
Wanneer in do bedoelde gevallen do stemmen staken, zal do afdoening der zank, ZOO dit
voegzaam kan gosebieden, tot cone volgende byeenkomst worden verscboven, en nn ander
mad ut hetzelfde geval zynde, een buitengewoon lid worden geassurneerd uit secundi of
plaatsvervangers, naar rang van ouderdom en van dienst, of voor zoo ver Kerkenraden
betreft, die geene seenudi hebben, nit do Notabeiste Loden der geineente, door do vergadermg
by volstrekte meerderheid van steinmen to benoemen, en byaldien de meerderheid (icr
Vergadering oordeelt dat do zaak met voogzaam kan worden uitgesteld, zal bet laatst opge
geven middol dadelyk worden bewerkstelligd.
ART. 59.

Be uitsprakcn der Kerkvergaderingen zullen kortelyk moeten inbouden de motiven en
artikelen der wetten of reglementen waarop zy gegrond zyn.
ART:

60.

Hot zal nikon in byzondere gevallen en om gewigtige redenen moeten zyn, dat de Kerkelyko
Vergaderingen, voor welke eene zaak is aangebragt, verlengmg zal mogen toestaan van do
gewone, by dit re.gletnent bepaalde termynen.
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AnT. Ut.
Loden van Kerkelyke Vergaderingeil mogen niet oorcleeien over zaken v:anrin of zy zelve,
of personen, welke hun in do vier eersto graden van bloedverWattSClIaP of zwagerscIlaP
bestaan, zyn hetrokken; noch over zaken woarill zy aanklagors of getuigdn zy~n. of wanT—
omtrent zy reeds uitspraak hebben gedaan; zuilende, Wanneer door dergelyke onbevoegdeii
in de Rings— of ~erkenvergaderil~ge~1, do Leden der Vergadering 01) n,inder dan twee derden
worden gereduceerd. door dezelve Vergadering by meerderheid van stenm1en nit de nanste
Vergadering zoo veel Leden van gelyken rang als do ulivallenden, worden geassuineerd als
noodig zyn om de Vergadering voltallig te makon.
ART. 62.
Kerkenraden hebben het regt om elk getuige, die voor hen in Kerkelyke zaken versobynt,
tot bekraohtigiflg van deszelfs getuigenis doze vraag to doen, en daarop een toestemmend
m~twoord to vorderen.
,,Belooft gy, als in do tege~nvoorthgheid van den Hefligen God, dot gy ondubbelzinnig
en opregt do waarheid zult spreken, hot zy in do verkiaringen die gy allegt, bet zy in do
,,antwoorden die gy ge~en zak 2”
ART. 03.
Ms een geroepen getuige niet verschynt, of ongenegen is zyne getuigenis behoorlyk af to
leggen, dan zal hot, in dot geval, vrystaan. zoo we1 aan do Kerke~ ke Vergadering, als
aan belanghehhende partyon inn den weigerachtigen voor den Burgcrl3 ken Regter ~p to
roepen, en do getuigenis door dezeWe afgelegd, in to brengen.
ART. 01.
Elk die voor eene Vergadering geroepen wordt, moot, buiten wettige verhindering,
persoon, zich voor dezelve stolen.

in

AnT. 65.
Indien iemand ~regens bezwaar wordt geroepen, zal hem daarvan sehriftelyk worden
kennis gew~ven~ en zoo by na twee malen, met eenen tussehentyd van ten minsten vier
weken, te Zyn opgCr0epefl~ niet versehynt, zonder van zyn afwezon xvettige redenen to
geven. In! geeiie verdediging verder worden afgewacbt, maar zal over de beseliuldiging n.aar
bevind ,ai zaken worden 1eoordeeld; zullende echter dit artikel niet toepasselyk zyn op die
hsrzofldere govallen, waariintrent anders is hepanid, of ;vaarin cene sohriftelyke behandeling
van zaken is voorgeschrevon.
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Ant 66.
Die by do uitspraak oener Vergadeting veroordeelrng beth ondoigaaii, of m het ongelyk
gesteld is, zal de woderzyds gemaakte onkosten moeten betalen, ten zy de Vergadering oor—
deeR en verklaaz t, dat or bill3 ke iedenen bestaan, om een iecler zyne elgene kosten to doom
dragon, zynde doze bepaiing ook toepasse]yk op den genen, the g000i deeld wordt eene onge
grondo klagto tegen iemand Ic hebbon ingebragt.

An 67.
Ann bohoeftigen zal vrystellxng worden verleend van nile copy en bode golden

ART. 68.
Hot staat aan iedor lid der Ver~dering ny, om, by aànteekening en zonder opgave van
inotivon, to doom blyken, dat by met eemge uitspraak met heeft ingestemd, behoudei1g
boyendjen zyno bevoegdlieid, om ook zyne motiven schriftelyk onder zyno naamteekoning
nan do Vergadei ing op to govon

ART 69
Eene mindere Vorgadering is gehou den, op aansch~yvjng der hoogere, over to zenden, do
onder Ilaar herustende shikkeu, betreflende eene door haar, ter eorster instantie, gedane
UJtspraak, met byvoegjn~ des moods van oeziémeinorje, inhoudende cone nadore ontwikkdling
der redenen; alles onvermindord hetgoen verder in sommigo gevallon by dit Reglement ten
dozen aanzien wordt bepaald en gevordord

TWEEDE ONDERDEEL
Bepalingen yoUr den Kerkenraaa.

Othirent deuitoefsningva;j bet Kerbelyk Opiigt en de 7~ccht, (Ceizsnw9.

ART. 70.
Voorworpeti van Consaur voor don Kerkenraad, zyn nile loden dor Gemoente, die openbare ergerni~ goven in leer of wandel, uitgezonderjgprod ikanton en Kerkerirands loden.
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ART. 71.

Be gewoOfl° censaur bestaat in eene ontzogghig vail hot gebroik desilelligen Avondmaals,
bet zy voor eens of voor meermalen of onbepaald, niltgaders van de gevolgen, welke daaraafl,
volgens do wetten en gebruiken der ICerk, zyn verbonden. flezelve wordt met ~j~zondering
van gevallen van zware rnisdryven, niot dan na vruchtetoos herhaalde vriende~yk0 ~0~rnaningen
en broederlyke bestraffingen uitgeoefend terwyl nogtafls, ten aanziefl van do alimentatie
of bedeeling, voor zoo ver do gecondemneerde mogt bohooren tot debehoeftigen, zal gehan
dclii worden met inoderatie.
ART, 72.
Do Kerkenraad z~i do 00nsilur bohooren op to heffen, als de gecensureerdo zich daartoe
aanmeldt, en voLdoonde bewyzen van sync verbetering geeft.
ART. 73.
ledor lid dçr Osmeente, die sich ~vil bedienen van liet regt om aanklagtefl in to brengen
wegons openlyke ergernis, door ~yne medeleden gegeven, sat dezelve in zoodanig gent
brongen voor den Kerkeflraad, welko na die klagten vernomen to hebben, termen daarvoor
vindende, eenc konimissie van onderzoek deswegen zalbonoemon, die den boklaagden sal
hooren, on ~0nde1ing aan den Korkenraad rapporteeren hoedatige kommissie mode sal
benoemd worden op do door eon lid des icerkonraads 501f in gobragte bozwaren.
ART. 74.
Indion do 1(erkonraa& na gohbdtd rapport der KdmmiSSie, vernicont, zich met do zaak
voider to inooton inlaten, sal hy den boklaagdofl onthioden en ondervragefl, en ;vanneer door
deszelfs bokontonis do gegrondhoid van do ingebragto bezwarofl blykt, denzolven naar bevind
van zakon vermanen, bostraffen, of h~geval van zware misdryvon, consuroren.
ART. 75.

Len Lidinaat do gegrondh~M der tegen hem ingebragte kioglen erkennende, en hierovor
zyn leedwezen, met bolofto van botorsehaP, botuigendO~ sal do Kerkonraad zich bopalon
tot oeno vricndelyke vermaning, hot q in do vergadoring se1ve~ hot zy voor eon of twee
gocommittoerden~ ten zy eene oponbare on .grooto ergonis of ook herhaalde ovortreding eon
oponlyke blyk van afkenring vordordo, tot hanahavhlg van do ocr dos Christondoms, als
wannoor men des noods tot dé afsnyding solve zal kunnen overgaan.
ART. 76.
Wannoor een lidmaat over tegen hem ingebra~t0 bezwarefl worat onderkoudon, door of
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van wege den Kerkenraad, en 1w dezelve ontkent, zullen do bèzwaren fegen hem ing~a
bragt, met opgave der aantevoerene bewyzen, hem binnen veertien dagen worden mede~
gedeehL
ARTS 77.

Men zal den ~oodaiiigen den tyd van ten minsten vier weken moeten verleenen, omop nieuw
voor den Kerkenraad te verschynen, ten einde zich te verdedigen, en de bewyzen to
produgeren, wdke Iiy mogt oordeelen ten zyiten hehoe~e te kunnen dienen
ART. 78.
Wanneer na deze verdedig~ng de schuld of Unsdhuld van den aangeklaagden blykt, zal de
Kerkenraad onverwyld tot de uitspraak overgaan:
ART. 79.

Be uitspraak des Kerkenraads zal in geschrifte gesteld, en in do handelingen des ker
kenraads gehragt, den beklaagden kennelyk gemaakt, en aan denzelven, des begeerende,
copy daarvan worden ter hand gesteld
ART. 80.

Wanneer Kerkenraad, na het ontvahgen dex verdediging des bekfaagden, nog nader.
onderzoek noodig oordeelt, byzonder door bet inwinnen van getuigenissen, bet hooren van
kiager, beklaagden en getuigen tegen elkander, zal zuiks, zoo spoedig doenlyk, plaats hebben,
en ook nader nippon der Kommissie kunnen gèvotderd worden.

Ant 81.
Be Kerkenraden ~uI1en de afdoeniiig der zakeii steeds, zoo teel mogelyk, bespoedigen, en
de Ringsbesturen daaiop een wakend ooghouden
ART. SZ

l1~Tanneer iemand wordt bevonden eenig Lidmaat zonder grond, op beiizelachtige vermcye.
dens, of uit partydigheid te hebben aangeklaagd, zal hy, naar bevind van zaken, erustig
bestraft of oak wel gecensnreerd worden.
U
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TWEEDE HOOFDSTUK.
Aangaancle de belsandeling van Icerke tyke gescititlen.
ART. 83.
Be Kerkenraad oordeelt ter center instantie over geschillen tussohen do loden der
Gemeente ontstaan, by gelegenheid van cene Kerkelyke stemming, rekening, of andere
soortgelyke zaken, het Kerkelyke betreffende.
ART. 84.
in doze gevallen hoort de Kerkenraad geene klagten, ten zy dezelve behoorlyk en ten tyde
der Stemming of Rekening geopperd zyn, en daarvanaanteekening is verzochtgeworden.
Aup. 85.
lemand zyne aanteekeuing niet binnen de veertien dagen vervolgende, zal gerekend wor
den daarvan afstand te hebben gedaan, zonder dat hem naderhand deswegens eenig bekiag of
beroep by, of op eenige vergadering zal worden vergund.
ART. 86.

Hy zal, om zyn hezwaar te doen gelden, binnen voorsohreven veertien dagen by den Praeses
des Kerkenraads zich inoeten vervoegen, en verzoeken dat, en hy, en Party voor Kerken
rand worden gehoord.
ART. 87.
lie Praeses zulk een aanzoek ontvangen hebbende, zal, zoo spoedig mogelyk, (lenKerken
rand beleggen, en de belanghebbende Partyen, ten minsten veertien dagen te voren, doen nan
zeggen, om voor denzelven te verschynen.
ART. 88.

Partyen voor den Kerkenraad versehenen zynde, zal dezelve de beste pogingen tot een
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minnelyk vorgelyk aanwendcn; dit gelukkende, zal zuiks in do handelingen dos Kerkenrands
worden opgeteekend, ten zy doze aanteekening met overoensteinming der beide partyon
onnoodig wordt gekeurd; en zallen nan do belanghebbendo, des begoerende, oxtraoten of
copyon daarvan wordon uitgcreikt.
ART. 89.
Ret gesebil niet in der minne kunnende worden veroffenci, zal do staat des geschils worden
opgemaakt en te book gesteld, en zal do Kerkenraad do Partyen gelasten, om na veertien
dagon, op tyd en plitats, door don Kerkenraad to bopakn op nieuw, en we’ voorzien met do
noodigo stukkon en getuigon te eompareerofi, znlknde de Kerkenraad als dan, na Partyon en
getuigen gehoord, on do stukkon goexamineerdte hebbon, binnen veertien dagen daarna iut
spraak moeten doen, zoo als dezelvo zal oordeelen to bohooren.
ART. 90.

~Vanneor do Kerk~nraad zolve, of geheol, of voor moor dan een viordo gedoolto van deszelfs
loden, in zoodanigo gosehillen mogt zyn betrokken, zal do zaak door hot Ringsbestuur ann
eenen naburigon Kerkenraad tor eorster instantie wordon vorwezen.

DERDJ3 ON]3ERDEEL
Behekende bepalingen voor hot Bin gsbesiuur, zoo by APPEL als for EERS7’EJI
INS TARTIE.

EERSTE HOOFDSTUK,
By AppeL
ART. 91.

Fen lidmaat door don Korkonraad bestraft of gocensureerd zyndo, on zieh deswegens he
zwaard achtende, zal zich mogon boroopen op hot Ringsbestuur, waaronder die Korkenraad
bohoort.
Aup. 92.
Ten dien oinde zal hy van zyn voornemen binnenveertiendagenschriJ’telyk moeten kennis
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geven aan den Praeses van den Kerkenraad, by cene memorie, 01) welke de dag der indie-.
ping moet worden aangeteekend, met verzoek om copy der uitsprnuk, zoo by die niet reeds
heeft ontvangen, en welke hem dun, binnen cene week daarna, zal moeten worden ter hand
gesteld.
Anp. 93.
Na deze Kennisgeving zal hy zyn beroep op bet Ringsbestuur, by deszelfs eerste Verga
dering, moeten vervolgen, en by gebreke, van nile regt daarop verstoken zyn.
ART. 94.

fly zal ten dien einde by den Praes~s van het Ringsbestnur, eene memorie moeten indie
nen, beheizende de redenen van zyn bezwaar, en al wat hy vermeent tot zyn voordeel te
kunnen strekken, met by gevoegde copy der uitspraak, alsmede van de bewyzen, voor zoo ver
by die both, en daarvan verkiest gebruik to makon.
ART. 95.

Be Praeses, deze inemorie ontvangen hebbende, zal dezelve stellen in handen van den
Kerk-enraud, orn zonder onnoodig nitstel, daarop to berigten; met gelyktydige inzending van
nile de ter zuak dienende stukken.
Anp. 96.
Bit berigt en die stukken zuilen door den Praeses ten spoedigsten worden rond gezonden
by de Leden van het Ringsbestuur, ten einde die in staat te kunnen stellen, om op do eerst
komende vergadering daarover to delibereeren en nitspraak te doen; bet zy tot reforme, of
tot bevestiging van de dispositie des Kerkenraads.
ART. 97.
Ingeval het Ringsbestuur, over punten van aanbelang, nadere ophelderingen mogt veriangen,
zal hetzelve die, of van den Kerkenraad, of van den Appellant, of van den oorspronkeiyken
aanklager, naar yereisch van zaken, binnen vast te stellen tyd, inogen vorderen.
ART. 98.
Op gelyke wyze zal iemand, die, ii, geval van een, ter eerster instantie voor den Kerkon.
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raad bebandeld geschil, zich door deszelfs uitspraak bezwaard vindt, zich daarover mogen
wenden tot het Ringsbestuur.
ART. 99.
Hy zal, binnen veertien dagen, de by Art. 92 bepaalde aanvrage en kennis geving, aan den
Praeses des Kerkenraads moeten doen en voortsby insinuatie, door eenen Kerkelyken bode,
van zyn voornemen kennis geven aan den genen, die voor den Kerkenraad zyne party is ge
weest; vervolgens zal ook ten dezen opzigte worden geobserveerd het bepaalde by Art.
93, 94., en 95.
ART.

100.

Be Praeses zal de ingediende memorie stellen in handen van party, die daarop binnen veer—
tien dagen, na ontvangst derzelve, of zoo veel langer als bet Ringsbestuur naar den aard der
zaak, en plaatselyke omstandiglieden, zal goedvinden te bepalen, zal antwoorden, met by—
voeging van alle stukkeii en bewyzen, die dezelve zal noodig achten.
ART. 101.

Wanneer iemand in gebreke blyft, binnen voorzegde termynen, zyn antwoord in te leveren,
zal by van zyn regt van defensie verder geheel verstoken zyn, ten zy door hem zoodanige
redenen voor die vertragtng worden ingebragt, welke het Ringsbestuur volkoinen voldoendo
oordeelt.
ART. 102.

Ret antwoord ingekomen zynde, real wederom door den Praeses worden gesteld in handen
van den Appellant, om weder te thitwoordenbiunen veertien dagen, of zoo veel langer, als het
Ringsbestuur real goed vinden te bepalen.
ART. 103.

Be appellant binnen den bepaalden tyd niet antwoordende, real daardoor gerekend worden
te hebben afgezien van zyn regt van weder-antwoord, en real de zaak op de reeds inge
.diende stukken worden afgedaRn.
ART. 104.

Be nak hi staat van zvy~en zynde, real by de eerste Vergaderhig de uitspraak wordeii op
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gemaakt, en cen extrakt nit de notulen, inhoudende do uitspraak, 01) last van den Praeses
aan Partyen en aan den Kerkenraad worden bekend gemaakt.
ART. 105.

Ret Ringsbestnur heeft hot regt, em, voor do uitspraak, partyen flog to citeeren en to
hooren,
—e4~+c~~?es~TWEEPE HOOFDSTUK,
72cr Eerster Ins/antic, belangende, deels hct Kerkelyjic Opzigt en de Tucist, en
deels Kericelylce Gescizillen.

A.

IIETKERKELYIC OPZIGT EN DE TUC’HT.
ART. 106.

Wanneer by ecu Rings bestuur bezwaren worden ingebragt, tegen do key of het leven
van Predikanten of Kerkenraads loden, Zn] hctzelve eene Kommissie benoemen em daarnaar
onderzoek te doen.
Onder Predikanten zyn ook do Emeriti begrepen, welke geaeht worden te behooren
onder hot Rings bestuur, waaronder hunno woonplaats ressorteert.
AnT 107.
Be Konunissie zn] den bezwaarden Persoon moeten hooren; zyne bekentertis of verant
woording zoo wel, a]s do informatien en getuigenissen, die verderhebben kunneningewonnen
worden, in geschrift steilen, en zoo spoedig mogelyk inzenden ann den Praeses, em in de
eerstkomende vergadering van hot Rings bestaur to worden gebragt. By do benoeming
der Kommissie, zn] het bestuur aan dezelve eenen tyd tot het inzendon van haar rapport
bepalen.
ART. 108.
Ingeval van Confessie, zn] de Kommissie daarvan dadelyk kennis geven nan den Praeses
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van het Ringsbestatir, cite den beklaagden daarop voor do eerste vergadering van hetzeive
zal ontbieden. In goval doze alsdan by die confossie persistoert, zal hot Rings bestaur op
grond daarvan, zoodanige uitspraak doon, als do aard der zaak, voigens kerkelyko wetton,
vordert.
Dan indien do bekiaagde zyne godane confessie mogt herroepen, zal gehandeld worden,
volgens do bepalingen in bet volgende artikel vervat; zullendo nogtans by tie finale beslis—
sing, op hot al of niet voldoende dor redenen van de gedano herroeping, byzonder moeten
gelot worden.
AnT. 109.
Indion do bezwaarde Persoon, hot hem ten laste gelegde, geheel of gedoeiteiyk ontkont,
woigerachtig is geweest zich roar de kommissie to sistoren, of vorsohenen zynde, zich met
dezelve intelaten, zal hot rapport dor kommissie in zyne handen worden gestoid, am binnen
vier weken, na ontvangst daarop, to dionen van behang, met ovorlegging van nile zoodanige
stukkon, als hy ter zake dienstig mogt oordeelen.
AnT.

110.

Wammeer nogtans do misdaad, waarover do beschuldiging gaat, van eenen der openbare
zeden beleedigonden aard, en tevens geruohtmakendo mogt zyn, zal bet Ringsbestuur, zoo
hotzelvo voor de gegrondheid der aanklagte aanvankelyk gewigtige redonen vindt, den
aangeklaagden provisioneol kannon suspondeoren, en van die suspensie kennis umoeten goven
niot alleon nan de .kigemoono Kork Vorgadering, maar ook ann zyno Excdllentie den Hoer
Gouvorneur, mot opgave van do grondon en mnotiven, op wolko zoodanige susponsio is go
schiod, door wehken do susponsio zal moeten worden goodgekourd, voor en aieor dezelve
effect zal mogen sorteeren.
ART. 111.
Ingeval do bezwaarde binnen den bepaaidon tyd niet mogt antwoordon, zal op de eerst
volgondo gewono vorgadering, op grond van hot rapport, uitspraak wordon gedaan.
Ant 112.
Jngoval van antwoord, zal do Praeses hetzolvo weder stollen in handon der Kommissie,
welko daarop den klagor, don boklaagdon en do getuigon weder zal kunnon hooren, on
aisdan nader dionen van rapport.
ART. 113.
Hetzeifdo rapport on do bylagen, worden als dan door den Praesos andernpal in handen
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van den Beklaagden gesteld,
helang.

orn

binnen den tyd van vier weken, op nieuw te dienen van

ART. 114.

1-Jet Rings bestuur zal vervolgens uitspraak doen, zoo als hetzelve zal cordeelen te
behooren, en ann Partyen daarvan schriftelyk kennis geven.
ART. 115.

-

Jndien de beklaagde verzuirnt, binp.en den gefixeerden tyd, 0~ meuw te dienen van belang,
zal op het nader rapport der Komnuissie, de uitspraak geschieden.
ART. 116.

Hot Rings bestuur is steeds bevoegcl, zulks noodig oordeelende, den kiager, beklaagden, en
de getuigen, voor de vergadering te ontbieden; zoowel de kiager als de beklaagde, hebben het
regt, om zuiks van het Rings bestaur te verzoekun, zullende zoodanig verzoek niet, dan om
zeer gewigtige redenen, mogen afgewezen worden.
ART. 117.

Beschuldigingen tegen de leer van eenen Predikant, zullen niet kunnen aangenomen
worden, ten zy dezelve gestaafd worden door duidelyke bewyzen, dat hy de leer, welke,
volgens Gods Heilig Woord, in de anngenomene formulieren van eenigheid der Hervormde
Kerk vervat is, heeft wedersproken en bestreden.

B. KERKELYKI3 GESCIIILLE~
ART. 118.

Geschilen in, of tnsschen Kerkenraden ontstaan, worden, ter eerster instantie, gebragt ter
kennis van het Rings bestuur.
ART. 119.
Tot dat einde zal men zich schriftelyk moeten adresseren aan den Praese~ van het
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aingsbestunr, die de ontvangene klagten stelt in handen van Party, orn hinnen vier weke~
na ontvangst, daarop to dienen van belang.

ART. 120.
flit belang wordt gesteld in handen van den kiagér, om hinnen gelyke vier weken daarop
to bengten.

ART. 121.

flit berigt komt weder, met alle de bykgen, op dezelfde wyze, in handen van Party, om
daarop, binnen veertien dagen, deszelfs weder-antwoord to geven,
An. 122.
Ret Ringsbestnur kan in deszelfs vergadering, op grond der voormelde achrifturen, tot
eerie uitspraak besluiten, of dezelve stellen in hanclen eerier Kommissie, ten cinde vooraf
derzelver rapport te hooren.
AnT. 123.
Indien in de gevallen haven vermeld, binnen den gefixeerden termyn, het gerekwireerde
stuk met woi dt ingediend, zal liet Ringsbestuur, zonder hetzelve in to i~ithten, besluiten, zoo
als hot behoort.

ART. 124.
Op gelyke wyze, als in de voorgaande artikelen is bepaald, zaJ gehandeld warden in a]le
andere geschillen, welke ter eerster instantie voor bet Ringsbestuur behooren.

£
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VIERDE ONDERDEEL.
Bepalin≤1e1Z t,oor 1tótSynoclaalBe3tU~~1~
zoo in
byJ.UVISIE.
APPEL als ter BERSTER INS TANTIE,
yelyk mede

•EERSTE II0OFUSTUK.
By Appel.
ART.

125.

Indien iemand zich dooi eenige uitspraak van bet Ringsbestunr bezwáard vindt, van
hetwelk hy na~ir de wet kan appefleren op de a~gemeene Kerkvergaderiflg, za~ by, zutks
verkiezende, birn~en vier weken, van dit zyn appel moetenkenniS gevwi aan den President
van het Ringsbestuur by Mernorie, en aan zyne Party by .Tnsinuatie.

ART. 120.
Insgelyks ZnI by, binnen i4er weken, na bet ontvaiiget der uitspraak van bet Ringsbestutir,
rekwest van zyn appel met de gediend hebbende stukken moeten toezenden, nan den
Scriba van de laatst voorgegane a~gemeene Kerkvergaderillg, die dezelve nan den President
van de eerstvolgende algemeene i~erkvergaderhig, zoodra die benoemd is, zal tor hand
stellen.
Anp. 127.
Net Ringsbestuur zal in dit geval, nile de stukken, door partyefl by hetzelve ingediend~
of geauthentiseerde copyen van dezelve, zoodra mogelyk, moeten toezenden nan den Seriba
van do Iaatst voorgegane Aigemeefle Kerkvergadering, ten fine als voorgaand artikel luidt.
ART.

128.

Het zal ann do twistende Partyen wederzyds vrystaail, orn hunne sustenuen by de alge
meene ~(erkvergader1Ug, met cnn radere Memorie, welke voor den aanvang der algemeelle
~erkvergaderWg by den Praeses daarvan mott zyn ingezonden, te adstrueerefl.
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ART. 120.
Op de aldus thgekomeno stukken, ~a1 de aJgemeono Kerkvergadering, hot zy for bevesti
ging of tot reformo van gedane uitspraken, dcrzelver besluiten neinen, na daarop hot schrifte—
Jyk rapport eonor Kommissie fe hobben gohoord.

TWEEDE IIOOFDSTUK.
Ter center Instantie.

ART. 130.
Ter eerster Instantio dienon, voor do algeineene Kerkvergadering, geselullen, in wellEe
eon of meer Ringsbestnron of Leden van dezelvo, of ook Loden van de algeineene Korkver
gadering, als zoodanigen zyn betrokken.
ART. 131.
Dc Aanklager ial aail zyno Party ten nunston vier weken, voor hot openen nn do ~ige
meene Kerkvorgaderrng, van zyn voornomen tot bokiag, sehuftelyls. en by Insinu’itio moelen
kethiis govëñ, thet opgavo van doszelfs grBhden oü redenen,
ART.

132.

Zoo wel do aanklager als do heklaagclo, zullen, iecler by schriftolyke memorio, hnnno
zaak on belang mogon inbrengen, welke vopt do a]gomeono Kerkvergadermg aan deszolLs
Praesos moeten worden ingozonden.
ART. 133.
Do algemeeno Kerk~ergadornig zal, op den dag na do opening, in ‘dlo gescinilen, hot 73
in Appel, hot zy ter Eerstei Instantio, 001 de7ol~ 0 gebragt cone Koinmissie benneinen, mu
(10 ingekoineilé stukken te examinerén, en aan do Vergadoring schriftelyk daarop to rappor
fereb.
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ART. 134~

Op bet rapport 4cr Komrnissie doet do algemeene Kerkvergadering uitspraak, of dezelve
besluit oni zelve vooraf partyen en getuigen to hooren.

DERDE HOOFDSTUK.
In Rivisie~

ART. 135.

indien iernand van ecne uhspraak, door do algemeene Kerkvergadering ter Eerster Instan
tie gedaan, verkiest te komen in Rivisie, zal hy, binnen twee maanden, kennis daarvan moeten
geven twa den Secretaris van de Iaatstvoorgaande algemeene KerI~vergaderin~, en tevens
onder denzelven moeten consigneren eené toereikend geachte corn, for goedmating van
presumptive kosten; indien deze kosten, by de uitkornst mogen blyken winder to bedrogen,
zal daarvan teroggave geschieden, maar ook, in hot tegenovergesteld gevid, zal die corn
~vordeii vermeerderd, ten beloope vnn hot wezenlyk bedragen der kosten, onverminderd
lietgeen by Artikel 66 is bepaald geworden.
ART.

xao.

Aan den deponent zal van de door hem gedane consignatien, ~en voldoend bewys ivorden
afgegeven, ten elude daarmede voorzion, zich ft adresseren nan Zyne Excellentie den Heer
Couverneur, met verzoek, dat de algerneene Kerkvergadering van Rivisie moge worden by
eon geroepen, en daarby door Hooostdenzelven gevoegd, zoodanige en zoo vole Loden,
belydems van, den Hervorrnden d~odsdionst doende, als adjunct Reviseurs, als Zyne
Excellentie zal oordeelen te behooren, zullende voor hot overige, by do Vergadering der
• Revisie, dezelfdo wyze van handelen worden gevolgd, ale by do Wgerneene Kerkver
gadering.
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ART.

137.

Orn liet tweede jaar, en wel op den eersten Dingsdag van de ~naand November, zal de
~dgemeene Kerkvergadering by een komen.
(Get.)
(Get.)

J. C. BERRANGE, V. 13. M. Syn h. t. Praeses.
1W. BORCFIERDS, V. B. M. en Secretaris.

Commissaris PoIi€iek,
(Get)

S. A. TRIflER.
FIAT.

(Get.)

C. U. SOMERSET.
Voor overeenkomstig pfsebrift,
A. FAURE, lung. See.
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REGLEMENT (conform Art. 32) door cle

ALGEMEENE

beraamnd, waaniaar Personen
weilce b~qeeren oefen my Ic houden5 zicit, by tie
udvoenny daurvan, 2uhien Jiebben te yedrayen.
KEaKVERGADEUING

ART. 1.
Ondet äe beiiâiñiñg van oefening. in dii Regiement bedoeld, lvorclen niet verstaan byzon—
dere gezelschappen, waa.rin eenige. goode Vrienden to zamen komen, 0111 door onderlinge go—
sprekken, Psalm gezang en gebeden, elkander nuttig to zyn, in cle bevordering van de ken—
nis tier waarheid, (lie naar de Godzaligheid is, lnaar zoodanige byeenkornsten, waarin op
gezette en vooraf aangekondigde. tyden, eon of lacer personen van ouze Kerk, als onclerwy—
zers, in tegenwoordigbeici van meerciere of mindere toehoorders, over do Goddelyke wáar—
heden spreken.
A aT. 2.
Voortaan zullen afle do genen, die oefening wilien houden, reich alvorens met hun verzoek
daartoe moeten vervoegeli, nan den Eerw. Kerkenraad, die tyd real nemen, mu reich naar
derreelver gedrag en levenswyze, naauwkeurig to ulfornieren ; waarvan do bevindinggunstig
zynde. zoo real de Kerkenraad den zoodanigen, YOUr reich laten komen, out een, tot dat eindo
by denzeiven noodig gekeurd, onderreock, in do kennis dot ~vaarlieden van do J-lervormde
Kerkleer, to ondergaan, in dewelke do Exaiñinandus genoegzaam kuñdig eli behoorlykregt_
zinnig bevonden zynde, zoo real hem adniissie worden verleend, oncler daarby gestipuleerde
bepalingen, naar welke hy reich real moeten gedragen.
ART. 3
Hot real nan niemand van eene andere plants toegestaan zy-n, out onder hot ressort eener
andere Gemeente to oefenen, ten zy hehoorlyke attestatie brengende, van de plants alwaar

byte Irnis beboort, en niet clan na zich daarinede tot den Kerkenrand in boo gewend, en van
denze~ven ~oestemming.verkregen te hebben.
Ant 4.

Personen ann ;velke vryheid tot bet houden van oefeningen zal zyn of worden gegeven,
~ullen voor den Kerkenraad hot navolgende beloven:
1.—’fot cmi onderwerp van bunne verliandeling ‘zeer spaarzaani, vrye teksten to zu]leu
neinen, en dezelve nimn~pr in den vorm van cone Leerrede to zullen behaudekn, maar
~ioh doorgaans by de godgeleerde waarheden to ~nflcn houden, geschikt nanr den Lei—
draad vail den 1-Ieidelbergschefl Catechismus, tie Nederlandsohe Geloofsbeiydeiiis, of
tenig ander, Kerkelyk goedgeke’ird, Theologiscit systematiek werk, en dat zy, daar—
over handelende, zich in hunne leerwyze vooral zullen bedienen van do manier vail
vragen en antwoorden, en geenc aaneengeschakelde discoursen, of redevoeringen daar—
over hoaden, many alleen zidm bepaben tot ~oodanige nitweidingen, aTh tussclien beak
tot verkiaring van hot onderwerp vereischt wordt, en ai zoo slechts by wyze von ophel—
doming, ge~3k men ink’tteclnzatlen ge3400n is te cboen
2.—Dat zich voorzegde oefeninghotiders, zorgvnldig zullen waclilen, van alle uitdrukkin
geli en voorstellingen, ivelke aanleiding tot factien en verdeeldheden in do Cemcen[e
zouden kunnen ~even, en het in tegendeel 01) do bewaring van den band cia liefde en do
cenigheid des g7boots zullen toeleggen, en naauwkeurig zorgdragen van noch dc Over
heid en hare Regcring,nOCll eenen Predikant of deszelfi leer en chemist—work, te laxeren,
noch bet goal op den prechkstoel is voorgesteid, nan te raken, ow dat direkt of indirekt
-

Le ~%edeileggen

a—Dat zy zicb zaiver nan bet woord Gods, en do daarop gegronde formulieren, von onze
1-lervonude Kerk zuUen houden, en dat zy beloven, nooit jets daar tegen strydig te zul—
lea voordrogen.
4.—Dat zy wel vet van mensclien afte trekken van do bywoning van den openbaren Gods—
dienst, in en by hunne Gemeente nitgeoefend wordende, integendeel de betamelykheid en
noodzakelyklieid van de waarnemning daar~~an door hun ieder beer en voorbeebd zallen aan—
jryzen; en dienvolgens dan ook niutmer oefening zullen houden, op tyden van den
opeubaren Godsdienst, of die eenigzins in dezelve inboopen.
&—Dat zy ten ablentyde bereid zullen zyn, met den Predikant, of do Predikanten en
Ouderlingen, ole ook met den Kerkonraad, des gerekwireerd wordende, te spreken, en
ondoi’houden te worden over hunne oefeningeu, en de vermaniugen hun gedaim wordende
met zaclitmoedigheid zuilen ontvaugen; oak dat zy bet zich zulben laten webgevallen,
wanneer belmalve de Leeraars en Ouderlingen, oak de verdere Loden des gewonen Ker—
kenraads good vinden, by hunne oefeningen tegenwoordig te zyn.
,6.—Dat zy liunne avondoefeningen niet langer ztdben uitstrckketi dan tot 0 tiren.
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ART. ô.
Van do tyden en plaatsen alwaar oefening gehouden wordt, zal do Kerkenraad behoorlyk
kennis moeten dragon.
ART. 6.
Is verstaan dat ale oefening van gecensuroerde Ledematen en andere onbevoegde porso)~en
in bet genleen, en vrouwen in bet byzonder, aismede zulken. die niet in alto opzigten naar dit
Reglement zyn ingerigt, door den Eorw: Kerkenraad zullen worden geweerd, en opgesehort,
des noods, met behuip van den Magistraat.

ART. 7.
Er zal op dice plaats, dear oefening wordt gehouden, eon Diakonie Armbus woMen gesteld,
vow’ Jiefdegaven, ten behoove van do Diakonie Armen, van welke niets zal Inogen worden
afgehoudon, clan bet bedragen der Oukosten, billyk berekend, en door Broecleren Diakenen
goedgekeurd, welke alleon vami doze Bussen do Sleutels zullon hobb0~, om ze ton coavenabojen
tyde to openen, ten einde daaruit do geapprobeorde kosten to betalen, en hot overige in de
Diakonjes Kas te stoi:ten.
ART. S.
Al hot bovenstaa,~de is niet van toepassing op zoodanige oofoningen, als pleats vindon in
Godsdienstige gestichten, die erkond zyn ; wordende do Direct fe daarvan overgelaten can de
direktouren van zoodanige Genootschappen en Corporatien, wits, voor do gevolgon daarvan,
verantlvoordelyk voor hot Kerkeiyk Bestuur van hunliedors ressort.

Comnniissarjs Politiek,
(Get.)

(Get.)
(Get.)

J. C. BERRANCE, V. D. M. Syn h. t. Praeses.
M. BORCHERDS, V. B. M. on Socrotaris.

J. A. TRUTER.
Fiat.

(Get.)

C. H. SOMERSET
Voor overeonkonistig alschrift
A. FAURE, fang. Sec.

