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S YNODA1~E HANDELINGEN~
De Kerkeraad der Hervormde Gemeente van de Kaapstad en de Afgevaardigden
tot de Synode, te negen ure, in de Konsistorie der Hervormde Kerk aldaar, vergaderd
zijnde, werden door den Pr~ses van dien Kerkeraad de Oreclentialen ingevorderd (zie Biji.),
en is toen gebleken dat benoemd en versehenen waren :—
Van wege de Kaapstad, do Wel-Eerw. Heeren J. H. von Manger en A. Faure, en
de Ouderlingen P. Roux en G. J. Vos;
Stellenbosck, de Wel-Eerw. Heer lvi. Borcherds en de Ouderling F. Roos;
de Faarl, de Wel-Eerw. fleer P. J. Herold en de Ouderling P. F. le Roux;
Zwartland, de Wel-Eerw. Heer J. Spyker en de Ouderling M. Smuts;
TuTha9lt, de Wel-Eerw. Beer G. Thom en de Ouderling C. 3. de Clerk;
Graaff-Reinet, de Oudenling B. Naudé;
,,

Swellenclam, niemand;
Caleclon, do Wel-Eerw. fleer J. Cassie en de Ouderling J. W. Wessels
Geor1je, de Ouderling C. L. Campher;
Uitenkc.~qe, niemand, editor werd er eon brief geproduceerd, meldende do

redenen waarom niemand versehenen is;
Cradock, niemand;
$ornerset (Hottentots IIo&znd), bovengomelde Wel-Eerw. Beer M. Borcherds

en de Ouderling H. R. do Vos;
,,

Beaufort, niemand;
Worcester, do Wel-Eerw. Beer H. Sutherland en de Ouderling J. du Toit
den Ti~erber~q, de Wel-Eerw. Beer J. Edgar en do Otiderling W. H. Theunissen;
&rnerset, niemand, echter werd geproduceerd eon brief waarom niemand ver

schenen is;
den Tooverlier~q, niemand;
Clanwilliam, do Oudorling A. W. van Taak;
den Wijnber~ç, verzochten en verkregen stem en zitting de Ouderlingen A. van
Breda en R. A. lvi. Cloete
Be Pr~ses maakt do Vergadering nu opmerkzaam op Art. 47 van het Algemeen
Reglement voor het Bestuur der Hei’vorrndo Kerk, volgens betwelk do Leoraar van do Paarl
bij deze Synodale Vergadering hot PrEesidium, en do Leeraar van Zwartland het Secretariaat
behoort waar to nemen; ingevolge waarvan do I—Ioog-Eorw. Hoer T. J. Herold, ais Voorzitter,
en de Hoog-Eerw. J. Spyker, als Secietaris, zitting namen.
Nadat do Voorzittor do Vergadering voor wettig geconstituoercl verklaard had,
deed zijn Hoog-Eerw. eene treffende aanspraak. (Biji.)
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Vervolgens deed het Ministerje van de Kaapstad versiag van deszelfs pr~ouiminaire
handelingen, overleggende alle brieven en papieren daartoe behoorende, en te vinden onder
de Bijlagen.*
Daarop werden de Heeren Moderatoren gecommitteerd om de Hoog-Edele Acht
bare Heeren Commjssarjssen Politick, Sir J. A. Truter, Ridder, en B. P. Berrang~, J.U.D.,
van de woning des kosters af te halen, hetwelk gesehied zijnde, werden hunne Floog-Ed.
Achtb. door den Pra~ses, in naarn der Synode, met eerie gepaste aanspraak en zegenbede
verwelkomd. (Biji.)
Dc Hoog-Eerw. Heer Voorzitter verzocht flu den Scriba bet gebed te doen, en
toen dit geschied was, begaven zich de Leden der Vergadering in de Kerk.
Nadat de Vergadering gezeten was, werd door den voorlezer opgegeven en
gezougen Gez. xviii :1, 2, 3. Intussohen bekiom de Hoog-Eerw. Heer Pr~ses den
predikstoel, deed het gebed, en liet wederom zingen Gez. Xxxi: 7; vervolgens deed zijn
Hoog-Eerw. eerie plegtige en voor deze gelegenheid zeer passende aanspraak. (Biji.) Die
aanspraak geeindigd zijnde, werd dezelve achtervolgd door eerie zeer treffende aanspraak
van den bog-Ed. Achtb. beer Sir J. A. Truter, in zijn Hoog-Ed. betrekking als Commis
saris Politick deze Vergadering openende. (Biji.)
Eindelijk werd deze plegtige en openbare opening der Synode door den Hoog
Eerw. Heer Pr~ses besloten met ecu gebed, en nadat de Vergadering gezongen had Gez.
lxxviii: 9, 10, 11, met de gewone zegenbede.

EERSTE ZITTINO~
Din,q$clqq, de~ 3clen November, 1829.

Op verzoek van den Hoog-Eerw. Heer Pr~ses las de Scriba der Vergadering
voor het Reglement van Orde, hetwelk door al de Leden werd goedgekeurd.
Hierop werd voorgelezen eerie Gouvernements missive, d.d. 17 September, 1829,
gerigt aan de bog-Ed. Achtbare Heeren Commissarissen Politick, betrekkeliik de sanctie
van Zijne Majesteit den Koning, op de Synodale Besluiten van de jaren 1824 en 1S26, en
den last hun Hoog-Ed. Achtbaren, als Commissarissen Politick, voor de tegenwoordige
Synode gegeven. (Biji.)
Werd vervolgens gedelibereerd over de nalatigheid van sommige Kerkeraden,
door net te voldoen aan de verpligting om op de Synode te verschijnen, of den aanschrij.
vingsbnief van het Ministerie van de Kaapstad te beantwoorden, en hierop algemeen goedge
vonden ~n besloten, aan elken Kerkera~d eenen circulairen brief deswegens te zenden, met vermelding van de redenen, waarom de Synode zich daartoe verpligt geacht
heeft, en hierbij bijzondere melding te maken van zulke Kerken, die zich hierin zoo nalatig
betoond hebben.
Aisnu zullende overgaan tot de punten van beschrijving, verzocht de Floog-Eerw.
beer Actuanius Synodi verlof om der Vergadering eene aanmerking mede te deelen, betrek
*

Zie Biji. A., aan bet slot van de handelingen dezer Synode.
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kelijk het als beschrijvingspunt opgegeven verzoek van den Heer Corn. de Haas, om als
zendeling geordend te worden. Op de Ringsvergadering, gehouden te Stellenbosch, op
den 25sten April, 1827, was dit verzoek van gemelden heer voorgedragen; doch, vermits
de geproduceerde documenten riiet voldoende waren bevonden, was aan hem, in ant
woord, geschreven, dat wanneer aan al de vereischten van het reglement op de ordening
van Zendelingen (waarvañ hem extract verleend werd) voldaan wordt, de Ringsvergadering
geene zwarigheid maken zal, om zijn verzoek gunstig voor te dragen. Gemelde heer had
daarop in antwoord de teruggave van de ingeleverde documenten verzocht, zonder verdere
applicatie te maken. Het Kaapsche Ministerie met voorm. antwoord niet bekend gemaakt
zijnde, had voor de in het jaar 1828 te houdene Synodale Vergadering, als punt van be
schrijving het gemelde verzoek opgegeven. Die Vergadering tot heden uitgesteld zijnde,
had men, hoewel bekend geworden met bovengemeld antwoord van den Heer De Haas, het
echter om. redenen goedgevonden het verzoek van den Heer C. de Haas, om als zendeling
te worden geordend, ook beden weder op te geven. Uit deze voordragt van den bog
Eerw. Heer Actuarius Synodi, kwam het dan nu ook te blijken, dat dit punt van beschrij
ving heden ais zoodanig niet zoude kunnen dienen.
Met betrekking tot het eerste punt van beschrijving, verzocht de Hoog-Eerw.
Heer Pneses de Scribas der onderscheidene Ringen van die zaak rapport te doen.
De Scriba des Eersteu Rings rapporteert, dat men eene synodus contracta niet
noodzakelijk oordeelt, maar wèl het verlengen van den tijd tot bet houden van Synodale
Vergaderingen, en wel om de drie jaren.
De Scriba des Tweeden Rings geeft te kennen, dat men voor als nog daartoe zijne
stem niet geven kon, hoewel men de noodzakelijkheid daarvan gevoelde; dat men bij
ondervinding geleerd had, met hoe veel moeijelijkheden bet houden van Ringsvergaderingen
gepaard ging; waarom men wenschte, dat daarin eerst eenige verandering, tot het wegnemen
der bezwaren door de Synode, gemaakt werd; als wanneer men met het geven van zijne
stem niet zoude achterwege blijven.
Be Scriba van den Derden Ring berigt daaromtrent: wij zijn van gevoelen, dat
er geene reden bestaat, om eenige verandering te maken in de hieromtrent thans bestaande
bepalingen, als alleen dat de Synodale Vergaderingen beurtelings in de V~Testersche en
Oostersche Provintiën dienen gehouden te worden.
De Hoog-Edele Aclitbare Heer D. F. Berrangé, proponeert in plaats van eene
synodus contracta, eene Synodale Commissie aan te stellen, welke met het behandelen van
bijzondere zaken zal belast zijn, waarop zijn bog-Ed. Achtbare namens de Synode verzocht
is geworden deze propositie schriftehjk in te leveren, welk verzoek toegestaan werd.
Ingevolge Synodaal besluit van den 11 November, 1826, stelde de Hoog-Eerw.
beer Pr~ses tot Rationarii voor, den Wel-Eerw. beer J. 1-I. von Manger, uit de Afgevaar
digden van de Kaapstad, en den beer F. Roos, Ouderling van Stellenboscb, uit den eersten
Ring; den Wel-Eerw, Heer H. Sutherland nit den tweeden ; en den Ouderling D. Naudé,
nit den derden Ring, om rapport in te leveren van de handelingen van den Qu~stor van
het Synodale Fonds, tegen aanstaanden Vrijdag.
Hiermede nam deze zitting een einde, en werd door den Scriba de dankzegging
gedaan.
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TWEEDE ZITTING.
Woensdaç, den 4den November, 1829.
Al de leden, benevens de Hoog-Ed. Achtbare Heeren Commissarissen Politiek,
op den bepaaiden tijd tegenwoordig zijnde, werd de Vergadering door den Seriba met het
gebed geopend.
De aanteekeningen der vorige Vergadering gelezen en goedgekeurd zijude, werderi
geteekend.
De Wel-Eerw. Heer H. Sutherland produceert eenen brief van den Wel-Eerw.
Heer Ballot, Predikant van George, opgevende de redenen waarom zijn Eerw. deze Ver
gaderiiig niet heeft kunnen bijwonen. (Bijl.)
Werd geproduceerd eene missive van den Kerkeraad van Tuibagh, verzoekende,
dat eenige door denzelven opgegeven punten van beschrijving, niet mogen worden in aan
merking genomen, en wel al die punten welke in November, 1828, als zoodanige zijn op~
gegeven, uitgezonderd No. 2, 3 en 5 (Biji.) Dit verzoek toegestaan zijnde, werden die
alien op de lijst der Beschrijvingspunten doorgehaaid.
De Hoog-Eerw. fleer Actuarius Synocli Iegt flu over een versiag van zijne hande
lingen in die betrekking (Biji.), te kennen gevende, dat de tijd, tot het waarnemefi dier
Hoog-Eerw. bediening bepaaid, flu geeindigd zijnde, hij gereed is, om alle onder hem
berustende papieren, boeken, acten, enz., over te geven; overleggende tevens een
Repertorium Synodale, en aanmerkende, dat er geen register op de Handelingen der Rings
Vergaderingen is kunnen worden gemaakt, omdat de originele Acta van den tweeden en
derden Ring niet toegezonden zijn.
Hierop werd uit naam der Vergadering, de Hoog-Eerw. Heer Aetuarius Synodi
bedarikt, voor zijne, in die bediening, tot dus ver bewezene diensten, en voor den ijver en
de naauwgezetheid waarmede hij alle daaraan verbondene piigten, zoo belangeloos, heeft
willen voibrengen. Met algemeene toestemming werd hij flu verzocht, deze bediening nu
weder op zich te wilien nemen. Dit verzoek toegestaan zijnde, is de bediening van Hoog~
Eerw. Actuarius en Archivarins Synodi andermaai opgedragen geworden aan den Wel-Eerw.
fleer A. Faure.
Werd hierbij opgemerkt, dat, bij eventueel afsterven van den Actuarius er nie
inand zoude zijn, die de boeken, papieren, enz., van de erven op te eischen, en hem in zijne be

dieiiing zoude kunnen opvolgen; is besloten, dat, in zulk een onverhoopt geval, de boeken,
papieren, acten, enz., enz., door den Kerkeraad der Kaapstad zullen worden opgeeischt,
terwiji genoernde Kerkeraad geauthoriseerd werd, om, in zulk een geval, ~enen der Stad
predikanten tot Actuarius Synodi te benoemen en aan te stellen.
Op de in gem. Rapport voorkomende aanmerking, dat de tweede Ring de
originele Acta der Ringsvergaderingen niet hebbe toegezonden, werd door den Wel
Eerw, fleer Dr. Thom verzekerd dat aan die verpligting door den tweeden Ring zal voldaan
worden, en is verder hesloten, den derden Ring, van wege de Synode daaraan te herin
neren, verzoekende om dezelve, binnen den tijd van drie maanden, zonder kosten te doen
geworden aan den Hoog-Eerw. fleer Actuarius Synodi.
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Nog werd geproduceerd, een brief van den Actuarius Synodi, te kennen gevencle
dat de Scriba vaii den derden Ring verzuimd heeft, hot aldaar gedane verzoek van den Fleer
Van Lingen, om als Zendeling geordend te worden, als een~ punt van beschrijving op te
geven, en verzoekende dat het verzuim van gem. Scriba niet ten nadeele van den Fleer Van
Lingen moge werkei~; maar dat (op grond van een geproduceerd extract der handelingen
van de Ringsvergaderingen, gehouden te Somerset, op Maandag, den 27 April, 1829,
waaruit blijkt dat de vereischte documenten door dien heer, op die Vergadering, ingeleverd
zijn), zijn Eds. verzoek moge worden geaccordeerd en geplaatst onder Lemma II. der
Beschrijvingspuiiteu.
Gemeld extract, benevens do vereischte Documenten en Getuigschriften ingezieli
en goed bevonden zijnde, word hot verzoek van gem. Fleer Van Lingen toegestaan, en
besloten, om hem aanstaanden Zaturdag te examineren. Gem. Fleer Van Lingen in de
Consistorie tegenwoordig zijride, werd binnen golaten, on hem zuiks aangezegd. Alle tot
doze zaak behoorende Papioren en Documenton zijn te vinden onder de Bijiagen.
Overgaande tot het punt van beschrijving over de Theologische Kweekschool,
hetwelk nan de onderscheidene Ringen ten fine van Rapport was opgedragen geworden
door de voorgaande Synode, werden do Rapporten dci’ Ringen desaangaande geproduceerd
en voorgelezen (Biji.).
Ret Rapport van den eersten Ring, beheizende eon volledig plan voor do op..
rigting eener zoodanige School, gelezen zijnde, bragt do Roog-Eerw. Fleer PrEeses in rond
vraag, in hoe ver men hetzelve als nuttig en uitvoerbaar beschouwde. Na vele discussien
daaromtrent, bleek hot, dat hot algomeen gevoelen hierop nederkwam :—Met uitzondering
van eeiiige weinige artikelen, betrekkelijk het geven van onderwijs, en de bepalingen der ver
eischten in dengenen, die geexamiueerd zal worden, vond men het plan zeer goed, en de
uitvoering en daarstelling van hetzelve, eene zeer wenschelijke zank. Hot zoude evenwel
naar het oordeel der meesten, voor de gesteidheid van hot land nuttiger en doelmatiger
zijn, indien het zoodanig ingerigt werd, dat bet geprojecteerde Seminarium tevons dienen
kon voor de vorming van ondergeschikte onderwijzers in de Godsdienst ten platton lande,
waardoor men dan ook voldoen zoude aan den wensch uitgedrukt in hot rapport desaan
gaande van den tweeden Ring.
Is daarop algemeen goedgevonden en besloten, cone Commissie to benoemen, die
de bovengem. artikelen van hot Plan modifleeren, en het geheel zoodanig inrigten zoude,
dat daardoor hot Godsdienstig Onderwijs moor algemeen bevorderd zoude kunnen worden.
Be Wel-Eerw. Fleer A. Faure verklaard hebbende, dat daai’toe in hot plan niet vool be
hoefde veranderd to worden, werd doze Comn4issio met algemoeno toestomming ann zijn
Eerw. opgedragen en dadelijk volbragt. Do gemaakte veranderingen on bijvoegselen voor
gelezen en goedgekeurd zijnde, is dit plan als geheel nangenomon. Bit plan is te vinden
onder do Bijiagon.
Verder gedelibereerd zijnde over do daartoe vereischt wordende Fondsen, beeft
men good gedacht eene algemeene Subscriptie daarvoor to openen, en indien zuiks, gevoegd
bij hetgeen de kweekelingen contribueren zullen, niet toereikend mogt bevonden worden,
besloten dat do onderscheideno Kerkeraden, in evenredigheid van den staat der fondson
hunner kerken, bijdragen daartoe zouden doen.
Tot hot volvoeren van boverigemeld plan, is het Eerwaardo Collegie van Kerke
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raden aan de Kaapstad, met algemeene stommen bonoemd geworden, terwiji do Hoog-Ed.
Aclitbare Heeren Sir J. A. Truter, en P. F. Berrangó, de goedheid hadden van alle mogelijke
assistentie daarin toe te zeggen.
Het Beschrijvingspunt over hot 1~iezen van leden dee Kerheraade, flu het oiider
werp van di~cussie zullende worden, werden do rapporten der onderscheidone Ringen des
aangaande opgelezen (zie dezo Rapporten onder de Bijiagen). Dit Besehrijvingspunt, voort
vloeijende nit eene tweeledige vraag: of namelijk de afgaande loden van den Kerkenraad, in
het nomineren van nieuwe leden, wede kunnen stemmen; en tot welk eenen graad van
bloedverwantschap, men zich in het nomineren bepalon kan en mag? is algemeeri goedge
vonden en besloten
1. Met betrekking tot het nomineren zelvo, en do leden die de bevoegdheid daartoe
hebben, dat do onderscheidene kerken zullen blijven voortgaan in de bij dezelve hieromtrent
ingevoerde gebruiken, en
2. Met betrekking tot den graad van bloedverwantschap, werd aangemerkt, dat
men nit hoofde van de gestoidheid van dit land, en bestaande omstandigheden hioromtrent
geene vaste bepalingen maken kan, en dat men daarom riiet wel tot eon ander besluit doswe~
gens zal kunnen komen, dan do onderscheidene Kerkeraden aan te bevelen, om, in geval het
mogte komen te blijken, dat nit eene nominatie van personon, die elkander zeer na in den
bloede bestaan, nadeelige gevolgen voor do kerk en gemeento zouden kunnen voortvloeijen,
gebruik te maken van de vrijheid, in Art. 24 van de Kerkoorder, van den Hoer Commis
saris de Mist, ingewikkeld aan Kerkeraden toegekond, van namolijk zijne bozwaren bij het
Gou~ernement in ~te leveren, wanneer men denkt, dat do nominatie niet naar behooren is
geschied.
Het vervaardigen, van reglementen voor kosters en voorlozers aan do onderschei
deno Ringen opgedragen zijnde, verzocht do Hoog-Eerw. Hoer Prieses de Scribas der Rin
gen de stukkon daartoe specterondo to producoren.
Paar or geene van don tweodon en derden Ring voorgelegd werden, las do Scriba
die van den eorsten Ring voor (Biji.), welke algemeon goodgekeurd en aangenomen
werderi, met uitzondering alloen van hot artikel der inkomston van den Koster, welke men
het best oordeelde, dat, bij iedere Kerk, zoude blijvon continuoren, volgens do daaromtrent
bestaande bepalingen. En is alzoo deze Vergadering met dankzegging door den Scriba go
sloten.

DERDE ZITTING.
Donderda~çi, den 5den .7lTovember, 1829.

Al do Loden, uitgezonderd do Wel.Eerw. Hoer A. Faure, wegens indispositie,
benevons de Hoog-Ed. Achtb. Heeren Commissarissen Politiek tegenwoordig. zijndo, word
doze zitting door den Scriba met hot gebed geopend.
Als Afgevaardigden waren flu nog verschenon do Wol-Eerw. Hoer C. Mol en de
Heer J. Z. Moolman, Predikant en Ouderling van Swellendam. Hot onverwacht en hoog
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oploopen der Pa~miet Rivier, had henlieden verhinderd eerder bij deze Vergadering tegen
woordig te zijn. Ret credentiaal (BijL) ingeleverd zijnde, werd hunlieden zitting ver
leend.
Nu werden de aanteekeningen der vorige Vergaderiiig gelezen en door ondertee
kening goedgekeurd.
E~ werd eon brief geproduceerd van den Wel-Ed. Heer 0. E. Overbeek, Score
tans der Bijbelvereeniging aan do Kaap de Goede Hoop (Biji.), benigtende, dat do Jaar
lijksche Algemeene Vergadering van Bestuurders en Loden der Bijbelvereeniging aihier ge
houden zal worden op aanstaanden Dingsdag Avond; tevens uitnoodigende de Loden den
Vergadering, om die Vergadering met hunne tegenwoordigheid te willen vereeren; hetwelk
voor notificatie aangenomen, en waarop besloten is, in antwoord to kennen te geven dat van
do uitnoodiging door do Leden der Vergadering zal worden gebruik gemaakt.
Betrekkelijk hot flu ter overweging voorgestelde punt van beschrijving: approbatie
op do gemaakte grensscheiding voor de gemeenten van Zwartland en den Tijgerberg, werd
door den Floog-Eerw. Reer Pr~oses hot volgende der Vergadering medegodeeld. Ingevolgo
Synodaal besluit van den 4den November, ~1826, is do gemaakto limietscheiding tusschen
Zwartland en den Tijgerberg, gebragt geworden voor do Ringsvergadering van 1 828, welke
do zaak ter onderzoeking opgedragen heeft aari eene Commissie ton fine van Rapport. Op
do Ringsvergadering van ~829 is dit Rapport ingeloverd; maar daarbij tevens gevoegd een
verzoekschrift, door de bezitters van vijf plaatsen, die volgens dit Rapport van onderzoek tot
den Tijgorberg betrokken waren, hunnen wensch te kennen gevendo, om onder de Zwart
landsche Kerk to mogen blijven sortoren; waarop toen do zaak weder aan cone andere
Commissie opgedragen is, om dit gosehilpunt to onderzoeken, en daarvan, gelijk nu ge_
schiedt aan do Synode rapport to doen; en is hot dan nu gebleken dat dit geschil, op de
volgende wijzo, beslist geworden is. Drie van de voornoemde vijf plaatsen in gesehil, zouden
blijven tot do Tijgerbergsohe Kerk; do twee andere zouden weder aan de Zwartlandsche
Kerk govoegd worden; zoodat, volgens dat Rapport, do grensscheiding tussohen do go
noemde kerken aldus bepaald is: beginnende van do plaats van den Heer Nicolaas Mostent,
genaamd XlipJtez~vel; on voortgaande, do plaatsen Kliplthuvel, van L. van Sittert; Oor~rnan~c
po8t, van lvi. van der Spuy; do Boter~erll, van N. Mostert; de Driejontein, van A. Gous; de
Haarmeyer&7~raa4 van N. van Wielingh tot aan do Bitfeisrivier, van J. Kotz~; zullondo doze
plaatsen behooren tot do Tijgerbergsche Kerk, en do grensscheiding uitmaken tusschen doze
en do Zwartlandscho Kerk.
De Synode heeft hieraan hare goodkeuring gehecht, en hot aan den Scriba opgo
dragon, den Civielen Commissanis van hot Kaapsohe Distrikt met doze gemaakte gronssohei
ding bekend to maken, en to verzoeken Zijn Ed. aanmerkingen daanop to willen rnededeelen,
ten oinde die, benevons bet besluit van do Synode, voor to dragon aan het Gouvernement.
Do tot doze zaak behoorencle stukken en papieron (Biji).
Do limietscheidingen tusschen do Paarl en Zwartland, en tussehen Tulbagh en
Worcester, niet voor do Ringen gebragt zijnde, kon den dezelve aan do Syniode, ten appro
batie, niet wonden voorgelegd, waarom do Synode de Kerkeraden dozer gemeenten aaribe
volen heeft, om die zaak, bij de eerstkomende Ringsvergadering, voor to dragen.
Ret verzoek om eon voorschrift aan Kerkoraden in hot gomeen, betrekkelijk
hunno handelwijze met ledematen, die weigeron, zonder voldoonde redenon, do kerke.
P
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dienst, waartoe zij verkozen zijn, waar te nemen, het volgende Besohrijvingspunt zijnde,
werd nu door den Hoog-Eerw. Heer PrEeses voorgedragen, gelijk ook de omstandigheid, die
tot hetzelve aanleiding gegeven had.
Eenç zoodanige weigering was door eon Lidmaat der Hervormde Kerk aan do
Kaapstacl gesohied, waarop de Kerkeraad dier gemeente dien persoon onbevoegd verklaard
heeft om in hot vervoig tot kerkedienst benoemd te worden. Geuoemde Kerkeraad heeft
deze zijne handelwijze ter beoordeeling voorgedragen op do ‘Ringsvergadering van het eerste
Rings Ressort, gehouden aan de Paarl in het jaar 1828, waarop het Ringsbestuur gedecla
reerd heeft, daarin te berusten, maar zich te zullen refereren naar de Synode, ten einde
Kerkeraden in het gemeen een voorschrift bekomen mogen, waardoor zij, voor de toekomst,
zeker weten kunnen, hoe in dergelijke gevallen te handelen.
Is daarop aarigemerkt en algemeen goedgevonden en besloten, deswegeiis aan bet
Gouvernement to ~chrijven, met verzoek, om ter voorkoming van de herhaling en navolging
van zulk een voorbeeld, eene boete to bepakn van Rds. 150 ten behoeve van bet Predikanten
Weduwen-Fonds, voor zulken, die zonder gewigtige en, aan de beoordeoling van bet Gou
vernement te submitteren redenen, weigeren do. kerkedienst, waartoe zij verkozen zijn,
waar te nemen.
Verder is hieromtrent nog het volgeride besloten:
1. Dat, wanneer iemand driemalen tot Diakeu:, en zoo ook driemalen tot Ouder
hug benoemd zal ziju, en als zoodanig gefungeerd zal hebben, zuiks, als eene voldoende
reden. van weigering zal aangemerkt worden; gelijk ook ziekte en do ouderdom van 60
jaren.
2. Dat Kerkeraden altijd bet regt blijven behouden om iemand, die, uit hoofde
van zijne weigering, de bepaahde boete betaald heeft, bij eene volgende gelegenheid weder
te kunnen, nomineren.
Het verzoek, dat de Clanwihiamsehe gemeente tot den eersten Ring mag gebragt
worden, in het volgende Beschrijvingspunt voorkomende, en door den Pr~ses der Rings..
vergadering van den eersten Ring, gehouden in 1828, voorgedragen, word om aangevoercle
redenen, met algemeene toestemming geaccordeerd.
Als flu overgaande tot bet volgende nommer der Beschrijvingspunten, to weten,
de nadere bepaling van rangen in de Kerk, of we] cone geheele afschaffing van dezelve;
word het tweede gedeelte van dit voorstel eene ~qeJieele af’~chaJ/in~çi van plaatsen van dist~nctie
in de iCerk algemeen als niet praktikabel beschouwd; en, met betrekking tot hot eerste ge.
deelte, bevonden, dat voor do Kerk van de Kaapstad geene nadere bepaling noodig is;
rnaar wel in de buitendistrikten, waarom men besloten heeft, dat in de Kerken der bujten.
distrikten plaatsen van distinctie blijveu zullen, voor de vrouwen van fungerencle Regerings..
en Kerkeraadsledeu; zullende zij, hot regt op hunne vorige zitplaatsen blijven behouden,
en, wanneer zij niet meer in functie zijn, van die vorige zitplaatsen alleen gebruik kunnen
raaken.
Verder is hieromtrent bepaald geworden, dat door Regeringspersonen verstaan
worden, alleenlijk do Civiele Commissaris, de Residerende Magistraat, de Vrederegters, en
do Kierk van hot Vredegeregt; dat ook dit besluit niet terug, maar alleen voor do toekomst
werken zal; zoodat zulken, die nu zoogenoemde rangplaatsen hebben, dezelve zullen be
houden, zo9 lang zij blijven zullen bij do Kerk, waartoe zij thans behooren,
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Omtrent Lemma II, No. 4 der Beschrijvingspunteri, werd algemeen toegestaan,
dat het noodzakelijk zij eene zekere plaats in het midden der Kerken gelegen, tot het houden
van Ringsvergaderingen te bepalen; maar dat de bepaling zelve daarvan, gelijk ook van
den tijd des jaars, tot het houden van Ringsvergaderingen, in het volgende nommer 6 als
een Beschrijvingspunt voorgesteld, aan de Ringen zelven overgelaten wordt.
Nommers 5 en 7 van Lemma II der J3escbrijvingspunten gepostpoueerd, als be.
trekking hebbende op het plan, dat, tot het houden van eene synodus contracta, of jets
dergelijks, zal gevormd en aan de Synode voorgedragen worden.
Nommer 8 is begrepen in het plan en Reglement voor het oprigten eener Theolo
gische Kweekschool.
Blijkens aanteekeningen van de eerste zitting dezer Synodale Vergaderiug vervalt
ook het negende nommer van Lemma IT.
Be voor deze zitting opgegevene Beschrijvingspunten afgehandeid zijnde, werd
deze zitting door den Scriba met dankzegging tot God besloten.

VIETWE ZITTING
Y~ijda~, den 6den November, 1829.

Al de Leden, uitgezonderd de Wel-Eerw. Heer A. Faure (die wegens aanhou
dende indispositie, ook deze zitting niet konde bijwonen) op den bepaalden tijd, tegen
woordig zijnde, werd deze zitting door den Scriba met het gebed geopend.
Be aanteekeningen der vorige zitting geresumeerd en goedgekeurd zijnde werden
geteekend.
Er werd een brief geproduceerd van den Wel-Eerw. Heer Taylor, van Oradock
(Biji.), opgevende de redenen van non-comparatie, en is zuiks voor notificatie aange
nomen.
Overgaande tot het behandelen der opgegevene punten van beschrijving, en wel
dat hetwelk voorkornt Lemma II, No. 10, te weten: middelen to beramen, ter voldoening
aan het gevorderde in Art. 30 van de Kerkenorder van den Heer Commissaris do Mist, en
Art. 7 van het Reglement van Onderzoek op de Ringsvergaderingen, werd door den
Hoog-Eerw. Heer Pr~eses de bedoeling daarvan opgegeven, hierop nederkomende :—Men
wenschte, namelijk, dat, ter voorkoming van moeijelijkheclen en beletselen in het voldoen
aan do in gem. Artikel opgelegde verpligting, om huisbezoeking te doen, in plaats van de
Landdrosten, welker betrekking opgehouden heeft te bestaan, eene andere authoriteit wierde
aangesteld, om den Predikant, in do volvoering van dit gedeelte zijrler pligten, te adsisteren—
is daarop besloten, om het Gouvernement te verzoeken, de Civiele Comniissarissen of anderen
te authoriseren, om, in geval van misverstand of noodzakelijkheid, zulks te doen.
Uit de deliberatie over het Beschrijvingspunt No. 11, te weten :—ZViemand in
ondertrouw aan te ~emen dan ledematen der kent, bleek het, dat in de bestaande regulatien
daaromtrent, geene verandering kon worden gemaakt.
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No. 12. ~eqerende Ker/ceraadsletien ver$c/loond Ic liebben van furie-dien.sten. FIet
aigemeen gevoelen hieromtrent was, dat de Synode daaiointrent geene stappen behoorde te
doen.
No. 1 3. 17eranderin~q in Art. 46 tier Ker/cenorder van Commi$sari$ tie Mi$t
betrekkel/~k tie ~plaat~ tot /~et kouden van Bynodale 17eryade’rin~en, is bij meerderheid van
stemmen besloten, geene verandering daarin te m~aken.
No. 14. Orn Bijbel$ zoncler belasliny inqevoerd te icrifc/en. 1)aar de Bijbelver
eeniging aan de Kaap de Goede Hoop hierin reeds voorzien heeft, is het niet noodig daartoe
eenige poging aa~ te wenden.
No. 15. Veranderiny in tie w?~ize van uitbetalin~q aan tie 4/~qevaarthç,tien tot tie
]~in//svergaderinc/en. Dc redenen, die tot het opgeven van dit Beschrijvingspunt aanleiding
gegeven hebben, niet meer bestaande, is hetzelve voor vervallen verklaard.
No. 16. l7erancleriny in tie door tie Synotie yemaa/cte bepaliny, omtrent ket bel/eer
tier penninyen van ltd lVeduwen-]?ond8. Daar, sedert het inleveren van dit voorstel, een
reglement daarvoor gemaakt is, en dit als voldoende beschouwd wordt, vervalt dit voorstel.
Het bleek echter, dat er nog eene bepaling diende gemaakt te worden, omtrent het altijd
mogelijke geval, van eenen opvolger van den Qu~stor te moeten aanstellen. Ditzelfde werd
ook opgemerkt omtrent den Qua3stor van het Synodale Fonds, waarom algerneen goedge
vonden en besloten werd, omtrent beide deze betrekkingen dezelfde bepaling aan te nemen,
welke bij eene voorgaande zitting met betrekking tot den Actuarius Synodi geadopteerd is.
Op de Ringsvergadering, gehouden in het jaar 1827, te Stellenbosch, had de
Hoog-Eerw. Hr. Qu~stor van het Weduwen-Fonds het aan tie overwegiug der Vergadering
voorgesteld, of het niet beter ware, dat het beheer der penningen van dat Fonds aan
bemzelven werd opgedragen, dan het te deponeren bij tie Weeskarner, gelijk de
Synode bepaald had; daar het uit eene met dat Collegie gehoudene correspondentie was
komen te blijken, dat daarvoor ten laste van het fonds 2-~ per cent. zonde moeten worden
betaald, waardoor het fonds te veel zoude komen te lijden. De Ringsvergadering hieraan
hare toestemming gevende, besloot, om het beheer van dat Fonds, provisioned, op te
dragen aan den Hoog-Eerw. Heer Qu~stor, tot de aanstaande Synode. Deze zaak flu in
overweging genornen zijnde, is besloten het Eerw. Collegie van Heeren Weesmeesteren te
verzoeken, om bij het Gouvernement te willen bewerken, dat gemeld fonds, dOor hetzelve
worde geadministreerd, zonder tie gewone betaling van 21- per cent., en indien ~it toege
staan wordt, tie administratie daarvan op zich te willen nernen; en ingeval dit niet mogt
kunnen worden vergund, is besloten het beheer van dat fonds op te dragen aan den Kerke
mad van de Kaapstad.
No. 17. Formzdier van Litimaat Atleslatie. Dc noodzakelijkheid inziende dat
daaromtrent uniformiteit besta, heeft de Synode het vervaardigen van zoodanig een formu
her opgedragen aan den Wel-Eerw. fleer M. Borcherds.
Nu werd een brief geproduc~erd van den Wel-Eerw. A. Faure, in zijne betrek
king als Consulent van de nieuw gestichte gemeente aan den Wijnberg, meldende dat
aldaar een verschil bestaat over de plaats waar het Kerkgebouw zal worden opgerigt, en over
zendende documenten, waaruit men zonde kunnen ontdekken, welke tie motieven zijn,
waarom beide partijen zich daaromtrent niet vereenigen kunnen; verzoekende eindeiijk, dat
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het der Synode moge behagen, na rijp overleg, de plaats te bepalim, waar hot Kerkgebouw
zal worden gesticht.
De Ouderlingen dier gemeente werden verzocht gedurende do deliberatiën des
wegens zich te willen absenteren, gelijk zuiks dan ook geschiedde. Dc Hoog-Eerw. Heer
Pra~ses stelde nu der Vergadering voor, dat het oogrnerk met dit verzoek niet kan zijn, dat
de Synode finaal beslissen, maar alleenlijk trachteu zoude de versohillende partijen to be
vredigen; dat aithans het doel der Synode met zich daarmede in te laten, geen ander, dan
hot laatstgenoemde zijn kon; daar zij niet weet of het Gouvernement misschien daarover
reeds gedisponeerd heeft, of in der tijd nog zal willen disponeren. Onder die bepaling
heeft de Synode besloten, zich deze zaak aan te trekken, en, na in~age van de gemelde
documenten, goedgevonden, eene Commissie te beiioemen, orn gemelde stukken en andere
tot doze zaak behooreride papieren te ondérzoeken, en zich dan to begeven ter plaatse waar
de verschillende partijeri do kerk gestioht willen hebben, ten einde de gegrondhoid der
wederzijdsche argumenten te kunnen ontdekkon; tot welke Commissie benoemd zijn de
Wel-Eerw. fleer M. Borcherds en do Heeren G. de Vos en W. H. ~ verzoek
om van hot eon en ander uiterlijk aanstaanden Dingsdag rapport te doen. Al de tot doze
zaak behoorende papieron—(zie Biji)
Nu verzocht do floog.Eerw. Heer Pneses do gecommitteerde Heeren Rationarii
rapport te wilen doen, hetwelk geschied zijnde is gebleken, dat er:
1. Met betrekking tot het Predikanten-Weduwen-Fonds, onder ultimo December
van hot voorledene jaar, ten faveure van dat Fonds een batig Saldo bevonden is van
Rds. 15,430 2 5.
2. Met betrekking tot hot Synödale Ponds, insgelijks onder ultimo December van
hot voorledene jaar, ten faveure van dat Ponds bevonden is een batig Saldo in Contauten
van Rds. 5,417 3 ~*•
Dc Commissie heeft zich gedrongen gevoeld, om bijzondere melding to maken
van de naauwgezetheid en ijver, waarmede do Hoog-Eerw. Qmnstor van beide de Fondsen
zijne pligten waargenomen, en van do onvermocide zorg, waarmede hij de belangen, in
zonderheid van hot Weduwen Ponds, behartigd hoeft. Welk eon en ander de Commissie,
na naauwkeurige examinatie van al wat daarop betrekking heeft, niet hoog genoeg roemen
kon. Vooral, daar bet haar gebleken was, dat, met betrekking tot het Synodale Ponds,
do onregelmatige adtninistratie van daarvoor geheven penningen, bij sommige buiten
kerken, aanleiding heeft gegeven tot groote moeijelijkheden, en, met hetrekking tot het~
Weduwen-Fonds, sominige participauten zeer nalatig ziju in hot goregeld overzenden van do
bij do wet bepaalde collecten. Met oogmerk, om de Vergadering hiervan te overtuigen~
011 to bewegen tot het nemen van maatregelen waardoor de groote moeijelijkheden, in de
administratie dior Foudsen, kunnen worden opgeheven, las do Commissie voor do onaange
name correspoudentie, die do Hoog-Eerw. Hoer Qu~stor in beide betreickingen, daarom
trent genoodzaakt geweest is to moeten voeren, en submitteert zij der Vergadering eene
opgave van die kerken, welke zulk eene nalatigheid in do administratie van Synodale pen
ningen betoond hadden. Zie doze rapporten met derzelver bijiagen in de Bijiagen.
Do afgevaardigden van die kerken, welke in genoemde opgave, als nalatig bekend
gesteld zijn, zochten nu hunne zaak to verdedigen. Worcester en do Tijgerberg heloofden
binnen kort aau hare verpligting te zullen voldoon. Over de voordragt van Swellendam,
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konde men niet wel oordeelen, en is daarom besloten, het verder onderzoek, en het nemen van
maatregelen daaromtrent, uit te stellen, tot dat er gehandeld zal worden, over het punt
van beschrijving, betreffende de klagten van den Qu~stor, als wanneer men hoopte en
wenschte dat zijn H oog-Eerw. weder hersteld, en in de Vergadering tegenwoordig zijn zal,
Be Wel-Eerw. Heer H. Sutherland beklaagt zich, dat hij voor zijn transport, naar
de Rings Vergadering gehouden to George, meer heeft moeten betalen dan hot tarief hem
toezegt. Op grond van ziju Eerw. declaratje, dat hem het tarief nog niet bekend was, toen
hij den wagen gehuurd heeft, word besloten, om zijn Eerw. het surplus uit het Synodale
Fonds terug te geven.
In genoemd rapport van Heeren Rationarii wordt nog bijzondere melding ge.
maakt van eene missive van de Weeskamer aihier, van den 9 September 1.1., waarbij, om
aangevoerde redenen, do vorige toelaag tot het Predikanten~WeduwenF~nds ingetrokken
wordt, en is daarop besloten bij de Synodale stukken to voegen geleibrief aan het Gouver
nement, van deze zaak melding to maken, en eerbiedig te verzoekeri dat het Gouvernement
gelieve indachtig to zijn aan do in den brief aan do Weeskamer gedane belofte betrekkolijk die
toelage.
Hierop werd doze zitting met dankzegging tot God door den Scriba besloten.

VIJFDE ZITTING.
Zalurdag, den 7den November,

Al de Leden waren bij doze Zitting togenwoordig, behalve de Wel-Eorw. Heer
Paure, wegens indispositie. Be Wel.Eerw. Heoren C. Mol en J. Cassie, en de Heeren
Ouderlingen F. Roos, H. R. de Vos, A. van Breda en R. A. M. Cloete, die met voorken
nis en verlof niet tegenwoordig waren. Be Ouderling van Caledon, de Heer J. Wessels,
afwezond zonder verlof.
Doze Zitting met hot gebed geopend zijnde, werden do aanteekeningen der
vorige gelezen en door onderteekening goedgekeurd.
Be Ouderling van Caledon zonder verlof weggereden zijnde, werd gecondemneerd
tot do bij do wet bepaalde straf, van zijne aanspraak op de voldoening van reiskosten ver
beurd to hebben.
Lemma III. der Beschrijvingspunten, te weten: Rapporten door de &ribas der
Ringen te doen, voor de behandeling aan doze Zitting bepaald, en daartoe flu overgegaan
zijnde, werden dezelve door den Hoog-Eerw. Heer Pr~eses afgevraagd, maar door den
Tweeden en Borden Ring niet geproduceerd, voorgevende niet to hebben geweten, dat zuiks
behoorde to geschieden, en belovende in hot vervoig daaraan to zullen voldoen.
Hot Rapport der Eerste Ring voor hot Jaar 1828 (Biji.), voorgelezen zijnde, is
daaruit gebleken, dat do volgende zaken eone bijzondere voorzieiiing van do Synode
vereischten.
1. Eeno opwokking aan do ondorseheidene gemeenten in hot gemeen, om gobruik
A.
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te maken van de openbare godsdienst, en ~ich van derzelver bijwoning, zonder gegronde
redenen niet te onttrekken, als er over den Katechismus gepredikt wordt.
2. De ouders en voogden aan te manen, hunne kinderen en pupillen, geregeld
naar de katechisatie te zenden, en het christelijk onderwijs van hunne onderhoorigen en
1ijfeigei~en te bevorderen.
3. Eene bepaling te maken omtrent het Transport van den leeraar en ouderling,
bij gelegenheid van huisbezoeking, ingeval men geen rijtuig qrati$ bekomen kan.
4. In overweging te nemen, of en op wolk eene wijze, een support kan geschie
den aan kerken, wier fondsen ontoereikonde zijn om de noodigo onkoston te bestrijdon ter
reparatie en constructie van kerkelijke gebouwen.
No. 1. en 2 werden beschouwd als geschikte onderwerpen voor eerie herderlijke
opwekking; en is hot opstellen daarvan opgec[ragon geworden aan den Wel-Eerw. Heer Von
Manger.
Omtrent No. 3 waren reeds voorzieningen gemaakt.
Dc kerken welke, blijkens No. 4, klagen dat hot haar aan genoegzame fondsen
ontbreekt, om hare reeds bestaando gebouwen te onderhoudon of nieuwe op te rigten, wer
den geadvisoerd zich deswegens te adresseren aan de meer vermogende kerken.
Uit het Rapport van den Scriba des Eersten Rings voor hot jaar 1829, bleek, dat de
volgens het Reglement voor het kerkelijk onderzook godane vragen voldoende waren beant
woord; en dat er, behalve de door den Scriba van 1828 opgegevene zaken, die de voor
ziening der Synodo vorderden, geene zoodanige waren voorgekomen. (BijL)
Nu werd er eene propositie van den Scriba voorgelezen, en aan de overweging van
de Vorgadering voorgolegd, beheizende, dat den Scribas der Ringsvergaderingen do ver
pligting wordo opgelegd, om zoodanige zaken, welko bij de Ringsvergaderingen aan de con
sideratiën van de Synodo worden aanbevolen, als Beschrijvingspunten aan het Kaapsche
Ministeric op te geven.
Ms motief, tot het doen van doze propositie, werd door den Scriba daarbij aauge~
rnerkt, dat het hem gebleken was, dat er, ten minste van de laatstgehoudeno Ringsverga
deringen in 1829, cone omissie had plaats gevonden van de aan de Synodo voor te dragene
zakon, en, dat zuiks nu gemakkelijk geschieden kan, zoo lang hot den Scribas niet als
cone verpligting opgelegd wordt, orn zulko zaken, als punten van beschrijving, op to goven.
Om do aangevoerde redon werd bovengemelde propositie algernoen goedgekeurd en aange
nornen.
Als nu zullonde overgaan tot hot examineren van den Hoer Van Lingen, die als
zendeling wenschte geordend te wordon, word genoemde hoer binnongelaten, on door den
Hoog-Eerw. Heer Pr~ses geexamineerd. Pit examon, gelijk ook do beantwoordingen der
vragon welko door olldorscheidene loden dor Vergadering aan hem gedaan werdon, ten ge
noegon van de Synode afgeloopen zijnde, word hem door den Scriba do Acte van ondortee
kening voorgelezen, en met volkomeno hereidwilligheid door hem onderteekend. Vervol
gens werd horn door de Modoratoren uit naara dor Synode do onderteekende acte van admissie
overgegeven; terwiji do Hoog-Eerw. Hoer Pra~sos zuiks deed vergezeld gaan van eene har
telijko en plegtige aanspraak. (Biji.)
Alzoo werd deze Zitting door don Scriba met dankzegging tot God besloten.
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ZESDE ZITTING.
Maanda~q,

den Oden November.

Al de Loden, benevens do bog-Ed. Achtbare Commissaris Politiek, tegenwoor~
dig; uitgozonderd, de Wel..Eerw. M. Borcherds en do Ouderlingen P. Roos en H. R. de
Vos, met verlof; terwiji uit eene flu geproduceerde missievo van den Wel-Eerw. J. Cassie
(Biji.), bleek, dat er redenen bestonden, waarom Zijn-Eerw. laatstleden Zaturdag zich naar
zijne standplaats had moeten begeven, en bijgevolg ook op deze en de volgende zittingen niet
tegenwoordig konde zijn. Dc opgegevene reden der Vergadering ter beoordeeling voorge
legd zijnde, word goedgekeurd.
Do Vergadering met hot gebed geopend zijnde, werden do aantoekeningen der
vorige Zitting gelozon en geteekend.
Voortgaando met do bohai~doling der Beschrijvin~spunton, word nu aan do Ver
gadering voorgedragon, dat hetwelk voorkomt onder Lemma IV., No. L
Kunnen Leden der Kerk, die den Doop voor 1~mzne hincleren b~j andere, in peen
betrehkin~çi to~ dc Hervormde Kerk &taande, kerkcenooLschappen, be1~eeren ert ontoan//en, lan
~qer aL9 zoodani,~çi worden er/cend?”

Do I-Ioog-Eerwaarde beer Pr~eses droeg eerst voor hetgene tot dit Beschrij
vingspunt aanleiding gegeven had. Twee Loden der Hervormde Gemeente van do Kaap
stad hadden hunne kinderen laten doopon door den Eerwaarden Snowdal. Do Kerkeraad
dor Hervormdb Gemeento aldaar zuiks vernomen hebbende, had deswegens geschre
von, zoo aan gemelde beer Snowdal als aan gemelde leden van hunne gemoente.
Do eerste had daarop niot gelievon te antwoorden, maar van de laatsten waren in
antwoord de redenen opgegeven, welke hen daartoo bowogen haddon. Genoemde Ker
keraad had do zaak voorgedragen aan de Ringsvergadoring, gehouden aan do Paarl, in
1828, en doze weder do beslissing van hot daaruit voortvloeijende vraagpunt overgelaten aan
de Synode.
Do daartoe behoorende stukkon gelezen zijnde, heeft do Synode goedgevonden en
besloten, aan de genoernde personen, die hunne kindoren door den Eerw. Snowdal hadden
laton doopen, per missievo te doen weten, dat de Synode niot veronderstellon kan, dat do
Eerw. Hoer. Snowdal, met do voldoening aan hunno begoorto, eenigo verkeorde bedooling
gehad heeft; maar, dat zij reden meent to hebben, om to gelooven, dat zij onbekend zijn
gewoest met hot bosluit der Synode omtrent do toodioning van den Doop door eenen
leeraar van cone andere gemeento. Bat, eindelijk, de Synodo extrakt van dat Synodaal
besluit hun toezondt, in do verwachting dat in hot vervolg daaraan zal worden voldaan.
Be vraag zelve, of men zulke loden dor kerk langer als zoodanig erkennen zal? is
oi~der do bestaande omstandighedeii met Ia beantwoord.
No. 2. “ liTelke maatre~qelen client men te nemen met ledematen die van dc openbare ~çodsdien8t niet anders 8ebruilc maken clan bif den coop Itunner kinderen ?“ Hierorn
trent heeft men tot geon ander besluit kunnen komen, dan, in dergelijk geval, dezulkeji
ernstig to vermanen en nan to sporen tot hot pligtrnatig bijwonen van de openbare
godsdienst.
Lemma V., No. 1 en 2.
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1. Klagten van den Qu~stor van het Weduwen Ponds, over de onregelmatige
voldoening der Participanten van hunne contributiën.
2. Klagten van den Qu~estor van het Synodale Ponds, over nalatigheid van som
mige kerken, in het betalen van de Synodale penningen.
Bij eene yorige Zitting, toen het Rapport van de Heeren Rationarii aan de beoor
deeling van de Vergadering voorgelegd was, en deze klagten reeds voorgekomen waren,
hadden de Afgevaardigden der Kerken van Worcester en den Tijgerberg beloofd, binnen
kort aan hunne verpligting te zullen voldoen, en in het vervoig meer regelmatig daarin
werkzaam te zuilen zijn. De Hoog-Eerw. Heer Qwestor, flu tegenwoordig zijnde, werd
door Zijn Hoog-Eerw. de klagte, nu meer bijzonder, gerigt tegen Swellendam. De Afge
vaardigden dier Kerk voegden zich nu ook bij de genoemde Kerken, belovende maatre
gelen te zullen nemen, waardoor den Hoog-Eerw. Heer Qmestor, zoo van het Synodale als
Wèduwen Ponds, in het vervoig, geene reden tot klagten zal worden gegeven; dat Zijn
Hoog-Eerw. brieven behoorlijk beantwoord zullen worden, en de achterstallige penmngefl
van beide Fondsen, tegen het einde van dit jaar, zullen worden voldaan.
Dc Wel-Eerw. Heer C. Mol verzoekt flu ontsiagen te mogen worden van de boete
welke hem de bepalingen van het Weduwen Ponds opleggen. Bit verzoek konde echter
niet worden toegestaan, omdat de wet daaromtrent zoo stellig spreekt.
Met betrekking tot de Kerk van Beaufort is besloten den Kerkeraad aldaar eene
ernstige aanschrijving deswege te doen; terwiji de Hoog-Eerw. Heer Qu~stor het op zich
narn, om den Diaken van Somerset daaromtrent te schrijven, omdat het Zijn Hoog-Eerw.
was komen te blijken, dat de rialatigheid niet aan den Kerkenraad maar aan den Diaken
aldaar moest worden toegesehreven.
Voorstellen en Vragen van bijzondere kerken.
No. 1. Ingetrokken.
No. 2. Vermeerderingen van het getal Ringen, gepostponeerd tot de voordragt
wegens de Synodus contracta.
No. 3. Begrepen in het plan voor eene Tbeologische Kweekschool.
No. 4. en 5. Ingetrokken.
No. 6. Dat het Avondmaal geijktijdig aan alle ledematen, zonder onderscheid
van kleur of afkomst, worde toegediend. Nadat de Hoog-Eerw. Heer Voorzitter dit voor
stel aan de deliberatie der Synode had voorgedragen, en de Leden onderling daaromtrent
hunne gedachten hadden gewisseld, hebben de Hoog-Edele Achtbare Heeren Comtnissarissen
Politick, voor dat het punt ter conclusie werd gebragt, verklaard dat zij dit 6de voorstel der
6de afdeeling oordeelen, te wezen clerqçatoir aan de waardigheid van den Christelijken
godsdienst, volgens weiks leer geen onderscheid of aanzien van personen bij het bedienen
en ontvangen van het Sacrament des Heiigen Avondmaals mag worden erkend: dat de
beslissing op zoodanig punt derhalve, een twijfel zoude veronderstellen die niet bestaan kan,
en dat zij, Comrnissarissen Politick, zelfs hunne verwondering over het doen van zoodanig
voorstel niet konden verbergen, daar behalve de onbestaanbaarheid van eenigen twijfel daar
omtrent, zij, in de gemeente, waartoe zij behooren, zoodanigen twijfel nimmer hebben hooren
opperen, en, in de bediening van het Avondmaal, nooit jets hebben ontmoet, waaruit zoo
danige distinctie of aanzien van persoon, als bij het gedane voorstel wordt bedoeld, zoude
hebben kunnen worden bespeurd.
Q
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Dc Soriba gaf hierop te kennen, de inzender van genoemd voorstel te zijn, en het
aan zichzelven versehuldigd te wezen, het volgende hierbij aan te merken dat het hem
namelijk niet bevreerndde, dat dit voorstel door de Hoog-Edele Acbtbare Heeren Cornmis
sarissen Politick, uit het voormeld oogpunt beschouwd en voorgedragen is; maar dat ook zijn
voorstel niet, ZOO als bet hier voorkomt, opgegeven is, maar onder hewoordingen, die eene
andere bedoeling aanduiden. In den brief aan bet Kaapsche Ministerie, gedagteekend, den
25sten Julij 1829 (zie de Biji. der Eerste Zitting, Litt. C., Afd. X., No. 9), komt het voor
onder deze bewoordingen: “voorstel, dat er bij alle kerken i~n~forrni~eit moge plaats heb
ben in de toediening van het Heilige Avondmaal aan personen van kleur (Hottentotten,
l3astaards, vrijzwarten en slaven), die door het doen van belijdenis, en door de toediening
van den Heiligen Doop, tot Leden der Kerk aangenomen zijn, en wel overeenkornstig
advis van de Ringsvergadering van bet Eerste Ringsressort, te~qel~~1~ met geboren Christenen
en niet afzonderlijk, nadat laatstgemelde eerst hebben gecommuniceerd.” I-Jet bedoelde
advis dier Vergadering (zie derzelver acta van het~jaar 1829) was, “dat men, volgens de leer
des Bijbels en den geest des Christendoms, verpligt is zoodanige personen te~qelifk met
geboren Christenen tot het Avondmaal toe te laten.” Zoodat hieruit kwam te blijken, aan
den eenen kant, dat dit voorstel, misschien kortheids halve, aldus geredigeerd is, en aan den
anderen kant, dat hetgeen zijn Eerwaarde eigenlijk wilde doen gevoelen, zijn voorstel, zoo
als het in gemelden brief voorkomt, niet als derO~’atoir aan den Christelijken godsdienst kan
beschouwd worden; maar eeniglijk ten dod had, van de Synode eene zoodanige uitspraak
deswegens te bekomen, waardoor ook zulke Kerkenraden, die de ondervindihg hem geleerd
heeft, van een tegenovergesteld gevoelen te zijn, genoodzaakt werden hunne toestemming
daaraan te geven. Hierop volgde eene eenstemmige verkiaring, dat, overeenkomstig het
door den Scriba gedane voorstel, uniformiteit daàromtrent behoort in acht genomen te wor
den; terwijl men even eenstemmig betuigde, zich te vereenigen met de verklaring van de
Hoog-Edele Aclitbare Heeren Commissarissen Politick omtrent het voorstel, zoo als bet voor~
komt in de Beschrijvingspunten; en is diensvolgens besloten te verkiaren, dat men dit voor
stel tot geen onderwerp van deliberatie of beslissing bij de Synode behoorde te maken; maar
hetzelve als een onwrikbaren steiregel op bet onfeilbaar Woord van God gegrond, behoort
aan te merken: dat, bij gevolg, alle Christen gemeenten, en elk Christen in bet bijzonder,
verpligt is, overeenkomstig dezelve te denken en te hândelen.
No. 7. Dat de Piketbergen in bet Kaapsche Distrikt gelegen, beschouwd mogen
worden tot de Zwartlandsche Gemeente te behooren. Dit verzoek is om aangevoerde rede
nen toegestaan.
No. 8 tot 13. Ingetrokken.
No. 14. Zullen Leden der Kerk tot het Avondmaal worden toegelaten, die niet
in bet huwelijk zijn bevestigd geworden, en in vleescbelijke gemeenschap met elkander
leven? Dc vraag, zoo voorgesteld, konde niet als punt van overweging worden beschouwd
en behandeld, daar de zaak van zelve spreekt, en is besloten de bebandeling daarvan uit to
stellen tot de volgende Zitting, als wanneer men verwachtte, dat de Afgevaardigden van
Somerset, Hottentots Holland, en van Ste]lenbosch, die de propositie hebben gedaan,
tegenwoordig zullen ziju, en nadere elucidatie zulleri kunnen geven.
Be Wel-Eerw. Heer H. Sutherland verzocht, dat het door Tulbagh ingetrokken
Punt van Bescbrijving, voorkomende onder Afd. VI., No. 10, mogt overwogen worden, te
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weten: Kunnen ongedoopten in het huwelijk worden bevestigd? Na vele discussiën over
dit vraagstuk is besloten, hetzelve in advis te houden.
No. 15. Gaat de betaling van huishuur van eenen Predikant vó6r de betaling van
andere kosten uit het Kerken Fonds.
Uit de voordragt van den Wel-Eerw. J. Edgar daaromtrent, bleek, dat do Ker
keraad van den Tijgerberg zwarigheid maakt, om, daar er geene Pastorie is, huishuur aan
den Predikant te hetalen.
De vraag of de Kerkeraad daartoe verpligt is, werd, uithoofde van daarvan aan
gehaalde voorbeelden, toestemmend beantwoord, indien, namelijk, de Kerk genoogzame
fondsen daartoe heeft.
Het bleek echter uit het verder beloop der discussiën daaromtrent, dat er bij die
Kerk verdeeldheden hestaan, welke de Synode bewoog, om eene Commissie te benoemen,
die den vrede aldaar zoude trachten to bewerken; en, indien hare pogingen daartoe vruchte
loos mogten bevonden worden, rapport daarvan doen zoude aan de eerstkomende Ringsver
gadering. Tot deze Commissie zijn benoemd geworden, de Wel-Eerwaarde Heeren M.
Borcherds en T. J. Herold, benevens de Heeren Ouderlingen G. J. Vos en Ms. Smuts.
Lemma VII. Vragen van individueele Predikanten.
De Hoog-Eerw. Heer Pra~ses merkte aan, dat, in het vervoig. geene proposities
van individueelen onder de Beschrijvingspunten zullen worden aangenomen, omdat zuiks
tegen de orde strijdt.
No. 1. Is het regelmatig godsdienstig zingen met muziekgezelschap to ondersteu
nen, moet zuiks niet, bij afwezigheid, met voorkennis van den Predikant geschieden P
Daar het bleek, dat dit vraagstuk is voortgevloeid, nit de bovenbedoelde oneenig~
held, die in do Tijgerbergsche Gemeento ongelukkig heersohende is, werd zuiks insgelijks
aan de genoemde Commissie opgedragen terbevrediging.
Op verzoek van den Wel-Eerw. Dr. Thom, werd eene instructie voor den Diaken
Kassier ter approbatie aan de Synode overgelegd (Biji.), welke gelezen zijnde, algemeen
goedgekeurd en bestemd is voor de Kerken van Tuibach, Swellendam, Clanwilliam en
Tijgerberg; terwiji de andere kerken declareerden geene behoefte aan zoodanige instructie to
hobben.
Nu wordt or een vooi~ste1 van de Afgevaardigden van do Kaapscho Kerk (Biji.)
voorgelezen, te kennen gevende bij geruchto verstaan to hebben, dat zekero Mr. Moodie
door den Kerkenraad van Swellendam tot Ouderling benoemd, en door hot Gouvernement
goedgekeurd is; en to wenschen, verzekering to ontvangen, of gemelde Mr. Moodie alle tot
dat Kerkelijk ambt vereischte hoedanigheden hezit.
Dc Afgevaardigden dier Kerk gevraagd zijndo, declareerden verzekerd to zijn
dat genielde Mobdie tot do Schotsohe Kerk behoort; dat echter het Certificaat daarvari niet
is geproduceerd geworden. Do Wel-Eerw. Heer Mol nam het op zich om behoorlijk onder~
zoek daarnaar te doen, voor dat do Beer Modie in zijne bediening bevestigd wordt, en, in
geval hij geen behoorlijk kerkelijk attest kan produceeren, aisdan eon ander to nomineeren
en aan hot Gouvernement ter approbatie to zenden.
Ter voorkoming van jets dergelijks in de toekomst, is besloten om, in het vervoig,
niemand tot lid van den Kerkenraad te benoemen, tenzij hij tweo voile jaren onder zoodanige
gemeente gewoond heeft, en als lidmaat van dezelve bekend geweest is.
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Is eindelijk gelezen bet door den Wel-Eerw. Heer Borcherds geconcipieerd formu
her van kerkehijk attest (Biji.), hetwelk de goedkeuring van de Synode wegdroeg; terwiji
het eohter iedere kerk zal vrijstaan om, of dit, of het bij de Kaapsche Kerk in gebiuik zijnde,
maar geen ander Pormulier te gebruiken.
En is deze Vergaderifig door den Scriba met dankzegging tot God besloten.

ZEVENDE ZITTING.
Ding$daç’, den lOden November.

Behalve den Ouderling van Stellenboscb, den Heer P. Roos, waren al de Leden’
gelijk ook de Hoog-Edele Achtbare Heeren Commissarissen Politick, bij deze Zitting tegen.
woordig.
Be Vergadering met het gebed geopend zijnde, wordep de aanteekeningen der
vorige Zitting gelezen, en door onderteekening goedgekeurd.
Be Commissie tot het onderzoeken van bet geschil, in de onlangs opgerigte
gemeente, aan den Wijnberg, ontstaan, betrekkeijk de plaats, waar bet kerkgebouw zal
worden gesticht, flu versiag van hare verrigtingen zullende doen, werden de Ouderlingen
van den Wijnberg verzocht, zich te willen absenteeren, hetwelk geschiecl zijnde, werd het
Rapport desaangaande voorgelezen (Biji.), waaruit is komen te blijken, dat de Wijnberg
geoordeeld werd de geschiktste plaats te zijn. Daarover flu gedelibereerd zijude, verklaar
den al de Leden in deze uitspraak der Commissie, om aangevoerde redenen, volgaarne te
berusten; terwiji de Hoog-Eerw. I-leer Pr~ses, nit iiaam der Vergadering, haar bedankte voor
deze hare verrigtingen.~ Is verder betrekkelijk die zaak besloten hiervan kenflis te geven
aan den Kerkenraad dier Gemeente.
Be Ouderlingen voornoemd, weder binnengelaten zijnde, werd hun de decisie van
die zaak, door den Hoog-Eerw. Heer Pr~eses, voorgedragen, en is hun gerecommandeerci
geworden, om zulke leden dier gemeente, die nu hun wensch verkregen hebben, erustig
te vermarien om zich flu daarop niet te zeer te beroemen, opdat daardoor geene aanleiding
worde gegeven aan anderen, om zich aan de verdere medewerking te onttrekken.
Dc voorstellen No. 5 en 7 van de tweede afdeeling, en No. 2 van de zesde afdee
ling der Beschrij vingspunten gepostponeerd geweest zijnde, werd No. 5 der tweede afdeeling,
te weten: den t~fd, tot 1~et liouden van Rin~q8verpaderin~en verlen~qd te liebben, wegens bet
plan, hetwelk in plaats van het voorstel tot bet houden eener Synodus contracta voorgedragen
geadopteerd is, flu voor vervallen verkLaard.
No. 7 van diezelfde afdeehing, te weten: veranderiny in itet tarief’ van reithosten
voor de Rinysveryaderin.qen nu in overwegiflg genomen zijude, werd besloten die reiskosten
te bepalen op Rds. 3 per uur.
No. 2 der zesde afdeeling vermeerdering van bet getal Ringen werd insgelijks om
gemeld plan voor vervallen verklaard.
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Nu werd de Herderlijke Brief der Synode aan de Gem~enten der Hervormde Kerk
ju dit land, door den Wel-Eerw. Heer Von Manger opgesteld, der Vergadering voorgelezen,

algemeen als zeer doelmatig besehouwd en aangenomen; terwiji Zijn-Eerw. voor diens vervaar
diging de dank der Vergadering betuigd werd. Zie dezen brief onder de Bijiagen, Litt. 0.
Is daarop besloten dat dezelve, gelijk te voren, bij gelegenheid der openbare sluiting der
Synode door den Scriba van den kansel voorgelezen, in druk gegeven, en aan de onderschei
dene Kerkenraden verzonden zal worden.
Met belrekking tot het geadopteerde plan voor de oprigting eener Theologische
Kweekschool, werd de vraag voorgesteld, aan wien de magt toekomt, tot de aanstelling van
eenen Theologisehen Professor, en is daarop goedgevonden en besloten, dat ingeval het
genoemd plan gesanetioneerd zal zijn, en er een Theologiseh Professor moet worden aange
steld; dat &n, uit iederen Ring, een Predikant zal worden gedeputeerd: welke predi
kaiiten aisdan eenen zoodanigen Professor benoemen, en aan het Gouvernement voorstellen
zullen; terwiji het aan de Eerstkomende Ringsvergaderingen is opgedragen geworden, om,
ieder uit haar midden, eenen Predikant te benoemen die, in geval zuiks rnogt noodig zijn,
als gedeputeerde tot die zaak zal kunnen dienen.
Nog werd er eene vraag voorgesteld; te weten: lYle heefi de ina~qt om eenen
Aanspreker aan te stelleiz? waarop geantwoord is: Kerkenraden dragen eenen daartoe geko
zen persoon ter approbatie aan het Gouvernement voor, welke wijze, van in zoodaruig geval
te handelen, algemeen goedgevonden en aangenomen is.
Door den Wel-Eerw. Heer A. Paure, werd het volgende voorstel aan de overwe
ging en beoordeeling van de Vergadering opgedragen: Daar Artikel 21, van het Algemeen
Kerkelijk Reglement, van aankoniende Predikanten vordert, dat zij hunne Testimonia zuL
len inleveren bij den Pr~ses van den Eersten Ring, door wien zij aan het Gouvernement
moeten worden aanbevolen; en daar het aan vele rnoeijelijkheden onderhevig is, doordien
het wel gebeuren kan, dat de Pr~eses in der tijd, ver van de stad (bij voorbeeld Zwartland)
woonachtig is, waarheen de gelegendeid met de post schaarsch is, wordt geproponeerd, dat
het werk voortaan verrigt worde door den Actuarius Synodi, die daarvan dan behoorlijke
aanteekening zal moeten houden bij de Synodale papieren, of~door den oudsten Leeraar in de
Hoofdplaats. Bit voorstel in overweging genomen zijnde, is besloten dit werk op te dragen
aan den Hoog-Eerw. Heer Actuarius Synodi; zullende echter bij de daardoor noodzakelijk
gemaakte verandering van Artikel 21 voormeld, het tweede gedeelte daarvan, te weten
insgelijks zulien dezelve, bij aanvaarding van hunne dienst, voor en aleer zij aan de
Gemeenten worden voorgesteld, hunne testimonia en certificaten moeten vertoonen aan den
Pr~ses van den Ring waaronder die Gemeente ressorteert,”—deszelfs voile kracht biijven
behouden.
Be door den Eersten Ring aan de Synode voorgedragene verandering van Artikel
27, van het Algemeene Reglement, betrekkelijk de toediening van den Heiigen Doop en het
aannemen tot Leden der Kerk, van personen tot eene vakante gemeente behoorende, ivera
als onnoodig beschouwd, daar men algemeen begreep, dat overeenkomstig den geest van dat
Artikel, zuiks niet geschieden kan, zonder voorafgaande voorkennis en certificaat van den
Kerkenraad van zoodanige Gemeente.
Ret voorstel van den Wel-Eerw. Fleer H. Sutherland, dat het examen van zulken
die wenschen toegeiaten te worden, om godsdienstoefening te houden, op recoinmandatie
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van Predikant en Kerkenraden der Gemeente, waartoe zoodanige persoon behoort, bij de
respectieve Ringen afgelegd worde, is als eene zeer goede verbetering van Artikel 34, van
het Algemeene Reglement aangonomen.
Vervolgens gehandeld zijnde over hot verzoek van Stellenbosch, om advis over de
nieuwelings aldaar opgerigte Directie, en hot voorgevallene met den Zendeling E. Smit,
waarvan een copij authentiek uit het resolutieboek dier kerk, beheizende de gevoerde cor
respondentie en handelingen, aan do Synode was voorgelegd (Biji.), is besloten doze kerk te
adviseren, om in geval van verdere weigering van dozen man, om aan do Synodale bepalin
gen to voldoen, eenvoudig to handelen naar Artikel 6, van hot Reglement op hot oefening
houden, on don gonoomden Zendoling to gelasten, dat hij do bewijzen zijnor wettige orde
fling on van zijn lidmaatschap aan don Eerwaarden Korkenraad zal hebben te vertoonen
binnen cone maand na do konnisgeving dozer Synodale resolutie.
Ook word bosloten om de bosluiten dozer Synodale Vergadering, wanneer zij
zullen zijn gesanctioneerd, to laten drukkon.
Eindelijk werd do Scriba der Vergadering verzocht om do ondersoheidene beamb
ten in doze stad to invitoeren, tegen aanstaanden Donderdag morgen, ten 10 ure, ter bij
woning van do openbare sluiting der Synode.
Waarop doze Zitting met dankzegging tot God door den Scriba is besloten.

ACE[TSTE ZITTING.
TJ’oensda~,

den llden November.

Alle de Loden waren bij deze Zitting tegonwoordig, gelijk ook do Iloog-Edele
Heer Commissaris Politiek D. P. Berrang~.
De Vergadering met hot gebed geopend zijnde, werden de Aanteekeningen der
vorige Zitting gelezon, en door onderteekening goedgekeurd,
Werd gedaan een voorstel door den Hoog-Eerw. Hoer Pr~ses, te weten: Daar
bet Kerkelijk Reglement geene bepaling gemaakt heeft, aangaando hot aantal gedeputoerde~
uit den Kaapstadschen Kerkeraad, ter bijwoning van do Ringsvergaderingon; wordt gopro
poneerd doze bopaling: dat do Kerkonraad voormeld op de ftingsvorgaderjngen sal wor
den vertegonwoordigd door slechts twee Leden, hestaande uit eenen Predika~t en eenen
Ouderling, welke propositie algemoen goedgekeurd on aangenon~en is.
Vervolgens word voorgelezen de brief aan den Kerkenraad van den Wijnberg,
wegens do op cone voorgaande Zitting bepaalde plaats, tot hot stichten van do kork aldaar,
welke brief do goedkeuring der Vergadering wegdroeg (Biji.).
Eindelijk word or een brief geproduceerd van den Floor W. H. Hopley, botrelcke
lijk cone pretensio tegen den Kerkenraad van Swellendam. Deze brief voorgelozen zijndo,
verklaarden do Afgevaardigden dier Kerk, dat er reeds lang een order was gegeven aan den
Diakon Kassier, ter uitbetaling van die rekening; terwiji de Wol-Eerw. Hoer Mol, Predi
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kant aldaar, declareerde bereid te zijn, om deze rekening op de eerste aanvrage, zelfs bij
Zijn-Eerw. tegenwoordigheid in de stad, te voldoen. In welke declaratie de Synode
berustte, en besloot orn aan gemelden Heer Hopley, in antwoord, extrakt hiervan te ver
leenen.
De Wel-Eerw. I-Jeer Dr. Thorn, werd op Zijn-Eerw. verzoek, om gewigtige
redenen, verlof verleend, om, met en benevens zijnen Ouderling, naar zijne standplaats te
vertrekken, zonder de openbare smiting bij te wonen.
Alzoo werd ook deze Zitting, door den Scriba, met dankzegging tot God besloten.

NEGENDE ZITTING.
Donderdaçi, den l2den Novem1~er.
Alle de Leden, benevens de Hoog-Edele Achtbare Heeren Commissarissen Politiek,
tegenwoordig.
Deze Zitting met het gebed geopend zijnde, werden de Aanteekeningen der vorige
Zitting gelezen, en door onderteekening goedgekeurd.
Ten 10 ure verscheen Lady Francis Cole, en Lady Cather. Bell, welke door de Modera
toren in de Kerk begeleid werden; vervolgens ging ook do Vergadering, voorgestaan door
de Hoog-Edele Achtbare Heeren Commissarissen Politiek, in de kerk, en, na zitting geno
men te hebben, gaf de Voorlezer op to zingen Gezang clvi. geheel; onder, het zingen van
hetwelk, de Wel-Eerw. Hoer J. Edgar den predikstoel bekiom, en eene plegtige rede voerde,
ten onderwerp hebbende, Ezech. xxxiii. 11 (BijI.). Tusschèn beide werd gezongen Gezang
lvi. 7, 8. Nadat deze leerrede volbragt was, word weder gezongen Gezang clvii. 1 en 2.
Vervolgens deed de Hoog-Eerw. Heer PrEeses, eene treffende aanspraak aan de
Hoog-Edele Achtbare Heeren Commissarissen Politick, hunne Hoog-Achtbare bijzonder
den dank der Vergadering betuigende, voor do bijzondere en toegenegene hulpvaardigheid
in het bestuur dezer Vergadering. Vervolgens ook aan den Medenioderator en Scriba der
Vergadering, en eindelijk aari de geheele Vergadering (Biji.). Waarop de Hoog-Edele fleer
Sir John Truter cone hartroorende aanspraak deed, opgevende hot gewigt van de op Onze
tegenwoordige Vergadering behandelde onderwerpen, en do bijzondere tevredenheid over den
vrede, de liefde en eendragt waarmede de werkzaamheden begonnen, voortgezet en volbragt
zijn, en eindigende met eene treffende zegenbede (Biji.).
Na den afloop van deze aanspraak bekiom do Scriba den predikstoel, las den
Herderlijken Brief voor, besloot doze plegtigheid met gebeden en dankzeggingen, liet zin
gen Gezang xcvi., en sprak, na do aanbeveling van hot Synodale Fonds, den gewonen zegen
nit.
Eindelijk werd deze laatste Zitting met dankzegging gesloten, nadat ook doze
Aanteekeningen geresumeerd warcn.
T. J. HEROLD, h. t., Syn. Pr~es.

LrrT.

A.

BESCHRIJVINGSPUNTEN
Geredi,~’eerd door ket Rerwaarde Afinisterie der Hervormde Kerk, in de Kaqpstad, met de
Hoo,~z-Ae/itbare Commissarissen Poliliek, voor de op den Sden November en volpende
da,qen te liouden Synodale T7eryaderiny.

I.—Voordragen, door de Synode, ter overweging van de Ringen overgelaten ten fine van Rapport:
1.—Over het houden van een Synodus Contracta:
Over plan ter oprigting van een Theologisohe Kweekschool:
2.-—Over kiezing van lieden des Kerkeraads.
Eerste Ring, 1829.
Derde Ring, 1829.
Kaapstads Kerkeraad, 1829.
Ten fine van Approbatie;
Op reglement van Voorlezers en Kosters.
Eerste Ring, 1828.
Tweede Ring, 1828.
3.—Op gemaakte Grensscheiding voor de Gemeente van Zwartland en Tijgerberg.
Eerste Ring, 1828.
IL—Verzoeken en Vragen door de Ringsvergaderingenvoorgedragen:
1.—Voorschrift aan Kerkeraden in het gemeen, betrekkelijk hunne handelwijze met Ledematen die
weigeren zonder voldoende redenen de kerkedienst, waartoe zij verkozen zijn, waar te nemen,
2.—De Clanwilliamsehe Gemeente tot den Eersten Ring gebragt te hebben.
Eerste Ring, 1828.
3.—Nadere bepaling van Rangen in de Kerk, of wel eene geheele afschaffing van dezelve.
Eerste Ring, 1828.
Stellenbossehe Kerkeraad, 1829.
4.—Zekere plaats in het midden der Kerken gelegen tot het houden van Ringsvergadering te
bepalen.
Tweede Ring, 1828.
Derde Ring, 1829.
5.—Den tijd tot houden van Ringsvergaderingen verlengd te hebben.
Tweede Ring, 1828.
6.—Op eenen anderen tijd des jaars Ringsvergadering te houden.
Tweede Ring, 1828.
7.—Verandering in Tarief van Reiskosten naar Ringsvergaderingen.
Tweede Ring, 1828 en 1829.
Tulbagh, 1828.
Hottentots Holland en Stellenbosch, 1829.
8.—Medewerking van het Gouvernement te verzoeken ter verkrijging van Onderwijzers ten platten
lande.
Tweede Ring, 1828.
9.—Verzoek van den Heer C. de Haas, als Zendeling te worden geordend.
Eerste Ring, 1827.
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10.—Middelen to beramen ter, en voldoening nan het gevorderde in Art. 30 van Kerkenorde van
Cou~rnissaris De Mist, en Art. 7 van Reglement voor Ringsvergadoring.
Tweode Ring, 1829.
Graaff-Reinet, 1829.
11.—Niemand in ondertrouw te doen aannemen dan Leden der Kerk.
Tweede Ring, 1829.
12.—Regerende Kerkeraadsleden versohoond to hobbon van Jury diensten.
Tweede Ring, 1829.
13.—Verandering in Art. 46 der Kerkenorde van Commissaris Do Mist, betrekke~ijk de pkats tot
houden van Synodale Vergadering.
Derde Ring, 1829.
14.—Om Bijbels zonder belasting ingevoord to krijgen.
Derde Ring, 1829.
15.—Verandoring in de wijze van uitbetaling aan de Afgevaardigden tot de Ringsvergaderingen.
Derde Ring, 1829.
16.—Verandering in de door do Synode gemaakte bepaling omtrent beheer van de penningen van het
Weduwen Ponds.
Eerste Ring, 1827.
l7.—Formu~ier van Lidmaat attesten.
Derde Ring, 1829.
111.—Rapporten door Scriba’s der Ringen te doen;
Eerste Ring, 1828 en 1829.
Tweede Ring, 1828 en 1829.
Derdo Ring, 1828 en 1829.
IV.—Bijzondere Vragen door do Ringen ~oorgeste1d:
1.—Kunnen Leden der Kerk, die den Doop voor hunne kinderen bij andere, in geene betrekking tot
de Hervorrnde Kerk staando Kerkgenootschappen begeeren en ontvangen, langer als zooda
nig worden erkend?
Eerste Ring, 1828.
2.—Welke maatregelen dient men to nemen met Ledematen die van do openbare godsdienst niet
anders gebruik maken als bij het doopen hunner kinderen?
Tiveode Ring, 1828.
~\TKZafJten:

1.—Van den Qumstor van bet Woduwen Fonds over de onregelmatige voldoening der participanten
van hunne contributign.
2.—Van den Qn~stor van hot Synodalo Ponds, over nalatigheid van sommige kerken in het betalen
van do Synodale penningen.
VI.—Voorstellen en Vragen van bijzondere Kerkeraden:
1.—Revisie en Verbeteringen van hot gedrukt Reglement voor de Synodale Vergadering.
Tulbagh, 1828.
2.—Vermeerdering van het getal Ringen.
Tulbagh, 1828.
3.—Middelen to beramen ter oprigting van eon Ponds tot onderhoud van Zendelingen eu Catechi
seermeesters.
Tulbagh, 1828.
4.—Hot Kort Begrip in hot Engelsck vertaald to krijgen.
5.—Copij dor Synodale Handelingen cone maand na hot houden dor Synode aan de Scriba’s der Rin
gen, en door dezen nan elken Kerkeraad vorzoiiden to hebben.
Tulbagh, 1828.
6.—Dat het Avondmaal gelijktijdig ann ale Leden zonder onderscheid van kleur of afkomst worde
Loegediend.
Zwartland, 1829.
R
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7.—Dat de Piketbergen, onder het Kaapsche district gelegen, beschouwd mogen worden tot de
Zwartlandsche Gemeente te behooren.
Zwartland, 1829.
8.—Aan wien ligt de magt Kerkelijke grensscheidingen te maken?
Tulbagh, 1828.
9.—Kan men in voorkomende omstandigheden eene buitengewone Ringavergadering beleggen?
Tulbagh, 1828.
1O.—Kunneñ ongedoopten in het Huwelijk worden bevestigd?
Tulbagh, 1828.
11.—Moeten niet de Huwelijks afkondigingen op den Zondag gesehieden? Wat is daaromtrent de
magt des Predikants?
Tulbagh, 1828.
12.—Zoude het niet nuttig zijn tot behuip van den Predikant, bij l~uisbezoekingen ver van tie Kerk
afwonende Ouderlingen te hebben, die nogtans geen stem in de Vergadering hebben?
Tulbagh, 1828.
13.—Om weder overweging van het in de Eerste Synode gedane voorstel betrekkelijk de Kerk van
Schotland.
14.—Zullen Leden der Kerk tot het Avondmaal worden toegelaten, die niet in het Huwelijk zijn
bevestigd geworden, en in vleeschelijke gemeenschap met elkanderen leven?
Somerset, Hottentots Holland, 1829.
Stellenbosch, 1829.
15.—Gaat tie betaling van Huishnur can eenen Predikant vóór de betaling van andere kosten nit het
Kerkenfonds?
Tijgerberg, 1829.
VI1.—Vragen van Individueele Predikanten:
1.—Is het regelmatig godsdienstig zingen met muziek gezelschap te ondersteunen, moet zuiks niet,
bij afwezigheid, met voorkennis van den Predikant geschieden?
Predikant Edgar, 1829,

