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GEORGE NAPIER~

ORD ONNANTIE
Vas!~~esteld door ~1en Gouverneur van~ de Kolonie
de Kaap de Goede iioop, met Advies ei~ Consent
van den Welgevenden Raad van dezeke.
Tot het herroepen van do Kerk Regulatien van den
2östen July 1804, en liet vaststellen van andere in
derzelver plaats.
de Kerk Regulatien gemaakt en gepubli.
ceerd door den Cominissaiis Oeneraal van bet toeninalige
Bataafscbe Gouvernenient van de Kuap de Goode Hoop,
Mr. J. A. DE MIST, gedateerd den 2östen July 1804,
in vele opzigten liebben opgehouden gescbikt te zyn voor
do Nederduitsehe Gereforineerde Kerk, of voor dell Ker—
kelyken staat dozer Kolonie in hot algeinoeri : En iiade—
niaal hot raadzaam is geworden, tell ejude an ~ere en
niL-er gepasfe voorzieliIligell in do plaats te stellen ~‘atr
zoodanige Regulatien bovengeineld, welk e verouderd o~
ontocpasselyk zyn ge~vo dell, clot cle gez. Reg’nlatien
geheel zullen w~diden lierroeperi, en (10 zelfstaiid igheid
van zoodanige welke bet wenselielyk is te behouden,
expresselyk weder worden vastgesteld: Zoo wordt daaroiu
vastgesteld, door den Gouverneur vaii de Kaap do Goede
Hoop, by en met advies en consent ‘an den Wetge
venden Road van clezelve, dat de gez. Kerk Regulatien
van den 2östen July 1804, en alle andere we~ten en cos
tume:i voor doze in kracht binneu deze Kolonie, in
zooverre dezelve strydig of onhestaanbaar zyn met
cenige van de voorzieningen dozer Ordojinantie, zul!en
zyn, en dezelve worden by doze herroe1 en.
2. En wordt vrdev vastgesteld en VI rklaarcl, dat geert
Gocisdienstig Keikgenootschap of Gczindte binn~n doze
Kolonie, is of zal geregtigd zyn, om a1~ eeue zank van
T~ADEMAAL
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regt, nit Ilarer Majesteits irikonisten in cleze Kolonie to
vorderen eenige geidelyke contributie of toelage voor, of
tot bet onderhoud van~ bet ministerie van zoodanig Kerk
gcnootsehap of Gezindte, of voor eenig ander einde hoe
ook genaaiud, en dat alie zoodanige sommen welke van
tyci tot tyd zullen worden verleend uit de gez. inkornsten,
aan of ten voordeele van eenig zoodanig Kerkgenoot
schap of Gezindte, zullen moeten worden besehouwd
ais blootelyk vrywiliig, en ais zoodanig ten alien tyde
en uitsiuitend to zyn ter volstrekte beschikking en be
heei van bet Gouvernement, en lierroepbaar naar Harer
Majesteits wil en welbebagen.
3. En nademaal bet raadzaam is, dat bet Godsdien
stige Kerkgenootschap of do Gezindte gewoonivk ge
noenici de Nederclujtsche Gereforijicerde Kerk in Zuid
Afrika, zal worden hekleecl met bet vermogen om
deszeIf~ eigen inwendige zaken to beschikken : En
iiaciemaal d~ Algemeene~Kerkvergaderjn~ of Synocle van
do gez. Kerk, do natuurlyke en bevoegde Kerkely ke autho—
riteit is, waarcloor zoodanige Wetten en Reglementen
voor bet bestuur der gez. Kerk in hare elgene inwendige
zaken, met regt kunnen gemaakt worden : En nade—
ninal de laatste Algemeene Vergaciering of Synode van
de gez. Kerk, weike gehouden is in de Kaapstad, in do
mdaiIcl November 1842, is overeengekornen, en verlangcj
lieeft naar behooren geauthorizeerci en vastg’esteld te heb—
ben zekere \Vetten en Reglernenten, ten doel hebbende
do behoorlyke bestiering en beheering van de gez. Kerk,
in hare eigene en inwendige zaken en belaugen: En
nademaal bet raadzaam is, tot bet voorkoinen van verwyl
en ongeryf~ dat do gez. laatstgemelde Wetten en Regle
1nenten met eeIii2’e uitzonderiiigen, onverwyld zuilen
worden vasfgesteld, en verkianril uit to maken, en to
zyn do WTetten en Reglemeiiteu in der fyd, van de
gez. Kerk: Zoo worth vastgesteld, dat alle vroegere
Wetten en Reglenien ten voor het bestuur van de gez.
Kerk, wanneer of door wien oak gemaakt zullen zyn,
en dezeive worden by dew verkinard te zyn, herroepen,
en dat de onderseheiden Wetten en Regulation vervat in
do Schedule van deze Ordonnantie, zullen zyn, en dezelve
worden by deze vcrklaard te zyn, de WTetten en Regu
latien in der tyd, van de gez. Kerk, en behoorlyk als
zoocianig zullen rnoeten worden in acht genomen.
4. En worth vastgesteld, dat het der Algemeene Kerk
vergadering of Synode van de gez. Kerk van tyd tot tyci,
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beboorlyk vergaderd zynde, en te werk gaancle overeen~
kornstig de Wetten en Regulatien in der tyd, ten
aanzien van de manier en wyze vaii bet verancieren, ver~
m eerderen of ye rbeteren van Kerkwetten en in ste11 in gen,
vrystaan zal do Wetten en Reglernenten vervat in tie gez.
Schedule, en nile andere verdere Wetton en Reglementen,
welke van tyd tot tyd zuilen zyn ingesteld geworden, to
vermeerderen, vernietigen, veranderen, uitbreiden of ver—
heteren. Altyd wel verstuan, dat ieilere Wet of Re—
glement van tie gez. Algorneene Kerkvergadoring of
Synode, strydig of onbestaanbaar met eenige van do
voorzieningen dezer Orelonnantie, nuT en van geene
kraeht zal zyn.
5. En wordt vastgesteld, dat in ieder geval, waar
cone vacature zal plants vinden, in hot ambt van Leeraar
in eenige Getneente beiioorende tot de gez. Kerk, van
welke Gemeente do Leeraar in der tyd, een traktement
van bet Koloniale Gouvernement geniet, de Gouver
neur van deze Kolonie in der tyd, bet uitsluitend en onbe—
perkt regt zal hebben, bezitten en uitoefenen, om 01) ZOO—
danige wze als by hot beste zal oordeelen voor zoo
clanige Gomeente, zoodanige vacature ann te vullen,
door bet aanstellen van zoodanig persoon ais by verkie
zen zal nit. bet getal van zoodanige Leeraren, die volgena
de W1etten en Reglementeri van de gez. Nederduitsehe
Gereformeerde Kerk in tier tyd, bevoe~d zullen zyn mu
to worden aangesteld tot het vervullen van zoodanige
vacaturen in bet ministerie derzelve.
6. En wordt vastgesteid, dat de gez. Nederduitseho
Gereformeercie Kerk, zal zyn en blyven eene Keik
weike bare tueht en regeering nitoefent door Kerke
raden, Ringsvergaderingen, en eeile Aigemeene Kerk
vergadering of Synocle, en erkennende, aannernende
en belydende, ten aanzien van de leer daarvan, do leer
stellingen vervat in de geloofsbelydenis van de Svnode
van Dordreeht, en in don Heidelbergsehen Catheehis
inns, en indien cenige gesehillen of verdeeldheden ten
aanzien van Kerkbestuur, tucht of leer in hot vervoig
mogten ontstaan, tussehen eenige leden of voorgewende
leden van de gez. Kerk, of van eenige Gerneente, Ker
keraad, Ring of Synode van dezelve, dan zullen do
leden, houdende en belydende respectivelyk, de gez
tueht en regeering en de leersteliingen van cie gez. bely
denis en Cathechismus, worden geoordeeld en be
sehonwd, als tegen alle personen die eenige versehillende

tueht, regeering of leerstellingen zullen houden en bely~
den, als zynde de ware Gerneente, Kerkeraad, Ring
of Synode, naar hot geval moge zyn, van de gez,
Kerk, en als zoodanig in regten geregti~d tot Let bezit
en genot van alle Fondsen, Preuven of an(lere Eigen_
dommen of Regten, naar regtcn behoorende aan de gez.
Kerk of aan de Geineente, Kerkci’aad, Ring of Synode
waari n zoodan ige gesehillen of verdeelciheden zullen zyn
outstaan,
7. En worth vastgesteld, dat do Mgemeenc Kcrkver
gadering of Syn ode van do gez. Kerk, ten alien tycie zal
moeten bestaan nit al de dienstdoende Leeraars van de gez,
Kerk, en ecu dienstdoende of Oud-OucIer]jnc~ te worden
benoernd door iedcren Kerkei’aad. maar do Kerkei’aad van
de Kaapstad zal ten alien tyde t~vee Ouderlingen be
flOernen,
8. En wordt vastgesteld, dat geene Wet of Reglernent
van de gez. Kei’k, hetzy dezelve vervat zy in do Sche
dule tot doze Ordonnantjc of naderhand zal worden ver
vaardigd, eenige wezenlyke kracht of werking Iloege
naarnd zal hebJjeji over de personen of goederen van
eenige personen hoe ook genaamd. Maai’ nile zoo
danige ~~Tetten en Regiementen zuilen in regten worden
beschouwd, even ais do Wctten en Regulaiien van eon
bloot vrywillig Genootsehap, en zuilen alleen toepas—
selyk zyn op do personen of goederen van zoodanige
personen, die in eenige actie of lwoces, voor eenig
bevoegd Gerc~gfshof zulien bevonden worden, do gez.
~Vetten en Regulation of ecuigen van dezelve te hebben
on derteekend, aangenornen, toegestemd of erkend op
zoodatiige manier dat zy daardooj’ verbouden zullen zyn,
uit kracht van do geivone priucipes van regten toepas
selyk op zaken van expresse of stilz~vygende contraeten.
U. En worth vastgesteid, dat geen persoon of personen,
uitrnakende, kiagende by, of getui~enis gevende voor
eenig behoorlyk zarnengesteld Geregtshof van zoodanigo
Kerk, onderbevig zal zyn can eenige actie of prosceutie
in regten, eiviel of crimineel, ter instantie van eenig
lidmaat van de gez. Kerk, voor of oni reden van eenige
zaak of ding geschreven of gesproken, door cenig zoo
danig persoon of’ personen, ter goeder trouw, en zonder
eenig boos opzet, ten aanzien of tee gelegenheid van
eenige sehandaal, overtreding of andere zaak, bewezen
of voorgewend, welke voigens de Wetten en Reglemen
ten van de gez. Kerk in der tyd, ann zoodanig Geregts
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hof behoorcle to worden gerapporteerci, en welke zoodan~g
Geregtshof bevoegd is te ondei’zoeken, en geene actie of
prosecutie in regten zal mogen worden iiigesteld tegen
ecnig zoodanig Geregtshof wegens het uitspreken in de
zaak van eenige schan(laal of overtreding, welke voor
lietzelve gebragt, en tot gerloegen van hetzelve zal.
zyn bewezen, van zooclanige Kerkelyke censuren welke
in dat stuk door zoodariige Kerk zyn vastgesteld,
of orn schaden en ontslag to vorderen ten aanziefl
van zoodanige censurefl, wanneer dezelve zullen zyn
opgelegd.
10. En wordt vastgesteld, dat bet aan den persoon of
personen in wien, by de Wetten en Reglementen van
de gez. Kerk, in der tyd, bet bezit of de administratie
van eenige gebouwen, landeryen, fondsen, geMen, goe
deren of effecten, behoorende nan eenige Gemeente,
of Ring, of aan de Synode respeetivelyk, zal of zullen
gevestigd zyn, ten allen tyde zal vrystaan te prosequeren
en te defenderen in ale actien of processell betreffende
cenige zaak door zoodanige beambten, bezeten of gead
lninistreer(I, even als of dezelve bun privaat eigendom.
ware, en in alle criminele procedures, zal bet eigendoni
van alle zaken bovenvermeld worden beschouwd als ge
vestigd in de persoon of personen, die in eenige civile
actie of processen ten aanzien daarvan zouden kunnen
prosequeren of geprosequeerd worden.

SCHEDULE.
Wetten en Tiepalingen rooT liet bestaur der .Nederduitsclie
Gerefomeerde J~e2’k in Zaid-Afriha.

EERSTE AFBEELING.
A lqemeene J3epalingen.
ART.

1.

Tot bet Nederduitseb Gereformeord Kerkgenootscbap be..
hooren allen, die, op belydenis des Geloofs, tot Ledernaten
~yn aangencnien ; dezulken, die in do Nederduitsel~e Gere—
Jormecide Kerken gedoopt zyn, en degenen, die in andtre
Linden, als tot bet Gereform erd KE’rkgenootscJ~a1, bcboorende
erkend, zich bier te lande ter nederzcttcn ; mits cioor hehooi I vke
bewvzen of attestatien van hinnen cloop of lidmeatsebap
bujienslands hebbende doen blyk~~.

~

‘z

Ait’r. 2.
Doze alien blyven tot hot Nederduitscli Gereformeerd Kerk
genootschap beliooren, zoo lang zy niet vrv’viliig en dui
del~ It ~‘erkIaarcl hebben, zich daarvan af to scheiden, of om
;vet[ige redenen daarvan afgesclieiden zyn.
ART. 3.
I-Jet bestnur tier Gerefornieerde Kerk ~vordt uitgenefeivl,
Gemeentelyk, Ringswyze, en voor de Algemeene Kerhuer..
gaderiag.
ART. 4.

ç~
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De minriere besturen hebben het regt voorstelien in te
zenden aan de Iloogere, en in voorkornencle gevalien, derzelver
voorliebting to vragen ; terwyl zy daareniegen verpligt zyn,
ann de aanschryvingen der hoogere Coilegien te voldoen, en iii
liet byzonder ten spoedigste de berigten en rapporten in te
zenden, welke van lien gevorderd warden.
ART. 6.
Een rninder Kerkbestuur vermeenende door lie besluiten
van een hooger bezwaard te zyn, heeft bet regt zich des wegens
by nog hooger Bestuur te bekiagen ; mits riogtans gebouden
zynde, van inmiddels aen de ontvangene bevelen te gehoor..
zamen, tenzy de zaak, by de eindelyke uitspraak, niet weder
in zyn geheel zoude kunnen gebragt worden,
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ART. 6.

7

Van ‘aile zaken, by uitspraak van een hooger Kerke~yk
Collegie beslist, vail lieroep aan bet in rang voigend hoogere
•Collegie, doch ter tweeder instantie beslist zynde, word~ geen
nieuw beroep toegestaan.
ART. 7.

~

Van zaken volgens bet voorgaande artikel, in beroep
vervnlgd wordende, zal de kennisneming trapswyze moeten
gesehieden, en geene zaken voor bet lioogere Kerkbestuur
mogen worden gebragt, welke eerst in de mindere Bestuurs~ver—
gaderingen haciden bebooren te worden atgedaan ; ten ware er
inniiddels geene mindere Bestuurs-~ei’gaderirg was gehouden , en
de aard der zaak eene spoedige afUoening vorderde. Alleseebter
onverminderci de bevoegclhei1 der boogere Besturen, om ook
zonder hooger beroep, kennis te nemen van zaken, tot het belang
der Kerk in lid algeineen, en tot hare bevoegdheid behoorende.
ART. 8.

4
J

/~,

Dc zorg voor de belangen zoo van bet Christendom in bet
a~gemeen, als van cle Gere~ormeerde Kerk in het byzonder, de
handliaving barer leer, de vermeerdei log van godsdienstige
kennis, de bevardering van Christelyke zeden, de bewaring van
orcie en eendragt, en de aankweeking van onderdanigheid ann
ove heici ~n wetten, moeten stevds bet hoofddoel zyn van alien,
die in onderseheidene betrekkingen met bet Kerkelyke bestuur
belast zyn.
ART. 9.
Alie TCerkbesturen gedragen zich, overeenkomstig ne voor~
sebrilten, zoo algemeene als byzontlore verordeningen. welke
reeds zyn, of vervolgens weltig zuilen worden vastgesteld.
ART. 10.

In nile Kerkelyke vergaderingen wordt bet volgende Re
glement van orde in acbt genomen
1. Alle Rings en Algemeene Kerkelykevergaderingen worden,
onder zekere bepalingen, met opene cleuren gehouden.
2. J)e vergadering zal met bet gebed worden geopend, en
met dankzegging gesloten, hetgeen, uitgezonderd in Kerke
raads vergaderingen, door den ~criba zal gesehieden,
terwyl al tie Leden staan.
3. De vergadering zal precies op een te bepalen uur be
ginnen.
4. Aile Leden der Kerkel~ke vergaderingen zyn verpiigt, ten
zy door wettige redenen verhinclerd, dezelve by te wonen,
en niet verschynende, in geschrifte daarvan kennis te
geven aan de vergadering.
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5.

Na bet openen der Vergadering, geeft de Voorzitter
kennis van hetgeen verhandelci zal worden.
6. In bet voortbiengen der zaken, neent tie Voorzitter die
orde in aebt, wdke Lem de gesebiktste voorkomt, en
pimadviseert Op alles. Fly draagt de zaken ter bel:an~
deling duidelyk your, geeft by ne behandebng de noodige
inlicb~ingen e~ zal bet liatst zyne stein uitbrengen.
7. Aan den Vooiziier wordternstig aanbevoien, on dat by in
zaken van gewigt de beraadsiagingen in bet algeineen beeft
inrewonnen, tot liet nemen van besluit een zoo kort
mogelyk voorstel of al/erutrurn te doen, opdat de Leden,
zonder nieuo’e uitweiding, hunne steinmen met één woord
kunnen uitbrengen.
8. leder Lid zal hoofdr’lyk zyne stem moeten vtitbrengen, en
niemand buiten stemming mogen blyven, tenzy orn
gewigtige redenen door de vergadening te beoorde~Ien.
9, Over alle voorkornende zaken worth in elke Keikelyke
vergadering, by voistrekte meerderbeid “an stem men,
door tie tegenwoordig zvnde Leden besloten. Doch zal
op aankiagten of gesciiillen geen uitspraak worden ge
daan, ten zy ten mioste twee-derden tier Leden tegen—
woordig zyn.
10. Niemand zal your zyne beort mo~en spreken, en niet
anders dan gevraagcl zynde door den Voorzitter. Wan—
neer de stemnien mogten staken, zal de Voorzitter, in
zyne kwaiiteit, beslissen, bebalve in die vergadering waar
de Voorziiter consuient is, in welke vergadering by sieehts
eene adviserende stem heeft, en zal in dergelyk geval het
lot beslissen.
11. In de bebandeling van cenige zaak, zal aan ieder Lid der
vergadering gelegenheici worden gegeven zyne gevoelens
daaromtrent mede te deelen.
12. Elk Lid der vergadering, zal in bet spreken zich tot den
Voorzitter moeten wenden, en zal, op vorige aanmerkingen
van andere Leden zinspelende, geene namen mogen noemen.
13. Wanneer twee of meer Leden te gelyk opstaan, beslist
de Voorzitter wie het eerst zal worden gehoord.
14. Het stant aan ieder Lid der vergadering vry, om, by
eanteekening, en zonder opgave van redenen, te doen
blyken, dat hy met eenige uitspraak niet heeft ingestemd,
evenwel a~n zich bet regt voorbeboudende, om onder
zyne naamteekening zyne redenen ook in geschrifte aan
de vergadei’ing op te geven,
15. Leden van Kerkelyke vergaderingen hebben bet regt van
stemming in de verdere behandeling van eene zaak, w’aar
omtrent zy reeds hun protest hebben laten aanteekenen.
16, Eens genomene besluiten mogen niet worden betwist,
By de resumtie der notulen moet men zyne aanmer
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kirigen maken, inclien men eenige heeft, en niet nadat
dezelve conform de minuten zyn uitgebreid, en ter neder
gestel ti.
17. Geene voorstellen zulien in Rings en hoogere Keikelyke
vergaderingen antlers dan sebriftelyk mogen gedaan, en
door den voorsteller onderteskend worden.
18. By eene volgende vergadeii~g geeft do Voorzitter versing
van helgeen sedert de laatste byeenkornst is voorgevalien ;
en worden de besluiten dec vorge vergadering geresumeerd
en door alien geteekcnd.
19. Een ieder zal zich, zoowel by schriftelyke als mondelyke
voord ragt, moeten onthouden van alle beleedigende,
liatelyke of onbehoorlyke uitdrukkingen, gelyk mede
van ailes, ~vat geacht kan worden te stryden met do
acliting aan eene Kerkelyke vergadering verschuldigd.
20. Belangryke voorstelien, waarop stannile de vergadering
zonde dienen rapport gedoan to worden, zulien in den
beginne van do byeenkomst aan den Voorzitter overge—
geven worden, ten einde dezelve zoodra mogelyk aan de
vergadering mede to deel~n.
21. Dc Voorzitter sliat tot Loden van Commissien voor, zoo
danige personen, in de vergadei ing tegenwoordig. ais hem
daartoc do geschiktste voorkonien ; en indien zyn voorsiag
do algemeene goedkeuring niet wegdraagt, zal dit by
hesloten stembrieljes moeten worden besiist.
22. Geene van do benoernde personen kunnen worden ont
slagen, clan om gewigtige redenen door de vergadering
te beoordee!en.
23. Do Scriba is verpligt alie~ aanteteekenen, ~vat er voor
vait en besloten wordt, de notulen vervolgens nit te
breiden, en nadat dezelve zyn geresumeerd en geteekend,
do daaruit voortvloeijende expeditien te doen, en do
stukken te teekenen.
24. Niernanci zal zieb staande do vergadering kunnen ver—
wydeien, dan met verlof van den Voorzitter.
25. Voor hot einde der vergad~ring vcaagt de Voorzitter ann
ieder Lid, of hy iets bebbe voor te dragen.
26, Op hot einde van elite vergadering geeft de Voorzitter to
kennen, ~~‘eilce punten in eene volgende vergadering moe~
ten verliandeld worden.
27. Ann den Scriba der hoogere Kerkvergaderingen zulien nit
do vergadering eon of nieer Leden tot zyne huip worden
toegevoegd.
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TWEEDE

AFDEELING.

4a,~gaande de Algerneene Kerlivergaderjngen, en Synodak
C~oinmissie in 1~et byzonder.
AnT. II.
Hot hoogste i3estutir tier Gereformeerde Kerk inclege Volk.
planting omtrent Kerkelyke zaken berust by de A~gëmeene
Kerkvergadering. (Synode.)
ART. 12.
De Algemeene Kerkvergadering is zamengesteld nit alle
dienstdoende Predikanten in deze Volkplanting, en eenerz
fiingerenden of Oud-ouderling, door elken Kerkeraad te be
noemen. 1~4et nitzondering van de Kaapstad, die twee Ouder—
lingen zal mogen afvaardigen.
ART. 13.
Kerkvergadering is belast met tie zorg
voor de &gemeene belangen dei Geref’ormeerde Kerk in deze
VoIkp~anting, en met opzigt tot deze. in bet byzonder, met do
zorg voor aLles wat de openbare Godsdieust en Kerkelyke
Instellingen betreft.

De Algemeene

L
~

ART. 14.
De uitspraken tier Algemeene Kerkvergader~ng in bet laatste
ressort, betrekkeLyk zaken door mindere Kerkelyke bestuien
bebandeld, en in geval van beroep voor dezelve gebragt, zyn
beslissend.
ART.

~

ART.

~

15.

De Algemeene Kerkvergadering ontwerpt, veranclert1 ver
neerdert en verbetert Kerkelyke wetten en verordeningen, welke
door Moderatoren geteekend, en door do drukpers verkryg
baar gemaakt worden.

16.

Do Algemoene Kerkvergadering konit byeen om bet vyfde
jaar, in de Kaapstad, op den tweeden Dingsdag van tie mnand
October, en wordt to zamen geroepen door eene kenriisge
ving van den Scriba, due maanden te voren, aan de respective
Keuken.
ART. 17.
Omtrent de Moderatnur van tie Algemeene Kerkvergade_
ring, zullen do volgende bepalingen worden in acht genomen
a.) Dc geloofs-brievea worden door den Scribe opgeëischt en
voorgelezen.
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6.) De Leden der vergadering nenien zitting naar den ouder~
dorn der Kerken waartoe de Afgevaardigden behooren.
e.) Nadat tie geloofs-brieven zullen zyn opgei~ischt, zal de
Voorzitter door besloten billeuen, door de tegenwoordig
zynde Leden, worden gekozen.
d.) De vergadering kiest op dezelfde wyze eenen Secundus,
(lie als I3yzitter van den Voorzitter handelt, en by ant
stentenis, zyne plaats bekleedt,-—waarna aanmerkingen
over de geloofs-brieven kunnen ~~orden gemaakt.
e.) Zoodra de vergaderitig door den Voorzitter voor weWg
zarnengesteld zal zyn verklaard—geschiedt de pleglige
opening.
f.) De opening en smiting zal gescbieden door bet plegtig
houden van eene gepaste leen’ede; wordende dit werk
verri~t door Benoemden uit de Hingen beurtelings,
zoodat de Ring, wiens Benoemde de eerste vergade
ring sluit, de volgende opent, en zoo ad riqas, wordende
in de laat~te zitling der Algemeene Kerkvergadering ge
noemd die Rin~en, wier Afgevaardigden in de eerstvol—
gende vergadering he; werk verriglen zullen
g.) I-let zal den Voorzitter vrystaan, by den aanvar~g, zoowel
als sluiting, eene plegtige aanspraak van den kausel of
liet voorzittersgestoelte te doen.
ART. 18.
Om voor te komen dat, door de verlenging van den tyd
cler te houdene Algemeene Kerkvergadering de loop van zoo
danige zaken, die geen uitstet kunnen lyden. gestuit ~vorde,
]iei~velk voor de belangen der Kerk en Kerkelyke zaken, in bet
algemeen, schadelyk zoude kunnen zyn, woiden de respective
Ringen met de behandeling en afdoening van wodanige zaken
belast, en daartoe gevolmagtigd: nuts verpligt en gehouden
zich doarin te gedragen overeenkomstig de bepalingen van liet
Algemeerie Reglement en zoodanige besluiten der Algemeene
K~.rkvergadering, welke ter harer leiding en voorschrift mogten
besiaan.
1. In geval van moeijelykheid of twyfel, zal de Ringsverga
derin~, die bet aangaat, verpligt en gehouden zyn, vóbr
dat zy met tie zaak eenen aenvang maakt, daaiover met
de Synodale Commissie te correspondeeren en dezelve te
raadplegen.
2. Al tvat door de Ringsvergaderingen op grond van dezerz
maatregel is behandeld, zal aan de goed- of afkeuring van
de Algemeene Kerkvergadering onderworpen zyn.
3. De Ringen zullen evenwel bet regt en vermogen blyven
behouden, om, als de omstandigbeden zuiks vorderen,
eene Algemeene Kerkvergadering ook binnen den be
paalden tyd te doen houden; met dien verstande nogtans,

dat, wanneer de noodzakelykheid daartoe aan de Rings’i
vergadering mogt blyken, cle Scriba van zoodanigen
Ring, waar de zwarigbeid voorkomt, communicatief zal
moeten bandelen met de Scribes der avenge Ringen, die
dan bun gevoelen daaromtrent aan den Actuarius Synodi
zullen moeten voorstellen, en ala dan zal de meerdeibeid
van Bingen beslissen over het al of niet bouden van eene
buitengewone Algemeene Kerkvergadening oak zal by
met de Synodale Commissie raadplegen omtrerit den ge
~cbiktsten tyd tot bet bouden dier bititengewone Alge~
nieene Kerkvergadeiing, en (le Synode, ala in Ait. 16
onisebreven, to zamen roepen.

SYNODALE COMMISSIE.
ART. 19.
Er zal eene commiasie nit de Algemeene Kerkvergadering
den Geiefbrmeerde ICerk in Zid-Afrika bestaan, welke Ce
belangen der ICerk zal waarnemeni, wanneer de Algemeene
Kerkvergadening niet byeen is.
1. Doze Commissie zal waken over de uitvoening den Kerke
Jyke ‘vVetten en flesluiten, en correspondentic liouden
met bet Gouvernement en Kerkelyke Collegien en
personen.
2. Zy zal dank en bededagen, near cle tydsomstandighenjen,
benalen, vender uitvoeen en voltoojen hetceen do Alge
ineene Kerkvergadening ten aanzien van de werkzaanilieelen,
tot den kning dier vergadeniiig behoorende, hear Iteeft
opgedragen of moge opdragen.
3. Zy ontlioudt zieb daarentegen van bet maken van nienwe
bepalingen—bet veranderen van bestaande verordenigen
of tot invoeren van nieuwe itinigtingen, meat’ is bevoegcl
out daartoe voordragten aan de Algemeene Kerkverga.
dening te doen.
4. Van al hetgt’en door haar verrigt is, doet zy rapport
aan de Synode, hetzelve aan derzelver goedkeuiing
onderwerpe~ide.
5. Deze algemeene Synodale Commissie zal bestaan nit cien
Voorzitter den Iaatste Algemeene Kerkvergadei ing of diens
‘Secundus, den Scniba en een’ Afgevaardigde nit elken Ring,
jaarlyks by elke vergadering te worden gekozen.
6. Do Commissie vergadert, niet dan in dningende omstand;g~
heden, en daar ten pleats, alwaar bare tegenwoorciigbed
worth vereisclit, en zy hare werkzaamlieden bet best ken
vern~gten.
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7. Alle Kerkelylce Collegien zyn verpUgt, orn nan do aam~
s2hryvingen dezer Algemeene Synodale Corn missie to
voldoen, en om aan dezelve al die inlichtingen to geven,
welke zy mogt verlangen.
8, Wanneer eenig Kerkelyk Collegie of Kerkelyk persoon
vermeenen mogt redenen te hebben, orn zich over de
handelwyze van cleze Commissie te bekiagen, zal men
vermogen de redenen van bekiag open te leggen ann do
Algerneene Kerkvergadering, inmiddels gehoorzamende;
tenzy de zaak, by uiteindelyke uitspra~k, niet weder in
baar geheel zoude kunnen gebragt worden; in welk geval
do Commissie, op voorstel van de bezwaarde party, do
zaak voor de Synode zal moeten brengen, en, zuiks
noodig zynde, eene Synode kunnen doen byeenroepen.
Any, 20.
Voorstellen aan de Algemeene Kerkvergadering kunnen,
belialve door de Ringsvergaderingen, ook worcien ingezonden
door elken Kerkeraad en Predikant afzonderlyk; docli zullen
geene voorsteHen, dan in byzonder dringende gevallen ~vorden
nangenomen, tenzy dezelve ten minste twee rnaanden to voren
nan den Scribe dec Algemeene Kerkvergadering zyn toegezonden,
die verpligt is zes weken voor Iiet houden dezer vergadeiing
eene opgaaf van alle beschryvingspunten aan elken Kerk~.
raad te cloen toekornen. Geene redactie zal do vrylieid
bebben in de ingezonden voorstellen lets meer te veranderen den
alleen in taal en styl.
AItT. 21.
Er zal eon Actuctrius Synocli ult de Leeraren worden
benoemd, die als zoodanig ageren zal in den tusschentyd van
de eene Synodale Vergadering op de andere, des noods, met
communicatie en overleg met den Voorzitter van de laatste
Synode; wordende de Actuarius belast.
a.) Met hot overnemen gedurende de zitting der A1~emoene
Kerkvergadering uit de handelingen ncr vergadering van
e~k besluit, dat door den druk moet worden bekend ge
maakt, hetzelve in forma gereed maken, opriat zoodanige
besluiten op den iaatsten dag dec zitting, en voor
bet opbreken der vergadering, aan dezelve voorge
lezen, en door de Moderatoren geteekend kunnen worden.
b.) Met bet houden van briefwisseling en aanteekeningeu,
do Synodale zaken betreffende.
c.) Met do zorg van de Synodale papieren en boeken,
benevens bet Repertorium Synodale.
d.) Met het formeeren en voortzetten van eon beredeneerd
Register in eenen alphabetischen vorm op de Ada Synodi,

gehouden onder den naarn van Repertorium Synodale.
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e.) Fly zal claarbeneveris, ter voorkoming van verlies door
brand of anderzins, a! de Synoclale papieren, documenten,
enz., als Archivarius, onder zyn opzigt nemen, dezelve
zorgvuldig bewaken en bewaren, en we! die aHe te zamen—
leggen, in eene ciaartoe bestemde, we! geslotene kist,
en tot meerdere beclekking en beveiligirig in ecu wel e
vcrzekerd Kerklocaal.
f.) Hy zal een algemeen Register aauleggen en voorlzetten
van alle gedoopten, en ledematen in de Gereformeerde
Kerk dezer Volkplanting.
g) Net wordt hem vooral voorgeschreven, geene papieren,
zeus niet aan des bevoegden, at’ te geven, dan tcgea
be~vys van ontvangst, en sleclits voor eenen bepaalden tyd.
h.) Fly zal, in eene daartoe te bepalen zitting, van al bet
ttisschen gebeurde aan etc naastvo!gende Synode versiag
doen. inzigtgeven van bocken, papieren, enz., en zorgen
dat de beneodigde stukken uit de Arciiiven by der band
zyn tydens de Synode; zullende er ten dien einde eeno
kleinere draagbare kist zyn, van welke de Actuaries de
sleutels under zich berustende zal hebben.
i.) Hem zullen de noodige kosten uit do Synodale kas
worden te goed gednan.
h ) Fly is (ex-orncio, lid van de Synodale Commissie.
By het over!yden van den Actuarius en Archivarius Synod!,
zal dc Synodate Commissie, van de erven des overledeneui
Actuarius, de tot die bediening behoorende boeken, papieren,
enz. opeiscben, en eencn der Predikanten, under nadere
approbatie van de Synode, tot opvolger benoetnen en aanstellen.
Any. 22.
Er zal cen vaste Scriba zyn, benoemd door de Algemeene
Kerkvergadering, nit do Predikanten te benoemen. Dc Scriba
zal be!ast zyn
a.) Met de waarnem!ng van bet Scribaat, gedurende de
Algemeene Kerkvergadering, en de byeetikomsten der
Synoda!e Commissie.
&) Met bet doen van alle noodige ezpeditien, ivelke niet
door den druk behoeven te worden bekend gemaakt.
c.) iMet aan den Archivarius, uiterlyk binnen drie maanden,
na bet opbreken der Algemeene Kerkvergadering, en ééne
maand na de byeenkomst van de Synodale Commissie, de
handelingen dier veraaderingen, te zenden.
ci.) In geval van overlyden ‘van den Scriba, of bet voorvallen
van onvoorziene omstandigheden, of wettige beletselen,
om zyn ambt waar te nemen, zal de Actuarius Synodi
fungeeren tot de eerstvolgende Algemeene Kerkvergade..
ring, wanneer ecu ander Scriba zal worden verkozen.
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ART. 23,

Er zal een Qumstor Synodi zyn, die lid is der vergadering~
en die met de volgende werkzaamheden zal zyn belast:
a.) De Qumstor van bet Synodale Fonds zal verp~igt zyn
naauwkeurig aanteekeiiing to houden, van abe voor het
Foids ontvangene en uitbetaalde penningen.
b.) Hy zal can de Synode verantwoording doen van al zyne
verrigtingen als Qumstor, en zyne rekeningen door Ratio
nauii laten onderzoeken.
c.) Zyne boeken zullen, goedgekeurd zyncle, door Rationarii
worden ondeiteekend, met byvoeging van dag en jaar
wanneer gesehied.
d.) Hy zal, tot dat einde, in eene kist, wel en afzonderlyk
be~vaard, alle rekeningen en origineele lysten van inge—
zamelde penningen, door de Qumstors der Ringen hem
toegezonden, bewaren.
e.) Hy zal de penningen in do Spaarbank ter bewaring
leggen, en ten genoegen van de Algerneene Kerkvergade
ring, voor de behoorlyke adrninistratie van abe door hem
ontvangene gelden, de noodig? securiteit stellen.
f.) Hy zal het regt bebben, zoo de Rings Qumstors op
hunnen tyd de lysten en penningen niet toezenden, hen aan
te sebryven, en de nalati..~en can de Synode te rapporteren.
g.) De Quaestor, geen afgevaardigde zynde, zal slecbts in
zaken tot zyn departement behoorende een adviserende
stem hebben.
In geval van overlyden van den Qumstor van bet Synodale
Fonds of bet ontstaan van onvoorziene ornstandighedeti
of wettige verbinderingen, om zyn ambt waar te nemen,
zal de Synodale Comniissie van de erven of eenige andere
bezitters van goederen, papieren, enz. des overleden
Qumstors van dat Fonds, de daartoe behoorende boeken,
papieren, penningen, enz. opeischen; en eenen anderen,
onder nadere approbatie van de Synode, tot zynen opvol
ger benoemen en aanstellen.
ART. 24.
Er zullen Rationarii zyn ter opneming van alle rekeningen
van ontvangst cii uitgaaf, de Synodale Fondsen betreifende,
die dit zullen doen, staande de Algemeene Kerkvergadering,
doch niet onderwyl er vergadering wordt gehouden, maar voor
of na dezelve; zy zullen daarvan rapport uitbrengen in de
Algemeene Kerkvergadering, in zoodanige zitting, als daartoe
door den Voorzitter zal worden bepaald: zy zullen gekozen
worden by c~ke Algemeene Kerkvergadering, é~n, uit de
afgevaardigden, van elken Ring.
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DERDE AFDEELING.
Over liet Bingsbestuur.
ART. 25,

De Kerken worden, ter geregelde nitoefening van bet Kerke
lyk bestuur, verdeeld in Ringen.
Er zuflen vyf Ringen zyn ; als
a.) De Riag van de Kaapstad: waartoe behooren zullen do
Kerken van Kaapstad, Ste llenbosch, Paarl, Somerset,
D’ Urban en Wynbeig.
Z.) Dc Ring van Talbagh: waartoe behooren zullen de
Kerken van Tulba~cjh, Malmesbury, Worcester, Clan—
william, Fiketberg en Wellington.
c.) Dc Ring van Swellendarn: bevattencle Swellendam,
Caledon, George, Breda’s Dorp en Riversclale.
d.) De Rinq van Graaff-Reinet: bebbende de Kerken van
Graaff-.Reinet, Gradoch, Beaufort, Somerset, colesberg
en Zwarleberq.
e.) Dc Ring van Albanie : waartoe behooren de Kerken
van Uitenliage, Albanie, Glen Lynden en Balfour.
Any. 26.
De Ringen zyn belast met de zorg voor de belangen van de
Godsdienst, de bewaring der goede orde, en do handhaving
~er Kerkelyke wetten in bun ressort; bet examineren van
ondergeschikte Kerkelyke Onderwyzers, bet bevorderen van
Godsdienstig Onderwys, bet zorgen voor do vermeerdering van
Kerken, bet benoemen van Consulenten, die by vacaturen en
in geval van sehorsing, de dienst zullen waarnemen, bet makea
van Kerkelykegrensscheidingen, bet benoemen van Kerkeraden
by nieuw opgerigte Gemeenten, bet doen van Kerkelyke visitatie,
en bet corresponderen met bevoegde magten, in zaken de
Ringen betreffende. Zy besllssen de gesebillen in of tussehen de
Kerkeraden der Gemeenten ontstaan, en doen uitspraak, in
geval van beroep, over alle zaken, die ter eersier iastantie by
do plaatselyke Kerkeraden zyn behandeld.
AnT. 27.

Leden van (len Ring zyn de Predikanten van elke Gemeente
onder dat ressort, met en benevens éénen Ouderling van di~
Gemeente, of, by p~aatsvervanging, eenig ander Lid des
Kerkeraads, door denzelven benoemd.—Emeriti zullen bet regi
hebben de Ringsvergadering by te wonen, ten eiade die me’

hnnne adviseerende stem voor Ic lichten, zittende zy by de
afgevaardigden van die Kerk, waar zy bet Iaatst als Leeraar~
hebben gestaan.
Vacante Gemeenten kunnen 2ich doen vertegenwoordigen
door twee Ouclerlingen, of, by plaatsvervanging, door twee
andere Leden des Kerkeraads.
ART. 28.
Bike Ring beeft eenen Voorzitter ; zullende men zich omtrent
bet Voorzitterschap bebben te schikkcn naar den ouderdom,
of bet aantal jaren, dat de Leeraars in do dienst der Ke~ken
hebben gestaan, en zal in bet benoernen van den ‘voorzitter,
de Scriba des Rings, worden voorbygegaan. Do Voorzitter
blyft in functie gedurende eon vol jeer, en bepaaldelyk tot den
aenvang der voigende gewone vergadering, en zal zich, in
voorkornende gevalien, hebben te houden can de wetsbepalingen
en do besluiten van cle vorige vergadering.
ART. 29.
Er zal jaariyks door de Ringsvergadering eene Commissie
worden aangesteld, ten einde provisioneel over zoodanige zaken
te beslissen, ais welke geen uiistel lyden kunnen. Deze Corn
missie zal nit drie loden bestaan.
ART. 30.
By elken Ring zal er een Qurnstor en vaste Scriba zyn, ~oôr
de vergadering’ te kiezen.
Dc Qurnstor is belast—
a.) Met het ontvangen en naauwkeurig aanteekenen val~ cue
penningen, welke door eike Kerk in bet Rings-ressort ten
belioeve van bet Synodale en Predikants Weduwen
Ponds geheven zyn;
b.) Met bet eiscben van eon naauwkeurig versiag by elke
Ringsvergadering van de gedane heffing voor het Synodale
Fonds door elken Kerkeraad ; aismede van ingezamelde
penningen voor bet Predikants Weduwen Fouds: en bet
verantwoorden, ten minste zes weken na de vergadering,
van eerstgemelde penningen aan den Qurnstor van het
Synodale, en van laatstgemelde aan den Qurnstor van het
Weduwen Fonds;
c.) Met het doen van uitbetaling, op last van den Ring, en
het produceren zyner boeken by elke Ringsvergadering,
ten einde aisdan geëxamineerd en door den Voorzitter en
twee Leden der vergadering geteekend te worden, en het
zenden van authentiek afschrift aan elke Algemeene Kerk
vergadering, om aan Rationarii, die met bet examineren
van de boeken van Qu~stor Synodi belast zyn, te worden
voorgelegd.
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De Scriba Is belast, bebalve met hetgecn bepaakl is in bet
Reglement van Orde voor de Kerkelyke Vergaderingen,”_
a,) Met het corresponderen met de Scribas der overige
Ringen
b.) Met bet opmaken en inzenden, na afloop van elke Rings..
vergadering, van een algemeen rapport, van bet gehou
den Kerkelyk onderzoek, aan de Algemeene Kerkver
gadering, met duidelyke kennisgeving van betgeen de
voorziening of wel do aandacbt der A~genieene Kerkver
gadering vordert;
c.) Met bet opmaken en inzenden nan den Scriba der Alge
meene Kerkvergadering van de beschryvingspunten voor
de gez. vergaclering,—en den Voorzitter der Commissie
van de Algemeene Kerkvergadering bekend te maken
met den naam van bet Lid dat voor die Commissie is
afge~ziardigci
d.) Met bet geven van effect aan de aanscbryvingen van den
Voorzitter des Rings ; met in aebtoemen van bet be
paalcle by Art. 28;
e.) IViet bet toezenden, ten niterste twee maanden na bet
houden der Ringsvergaderb~g, van do origineele Acta van
die vergadering, met en benevens aBe daarby behoorende
bylagen, aan den Areliivarius Synodi, ten einde by do
Synodale Archiven te worden bewaard;
f.) In geval van overlyden van den Qumstor of Scriba des
Rings, of by onvoorziene omstandigheden ofwettige belet—
selen em zyn ambt waar te nemen, zal desze1f~ Voorzitter
voor de behoorlyke bewaring van zyne boeken, papieren~
enz. op bet Qumstoraat en Seribaat betrekking hebbende,
moeten zorgen ; terwyl, by eene eerstvolgende vergadering
zyn opvolger zal worden benoemd.
ART. 31.
De gewoone vergaderingen worden eenmaal ‘s jaars gehouden,
op den tweeden Dingsdag in October.
De Voorzitter heeft het regt, na verkregen goedkeuring der
Synodale Commissie, daarenboven buitengewone vergaderingen
te kunnen doen besebryven; zullende, by het beleggen van
zoodanige vergaderingen, de redenen moeten worden bekend
gesteld.
ART. 32.
Gemaakte grensscbeidingen worden tei’ approbatie aan bet
Gouvernement voorgedragen, en de kosten der Commissie door
belanghebbenden, ten wier behoeve zulke Cornmissien benoemd
zyn, gedragen.
ART. 33.
Wanneer bezwaren mogten bestaan by bet oprigten van
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nieuwe Getneenten, zullen do Ringen, in bet bepalen tot welken
Ring zoodanigo nieuwe Gemeenten bebooren zullen, do beslis.
sing aan de Synode of Synodale Commissie opdragen.
ART. 34.
By elke Ringsvergadering zal door den Voorzitter behoorlyk
onderzoek worden gedaan naar den staat der Kerken, behoorende
tot dien Ring.
Tot dat einde behooren al de Leden der Ringsvergadering
tegenwoordig te zyn; do afwezende Loden zullen do redenen
hunner afwezigheid in geschrifte moeten opgeven; en zal er ho
vendien gezorgd moeten worden voor hot inzenden van bet Re
solutieboek, bet seliriftelyk versiag van den staat der Godsdienst,
en door Kerkeraads Leelen geauthentiseerde afscbriften van
Doop-, Ledernaten- en Doodregisters.
De Voorzitter doet, na bet openen der vergadering, wanneer
de gewone zaken zyn afgeloopen, aan de afgevaardigden de
volgende vragen; waarop de antwoorden, in geschrifte door
elken Kerkeraad opgernaakt, en door al do Loden des Kerke
raads geteekend, worden ingeleverd en gelezen :—
L Worden in uwe Gemeenten op Zon- en Feestdagen al de
gewone predikbeurten waargenomen?
2. Wordt or ook, ten minste eons ‘s maands, gezet over do
Katechismus gepredikt, en op de gewone tyden do lydens
stoffen behandeld, en worden er van tyd tot tyd belydenis
predikatien gehonden?
3. Worden or ook Voorbereidings en Dankzeggiugs Leerre-~
denen voor en na bet Avondmaal gehonden ?
4. Wordt ook bet Avondmaal vier malen in bet jaar go
houden?
5. Wordt or ook geregeld Katechisatie gehouden, ter onder
wyzing in do Bybelsche Geschiedenis, en in Geloofs- en
Zedeleer, en zoo mogelyk ook in do Kerkelyke Ge
schiedenis?
6. \Vorden or Leclematen op den bepaalden tyd aang000men,
en wanneer is die tyd daartoe, by u, bepaald?
7. Wordt or ook beboorlyk werk gemaakt van bet berderlyk
bezoeken der Gerneente, en byzonder der kranken?
8, Wordt er door den Kerkeraad behoorlyk opzigt gehouden
over do gomeente, en zyn do Ouderlingen daarin den
Predikant behulpzaam?
9. Zyn de Leden van den Kerkeraad onberispelyk in leer en
wandel?
10. Zorgen do Diakenen oplettend ‘door do inzameling en be.
waring der aalmoezen en andere inkomsten der Kerk en
Diakonio?
11. Wordt er behoorlyk rekenschap gedaan van do inzameling
en uitdeeling?
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12. Heeft erjaarlyks eene geregelde aftreding plaats van Ou
derlingen en Diakenen?
1~. Worden er notulen gehouden van de handelingen des
Kerkeraads? [Hier vraagt de Voorzitter visie van die
boeken.]
14. Ult hoeveel personen bestaat de Gemeente, volgens schat
ting; hoe vele daarvan zyn Ledematen?
15. Hoeveel personen zyn er, na gedane belydenis, aangeno_
men, en boeveel met attestatie of certifikaten sedert het
Iaatste jaar?
16, Worden er geene attestatien aangenomen die ouder zyn
dan één jaar, noch ook a1gegeven aan personen die reeds
langer dan een mar vertrokkeu zyn, bebalve om byzondere
en voldoende redenen in beide gevallen?
17. Worden de gedoopte, aangenomelie, vertrokkene, en
zoo veel mogelyk afgestorvene Ledematen, zorgvnklig
aangeteekend? Il-her vraagt by visie van de geauthen
tiseerde afschriften van die aanteekeningen, welke by de
Archiven gedeponeerd blyven, en door den Arehivarius
nloeten doen ingebonden worden, als bet algemeen
Register van Gedoopten en Ledematen in de Gerefor
meerde Kerk van Zuid-Afrika.]
18. Worden in uwe Gemeente Kathechiseermeesters gevonden,
en venigten zy hun work naar beliooren ?
19. Wordt er zorg gedragen dat geene oefenaars, zonder
toestemming van den Predikant, in de Gemeente cefening
houden?
20. Heeft men reden van kiagen over den staat en de
administratie der Kerkelyke gebouwen en goederen?
21. Is er voor gezcrgcl, dat tie posten van Voorlezer, Koster,
en andere Kerkelyke bedienden, toevertrouwd zyn ann
.daartoe gescliikte personen ?
22, Zyn de Voorlezers en Kosters Ledematen van de Kerk,
en van cenen onberispelyken wandel ?
•23. Geschiedt het voorlezan en ~oorz~ngsn met gepasten
eerbied, tot ware sticliling der Gemoente, en volgens
opgaaf van den Predikant ?
24. Worth ci’ behoorlyk zorg gedragcn, dat by alle afzoncler
lyke cleelen van ne openbare eei’dienst, alle Iiinderpalen
in de Godsdienstige stichting worden geweerd ?
25. Nemen de Leden des Kerkeraads de vergadering getrouw
ivaar?
Deze vragen beani woord zynde, handelt de Riugsvergadering
(in~evo1ge Art. 30, 6. c.) naar bevind van zaken.
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VIERDE

AFDEELING.

Kerkel~jk Bestuur in de Gemeente,
ART. 35.

In alle Gemeenten zal een afzonder~yke Kerkeraad zyn,
bestaande uit de dienstdoende Opzieners en Diakenen dier
G erneente.
ART. 36.
De zamenstelling en werkzaambeden des Kerkeraads zyn
op de volgende wyze bepaald en omsebreven:
1. De Opzieners zyn of Predikanten of Ouderlingen.
2. De Leden van eencn Kerkeraad houden jaarlyks ten
minste, vier gewone vergadeningen. Zy bouden buiten”
gewone vergaderingen, zoo dikwyls voorkomende zaken
deze vorderen.
3. Hot Voorzitterscbap van den Kerkeraad wordt waarge~
nomen door den Predikant, en daar waar meer dan eon
Predikant is, door do Piedikanten beurteHngs, om d~
zes maanden, naar ouderdom van hunne dienst in di~
Gemeente.
4. In elke Kerkeraads vergadering,—bet zy gewone of
buitengewone, worth bet Voorzitterschap bek~eed door
den Otiderling, die de oudste is in de dienst, wanneer
geen Predikant tegenwoordig is.
5. ledere Kerkeraad beeft, indien mogelyk, cenen vasten
Scriba, en waar de zoodanige niet kan gevonden worden,
wordt het Scribaat waargenomen door den Voorzitter,
of een Lid der vergade~ing, door de meerderheid
gekozen.
6. Gewone, zoowel als buitengewone vergaderingen, worden
altyd door den Voorzitter belegd.
Do buitengewone,
met opgave der redenen.
Hy is verpligt de~e1ve
te zamen te roepen, zoodra een of ineer Leden des
Kerkernads, met opgave der redenen, zuiks schriftelyk
vorderen.
7. BIke Kerkeraad bestaat ten minste uit één Predikant,
hetzy ge~voon Leenaar, hetzy Consulent der Gemeente,
nit twee Ouderlingen en vier Diakenen.
8’ AIs do meerderheid der Kerkeraads Leden afwezig ~S, ZR’
em niets nr.ogen worden besloten.
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9. Elke Kerkeraad heeft tot Leden (behalve een Predikant
of Predikanten en Piakenen) tweemaai zoo vele Ouder
lingen ais er Predikanten, Leden van dien Kerkeraad,
zyn.—Voor elken Ouderling, het getal van twee te
bovengaande, zal bet getal der Diakenen met één worden
vermeerderd,
10. Pa Kerkeiaad (in eene nieuwe Gemeente) met uitzon
dering van den Predikant of Predikanten, wordt aan
gesteld door den Ring of eene Commissie nit denzeiven.
Kerkereads Leden worden (zoo veel mogelyk) gekozen
uit Leden der opgerigte Gemeente, die als Kerkeraads
Leden ergens in de Gereformeerde Kerk gediend hebben.
11. Jaarlyks houdt de Kerkeraad eene gecombineerde ver
gadering, ten minste twee maanden voor bet einde van
bet jaar, tot welke vergadering door eene drie malige
afkondiging in de Kerk genoodigd en toegelaten worden
als voorsteliers en ais stemgeregtigden, aile oud Ker
keraads Leden, die Leden dier Gemeente zyn, ten einde voor
bet getal der dienstdoende Ouderlingen en Diakenen, wier
diensttyd met bet jaar verloopt, en die dos met bet einde
desjaars behooren aftetreden, Ouderlingen en Diakenen
met geslotene stembriefjes voor te steilen, en uit de voor
gestelde personen een gelyk getal te kiezen, om die aan
het Gouvernen-ient voor te dragen. Afwezige sterngereg
tigden znllen geene stembriefjes mogen inzenden. Geene
overeenkornst of afspraak met iemancl boegenaamd in
bet benoemen en kiezen van Leden des Kerkeraads
—behoort er worder~ gemaakt. In geval de stemmen
staken, zal zuiks door bet lot worden beslist.
12. Tot Ouderlingen en Diakenen—Leden van den Kerke
raad—worden gekozen de godsdienstigste, kundigste en
aanzienlykste Leden der Gemeente, niet beneden de vyf
en twinlig jaren oud voor Diakenen, en veertig voor
Ouderlingen, die ten minste twee voile jaren ais Laden
der Gemeente bekend staan, en geene tegenstrevers der
besteande Kerkelyke verordeningen zyn.
13. Er worde, zoo veci mogelyk is, gezorgd, dat geen vader
en zoon, schoonvader en schoonzoon, broeders en zwa
gers, te gelykertyd Leden van den Kerkeraad zyn.
14. De genomineerden worden, zonder tydverzuim, met die
benoeming bekend gernaakt, en na die kennisgeving
voorgedragen aan de Gemeente, door afkondiging by de
open bare Godsdienstoefening’, op dna achtereenvolgende
Zondagen.
15. Die, zonder gewigtige en door eene Kerkeraads verga
dering te beoordeeien redenen, weigeren de Kerkedienst,
waartoe zy verkozen zyn, waar te nernen, zuilen zich on~
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

derbevig maken aan eene broederlyke vermaning van den
Kerkeraad, en de Gemeente zal met de weigering worden
bek end gernaakt.
De ouderdoin van zesti~ jaren, zoo mede eene Kerke
dienst van twaalf jaren, in welke betrekking ook, betzy
ais Ouderling dan wel als Diaken, of beide te zamen, zal
genoegzaam worden beschouwd voor zoodanig persoon,
om zich van verdere dienst te verschoonen; ook zal een
zesjarige dienst als Diaken, eene genoegzame verschoo
fling zyn van de verdere waarneming van die betrekking.
leder Lidmaat heeft het regt by den Kerkeraad eenige
onbevoegdheid van een, of meer, of van alien, der afgekon
digden te bewyzen.
In geval van zoodanige onbevoegdheid, houdt de Kerke
rand, zoo spoedig mogelyk, wederom eene gecombineerde
vergadering, en kiest zoo vele andere Ledemateri, als
noodig zyn om in de plaats te komen van de voor onbe
voegd verklaarden.
De benoemden, na afkondiging op drie achtereen vol-.
gende Zondagen, door bet stilzwygen der Gemeente
goedgekeurden, worden met bet einde van bet jaar, of
zoo spoedig mogelyk in bet begin van het voigend jaar.
ingezegend.
Fungerende Kerkeraads Leden blyven in hunne functie
tot dat nieuw Kerkeraads Leden in hunne functie zullen
zyn getreden, en de functie wordt bescbouwd eenen aan
yang te hebben genomen, zoodra zy bevestigd zyn.
De diensttyd van elken Ouderling en Diaken is bepaald
op twee achtereen volgende jaren, waarna by zal moeten
aftreden, tenzy by herkozen worde ; doch vier jaren
achtereen gediend hebbende, zal by niet worden her—
kozen, ten ware by ten minste een jaar hebbe gerust.
By nieuw benoemde Kerkeraden wordt door bet lot be
slist, wie in bet eerste jaar, na de kiezing, zullen aftre
den, en wier diensttyd, uit hoofde van deze bepaling,
voor twee jaren zal worden berek end. Herkozene Kerke
raads Leden, zullen op nieuw worden ingezegend.
In geval van onoverkomelyke zwarigheden tegen bet be
noemen of inzegenen van opvolgers voor de afgaande
Leden van den Kerkeraad, treedt de Ringsvergadering
tussehen beide, en handelt zoo als bepaald is met betrek
king tot een Kerkeraad, die opgerigt moet worden, sub.
No. 10.
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A’lgemeene Bepalingen met betrekking tot ck
werhzaamheden.
ART. 37.
De ambtspligten der Leden van den Kerkeraad zyn
1. Zorg te hebben voor lietgeen de openbare Godsdienst
aangaat.
2. De Gemeente te leeren en op to leiden tot een beter dan
bet aardsche leven.
3. Acht te bebben op hot leven en de zeden van do Leden en
de kweekelingen der Gerneente; do dwalenden terug te
brengen, de tragen op te wekken, de ergerlyken va—
derlyk te bestraff~n, en de tucht otntrent dezelve te be
oefenen.
4. Voor de Armen en Weduwen te zorgen.
5. De zaken der Gerneente te behartigen en te zorgen dat
alles ordelyk en behoorlyk in de Gemeente gesehiede.
6. Zoo veel mogelyk toe to zion dat niemanci van eene andere
Gemeente bet Nachtmaal viere, zonder vooraf van zyn
voornemen kenriis to hebben gegeven ann, en toestemming
te hebben verkregen van den Leeraar, of één der Opzie.
ners der Gerneente.
7. In geval van vacature van Voorlezers, Kosters en Aan
sprekers, geschikto personen aan te stellen, en ter goed..
keuring aan het Gouvernernent voor te dragon, do zulken
die trakternent van bet Gouvernernent genieten,

ART. 38.
De Kerkerand bestemt de uren der gewone Godsdienstoefe
ning ; houdt aanteelcening van deszelfs handelingen ; zorgt voor
de behoorlyke bewaring en registratio der Arehiven en van do
inkomende stukken, mits~aders voor naauwkeurige aanteeke
fling van Gedoopten, van aankornonde en vertrekkende Lode
maten ; welke aanteekeningen jaarlyks door eon Lid, of eene
Commissie nit denzelven, met do contra-boeken vergeleken en
voor collatum geteekend worden.
ART. 39.
De Kerkeraad zorgt, dat er jaarlyks een beboorlyk ver
slag aangaande den staat der Godsdienst ean de Ringsvergade
ring worde ingezonden, aismede dat do penningen van hot
Synodale en Predikar,ts Weduwen Fonds geregeld worden ver’
antwoord, ingevolge het volgende formulier :—
“Do Kerkeraad der Gereforrneerde Gemeente te
bekent hiermede, dat in de Gemeente onder hun ressort, voor

bet Synodale Ponds geb even is in het jaar 18
£
zyncle voor
Doopgelden op gewonen tyd
Thto dito, buitengewonen tyd
Zitplaatsgelden
Begrafenis gelden, waar het gebruikelyk is
Voor Piedikants Weduwen Fonds
Huwelyken op buitengewonen tyd
Aannemingen tot Ledematen, dito dito,
Collecten, enz, enz

,

de scm van
£

£
Leden des Kcrkeraads.
Den

van bet jaar

Any. 40.
De Kerkeraad zorgt, dat naar de Ringsvergaderingen worde
gebragt ht Resolutieboek, benevens geauthentiseerde afschrif~
ten van Doop, Ledematen, en zoo veel mogelyk, Doodregis
ters.
Anr. 41.
By bet ontstaan van vacature van eenen Predikant, gedraagt
de Kerkeraad zich overeenkomstig het reglement 01) do
vacaturen.
ART. 42.
De Kerkeraad blyft belast met de zorg en bet bestuur van
Kerk- en Armengoederen, de Pastorie en alle Kerkgebouwen,
Penningen en Fondsen.—Er zal geen veikoop of be1as~ing van
Kerkelyke eigendommen kunnen plaats hebben, dan op authori
satie van den Gouverneur in der tyd.
BYzO~DEflR BEPALU~GE~.
ART. 43.
§ I .—Plig ten van Pred~kanten.
a.) Zy zorgen op de beste wyze, met voorkennis en advies
van den Kerkeraad, voor het herderlyke werk in de
Gerneente.
b.) Zy zyn gehouden gezettelyk te prediken, inzonderheid ook
over den Kathechismus, en do Lydens Gescbiedenis van
onzen Heere; van tyd tot tyd Belydenis Leerredenen to
Ijouden, en de gewone vooibereiding en nabetraclitings
Leerredenen voor en na bet Avonthnaal.
c.) Zy houden Katechisatien voor ouden en jongen, die nog
geene belydenis gedaan bebben, zoo over de Bvbelsche
Geschieclenissen als over de Christelyke Geloofs- en Zede
leer, en, inclien mogelyic, over de Kerkelyke Ge
schiedenis.
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d.) Zy zyn gehouden, gezet en behoorlyk godsdienstige liuis
bezoeking te doen.
e.) Zy zyn verpligt om, buiten wettige verhindering, geroepen
zynde de kranken te bezoeken, en de bezoeken zoo veel
mogelyk te herhalen.
f.) Aan hen is opgedragen de regeling der plegtigheden by
tie oper.bare Godsdienst, met voorkennis en advies van den
Kerkeraacl.

§ 2.—Pligten. der Ouclerlingen.
a.) Zy zyn gehouden zoo veel mogelyk, door onderrigt, ver
maning, voorbeeld en vertroosting, het weizyn der Leden
te bevorderen.
b.) Zy zyn verpligt, daartoe verzocht zynde, de Predikanten
by te staan by het herderlyke werk.
§ 3.—Pligten der .Diakenen.
a.) De Diakenen zorgen voor de inzameling van de aal.
moezen, en voor de ondersteuning van de behoeftige
Leden der Gemeente.
b.) Zy bebartigen hetgeen tot vind~ng, uitbreiding of bevor
dering kan strekken van de fondsen en middelen tot on
derhoud der behoeftigen.
c.) Een der Diakenen, namelyk de Kassier van het Kerke
fonds, is gehouden zich te gedragen overeenkomstig de
navolgende Instructie voor den DIaICEN KAssIEi~:
I. Hy zal geene rekening betalen zonder advies van den
Kerkeraad ten ware dat dezelve te voren reeds ware ge
contracteerd.
2. Hy zal geene rekening betalen zonder zich van de noodige
kwitantien te voorzien, dewelke hy op de eerste verga~
dering in het jaar, by het sluiten tier Kerkelyke rekening
zal nioeten vertoonen.
3. Deze kwitantien zullen aisdan by een gevoegd en afzon.
derlyk bewaard worden.
4. Geene gelden niogen op renten worden uitgezet, zonder
genoegzamen waarborg en notarieele verbindtenis, of
schepenenkennis.
5. Ret uitzetten van geld op renten moet voor cenen onbe
paalden tyd geschieden.
6. Ret zal hem niet vrystaan, aan iemand geld op renten
te geven, dan na vooraf verkregene toestemming des
Kerkeraads.
7. fly blyft aansprekelyk voor alle gelden, die by buiten
voorkennis en toestemming van den Kerkeraad uitzet of
ilitgezet heeft,
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8. Hy zorgt dat er altyd eene genoegzame boeveelheid gelds
ter beschikking van den Kerkeraad in de kas aanwezig
blyft.
9. Hy boudt ook bet groot of schuldboek, en zorgt dat de
verloopene renten behoorlyk betaald worden, zoowel
door hemzelvea aan de Crediteuren, als door de Debi~
teuren aan de Kerk. By weigering of vertraging der
Debiteuren, heeft by bet regt, om, zonder voorkennis van
den Kerkeraad, bet kapitaal op te zeggen, en hen op de
gebruikelyke wyze tot betaling bunner schuld te nood
zaken ; van bet. een en ander sal by ecbter by de eerst
volgenrie vergaclering ver~1ag moeten doen,
10. Ny is belast met de ontvangst en bewaring van de gelden
welke in de Gemeente ten profyte van bet Predikants
Weduwen en Synodale Fonds moeten worden geheven.
Hy houdt van dezelve byzondere aanteekening en stelt,
by zyn versiag, afgevaardigdeu near de Ringsvergadering
in bezit van bet montant der geincasseerde penningen,
your bet jaar eindigende met den laatsten September.
d.) De 1)iaken Kassier, of een Lid des Kerkeraads, zynent
wege, vaceert in de Con:istoriekamer der Kerk, waaraan
by verbonden is, gedurende twee dagen, in de laatste
week van January van dc jaar, ten einde inzage te
verleenen van Kerkelyke rekeningen en deswege gehoud~ne
boeken, aau de Leden der Gemeente de uren, waarop
by vaceren zal, worden vooraf, door afkondiging aan de
Gem eente, bek end gemaakt.
e.) Omtrent de alimentatie der armen nemen Diakenen in
acht, dat lemand ten minste één jaar en zes weken Lid
maat van de Gemeente zal nioeten zyn, voordat hy
aanspraak zal kunnen maken op eenige ondersteuning
uit bet Armen Fonds van zoodanige Gemeente; en dat
aan armen, tot andere Gemeenten overgaande, in geval
van noodzakelykheid, nog één jaar en zes weken, na bun
vertrek, de toegestane alimentatie penningen moeten
worden verleend, en dat by bet overlyden der armen in
acht genomen worde bet besluit van den Gouverneur in
Rade van 21 Juny 1769. Indien de Kerkeraad tegen
werking mogte ontmoeten in de uitvoering van de gezegde
resolutien, aan den kant van belanghebbenden, zullen
zy, indien bet voor het Armen Fonds van belang
beschouwd wordt, daaromtrent beboorlyk regtsgeleerd
advies nemen, en volgens hetzelve handelen.
ART. 44.
Eke Kerkeraad heeft bet regt hyzondere huishoudelyke
reglementen te ontwerpen, mits dezelve itieL~t~yden met de
bestaande Kerkelyke wetten en verordeningen.~.
~-
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ART.

45.

Geen Leeraar zal, vooral op den dag des Heeren, in dc
Parochie van eenen anderea prediken, tenzy met kennisgeving
can den Leeraar dier Parochie, of by deszelf~ afwezigheid, a~n
dcii Kerkeraad, en penningen by die gelegeiiheid gecollecteerd
wordende, zullen worden overgemaakt aan de Kerkekas van
zoodanige Parochie: doch aanschryvingontvangende van daarin
niet voort te gaan, ziI by die aanscbryving moeten gehoorzamen.
ART. 46,
Het doopen van kinderen en voiwassenen, of bet tot Lidmaat
aannemet~ van iemand uit eene aiidere Gemeente, zal, zonder
schriftelyk verlof van den Leeraar dier Gemeente, niet mogen
gescizieden.
ART. 47.
In vacante Gemeenten, zal het bovenstaande aismede niet
mogen gesehieden, zonder dat daarvan vooraf zal zyn kennis
gegeven aan en verlof bekomen van den Ketkeraad of consulent
van zoodanig eene Gemeenie, terwyl men, na de verrigting,
nan denzelven daarvan versiag zal behooren te doen.
ART. 48.
‘.Vanneer ouders van onecbte kincleren van de Kerkelyke
censuur ontheven zyn, kan de doop aan hunne kinderen zonder
andere doopgetuigen worden bediend; doch, zoo dit, wegens
hunne voortdurende orichristelyke levenswyze niet gesehieden
ken, en zy geene anderen tot doopgetuigen bekomen kunnen,
zullen deze kinderen aisdan ongedoopt moeten blyven, tot dat ay
in staat zullen wezen, om belydenis van bun geloof te doen, en
alzoo tot het ontvangen van Oen doop geregtigd zullen zyn.
ART. 49.
Kinderen boven de zeven jaar zullen niet worden gedoopt,,
maar moeten ongedoopt blyven tot dat zy belydenis van bun
geloof zullen hebben afgelegd, en hieromtrent zal geene dis~
cretie aan de Leeraren worden toegestaan.

ART. 60.
In geene, dan zeer dringende gevailen, zal men buit~n de
openbare Godsdienst doopen, en de bepaling der geldsom, by
bet buitengewoon doopen te betalen, blyft aan de onderschei.
dene Kerkeraden overgelaten. Aan armen zal bet gratis
geschieden.
ART. 51.
Aan de Leden eener nieuw gestichte Gemeente zal het ver.
leenen van Kerkelyke attesten gratis geschieden ; doch
alleen door zulke Kerken tot welke zy, vóór de stichting der
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nieuwe Gerneente, behoord hebben, en van welke zy daardoor
afgescheiden zyn.
ART. 52.
Aan Kerkeraden blyft de vryheicl gelaten om een zeker uur
op eeni~en dag, bebalven den Zondag, ter inzegening van bet
huwelyk te bepalen, zonder betaling van Rds. 25 aan het Pre
dikants Weduwen Fonds,
Any, 53.
De Kerkeraad in elke Genieente zorgt voor eene behoorlyke
woning voor den Predikant.
Aar. 54.
Het zal de Leden eener Gemeente niet geoorloofd zyn, maat.
regelen te nemen, welke leiden moeten of gernakkelyk leiden
kunnen tot bet verdeelen van de Gemeente waartoe zy behooren,
tenzy zy tot dat einde verlof van den Leeraar oNe Leeraren der
Genieente in bet byzonder, en van den Kerkeraad in bet alge
zneen bekornen hebben.

VYPDE AFDEELTNG.
Over Godsc1~enstig Onderwys ;—Godsdienstige Onderwyzers
en derzelver vereischten, en toezigt op ket
Godsdienslig Oncierwys.
I. Over het Godsdienstig Onderwys in het Alge?neen.
ART. 55.
Door Godsdienstig Onderwys wordt verstaan, het onderrigt
van eerstbeginnenden en meer gevorderden in de Bybelsehe
Gesebiedenis en in de Geloofs- en Zedeleer, byzonder van
degenen die tot bet Lidmaatschap der Gereformeerde Kerk
veriangen te worden toegelaten, en zuiks, zoo door de Leeraren,
als onder bun opzigt, door andere daartoe geschikte en be
voegde personen; zuflende dit onderrigt trapswyze behooren
voor~ te gaan, en geschikt moeten wezen naar de vatbaarheid
der onderseheidene leerlingen, terwy~, in het byzonder met meer
gevorderden, dit onderwys, zoo veel mogelyk zoowel in bet
openbaar als afzonderlyk behoort te gesehieden; en wordt de
Leeraren de yverige toeleg aanbevolen, zoo tot uitbreiding van
de kennis der Bybelsche Gesehiedenis, als die der leer, terwyl
op de vorderingen der leerlingen, in beide, by bet afnemen der
belydenis, zal moeten aclit geslagen worden. Ook wordt bet
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ten sterkste aanbevolen, den leerlingen naar liunne vatbaarheid
eenige kennis aan de Kerkelyke Gesebiedenis made te deelen.
H. Over Godsclienstige Onderwyzers en derzeiver
vereisch ten.
ART. 56.
Het Godsdienstig Onderwys een der boofdpligten van Herders
en Leeraars zynde, zoo zyn deze gebouden, em zich met alle
zorg toe te leggen op de vermeerciering van bunne Gerneente
met kundige en waardige Leden~ en alles daartoe aan te
weuden, dat, betzy door lienzelven, hetzy door undere, onder
bun opzigt gestekie Onderwyzers, bet nooclige onderwys worde
medegedeeld op bekwamen leeftyd, of naar geleng van ieders
toestand en ouderdom, zoo in de Engel~che als Nederduitsche
taal; zullende de Heidelbergscbe Katechismus en bet Korte
Begrip worden aangemerkt als de lundamentele boeken van
onderwys, welke, benevens de formn1.ieren, door den druk,
in bet Engelscli veikrygbaar zullen worden gemaakt, waarby
bet aan de keuze der Leeraren staan zal, zoodanige andere
boeken, uit den schoot der Gereformeerde Kerk oorspronkelyk,
door de ondergescbikte Ouderwyzers te doen gebruiken, als zy
tot bevordering van bet onderwys in de Gereformeerde Gods
dienst noodig zullen oordeelen, en die des noods, door de
Algemeene Kerkvergadering zullen worden goedgekeurd.
ART. 57.
Waar bet noodig is, zullen de Leeraars die bet doen kunnen,
ook in bet Engelseb prediken, en ook daartoe worden zy aan
gemoedigd, mits zulks geschiede zonder nadeel aan de Holland
scbe Geineente, en na voorafgaande kennisgeving aan den
Kerkeraad omtrent bet gebruik daartoe van bet Kerkgebouw.
ART. 58.
Tot de vereischten in de ondergeschikte Onderwyzers behoort,
dat zy Lidmaten der Gereformeerde Kerk zyn, en als zoodanig
ten minste twee jaren in de Gemeente hebben verkeerd; dat zy
zich onbesproken en voorbeeldig gedragen, en ten minste twee
jaren lang zich opzettelyk geoefend en voorbereid hebben tot
bet geven van Godsdienstig Onderwys, onder de goede leiding
en het opzigt van eenen of anderen Leeraar der Gereformeerde
Kerk.
ART. 59.
Zoodanige Onderwyzers, Katechiseermeesters of Oefeninghouders, zullen ten gezegden einde, op aanbeveling van bet
daartoe bevoegd Kerkelyk Collegie, waaronder zy ressoiteren,
door den Ring een behoorlyk examen ondergaan, en zuiks in
de gewyde Gesehiedenis, den inhoud der Bybelboeken, de
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Obristelyke Geloof~- en Zedeleer, en in bet hoofdzakelYke van
de Gescitiedenis des Cliristendoms; ook zal men onderzoek
doen naar de gave van onclerwyzing, en zullen zy, toegelaten
zynde, staan onder toezigt en de bepalingen der Leeraars.
ART. 60.
Niemand zal, zelfs na afgelegd, voldoend examen, dat ~erk
mogen uitoefenen, dan na goedgekeurd zynde, de volgende
verkiaring te liebben onderteekend
Wy ondergeteekenden. by bet Ringbestuur van
ge~xamineerd en toegelaten tot bet geven van Godsdienstg
Onderwys, verklaren in goec]en gemoede, de leer, welke vervat
is in Gods beilig woord, en de formulieren van eeniglwid der
Gereformeerde Kerk, bartelyk te ombelzen, helovende dezelve
by otis onderwys getrouwelyk te zullen leeren, en otis over—
eenkornstig bet reglement op bet Godsdienstig Onderwys in
alles stiptelyk te zullen gedragen ; ons onderwerpende aan bet
oordeel van den Ring, indian daartegen door ons mogt
gebandeld worden.
Zoo ook, na gedane onderteekening, cene acte van toelating
van volgenden inlioud te hebben ontvangen
De Ring van
ge~xamineerd bebbende N. N. ge
boortig van
oud
jaren, wonende te
verklaart
denzelven bevoegd, om te staan naar den post van Godsdienst
onderwyzer, en na verkiezing tot den~elven post, door den
Kerkeraad eerier Gemeente geregtigd, orn in die Gemeente
Godsclienstig Onderwys te geven, overeenkomstig het reglement
op hetzelve.”
Weike verkregene acte van toelating in elk ander Kerkelyk
Bestuur, waar hetzelve wordt vertoond, geldig zal worden
gekeurd, orn verkiesbaar te zyn onder deszelfs ressort; indien
er aithans geene redenen tot bee tegendeel bestaan.
ART. 61.
Betrekkelyk do ordening van Zendelingen zullen de volgende
bepalingen in acbt worden genomen
(Dat Zendelingen door orize Gereformeerde Kerk geordend,
die ordening alleen zullen ontvangen om buiten de grenzen
dezer Volkplanting werkzaam te zyn.)
1. Een Zendeling begeerende geordend te worden, zal, bet
zy by van buitenslands komt, of zich alhier daartoe be
kwaant gemaakt heeft, ter bereiking van zyn oogmerk~
zich n-ioeten vervoegen by een der Ringsvergaderingefl.
2: Do Ringsvergadering zal zulk een verzoek niet aannemen
dan na dat de verzoeker de navolgende bewyzen zal
bebbea vertoond
a.) Indien by van buitenslands komt, zyn verlof van in
woning.
C
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b.) Het bewys van zyn Lidrnaatschap

in de Christelyk~
Gereformeerde Kerk.
c.) Zyne acte van toelating om als Zendeling te ageren.
3. Het verzoek aan cle Ringsvergadering voorgedragen en
goedgekeurd zyude, moet de verzoeker zich onderwerpen
aaa een examen voor den Ring, in alle vakken vermeld
in Art. 59, benevens de uitlegkunde, bet herderlyke
werk, en blyken geven van zyne bedrevenbeid in de
predikkunde.—By welk examen, hoewel bet door de
Moderatoren afgenomen wordt, het echter ieder Lid van
de Ringsvergadering zal vrystaari, des verkiezende, can
den examinandus eenige vraag te doen, mits niet tussehen
beide invallende, maar afwachtende tot dat de Voorzitter
daartoe gelegenbeid geeft.
4. Dit exainen tot genoegen van de Ringsvergadering afge
loopen zynde, verkrygt by zyne kwalificatie tot bet be
dienen der H. Sacramenten.
5. Degenen We reeds geordende Zendelingen binnen deze
kolonie zyn, blyven onder de bepalingen volgens welke
zy geordenci zyn, en die nog geordend zullen worden,
moeten de volgende verkiaring doen en onderteekenen :—
Wy ondergeteekenden, Zendelingen ter uitbreiding van bet
Christendom onder de Heidenen van Zuid-Afrika, belydenis
doende van de Christelyke Godsclienst, volliardende by onze
eenmaal gedane Lidmaats-belydenis, berbalen ook nu, by dit
ons tegenwoordig afgelegd Theologiscb examen, by deze op bet
aiierpiegtigst, de gernoedelyke verkiaring, dat ivy de leer,
welke overeenkom~tig Gods 1-leilig Wo rd in de formulieren
van Eenheid der Nederiandsehe Gereformeerde Ketk vervat is,
hartelyk omlielzen, belovende dezelve by ons Gocisdienstig on—
derwys getrouwelyk te zulien volgen en leeren, en ons over
~.~nkomstig de bepalingen, op bet Godsdienstig onderwys by
~1e Gereformeerde Kerk, ook in deze Voikpianting vastgesteld,
in alies stiptelyk te zullen gedragen.”
“En alzoo het der Ringsvergadering der Gereformeerde Kerk
alhier goedgunstig behaagd Iieeft, op ons gedaan verzoek, en
Hoogstderzelver daarover gegaan oordeel, ons by Hoog-Eer
waardig Besluit van dezelve, toetelaten in onze Zendelings be
trekking, niet alleen tot de bediening van bet Woord, inaar ook
van de H. Christelyke Insteflingen, den Doop en des Heeren
Avondmaal, zoo betuigen en beloven ivy hiermede op bet pleg
tigat, dat wy alien aanstoot en inbreuk by en op de regten
van gevestigde Christen Gemeenten op bet zorgvuidigst vermy
dende, o.ns in de bediening van deze Instellingen geheel en
al zullen houden aan de praktyk der Gereformeerde Kerk; on
derwerpende Wy OnS, in geval van eenige overtreding dezes, en
ook by onverhoopt zedelyk wangedrag, can bet oordeel van
bet bevoegde Kerkbestuur, daarover toezigt houdende.”
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“Het bovenstaande verklaar ik door deze inyne naamtee
keniog opregtelyk als voor den Heer.”
~.
Na de onderteekening van deze acte, gaat de Ringsver
g~dering over tot bet ordnen van den verzoeker, waarna
de Voorzitter, namens de Ringsvergadering, onder gepaste
aanspraak en zegeubede, hem zyne acte van toelaung
overliandigt.
Formulier van de Acte van toelating van Zendelingen tot d~
bedieniug van de Hei1i,qe Ckrist6/yke Instellingen,
den Doop en het Avondmaal.
“ Alzoo voor de Ringsvergaflering dêr Nederduitsche Gere
formeerde iCerken in Zuid-1~frika, ver~raderd te
, is
verschenefl~ N. N., ver~oekende om, als Zendeling tot de be-’
diening der Heilige Sacramenten, onder de tot bet Christendom
buiten de grenzen verzamelde 1-leidenen te worden toegelaten
zoo heeft gezeg~le vergadering, nadat de persoon voormeld aan
at het daartoe gevorderde by bet Reglement daarop, in dato ii
November 1842, bad voldaan, geene zwarigheici gemaakt hem
daartoe hevoegd te ~‘erk1are’~, zoo als geschieclt by deze, onder
de bepatingen by even gedacht Regiement vastgesteid,—zullende
heni dit getuigschrift tot de acte van toelating daartoe verstrek—
ken.
“Aldus gegeven in
de Ringsvergadering van
den
N. N. Voorzitter.
N. N. Seriba.”

7. Zy, die door eenen, van eene der Ringsvergaderingefl
geordei’den, Zendeling aangenomen en gedoo~t zyn,
zulien ook als voile Ledematen der Gereformeerde Ke~k
erkend, en op vett000 van hunne attesten door (len
Zendeling geteekend, of in geval van overlyden des Zen
delings, van bet Doop en Ledematenboek, ais zoo
danigen geboekt worden.
ART. 62.
Betrekkelyk bet examen dergenen, die tot de predikdienst
;venschen te worden toegelaten, zal men zich gedragen overeen
komstig het volgende

Reglement van Examen:
1. Het Examen bestaat in een onderzoek aangaande de bedre
venheid weike iemand, die tot bet Leeraarsambt verlangt
te warden toegelatcn, bezit in alies wat tot deszelfs be
boorlyke voibrenging wordt vereiscbt.
2. Ret doel van bet examen is, te zorgen, dat geene anderen
worden toegelaten, dan die de vereischte kundigheden
c2
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bezitten, en tevens oin hun, die zich met lolfelyke v!y~
voorbereid hebben, gelegenheid te geven hunne bekwaam
heden aan den dag te Ieg~’en, en zich daardoor eenige
gunstige aanbeveling te verwerven.
3. Het examen moet worden ondergaan door alien, die, na
volbragte studie, veriangen tot bet Leeraarsambt te worden
toegelaten, orn bet even in weike tad zy voornemens zyn
te prediken.
4. Het examen wordt voor de Synode afgenomen door eene,
wegens dezelve te benoemen, Commissie, bestaande uit
vy~ leden, nan den examinandus in de drie eerste graden
van bioedverwantschap niet verbonden.
5. Niemand, die als Predikant ic de Gereformeerde Kerk
dezer Voikplanting verlangt geplaatst i.e worden, zal tot
bet examen worden toegelaten, ten zy by zyne Theologi
sche Studien op een in der tyd op te rigten Seminarium,
of op eene der buitenlandsche tot de Gereformeorde Kerk
behoorende Akademie, zal bebben volbragt.
6. Orn tot bet examen te worden toegelaten, wordt vereiscbt
a.) Voor die van buitensiands aankomen— bewys van minsten~
drie jaren in de faculteit der Godgeieei’dheid te bebben
gestudeerci ; en die aihier zyn opgevoed, bewys van vyf
jaren de lessen, zoo over de Uitlegkunde van bet 0. en
N. Testament, Doganatiek, en Christelyke Zedekunde, als
Kerkelyke geschiedenis met vrucbt te hebben bygewoond.
b.) Kerkelyke Attestatie, inboudende dat de Caradidandus
meer dan vierjaren lidmaat is der GereformeerdeKerk.
c.) Getuigenis van den Hoogleeraar der [loogesehool, alwaar
by zyne studien heeft volhragt—
1) Van vlytig waarnernen van aile bovengemelde lessen en
betoonde vorderingen;
2) Van ten minste dna malen sub~preside gepredikt te hebben;
3) Van goed zedeiyk gedrag.
7. Al wie venlangt tot bet examen toegelaten te worden, zal
gehouden zyn zich ten minste dnie maanden voor bet houden
der Synodale Vergadering, met overlegging der in de voor
gaande artikelen vermelde stukken aan te geven by den
Actuanius Synodi.
~. De Actuarius Synodi, de getuigscbriften in orde bevonden
hebbende, benigt dengene die zich aangegeven heeft, dat
by tot bet examen is toegelaten.
9. Al de Leden der Commissie, door de Algemeene Kerkver
gadering benoemd, zulien aan bet examen deel nemen,
en ten dien einde zaL de Aigemeene Kerkvergadering de
werkzaamheden zoodanig verdeelen, dat elk der leden
meer bepaaldin een den vakken, by Art. 11 op te geven,
kan examineren; dock zal dit besluit nooit aan den ex
aminandus vooraf bekendgemaakt worden,
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10. Men zal niet dulden dat er eenige voorafgaande ten
tamina plaats hebben.
IL De onderwerpen van het examen zyn :—
a.) De Bybelsche Uitlegkunde.
1) Voor de uitlegging des Ouden Testaments, wordt vereiseht
de vertaling in het Latyn van twee hoofdstukken, elk uit
een byzonder Bock genomen, en bygevoegde verklaring
van den zin en de meening op uitlegkundige gronden.
2) Voor het Nieuwe Testament, eene dergelyke vertaling, en
verkiaring van twee afzonderlyke hoofdstukken, waarby
ook gelegenheid kan gegeven worden om te toonen dat
de examinandus in de kritiek niet onbeclreven zy.
b.) Kerkelyke Geschiedenis.
e.) Leerstellige Godgeleerdheid en derzeiver Gescbiedenis.
In dit yak zal by voornamelyk ondervraagd worden over al
de kenmerkende leerstukken van bet Gerefbrmeerde Kerkge
nootsehap.
d,) Christelyke Zedekunde.
e.) De Predikkunde, en de pligten van bet Herders- en
Opzienersambt.
Dc kandidaat zal, zoo door schriftelyk opstel als door monde~
lyke voordragt, zyne bekwaamheden tot de predikdienst bewyzen.
De Algemeene Kerkvergadering bepaalt by bet examen, hoe
lang in elk yak zal worden g&dxamineerd.
12. Ecu ge~xamineerde, bekwaam gekeurd zynde, zal by
plegtigen eede verklaren, ter verkryging van eenige
standplaats, geene overeenkornsten te hebben aangegaan,
of giften te bebben gegeven, of immer te zullen aangaan
of geven ; en dat hem niet bewust is, dat dezelve door
iernand van zynentwege, of ten zynen behoeve, aange~
gaan of gegeven zyn, of aangegaan en gegeven zullen
worden; en dat by ook nimmer eene standplaats zal
zoeken of aannemen, welke by kan vermoeden, dat door
eenige bedingen, beloften, of welke middelen ook, van
voorafgegane overeenkomst, aan bern wordt opgedragen.
13. De geexarnineerde zal daarenboven verpligt zyn de
navolgende verkiaring en belofte afteleggen, en met zyne
onderteekening te bekrachtigen.
“1k, ondergeschrevene, door tie Algemeene Kerkvergade
ring der Gereformeercie Kerk in Zuid-Afrika tot de openbare
predikdienst in de Gereformeerde Kerk geadmitteerd, verkiaar
by deze opregtelyk, dat ik de belangen, zoo van het Chris
tendom in bet algemeen, als van bet Gereformeerd Kerkge
nootsehap in het byzonder, door leer en wandel zorgvuldig
zal behartigen; dat ik de leer, in de aangenornen formulieren
van Eenigheid der Gereformeerde Kerk vervat, ter goeder trouw
aanneem, en liartelyk geloof als overeenkomstig Gods Heihg
Woord; dat 1k dezelve naarstig zal leeren en handhaven, en
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dat ik op de bevordering van Godsclienstige kennis, Christelyke
zeden, oide en eendragt my met alien yver zal toeleggen ver
bindende my by deze myne bandteekening tot al bet voorsz.
en om, zoo ik bevonden word tegen eenig gedeelte van deze
verkiaring en belofte gehandeid te hebben, allerwege my te
zuilen onderwerpen aan de uitspraken tier bevoegde Kerkelyke
vergaderi ngen.”
14. lie geëxamineerde zal bierop, met gepaste aanspraak
van den Voorzitter, tot de predikdienst toegelaten. en
aan denzel’.en afgegeven worden bet navolgend getuig
schrift, door den Voorzitter en bcriba dci Synode onder
teekend
Veranits voor de Synode der Gereformeerde Kerk in Zuid
Afrika verschenen is N. N., verzoekende tot bet examen te
wurden toegelaten, ten einde admissie tot de predikdienst te
bekomen, era ~vy bcvonden liebben, datde Kerkelyke Attestatie,
benevens de getiiigscliriften afgegeveH door de Professoren der
Heilige Godgeleerdh&d in
,
byzonder ook aangaande
zyn zedelyk gedrag, in goede orde waren, liebben Wy geene
zwarigbeid gemaakt hem tot bet examen toe te laten.; en hebben
wy hem, volgens het Ilde Artikel van bet Reglement op bet
examen, naauwkeurig onderzocht ten aanzien van al de vakken
~n gemeld Artikel opgenoemd, en zuiks met dien uitslag, dat
wy denzelven N. N. tot de predikdienst hebben toegelaten;
hebbende dezelve den by Art. 12 gevorderden solemne~en cod
gedaan, aismede de by Artikel 13 vereiselite verkiaring van
overeenstemming met de leer, welke, overeenkomstig Gods
Heilig Woord, in do aangenomeaie formulieren van Eenigbeid
der Nederlandsehe Gereformeerde Kerk vervat is, plegtig
afgelegd en onderteekend.”
15. lie tot de predikdienst aldus geadmitteercien, zullen den
naain mogen voeren van Kandidaten tot de Heiliye
Dienst, (Sacri Miizisterii (‘andidati.)
16. Van dit examen en deszelfs uitslag, zal onverwyld, met
byvoeging van alle ter zake dienende byzonderheden,
kennis gegeven worden ann Harer Majesteits Gouver
nement.
17. Na do bekomen admissie, is de Kandidaat beroepelyk
in elke Gemeente, met inachtneaning van hetgeen by hot
Reglement op vacaturen daaromtrent is vastgesteld.
18. lie Kandidant, oaxi hot even of by bier te Jande dan
elders op eene wettige wyze tot do predikdienst is toege
laten, beroepen zynde, zal, om to kunnen worden toege-.
laten tot de dienst der Gemeente waar by beroepen is,
zyne note van aanstelling aan den Actuarius Synodi
vertoonen, en by handteekening verkiaren, by zyne
vorige onderteekende verkiaring en belofte (zie Art. 13)
opregtelyk to voiharden.

39
19. De Ringsvergadering lieeft bet regt Kandidaten in to
zegenen, orn als bulppredike~s de dienst te verrigten,
of wanneer zy zich buiten de grenzen begeven, ter
voortplanting van bet Evangelie,—mits zy aantoonefl
dat zy wettig voor eene Gerneerite zyn aangesteld, en de
Ringsvergadering zal de docurnenten behoorlyk by den
Actuarius Synotli” doen registreeren.
ART. 63.

a.) De voor doze kolonie uitkomende Predikanten der Gere
forrneerde Kerk, zullen zich by hunne aankomst be
hooren te legitimeren by den Actuarius Synodi. Deze
zal daarvan terstond rapport doen aan Zyne Excellentie
den Heer Hoofdgebieder. Insgelyks zullen dezelve, by
do aanvaarding van hunne dienst, voor en aleer zy
ann do Gemeente woiden voorgesteld, hunne getuig
sebriften en acte van toelating en bevestiging inoeten
vertoonen ann den Voorzitter van den Ring, waaronder die
Gerneente ressorteert.
b.) Dc onderteekenaar van do acte verklaart en geeft, by
do legitimatie, door zyne onderteekening te kennen~ dat
hy de leer welke in bet formulier van Eenigheid der
Gereformeerde Kerk vervat is, beschouwt overeenkomstig
Gods Heilig Woord te zyn.
c.) De bevestiger van eeuig uitgekomen Predikant zal verpligt
zyn een bewys to vorderen dat do noodige documenten
ook nan den Voorzitter van den Ring zyn vertoond
geworden.
III. Toezi~ op ILet Godsdienstig Onclerw?js.
ART. 64.
In plaatsen alwaar Godsdienstig Onderwys in de Gerefor
meerde leer wordt gegeven, in gevangenbuizen of in andere
gestichten, zal dat Uodsdienstig Onderwys niet worden o~’ge—
dragon a~n zulken, dieniettotde Gereformeerde Kerkbehooren,
en zuDen ook deze Onderwyzers eene wettige Kerkelyke
toelating, op aan den dag gelegde proeven van hunne geschikt
heid verkregen hebbende, aan behoorlyke Regulatien en
Bepalingen onderworpen zyn, overeenkomstig hetgeen hierboven
omtrent andere ondergeschikte Onderwyzers gezegd is.
ART. 65.
Die wettig toegelaten zyn tot bet houden van Oefeningen,
zullen het navolgende bebben te betrachten:
1. Onder do benaming van Oqfening worden niet verstaan
byzondere gezelschappen, waarin eenige goede vrienden
te zamen koinen, om, door het lezen van Gods Woord
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en andere stiehte~yke boeken, door onderlinge gesprekken,
psalmgezang en gebeden, elkander nuttig te zyn, in de
bevorderin& van de kennis der waarbeid, die naar de
godza]igheid is, tnaar zoodanige byeenkomsten, waarin
op gezette en vooraf aangekondigde tyden een of meer
leden van onze Kerk, als Onderwyzers, in tegenwoor..
digheid van meerdere of mindere toehoorders, over de
Goddelyke waarbeden handelen.
2. Het zal aan geenen zoodanigen Oefeningbouder toegestaan
zyn, om onder bet ressort eener andere Gemeente te
oefenen, ten zy vooraf toestemmiug van den Predikant
der Gemeente verzocht en verkregen te hebben.
~3. Personen aan welke vryheid tot bet houden van Oefenin
gen zal zyn of worden gegeven, zullen het navolgende
beloven:
~.) Zich zorgvuldig te zullen wachten voor al~e uiteirubkingen
en voorstellingen, welke aanleiding tot partyscbap en
verdeeldheden in de Gerneente zouden kunnen geven,
en bet integendeel op de bewaring van den band der
liefde en der eenigheid des geloofs zullen toeleggen, en
naauwkeurig zorgdragen van noch de Overheid en hare
Regering, noch den Predikant of deszelfs leer en dienst
werk te beoorde&en.
b.) Dat zy zich zuiver aan het Woord Gods en de daarop
gegronde formulieren van onze Gereformeerde Kerk zullen
houden, en dat zy beloven, nooit jets, daar tegen strydig,
te zullen voordragen.
e.) Dat zv, wel ver van menschen af te trekken van de
bywoni~g van de openbare Godsdienst, in en by hunne
Gemeente uitgeoefend wordende, integendeel de beiame
lykheid en noodzakelykbeid van de waarneming daarvan
door hunlieder leer en voorbeeld zullen aanpryzen; en
dienvolgens dan ook nimmer oefening zullen houden, op
tyden van de openbare Godsdienst, of die eenigzins in
dezelve inloopen.
d.) Dat zy ten alien tyde bereid zullen zyn, met den Predikant
of Predikanten en Ouderlingen, of ook met den Kerkeraad,
daaitoe geroepen wordende, te spreken, en onderhouden
te worden over hunne oeIeningen, en de vernianingen,
hun gedaan wordende, met zachtmoedigheid zullen
ontvangen en opvolgen.
4. Van de tyden en plaatsen alwaar Oefening gebouden
wordt, zal de Kerkeraad belioorlyk kennis moeten
dragen.
ART. 66.
Het zal een der voorname werkzaambeden der Leeraren
zyn, by gepaste gelegenheden in hunne kringen en byzonder
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in hunne Ringsvergaderingen, elkander op den toestand van
bet Godsdienstig Onderwys oplettend te maken, daarotn
trent mededeeling te doen en zamen te beraadslagen over de
beste wyze om dat te bevorderen.
Zy zullen degenen, die zich wensehen bekwaarn te maken
tot het geven van Oodsdienstig Onderwys, als ondergeschikte
OnderwyzerS, de noodige huip en opleiding verleenen.
ART. 67.
Het afnemen van belydenis is aileen den Leeraren aan
bevolen, die daarby zullen vergezeld worden door eenen of
meer der Ouderlingen.
ART. 68.
Voortaan zal geen jongeling beneden de 16, en geene jonge
doebter beneden de 15 jaren, tot bet exarnen voor bet
lidmaatschap der Gemeente worden toegelaten ; en zuflen de
aantenemene personen, in twyfelachtige gevallen, verpligt zyn,
orn nit bet Doopboek een bewys, door den Koster of Vomlezer
der Kerk, aiwaar zy gedoopt zyn, geteekend, te produceren,
hetwelk hun gratis zal moeten worden verleend.
ART. 69.
De bevestigitig of voorstelling (icr Ledematen zal in bet open—
baar geschieden. Deze voorstelling zal daarin bestaan, dat
de Predikant of een der Predikanten, in tegenwoordigheid
der Gemeente, van den predikstoel de navolgende vragen aan
de aangenomeneft voorstelt:—
1. Of zy van harte gelooven de leer, die zy hebben beleden ~
2. Of zy ook voorgenornen bebben by deze leer, door Gods
genade, te blyven, de zonden te verzaken en een Christe
lvk leven te leiden?
3. Of zy zich onderwerpen aan bet Kerkelyk Opzigt, en, in
geval zy zich mogten ontgaan, aan de Kerkelyke tueht?
Waarop de bevestiging plegtig en met gepaste aanspraken
geschiedt.
ART. 70.
Aan Ledematen, naar elders verhuizencle, zal hen, op hun
verzoek, bet navolgende attest worden ter hand gesteld :—
F]. d. L.
Wy, Dienaren des Goddelyken Woords en Ouderlingen der
Gemeente van Jezus Chrislus te
getuigen
by dezen dat N. N., Lidmaat is der ware Gereformeerde
Christelyke Kerk, gezond in bet geloof, onbesproken van
leven, immers zoo veel ons bekend is. Het zal dan de
Eerw. Broederen en Opzieoers der Gemeente des Heeren
te
wien dit onze getuigenis zal worden ver~
toond gelieven onzen gez.
ais zoodanig te erkennen
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onder hun Christelyke opzigt aan to nemen, en tot de gem~
~chap van bet Heillg Avondmaal toetelaten.
Gegeven in onze Kerkvergadering op den
Uit naam en last des Eerw. Kerkenraads,
A. B.
In gevallen waar er zwarigheden bestaan tot bet verleenen
van bovengern. Attestatie, zal eene Attestatie van Iidmaatschap
~vorden verleend, van den volgenden inhoud:
H. d. L.
1k, ondergeteekende, Predikant by de Nederduitsche Gerefor
meerde Kerk te
ccrtiIlceer by deze, dat bet nit
bet Ledematen Boek van gemelde Gem€ente blykt, dat
na voorafgaande gelon1~belydenis tot lidmaat van gemelde Ge
meente aangenornen is den
N. N.
ART. 71.
Op do aft egevene attestatien zal worcien gezet, dat men ver
pligt is dezelve binnen zes rnaanden in te dienen in do Gemeente,
naar ~veJke men zich begeeft, en dat dezelve na een jaar en zes
weken niet meer geldig zyn zal.
ART. 72.
Telkens, na de eerste bekeudmaking der aanstaande viering
van bet H. Avondmaal, zal openlyk worden berinnerd, dat
degenen, die van elders zyn ingekomen, hunne attestatien be
hooren in te leveren.
ART. 73.
In geva~ van langdurige of buitengewone afwezigheid nit do
Getneente, zal elk Leeraar moeten zorgen dat zyn dienstwerk
ten genoegen van den Kerkeraad worde waargenomen, en door
den Kerkeraad kennisgeving aan den Voorzitter van den Ring’
geschieden; doch zal dit geene betrekking hebben op eenen
Leeraar, die krank is, en nit hoofde van zyne krankheid verlof
van afwezigheid heeft bekornen; in welk geval de Kerkeraad
voor do behoorlyke vervulling der dienst zorgen zal.
ART. 74.
Wanneer eenige Ringsvergadering redenen niogt hebben, to
vermoeden, dat een Leeraar onder deszelfs ressort, uit boofde
van krankzinnigheid, krenking van verstandelyke vermogens of
ligchaams zwakheid, buiten staat is, zyn dienstwerk als Leeraar
naar bebooren waar te nemen, zoo zat de Commissie nit des
zelfs midden, daartoe speciaal gemagtigd, op de plaats zelve,
zoowel door bet hooren van den Kerkeraad, aismecle zoo
mogelyk, door eeii onderhoud met zoodanigen Predikant, zich
van zynen toestand hehooren te overtuigen.
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1. In geval hy bevonden wordt, werkelyk in zyne ver
standelyke vermogens gekrenkt te zyn, zal kennis door
die Ririgs-commiSSie aan de Synodale Conitnissie worden
ge~even, die hem alsilan minzaam zal trachten te be
w~en, om voor den tyd van een half jaar zyne rust te
nenien ; zullende, byaldien deze pogingen vruchtelOOs
zyn, de Synodale Commissie, na zich te hebben voor
zien van bet attest ~an eenen Geneesheer, zoodanigen
Piedikant, behoudens eer en traktement, voor den even
gemelden tyd, in zyn functie mogen schorsen en zyne
dienst door de Rtngsbroeders mo~en laten waarnemen
2. Na bet verloopen van het half jaar, zal de Synodale
Commissie andermaal onderzoek doen, of hy op nieuW
tot de prcdikdienst zoude kunnen toegelaten wurden ;
terwyl. in geval de Comrni~sie daartoe geene vryheid
vinden moat, de bet~oelde Predikant nogmaals, voor den
tyd ~‘an ~n jaar, op gelyke wyze in tie beoefening zyner
betrekkingen z 1 kunnen worden geschrst, ten ware, na
gepast onderzoek, blyken rnogt, dat de hoop op herstel
gelteel ware af~esneden.—AHes onverminderd bet regt
van hooger beroep, van de ten dezen bedoelde besehik
kingen.
3. Na verloop van dezen Iaatsten termyn, by onverhoopte
voortduring van des Predikants krankzinnigheid, of van
de krenking zyner verstandeiyke vermogens, of aanhou
dende Iigcliaams zwakrieid, zal het onislag uit zyne be
diening, salvo honore et stipendlo, voor hem worden
verzocht, door de Synodale Comrnissie.
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ZESDE AFDEELING.
Byzonclere 1-?eglemen ten.
EERSTE HOOFDSTUK._KERKELYKE BI~AMBTEN.

1. Reçylement voor de Voorlezers der Gereformeerde Ke,ke~
in deze Volkplanting.
AET. 75.

Voorlezers worden, door de meerderhejd des Kerkeraads be
noemd, op voordragt van den Predikant of de Predikanten.
Zy moeten leden der Gereformeerde Kerk zyn.
ART. 76.
De Voorlezers zullen gebouden zyn, orn, zoo menigmaal
er in de Kerk gepredikt of gekatechiseerd wordt, voor te lezen
en te zingen, hetwelk door den Leeraar opgegeven worth.
ART. 77.

Om hiervan de noodige kennis te krygen, zullen zy op
eenen door den Predikant te bepalen tyd, zich in persoon by
den Leeraar moeten vervoegen, of, indien (ie Predikant begeert
dat zu~ks door den Koster geschieden zal, zullen zy zich daaraan
moeten onderwerpen.
ART. 78.
Met bet tweede gelui moeten zy in de Kerk tegenwoordig
wezen, en met bet lezen beginnen zoodra er toehoorders zyn.

ART. 79.

By afwezigbeid of ziekte van den Leeraar, zullen zy des
Zondags eene Predikatie en Forrnulier gebed, vo~gens opgaaf
van den Leeraar of Ouderling, moeten voorlezen.
ART. 80.
Het ambt van Voorlezer beschouwd wordende als vereenigd
met dat van krankbezoeker en katechiseermeester, zuilen zy
in vacante Gemeenten en zelfs daar waar een Leeraar is, op
last van denzelven, in die betrekking behooren werkzaam te zyn.
ART. 81.

De Voorlezers makenjaarlyks eene copy van de Poop- en
Ledematenregisters.
ART. 82.
Wanneer zy door ziekte of andere omstandigheden verhin
derd worden om hunne pligten by de openbare Godsdienst uit
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te oefenen, en geene adjunkten hebben, zullen zy verplige
zyn om te zorgen dat er een ander, onder approbatie van den
Leeraar, daartoe worde aangesteld.
ART. 83.
De leges van Voorlezers, voortsprnitende nit huwelyks voor~
stellen, en voor bet verleenen van Kerkelyke attesten, blyven
zoo als by elke Gemeente gebruikelyk is, met uitzondering
nogtans van zulken die door den Predikant, of, by afwezend
heid van denzelven, door de Ouderlingen als behoeftigen
beschouwd worden; zullende in dit geval het een en ander
gratis moeten geschieden.
ART. 84.
De Voorlezers, wensehende voor hunnen post te bedanken,
zu~Ien, ten minste dde maanden te voren, daarvan kennis moeten
geven aan den Kerkeraad.
AnT. 85.
Den Kerkeraad wordt bet regt toegekend om den Vooi’lezer,
wanneer by zynen pligt niet behoorlyk waarneemt, in zyne
dienst te scliorsen.
ART. 86.
De Kerkeraad sal deze Regulatien kunnen vermeerderen naar
dat bet belang van do openbare Godsdienst, of dat van den
voorlezer, zal komen to vorderen ; onderworpen aan de bepa
hag, Art. 44, “ Kerkelyk Bestuur in de Gemeente.”
ART. 87.
De Voorlezers zuhlen de stad of bet dorp niet mogen ver~
laten, zonder daartoe bekomen verlof van den Predikant, of in
vacante Gemeenten van de Ouderlingen.
ART.

88.

By de aanvaarding van zyne bediening, verbindt zich de
Voorlezer, door onderteekening van dit Reglement, tot do
getrouwe nakoming van betzelve.

II. Reglement voor de Kosters der Gereformeerde Kerken
in deze Volkplanting.
ART. 89.
De Kosters worden, door de meerderheid des Kerkeraads
benoemd op voordragt van den Predikant of de Predikanten.
Zy moeten Leden der Gereformeerde Kerk zyn.
ART. 90.
De Kosters sullen verpligt zyn de Kerk wekelyks to rei
nigen, do stoelen, banken, ornamenten, en wat daartoe be-
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trekking heeft, of
~cboon te maken,
maal in de week te
ingang tot aan de

van Kerkeraden bun wordt toevertrouwd’~
en de Kerk en Consistorie ten minste een~
laten luebten; ook zal by den weg van den
Kcrkdeuren moeten schoon houden.

ART. 91.
Zoo Kerkeraden mogten goedvinden de Kerkgoederen, van
wat aard die ook zyn mogen, na te zien, zal de Koster ver~
pligt zyn tie pakhuizen of veitrekken, waarin die goederen
geborgen zyn, te openen, en de noodige huip daartoe te ver
leenen.
Ar.~r. 92.
13e Kosters zullen ~eene Kerkgoederen rno:en uitleenen, oncler
welke benaming ook, zonder voorkennis en toestemming van
den Kerkmeester, of dengene die met bet toevoorzigt van de
Kerkgebouwen en Eigendommen belast is.
ART. 93.
De Kosters zullen ook zorgvuldig moeten waken, dat de
doodkleden en andere wollen goederen van tyd tot tyd wor
deu gelucbt en schoon gehouden.
ART. 94.
De Kosters zullen den Kerkeraad in alle Kerkelyke zaken
ten dietiste staan, by elke K~rkvergadering te~enwoordig moeten zyn, en al derzelver bevelen ten uitvoer brengen. Ms er
vergadering belegd worth, zuiks ann de Leclen moeten aanzeg
gen ; ook zuflen zy verpligt zyn, ieder Lid van den Keikeraad
ten dienste te staan wanneer bet den Kerkeraad betreft. Voorts
zullen zy als Keikboden ten uitvoer brengen de bevelen, hun
door beambten van boogere Kerkelyke vergaderingen gegeven.
ART. 95.
De Kosters zullen gebouden zyn Doop-, Ledematen- en
voor ZOO ver moge~yk, Doodregisters te houden, ais ook een
Register van personen die Zitplaatsgelden aan de Kerk betalen.
ART. 96.
De ICosters zullen ook verpligt zyn, by hunne Doodregisters
bekend te steflen waar de afgestorvenen begraven zyn ge
worden.

ART. 97.
Zy zullen by de aanneming van Ledematen gratis bewyzen
moeten geven, wanneer de doop is toegediend.
ART. 98.
De Kosters zullen gehouden zyn eene gespecificeerde rekening
nan den Diaken Ontvanger, op eenen door Kerkeraden te be-
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palen ty(l, over te geven, van alle Kerkegeregtigheden, tn~
kornsten van Huurgraven, Doodkleeden, Hourkoets, en alle
andere Revenuen der Kerken, of het Synoda1~ of dat der Predi
kants Weduwen Fonds toekomende, door hem geincasseerd,
met eene lyst van alle te goed hebbende en achterstaUige
penningen.
ART.

99.

Be Kosters zullen gehouden zyn om a1le vreemdelingen
van eenige distinctie, als ook personen die in bet buwe~yk
bevestigcl zullen worden, eene behoorlyke zitpiaats in de Kerk
nan te wyzen ; zy zolen ook moeten waken tegen alle disorde
gedurende de openbare Godsdienst, inzonderbeid achtgeven op
de jeugd, en de wederspanningen, na bet eindigen vati de
Godsdienst, aan den Kerkeraad bekend stellen, ten einde
eene bestrafling te onclergaan.
ART. 100.
Be Inkomsten van den Koster zullen blyven voortduren zoo
als dezelve thans by elken afzonderlyken Keikeraad bepaald
zyn of zullen worden.
ART. 101.
Be Koster zal verpligt zyn zich des Zaturdags morgcn~,
of op zoodanigen tyd als bet den Predikant zal goeddunken,
in persoon by den Leeraar te vervoegen, om de noodige or
ders af te vragen en uit te voeren.

Anr. 102.
Be Kosters zyn ex.officio Aansprekers en gedragen zich
naar het reglement voor Aansprekers door elken Kerkeraad te
formeren.
ART. 103.
Het zal den Koster niet vrystaan de stad of bet dorp te
verlaten, zonder voorkennis en toestemming van den Predikant,
of by afwezigheid van denzelven, en by vacature, van des Ker
keraads Voorzitter.
ART. 104.
In de buiten Kerken zullen de Kosters, tot zoo lang als
Kerkeraden zullen komen goed te vinden, k1okkeiiluider~ zyn,
en zich ten dezen opzigte nioeten scbikken naar bet gewone
Kerkgebruik, door drie malen te luiden op den bepaalden
tyd en wyze gebruikelyk, of nog te bepalen.
ART. 105.
Be Kosters, wensehende voorbunnen post te bedanken, zullen
ten minste drie maanden te voren daarvan kennis moeten geven
nan den Kerkeraad.
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ART. 106.
fle Kosters verantwoorclen met bet einde van elke maand~
do by hen ontvangene Kerkelyke Penningen.
ART.

107.

De Kerkeraad beeft bet regt den Koster in zyne dienst te
kunnen schorsen en des noads af te zetten.
ART. 108.
De Kerkeraad belioudt bet regt, cut reglement zoodanig te
verrneerderen als dezelve near omstandigheden van tyd en plaata
zal nood~g oordeelen ; onderhevig aan de bepalingen by Art,
44, “Kerkelyk Bestuur in de Gemeente.”
ART. 109.
Do Kosters verbinden zich, by de aanvaarding van hunne
bedic’ning, door onderteekening van dit reglement, tot deszelf~
getrouwe nakoming.

TWEEDE HOOFDSTUK.
Reglemenf op de uitoefening van Kerkelyk Opzigt en Tucht.
ALGEMEENE BE1’ALINGEN.

ART. 110.

Het Kerkelyk Opzigt wordt uitgeoefend door Kerkeraden,
Ringen, en Algemeene Kerk vergadering.
ART. 111.
Behalve dat deze onderscheidene vert~aderingen zich tot hoofd’.
doel stellen de handhaving. van do Godsdienst, byzonder der
Gereformeerde Leer, en de zuiverheid van zeden, welke hear
is aanbevolen, zoo nemen zy daarenboven kennis van daden en
handelingen, die stryden tegen de Kerkelyke Wetten en Ver
ordeningen.
AnT. 112.
lemand zich wegens do uitspraak eener Kerkelyke Vergade.
ring bezwaard achtende, 1~an zich op do in rang volgende
hoogere vergadering beroepen; geen verder beroep zal er
kunnen plaats hebben.
ART. 113.
Kerkelyke Vergaderingen, zich zorgvuldig onthoudende van
afles wat tot bet burgerlyk bestuur of regtspleging behoort,
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hebben vooral te letten, op de ambtsverrigtiflgefl en wandel
dergenen, wier leer en gedrag, als Kerkelyke Arnbtenaren, op
de Gemeente eenen meer regtstreekschen invloed ~iitoefenen.
ART. 114.
Daar de ultoefening van Kerkelyk opzigt en tucht meet
bestaan in een Godsdienstig en zedelyk toezigt, zoo moeten
Kerkelyke vergaderingen daarby den toon en de houding der
burgerlyke regtspieging, zoo veel mogelyk, veinr~den, en
moeten derzelver Leden zich meer ale vaderlyke Opzieciers,
dan ale Regters beschouwen,
Any. fl5.
Be Kerkelyke vergaderingen zuilen in geschillen, weike voor
dezelve worden gebragt, aile pogingen aanwenden, om dezelve
op eene minnelyke wyze uit den aeg te ruimen, en de twi~ten—
den te bevredigen, ten zy bet belang van de Godedienst of bet
weizyn der GeLneente daardoor zoude komen te lyden.
ART. 116.
Be Kerkelyke Besturen houden in bet oog, dat derzelver
toezigt gaat, niet slechts over zoodanige wanbedryven, welke
de burgerlyke Overbeid straft, rnaar ook over aiieriei under
ergerlyk wangedrag, alles dat aanloopt tegen de beloften by
den Doop, bet Lidmaat worden, en de Huwelyksverbintenis
zoo plegtig gedaan ;—dat alies wat de goede orde in de I(eik
kan verstooren, en vergrypingen van Opzieners der Gemeente
in hunne ambtsbediening, nalatigheid in bun gewigtig dienst—
werk, misbruik van rnagt en knevelary, byzonder strafbrear
zyn ; gelyk ook, dat vooral onderscheid moet gemaakt worden
tussehen enkele niis~tappefl en dnorgaande onzecielykbeid en
hebbelyke verkeerdbeden ; en eindelyk, dat in alien gevaile
byzonder meet gelet worden op verzwarende en verzachtende
omstandigheden ; alsmede op de bardnekkigbeid in bet ont~
kennen of tegenstreven, of ook de ootmoedigheid in bet belyden
en onderwerpen dergenen die bestraft moeten worden.
ART. 117.
Elk Lid der Gemeente heeft bet regt tot bet doen van aan
klagte, en de Leden van Kerkelyke vergadei’ingen zyn ambts
wege verpligt ter kennisse hunner vergaderingen te brengen
zoodanige, ten deze by hen bekende zich verspreidende geruch~
ten, ~ve1ke, gegrOn(l bevonden zyode, voor hunne vergaderirigen
in de eerste pleats zouden moeten worden behandeld ; zon~
der dat zy daardoor bet regt verliezen mu ale Leden der
vergadering daarover te oordeelen. By zoodanige aangiften,
zal de vergadering beoordeelen of er redenen zyn, om zoo
danig bezwaar nader te onderzoeken, hetzy ter bestraffing van
den schuldige, of ter haudhaving van de eer des onsehuldigen.
D
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ART. 118.

Elk die voor eene Kerkelyke vergadering zyn belangen wil
bevorderen, zal, even als nile Kerkelyke vergaderingen, verpligt
zyn, zich daarby naar de Kerkelyke Wetten en dit Reglement
te moeten rigten,
ART. 119.
flet zal de Kerkelyke vergaderingen vry staan, te bepalen,
of de zaken, voor hen gebragt, by monde dan wel schriftelyk
zullen worden behandeld.
ART. 12O~
Niemand, de praktyk by eenig hof van justitie of regtbank
uitoefenende, zai in die betrekking als zaakgelastigde voor
Kerkelyke vergaderingen toegelaten, noch by dezelve eenige
stukken aangenomen worden, welke door burgerlyke prak
tizyns, als zoodanigen, onderteekend zyn, maar ieder is ver—
pligt zyn ingediend stuk zeif te onderteekenen.
ART. 121.
Commissien, aan welke bet onderzoek eener zaak is opgedra
gen, zullen, bebalve in Kerkernads vergaderingen, schriftelyk
versiag opmaken, ~vaarby, neveris eene duidelyke opgave en
ontwikkeling der zaak, de bewy~en voor en tegen in derzeiver
gewigt moeten worden voorgesceld, zonde!~ echter hunne ge~.
voelens wegens de einclelyke beslissing der zaak, eenigzins uit
te drukken.
ART. 122.

Tot bet bezorgeri van stukken of bet ontbieden van personen,
gebruiken Kerkelyke vergaderingen hare gewone bedienclen
(zynde de Kosters,) of ook, zoo zuiks met mindere kosten en
zonder schadelyke openbaarmaking gesehieden kan, den be
aiende van de Kerkelyke vergadering der plaats, waar zoo
jets moet verrigt worden. Zoodanige bedienden kunnen Kerke
lyk bestraft, in henna bediening geschorst of van dezelve ontzet
worden, wegens nalatigheid of ontrouw in hunne verrigtingen;
zy zyn daarenboven aansprakelyk voor al de kosten en na
deelen door hun verzuim en ontrouw veroorzaakt.
ART. 123.
By de behandeling van zaken voor Kerkelyke vergaderingen,
zal elk zich moeten on~honden van nile belechgende, hatelyke of
onbehoor1yke~ uitdrukkingen, gelyk mede van dies, wat geacht
kan worden te stryden met de achting aan eene Kerkelyke
Vergadering verschuldigd.
ART. 124.
In de Kerkelyke vergaderingen wordt over alle, op het Kerke
lyk opzigt betrekking hebbende zaken, by volstrekte meerder
heid van stemmen, door de tegenwoordig zynde Leden besloten;
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zullende echter geene nitspraak worden gedaan, tenzy ten rniaste
twee-derden der Leden der vergadering tegenwoordig zyn.
ART. 125.
Dc uitspraken der Kerkvergaderingen zullen kortelyk moeten inhouden de gronden, waarop dezelve rusten, en cle artikelen
der Kerkelyke verordeningen, waarop dezelve steunen.
ART. 126.
1-let zal alleen in byzondere gev&len, en om gewigtige rede
nen moeten zyn, dat de Kerkelyke vergadc~ring, voor welk
eene zaak is aangebragt. verlenging zal mogen toestaan van
de by dit reglen~ent vastgestelde tydsbepalingefl.
ART. 127.
Leden van Kerkelyke vergaderingen mogen met oordeelen
over zaken waarin of zy zelv~, of pe~sonen, welke bun in de
twee eerste gr-aden v~tfl bloeclverwantschap of zwagerscbap
bestaan, zvn betrokken ; noch over zaken, omtrent welke zy
reeds als Leden eener mindere vergadering ui~spraak bebben
gedaan. In de genoemde gevallen, moeten zoodanige Leden,
gedurende de bebandeling der zaak, afwezig zyn. Zoo de
ve:gaiering bierloor tot beneden de helJ’t van derzelver Leden
mogt verminderd worden, zal de zaak tot eene volgende by—
eenkornst verschoven worden. By Kerkeraden zal, wt de laatst
afgetreden Lelen des Kerkeraads, bet ontbrekend ge~a1 door de
vergaderiog tot clezelve worden geroepen.
ART. 123.
Kerkelyke vergaderingen kunnen de voor hnar versehynende
getuigen liunne getuigenis den bekrachligen door een toestem
mend antwoord te vorderen op de navolgende vraag :—
“ Belooft gy, als
in de tegenwoordigheid van den Heiligen
God, dat gy ondubbeizinnig en opregt de waarbeid zult spre
ken, hetzy in de verkiaringen die gy aflegt, betzy in de ant
woorden die gy geven zult 1”
ART. 129.
Als een geroepen getuige niet versehynt, of ongenegen is
zyne getuigenis beboorlyk afteleggen, dan zal by, (indien een
lid der Kerk,) zich aan Kerkelyke censuur kunnen schuldig
maken.
ART. 130.
Elk die voor eene Kerkelyke vergadering gercepen wordt,
moet, buiten wettige verhindering, in persoon zich voor dezelve
stellen.
ART. 131.
Indien iemand, wegens bezwaar tegen hem, voor eene Kerke
lyke vergadering wordt geroepen, zal hem daarvan schriftelyk
warden kennis gegeven, en den dag en bet uur bepaald waarop
D2
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hy moet verschynen, en zoo hy, na twee malen tot twee onder
scheidene zittingen te zyn opgeroepen, niet verschynt, of
wettige reclenen voor zyne afwezigheid inbrengt, zal geene
verdecligitg worden afgewacht en over bet ingebragte bezwaar
naar bevinding worden geoordeekl,
ART. 132.
De onvermydelyke kosten, welke de behandeling eener zaak
voor eene Kerkelyke Vergadering mogt veroorzaakt hebben,
zullen,—nadat derzelver berekening door de vergadering is
nagezien en goedgekeurd..~1comen ten laste van dengene, die by
de nitspraak schuiclig is gekeurd, of in bet ongelyk is gesteld ;
ten zy er gewiglige redenen mogten bestaan om de twislenden
We(terzyds hunne kosten te cloen dragen. lemand a~s kiager in
eene Kerkelyke vergadering optredende, zal, op derzelver vorde—
ring verpligt zyn, ten genoegen dier vergadering, borg te
stellen voor de betaling’ der kosten, ingevalle by, by de einde
lyke nitspraak, tot de betaliug mogt verwezen worden,
ART. 133,
[eder Kerkelyke vergadering zal, op aanvr~ag der hoogere,
moeten overzenden al de stukken, of afschriften van dezelve,
welke gecliend hebben in eene voor haar behandelde zaak, waar~
omtrent hooger beroep gedaan is, zuiks verkiezende, met
byvoeging’ eener nadere ontwikkeling van cle gronden der door
baar gedane uitspraak.
WYZE VAN HANDELEN VOOR DEN KERKERAAD,
ART. 134,
Voorwerpen van Kerkelyke tueht by de Kerkeraden, zyn
alle Leden der Gemeente, uitgezoncterd Predikanten, Kandi
daten tot de Heilige Dienst, Zendelingen, Ouderlingen en
Diakenen, en ondergeschikte Onderwyzers.

ART. 135.
De bestraffingsmiddelen, waarvan zich de Kerkeraad by de
nitoefening van Kerkelyke tncht bedient, bestaan—
1, In eene, naar de omstandigheden ingerigte, bestraffing
door den Predikant, in naam des Kerkeraads, of in bet
byzonder, of in tegenwoordigheid van een of meer der
Ouderlingen
2. In eene zoodanige bestramng van den vollen Kerkeraacl:
3, In eene outzegging van bet gebruik van bet H. Avondmaal
voor eenen bepaalclen tyd
4. In eene zoodanige ontzeggng voor eenen onbepaalden
tyd;
5. In eenc geheele afsn’~’ding met gebruik van bet formulier.
De drie laatste bestraffingsmiddelen worden (openbare, zware
misdryven uitgezonderd) flee aangewend, vóór dat een der
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andere vruehteloos is gebezigd, en hebben ten gevolge de
schorsing of gemis van zoodanige regterL en voordeelen als
aan het lidmaatsehap zyn verbonden.
ART, 136.
De Kerkeraad zal de onbepaalde ontzegging van bet gebruik
des H. Avondmaals, op voldoende bewyzen van beterschap,
intrekken.
Any. 137.
Wanneer by den Kerkeraad tegen iemand eenige bezwaar
wordt ingebragt of aangegeven, zal dezelve, daarvoor redenen
vindende, eene Commissie benoemen am deswege onderzoek te
doen, en hare bevinding aan den Kerkeraad te berigten.
ART. 138.
Indien de Kerkeraad, na geboord rapport der Commssie, ver
rneent zich met do zaak verder te moeten inlaten, zal dezelve
den beklaagde op vraagpunten hooren, en wanneer, door zyne
bekentenis, de gegrondheid der bezwaren blykt, denzelven, naar
bevind van zaken, vermanen of bestraffen,
ART. 139,
y4ranfleer iemand, oak in geva~ van openbare zware misdaden,
in Art. 116 vermeld, de gegrondheid der tegen hem ingebragte
bezwaren erkent, en met betuiging van leedwezen, beterschap
belooft, ml do Kerkeraad alleen van do drie eerste bestraffings
middelen gebruik maken, tenzy do aard der gegevene ergernis
eene zwaardere bestraffing mogt vorderen.
ART. 140.
Wanneer iemand, over de tegen hem ingebragte bezwaren on
derhouclen zynde, dezelve geheel of in eeuig wezenlyk punt mogt
ontkennen, zal by kunnen vordei’en, dat die bezwaren, met do
daarvoor sangevoerde gronden, hem binnen veertien. dagen schrif
telyk worden ter hand gesteld.
ART. 141.
Na deze kennisgeving zal den bezwaarde ecu tyd van veertien.
dagen worden toegestaan, om zich by den Kerkeraad te verdedigen,
en do bewyzen in te brengen, welkehy noodigmogtoordeelen,
akmede opgave te doen van de getuigen, welke by vermeent,
dat ter zyner zuivering moeten gehoord warden.
ART. 142.
In geval, na deze verdediging, do schuld of onschuld van den
bezwaarde blykt, zal do Kerkeraad onverwyld uitspraak doen.
AI~T. 143.
Dc uitspraak zal in gesebrifte gesteld, en in do notuien ge
boekt den bezwaarde kennelyk gemaakt, en nan hem, des begee
rende, daarvan cen afschrift ter hand gesteld worden.
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ART. 144.
Wanneer de Kerkeraad, na de verdediging van den bezwaarde
cen nar1~r onderzoek nooclig oordeelt, zal zuiks door bet inwinnen
van verkiaringen, bet hooren van getuigen, in tegenwoordi~heid
‘wan den kiager en den bezwaarde, zoodra inogelyk plaats hebben.
ART. 145.
De Kerkeraad zal in alien gevalien de afcloening der zaken
steeds zoo veel mogelyk bespoed gen.
ART. 146.
Wanneer iemand wordt bevonden eenig lidmaat, zonder ~rond
op beuzelaehtige vermoeden, of uit partydiglieid te hebben
aangeklaagd, zal by, near bevind van zaken, ernstig worden
vermaand en bestraft.

WYZE VAN HANDELEN VOOR RET RINGSBEsTUTJR.

I. In zaken, welke by beroep voor heizelve
worden yebragt.
ART. 147.
lemand, zich wegens de uitspraak des Kerkeraads bezwaard
vindende, zal zich mogen beroepen op bet Ringsbestuur waar—
onder die Kerkeraad behoort.
ART. 148.
Ten dien einde zal by van zyn voornenien binnen veertien
dagen moeten kennis ge en nan den Voorzitter des Kerkeraads
by eon geschiift, op bet welk de dag der indieiiiug moot worden
nangeteekend, met verzoek van kopy van uitsprdak, zoo by die
niet reeds heeft ontvangen, en welke hem dun, binnen ééne
week claarna, zal Inoeten worden ter band gesteld.
ART. 149.
Binnen uier weken na deze kennisgeving, of na bet bekomen
van kopy der uitspraak, zal by zyn beroep op bet Ringsbestuur
moeten vervolgen of van zyn regt daartoe verstoken zyn.
ART. 150.
Hy zal ten dien einde by den Voorzitter van den Ring een ge
schrift rnoeten indienen, belieizende de redenen van zyn bezwaar,
en alles wet by n~eent tot zyn voordeel te kunnen strekken,
met bygevoegde kopy der uitspraak.
ART. 151.
De Voorzitter, dit geschrift ontvangen hebbende, zal hetzelve
door (len Scriba in handen van den Kerkeraad doen stellen, om
zonder onnoodig uitstel, daarop te berigten, en de Kerkeraed zal,
by deszelfs berigt, al de ter zaak dienende stukken voegen.

A
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ART. 152.
Dit berigt en cle stukken zullen door (len Voorzitter in de
eerstvolgende ver~adering van den fling worden voorgelegd, ter—
wyl in de byeenroeping door den Scriba te doen, melding ~an
dezelve zal worden gemaakt.
ART. 153.
In geval de Voorzitter van den Ring over punten van aanbe
lang nadere opheldering mogt verlangen, zal hy die, of van den
Kerkeraad, of van den bezwaarde, binnen eenen vast te stellen
tyd, mogen vorderen, of ook beide partyen voor de vergadering
kunnen doen oproepen.
ART. 154.
Do uitspraak door de Ringsvergadering gedaan zynde, zullen
daarvan afschriften nan den Kerkeraad, en aaa hen, wien de
zaak betreft, bezorgd worden.

H. In zaken, welke onmiddelyk voor het Ringsbestuur
behooren.
A. Ten aanzien van
ART.

dc

tuckt,

155.

Wanneer by den Voorzitter van den Ring of by de Rings
vergadering bezwaren worden ingebragt tegen de leer, de ambts
bediening, of den wandel van Zendelingen, Kerkeraadsleden en
andere Kerkelyke ambtenaren, zal hy dezelve stellen in handen
der Ringscommissie om deswege onderzoek te doen.
ART. 156.
Dc Commissie, door de haar ter hand gestelde stukken, of
door de beseheiden, welke zy op de beste wyze heeft kunnen
inwitinen, genoegzaam ingelieht zynde omtrent bet ingebragte
bezwaar, zal den bezwaarde moeten hooren, zyne bekentenis of
verantwoording in gescbrift stellen ; en met alle tot de zaak
betrekkelyke stukken, benevens eon behoorlyk versiag, nan de
eerstkomende vergaderiug inleveren.
ART.

157.

In geval van bekentenis, zal de bezwaarde bet regt hebben,
om binnen drie weken na bet verboor voor de Commissie,
sebriftelyk by dezelve in te brengen, zoodanige ophelderingen,
byvoegsels en veranderingen, als hy verder tot zyne verschoo
fling of verantwoording ml noodig achtep, en zal de Commissie
by haar berigt, gelyk ook de vergadering by de uitspraak, daarop
behoorlyk acht ~ioeten sinan,
ART. 158.
Wanneer de b~kentenis van den bezwaarde met hetgene by
nader daarby mogt gevoegd hebben, na gedaan versiag van de
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Commissie, genoegzaam wordt geoordeeld ter beslissing, zal de
Ringsvergadering zoodanige uitspraak doen op grond daarvan,
als de aard der zaak, naar Kerkelyke Wetten, vordert.
ART. 159.
Indien de bezwaarde, voor de Commissie geroepen, niet ver~
schynt en daarvor geene voldoende, door de Commissie te
beoordeelen, redenen op~eeft, zal die als een wederstrever der
wetten beseliouwd en door de Ringsvergadering, als zoodanig, over
hem uitspraak gedaan worden.
ART. 160.
Indien de bezwaarde bet tegen hem ingebragte geheel, of in
eenig wezenlvk punt, rnogt ontkennen, zal de Commissie de ge
tuigen in zyne tegenwoordigh~id hooren, en den bezwaarde
daarby gelegenbeid geven zoodani~e vraagpunten, door den
Voorzitter der Commissie, de getuigen voor te stellen, als tot
zyne verdediging noodig mogten worden geoordeeld, en
tevens vryheid vergunnen zyn be~aog in te brengen, met byvoe—
ging van alles ~vat by ~er zake zal dienstig oordeelen, en de ge—
tuigen voorbrongen, welke by zoude kunnen verlangen, dat tot
zyne verdediging worden gehoord.
ART. 161.
Van dat alles zal naauwkeurig versiag aan de eerstvolgende
vergadering van den Ring worden gedaan, weike vervolgens uit
spiaalc doen en daarvan aan den belanghebbende scliriftelyk
kennis geven zal,
ART. 162.
Dc Ilingsvergadering is steeds bevoegd, zulks noodig oordee—
lende, den beklaagde, den kiager en de getuigen voor zich te
ontbieden,
ART. 163.
Zoowel de kiager als de beklaagde heeft bet regt om van de
Ringsver~radering te verzo~ken, clot de ceo of ander bepaaldelyk
op gegeeen vraa9ponten nader gehoord worden.
ART. 164.
Dc bestrafflngsmiddelen van welke de Ringsvergadering kan
geb~uik maken, zyn,—
1. Omtrent Zendelingen:
a.) Schorsing in bun dienstwerk voor eenen bepaalden tyd;
b.) Scborsing voor eenen onbepaalderi tyd;
C.) Geheele intrekking van de acte van toelating tot de pre~
dikdienst en de b~dieiing der bondzegelen.
2. ()mtrent Ouderlingen en .Diakenen en andere mindere
Kerkelyke Ambtenaren
a.) Schorsing in de dienst;
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b.) Geheele ontzetting van dezeive, met verbeuring van de
regten en voorregten nan die bediening verbonden,
Anr. 165.
De Kerkeraad, berigt van de sehorsing of ontzetting hekomen
hebbende, zal terstond zorgen, dat inmiddels de dienst door
eenen daartoe bevoegde worde waargenornen.~—By de schor
sing of ontzeTtiflg van eenPn Underling of Diaken. zal een der
laatst afgetreden Ouderlingen of Diakenen, ter vervulling van
den diensttyd des gesehorsten of ontzetten, door den I(erkeraad
worden geroepen.
AnT. 166.
Jernand, alzoo om zedelyk wangedrag in zyne bed iening ge
schorst of van dezelve ontzet zynde, moet tevens geacht worden
als Lid maat van bet gebruik des H Avondmaals ontzet te wezen;
doeli deze laatstgenoemde ontzelting zal, op voldoende blyken
van berouw en betersehap, worden opgeheven.
B. Kerkelyke gesckillen.
Any. 167.
Gesehiflen in ICerkeraads vergaderingen, of tussehen Kerke..
raden, zoo ook tusschen Kerkeraden en Leden der Geineente
ontstaan, worden onmiddelyk gebragt voor de Ringsvergadering
en door dezelve beoordeeld.
ART. 168.
Tot dat einde zal men zich scluiftelyk moeten vervoegen by
den Voorzitter van de Ringsveigadering, weike Voorz:tter de
onivangen bezwaren terstond door den Scriba doet stellen in
handen van dengene, over wien men zich lieeft bezwaard, em
binnen vier weken na ontvangst daarop te beriglen.
ART. 169.
Dit berigt wordt gesteid in handen van den kiager, om mede
binnen vier weken daarop zyn belang in te breugen.
ART. 170.
Dit. tweede stuk des klagers kornt weder, op dezelfde wyze,
met ci de bytagen in handen van den beklaagde, om daarop,
binnen vier weken, anderrnaal te antwoorden.
Awr. 171.
De Ringsvergadering kan in hare eerstvolgende vergadering,
op grond der gemelde sebriften, tot eene uitspraak bes~uiten, of
dezelve stellen in bauden eener Corumissie ten einde vooraf der
zelver versiag te hooren.
Anr. 172.
Indien in do gevailen boven vermeld, binnen den bepaalden
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tyd, het gevorderde stuk niet wordt irigediend, zal de Rings~
vergadering, zonder hetzelve af te wachten, besluiten, zoo als
bet bevonclen zal worden te behooren.
ART. 173,
Op gelyke wvze, als in de naast ~‘oorgaande artikelen orntrent
Rerkelyke gescbillen is bepaald, zal gehandeki würclen in alle
andere geschillen, welke onmiddelyk voor cle Ring~vergadei’ing
bebooren, en door hare tusscbenspraak niet in der minne konden
afgedaan worden.

WYZE

VAN

IJANDELEN VOOR DE ALGEMEENE KERR VERGA
DERING EN DEREELVEIt COMOIS5IE.

I. In zaken welke by beroep voor dezelve gebragi u’orden.
ART. 174.
Indien iemand zich beroept van de uitspraak eener Ringsver—
gadering op de Aigenieene Kerkvergadeiing, zal by binnen ~ier
weken kennis moeten geven aan den Voorziiter van do Rings_
vergadeiing, en daarby kunnen vorderen een af~cbrift der nit—
spraak, zoo hy die niet mogt bebben ontvan~en, en zal de
Scrib~ der Ringsvergadering zuiks aan de tegenparty des be—
zwaarderi ter kennis brengeri.
ART. 175.
Hy zal binnen vier weken daarna, oP na bet ontvangen der
uitspraak, een geschrilt moeten inleveren aan den Seriba der
Algerneene Kerkvergadering, inhoudende den loop der zaak, de
redenen van zyn bezwaar, en verzoek dat zyn beroep moge wor
den aangenoinen, zonder meer, doch met byvoeging van een
afscbrift der uitspraak.
ART, 176.
Indien de Seriba der Algemeene Kerkvergadering, uithoofde
van bet verloop der gestelde tydsbepaling, of omdat de zaak
reeds by hooger beroep beslist werd, dezelve niet voor hooger
beroep vatbaar rnogt oorc]eelen, zal hy echter bet aanzoek
daartoe niet afwyzen, ma~r bet oordeel daarover aan de Synodale
Commissie overlaten, welke, de zaak alzoo bevindende, het ver
zoek zal afwyzen.
ART. 177.
Het beroep aangenomen zynde, zal, indien er in dat jaar
geene Algemeene Kerkvergadering worth gehooden, door de Sy
nodale Commissie gehandeld worden, zoo als by Art. 147—154
ten aanzien van de Ringsvergadeiing is bepaald.
ART. 178.
De Scriba van den Ring zal, in dit geval, al de stukken tot
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de zaak behoorende, of gewettigde afschriften van dezelve, zoo
dra niogelyk, inzenden by den Scriba der Algemeene Kerkver
gadering.
ART. 179.
Do Scriba der Aigemeene Kerkvergadering, zal al die stuk~
ken aan do Algerneene Vergadering, en in geval er in dat jaar
geene Algemeene Vergadering wordt gehouden, aan de Sy
nodale Coniinissie voorleggen.
Awu. 180.
Het zal den belanghebbenden vrystaan, bunne belangen weder
2yds nan de Algerneene Kerkvei’gaderin~r voor te ciragen by een,
de zaak ontwikkelend, gescbrift, betwelk ten minste vier weken,
vóór de zarnenkomst der Algemeene Kerkvergadering nan den
Scribader Algemeene Kerkvergadering moet worden ingezonden.
ART. 181,
De Algemeene Kerkvergadering zal op de ingekomen stuk
ken, ter bevestiging of verandering der gedane uitsjraak, beslui
ten, na deswege bet scbriftelyk versiag eener daartoe benoemde
Cominissie te hebben gehoord.
ART. 182.
Eenig Kerkelyk ambtenaar, door eene Ringsvergadering in
zyn ambtslieroc’p zynde gesehorst, en zicb beroepende op do
Algemeene Kerkvergadering, zal, bangende bet appel, zyn dienst—
werk blyven waarnemen, ten ware de Ringsvergadering, oat
ge~viet1ee redenen, by bet vonnis bad verklaard, dat de schorsing,
niettegenstaande bet appel, zoude moeten effect sorteren. in
welk ceval, bangende bet onderzoek ten principale, in de sclior—
sing door de Synodale Commissie of Algerneene Kerk~ergade—
ring geene verandering zal mogen worden gemaakt.

II. In zaken welke onmiciclelyk voor do Algemeenc
Kerkvergaclering bekooren.
ART. 183.
By de Algemeene Kerkvergadering, en wanneer die in dat
jaar niet vergadert, by de Synodale Commissie, zullen onmid
delyk worden behandeld bezwareu tegen de arnbtsbediening,
do leer of den wandel van Predikanten ol Kandidaten, of door
aangifte van een der Leden, of door byzondere aanklagte by
dezelve gebragt. Voorts, zaken in welke een of meer Ringsver
gaderingen, derzelver Leden, of Leden der Algemeene Kerkver
gadering, als zoodanig zyn betrokken.
Onder Predikanten zyn ook emeriti begrepen.
ART.

184.

In geval van bezwaar tegen eenen Predikant of Kandidaat, zal
de Synodale Commissie, bet bezwaar oiitvangen hebbende, zuiks
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den bezwaarde in geschrifte doen toekomen door den Scriba der
Synode, en den bezwaarde den tyd voorschryven, (niet minder
dan zes weken) binnen welken by daarop zal hebben te ant
wooiden.
ART.

185.

In geval van bekentenis, zal de bezwaarde bet regt hebben
om by zyn geschrift te voegen zoodanige ophelderingen, byvoeg
sels en veranderiugen, als by tot zyne verscliooning of verant~
woording zal noodig acbten, en zal de Commissie daarop behoor
lyk acbt nloeten slaan, betzy die tot eene uitspraak overgaat,
of de zaak aan de eerstvolgende Algemeene Kerkvergaclering wil
berigten.
ART, 186.
Indien de bezwaarcle bet tegen hem ingebragte, geheel of in
eenig wezenlyk punt ontkennen mogt, zal de Commissie de ge
tuigen booren, met kennisgeving, ten minste zes weken te voren
aan den bezwaarde van plaats, dag en uur, waar en wanneer,
dat zal gescbieden, opdat by daarby tegenwoordig zou kunnen
zyn, en in tyd die getuigen opgeven, welke by zoude verlangen,
dat ter zyner verdediging worden gelioord,
ART. 187.
Wanneer nogtans de misdand, ~vaarover de besehaldiging gaat,
van eenen ergerlyken aard en tevens geruchtmakend rnogt zyn,
zoo zal dc Synodale Coinmissie, indien dezelve voor de gegrond
beid der aankla~t aanvankelyk gewigtige redenen viudt, den
aangeldaag’de provisioned in zyne dienst kunnen schorsen, daar—
van kennis gevende aan de Algemeene Kerkvergadering.

A~p. 188.
Bescbuidiging~en tegen de leer van eenen Predikant of Kandi.
daat, zullen inlmouden duidelyke bewyzen, dat hy de leer, we~ke,
volgens Gods Heilig Woord, vervat is in de aangenomen formu.
lieren van Eenigheid der Gereformeej’de Kerk, heel t wederspro
ken of bestreden.
ART. 189,
De bestrafflngsmidde]en waarvan de Algemeene Kerkvergade
ring mag gebruik maken, zyn
I. Omtrent Kandidaten
a.) Schorsing iii de predikdienst;
b.) Onberoepelyk veikiaring voor de predikdienst voor eenen
bepaalden tyci
c.) Onberoepelyk verklaring voor eenen onbepaalden tyd;
d.) Gebeele intrekking der aete van toelating tot de predik—
dienst.
2. Omtrent Predikanten
a.) Schorsing in de dienst voor eenen bepaalden tyd, zonder
verlies van traktement, anders dan bet defrayement der
dienstdoende Predikanten

&) Dergelyke schorsing in de dienst, met geheel of gedeel.
telyk verlies van traktement;
c.) Scliorsing in de clienst voor eenen onbepaalden tyd, met of
zonder verlies van traktement;
d.) Geheele afzetting.
Welke laatste alleen door do Algemeene Kerkvergadering kan
geschieden.
ART. 190.
In geval een Predikant, wegens ingebragte of bewezen be
schuldiging, in zyne dienst worth gesehorst, zal ten zynen koste
de dien~t in de Gemeente worden waargenomen, en de AIge~
meene Kerkvergadering, of de Synodale Commissie, zal bepalen
hoeveel van zyn trakternent hy tot dat einde zal moeten afstaan.
AnT. 191,
Eene geheele ontzetting van do dienst, beeft dadelyk ten ge~
volge het verlies van trakiement en ernolumenten.

Ant. 192.
In geval van schorsing van eenen Predikant. zal daarvan ter—
stond kennis worden gegeven aan den Kerkeraad dier Gerneente,
met bekendstelling der maatregelen, welke ter vervulling der
dienst genornen zyn.
In geval van schorsing, met verfles van traktement of ontzet—
ting’, als in Art. 190 en 191 bepaald, zal aan bet (iouvernenient
terstond kennis worden gegeven.
ART. 193.

Hy, die eene zaak voor de Algemeene Kerkvergaclering brengt,
zal aan dengene, over wien hy zich bezwaart, ten minste zes
weken voor bet openen derAlgemeeno Kerkvergadering, van zyn
voornemen tot bekiag, met opgaaf der redenen en gronden,
schriftelyk moeten kennis geven.
ART. 194.
Zoo de klager, als de beklaagde, zullen wederzycls by eon
ontwikkelend geschrift hunne belangen kunnen inbreng’en ; bet
zelve ten minste vier weken voor de opening dr Algerneene
Kerkvergadering by den Scriba der Algemeene ICerkvergadering
inzendende.
ART. 195.
De Synode zal in bare eerste vergakring voor elke, by dezelve

ingebragte zaak, eene Commissie benoemen, om de ine~ekomeri
stukken te onderzoeken, als ook de getuigen, des noods, te
hooren, en daarvan schriftelyk versiag te doen.
ART. 196.
Op het versiag der Commissie doet de algemeene Kerkver
gadering uitspraak.
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DERDE HOOFDSTUK.
Reglement op do vacaturen, aismecle op de beroeping en. hot
ontslag van Fredjkan ten.
VAN H ET ONTSTAAN EN DE BEDIENING DEn. VACATUREN.
ART. 197.
Eene vacature b~ eene Gemeente ont~taat door bet overlyden, bet vertrek, bet emeritant. den vrvwilligen afstand, het ont
slag of de af~etting van eenen Predikant in dezelve.
ART. 198.
Voor ~edere Gemeente wordt een Consuient benoemd, ten em
de. in geval cle Genieente geheel vacant is, en in andere, hierna
te meldene gevallen, te fungeeren.

Any. 199.
Dc Rngsvergadering benoemt de Consuienten voor nile Ge
meenten onder dezelve bl2hoorende, daar~y de belarigen en be—
hoeften der byzondere gemeenten in aanmerking nemende.
ART. 200.
De Ringsvergadering kan iii de aanstelling der Consuienten
zoodanige veranderingen maken als de omstandigheden zullen
vorderen.
ART. 201.
Aan de Kerkeraden en do benoemde Consuienten zal van
de alzoo gedane benoerningen, en van de daarorntrent door de
Ringsvergadering gemaakte veranderingen, worcien kennis gege—
von.
ART. 202.
In geval van overlyden eens Predikants, geeft de Kerkeraad
daarvan, onver~vyld kennis aan den Consulent, en deze met den
Kerkerand aan het Gouvernernent.

ART. 203.
De predikdienst en bet verdere herderlyke werk worth in
vacante Gemeenten waargenomen door den Consulent.
ART. 204.

De Consulent zal met den Kerkeraad moeten bepalen, hoe
dikwyls hy zich, tot het verrigten van de predikdienst en het
herderlyke werk, naar de vacante plaats zal begeven.
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ART. 205.
De Consulent vervult by den Kerkeraad in alien opzigte de
p~aats van den Pastor loci; geene Kerkeraads vergadering mag,
behalve in zeer dringende gevallen, gebouden worden, dan in
zyne teg~nwoordigheid of met zyne teestemming.
ART. 206.
De Consulent kan, voor deze zyne gewone werkzaamheid, van
de vacante Gemeente riiets voideren gedurende het joar van
gratie, behalve zyne reis- en verblyf-kosten, welke gedragen
worden door die Gemeente. Na bet jaar van gratie zal by voor
zyne dienstverrigting, indien eenige, ecu loon niet te bovengaan
de de som van £37 lOs. per jaar, naar bet welbehagen des Gou
vernements, genieten. In geval er geene weduwe of kinderan
zyn,. zal gemeld loon genoten worden van den dag, waarop by
als Consulent de dienst in de Gemeente lieeft aanvaard,

ART. 207.
By bet vacant worden ecuer Gemeente, zullen cle ICerkelvke
boeken en papieren, gewoonlyk onder den Piedikant berusiende,
door eene Commissie u~t den Kerkeraad overgenomen cii be—
waard ~vorden in eene kist of kast met twee verscbilltnde sb
ten, welker eene sleutel zal beru~ten coder den Coiisulent en de
atidere aider den Oiiderling, die de oudste in bediening is.
Well. e sleutebs, met de kast of kist waarin de Kerkelyke boeken
en papieren bewaard zvn, ann dcii Predi.~ant, voor die Gemeenie
aang steld, na zyne bevestiging, in cle cerste Kerkeraads ~‘erga.
dering, onder belioorlyken inventaris, zullen nioeten worden over—
gegeven.
ART. 208.
Al de inkomsten eerier vacante Predikants plaats, nadat de
Pastorie zal zyn ontruimd door de weduwe of kinderen, komen
ten voordeele van de Kerkenkas dier Gemeente.
ART. 209.
De Ringsvergaderiug, zuiks noodig oordeelende, draagt zorg
dat de dienst vervuld ~vorde voor ongestelde, atwezige, of gesus—
pendeerde Predikanten.
ART. 210.
In geval van krankzinnigheid eens Predikants, worden de be—
palingen gevolgd, daaromtrent vastgesteld by Art. 74.
VAN DR VERVULLING

DElI. VACATUREN,

EN DC BEROEPING VAN

~REflIKANTEN.

ART. 211.
Met de vervulling der vacaturen zal alle mogelyke spoed ge
maakt worden.
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ART. 212.
By de kennisgeving (ing. Art. 202) nan bet Gouvernernent,
verzoekt de Kerkeraad, waar bet Gouvernement bet salarjs be~
taalt, om verlof eenen Predikant te mogen beroepen.
ART. 213.
Uiterlvk zes maanclen, na bet begin eener vacatare, moet een
beroep gedaan worden.

ART. 214.
Op verkregen handopening zal de beroeprng der Predikanten
geschieden door cene gecombineercie Kei keraadsvereadering, by
eene volstrekte meerderheid ‘an stemmen, en uit een door de
relve geformeerd drietal, onder vcorzitting van den Consulent;
behalveu, in Gerneenten waar er nog ecu Predikant overblyvend
is, (loch zonder dat de Consulent bet re~t van steminen toekomt.
In bet zamenroepen van zulk eene vergadering moet Art. 36,
No. 11, in bet oog worden gehouden.
ART 215.
Een beroepen Predikant of Kandidaat zal van bet ontvangen
des beroephriefs, aan den Kerkeiaad der Gemeente, waar by be—
roepen is, onverwyld kennis geven, en uiterlyk zes weken na den
ontvangst zich stellig moeter, verkiaren, of by cle beroeping aari—
neemt; zuilende anderzins geacht worden voor de beroeping te
hebben bedankt.
ART. 216,
De Kerkeraad, berigt bebbende ontvangen, dat de beroepen
Preclikant lieeft bedankt, sal s.oodra mogelyk, uiterlyk zes weken
daarna, eene nieuwe beroeping moeten doen.
ART. 217.
De ilingen zullen, by de Kerkelyke approbatie der beroeping,
in aanrneiking nernen, of daarby is gebandeld overeenkotustig de
Kerkelyke wetten en verordeniugen omtrent de wettelyke wyze
van beroepen.
ART. 218.
Niemand zal tot Predikant in eenige Gerneente mogen beroe
pen worden, lenzy by, op den dag der beroeping, den ouderdom
van twee en-twiatig jaren heeft bereiki.

ART. 219.
De beroepene verklaard hebbende, de beroeping aan te nemen,
(of een Leeraar, zonder beroeping aangesteld zynde,) zal dezel
ye, op drie achtereenvolgende Zondagen, aan de Gemeente
worden voorgedragen om te vernemen, of iemand jets wettigs
tegen deuzelven heeft in te brengen.
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ART.

220.

Bezwaren tegen den beroepene moeten s(~hrifte1yk by den
Kerkeraad ingeleverd warden, en door denzelven gewigtlg be
vonden wordende, na de derde afkondiging by de Synodale
Commissie worden ingezonden, welke de zaak onderzoekt en
beslist, en de bezwarefl gegrond bevonden wordende, zal dezelve
daarvan aan het Gouvernement kennis geven.
ART. 221.
De afkondiging ongehinderd gescbied, of de ingebragte be
zwaren ongegrond geoordeeld zynde, wordt de beroeping, met
al de daarby vereisebte besebeiclen, door den Kerkeraad aan
den Prmses van den Ring, of indien de Voorzitter zeif de beroe
pene persoon zoude zyn, aan den Seriba van den Ring, ter
approbatie aangeboden, en in aide bevonden zynde, kerkelyk
goedgekeurd, en door deze ter approbatie aan bet Gouvernemeut
voorgedragen.
ART. 222.
In geval de Prmses of Scriba van den Ring, weger~s onregel
niatigheid in bet beroepen, zwarigheid rnogt vinden in bet ver
leenen van de Kerkelyke approbatie, zal dezelve geen middel
mogen verzuimen, om ten spoedigste uitspraak deawege to kun
nen doen.
ART. 223.
Dc Gemeente zorgt voor bet transport van den beroepenen
Leeraar, met deszelfs huisgezin en goederen.
Indien by nogtans b~nneii twee jarea mogt vertrekken, gere
kend van den dug der hevestiging, tot den dag van bet afscheicl,
zal de teruggaaf dezer kosten kunnen gevorderd warden.
VAN NET ONTSLAG EN DC BEVESTIGING DER

PREDIKANTEN,

ART. 224.
In geva~ eon Predikant naar eene andere Gemeente vei’trekt,
is do Consuient, namens den Ring, gecommitteerd, om zoodani
gen Predikant te dimitteren (losmaken).
ART. 225.
De dimissie gescliiedt in eeoc vergadering des Kerkeraads;
en wel onder voorzitting van den Consulent, die als dan het
herderlyke opzigt over de Gemeente, namens de Ringsvergade
ring, op zich neemt.
ART. 226.
Aan den alzoo gedimitteerden Predikant wordt eeoc acte ge
geven, naar vereisch ingerigt, volgens bet volgend formulier :—
Dc Kerkeraad der Gereformeerde Gemeentete
gezien
en in orde beyonden bebbende al de vereischte stukken, betrek
E
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kelyk tot de beroeping van ]Js.
Predikant aihier, tot
Herder en Leeraar in de Gemeente van
, ontslaat deuzel
yen by deze, 01) eene eervolle wyze, van afle betrekkingen, op
hunne vergaclering en Gemeente en wenscht hem van harte toe,
dat hy, in zyne nieuwe betrekkingen, met de ineeste vrncht moge
arbeiden aan de zaak van het Christendom, en steeds Gods beste
zegeningen tot tydelyk en eenwig heil ondervinden.—
De Kerkeraad cler Gerefornicerde Gemeente van
“In tegenwoordigheici van my,
gecommitteerde
van den Ring.”
ART. 227.
Wanneer een beroepen Predikant, na zyne dimissie, en vóór
zyne bevestiging in eene andere Gemeente, mogt overlyclen, zal
hy gerekend worden ais Predikant der Gemeente, welke by
verlaten zoude, overleden te zyn, in geval zyn overlyden
voorviel gedurende de maand, in welke by was gedimitteerd
doch in bet tegenovergestelde geval, worth by gerekenci, ge—
storven te wezen als Predikant der Gemeente, by welke by
beroepen was.
ART. 228.
Op gelyke wyze als in Art. 226 ten aanzien van cenen ver
trekkendcn Predikant is bepaald, zal gehandeld worden tot
dimissie van cenen ernciitus verklaarden, of anderzins Jzonorabel
ontslagen’ Predikant; zullende daarby eene acte worden afge
geven, near vereisch ingerigt, volgens clii formulier:
“ Dc Kerkeraad der Gereformeerde Gemeente van
gezien en in orde hevonden bebbende al do vereischte stukken,
betrekkelyk tot het emeritaat van Ds.
Predikant al
her, (of verstaan bebbende bet voornenien van Ds.
Predikant aihier, om zyne dienst onder ons neder te leggen,)
ontslaat denzelven by deze, op eene eervolle wyze, van zyne
dienst als Herder en Le~raar in deze Gemeente, en wensehi
hem van barte toe, dat de rust van zyn dienstwerk beni
nuttig en genoegelyk zy, en by steeds Gods beste zegeningen
tot zyn tydelyk en eenwig heil ondervinde.
den
De Kerkeraad der Gerefbrmeerde Gemeente van
“In tegenwoorcligheid van my,
gecommitteerde
van rica Ring.”
ART, 229,
Jn geval van afzetting eens Predikants, zal de noodige aan
schryving aan den Kerkeraad en aan den Consulent der Ge
meente geschieden.

ART. 230.
De bevestiging van den beroepene moet plaats hebben uiter
lyk drie maanden na het ontvangen berigt van zyne aan~tel1ing.

67
ART. 231.
Zoo de beroepene door omstandighederi mogt verhinderd
worden, om aan de bepalingen, in bet voorgaaride artikel, te
kunnen voldoen, zal by daarvan keunis moeten geven ‘ann den
Scriba dci’ Algerneene Kerkvergadcring, en (loot’ denzelven ann
bet Gouvernement, ten einde verletigiug van den gesteldea
terrnyn te verkrygen.
ART. 232.
Een beroepen Predikant moet, vóór zyne bevestiging, zyne
acte van dintissie aan den Kerkerand zyner nieu~e Gemeente
overgeven.
ART, 233.
Dc bevestiging gesebiedt, in naam der Algerneene Kerkver—
gaderiiig, door den Consulent ; bet houden dci’ bevestigings
leerrede kan door den Consulent nan eenen anderen Preclikant
worden afgestaan.
ART. 234.
Dc bevestiging’ dci’ Kandidaten geschiedt door oplegging
der handen ; by die der Predikanten heeft dit geene plants.
By eerstgeinelde worden, door den Voorzitter van den Ring
te zanien geroepen de Predikanten, Leden van den Ring.
ART. 235.
Dc Consulent geeft van de beve~ti~ing onverwyld berigt aan
den Ring, en zoo do bevestigde een Kandidaat was, wordt
dat berigt door den Scriba van den Ring terstond overge—
zonden aan den Actuaries Synodi, in welk berigt, behalve den
tyd dci’ bevestiging, ook de narnen uitdrukkelyk inoeten ~vorden
gerneld van den bevesuger en (legenen door wien de opleggiog
dci handen is geschied.
ART. 236.
Dc Actuarius Synodi verleent, in naanl van de Algemeene
Kerkvergaiering ann den, als Pi edikant bevcsti~den Kandidaat
eenP, door hem als zoodanig ~eteekend, kwaiilElcatie in tbrma,
ter vervullitig van al de deelen dci’ 1-leilige bediening ; naar dit
formulier :—
ACTE VAN

]3EvESTIGTNG.

“Aan den Actuarius Synodi, vertoond zynde de acte van
adinissie tot de predtkdienst. van ~ve~e
gedagtee~
kend
aan den Eerw. I-leer
verleend, en zyn
Eeiw. op den
de wetten der Gereformeerde Kerk van
Zuid—Afrika onderteekend bebbende; bet voorts gebleken zynde
dat zyn Eerw. door bet Gouvernement (ingevolge beroeping van
de Gemeente te
) de aaustelling heeft bekomen tot
L~eraar der Gemeente te
en door den Wel-Eerwaarde
Scriba van den Ring te
berigt gedaan zynde, dat
E2
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tie bevestiging met oplegging der haaden door den Wel-Eerw,
in de Gemeente te
is gesehied op
den
; zoo is bet, dat nit kracht der Synodale wetsbe
paling by bet reglement op de vacaturen, Art. 236 door den
ondergeteekende, in naam en van wege de Hoog Eerw. Alge
meene Kerkvergaderin~~ der Gereformeerde Kerk van Zuid.,
Afrika, aan den Wel.Eerw. Heere
deze acte van
bevestiging wordt nitgereikt.
“Dc Synode verlangt van den bevestigde, dat by zyn Evan
geliewerk in al deszelfs deelen van prediken, katecinseren, be
dienen van Doop en Avondmaal, en ~vat er verder toebehoort,
overeenkomstig Gods Fleilig Woord, en de verordeningen der
Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika zal verrigten; dat by dit
doen zal, zoo als een getrouw Flerder en Leeraar, die ook sticht
door woord en wandel, betaame, opdat tie zalige uitwerkingen
van bet Evangelie, onder des Heeren zegen, bevorderd worden.
“Dc Synode verlangt, dat de Gemeente, welke by tea Her
der en Leeraar is gegeven, hem die eere en liefde en dat vertrou
wen, hetwelk by oin zyns werks wilie verdient, zal betoonen,
over beiden daartoe de uitgebreidste wensehen en gebeden uit
hoegemende.
Gegeven den
ART. 237.
Dc Voorzitter van den Ring verkicart den bevestigde, wanneer
by van elders is gekomen, onverwyld tot Lid van den Ring.
ART. 238.
By aankomst, bevestiging en intrede van Predikanten zullen,
van de zyde, zoo der Gemeente als des Predikants, alle noode
looze kosten vermeden worden,
ALGEMERNE BEPALINGEN.
ART. 239.
De Ringsvergaderjngen zullen alle zaken, op de vacaturen en
derzelver vervuiJing, mitsgaders tie bevestiging en bet ontslag
van Predikanten betrekking hebbende, met den meeste~z spoed
behandelen; zoo dat, wanneer daarby geene bedenkelykheden
voorkomen, tie Voorzitter en Scriba, namens den Ring, bet in
dezen vereischte kunnen afdoen.
ART.

240.

Dc Algemeene Kerkvergadering behoudt aan zich, om in het
vervolg dit, en alle andere reglementen, zoodanig
als bevoncleri zal worden te behooren,

te veranderen,
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VIERDE HOOFDSTTJK.
Reglernenten orntrent de kosten der Kerkelyke Vergaderingen.
ALGEraEENE BEPALINGE~.

ART. 241,
Kerkelyke vergaderingen, (onderzoek of uitspraak moetende
doen orntrent geschillen of aanklagten in Kerkelyke zaken) vimden zich belast met een gedeelte van die herderlyke zorg, welke
ann haar, ingevolge de Kerkelyke Reglementen, overeenkoin
stig de oorspronkelyke inrigtingeu der Christelyke Kerk, is aan
bevolen.
ART. 242.
Die vergaderingen behooren dus voor de vervulling der ver
pligtingen, aan dezen last verbonden, niet te rekenen op bezol
diging, maar zy hebben eene regtmatige aan~praak op vergoe—
ding van do kosten, welke zy, uithoofde van dit gedeelte hunner
ambtsverpligting, zullen moeten maken.
ART. 243.
Overeenkomstig cut beginsel behooren dan ook ICerkelyke
vergaderingen en der7elver gedelegeerde Commissieri alles te
vermyden, waardoor de uitoefening van haar ambt ineer naar do
gewone burgerlyke regtsgedingen gelyken zoude, dan de be
staande Reglementen volstrekt mogten vereischen.
ART. 244.
Ook behooren zy, zoo veel zuiks, behoudens de handhaving der
goede orde geschieden kan, bet maken van kosten, byzonder ook
door buitengewone zamenkomsten veroorzaakt, te vermy den.
ART. 245.
By de berekening der kosten en by bet beoordeelen der reke
ningen van dezelve, behooren de Kerkelyke vergaderingen vol
gens bet grondbeginsel, hieromtrent omschreven, te handelen,
en alzoo geene meerdere som te bepalen, in geval, uit aanmerking
der omstandigheden, eene mindere som tot dekking der gedane
uitgaven voldoende kan geacht worden.

BYzo~nmRn
ART.

BEPALXNGEN.

246.

Do Kerkeraads vergaderingen in elke Gemeente, zoo gewone
als buitengewone worden door elk Lid, zonder genot van betaling,
hygewoond.
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ART. 247.
Een honorarium, naar gelang van bezigheden en den staat
der Kerkekas, wordt door rien Keiker~iad bepoald, en toegekend
Ran den Scriba der Kerk~raadsvergadering, mits geen Lid ddar—
van zyncle.
ART. 248.
Dc kosten voor de boogere Kerkelyke vergacleringen zyn ge
wone oF b i5tengeivone.
a.) De gewone kosten zyn
1. Dc honoraria det’ Scribas en Qii~stors
2. Daggelden voor wden der verg iclering;
3. Reiskosten der Buitenleden naar tie vergadering ;
4. Kleine kosten van de vergadering, als scbrylbehoeften,
brievenpost.
b.) Dc builengewone kosten zyn—de reis- en dag~elden der
Synodale Commissie, en van buitenge,wone byceukom—
sten, bet maken van vertalingen, enz.
ART, 249.
De rekeningen voor dc afgevaardigden der buitenge~vone
vergaderingen moeten geëvenredigcl zyn naar die tier gewone
vergadeiingen.—ln bet tegenovergesteld geval zal bet dci ver—
gadering vrystaan dezeive te beoordeel2o en naar gelang te han
delen.
ART. 25).
a.) Ret honorarium van den Actuarius Synodi zal zyn £ 20
per jaa r;van do Scribas en Qu~stors der Ringen ±10 per
jaur, en van den vasten Scriba der Algenieene Kerkverga
dering £ 10 per jaar.
b.) Dc re~sgeiden your de af’gevaardigden zyn bepaald op zes
pence per myl been, en zes pencc terug,—de af’stand ge
rekend van de Kerk tot weike de afgevaardigden behooren.
c.) Dc daggeiden zuHen voor de afgevaardigden voor elken
dag, waarop de vergadering door lien is b~ gewoond gewor
den,— in de Ringsvergaderingen diie shilings—en in hoo—
gere Kerkvergaderingen zes shillings per dag zyn.
ART. 251.
Afgevaarcligden van die Kerk, waar de vergadering gehouden
woi’dt, zulien geene rekeningen voor reiskosten of’ daggelden
tuogen inbrengen. Ouderlingen in de Buitendistrikten der Ge
nieente, waarin de Ringsvergadering gebouclen wortit, hebben bet
regt, zoo zy niet in bet dorp woonaclitig zyn, om vacatie pen
ningen te eischen,
ART. 252.
Dc Ouderlingen, die hunne Predika~ten naar eenig Verga.
riering vergezellen, zullen geerie af~onder1yke rekeningen voor
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reisgeiden mogen inbrengen, wordende bet verondersteld dat zy
met den Predikant te zainen opkomen.
AnT. 253.
Geen afgevaardigde, dan die tot nan en met bet sluiten, de
vergadering zal bywonen, zal aauspraak mogen inaken op mis
kosten voor zyne temug reis, belialvo in geval van ziekte of drin—
goode noodzakelykheid, staaude dit ter beoordeeling van de
vergadering.
A ar. 254.
Voor bet kopiéren van stukken, zal voor iedere bladzyde in
folio, niet minder dan 25 regels, ieder ten minste 12 lettergre—
pen bevattende, v~er pence kunrien worden gerekend, uitgezon
derd die stukken of expeditieri, welke de Scribas ambtshalve
verpligt zyn te doen.
PaRT. 255.

Dc boden of bedienden der onderseheidene boogere Kerkelyke
vergaderingen genieten voor elken dag drie shillings.
ART. 256.
Aan getuigen, die voor Kerkelyke vergaderingen geroepen
worden, zoude, indien zy zulks verkiezen, voor reiskosten zes
pence per myl, linen en weder kunnen worclen toegelegd ; terwyl
derzelvcr verb lyfkosten naar billykheid en overeenkomstig bet
beginsel van bezuiniging behooren te worden bemekend.
ART. 257.
Tot vinding van alle bovengemelde kosten, zal do volgende
heffing in elke Gemeente gesehieden, en de verantwoording wor
den gedaan overeenkomstig de bepaling omscbreven by de werk
zaamheden der Kerkeraden. Art. 39.
a) Voor elke Zitplaats in de Kerk, negen pence.
b.) Voor elken Doopeling op den gewonen tyd, negen pence;
op buiteugewonen tyd drie shillings.
c.) By de aanneming van elk Lidmaat, twee shillings.
d) By de ter aarde bestelling van elk lyk op do Kerkhoven
der Gereformeerde Gemeente, (waar zulks gebruikelyk is)
negen pence,—de armen en onvermogenden zyn echter
van die betaling uitgezondercl.
ART. 253.
By bet jaarlyksch versiag, dat door den Kerkeraad in de
Ringsvergadering wordt ingeleverci, zal uitdrukkelyk worden
bekend gesteld—het getal van verhuurde Zitplaatsen in do Kerk.
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VYFDE HOOFDSTUK.
Reglement voor het Pred~kants Wecluwen Foncis.
ART. 259.

Net algemeen Ponds, ter onderstenning van de Weduwen en
minderjarige ouderlooze kinderen der onder de Synode der Gere
formeerde Kerk van Zuid-Afrika resorterende Predikanten.
ART. 260.
Is zamengesteld —
a.) Uit Inlegpenningen;
b.) Uit jaarlykscbe bydragen der Predikanten;
e.) Uit buitengewone heffing, by gelegenheid van aannemen,
huwelyken, enz.
ci.) Uit vrywillige giften, welke de Gemeenteu voor hetzelve
zouden willen bestem men;
e.) Uit Erfmakingen en Donatien.
ART. 261.
Alle dienstdoende Predikanten der Gereformeerde Kerk, en
die door de Algemeene Kerkvergadering zullen worden toege
laten, zyn gehouden uit hunne private beurs by te dragen tot het
Ponds der Predikants Weduwen.
ART. 262.
Zy betalen, uiterlyk een jaar na hunne bevestiging in de Ge
meente, aan inleg, eene, naar hunnen ouderdom geevenredigde
geld som: zoodat
Predikanten boven de 22 en beneden de 25 jaren
voor inleg betalen £25
25
,,
30
30
30
,,
,.5
35
35
,,
40
40
40
,,
45
45
45
,,
50
50
50
60
ART. 263.
Predikanten zyn verpligt bovendien eene maandelyksche by
drage te doen van vyf shillings, eenen aanvang te nemen van
den dag waarop men in de Gemeente wordt bevestigd.
ART. 264.

De buitengewone bydragen tot dit Fonds bestaan in het na
vo~gende :—
1. Voor inzegenen van huwelyken buiten den gewonen tyd
voor elk paar—een pond, zeventien shillings en zes pence
sterling, (f~ 1 17 6.)
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2. Voor bet aannemen van Ledematen buiten den gewonen
tyd—een pond, zeventien shillings en zes pence sterling,
(~l 17 6.)
3. Voor bet verleenen van extracten (behalve aan behoef
tigen) uit bet trouwregister—twee shillings.
Van al hetwelk aan de Qmnstors der Ringen verantwoOr
ding zal geschieclen op de gewone Ringsvergaderingen, en door
hen aan den Qu~stor van bet Weduwen Ponds.
ART.

265.

De Leeraars der Gereformeerde Kerk verbinden zich, by
honne legitimatie, tot bet naauwkeurig naarkomen van dit
reglement, alsmede, dat zy hunne contributien geregeld aan
de Qumstors der Ringen, gerekend tot den laatsten dag der
naand December van dat loopend jaar, zullen betalen, welke
Qu~stors dezelve, benevens de overige voor dat Fonds ont
vangen penningen, verantwoorden aan den Qurestor van het
Weduwen Fonds.
ART. 266.
Geen Leeraar, eenmaal deel genomen hebbende aan bet
Weduwen Ponds, mag zich aan de bepaalde contributien out
trekken, al ware het ook dat by door den dood van zyne
echtgenoot mogte worden beroofd, of bet emeritaat hebben
ontvangen.
ARE. 267.
De Leeraar, die nalatig is zyne contributien op den bepaal.
den tyd te betalen, verbeurt telken male een pond sterling
boete, benevens de daarop verlopenrenten,—doCh zich drie ach
tereenvolgende jaren bieraan scbuldig makende, verbeurt by
zyn inleg en alle tot dus ver gedane contributien, en wordt van
de lyst der Inteekenaren geschrapt. De Synode blyft evenwel
aan zich bet regt en de bevoegdheid behouden, om in geval van
overlyden eens Leeraars, onverhoopt In deze termen verval.lende,
aan deszelfs Weduwe, mits zy daarom aanzoek doet, en de
achterstallen haars overleden mans aanzuivert, bet genot endeel
genootschap in dit Fonds toe te staan.
ART.

268.

Net Hoofdkapitaal van inleg, en hetgeen aismede door aan
groeijende bydragen als kapitaal is belegd geworden, mag niet
worden aangeroerd.
ART. 269
Aan elke Weduwe zal uit dit Fonds by provisie worden be
taald eene som van vyf honderd Ryksdaalders ‘s jaars, tenzy
door eene onverhoopte vermeerdering van bet getal Weduwen,
de staat der inkomsten van bet Ponds eene mindere toelage
noodzakelyk maakt, hetgeen door de Synode zal worden beslied.
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ART. 270.
Deze sorn van 500 Ryksclaalders ‘s jaars zal niet vermeerderd
worden, dan voor Weduwen van zoodanige Predikanten, die
zes jaren liebben gecontribueerd can bet Fonds, en wel in deze
g~ ëvetired~gde opklimrnitig, dat near gelang van elk jeer Con—
tribueerens meer, die som van 500 II ds. zal ~vorden vermeerdt rd
met Rcls. 50, en zoo toenemen tot lids. 1,000 ; zullende dit liet
maximum zyn, buven lietwelk men met kotnen zal :—
Weduwen wier Echtgeuooten meer datt 6 jaren hebben gecontribueerd
geniet~’n jaarlyks
,,
£41
5 ,,
Rds. 550
Die meer dan 7 jaren
,,
45
0 ,,
600
8
0
10

,,

,,

,,

,,

,,

,,

48
52
56

15
10
5

11
12

,,

,,

,,

,,

60 0
63 15

13

,,

,,

67

,,
,,
,,

650
700
750

800
850
900
14
,,
,,
71
,,
950
15 en daarboven ,,
75
0 ,,
1000
onverminderci hetgeen er in Art. 269 voorkomt, ten zy door
eene overhoopte vermeerdering enz,
10
5

,,

,,

,,

ART. 271.
By bet nfsterven van Predtkants Weditwen, zal tie door
dezelve genotene j~arlyksc1ie grati6ca tie overgaan op bet nably.
vend kied of gezamenlyke nagelatene kinderen. nit bet ituwelyk
van dezelve met wylen den Wel=Eerw. vooroverledcnen man,
en zuiks tot dat bet kind ol’ jongste der kincleren 16 jaren zal
hebben bereikt, of cercier tot gevestigcIen staat zyn gekomen
insgeiyks, wanneer eenig gecontribucerd hebbencle Predik ant,
na voor overlyden des Predikanis vrouw, komt te overlyden,
onder die bepaling nogtans, dat zoo vet’ dc staat van bet Fonds
~u1ks, buiten benadeeling van der Weduwen belangen, zon
toelaten.
ART. 272.
Zes maanden na den dood des mans (Art. 284,) begint het
regt cler Weduwe op dit Fonds.
ART. 273.
Geene penningen uit dit Foods worden aan Weduwen uitge
reikt, zonder eene beboorlyke kwitantie, vergeze]d gaancle van
ecu certi6kaat van liaar leven, onderteekend door den Leeraar
en eenen Ouderling der Genteente, tot welke zy behoort, of by
afwezigbeid van den Leeraar, door twee Leden van den ICerke
raad, of twee andere geloofwaardige personen der Gemeente,
zonder kosten nogtans voor bet Fonds.

ART. 274.
Byaldien de Weduwe van eenen participant niogt komen to
hertrouwen, houdt haar traktement op,

75
ART. 275.

Elke participants Weduwe geeft nan dc bestuurders van bet
Fonds terstonI kenn~s van den dag, op welken hoar man is
ovcrleden, met h~~’neg’n~ van een eertihkaat (laar0n(~rent, door
den Predikant of Kerkeraden (11cr Gemeente geteekeud.
Awr. 276.
By bet overlyden van cone participants Weduwe, wordt bet
onderboml niet verder betaald, dan tot den clag van (len doud
der Wednwe, ~velke dag door den Preclikant of Kerkcraad dier
Gemeente, waaronder zy ressorteert, terstond nan bet Bestuur
van bet Weduwen Foods moet worden gemeld.
ART. 277.
• Be ontvangst en bet bebeer van bet Fonds blyft opgedragen
nan eenen byzonderen Qumstor Viduarurn, met wien men
bepaalclclyk over de zaken van bet Foods kan corresponderen,
welke Qnmstor uit de Kaapstads Leeraren ZnI worden benoemd,
die met de beide andere Leeraren, in byzondere gevallen gezegd
Foods aengaande, raadpleegt; en een Mede~AdministrateUr,
door do Algemeene Kerkvergadering, of Synodale Commissie,
(ouder approbatie der Algemeene Kerkvergadering) tebenoemen.
ART. 278.
Dc gelden worden belegd op de voordeeligste en tevens
zekeste wyze, en de verbandbrieven bewaard in eeoc yzeren
kist, in een Kerkelyk Locani of een der Banken geplaatst,
~vaarvan ~n sleutel in bezit blyft van den Qu~stor en één van
den Mede~AdministrateUr.
ART. ‘279.
Be penningen worden belegd op naarn “ van bet Predikanten
Weduwen Fonds der Gereformeerde Kerk in Zuid Afrika,”
en beide Qunestor en Mede_Adininistrateur bebben het regt de
schuldenaars in regten te vervolgen.
ART. 280.
In geval van overlyden van den Qu~stor van bet Predikants
Wed owen Ponds, zal de Synodale Commissie, van dc erven
des overleden Qu~stors van dat Ponds, de daartoe beboorende
boeken, papieren, penningen, enz. opeiscben, en eenen der
Stads Predikanten, onder nadere approbatie van do Algemeene
Kerkv ergaderin g, tot opvolger benoemen en aanstellen.
ART. 281.
In deze regulatien zullen geene veranderingen of vermeer~
deringen mogen worden gemaakt, dan in eene wettige Alge
meene Kerkvergadering, en wel nadat zoodanige voorstellen,
ter verandering of vermeerdering, due maanden vooraf aan de
in hot Foods belangliebbende Leeraars zulleri zyn bekend
gemaakt. In do stemming hierover zuhlen do Ouderhingen
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worden voorbygegaan, en geene verandering worden aange
nomen, tenzy met toestemmi~g van twee-derden der tegen
woordig zyncle Predikanten.
REOLEMENT VOOR DEN QU)ESTOR VAN ILET WEDUWEN FONDS.
ART. 282.
a.) Dc Qumstor, zoowel als de Mede_Adminjstrateur, ont
vangt a! de coritributien, en zy stellen te zamen tot
securiteit goede verband brieven, drie maci te bovengaande
bet bedragen van bet Fonds.
b.) Dc Qumstor zal geregeld moeten bock bouden van
ontvangst en uitgaaf.
c.) fly geeft en neemt behoorlyke kwitantjen van al ~vat by
ontvangt en uitgeeft.
ci) De Qumstor betaalt de Weduwen alle drie maanden.
c.) Dc Qumstor g’eefc met den Mede-Admjnistrateur aan de
Algemeene Kerkvergadering rekenschap van den staat des
Weduwen Fonds.
f.) Dc Weduwen vervoegen zich by den Qu~estor, die haar
een bewys geeft ter ontvangst der haar competerende
penningen van den Mede_Administrateur.
g.) Be Qumstor brengt, ten laste van bet Fonds, de be.
noodigde onkosten in rekening.
h.) Geene penningen worden belegd, dan met overleg van
den Qumstor en Mede-Admjnjstrateur
i.) Dc Qumstor en Mede-Administrateur hebben bet regt,
ter hunner eigene verantwoordelykheid, een Assistent met
ecu jaarlyks traktement, geen £ 20 te bovengaande, aan
te stellen.

Gedaan en besloten in de Algemeene Kerkvergadering der Gerefor
Ineerde Kerk, den l4den November 1842.
(Get.)
War. ROBERTSON, V.D.M.,
h. t. Syn. Prreses.
Ter Ordonnantie van de Algemeene Kerkvergadering,
(Get.)

ALEX. SMITH, V.D.M., Scriba.

GOD BEWARE BE KONINGIN!
Gegeven aan de Kaap de Goede Hoop, den Ssten dag van
November 1843,
Ter Ordonnantie van Zyne Excellentie den Gouverneur,
(Get.)
JOHN MONTAGU,
Gouvernements Secretaris.
Van Wege den Wetgevenden Raad,
(Get.)
J. MOORE CRAIG,
Fungerende Kierk van den Wetgevenden Ecad,
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PROCLAMATIE
DOOR ZYNE EXCELLENTIE GENERAAL MAJOOR

SIR GEORGE THOMAS NAPIER,
Ridder Kommandeur van de Ed. Militaire Orde van het Bad, Gon..
verneur en Opperheveihebber van Harer Majesteits Ka~tee1, Stad en
Kolonie de Kaap de Goede Hoop, in Zuid-Afrika en den Ressorte
van dien, en Ordinaris, en Vice-Admiraal van dezelve, Komman
derende de Troepen, enz. enz.
NADE~IAAL by de Ordonnantie No. 7, 1843, op heden gepu
bliceerd, en getiteld “ Eene Ordonnantie voor bet herroepen
van de Kerk Regulatien van den 25sten July 1804, en het
váststellen van anderen in derzelver plaats,” de gez. Regulatien
van den 25sten July 1804 zyn berroepen: En nademaal bet
niet bedoeld is dat zoodanige herroeping eenigen invloed zal
hebben op de onderscheiden wedden en emolumenten tot flu toe
bygedragen door bet Gouvernement, tot onderboud van de
Nederduitscbe Gereformeerde Kerk, in deze Kolonie, welke
wedden en emolumenten zullen blyven voortduren als gewoon
lyk : Zoo is bet, dat 1k by daze verklaar dat de respective
wedden en emolumentea welke te voren zyn verleend door en
nit de Koloniale Inkomsten, ten voordeele van de gez. Neder
duitsche Gereformeerde Kerk (onderworpen echter ann de voor
zieningen van deze Ordonnantie op heden gepubliceerd) in bet
vervoig zullen blyven worden bygedragen, en dat er geen voor
nemen van de zyde van het Gouvernernent bestaat, om de
ondersteuning te onttrekken tot flu toe aan de gez. Nederduit
sche Gereformeerde Kerk toegestaan.

GOD BEWARE DE KONINGIN.
Gegeven onder myne Hand en het Publieke Zegel van de Kolonie de
Kaap de Goede Hoop, op den lOden dag van Nov. iSIS.

(Get.)

GEORGE NAPIER,

Ter Ordonnantie van Z. E. den Gouverneur,

(Get.)

JOHN MONTAGU,
Gouvernements Secretaris.

WEDDEN EN EMOLUMEETEN, welke boven en behalve de Sala
rissen ann de Leeraars door en nit de Koloniale Inkornsten, ten
voordeele van de Nederduitsehe Gereformeerde Kerk zyn ver
leenci geworden, en toegestaan blyven, ingevolge Proclamatie
van den lOden November 1843.
Aan Predikanten van de Kaapstad, Emeriti verklaarcl, drie
vierde gedeehen van bet Traktement, by hen tot dien tyd
genoten.
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Aan Prod ikanten ten platten lancle, Eiaeri€i verklaard, na
de inruiming der Pastorien, behoud van vori~ vol Traktement~
Behalve bet loopend vierdedeel-jaars, waarin do P~ edikant
gestorven is, een vol halfjaar daurna bet ~ewone Traktement,
ten profyte van de nagelaten Weduwe of Kinderen.
Na bet eindigen van dat half jaar, des be~eerende, haar
leven lang, of anders tot hertrouiven toe, een Weduwen Trak—
ternent van dertig Ryksdaalders ter loopende maand.
Voor aankoniende Predikanten, voor de eerste zes rnaanden
van hun verblyf, de som van veertig Ryksdaalders, ter loopende
macnd,
Pro Vero,
A. FAURE, Aetoar~us Synodi.

UITTREKSELS
UT DE HANDELINGEN DER ALGEMEENE VERGADERING
PER GEItEFORi~1EERDE KERK IN ZUID-AFRIKA,
Gehouden op den Isbn November en uolgende dagen van heb
jaar 1842.
VYFTIENDE SESSIE, 17 NOVEMBER 1842.
“ Op de vraag van den Kerkeraad van Beauf’ort :—‘ Hoe
moet men handelen, in gevallen wacrin personen bewyzen van
bun Lidmaatschap kunnen toonen, en die echier geene Keike
lyke Attesten kunnen kry~en, oin rodet~, dat boone namen
niet te vinden ~yn in bet Ledematcit-Register der Gemeente,
waarin zy aangenomen waren ?‘ was bet gevoelen tIer Ver—
gadering,
dat, wanneer de bewyzen ~‘oor den Keikeraad
voldoetide zvn, zy aangenomen en in bet Ledeinaten-Register
behooren bekend gesteld to worden.”

BEsLo’i’Ew, dat do Leeraars worde aanbevolen, zoo in hunne
Leerredenen alt Katechisat ien en Hit sbizoekineen, de Leden
huitner Gemeenten vuoral opinet kzar m le miken op bet
onderschetd tussehen de leer der Getetbrmeerde en die dot
Roomsclte Kerk, om aldus, door bet verspreiden van de leer
der waarbeid, hen tegen den ineloed van do leer diet Rerk te
waarsehuwen.”
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AGTTIENDE SESSIE, 2L NOVEMBER 1842.
BESLOTE~ “ dat, nadat de gerevideerde wetten zullen zyn
gesanctioneerd, de beide nieuw gecre~erde Ringen, op den, by
de wet bepaalden tyd en plaats te zamen kornen, liunne
ambtenaren kiezen, en hunne werkzaamheden voortzetten.”
NEGENTIENDE SESSIE, 22 NOVEMBER 1842.
dat eene jaarlyksche Collecte in elke Gemeente
zal gesehieden, ter bevordering van eene betere opvoeding
der jeugd, en dat betgeen in elke Gemeente daartoe wordt
ingezameld, onder opzigt van den Kerkeraad daartoe zal worden
besteed.”
BESLOTEN, “

NEGENTIENDE SESSIE, 22 NOVEMBER 1642.
Gevraagd zynde :—“ Of bet door den Kerkeraad onopgemerkt
moge worcien voorbvgeoaan, dat een lidmeat, zich aan eene
openbare misdaad seliuldig gemnakt hebbende, cm dc Kerkelyke
straf te ont~aan, zich vrywillig van dc Kerk afscheidt, en tot
een ander Kerkgenootscbap cvergaat ?“ was bet eenparig ant—
woord der Vergadering ONTKEN N END.
Daarop gevraagd zynde :—“ Hoe dun dc Kerkeraad hebbe
te handelen ~‘~__w~r~ er door dc meerderheid op deze vraag
BESLOTEN :—“ Pat in geval bet na oncleizoek mogte komen te
blyken, dat de bedoelde persoon ~icIi nan de Kerkelyke censuur
heeft onderhevig gemaakt, dit aan dc Gemeente xci worden
bekend geinaakt, met de kennisgeving dat by bet Kerkgenoot
schap heeft verlaten.”
Waar Extract,
A. FAURE, Fung. Scriba,

INHOUD.

Ordonnantie van Gouverneur en Wetgevenden Raad,
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zindte vergund,
.
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