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SYNODALE HANDELINGEN~
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Nadat in de Kaapstadsche Courant van den 3 November, des jaars 1826,
door den Eerw. Heer Borcherds, in zijne betrekking als Moderator Synodi, was
bekend gemaakt, dat op den 7den dier rnaand de tweede Algemeene Kerkvergadering
solemneel in het openbaar stond geopend te worden, zoo vergaderde op dien dag in
de Consistorie der Gereformeerde Kerk in de Kaapstad, het Ministerie, zoowel als
de door den Hoog-Eerw. fungerende Scriba, A. Faure, geconvoceerde afgevaardigden
van de Buitendistrikten.

Volgens de door den Pr~ses van het Kaapstads Ministerie ingevorderde
Credentialen blijkt, dat van de Kaapstad verkoren en verschenen zijn in gem. Ver
gadering, de Eerw. Heeren J. H. von Manger, J. C. Berrange, A. Faure, en de beide
Ouderlingen F. Russouw en J. Jurgens. Van

Stellenboseli, de Eerw. Heer M. Borcherds en Ouderling Frans Russouw.
Paarl, de Eerw. Heer T. J. Herold en Ouderling Jakob de Leeuw.
Zwartlancl, de Ouderling M. Smuts.
Tulbagli, de Eerw. Heer G. Thom en Ouderling J. B. Mohr.
Graciff-Reinet, de Eerw. Heer A. Murray en Ouderling Schalk W. Burger.
Zwellenclarn, de Ouderling J. Z. Moolman.
Galedon, de Ouderiingen Barend Badenhorst en J. P. Maree.
Gradocic, de Eerw. Heer J. Taylor en Ouderling N. J. Grobler.
Somerset (Hottentots Holland), de Eerw. Heer J. Spijker en de Ouderling

B. J. Malan.
IVorcester, de Eerw. Fleer FL Sutherland en Ouderling Jac. Hugo; ter

wiji van de gemeenten van George, Uitenhage, Beaufort en het Bistrikt Somerset,
geene afgevaardigden verschenen zijn. Ten opzigte van George, echter, werd een
brief geproduceerd, vermeldende de redenen der verhindering.

Ook verzocht de Ouderling van de Kerk van Tijgerberg, G. A. Willer, stem
en zitting in de Vergadering, hetgeen hem werd toegestaan.

Ingevolge Art. 47 van de Kerkorde van Commissaris Generaal De Mist, trad
de Eerw. Fleer M. Borcherds als Pr~ses Synodi op, terwijl de Eerw. Heer T. J.
Herold de functie van Scriba op zich nam.

Be Vergadering dus wettig geconstitueerd zijnde verklaard, doet het Kaapsch
Ministerie verslag van deszelfs preliminaire handelingen, en legt over 1, een copij
adres door hen gepresenteerd aan het Gouvernement, dd. 19 Augustus, 1826, kennis
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gevende van de te houden Synode, en daarbij verzoekende de benoeming van Commis
sarissen Politiek. 2, Het antwoord van het Gouvernement, dd. 5 Sept., e. a., inhoudende
de aanstefling van den Hoog-Ed. Hoog—Achtb. Heer Sir J. A. Truter, en de Wel-Ed.
Heer R. J. van der Riet, tot Commissarissen Politick. 3, Copij eener missive, dd.
17 Sept. 4, Brieven van de Buiten-Kerken met derzelver opgaven van Punten van
Beschrijving voor de Synode, genoteerd. naar den tijd waarop zij ontvai~gen zijn ge
worden, als a. van Worcester, dd. 23 Julij, 1826; b. van Stellenbosch, dd. 11 Aug.;
c. van Tulbagh, dd. 28 Aug.; d. van de Paarl, dcl. 25 Sept.; e. van Uitenhage, dd. 4
Oct.; f. van Graaff-Reinet, dd. 6 Oct.; g. van Zwellendam, dd. 7 Oct.; h. van
Somerset (H. Holland), dd. 7 Oct.; i. van Zwartland, dd. 1 Nov.; welke brieven
aan den tegenwoordigen Scriba zijn overgegeven geworden.

Vervolgens werden de beide Heeren Moderatoren gecommitteerd om den
Hoog-Ed. Hoog-Achtb. Heer Sir J. A. Truter, Ridder, enz., enz., van de woning des
kosters, alwaar hij zich thans beyond, af te halen, hetwelk geschied zijnde, is Zijn
Hoog.-Ed. met eene gepaste aanspraak en zegenwensch begroet, door den Pr~eses in
naam der Synode, tevens zijn leedwezen te kennen gevende dat de Edel-Achtb. Heer
tweede Commissaris Politick R. J. van der Riet, wegens indispositie, verhinderd werd
bij deze gelegenheid tegenwoordig te kunnen zijn; welke aanspraak door Sir John
mede kort en hartelijk beantwoord werd.

Hierop nu begaven zich de vergaderde leden, terwiji ecu aangenaam muzijk
zich liet hooren, naar de Kerk, en namen de voor hen bestemde plaatsen in. Ver
volgens werden door Heeren Moderatoren binnengeleid Zijne Edeiheid Lt.-Gouverneur,
Richard Bourke en suite, benevens de Edele Heer Eerste Secretaris dezes Gouverne
ments, Sir Richard Plasket, door het Ministerie der Kaapsche Kerk daartoe opzetteijk
uitgenoodigd.

Dc Hoog-Eerw. Pr~ses Synodi besteeg hierop den kansel, en begon de open-
bare plegtigheid met de gemeente te verzoeken, het lste der Evangelische Gezangen
te willen zingen. Wijders deed hij een plegtig gebed en aanspraak, naar aanleiding van
1 Thes. 5, v. 24, het geheel te vinden onder de Bijiagen. Deze aanspraak werd achter
volgd door eene zeer treffende rede van Zijne Hoog-Ed. Sir John Truter, waarmede
zijn Hoog-Ed. de Synodale Vergadering opende (zie Bijlageri). Hierna verzocht de
Pra~ses de gemeente, vers 1 en 4 uit Gezang 50 te willen zingen, en sprak, na haar
alvorens tot eene milde gift voor het Synodale Fonds te hebben opgewekt, de gewone
zegenbede uit.

Be gemeente zich verwijderd hebberide, zoo mede Zijne Edeiheid de Lt.
Gouverneur en gevoig, herinnerde de Hoog-Eerw. Pr~eses de leden der Vergadering
aan het Reglement van orde, volgens hetwelk deze Vergadering zal worden bestierd.
Zijne Hoog-Ed. Commissaris Politiek gaf den wensch van Zijn Hoog-Ed. den Lt.
Gouverneur te kennen, het genoegen te mogen hebben, nog heden al de leden der
Synode aan hem, aan ‘S Gouvernements Huis voorgesteld te zien, waarop besloten werd,
Zijne Edeiheid hierin te wille te zijn, voor dat men tot de werkzaamheden overging.
Bit geschied en van de opwachting aldaar hoogst voldaan teruggekeerd zijnde, verzocht
de Hoog-Eerw. Pr~ses den gefungeerd hebbenden Secretaris der vorige Synode, al de
papieren aan den tegenwoorcligen Scriba te inhandigen, hetgeen geschiedde met ecu
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schriftelijk versiag zijner verrigtingen, te vinden onder de Bijiagen, hetgeen thet goed
keuring en dankzegging voor de genomene moeite is ontvangen geworden.

Op verzoek van den Hoog-Eerw. Pr~ses is aan hem als Secundus toegevoegd
geworden, de Wel—Eerw. Heer Berrange, en op verzoek van den Scriba de Wel-Eerw.
Heer A. Faure ter zijner assistentie.

Dc Hoog-Ed. Hoog-Achtb. Commissaris Politick eenige aanmerkingen ge
maakt hebbende aangaande de preliminairen tot het beleg der Synode, is besloten
deze zaak op morgen ten eerste ter tafel te brengen, waarop deze Sessie met gewone
dankzegging besloten werd.

TWEEDE ZITTING,

8 November, 1826.

Al de leden benevens de beide Heeren Cornmissarissen Politick tegenwoordig
zijnde, werd dezelve met het gewoon gebed geopend, en de Notulen der vorige Sessie
geresumeerd en geteekend.

Dc Wel-Eerw. Heer Berrange gaf bij die gelegenheid de Vergadering te
kennen, dat het Ministerie van de Kaapstad, op deszelfs uitnoodiging per missive, een
antwoord van den Wel-Ed. Heer Commissaris van Onderzoek, J. F. Bigge, had ont
vangen, te kennen gevende zijn leedwezen van de plegtigheid der openbare opening
der Algemeene Kerkvergadering, uithoofde zijner tegenwoordige ligchaamsongesteld
heid, niet te hebben kunnen bijwonen.

Als flu herinnerde de Hoog-Eerw. Pra~ses, voor en aleer hij de aandacht der
leden der Synode wilde bepaald hebben op de Punten der Beschrijving zelve, op het
geen in het slot der voorgaande Sessie was genotuleerd, ten opzigte van het beleg der
Synodale Vergadering. Dc Hoog-Ed. Hoog-Achtb. Eerste Commissaris Politick nam
het woord, en remarqueerde dat hetgeen Zijn Hoog-Ed. Hoog-Achtb. te reflecteren had,
alleen betrekking had tot het Kaapsche Ministerie, en niet zoo zeer tot de Synode, en
hetgeen hij aanmerken wilde, blootelijk bestond in kennisgeving dat men bij de inzeii
ding van den brief van communicatie aan het Gouvernement omtrent de te houdene
Algemeene Kerkvergadering, ook had behooren bij te voegen al de Punten van Be
schrijving, ten einde die aan de sanctie van den Lt.-Gouverneur te onderwerpen.
Waarop gemelde Ministerie op zich nam, in het toekomeride dezen vorm te volgen, en
tevens al hunne ambtgenooten aanmaande, om ten minste drie rnaanden voor den tot
het houden van Synode bepaalden tijd, hunne voorstellen en die hunner Kerkeraden
aan gemelde Ministerie te willen inzenden, ten einde Art. 49 van de Kerkorde van
den Heer Cornmissarjs J. A. de Mist, als zijnde de grondwet der koloniale kerken
aihier, vol effect te doen sorteren.
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Nu overgaande tot de Punten van Beschrijving zelve (zie Bijiagen), las de
I-Ioog-Eerw. Pra~ses Synodi een gedeelte derzelve den leden voor, voor zoo ver dezelve
aan de deliberatie der leden, staande deze Sessie, zouden worden onderworpen. En wel:

Vooreerst, met betrekking tot des Zendelings lliarquards verzoelc, om geordend
te worden tot de bediening der Heilige Sacramenten onder de Heidenen, door hem tot bet
christendom toegebragt wordende. Hierop deed de Eerw. I-Jeer Berrange, als in de eerste
Vergadering van den Eersten Ring gefungeerd hebbende Pr~ses, versiag, hetgeen
desaangaande reeds in gemelden Ring was voorgesteld en besloten, en waarvan het
tegenwoordig herhaald verzoek bij de Synode het gevolg was. Nadat de Eerw. Heer
Berrangé dan al de dokumenten daartoe specterende en onder de papieren van den
eersten Ring berustende had opgelezen, zoo verzocht zijn Eerw. zijn advies desaan
gaande en in het gemeen omtrent de ordening van Zendelingen door de Synode,
dat in geschrifte was opgesteld, der Vergadering te mogen voorlezen, hetgeen met
graagte werd aangehoord, en hierover gedelibereerd zijnde, was het gevoelen der
meerderheid: 1, dat de Fleer Marquard, alvorens admissie tot de bediening der
Heilige Sacramenten te vergunnen, verpligt zal worden tot het afleggen van een
Examen, door Heeren Moderatoren in tegenwoordigheid der gezamenlijke leden der
Synode ; 2, dat, bijaldien de Fleer Marquard zich hieraan wilde onderwerpen, de
Vergadering tot dat einde op den Zaturdag, den 11 den dezer, een uur vroeger zoude
bijeenkomen, en zich daartoe verledigen; en 3, dat er inmiddels een Commissie be
hoorde geslagen te worden, ter formering van een Reglernent betrekkelijk de orde..
fling van Zendelingen, conform de remarques van den Wel-Eerw. Fleer Berrange boven
gemeld, en waartoe dan ook benoemd werden de Eerw. Heeren Predikanten Von
Manger, Thom, Murray en Spijker, die verzocht werden gerneld Reglernent zoo
spoedig mogelijk te vervaardigen, en aan de sanctie der Synode te onderwerpen. Be
Hoog..Eerw. Pr~eses Synodi liet hierop den Fleer Marquard binnen staan, en maakte
hem bekend met het besluit der Synode ten opzigte van zijn verzoek, waartoe hij zich
gewillig verbond, en beloofde op den bepaalden tijd te zullen verschijnen.

Ten tweede, betrekkelijk het rapporteren omtrent den staat der bijzondere
Reglementen bij de onderscheidene Kerken al of niet bestaande, en wel betrekkelijk
a, Kerkeraden; b, Kosters; c, Voorlezers; hoe het daarrnede gelegen is, waar en welke
voorzieningen er noodzakelijk zijn? enz., blijkens de stukken door de onderschei
dene Ringen bijeengezameld, volgens Synodaal besluit, 8 Nov., 1824. Be Eerw, Fleer
Berrangé proponeert ter bespoediging der werkzaamheden voor deze Synode, eene
Commissie te benoemen tot voorname einden, hetgeen werd geaccordeerd en
opgedragen aan de Eerw. Heeren Berrangé, Von Manger, Taylor en Sutherland,
benevens de Broeders Ouderlingen Badenhorst en Grobler, met verzoek deswegens
rapport nit te brengen, op aanstaande Vrijdag, of niterlijk Zaturdag.

Ten derde, het Punt van Beschrijving onder den titel van Rapport en plans..
inlevering omtrent de Kerleel~jke Visitatie (de Ringsvergadering opgedragen). Terwiji
zulks met het vorig tweede Artikel in een naauw verband staat, werd dit mede aan
dezelfde Commissie ter onderzoek en rapportering opgedragen.

Ten vierde, dat gedeelte onder het hoofd van Communicatie en bijgevoegd
voorstel, betrekkelijk Art. 43 van het Algemeene Reglement nopens de openbare
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voorsteiling van nieuw aanltomencle ledernaten. De Hoog~Eerw. Pr~ses narnelijk geeft
berigt, dat al de Kerken van den Eersten Ring hebben aangenomen om aan Art. 43 van
bet Algemeene Reglement, nopens de publieke voorstelling der nieuwe ledernaten, te
voldoen; ten gevolge waarvan aan de Synode eene propositie gedaan wordt, orn dus
danig eene verklaring van al de leden der Synode te zien te verwerven, ten einde die
allernuttigste zaak algemeen gepracticeerd en op een vasten voet voor altijd gebragt
worde, en dusdoende eene uniformiteit in alle Gereformeerde Kerken hier te lande
daar te stellen, Desaangaande verklaarden al de leden eenstemmig de gepastheid en
nuttigheid dezer manier van bevordering tot ledematen in te zien, en besloten, zoo
veel immers doenlijk is, zulks te zullen nakomen en opvolgen.

Ten v~ffde, onder het hoofd van Berigt en Voorstel omtrent de buitentUds
tot leden aangenomen worciende personen, orn daardoor het Weduwen Fonds eenparig
te bevoordeelen, waaraan door voorm. Pneses deze opheldering werd gegeven aan
de Synode, dat men in den Eersten Ring was overeengekornen, om de te voren pri
vatelijk genotene Rds. 25, voor het buitentij ds aannemen van ledematen, van nu
voortaan te cederen aan het Weduwen Fonds onder ons, en proponeert dus dat ook
de beide andere Ringen, of te wel de leden der Synode in het aigerneen, bij name de
Predikanten alle, ofschoon ook te voren, zoo als de meesten, voor deze buitengewone
dienst niets privatelijk genoten, of wel het geld bij die gelegenheid ontvangen, tot
pieuse ein~len aangewend hebbende,~van flu voortaan daartoe zullen concurreren, tot
de heffing namelijk - van Rds. 25 extra, boven en behalve de gewone betalingen aan
kerk, armen, of kosters, van elk en een iegeijk persoon, die buiten den gewonen
tijd tot lidmaat worth opgenomen, ten einde aizoo in dezen maatregel, van even gelijk
aigemeen belang voor al de leden, eene uniformiteit worde daargesteld tot een gelijk
inatige toebrenging ten voordeele van gemeld. fonds. Waarop besloten werd met
unanieme stemmen, dat zuiks voortaan ten regel zal strekken aan alle kerken, bij
dergelijke gelegenheden, met uitzondering echter in gevailen waarin personen zich
mogten bevinden van op den gewonen tijd der aanneming niet present te hebben
kurinen zijn, en zij die bij gelegenheid van huisbezoekingen als anderzins, worden
aangenomen. Zuilende bovenstaande wet in het bijzonder stipt gepracticeerd worden
ten opzigte der zulkeri, die zich in de nabijheid der onderscheidene respective Kerken
ter woon bevinden.

En ten zesde, onder het hoofd van Oommunicatie en Voorstel, nopens de
Resolutie van 16 Nov. 1824, ten einde die te beter effect te doen sorteren. Waar
door gemelde Pra~ses wil verstaan hebben, een berigt ten einde de Resolutie nopens
de jaren die de te aantenemene personen zullen moeten hebben bereikt, volgens
Synodaal besluit van bovengemelden datum, ten voile te kunnen effectueren, men
verpligt zal zijn orn van den Koster of Voorlezer een bewijs uit het doopboek te
halen, en zuiks gratis te verkrijgen; voorslaande aan de Synode orn dit tot een alge
meenen maatregel te willen adopteren. De Synode ait voorstel in rijpe overweging
genomen hebbende, en de moeijeiijkheden in vele gevallen, vooral voor de armen, en
van d.c piaats of kerk waar gedoopt ver verwijderde personen inziende, heeft besioten
dat deze maatregel alleen in twijfelachtige gevalien zal worden bij de hand genornen,
onder dezelfde bepalingen als voorschreven door het gratis verieenen van zoodanige
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certificaten, welk besluit de respectieve Predikanten en verdere leden verzocht werden,
aan de Voorlezers en Kosters hunner Kerken bekend te willen maken.

Hiermede narn deze Sessie een einde, en de Scriba deed een dankgebed.

DERDE ZITTING.

9 November, 1826.

Be Heeren Cornrnissarjssen Politick, en al de overige leden der Synode
bijeen zijnde, zoo werd deze Sessie rn. s. in gebeden geopend, de Notulen der vorige
Sessie geresurneerd. en geteekend.

Be Pr~eses Synodi verstaan hebbende, dat de Heeren in Commissie gesteld
tot het formeren van een Algeineen Reglement, betre/~kelUk de ordening van Zend~_
lzngen door de Hervormde Synode aan de Kaap de Goede Hoop, hunne werkzaarnheden
desaangaande hadden voltooid, verzoekt de Eerw. Fleer Von Manger om de Verga
dering daarrnede bekend te willen maken. Bit geschied en met alle aandacht over
wogen zijnde, werd gerneld Reglement met daj~kbare betuigingen aan de Eerw.
Heeren Opstellers ontvangen, en eenstemming verklaard voor een Reglement van
Ordening der Zendelingen der Hervormde Keric liier te lande, waarnaar men zich zal
hebben te gedragen, en opgenornen onder de docurnenten dezer Sessie (zie Bijiagen).

Pr~ses Synodi flu wederom overgaande tot de Punten van Beschrijving, be
paalde de aandacht der leden op Art. 7, onder het hoofd van Doleantien, en bijzonder
tot het eerste, betreffende de Doleantien van Kerleen over de lieffing tot leet Synodale
Fonds (zie Res., 3 Nov. 1824). Dc Wel-Eerw. Heer Berrange, als gewezene Prt~ses
van den Eersten Ring, en lid van het Kaapsch Ministerie, gaf toen te kennen de be
zwaren die deswegens door onderscheidene Kerken van den Eersten Ring, zoowel als
der twee overige, ~varen ingebragt, en die gerefereerd waren naar de tegenwoordige
Synode, als alleen competent de noodige verandering in deze zaak, onder reappro
batie van het Gouvernement, daar te stellen.

Be Hoog-Eerw. Pr~eses proponeert, en de Vergadering keurt Zyn Hoog
Eerw. propositie goed, dat nameijk alle presente leden der Synode hunne bezwaren
elk afzonderlijk in scriptis zouden mededeelen aan den Wel-Eerw. Fleer A. Faure,
met bekendstelling der punten zelve, aismede de wijze hoe, en welke vermindering
der heffing voor gemeld fonds zou kunnen geschieden, waarvan de Eerw. Heer Faure
verzocht werd in de eerstvolgende Sessie rapport uit te brengen, ten einde aan het
oordeel der Synode te onderwerpen.

Betreffende de Doleantie sub No. 2, dat door de respective Magistraten als
nog niet algemeen voldaan wordt aan de Synodale Resohetie van 16 November, 1824.
Dezelve door de Paarlsche Kerk, in de in April 11. gehouden Vergadering van den
Eersten Ring, ingediend zijnde, werd de Scriba der Synode, in zijne betrekking als
gecommitteerde uit gemelden Kerkeraad ten dezen aanzien, explicatie gevraagd,
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Deze communiceercie de Vergadering, dat hij namens gernelde Kerk cesseerde van
deze Boleantie, vermits sedert de dolering aan den Ring het ligten en inzenden van
kerkattestatien, op een geregelden voet was geschied aan de Paarl. Be Eerw. Heer
Thorn verzocht hierop bet woord, en hetzelve verkregen hebbende, wilde deze Dole-
antic heschouwd hebben als een punt van deliberatie voor de Synode, vermits diezelfde
ongeregeldheid waarover de Paarl geklaagd heeft, aisnog voortduurde in het distrikt
Worcester, waaronder Tulbagh sorteert. Deze klagte dan bij de Synode overwogen
zijnde, is haar het gepast voorgekornen; dat uit naarn der Synode, eene Circulaire aan
alle, bij de Resolutie van 16 November, 1824, bedoelde Magistraten, zouden worden
afgezonden, waarbij zij verzocht werden om de goede oogmerken van de Synode in
deze zaak te willen bevorderen.

En betreffende de Boleantie sub No. 3, zeer serieuse lciagten 6~j vernieuwing
te doen, over steeds voortdurende en ~neer en meer toeneinende ontheiliging van den Ghris
tel~jJcen Rustdag. Dc Eerw. Heer Thorn maakte de Synode bekend met een adres
door de Kerkeraden van Tulbagh, orntrent de noodzakelijkheid der sluiting van tap
huizen op den Zondag, aan Zijne Edeiheid den Lt.-Gouverneur toegezonden, en met
Zijn Eds. antwoord hierop, hetwelk noodzakelijk hierin bestond, dat deze zaak
bereids bij Zijne Ed. in contemplatie was gekornen. Be Eerw. Heer Taylor was van
gevoelen, dat men de tegenwoordige plagen van het land aan het yolk zoude voor
stellen, als gevolgen der Sabbatsschending, en wijdde hierover in het breede uit. Alle
leden schenen eenparig met geestdrift bezield te zijn in het discutieien van d~t gewig
tig punt, en afle pogingen te willen aanwenden die zouden kunnen strekken om
dit kwaad, waarover zoo algemeen te regt geklaagcl wordt, te stuiten in zijn loop.
Inzonderheid sprak de Eerw. Heer Berrangé in het geven van een geregeld versiag
wat hieromtrent reeds gedaan is door de vorige Synode, zoo ten opzigte van derzelver
querele aan het Gouvernernent, als nadrukkelijke vermaningen in den Herdelijken
Brief, en welke onbeduidende uitwerkingen deze beide maatregelen als nog hebben te
weeg gebragt; hoe onderscheidene leeraren bij elke gepaste gelegenheid vruchteloos
geijverd hebben orn het gebod: Gedenict den Sabbatdag dat g~j dien heiuigi, in deszelfs
nadruk, nuttigheid en noodzakelijkheid te doen kennen en opvolgen door alle yolks
kiassen. Zijn Eerw. meende echter, dat men niet vertragen moest alle gepaste mid
delen aan te grijpen, die nog strekken kunnen om dit kwaad, zoo al niet geheel,
mogelijk ten minste ten deck te weren, en daartoe scheen hem in de tegenwoordige
tijdsomstandigheden het geschiktste toe, dat vanwege de Synode een bijzonder adres
aan Zijn Edel. den Lt.-Gouverneur zoude worden gerigt, om zijne medewerking en
invloed ter ~veering van het kwaad waarover geklaagd wordt, eerbiedig in te roepen.
Hierop verzocht de Hoog-Eerw. Pra~ses Synodi aan den Hoog-Eerw. Hoog-Achtb.
Heer Commissaris Politick over dit allergewigtigst punt hoogst deszelfs opinie, en met
deszelfs wijzen raad de Synode te when bekend maken en ondersteunen. Waarop de
Synode het genoegen had te vernemen, dat het voorstel van den Eerw. Heer Berrangé,
Zijn Hoog-Eerw. Hoog-Achtb. zeer gepast voorkwam, en Zijn Hoog-Eerw. Hoog
Achtb. de Synode kan verzekeren, dat het sluiten der taphuizen op den Zondag, reeds
de consideratie van Zijne Edel. den Lt.-Gouverneur gewekt heeft, en dat dus de in
volging van dit voorstel door de Synode hoogst waarschijnlijk voor een groot gedeelte
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met een goeden uitslag zal worden bekroond. Dc Synode besloot dan eenparig, dat er
ten eerste en wel voor den afloop dezer Synodale Vergadering, zoodanig een afzonder~
lijk adres aan Zijne Edel. den Lt.-Gouverneur, in naarn der Synode zoude worden
afgezonden, welk adres door den Scriba zal zijn opgesteld en der Synode voorgelegd
worden. Aisnog besloot de Synode dat de Eerw. Heer Berrange, daartoe aangezocht
zijnde, bij wijze van een Herdelijken Brief eene opwekking zal trachten te doen tot
eene getrouwere eerbiediging en onderhouding van den nu maar al te zeer onder het
yolk verwaarloosden en ontheiligden Christelijken Sabbat. De Hoog~Eerw. Hoog..
Achtb. Heer Commissaris Politick, narn op bede der Synode op zich, orn zijn devoir
aan te wenden tot het gratis gedrukt krijgen van gernelden brief op ‘s Gouvernements
Drukkerij. Be Synode besloot al verder om bijaldien er zich hinderpalen mogten
voordoen, waardoor dit werk op ‘s Gouvernemeiits Drukkerij voor den ‘afloop der
Synode niet kon worden ten uitvoer gebragt, gernelden brief ergens elders voor reke
fling van het Synodale Fonds en onder opzigt van den Eerw. I-leer Faure in druk te
doen verschijnen, ten einde dien bij de openbare sluiting der Synode voor te lezen, en
door de onderscheidene Predikanten en Ouderlingen en hunne gemeenten te ver
spreiden.

Bit punt dan afgehandeld zijnde, ging de Pr~ses over tot het achtste Artikel
der Punten van Beschrijving, beheizende : Communicatie en Voor~tel omtrent liet 29ste
Artilcel, enz., nopens het Godsdienst_onderwUs, om dit nader te adstriizgeren. Be Eerw.
Heer Berrange rnerkte op, uithoofde zijner voormalige betrekking als Pr~ses van den
Eersten Ring, dat ci’ bij hem een vermoeden was ontstaan, of wel gemelde Artikelen
door alle leeraars werden geobserveeerd, en wel in het bijzonder omtrent het onderwijs
der catechiserende jeugd in de Bijbelsche Geschiedenis, trapswijze naar derzelver
vatbaarheden. Weshalve Zijn Eerw. het noodzakelijk oordeelde, dat ci’ een bijzonder
Reglernent op het Onderwijs werd ontworpen, of ten minste desaangaande eene
punctuële aanwijzing werd gedaan van onderwijs-boeken, waarvan men zich in de
Catechisatie in het algemeen zal hebben te hedienen. Over dit voorstel gedeibereerd
zijnde, werd goedgevonden het opstel van een Vericort Hellenbroelc aan te bevelen, en
wel in dien vorm als het meest nuttig kan zijn, en voor kinderen die nog zeer jong
zijnde in de scholen onderwezen worden, en voor leerlingen die de openbare Catechi
satien frequenteren; onverminderd echter de vrijheid aan de respective Predikanten
toegestaan, orn ook andere kerkelijk goedgekeurde boeken of eigene opstellen in de
Catechisatie te gebruiken, en daarop ledematen aan te nemen,

Eer men verder voortging, verzocht de Eerw. I-Jeer Faure het woord, en
stelde voor, vermits de Superintendent der Drukkerij verzocht heeft, dat alle hoofden
van Departementen eene lijst der onderscheidene Dienaren geiefden in te zenden, ter
plaatsing in den Staats Almanak voor bet volgende jaar, of het ook niet om vele reden
noodzakelijk ware, dat men tijdig, en wel vóór den l5den dezer, als zijnde het ulti
matum des bepaalden tijds, eene Lijst van alle Moderatoren en leden der Synode en
Ringsvergaderingen zoude formeren en inzenden. Welk voorstel goedgekeurd en de
Lijst door de Eerw. Heer Faure opgemaakt zijnde, derzelver inzending zijn Eerw.
werd aanbevolen.

Be Pra~ses Synodi al verder overgaande tot de Punten van Beschrijving, be-
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paalde de aandacht der Synod.e op bet negende Artikel, dus luidende: Voorstel tot
Un~formiteit in het waarnernen van vastgestelcle Feestdagen en derzelver aanlcleven.
Bij welke gelegenheid de Eerw. Fleer Berrangé, in zijne voormalige betrekking als
Pr~ses van den Eersten Ring, het voorstel doet, dat de Syriode onderzoek moge doen,
of in al die Ringen eene eenvormigheid in bet waarnemen van vastgestelde Christelijke
Feestdagen, bet behandelen van stoffen daarop toepasselijk, bet geregeld en gelijktijdig
vieren van het Heilige Avondmaal onzes Heeren Jezus Christus plaats vindt, en toon
de de nuttigheid en noodzakelijkheid. van zoodanige eenvorrnige handelwijze in al de
Hervormde Kerken binnen deze Volkplanting aan. De opvolging van dit voorstel
werd door den Pr~ses der Synode en door de meerderheid der presente leden als eene
zeer wenschelijke zaak beschouwd, doch ontmoette tegenspraak bij anderen, inzon-.
derheid bij den Eerw. Heer Thom, die ten opzigte van het vieren van het Kersfeest,
zich liefst schikte naar de gewoonte door zijne predecessoren te Tulbagb en Caledon,
Dc Vos en Kicherer, ingevoerd, als meest overeenkomstig met den wensch dier ge
meente, en met het voordeel dat Zijn Eerw. daarvan in bet warme saisoen bij ontstel
tenis trekken kon, door medehuip van zijnen medebroeder van Worcester, in bet
bedienen van het Avondmaal, acht dagen later dan deze. Daar de Synode geenszins
ten oogmerk had orn desaangaande een wettig gezag uit te oefenen, door elken leeraar
te bepalen den juisten dag waarop elk vierendeel jaars bet Nachtrnaal zal worden be
diend, maar alleen eene eenparigheid in alle kerkelijke handelingen, en in bet bijzon-.
der bij de uitoefening van de openbare eeredienst in de Gereformeerde Kerken bier te
lande, vooral in de dagen waarin wij leven, van barte wenschte te zien heerschen, om
alzoo zich naauwer aan een te sluiten, en de gemeenschap der heiligen des te meer te
bevorderen, zoo heeft zij dit voorstel alleen gedaan in bet streelend vooruitzigt, dat de
leeraars onzer kerk, die verondersteld worden eenen God van orde te dienen, zich ook
in dit punt zouden vereenigen. Weshalve ook besloten is door de Synode, dit voorstel
als een dringend verzoek aan alle leeraars der Hervormde Kerk op te dragen, door
namelijk zooveel immers mogelijk is, de un~formiteit in het waarnemen van vastgestelde
Christelfjke Feestdagen en derzelver aanlcleven, te willen betracbten.

Terwiji de tijd. verloopen is, staakte de Pneses der Synode de verdere deli
beratien aangaande de overige Punten, en gaf kennis aan de leden, dat per Missive
van de Bijbelvereeniging aan hem was opgedragen bet verzoek aan de gezamenlijke
leden, mu op aanstaanden Maandag bare Vergadening en Versiaggeving harer verrigtin
gen in bet Luthersch Kerkgebouw te willen bijwonen.

De Pr~ses flu de volgende punten van deliberatien voor de volgende Sessie
opgegeven hebbende, en de Minuten dezes voorgelezen zijnde, werd de tegenwoordige
Sessie met het gewoon dankgebed gesloten~
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VIE RDE ZITTING,

10 November, 1826.

Allen tegenwoordig, behalve de tweede Commissaris Politiek, de Wel-Ed,
Achtb. Heer R. J. van der Riet.

Na het gebed de Notulen der vorige Sessie geresumeerd en geteekend zijnde,
las de Hoog-Eerw. Pr~eses eenen brief voor, door het Bestuur der Bijbelvereeniging
aan de Synocle geschreven, waarvan Zijn Hoog-Eerw. mondeling aan het slot der
vorige Sessie had melding gemaakt, en tegelijk het antwoord door Zijn Hoog-Eerw.
aan den Secretaris van het Bestuur der Bijbelvereeniging in naam der Synode toege
zonden.

1. Hierop meldde de Wel-Eerw. Berrange, dat de Commissie in de tweede
Sessie benoemd, om rapport uit te brengen over den staat der bijzondere Reglementen
betrekkelijk Kerkeraden, Kosters en Voorlezers, bij de onderscheidene gemeenten al
of niet bestaande, zoornede plansinlevering orntrent de Kerkvisitatien, de Rings
vergaderingen opgedragen, gereed was haar rapport hierover uit te brengen, hetgeen
door den Wel-Eerw. Berrange geschiedde, en is de Commissie voor hare in deze
zaak genomene moeite, door den Hoog-Eerw. Pra~ses in naam der Synode bedankt.
De Pra~ses van den Tweeden Ring gevraagd zijnde naar eene explicatie van de
handelwijze der Ringsvergadering in dezen gehouden, blijkens gemeld rapport, ver
klaarde, dat de leden dier Vergadering zich niet konden vereenigen tot het forme
ren van Reglementen op Kosters, enz., en zuiks flu kwam te blijken, dat het Synodaal
Besluit daaromtrent door de Vergadering niet was begrepen, meenende dat een gelijk
Reglement voor alle Kerken zoude dienen te worden opgesteld, doch hieromtrent flu
anders voorgelicht zijnde, is besloten, dat cit in de volgende Ringsvergadering zoude
geschieden.

De Reglementen door den Pr~ses der Derde Ringsvergadering der Synode aan
geboden, werden den Pra~ses teruggegeven, met verkiaring dat in dezen wel gedaan is.

Net plan van Kerkvisitatie door den Eersten Ring geformeerd, de Synode
voorgelezen zijnde, werd hetzelve voor al te ornslagtig beschouwd, doch aangenomen
tot een leiddraad voor eene Commissie daartoe benoemd, orn de noodige veranderingen
in hetzelve te maken, bestaande de Commissie uit de Eerw. Heeren Berrange, Faure,
Thom en Murray, en de Ouderlingen Jurgens, Frans Russouw en J. Mohr, aan wien
dat plan inhandigd is geworden.

2. De Eerw. Heer Faure, benoemd tot het opnemen der bezwaren door de
kerken ingebragt omtrent de heffing tot het Synodaal Fonds, doet van zijne verrig..
tingen versiag (zie Bijlagen), en is besloten deze zaak in advies te houden, tot men
zal komen te handelen over een tarief op de onkosten der Vergaderingen.

3. Voorstellen aangaande het Weduwen Fonds :—1. Be Eerste Ring stelt
voor een meerder jaarlijksch tanturn, voor de eventuele Weduwen in liet toelcomende,
onder zekere billijke bepaling te mogen hebben vastgesteld, en dus Art. 16 van het
Weduwen Fonds te veranderen—welk voorstel aangenomen zijnde, heeft de Synode be
sloten: “Dat de som van 500 Rds. ‘s jaars, niet zal vermeerderd worden, dan voor Wedu
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wen van zoodanige Predikanten die twee jaren hebben gecontribueerd aan het Fonds,
en wel in deze geevenredigde opklimming, dat naar gelang van elk jaar contribuërens
meer, die som van Rds. 500 zal worden vermeerderd met Rds. 50, en zoo toenemende
tot Rds. 1000, zullende dit het maximum zijn boven hetwelk men niet komen zab
Weduwen wier echtgenooten meer dan twee jaren hebben gecontribueerd, genieten
Rds. 500, die meer dan drie jaren, Rds. 600, meer dan vier jaren, Rds. 650, meer dan
vijfjaren, Rds. 700, meer dan zes jaren, Rds. 750, meer dan zeven jaren, Rds. 800, meer
dan acht jaren, Rds. 850, meer dan negen jaren, Rds. 900, meer dan tien jaren, Rds,
950, meer dan elf jaren en daarboven, Rds. 1000, onverminderd hetgeen er verder in
gezegde Art. 16 voorkomt: “tenzij door eene onverhoopte,” enz., enz. 2. Ook stelt
die Ring voor orn bij het afsterven van Predikantsweduwen, de door dezelve genotene
jaarlijksche gratificatie te doen overgaan op het nablijvend kind, of de gezamenlijke
nagelatene kinderen uit het huwelijk van dezelve met wijien den Wel-Eerwaarden voor
overleden man, en zuiks tot dat bet kind of het jongste der kinderen 16 jaren zal heb
ben bereikt, of eerder tot gevestigden staat zijn gekomen; insgelijks, wanneer eenig
gecontribueerd hebbend Predikant, na vooroverlij den van des Predikants vrouwe, komt
te overlijden, onder die bepaling nogtans, dat, en in zoover de staat van het Fonds zulks
buiten benadeeling van der Weduwen belangen zoude toelaten, en heeft de Synode dit
voorstel goedgekeurd, met die bepaling, dat alleen de helft der door de Weduwe ge
notene jaarlijksche gratificatie, aan het kind of de kinderen, als in het voorstel gemeld,
zoude worden gegeven. 3. Ook heeft de Synode het voorstel van dien Ring aange
nornen, om een bijzonderen Qucestor Viduarum te hebben, met wien men bepaaldelijk
over de zaken van het Ponds konde corresponderen, welke Qu~stor uit de stads
leeraren te benoemen, overigens communicatief met de beide andere Leeraren in voor
komende gevallen, gezegd Fonds aangaande, zoude raadplegen en handelen. En heeft
de Tvrergadering eenparig goed gevonden, den Predikant Faure te benoemen tot Qwestor
van het Weduwen Ponds, die provisioneel die bediening op zich heeft gelieven te
nemen. 4. Almede werd besloten Art. 11 van het Weduwen Ponds zoo te veranderen,
dat de participanten in plaats van alle drie maanden, voortaan alle jaren, en wel vóór
30 November van elk jaar, hunne contributien franco aan den Qu~stor zullen bezor~
gen, onverminderd de boeten in Art. 13 bepaald.

Be Broeders Ouderlingen Badenhorst, Moolman, Maree en Burger, verzocht
hebbende om bijzonder dringende redenen naar hunne woningen te mogen terugkeeren,
is zuiks alleen om geallegeerde redenen toegestaan, en hebben zij met zegenwenschen
en dankbetuigingen afscheid genomen.

Be Hoog-Eerw. Scriba daartoe verzocht zijnde, las eenen brief voor, door
hem opgesteld, om aan Zijne Edelheid den fleer Luit.-Gouverneur te worden toege
zonden, alsmede eenen aan de RH. Magistraten, en zijn dezelve goedgekeurd en den
Eerw. fleer Faure ter vertaling, enz., in handen gesteld geworden; waarna de Verga
dering met dankzegging tot God in vrede van elkander scheidde.
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VIJFBE ZITTING,

11 November, 1826.

Allen present, behalve de tweede Commissaris Politiek, de Wel-Ed. Achtb,
I-leer R. J. van der Riet, wegens ongesteidheid, en de Hoog-Eerw. Scriba, T. Herold,
en de Eerw. Heer H. Sutherland, met verlof, wordende het Scribaat waargenomen
door den Predikant Faure.

Na het gebed werden de Notulen der vorige Vergadering geresumeerd, en
door de tegenwoordig zijnde leden geteekend. Be Hoog-Eerw. Pr~ses deelde de Ver
gadering mede, dat hij, ingevolge besluit op den 8 dezer in de tweede Sessie genomen,
den Heer lVlarquard, Zendeling in dienst van het Nederlandsch Zendeling Genoot
schap, die verzocht had om als Zendeling geordend te mogen worden, had doen
aanzeggen heden alhier tegenwoordig te zijn; die dan ook binnen gelaten zijnde,
behoorlijk ten genoegen van de Vergadering door Moderatoren is geexamineerd gewor
den, terwiji ook door dezen en genen der leden eenige vragen aan hem werden voorge
steld, welke ten genoege beantwoord werden, en al de leden over het afgelegd examen
ten hoogste voldaan zijnde, is het J?eglement voor Zendelingen den Heer Marquard
voorgehouden, en deze verklaard hebbende zich daaraan gaarne te zullen willen on
derwerpen, werd hem door den Floog-Eerw. Pr~eses aangezegd, op Dingsdag aan
staande, den 14 dezer, in de Vergadering te verschijnen, ten einde zijne Acte van
Admissie te mogen ontv~angen.

Be voorstellen omtrent de Kerkelijke limietscheiding van de Paarl, Zwart
land en Tulbagh, aangehoord zijnde, is besloten dat hierover communicatjef zal wor
den gehandeld met de Landdrosten en Presidenten van den Eersten en Tweeden Ring,
en deze zaak aisdan voor de Ringsvergadering zal behooren te worden gebragt, en de
bepalingen door de Vergadering gem~iakt ter approbatie aan de Synode worden onder
worpen.

Op voorstel van de Paarl, dat hetgeen bij de gemeente van de Kaapstad van
onheugelijke tijden heeft plaats gevonden, nopens de naasting der nalatenschappen
van zoodanige afgestorvenen, als bij hun leven door de Biakonie zijn onderhouden
geworden, op Synodaal gezag algemeen bij alle gemeenten mogen worden geIntrodu
ceerd en gepracticeerd, is men verwezen naar eene Politieke Ordonnantie hierover uit
gevaardigd, dd. 27 Junij 1769, doch heeft de Synode besloten, dat de Hoog-Eerw,
Scriba, bij Circulaire, al de kerken van het bestaan dezer wet zal kennis geven,

Betreffende de voorstellen door den Eersten Ring gedaan: 1, Tot het vast
stelleri van een tarief op de onkosten der Ringsvergadering; en 2, Tot het formeren
van een plan ter minder kostbare bijwoning van de Synodale Vergadering in het toe
komende, is besloten zulks te stellen in handen eener Commissie, aan welke Commissie
ook zal worden gesuppediteerd het versiag van den Predikant Faure, betrekkelijk de
bezwaren der gemeente omtrent de heffing tot het Synodaal Fonds, en zijn tot die
Commissie benoemd, PD. Berrange, Thom, Murray en Spijker, en de Ouderlingen
M. Smuts en Be Leeuw, om een behoorlijk plan en tarief ten einde voormeld met de
eerstvolgende Vergadering in te leveren,
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De Kaapstad steit voor dat de Originele Synodak Acten, met derzelver
Bijiagen en verdere aanhoorige stukken, behoorlijk zullen worden bewaard en ingebon
den, en za~ dit werk alzoo worden voortgezet, terwiji dan ook op deze Acten vooral
een ruim beredeneerd Register, in eenen Alphabetischen vorm zal worden geformeerd
en gehouden onder den naam van Repertorium Synodale. En is dit voorstel door de
Synode goedgekeurd, en besloten dat dit het werk van den te benoemen Actuarius
Synoffi ziju zal.

Op voordragt van den Kaapstadschen Kerkeraad is almede besloten, dat er
een Actuarius Synodi uit de stads leeraren zal worden benoernd, die ~a1s zoodanig ageren
zal in den tusschentijd van de eene Synodale Vergadering op de andere, des noods
met communicatie en overleg van den naast voorgaanden Moderateur; zullende de
Hoog-Eerw. Actuarius belast zijn:

1. Met het houden van briefwisseling en aanteekenirigen, de Syriodale zaken
betreffende.

2. Met de zorg voor de Syn~oda1e papieren en boeken, benevens het Reper
torium Synodak.

3. Hij zal daarbenevens al de Synodale papieren, dokumenten, enz., als
Archivarius onder zijn opzigt nemen, dezelve zorgvuldig bewaken en bewaren, en wel
die allen te zamen kggende in eene daartoe aan ~te leggene, secuur gemaakte en wel
geslotene kist te p~aatsen, en dat tot meerdere bedekking en beveiliging in eenig wel
verzekerd kerklocaal.

4. Het wordt hem voora~ voorgeschreven, geene papieren, aihoewel aan des
bevoegden, af te geven, dan tegen renv~rsa1, en slechts voor eenen bepaalden tijd, en
zuiks onder gestipukerde voorwaarden van het geligte voor zich te zullen houden en
niet te divulgeren.

5. Hij zal van al het tusschen gebeurde aan de naastvolgende Synode versiag
doen, visie geven van boeken, papieren, enz., enz., enz., zorgen dat de benoodigde
stukken uit de Archiven bij de hand zijn, en ter tafel leggen tijdens de Synode;
zullende er te dien einde eene kkine draagbare kist zijn, behalve die grootere, waarin
de algemeene massa van al de te bewarene Synodalia zal besloten zijn, van welke
beide de Actuarius de sleutels onder zich berustende zal hebben, en voor de bewaring
van dezen, gelijk van al het overige, verantwoordelijk zijn.

Dc Synode heeft ook besloten dat de originele Acta der Ringsvergadering
bij de Synodak papieren zullen worden gedeponeerd, en dat de Scriba’s der Rings
~ergaderingen verpligt zullen zijn, ten uiterste twee maariden na het houden der
Ringsvergadering, de originele Acten (waarvan zij verwacht worden de noodige ex
tracten aan de belanghebbende Kerkeraden te doen geworden), aan den Actuarjus
Synodi toe te zenden.

En is de bediening van Hoog-Eerw. Actuarius en Archivarius Synodi opge
dragen geworden aan den Wel-Eerw. Heer J. C. Berrangé, die dezelve gaarne op zich
heeft gelieven te nemen, onder voorwaarde dat de noodige kosten Zijn Hoog-Eerw.
worden betaald.

Op eene propositie van den Kaapschen Kerkeraad is besloten, dat hetgeen bij
Synodale Resolutie van 18 Nov. 1824, sub. n. 4, aan den Scriba der Synode is gedefe~

K



42

reerd geworden, voortaan aan eenen daartoe aangestelden Qucestor Fontis Synodalis zal
zijn opgedragen, en is de Predikant Faure tot Qu~estor van het Synodaal Fonds be
noemd, die deze bediening p~ovisioneel op zich heeft willen nernen.

Ook werd de Eerw. Heer Spijker belast met het formeren van een Reglement
voor den Qu~stor, alsmede van de bepalingen en formulieren bij het inzenden der
penningen en rekeningen in acht te nemen.

Op aanbeveling mede van den Kaapschen Kerkeraad, is er besloten Rationarjj
aan te stellen, ter opneming van alle rekeningen van ontvangst en uitgaaf, de Synodale
Fondsen betreffende, die dit zullen doen staande de Synode, doch niet onderwiji er
Vergadering wordt gehouden, maar voor of na dezelve. Zij zullen daarover rapport
uitbrengen in de Synode, in zoodanige Zitting, als daartoe door den Pr~ses zal worden
bepaald. Zij zullen vier in getal zijn en gekozen worden bij elke Synodale Vergade
ring, een uit de stads afgevaardigden, en uit elk der drie Ringen almede een. Er zijn
voor ditmaal benoemd, de Eerw. HH. Manger, Herold, Thom en Murray.

Be Synode heeft besloten, dat aan élke vacante of herderlooze gemeente
een Predikant, onder de benaming van Consulent, zal worden toegevoegd, die zijn zal
de leeraar uit de naburige gemeente, mits staande onder de jurisdictie van d~nze1fden
Landdrost, en als het de stad raakt, een uit derzelver leeraren ter dispectie van het
Kaapsch Ministerie, aan welken Consulent de Kerkeraad welken het betreft, zich in
alle deelen zal houden, met communicatie en overleg in alle voorkomende gevallen,
zullende hij denzelven dan ook van zijnen kant van raad dienen en met hulpe
bijstaan ;~ en wel vooral zal hij, als hoofd des Kerkeraads, in deszelfs Vergaderingen
pra~sideren, zoo dikwijls dit~ noodig en buiten groot bezwaar van kosten voor die
gemeente kan geschieden. Hij zal voorts toezien, dat de kerkelijke diensten en
administratien behoorhjk worden waargenomen; de finantien wel worden bestierd;
de boeken en aanteekeningen naauwkeurig worden gehouden; en voorts zorgen, dat
alles in de gemeente behoorlijk toega en in orde geschiede, waken voor de gods
dienstige opvoeding der jeugd, en zorgen voor den geestelijken weistand zoo wel als
uiterlijke goede verhouding der gemeente; kortom, de belangen der gemeenten, zoo
van binnen als naar buiten behartigen, en bijzonder haar mond zijn bij het Gouverne
ment in gemeenschap met den Kerkeraad, zoo wanneer zuiks vereischt wordt.

Be zaak van de Theologische Kweekschool op nieuw aan de overweging der
Synode aanbevolen zijnde, is besloten dat door den Hoog-Eerw. Actuarius aan elken
Ring copij zal worden gegeven van het plan in de Synodale Vergadering van November,
1824, ingeleverd, opdat zij die zoo gewenschte en belangrijke zaak ernstig behartigen,
en geheel bereid hun plan in de eerstvolgende Synode inbrengen, opdat als dan die
zaak, zoo noodzakelijk ter krachtdadige bevordering en vermeerdering van godsdienst
kennis, in werking zou kunnen worden gebragt.

Voorstellen omtrent de Mocleratuur b~j de Synocle door den Kaapschen Key/ce
raad voorgedragen :—

1. Daar in Art. 47 de rooster gaat volgens den ouderdom der Kerken, het
geen ligt ten gevolge zou kunnen hebben dat een Novitius aan de beurt kwam, heeft
de Synode besloten dat men ten minste vijf jaren dienstdoende Predikant in deze
volkplanting moet zijn geweest, om bevoegd te zijn tot het bekleeden van de post van
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Pr~ses of Scriba bij de Synode, ingeval van zulks niet zijnde, zal de beurt des zooda
nigen voorbij en op een ander overgaan, en zal die modificatie van Art. 47 aan het
Gouvernement worden voorgedragen.

2. Zoo ecu wettig tot de Moderatuur geroepen leeraar, uithoofde van ge
wigtige redenen zich moge verschoonen van het waarnemen van de post welke op
hem vait, zal het van de Synode afhangen omtrent de wettigheid der redenen te be
slissen, en zal de kerk die in ouderdorn op hem volgt, aisdan moeten optreden.

3. Besloten dat de opening der Synode zal geschieden door den Pr~ses der
Vergadering, alleen met het doen van eene plegtige aanspraak van den Kansel, doch
wat aangaat het sluiten, zoo zal de leeraar die het jongste lid is dit plegtig doen met
het houden van eene gepaste leerrede, en bij onverhoopte verhindering t~jdig zorgen
dat zijn secundus daarvan verwittigd wordt. Zullende zoodanig lid tot zijn secundus
hebben bij opklirnrning het naastvoorgaand lid, en deze bij ontsteltenis wederom het
lid dat het naast boven hem is. Bit werk eenrnaal door iernand als jongste lid zijnde
verrigt geworden, zoo zal, bijaldien er geen ander jonger broeder is ingekornen, de
beurt kornen op den naastvoorgaanden, en zoo successivelijk, doch zal zich deze
rooster niet verder uitstrekken dan tot den derden man van onderen af, en alzoo deze
aldus blijven rouleren onder de drie jongste Predikanten, en bij alien rond geweest
zijnde, in diezelfde manier en opvolging op nieuw beginnen en over de drie jongste
broeders gaan, met dien verstande nogtans, dat die eenrnaal het werk gedaan heeft,
niet tot hetzelve wederom kan worden getrokken in een enAenzelfden beurtgang, maar
wel bij eene volgende toersvernieuwing, ad rigas, op zijne beurt wederom invailen zal.

Niemand der leden heden iets meer voorgedragen hebbende, scheidde de Ver
~adering m. s. met dankzegging in liefde en vrede, en verzocht de I-{oog-Eerw. Pr~ses
de leden wederom tegenwoordig te willen zijn, op overmorgen den 13 November.

ZESDE ZITTING,

13 November, 1826.

Be beide Heeren Commissarissen Politick, zoowel als de overige leden tegen~.
woordig zijnde, met uitzondering van de Eerw. Heeren Spijker en Sutherland, en de
Ouderlingen Mohr en Hugo, met voorkennis en verlof van den Hoog-Eerw. Pr~es,
zoo werd deze Sessie op de gewone wijze met het gebed geopend. Be Notulen der
vorige Sessie werden geresumeerd en geteekend.

Bij deze gelegenheid maakte de Eerw. Heer Faure, als hiertoe speciaal ver
zocht zijnde, den leden bekend, dat de Eerw. Ileer Sutherland door het onverwacht
berigt van het overlijden zijner schoonmoeder Mejufvrouw de Weduwe Van der Byl,
laatst Weduwe wijlen de Wel-Eerw. Heer Aling, aan de Paarl, in de onaangename
verpligting is geweest, zich benevens zijnen Ouderling Hugo, zonder wiens medehulp
de afreize niet geschieden kon, van de Synodale Vergadering te verwijderen, en dat zij
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hoogstwaarschijnlijk vóór de sluiting derzelve niet zullende kunnen tegenwoordig ziju,
hun afscheid verzocht hebben. Be Vergadering deze omstandigheden met deelneming
vernomen hebbende, berustte hierin eenparig.

Ook maakte Zijn bog-Ed. Hoog-Achtb. Eerste Commissaris Politiek
den leden der Synode bekend, dat Zijn Hoog-Ed. Hoog-Achtb. piigtshalve in de
noodzakelijkheid zijnde de vergadering van Gouverneur en Raden op morgen te
moeten bijwonen, bij de twee voigende Synodale Sessien zal afwezig zijn, en vervangen
worden door Zijn Hoog-Ed. Hoog-Achtb. Ambtgenoot den Wel-Edelen Achtb. twee
den Commissarjs Politiek R. J. van der Riet, en verzocht dus, bijaldien er jets door de
Synode aan Zijn 1-bog-Ed. Hoog-Achtb. was voor te stellen, hetzelve op heden te
doen, dan wel aan zijnen ambtgenoot voormeld. Zijn Hoog-Ed. Hoog-Achtb,
berigtte geiijktijdig aan de Synode dat de Herderl~j1ce Opwe/thing, volgens verzoek, aan
Zijn Hoog-Ed. Hoo~-Achtb. in een der vorige Sessien door de Synode gedaan om
Zijn Ed. devoir aan te wenden, ten einde gernelde Opwelthing op ‘s Gouvernements
Brukkerij gedrukt te krijgen, aldaar ter perse kan gebragt worden, waarvoor de Synode
Zijn Hoog-Ed. Hoog-Achtb. haren warmsten dank betuigde.

Be Eerw. Heer J. C. Berrange te kennen gegeven hebbende dat Zijn Eerw,
de hem opgedragene last, het opstei nameiijk van genoemde Opwe/thing, volbragt had,
zoo werd Zijn Eerw. door den Pra~ses verzocht, om dezelve den leden der Vergadering
voor te lezen, weike niet alleen ten voile als in overeenstemming met den geest der
Synode werd geapprobeerd, maar ook in dank ontvangen. Het afschrift hiervan wercj
in handen gesteld van den beer Haupt, Secretaris van den Kaapschen Kerkeraad, en
de Scriba der Vergadering geauthoriseerd zoo vele afdrukken te doen vervaardigen
als een gewoon riem papier komt te bevatten, ten einde die volgens het oogmerk der
Synode te distribueren. Be Heer Eerste Commissaiis Politiek beloolde dezelve met
eenen brief van geleide aan de Superintendent van ‘s Gouvernements Drukkerij, te
zuilen muniëren.

Be Wel-Eerw. A. Faure bij eene vorige Sessie het ontwerp van een Regle
ment voor den Qucestor voor het Synodaal Fonds opgedragen, en hetzeive in gereedheid
zijnde, werd hetzelve opgelezen, goedgekeurd, met dank overgenomen, en onder de
Bijiagen geplaatst.

Bezelfde goedkeuring en piaats onder de Bijiagen verwierf zijn Eerw. ont
werp omtrent de Synodale Heffing, hetgeen mede in een besluit veranderd is.

Zoo besioot ook de Synode. op voorstel van gemeiden Eerw. A. Faure, dat de
JZeeraars, of waar vacante gemeenten zijn de Ker/ceraden t~ verpligten, zoo als zij
veiEpligt werden bij deze, om op het einde van elk jaar aan den Qwestor van het
Weduwen Fonds eene naauwkeurige lijst in te zenden van de penningen gedurende
dat jaar, zoo van extra trouwen als anderzins, voor het Weduwen Fonds ingezameld;
en dat zij uiterlijk vóór den 1 sten Februarij van het daarop volgende jaar, de inge
zarnelde som aan den Qu~storfrafico doen toekomen. In geval van verzuim zullen
Predikanten, of waar geen Predikant is Kerkeraden, verpligt zijn de renten van bet
kapitaal te betalen. Be Eerw. Heer Berrange verzocht den leden, in bet hun opge
dragen adres aan Zijne Excelientie ter revisering, gewag te mogen maken van het
ongepaste om op Zaturdag avond de comediespeien te doen voortduren, terwiji zuiks
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aanleiding gaf dat velen, of weinig vrucht genoten van de Sabbatviering, of dien
heiligen dag op hunne bedstede doorbragten; hetgeen Zijn Eerw. zoo veel te nood
zakelijker oordeelde, vermits de comedien een en andermaal, hoewel reeds bepaald,
waarschijnlijk op hoog gezag, belet waren geworden op den Zaturdag vóOr bet Heilige
Nachtmaal. Bit Supplement werd zoowel door Heeren Commissarissen Politick als
door de overige leden zeer goedgekeurd, en ingevlochten in gemeld adres, waarvan
copij onder de Bijiagen zal worden geplaatst en in het Brievenboek.

Be Synode flu overgaande tot de Punten van Beschrijving van den Derden
Ring, te vinden onder de Brieven van Graaff-Reinet, door den gefungeerd hebbenden
Eerw. Scriba A. Faure ontvangen, dd. 4 October, 1826, als het Voorstel 1, tot Revisie
van Art. 71 van het Algemeen Reglement nopens de Censuur, met bijgevoegde vraag
naar uitlegging op Art. 8, alleen op het voorgaande Art. of op het geheel hoofddeel
toepasselijk zij? Hoewel deze Punten eerst op den 10 October daaraanvolgende, en
dus te laat ontvangen waren om dezelve nevens de overige lemmata op ééne Iijst te
plaatsen, en aan Zijne Excellentie den Hoofdgebieder in te zenden, oordeelde echter
de Synode, vermits de Pra~ses van gernelden Ring tegenwoordig was, haar advies op
gemeld Art. uit te brengen, verkiarende derhalve (nadat Pra~ses van gemelden Ring,
desaangaande de zwarigheid in gemeld Art. volgens gevoelen en opvatting van den
Berden Ring had aangetoond, die men vermeende daarin te resideren), dat hare opinie
was, dat wanneer eene gecensureerde, zijn of haar kind wilde laten doopen, des vaders
of moeders tegenwoordigheid bij die gelegenheid niet kon geweerd worden, doch dat
bet haar voorkwam niet dan overeenkomstig den geest van dit Reglement te zijn, dat
in dusdanige gevallen twee doopgetuigen, onbesprokene leden der gemeente zijnde,
mede tegenwoordig hehoorden te zijn, van wie men kor~ veronderstellen de beloften in
het Boop-Formulier vervat, te zullen iiakomen. En ten opzigte van Art. 8 begreep de
Synode, dat door erkende Gestichten verstaan moeten worden dezulke, die op eene
legale wijze zijn opgerigt, en weT op voordragt van den leeraar der gemeente alwaar
zuiks geschiedt, aan den Ring van zijn Ressort, en op recommendatie van dezen, aan
en op autoriteit van het Gouvernement. Voor het overige werd de toepassing van
het Reglement betrekkelijk het Oefeninghouden, aanbevolen aan den Leeraar en
Kerkeraden in diezelfde bedoeing als de geest van gezegd Reglement duidelijk komt
te dicteren.

Het Voorstel 2, om aan het Gouvernement voor te dragen van sanctie te
verleenen, om eenen algemeenen biddag te mogen houden als de noodsomstandigheden
denzelven vereischen zouden, werd door den Pr~eses van den Derden Ring alzoo ver
klaard, als bedoelende zoodanige gevallen, waarin de bijzondere omstandigheid van
het een of ander distrikt, gemeente of Ring, zulks kwam te vorderen, en door den
Magistraat of Magistraten mm noodzakelijk mogten geoordeeld worden. Be Synode
is hieromtrent van gevoelen, dat zoodanig een voordragt aisdan behoorde te geschieden
aan de Moderatoren van den Ring, en door deze aan het Gouvernement, in geval
zuiks in meer dan ééne gemeente noodzakeijk bevonden werd, en wanneer zuiks
alleen betrekking had tot ééne gemeente, dat dan de leeraar vrijheid had zich des
wegens aan het Gouvernement te mogen adresseren.

M
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• Omtrent het Voorstel 3, tot het in overweging nernen van de thans bestaande
wetten, waardoor Hottentotten en andere Heidenen verhinderd worden in het huwe-.
lijk te treden, vóór dat zij gedoopt zijn, met voorsiag om eene representatie te doen
aan het Gouverneinent, ter wegneming van de moeijelijkheden en het onheil daaruit
voortvloeijende, is men, vermits door den Eerw. Pr~eses verklaard werd, dat deze

V zwarigheid geboren was uit het Governernents Ordonnantie, No. 19, algemeen over

eengekomen, deze zaak te surcheren tot dat er zoodanig een aanzoek zal zijn gedaan,
om aisdan aan het Gouvernement, “als met ons Trouw-Formuijer strijdende,” voor
gesteld te kunnen worden. Terwiji de Voorstellen van de Kerk van Uitenhage, dd.
4 Oct. en tien daaraanvolgende te laat zijn ingezonden geworden naar de Redactie, om
rondgezonden te kunnen worden, en vermits geene afgevaardigden iiit gemelden Ker
keraad verschenen zijn, zoo Iieeft de Synode geoordeeld, dezelve ter zijde te moeten
stellen, en konde derhalve geen onderwerp van deliberatie geacht worden te zijn voor
deze tegenwoordige Vergadering.

Weshalve overgegaan zijnde tot de Corollaria als in contemplatie te geven
aan de Synode: 1. Het des noods beurteling houden van eene Synodus Contracta en
Plenaria, onverminderd Art. 37, waardoor de Eerw. Heer Berrange verstond, of niet
onverminderd Art. 137 van het Algemeen Synodaal Reglement, nopens het bijeenko...
men van de Algemeene Kerkvergadering, het zoude nuttig en raadzaam zijn te bepalen,
dat de Synode van het regt haar toegekend. bij de wetten voornoemd gebruik makende,
zich de vrijheid voorbehoudt, van om het tweede jaar na eene gehoudene Synode,
eene Synodus Contracta, en het tweede jaar daarop volgende, eene Synodus Plenaria
te convoceren (immers zoo de omstandigheden zuiks gedoogen en zich geene redenen
voor het tegendeel opdoen), welke Synodus Contracta (gepractiseerd wordende), uit
een minder getal van leden bij wijze van afgevaardigden nit de respective Ringen naar
evenredigheid van derzelver meerder of minder aantal leden zoude bestaan, en bekleed
met Synodale magt en~ gezag, in naam van Synode handelen in gevallen die geen uit
stel kunnen lij den, of ook in zaken waaromtrent eene wetsbepaling bestaat, van welke
slechts de toepassing behoeft gemaakt te worden; zullende in alle zoodanige gevallen
waarin zich moeijelijkheden opdoen, of in dezulke waaromtrent in de wet niet is voor
zien, en bijzonder in cas van appel (tenware eene vroegere afdoening finaliter bij de
Synodus Contracta door de evidentie van het geval mogelijk is, of anderzins bij wijze
van correspondentie kan worden bewerkstelligd), gerefereerd worden aan de eerstyol-.
gende Synodus Plenaria, aan welke dan ook bij hare eerste zitting vers~Lag zal worden
gedaan door de Synodus Contracta, van hare verrigtingen met gemotiveerde redenen,
dezelve alzoo aan het oordeel van de Synodus Plenaria onderwerpende. Voorts zal
vóór het houden van de Synodus Contracta, welke even als de Algemeene Kerkverga_
dering door het Ministerie van de Kaapstad zal worden geconvoceerd, even zoo als
tegen het bijeenkomen van de Algemeene Vergadering gehandeld worden, ten aanzien
van de Punten van Beschrijving als anderzins. Deswegens is door de Synode besloten
deze propositie aan te bevelen aan de deliberatien der onderscheidene Ringen, ter fine
‘4~an rapport voor de eerstvolgende Synode, uit welke rapporten bij de volgende Synode
zal moeten blijken, of het noodzakeijk zij in de vastgestelde wetten eene verandering
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aan het Gouvernement desaangaande op grond van genoemde propositie voor te
dragen.

Ten opzigte van de Bijvoegselen of Corollaria 2, namelijk de Kerkorde van
den Commissaris Generaal de Mist van 1804, eene kleine noodige revidering, onver
minderd de Synodale Resolutie van 5 November, 1824, te doen ondergaan, ter fine
van overeenbrengingen in consensus met latere Synodale bepalingen. Welk voorstel
aldus door den Eerw. Berrangé geexplaneerd werd, om onverminderd de Synodale
R.esolutie, 5 Nov., 1824, omtrent voormelde Kerkorde, een onderzoek aan te rigten,
~n hoever dezelve (buiten en behalve de modificatien welke zij reeds verkregen heeft
door latere Synodale bepalingen en verordeningen) al verder vatbaar zoude zijn voor
eene meerdere overeenbrenging, ten einde niet noodig te hebben van tweederlei
Ordonnantien en Regulatien in te zien en na te slaan, en daardoor zoo niet in ver
warring, twijfeling en onzekerheid gebragt te worden; aithans, dat door vergelijking
van latere Synodale Resolutien met gezegde Kerkorde werden aangewezen en bekend
gesteld, zoodanige Artikelen van gezegde Kerkorde, als welke door latere bepalingen
nieuwe modificatien hebben ondergaan, en door dezelve geheel vervangen zijnde
geworden, alzoo geen verder regard meer behoeven. I-Iieromtrent heeft de Synode
besloten, vermits er aisnog geene inconvenientien blijken te resideren, dat deswegens
ook geene revidering aisnog noodzakelijk kan beschouwd worden, en laat zuiks aan
tijdsomstandigheden over de verdere deliberatie van dit voorstel. Doch ten einde alle
misverstand voor te komen, heeft de Synode geoordeeld te moeten besluiten, dat het
Kaapsch Ministerie verpligt zal zijn, vijf maanden vóór het vergaderen der Synode, de
onderscheidene Kerkeraden aan te schrijven, en te herinneren aan de te houdene
Synodale Vergadering, en te gelijk aan het Gouvernement te verzoeken de aanstelling
van Heeren Commissarissen Politiek, ten einde de Punten van Deliberatien, conform
Art. 48 van het Reglement van den Commissaris Generaal De Mist, met communicatje
en overleg van Heeren Commissarissen Politiek, te ontwerpen en aan den Gouverneur
in der tijd ter goedkeuring aan te bieden.

De Eerw. Thom verzoekt dat de Synode bepalingen geliefde daar te stellen,
ten opzigte der nominatie van Kerkeraadsleden, om daardoor voor te komen eene
irregulariteit die te Tulbagh en elders schijnt te heerschen, daar slechts de aanblijven.
de Kerkeraadsleden de nominatie formeren, en de familiebetrekkingen daarbij te veel
in aanmerking werden genomen. Zoo is besloten dit voorstel aan de consideratie en
advies van de onderscheidene Ringen aan te bevelen, ter fine van rapport op de eerst
te houdene Synodale Vergadering.

Dc Pr~ses Synodi verzocht de Rationarii van den staat der rekeningen van
den gefungeerd hebbenden Scriba Synodi, den Eerw. A. Faure, inzage te willen nemen,
en vermits daarop eenige bedenkingen ten opzigte van de ingeleverde rekeningen
van sommige Buiten-Kerken onder den Tweeden en Derden Ring sorterende zijn ge
maakt geworden, daarvan rapport uit te brengen op de naastvolgende Sessie.

De Minuten dezes opgelezen, en daarop geene aanmerkingen gemaakt geworden
zijnde, werd deze Sessie m. s. met dankzegging besloten.
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ZEVENDE ZITTING,

14 November, 1826.

Behalve de bog-Ed. Hoog-Achtb. Eerste Commissaris Politiek (zie vorige
Sessie), waren al de leden present. Dezelve dan in gebede geopend zijnde, werden
de Notulen der vorfge Sessie geresumeerd en geteekend.

Hierop deed de Commissie verslag van hare verrigtingen opzigtelijk het
Reglement van Kerkvisitatie, welk versiag door den Eerw. A. Faure gedaan, door de
Synode goedgekeurd, als een voorschrift voor alle Ringen opgenomen en geplaatst
werd onder de Bijlagen.

Be Eerw. beer Murray, als een der gecommitteerden benoemd om een tarief
te vormen op de onkosten der Synodale en Ringsvergaderingen, legde over een
plan, hetwelk allezins goedgekeurd en onder de Bijiagen geplaatst werd, en de Synode
besloot, dat voortaaii alle rekeningen, waaronder mede begrepen die der tegenwoor
dige Synode, door de onderscheidene leden, volgens gemelden tarief en vorm zullen
worden opgemaakt, en door den Questor Fontis Synodalis, in conformiteit met Resolutie
van 18 November, 1824, sub No. 4, behandeld.

Be door den Eerw. beer J. C. Berrange geformeerde Formulier-Acte van
admissie voor eenen Zendeling, toegelaten tot de bediening der Heilige Sacramenten,
voorgelezen zijnde, zoo werd dezelve goedgekeurd, onder de Bijiagen opgenomen, en
daarvan copij geinsereerd in het nieuw aangelegd boek, betiteld: Acte van Ondertee
kening voor Zendelingen, enz., zoomede copij van de Acte van Onderteekening, over
eenkomstig besluit der Synode van 11 November, 1824.

Be Zendeling Marquard hierop binnen staande, werd door den Scriba der
Synode, op last van den Hoog Eerw. Pr~ses, dezelve hem voorgelezen en door hem
volgaarne onderteekend, waarna hem de Acte van Admissie s. d. dezes, onder hand
teekening der Moderatoren in naam der Synode werd overgegeven, gevolgd met eene
hartelijke en plegtige aanspraak van den Hoog-Eerw. Pr~eses, te vinden onder de Bij
lagen. Be Heer Marquard verzoek gedaan hebbende om copij der stukken ter zijner
wijziging, is het verzoek hem toegestaan, onder bepaling dat hem deze na den afloop
der Synode eerst zullen geworden; waarop hij den Hoog-Eerw. Pra~ses zoowel als de
leden der Synode gezamenlijk beleefdelijk bedankte, voor de door hen in deze geno
mene moeite, en zich in aller voorbidding te hebben aanbevolen, een zegenend af
scheid van de Synode nam.

Be Eerw. Heer A. Faure stelde voor:
a. Bat van tijd tot tijd in het openbaar de geschiedenis en de zegeningen der

Kerkhervorming in gedachtenis zullen worden gehouden, en vooral op dien tijd wan
neer de 6de April op eenen Zondag invalt, deze gebeurtenis immers in gebeden en
dankzeggingen voor de gemeente Godverheerlijkend zal worden vermeld. hierop be
sloot de Synode, dat op Zondag van of na den 6 April, als zijnde de dag waarop deze
Kolonie in het jaar 1652 is aangelegd, en alzoo ook de Christelijke Godsclienst is inge
voerd, de leeraars zullen worden gerecommendeerd, de gemeente ten minste in hunne
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gebeden en dankzeggingen te doen herinneren aan de groote en heilzame gebeurte
nissen van de Kerkhervorming.

6. Dat de Synode aanmane, dat de Leeraren ter vergrooting van den indruk
des gebeds bij bijzondere gelegenheden, en bij het doen van kerkgebeden, de gansche
gemeente, vrouwen zoowel als de mannen, verzoeken om met hen staande te bidden.
Be Synode besloot hieromtrent zuiks over te laten aan de discretie en voorzigtigheid
van Leeraars en Kerkeraden, om in deze vooral naar de behoeften der gemeenten te
handelenk

c. Om de verrigtingen bij het openen en sluiten dezer Synode afzonderlijk te
doen drukken, ten profljte van het Synodale Fonds. Dit voorstel elks goedkeuring
wegdragende, werd dit werk opgedragen aan den Eerw. Heer J. C. Berrange, in zijne
betrekking als Actuarius Synodi.

d. En ten vierde, om in tegenwoordige en toekomstige behoefte van onder
wijzers (als catechizeermeesters en zeridelingen) te voorzien, de Leeraars op te wekken
jongelingen van verwachting aan te moedigen zich daartoe te laten opleiden, en deze
dan ook zoo veel mogelijk behulpzaam zijn, tot dat de Kweekschool zal zijn tot st~nd
gebragt. Welk voorstel door alle presente Leeraars met graagte werd overgenomen,
als in verband staande met hunne betrekking en roeping.

De Hoog-Eerw. Pra~ses stelde bij deze gelegenheid voor, de noodzakelijk
heid der aanstelling van icranicen-bezoelcers in elke gemeente, en of niet in dit geval
de voorlezers daartoe voor den tijd gehouden en verpligt zijn. Be Synode besloot
desaangaande dat de respective voorlezers, zich daartoe verpligt zullen houden, waar
om dit dan ook als Art. in het Reglement voor voorlezers geinsereerd zal worden.

Be Eerw. J. C. Berrange verzocht in zijne betrekking als Archivarius, bij de
overgave der papieren, effecten, dokumenten, enz., eene Inventaris te mogen hebben,
hetgeen zijn Eerw. werd toegezegd, doch vermits zuiks staande de Synode niet in de
Notulen kan geinsereerd worden, daar de overgave derzelve eerst na den afloop der
Synodale verrigtingen geschieden moet, zoo beloofde de Scriba daaraan aisdan te
zullen voldoen.

En in qualiteit als Actuarius stelde gemelde Eerw. Berrange voor, om ten
dienste der Synode, voor rekening der Synodale kas, nit Nederland te ontbieden, het
1-Iandboek van Van der Tuck, met de nog te vervolgene deelen te ontbieden, hetgeen
door de Synode geaccordeerd werd.

Het translaat van de Synodale missive omtrent de ontheiliging van den
Sabbat, enz., geadresseerd aan Zijne Edeiheid den Lt.-Gouverneur voorgelezen (zie
Bijiage), goedgekeurd, en door HH. Commissarissen Politiek en Moderatoren ge
teekend zijnde, werd dezelve ter bestelling aan den koster Keeve ter hand gesteld,
zoomede de ter bijwoning van de solemnele sluiting der Synode op den 16 dezer, nit
noodigende brieven aan den Lt.-Gouverneur, aan den Heer Commissaris van Onder
zoek J. Bigge, en aan den Gouvernements Secretaris Sir Richard Plasket; terwiji men
al verder besloot, vermits de advertentie te laat op de Drukkerij verschenen is, om
gedrukte notificatien voor het publiek te doen aanplakken.

Nu bragten ook de Rationarii hunne rapporten uit, omtrent de gehoudene
administratie der Synodale en Weduwen Fondsen, door den Eerw. Heer A. Faure, als

7fungerenden Scriba der vorige Synode, blijkens Bijiagen, waarop door de leden der
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Synode geene verdere aanmerkingen gemaakt werden, maar zich integendeel verpligt
gevoelden, aan den Eerw. Heer Faure, voor zijne bijzondere vlijt en gegevene moeite
in deze zoo verdrietelijke en met vele onaangenaamheden verbondene taak.

Als Qwestor Fontis Vidualis, verzocht de Eerw. Heer A. Faure, dat hem van~
wege de Synode ccii Reglement zou gegeven worden, waarnaar hij zich in deze zijne
betrekking zoude gedragen.

Dc Synode benoemde tot het formeren van een zoodanig Reglement, de
Eerw. HI-I. Von Manger, Thom en Taylor, met speciaal verzoek om hetzelve bij
resumptie dezer Notulen op morgen ter tafel te brengen.

Dc Minuten dezes voorgelezen, en geene aanmerkingen op dezelve gemaakt
zijnde, werd deze Sessie met het gewoon dankgebed gesloten.

ACHTSTE ZITTING,

15 November, 1826.

Be beide Heeren Commissarissen Politick, zoowel ais de overige leden tegen~~
woordig zijnde, werd deze Sessie met gebed geopend, onder het Voorzitterschap van
den Heer J. C. Berrange, als secundus van den Pr~eses, die door den Hoog-Eerw. Pr~ses
Synodi Borcherds, daartoe was verzocht, als kunnende Zijn Hoog-Eerw. de Vergade
ring slechts voor een enkel uurtje bijwonen, Vervolgens werden de Notulen der
vorige Sessie geresumeerd en geteekend.

Be Hoog-Eerw. Pr~eses Berrange stelt voor eene revidering van het rapport
door de Rationarii in de vorige Sessie, omtrent den staat van het Weduwen Fonds
ingebragt, als zijnde nog ter deliberatie der leden voorgesteld, vanwege den verloop
des tijds op gisteren. Uit gemeld rapport kwam het te blijken, dat de Predikant
van Zwellendam volstrekt geene contributie penningen, sedert de oprigting van het
Weduwen Fonds, in kas had gestort. Dc Hoog-Eerw. Voorzitter vestigde de aandacht
der Synode, op Art. 13 van het Reglement van het Weduwen Fonds, en vroeg den
leden welk eene applicatie van dit gemeld artikel in dit geval zal gemaakt worden?
Uit consideratie van de omstandigheden waarin de Eerw. Heer Mol zich beyond, en
terwiji dit het eerste voorbeeld was, doch hetgeen de Synode vertrouwde dat geene
iiavolging vinden zal, doch ook aan den anderen kant, orn het Weduwen Fonds niet
meer te benadeelen, werd besloten, dat de Qua~stor Fontis Vidualis geautoriseerd
inoest worden, zoo als dan ook geschiedde, dat Zijn Eerw. den Predikant van Zwel
lendam zoude aanschrijven, orn zijne achterstallige contributien uiterlijk vóór bet einde
van dit jaar aan te zuiveren, met referte naar Art. 13 van gerneld Reglement. Al
mede beschouwde de Synode de aanmerking der Rationarii als zeer gegrond, die de
onderhandsche schuldbewijzen, als geene genoegzaame waarborgen bevonden hadden
te zijn, en vermits volgens voorlichting van den Hoog-Ed. Hoog-Achtb. Eersten Corn
missaris Politick, de administratie van het Finantiewezen bij de Weeskarner op eenen
regelmatigen voet was ingerigt, en de wensch van alle leden bleek te zijn, dat het
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Weduwen Fonds aan geene de minste schade of nadeel mogt blootgesteld zijn, en
oordeelende dat hetzelve nergens veiliger kon gedeponeerd worden, zoo werd besloten,
dat de participanten die hunne inleggelden bij onderhandsche obligatien tot dus ver
hadden geformeerd, dezelve voor contanten zullen terugnemen, uiterlijk met het einde
van de maand January aanstaande, ten einde den Qu~stor voormeld in staat te
stellen, overeenkomstig de inrigtingen en wetten der Weeskamers geldadministratie
by het overbrengen van gemelci Fonds te kunnen handelen; zullende de Eerw. Heer
iViol, mede door den Qua~stor voormeld, met dit Synodaal besluit worden bekend
gemaakt.

Be Hoog-Eerw. Pr~ses verzoekt flu ook, de Commissie benoemd om rapport
uit te brengen over de bij de Synode ingekomene schriftelijke klagten van zeer vele
Kerken over de heffing van penningen voor het Synodale Fonds, en onder de Punten
van Beschrijving, onder het hoofd Doleantien No. 1, voorkomeride, van hare verrig..
tingen en bevindingen versiag te willen geven, hetwelk schriftelijk geschied zijnde,
geplaatst werd onder de Bijiagen dezer Sessie. Waarop besloteri is :—

Ten aanzien 1, van de 10 pCt. van de gewone collecten, dat dezelve provi-~
sioneel verminderd zal worden op 5 pCt., met primo Januarij aanstaande te beginnen,
zullende echter nog dit loopend jaar op denzelfden voet hiermede gecontinueerd wor
den, als bepaald is bij Resolutie, dd. 3 November 1824.

Ten aanzien van 2 en 3 zal geene verandering worden gemaakt.
En omtrent 4, de ingebragte bezwarenissen oin de Kerkhofsgeregtigheids

gelden in sommige Buiten-Bistrikten te ontvangen, is besloten dezelve onder de aan
dacht van Zijne Excellentie den Luitenant Gouverneur te brengen, met verzoek dat de
respective Veldkornets van de afgelegene distrikten mogten worden geautoriseerd,
om bij de aangave van elk lijk in hunne wijk, ten behoeve der Kerken en Synodale
kassen (voigens Art. 45 van de Kerkorde van Commissaris Generaal Be Mist, en het
door het Gouvernement gesanctioneerd Synodaal Besluit van 3 November, 1824), in
ontvangst te nemen voor een lijk boven de twaalf jaren, Rds. 3 4, en beneden de
twaalfjaren, Rds. 2 4, en dat dan de Veldkornets bij de jaarlijksche opgaaf, deze gem
casseerde penningen, met bekendstelling van den naam en ouderdom van al dezulken
die in hunne wijk, gedurende de laatste opgaaf zijn komen te overlij den, aan den
Secretaris van hun distrikt zullen ter hand stellen, ten einde die pennirigen gezamen~
lijk met de lijst van alle gestorvenen in het distrikt geworden aan den Diaken Cassier
der Kerk.

Ten aanzien van 5 of Zitplaatsgelden, oordeelde de Synode geene verande
ring te moeten maken.

Be Ouderling van Tijgerbergsche Kerk leverde bij deze gelegenheid eenen
brief van den Kerkeraad aldaar in, verzoekende om verschoond te blijven van de
bijdrage tot het Synodale Fonds, volgens tarief tot het jaar 1830 (zie Bijiagen). Be
Synode oordeelde echter om voornoemde redenen, in dit verzoek niet te kunnen
treden, en wel bepaaldelijk om den invloed die zuiks ten gevolge zouden hebben bij de
andere Kerken, doch declareerde, dat met de heffing tot gemeld Fonds eerst een
aanvang kon gemaakt worden met primo Januarij aanstaande, en twaalf maanden
later de verantwoording geschieden zal,
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De Eerw. Heer Von Manger, als een der gecommitteerden, las voor een door
de benoemde Commissie ontworpen Reglement voor den Qucestor Fontis Vidualis (zie
Bijiagen). Hetzelve articulatim in rondvraag gebragt zijnde, werden Art. 1—5 geap
probeerd. Art. 6 dusdanig gealtereerd, namelijk, “de Qwestor zal de bij hem ont
vangene penningen overbrengen aan het Eerw. Collegie der Weeskamer, wanneer
dezelve tot die som geaccresseerd zijn als dezelve, volgens gebruik van gemelde kamer,
ter belegging kan worden overgenomen.” De Weduwen vervoegen zich bij den
Qu~stor, die haar een bewijs geeft ter ontvangst der haar competerende penningen bij
de Weeskamer voornoemd, daartoe door denzelven verzocht zijnde. Art. 7—12,
werden als overbodig beschouwd en dus geroijeerd. Art. 14 echter aangenomen.

Op voorstel van ‘den Eerw. Heer Faure werd de A~ctuarius Synodi verzocht,
een Sigillum Synodale conform de Nederlandsche Synode te doen vervaardigen, waar
toe de Tweede Commissaris Politiek de Wel-Ed. Achtb. Heer R. J. van der Riet, het
noodige zilver aanbood te zullen geven, aismede hetgeen verder daartoe mogt ver
eischt worden. Zuiks werd met alien dank aangenomen, en de verdere effectuering
gemelden Actuarius opgedragen, zullende gemeid Sigillum dan ook ais een gedenk
teeken blijven van den gemelden Commissaris Politiek.

Ter Synodale tafel werden gebragt twee brieven, als: 1, Bastiaan Tromp,
dd. 30 October, 1826 (zie Bijiagen), welke gerenvoijeerd werd naar de Kerkvergadering
waartoe hij behoort, of waaronder hij zich zoude wenschen te begeven, om zijn wensch
en oogmerk te bereiken; en 2, Van Corn. de Haas, dd. 3 November, 1826 (zie
Bijiagen), verzoekende om tot het leeraarsambt te worden geordend. De Synode oor
deelde als niet bevoegd te zijn in zijn verzoek te kunnen treden, uithoofde van de
daarbij ontbrekende vereischte documenten.

Eindelijk besloten de leden der Synode dat de gedrukte Herderl~jke Opwek
king, bij de solemnele sluiting der Synode op morgen, door den Scriba der Synode van
den kansel, na geeindigde redevoering van den Pra~ses Synodi, den Hoog-Eerw. Heer
M. Borcherds, de gemeente zal worden voorgelezen. 2. Dat de leden van den Raad,
zoomede de beide predikanten van de Luthersche en Engelsch Episcopaalsche Kerken,
tot die plegtigheid zullen uitgenoodigd worden ; en 3. Dat al de hesluiten dezer
Synode, na bekomene sanctie van het Gouvernenient, in zooverre zij de Kerken of
hare dienaren in het gemeen raken, zullen gedrukt worden, onder het opzigt van den
Actuarius, den Hoog-Eerw. Heer Berrange, en wel indien mogelijk op ‘s Gouverne
ments Drukkerij, waartoe de bog-Ed. Hoog-Achtb. Eerste Commissaris Politiek,
andermaal de mond zal zijn der Synode bij het Gouvernement, en bij onmogelijkhejd,
voor rekening van het Synodale Fonds op eene der andere drukpersen.

De Voorzitter flu na opneming der afstanden der Kerken, autoriseerde den
Qu~stor van het bovengem. Fonds om bij de scheiding der Synode na ingeleverde
rekeningen, volgens Synodaal besluit, de uitbetaling te doen aan de onderscheidene
leden voor transport en vacatie.

Alie verrigtingen dan afgeloopen zijnde, werden de leden geconvoceerd om op
morgen ter resumtie der Notulen, tegen half tien ure in de Consistoriekamer tegen
woordig te willen zijn, en de verdere plegtigheden bij te wonen. Deze laatste Sessie
werd almede op de gewone wijze met een dankgebed gesloten.



POST ACTA.

16 November, 1826.

Dc gezarnenlijke leden, zoowel als de beide HH. Commissarissen Politick, op
den bepaalden tijd en plaatse verschenen zijude, werden de laatste Notulen geresumeerd
en geteekend.

Twee brieven (zie Bijiagen), kennis gevende dat Zijne Ed. de Luit. Gouverneur
de uitnoodiging om de Openbare Sluiting der Synode bij te wonen had aangenomen,
en dat de Heer Commissaris Bigge, zich wegens steeds voortdurende ongesteidheid
verschoonde, opgelezen zijnde, verscheen onmiddelijk hierop Zijne Edeiheid en suite,
en werd op dezelfde wijze als bij de opening door Moderatoren binnengeleid, terzelfder
plaatse tusschen de beide HH. Commissarissen Politiek en Moderatoren, op eene meer
verhevene gedeelte tegenover het spreekgestoelte gezeten zijride, terwiji vooraf de
overige leden, de voor hen naar ouderdoin der Kerken ex ordine besternde plaatsen,
hadden ingenomen. Het muzijkaal gezelschap van eenige vrienden nu passerende,
verzocht de Voorlezer de gerneente, om uit de Evangelische Liederen, Gez. 189 v.
1, 2, 3 en 6 te zingen. Intusschen betrad de Hoog-Eerw. Pra~ses Synodi den kansel,
en maakte na het gezang eenen aanvang met ecu kort doch hartelijk gebed, en hield.
daarop eene overeenkornstig de plegtigheid toepasselijke leerrede, naar aanleiding van
Actor. xx. 32, ad finern Capitis, met gepaste zegenwenschen en aanspraken, zoo als te
zien is Bijiagen enz., gaf vervolgens, na het uitspreken van een treffend dankgebed, het
1 en 2 vers van Psalm 150 op, om gezongen te worden, ti’ad van den predikstoel, en
plaatste zich op het presidentiaal gestoelte.

Dc Scriba nu volvoerde zijne taak ingevolge besluit der laatste Sessie, las de
iierclerl~jke Opweleking (zie Bijiagen) de gerneente voor, hetwelk gevolgd werd met eene
voor de Synode zeer vereerende aanspraak van den bog-Ed. I-bog Achtb. Heer Eersten
Commissaris Politick, die dan de Synodale Vergadering sloot, zoo als te zien is uit de
Bijiagen. Daarop liet de Scriba zingen Ps. 150 vers 3, en na de gemeente tot bijdragen
voor het Synodale Fonds bij het verlaten van het tempelgebouw opgewekt te hebben,
sprak den gewonen zegen uit.

Zijne Excellentie en suite werden toen (even als bij derzeiver komst) door
Moderatoren begeleid tot buiten de Kerkpoort, die hem bedankten voor de deelneming
aan de plegtigheid van dezen dag.

Wederom in de Consistoriekamer bijeen zijnde, verzocht d.c Predikant van
Tulbagh, alzoo hij meer voor transport naar de stad had moeten hetalen, dan hem
volgens tarief toekwarn, om vergoeding van Rds. 71, waartoe met toestemming der
overige leden, de Moderatoren den Eerw. Qwestor Fontis Synodalis qualificeerden.

Als nu namen de gezamenlijke Broeders afscheid van elkander met hartelijke
zegenhede.

0



BESCEIRTJVINGSPUNTEN,

Gerethqeerd door liet Eerwaarde Ministerie der Hervormde Keric in de Kaapstad, voor do
op Dii~çisda~q, den 7den .7\Tovember, 1~26, en vo1~qende c1a~qen, to liouden Synodale
Veryaderin~q.

1. Des Zendelings Marquards verzook om to worden geordend tot de bediening der Heiligc
Sacramonten onder de F{eidenen, door hem tot hot Christendom verzamoid wordende.

2. liapporteren orntreut den staat der Bijzondere Reglernonton bij de ondorscheidene Kerken al of
niet bestartnde, en we1 1. opzigtelijk Kerkora.den, 2. Kosters, en 3. Voorlezors, nan do Ringsvorgaderingen
opgedragen, pag. 41.

3. Rapport en plansinlevering omtreut de Kerkenvisitatien der Ringsvergadering opgodragen.
4. Communicatie en bijgevoegd voorstel betrekkelijk Art. 43 van het Algemeen Reglement, no-

pens do openbare voorstelling van nieuw aankornende ledematen.
5. Berigt en voorstel cintrent do bnitentijds tot leden aangonomen wordende personen, om daardoor

het Weduwenfonds edupari g ~e bevoordeelen.
6. Communicatic en voorstel nopens do resolutio van 16 Nov. 1824 (pug. 37.), ten einde die be

ter effect to doen sorteren.
7. Declaration

1. Van Kerkea over do heffing van hot Synodaal Fonds.
2. Dat door de respective Magistraten als nog niet algemeen wordt voldaan nan do Synodale

Resolution van 16 Nov. 1824 (pag. 39 en 40).
3. Zeer serleuse klagton bij vernienwing to doon over steeds voortdurende en moor en moer

toenemendo ontheiliging van don Christelijken rustdag.
8. Communicatie en voorstel orntrent Art. 29 enz., nopens hot Godsdienst-Onderwijs, om dit na

der te adstringeren.
9. Voorstel tot uniformiteit in hot waarnemon van de vastgestelde Christelijke foostdagen en der

zelver aanklevo.
10. Voorstellen aangaande hot Weduwen Fonds:

1. Urn een moerder jaarlijks tantum voor do eventuëlo Woduwen in futuro onder zokere bil
lijko bopaling vast to stellen.

2. Om zoo mogelijk eon bepaald genot daarvan ook tot Predikantskinderen in zekere gevallon
nit to strekken.

3. Tot hot aenstellen van eeiien vaston Qwnstor Fontis Vidualis.
11. Voorstollon omtrent Kerkelijke Limietscheiding van:

1. Do Paarl.
2. Zwartland,
3. Tulbagh.

12. Voorstol omtrent het handelen met do nalatonschappen van bij hun leven door do Diokonie
gealirnenteerde personen, met roforering desaangaande tot do Kaapstadsche Diakonio.

13. Voorstellen:
1. Tot hot vaststellen van een tarief op do onkosten dor Ringsvergaderingen.
2. Tot bet formeren van eon plan ter minder kostbare bij woning van do Synodale Vergade

ring in liet toekomende.
1’t. Voorstellcn omtrent do Moderatuur bij do Synode.

1. Ten aanzien van de jaren dienens tot hot bekleedeu daarvan te vorderen.



2. Omtrent de overdragt der waarneming daarvan, van iemands tourbeurt op eenen anderen.
3. Aangaande Emeriti in opzigt op bet voormelde casu quo.

15. Voorstellen aangaande het openen en sluiten der Synode.
16. Voorstel tot zorgdraging en bewaring van de Synoclale Boeken en Papieren (en daaronder

tevens van de originele Acta der successivelijk gehoudene Ringsvergaderingen), aismede tot het aanleggen
van een Repertorium Synodale.

17. Voorstellen tot eenige nieuw te crei~rene Synodale Posten, als,
1. J{et aanstellen van een Hoog-Eerw. Actuarius en Archivarius Synodi, agerende in den

tusschentijd, dat er geene Synode is belast met eene en andere verrigting volgens bij te
makene bepaling.

2. Van eenen vasten Qumstor Fontis Synodalis, submitterende voor den bij Resolutie van
18 Nov. 1824, sub. No. 4, gementioneerden Scribe.

~3. Van Rationarii tot het afnemen van rekeningen van ontvangst en uitgaaf, en het rappor
teren deswegens can de Synode.

18. Voorstel ter voorziening in de belangen van herderlooze of vacante kerkgemeenten, door
toevoeging van eenen Predikant Consulent, naar het voorbeeld van onze Nederlandsehe Moederkerk.

19. Eenige voorgeslagene middelen tot conservatie van onze kerkieden bij de vastheid en zuiver
heid van onze kerkleer, in tegenoverstelling tot die der Roomsche Kerk.

20. Vernieuwde aanbeveling tot de zeak cener Theologische Kweekschool aai~ de consideratie van
de Synode.

COROLLARIA.
In contemplatie te geven aan de Synode.
1. Het des noods beurtelings houden van eene Synodus Contracta en Plenarie, onverminderd

Art. 137.
De Kerkenorde van CommjssarjsGeneraal De Mist, dd. 1804, eene kleine noodige revidering,

onverminderd de Synodale Resolutie van 5 November 1824, te doen ondergaan, ten fine van overeenbren
ging en consensus met latere Synodale Bepalingen.


