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~lebn'Dn itsrb-l}rrbonn'Oc ~hrh - ._ ,,.__ . 

Z U ID - AF RI KAANS CHE REP U BL IE K. 

Art. 1.-De :\ ederJuir;;ch- henormde kerk bestAAt uit nl 
a .. hPn'!Jt111d~ !Semcemeu -in de 7.nin-A frikaan!<che Republiek. 
lh:-e b?lrdt>nis staat uitg;edrnkt in de nJlo-ende formula: 
"de :S-ed~rcluitsch-hervor~de kerk in lle Zu~l-.-Hrikan.nsche 
Repub!iek g-rondt zich op de leer rnn den bybcl, !\ls Gods 
hei!ig \>.Oord; den H.:ide!ber.Q";;chen catechi,.ri.1u"'; de 37 Ar
ti ke len der :S-eilerhnd.sche gdoofabe!ydt·ni;; l!.'n de .'i DordL
gche lcer-re!;Pb, z..10als die zyu rnHg-e,;telJ iu l ll l .S eu l 619 
te Dordrec Lr." 

Art. 2.-Tot de :S-dc1"1. her>. kerk aHtier behooren zy, 
die op belydenis vau gelouf tut lidm.<1ten zyn anu?enomeu; 
die, in andere landen of srnten rot de :XeJerd. herv. kel.'k 
behoord hebbende, hier komen wonen en door deuguelyke 
bewyzen >an bun lidmaatschap d0en bl~· ken; zy die in de 
Kederd. herv. kerk geuoopt zyu. 

Art. 3.-Deze al!en blyven tor de X e<lerd. lierv. kerk be
hooren, zoolang zy niet door woord of daad ten d uidelyksre 
toonen zicli nm hMr nf te "cheidon, of zoo Jang 7.)" zich J~r 
kerkelyke gemeenschap niet hebbeu on waardio- gewaa.kt. 

Art. 4.-Het bestnur der ~ederd. he:-v. kerk wordt uitf>&
Of'teud d0or kerkeraden; door de coJ.rn~i3sie der e.lgemeene 
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aftredende voorzitter constitueert de »crge.dering en doet het 
gebed. Tot het._constitueren der vergadtriug wordt ver
eischt het Yertoonen der geloofsbrieven. 

Art. 7 .-Er zal een scrioo zyn, te benoemen nit de predi
ksnten. Hy is belast met het houden der notulen der ver
gadering, met de uitgave der wetten en bepalingen, met 
de officieele correspondentien, met de bewaring der ker
kelyke papieren en docmnenten. 

Art. 8.-Er '.Lal, zooveel mogelyk is, eenigen tyd te voren, 
aan den scriba der algem. kerkverg. k ennis moeten gegeven 
worden van de voorstellen, die men in behu.udeling weuscht 
te nernen. Elk lidmaat der kerk heefo het regr; voorsr.-lleu 
te doen aa.n de hoogste kerkelyke vergadtiri.ugen, doch i.l
le€n by wyze van verzoekschrift. 

Art. 9.- De algem. kerkverg. stelt vast de wett en en be
palingen, welke voor de geheele Ned. herv. kerk ver bindend 
zyn ; van de veranderingen daarin gema.akt; wordt door dtu 
scriba aan den Uitrnerenden Raad en \' olksraa<l ke:anis ge
geven ; keunisgeving van de huishoudtllyke bepalingen aan 
de algem. verg., commissie der a.lgem. verg., l'itv. Raad vf 
V olksnad ii; uiet noo<lig. 

E:OGJFDSTU:K II. 

Comm.iasie der a.lgemeene ke.rkvergadering. 

Art. 1.- \Y anneer de algem. kerkverg. geene zitting 
houdt, zal er eene commissi!:l der algem. kerkverg. bestaan, 
die jaarlyks byeenkomt op eene plaat.s door ha.a.r zelve te be
pa.Ien. 'L,y best.aat uit Yyf leden, die ieder een secundus 
ruoeten hebben, namelyk uit den praeses en den scriba van 
de algem. kerkverg., benevens drie ouderlingen uit de algern. 
kerkverg. te benoemen. By afwezigheid van een dei- leden 
heeft de scriba. het regt. een plaatsvervanger te kiezen uit de 
leden · der laatste a lgem. kerkverg . 

.!rt. 2.-De commissie d er a.lgem. kerkverg . za.l waken 
voor de uitvoering der kerkelyke wetten en besluiten, zal 
oordeolen en besli.asen omtreut. de beteekenis, bt:doeling en 



toepassing van a.rtikelen Jer wet in voorkomende gevallen , 
alle ona(~edane zaken i u behe.ndeling nemen, de verslag.•u 
ontvangen en in overweging neruen van de verschillemle f{e
meenten en in het algemeen alle zaken wa.i.rne111eu, <lit: 111t·t 
den hloei en de h,,,uduaviug der tucht iu de ~ ed. herv. hrk 
in verband staau. 

Art. 3.-De commissie der algem. kerkverg. doet versla~ 
van het door haar verrigtte by de alg e1u. kerb. verg., terwyl 
hare handelingeu van kracht zyn, zoolang zy door de a lgt::u1. 

kerkverg. niet :z.yn verworpeu of gewp.igd. 

Art. 4.-Indien eeuig lid bezwaard is ornr eenige beslis
sing door de commissie der a.lgem. kerkverg., kan hy Zich 
beroepen op de algem. kerk verg., wier uic;spra.a.l- beslissend is . 

.Art. 5. - De commissie der algem. kerkverg. heeft het 
regt om kerkelyke onderwyzers te e:xaruineren, consulenteu 
te benoemen, kerkelyke grensscheidingen te maken, ha.nd
opfluing te verleenen tot benoeming van kerkeraden by nieu1' 
opgerigte gc:meenten, godsdienstig onderwys te bevo:rderen 
en om met bevoegde nu1gten te corresponderen. 

Art. 6.-De voorzitter van de commissie heeft het regt om 
eane buitengewone >ergaclering te beleggen, indien daartoe 
termen, door den praese:; en scriba te beoordeelen, aanwel.ig 
i'Oyn. 

Art. 7 .-Jaa,rlyks moet by de commissie der algem. kerk
verg. verslag ingedi.end Worden aaugaa.nde den toesr.and van 
iedere gemeent.e, door al de leden des kerkeraads ondertee
kend, waarin de volgende vragen ruoeten Leantwoord wor
den: 

A. \\' ordcn in uwe gemeente op wn- en feestd:1gen de gewoue 
pn:ekbeurten waa.rgenomen ? 

:B. \Vordt er ook, ten ruinste 12 malen in hct jaar, gezet over 
den catcchismus gepredikt, op de gewoi;c ty<len de lydens
st-Offen ueuaude!d en Worden er V<\ll tyd tot tyd b..Jydeni.;;... 
predikatien gehouden ? 

c. \Vordt ook het avondmaa! 4 maa.l in het jaar gehouden? 

D. \Vonlen er ook voorhereidings- en dankieggings-leetil"denen 
\"Wr en na het aYOmlmaal gd10ulien ? · 
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E . W unlt er ook !;creg1·l<l catechisatie ~ehoutlen ter ondenTyzing 
i11 de bybebche.geschiedeni:s en in de geloors- en Zl!delecr en 
:wo mogdyk ook in dt: kerkelyke ge5chiedenis? 

F . \\"ordl'n er lidmaten op den ber,aald1m .tyd aangeuomen en 
wanncer is de tyd daanoe by u bl"'paald ? 

G. \\" vrJt er ouk bebour!yk werk gemaakt van het herderlyk 
bez,,cken tier ){t:meente en byzonder der kranken? 

I L H .:t:ft er jaarly b eene gcrege!J..: aftrcding plaats van ouder
lingl·n en Jiakenoen? 

i. \\' unlc-11 er 1wtul..:n ~dwuLlen van de handeling~n des kerke
raa.l, ~ 

J. Hut grovt i~ gcdu1·endt: tlit jaar het getal zielen, liJmateu, 
gcJoupten, aangenum1:11t:11, l5d1uwdeu? 

i;::. Komen de h:uo:n <l..,:; kt:rk.:raa<l.o getrouw rer h·rk? 

L. Hoeveel zp, uwe inkomsteu en uitgan~n gedurende dit jaar? 
M. W elke zyn de kerkeigendommen? 

Art. 8.-In eene vacante gerneente zal de consulent, wan
neer hy dezelve bezoekt:, heL verslag voor de cowui1ss1e op
stellen. 

HOOFDSTU.K III_ 

§ 1. De kerkeraad. 
Art. 1.-In elke gemeente zal een afzonderlyke kerkeraad 

zyn, bestaande u~t den ptedikant of consulent, de ouderliu
g~n en diakenen der gemeeute. 

Art. 2.-De ouderlingen en diakenen behooren te zyn lid
mat.en der gemeente, sedert 1 jaar in haar midden geve:!ltigd, 
onberispelyk in belydenis en wandel, bekende voorstanders 
van de openbare godsdienst en geen tegenstre>ers >an ker
kelyke verordeningen. De ouderliugen niet beneden de 35 
jaren oud en de diakenen niet beneden de 25 jaren. De 
commissie der algem. kerkverg. is by magte, wegens byzon
d ere redenen, op den leefryd der ouderlingen nitzondering 
toe te laten. 

Art. 3.- De kerkeraad bepaalt het getal der ouderlingen 
en diakenen en regelt dit naar de talrykheid en de uitge
strekthAid der gemeente en den aa.rd der combina.tien. Het 
g etal der ouderlingen is voor het minst aan dat der diakenon 
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gelyk. Buiten deze byzondere ge>allen, door de com1111~,.1e 

dcr algem. kerk verg. te beoordeelen, is bet geral <ler ouJer
lingen en di.akenen nergens minder <l:rn 2. 

§ 2. Verkiezing der kerkeraadsleden. 

Art. 4.-De verkiezing van ouderlingen en diakenen ge
schiedt met geslotene briefjes. By de eerste stemming be
slist <le volstrekte meerderhei.d ; by de tweede stemming de 
meerderheid. Indian men dan nog niet tot eene keus kan 
komen wordt het lot geworpen tusschen de Z, die de rueeste 
stemmen op zich vereenigd hebben. 

Art. 5.-In nieuwe gemeenten wordt de eerste benoeming 
van ouderlingen en diakenen gedaan door meerderjarige, 
niet bedeelde en niet onder ceilsuur staande mans- lidmaten, 
onder de leiding van den consu\ent. 

Art. 6. - De nieu\'I" hE>noernde !eden rnn den kerker:uid 
worden op 2 achrereem·olgen<le zon<lagen a:rn ·<le gemeenta 
voorgesteld eu daarna geschiedt de be>e:-tiging. \Yanneer 
de stemming geschiedr door man,,- liclmaten , is de voorsrel
ling op 2 achrereenvolgen<le zon<lagen onnoo<lig. 

Art. 7.-Ieder, die tegen de benoeru<len eenig bezwaar 
heeft, zendt scbriftelyk zyne bedenkingen by den kerkeraad 
in. De kerkeraad beslist of de bezwaren gewigtig genoeg 
zyn om aan de commissie der ;ilgem. kerkverg. te worden 
opgezonden. Indien de bezwaren nier tiewigtig genoeg zyn 
om aan de commissie der algem. kerkverg. te worden opge
zonden, gaat men met de bevesriging voort. 

Art. 8.-De tyd van benoeming en aftreding wordt be
paald by huishoudelyke bepaling, met dieu verstande e>en
wel, cla.t eenig lid, na eenen diensttyd van 4 jare.r., weer op 
nieuw gekozen, >oorgesteld en bevestigd moet worden. 

§ 3. Werkzaamheden van den Kerkeraad. 

Art. 9.-De ambtspligten van de leden des kerkeraads 
zyn: . 

A . Zorg te dra;en roor hetgeen de openbare godsdicn toef~ning 
a:ingaat. 
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B. Acht tt.> hehl.i>n op lvt l~•·en en rle Zh i e n- \'" lll de j,,,il' n ,\n f{e

met>nte, de_ dwaleadt>n ttrug t e bren!len, de tragt'n op te 
w, kken, de ergerlyken liefderyk te be-straffen, de tucht te 
h;mJha •·en en a!les ti: <loen, wa.t tot heil van zielen kan be· 
vorderl: ·k zyn. 

c. Dw a.nnen en voore.l bt>hot>ft!gt> weduwen en Wt>ez.t>n k onJer· 
steune-11 . 

l>. Zorg te dra.gen voor de kerk:elyke eig endommPn . 

.Art. 10.-De kerkeraad bep:ult het getal, den tyd en de 
plaa.t.s der openba.re godsdienstoefeningen, draagt zorg voor 
de geregelde bediening van doop en avondmaal, opdat zy 
aan hun doe! beantwoorden en wt de meeste stichring der 
gemeente verstrekken, da.t het heilig avondma.a.l telkens, na 
voora.fgega.ne voorbereiding~predikatie, geregeld vier maa.l 
des jaars gehouden worde, dat de doopsbediening elke week, 
indien de talrykheid der gemeente het rnrdert, m11.ar ook 
niet ander5 dnn by de openly ke byeenkomsten, in teger wo01·
<ligheid, zoo maar irn mer mogelyk, der b&ide ouder:>, op de 
meest indruk wekkende wyze plaats hebbe. H et doopen bui
ten zondag en aan huis zal den lee!"aar vrygela.ten warden, 
wanneer hy daartoe noodza.kelykheid vindt. Een onecht 
kind ten <loop aangeboden, zal niet anders dan onder be
hoorlyke doopgetuigen den <loop ontvangen, doch altyd 
met voorkennis van den kerkeraad der plaats, waar het kind 
g edoop t wordt. Kinderen bonm de 7 jaar zullen niet wor- · 
den gedoopt, maar moeten ongedoopt blyven· tot dat zy be
lydenrs van bun geloof zullen hebben afge!egd, en hierom
trent zal geene uitzolidering worden toegelaten . 

.Art. 11.- De ki:irkP,raa.d zorgt voor de afneming van de be
lydenis des geloofs en de bevestiging van de nieuwe lidma
tlin in de gemeente, de karkelyke inzegening des huwelyks, 
het geregeld indienen van att estatlen der lidmaten, die van 
elders zyn ingekomen en het uitreiken van a.ttestatien a.au 
hen, die dti gemeente met der woon willen verlaten . 

.A rt. 12.- De bevest.iging der lidmaten zal geschieden 
doar d en predikant, die in tegenwoordighed der gemeente 
de na.volgende vragen aan de aaugenomenen doen zal: 
\ ..&., Gdooft gy rnn harte de leer die gy hebt b.i!eden. 



9. 

11. I I.·LL g_r ook VQOrgenomen by Jie lrer Joor Gode genaJe te 
bl.yven, de zondc t e verza.ken en een christl'lyk !even te lei<len. 

c . 0oderwcrpt gy u aan het kerkelyk opzigt, en in geval gy u 
mogt ontgaan, aan <le kerkelyke tucht. 

Art. 13.-Aan den kerkeraad is opgedragen het houden 
van registers : 

... \ ' a.n gcdoopten. 

11. Yan litlma.ten, :wowel die op belyl\i.>nis des geloofs r:yn aan
genomen, als zy die eene attestatie hebben i11gediend. 

c. Yan kerkelyk in het huwelyk beve:!tigdeu. 

Art. 14.-Een lid der gereformeerde gemeente bier ta 
Jande, wenschende wed.er opgenomen te worden, ka.n zich 
da.a.rtoe tot een der predikanten, ouderlingen, of dia.kenen 
wenden met verzoek, dat zyn wensch op de eerstvolgende 
kerkera.adsverga.det"ing worde beoordeeld of dat ioodanige 
rich ook schriftelyk t-0t den kerkeraad wende. 

Arr. I fi.-Terwyl het lidmsatschap va.n de gereformeerde 
lcerk alhier niet wordt erkend, za.l ieder lidma.at van die 
kerk, wanneer by tot de Nederd. herv. kerk wil overgaan, 
eenige vragen van den predika.nt en een of meer ouderlingen 
moeten beantwoor<len en daa.rna op de gewone wyie a.ls lid
rua.at der gemeente worden voo!"gesteld. De kerkeraden en 
predikanten z11llen, zooveel mogelyk, z.a.chtmoedigheid en. 
wysheid gebruiken . 

.A.rt . 16.- Het beroepen van een pre<likant, de benoeming 
vaa' ouderlingen en dia.kenen, de aanstelling met instructie, 
de schorsing er:. het ontslag van voorlezers en kosters, het 
afvaardigen van de daartoe bernegde !eden naa.r de algem. 
kerl..-verg., het naauwkeurig byhouden der kasboeken en het 
bewa.ren van de eigendoma-bewyzen van goeder en aa.n da 
kerk toebehoorende, dat a.Hes behoort tot de werkzaamheden 
van den kerkera.ad. 

Art. 17 .-De kerkeraad zorgt, met hnlp der gemeente, 
voor eene behoorlyke woning van den predikant . 

.A rt. 18.- De kerkeraad vergadert jaarlyks ten minste vier 
malen, by gelegenheid va.n het nachtma.al, en voort~ zoo 
dikwyls sols de omstandigheden. het vereischen . 
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·Art. 19.-Bezwareu tegen de leer >!ln een pre<liks.nt znl
leo schriftelyk jpgedienJ. en met du iJelyke bewyzen gestnafd 
moeten worden. 

Art. 20.- Elk lid des kerkeraads zal zich beyveren om hy 
bet vernemen van kwaad gerucht tegeu den predikant der 
gemeente, daMvan behoorlyk en spoedig opgave te doen 
voor den kerkeraad der gemeente, en dat met bet oog op de 
wanorde en de verwoesting, die de gemeente bedreigt, wsn
neer elk lidmaa.t der gemeente nasr goedvinden den predi
kant zyner gemeente beoordeelen en ten toon stellen kan. 

HOOFDSTUX.: IV_ 

KER KE LYKE BE Al\f BTEX. 

§ 1. Preclikanten. 
Art. 1.- Als prediksnt in eenige gemeente der Nederd. 

herv. kerk in de Z. A. Republiek zal niemand worden toe
gelaten dan die a.an eene wettige hoogeschool tot predikant 
is opgeleid, by eenig provinci&al kerkbestunr is toegelaten 
of langs een. wettigen algemeen erkenden weg bev~gd i~ 
geworden tot de evangelie bediening. 

· Arl. 2.-Wauneer by de commissie der algem. kerkverg. 
eenige twyfel bestaat aangaande den status van een candi
daa.t of predikant, die van elders komende verlangt om als 
predikant der Nederd. herv. kerk in deze republiek te wor
den toegelaten, zoo J:i.eeft de commissie het regt om voorloo
pig den toegang tot de bediening aa.n zulken predikant of 
oandidaat te ontzeggen, met bepaling tevens dat alleen op 
eene algem. kerkverg. over zoodanig verzoek zal worden be
aliat. 

Art. 3.- .Aan den predikant is opgedrsgen: 
..L De openbare verkondiging des evangeliums. · 
:s. Het bedienen van doop en avondmaal. 
c. De leiding der open bare ·god.s<lienst-O£feningen. 

D. De huwelyks-inzegening • 
.E. Het ca~echisatie.onderwya. 

-,. Het afnemen van belydenis des geloofs tn tegenwoordigheid 
van een of meer ouderlingen. 
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o. D ti hcr~erly ke zorb. 
H. Het be~tun:n rnn de \'ergadcriugen des kerkeraada. 

Art. 4.-Iu de regeling van het getal, deu tyd en de 
plaa.t.s der openbare g-0dsdieut-oefeningen, m~ken zy geene 
veraudering zonder toestemming des kerkeraads . 

.A.rt. 5.-Iu hunue geheele ambtsbediening zich gedra.
geude naar de kerkelyke reglementen en verordeninge~, 

rigten zy zich voorts naa.r de tydelyke en plaatselyke be
hoefte der gemeente, zooveel noodig in overleg met den ker
keraad. 

Art. 6.-In de herderlyke zorg voorzien zy, zoo noodig 
met raadpleging en hulp van den kerkeraad, voora! ook door 
getrouw huisbezoek en krankenbezoek. 

Art. 7 .-Het meer of minder volledig gebruik der doops
en avondmaalsformulieren moet worden overgela.ten aa.n de 
bescheidenheid en wysheid van den predikant, met ina.cht
neming van .den toestand der gemeente. 

Art. 8.-~an den predikant wordt als eene verpligting 
opgelegd het prediken over den heidelberr,-schen ca.techis
mus, het beha.ndelen der lydensgeschiedenis va.n J ezus Chris
tus, het houden va.n belydenispredikatien, benevens de ge
wone voorbereidinga- en nabetrachtings-leerredenen, voor 
en na het avondmaal. 

Art. 9.-Geen leeraar za.l, vooral op den dag des Heeren, 
in de gemeente van een anderen prediken, tenzy met ken
niageving &a.n den leeraar der gemeente, of by diens afwe
zigheid aan den kerkeraad, en gelden by die gelegenheid 
gecollecteerd zullen worden overgemaakt aan · de kerkekaa 
van zooda.nige gemeente, doch aanschryving ontvangende 
van daa.rin niet voort te gaan, zal hy die aanschryving moa
t.en gehoorzamen. In vacante gemeenten is de toe.stemllling 
noodig van den consulent of van den kerkeraa.d. 

Art. 10.-Iemand verkiezende een kind . te laten doopen 
of aannemen by een anderen predikant zal zich van een 
~chriftelyk verlof van den predikant z;yner eigene gemeente 
moeten voorzien. 



J ~-

S 2. Onderlingen. 

Art. 11.-h n de ouderlingen is opgedragen: 

..t... De behart.iging der belangen van de openbare godsvereering. 

:B. De bevordering en het toezigt op het godsdienst-onderwya. 

c. H et mede-t<>ezigt op de leden der geme1.mte, ini.vnderheid 
door hun bezoek, zoowel indien zy daartoe worden ver.rncht 
in vereeniging met cien predikant, als ook afzonderl_yk naar 
plaatselyke regeling. 

D. Y verige medewerking met den predikant in alles wat aan de 
christelyke opbouw1ng d1ir gem11entc kan diem1tig zyn. 

§ 3. Diakenen. 
Art. 12.- .A.an de diakenen is opgedragen de meer byzon

dere zorg voor de armen der gemeente; daartoe zyn zy be
la.st : 

A. Met het beheer dcr kas en kerkegoederen. 
B . .Met de inzameling der liefdegaven. 

-
c . Met het best eden van dit eeu en ander iot het doe! hetwelk: 

de christelyke gemeeute voor hare armt:n l>eoogt. 

n. T e dien einde ook met bet geregeld bezoeken der armen. 

Art. 13.- In alle gemeenten geschiedt dit alles in overleg 
met den predikant en de ouderlingen . 

.A.rt. 14.-De diakenen gaan de gemeente in het getronw 
bywonen der openbare godsvereering voor . 

. --o-· -

BT LAGE. 

A.rt . 15.- De Nederd. Herv. kerk in de Z. A. Republiek 
acht het zich ten duren pligt, zooveel doenlyk in overeen
stemming met hat gouvarnement a.Ihier, gezond en degelyk 
onderwys in de gemeeuten te bevorderen, waartoe ry leera
ren, kerkeraads-1eden en lidmaten ten sterkste opwekt om 
door gepas.te middelen, zoo op de dorpen als in de districten, 
be\wame en godvreezende onderwyzers te verkrygen. 

Art. 16.~Aan lidmaten naar elders verhuizcnde wordt de 
navolgende attestatie tor hand gestel~ : 
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I k onJ.,rr;ctt'•:kencle prcJikant h_,. de X ederd uils1•h-lt.,n ·11rm1T! 
gemccnte . . . . .. .. . . . certificrer by dnl', <lat uit hd liclrnatcn regi~ -

ter van gcmdde gtmeente blykt <la t . .. . ....... . , na 1·ooraf~aande 
geloo~iibclyc.lenis tvt lidmaat ..-an gemdde gemeentc i~ aangenomi:o. 

X . X ., Predikant. 

Op de aftegeven attestatie zal worden gezet, dat men ver
pligL is dezelve biuuen 6 maaudeu in te dienen in de ge
meente, usar welke men zich begeeft en da.t dezelve na l 
jaa.r en 6 weken niet meer geldig zal zyn. 

E:OOFDSTUX: V. 

W E T 0 P D E Y A C A T U R E N. 

§ 1. Hat ontstaan van de vaca.turen. 

Art. 1.- De vacature van eene predikants-plsats ontstaat 
door hat overlyden, het vertrek, het emeritaat, den vrywil
ligen afsumd en het ongevraagd ontslag of de ontzetting van 
hem die ze bekleedt. 

Art. 2.-Y au het overlyden van den predikant geeft de 
kerkeraa.d om·erwyld kennis aan den scriba van de commia
eie der algem. kerkverg., met opgave of de overledene eene 
weduwe of minderjarige en nog niet .tot onafhankelyk be
staan gekomene kinderen nalaat, welke de mededeel.ing doet. 
aan den Hoog-Ed. Uitv. Raad. 

Art. 3.- Het overlyden van den predilamt, nalatende eene 
weduwe of minderja.rige en nog niet tot onafhankelyk be
ataan g ekomene kinderen, doet de vacature ontsta.an voor een 
geheel jaar, terwyl aan deze naastbesta.and~n het regt wordt 
toegekend om de inkomsten Tan de vacerende predikants
plaats (bet genot van inwoning in de pastorie of van huis
huur daa.ronder begrepen), gedurende dit tydvak, met en bo
ven bet sterfkwarta.al geheel en onbezwaa.rd te genieten. 

Art. 4.-M~rderjarige kinderen van den predika.nt en alJe 
by hem inwonende bloed:- en aanverwanten ~yn gedurende 
3 maanden, te r ekenen van den tyd des overlydena, gereg~ 
tigd tot he\. genot va.n past-0rie eu al de overige in.komsten 
van de staudplaats. 



14. 

Art. J.- Een predikant naar eldera vertrekkende wordt 
door den kerkeraad, onder voorzitting van den con3ulent, 
va~ zyne betrek~ing tot de gemeente ontslagen. Aan den 
s.lzoo ontslagen predikant wordt eene acte afgegeven inge
Ticht overeenkowstig het by <lit reglement gevoegd formu
lier A.. De schadeloosstelling van den consulent voor de 
kosten aan zoodanig ontslag verbonden komt ten laete der 
roepende gemeente. 

Art. 6.-Indien een predika.nt komt te overlyden n~ zyn 
out.slag en voor zyne bevestiging in den loop der maand 
wasriu dit ontslag heeft pie.a.ts gehad, dan wordt by gere
kend nog te behooren tot <le gemeente die hy verliet, doch 
heeft zrn overlyden plaats na het einde der maand wa.arin 
hy werd ontslageu, dan wordt hy gerekend te behooren t-0t 
de gemeente die hem riep. Op beide gevallen is het bepaal
de by Art. 3 en 4 van toepassing. 

Art. 7 .-By ontslag van de betrekking tot de gemeente, 
ien gevolge van verkregen emeritaa.t of vrywilligen afst&nd 
van de dienst, wordt gehandeld al» in Art. 5 is geregeld, 
doch wordt de a.cte ingerigt uaar het formalier C en de k:o&
ten der handeliugen gedragen door hem ten wiens behoeve 
zy plaats vindt. 

Art. 8.-De weduwe van eenen in dienst zynde overleden 
predikant geniet van wege het gouvernement een pen.sioen 
van £75.- 'sjaars, benevens eene toelage nit het predi
lmnta weduwen-fonds, Welke toelage zal Worden OOrekend 
uaar den ataat der geldmiddelen van het fonds en door · 
de commieaie der algem. kerkverg. zal worden bepaald. 

Art. 9.-W anneer een predikant door ligchaams-onge
ateldheid gedwongen wordt zyn emerita.at aan te vragen, 
't welk hem gegeven wordt "salvo honors et stipendio" ( da.t 
ia: eervol ontslag met behoud van a.anspraak op pensioen ), is 
by geregtigd tot een pensioen van gouvernementswege, ge
lyUiaande met l van het tractement, dat hy als predikant 
in werkelyke dienst heeft genoten. 

Art. 10.~In eenig antler geval van pensionering, waarin 
door deze wet niet wor<lt voorzien er. waarin voorz.iening 
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nooolig ge3.cht ~ordt. zal de commis::iie tler al~cm . kn hPrf!. 
zoodanige voorstellen aan het gouvernernent rigten 11.l" h1.ar 
noodza~elyk en billyk zal voorkomen . 

Art. 11.-In geval van ongevraagd ontslag en ontzett in~ 
uit de dienst geefL de algem. kerkverg. terstou J kenni~ llll:l 

den kerkera.ad, den consulent en den C"itvoerenden Rllad. 

§ 2. V oorziening in de clienst gedurende de vacature. 

Art. 12.- In vacante g emeenten is al het leeraars en her
derswerk opgedragen aan tlen consulent. 

Art. 13.-\ oor elke gemeente worJt een con!lulent b&
noemd, ten einde in voorkomende gevallen als zoolianig naar 
het reglement op ta treden. 

Art. 14.-De benoeming der cousulenten geschiedt door 
de commissie der algem. kerherg. op voorclragt \'an den 
kerkeraad der vacante gemeente. 

Art. 15.-De consulent aanvan.rdt zyne betrek king in de 
vergadering des kerkeraads, die onder zyne voorzitting tot 
ontbinding der betrekking van den predikant tot Je gemeente 
wordt gehouden of anders in eene verga.dering, die hy be
legt, zoodra hy het berigt ontvangen heeft van he>t overly den, 
het ongevra.agd ontslag, de schorsing of afaetting uit de 
dienst van den predikant. 

Art. 16.- In de vergadering, in Art. 15 vermeld, wordt 
het archief, gewoonlyk onder den predikant berustende, 
overgenomen door den kerkeraad onder behoorlyke inventa
ris. Het archief wordt nedergelegd in eene verzekerde berg
plaats, voorzien van twee verachillende sloten, waarvan de 
aleutels de eene by den consn\ent, de andere by een van de 
ouderlingen bewaard blyven. 

Art . 17.-De consulent bekleedt in de vacante gemeente 
geheel en al de plaats van pastor loci ; zyne toestemming 
wordt gevorderd tot alle handelingen in de gemeente, welke 
buiten de predik:dienst in het herders- en leeraarswerk be
grepen zyn. 

A.rt. 18.- Niet da.n om zeer dringende redenen en niet 
buiten schriftelyk door den consulent verleende toestemming 

• 
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verg;;Jert 11e kerkcraaJ Ln 7.yne afwe1,igheid. In zood&nige 
g&\'&ilen nee1.nt deze :-Jleen besluiten omtrent <le :z.a.ken tot 
welkn behandettng- zy belegd is, en zonder zyne g0edkeu
ring wordt a.an geen der besluiten gevoig gegeven. 

Art. 19.-De consulent regelt in overleg met den kerks
raad de waarneming van het herderlyk werk. 

Art. 20.- By elk \·erschil t.u!'.schen den kerkeraa.d en den 
consulent wordt de beslissing ingeroepen van de commi~sie 
der a.lgem. kerkverg. 

Art. 21.- De consulent wordt voor zyne gewone werk
uamheden, in Artt. 15, 17 en 19 vermeld, als ook voor het 
bywonen der gewone kerkvergaderingen schadeloos ge11teld 
alleen door den kerkeraa.d, met uitiondering van de kosten, 
die, volgens Art. 5, de roepende gemeente verpligt i11 ce 
vergoeden. 

Art. 22.-De kerkeraad, buitengewoon de togenwoordig
heid van den consulent verlangende, zendt hem eene schrif
telyk.e uitnoodiging en verzf:'kert hem de vergoeding der on
kosten van het verblyf met fin van de heen- en wederreis. 

Art. 23.-De kerkeraad draagt zorg voor de goede ont
vangsli en huisvesting van den consulent of overige predi
kanten, wanneer zy in het belang der vacerende gemeente 
overkomen. 

§ 3. V oorzienllig in gevallen met vacatnren gelyk staande. 
Art. 24.-,-In geval de predikaiit zyne gemeente verlsten 

heeft, zonder in zyn dienstwerk te hebben voorzien, geeft 
de kerkeraad hiervan ten spoedigste kennis aan de com
missie der algem. kerkverg. Zoo het bestuur, na onder
ioek, daartoe termen vindt, verklaart het aan den consulent, 
da.t de gemeente in haren tegenwoordigen ·toestand als eene 
hulpbehoevende beschouwd en dat met haar als met eene 
vacante gemeente moet gehandeld worden, volgens de bepe.
lingen van Artt. 15 en 33. lndien zoodanige toestand on
verhoopt !anger dan een half jaa.r blyft bestaan, beoordeelt 
de commissie der algem. kerkverg., in overleg met den ker
kera.ad, hoe verder ial gehandeld warden, en wordt inmid
dels in de dienst by voorttluring op dezelfde '"'yze rnorzien . 
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. \rr, :! :...-Bc,·i1l1lt en: preJika.nc 1!0.,1' b.ng1l11ribu ziul,te 
tl.ch buiten sta:it 2yn dienstwerk te verrigten en kan hy zelf 
de n~reischte hulp zich niet verschaifon, can geeft de kerke
raad. op i.yn verz.oek, of anders by :ze!f, mot. ruededeeling 
11tu1 dit collcgie, hierr-an kennis rum de commis!:lie der algem. 
kerkverg., hetwe1k alsdan, o~ereenkomst!g het bepaalde in 
A rt. 34, hsndt:'lend optreedt. 'l'en M!lzien der kosten wordt 
met <le omstandigheden te mde gegn.an, 

'Wannc<>r bj de commissie der algem. krrkv~rg. door den 
kerkcraad eener gemeente bezwaar \vordt ingebr;igt wegens 
tmgeschiktheid \'an hnren predikan t tot het n•rrigtcn van 
zyu dienstwerk, uithoofde van gekrenkte geestvennogens, 
of wanneer dat bestuur buitendien grond heeft om zoodani
gen toestan<l te vermoeden, benocmt het eeue comruissie nit 
zyn miudeo, om op de pJa9ts zeke het nooJige onderzoek 
li! te stellen, Blykt het alsd:m dat dit bezwa:lr of vermoe
tlen gewond i-5, zoo wordt de predikant door de comm i:ssie 
tl.t>r nlgem. kerk\·erg., op zyn venoek cf by weigeriug of ou
bek waamheid Olll zulk een '>erzoek rn Joeu, na. bekomeu at
t est rnn een geneeskundige, op eerrnlle wyze, lUet behoud 
•;an 1.yn tractement, vuor eeu half jrun- \'11.n 2yn dienstwerk 
~utheveu, hetwelk ulsda:i dt>or den cousu!ent wor<lt- w:iarge
uomen. ~a v-erloop >"f>!l eau half j~w onderzoekt do com
mil!!ie der a.lgem. kerkverg. of de predikant wtider tot bet 
• errigte-n van zyn dienstwcrk kan worden toegelatou. In
dien het bestUU1' hiertoe geene nyheid vindt en de hoop Op 
heratel nogtans ni.et gcheel \•er!oren is, ontheft het uen pre
dihnt van zyne diena~ voor den tyd ni.n ecu geheel jaar. 
Y oor de dienst wordt inmiddels op de wyze als vroeger ge-
zorgd. W anneer ua den eersten termyu de hoop op herstel
ling g eheel is verdwenen of de krankz:innigheid na. deu lail.t 
steo termyn voortduurt, gaat he~ bestunr tot handelen o\"er, 
om een eervol ontslag te verleenen aan dt>u lyd~nden predj
ka.nt, overeeukomstig de bep1lingdn 'i"au d' tr.it op het ge
vraagde ontslng. 

Art. 26.-Ingeval rnn schorsing >an cen prcdiknnt, gee.ft 
de comruissie der s lgem. kerk>erg. daa.rvan kenois aan <leu 
coosu1ent, opda.t in de <lieu:;t der gemeente als in die eener 
vnc:;i.ture worde voonieu. D1e dicn;;;t wurllt •rnrgoed en met 
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hat overs.:.hot >:in hat tr.-.cte:ment ~1""0 r.lt. gcih&ndd J LH'°ffr c>r· rr 

komstig de bepa.lingen van het reglement voor kerkelyk op
ngt en tncht. 

§ 4. Vervulling der vaoature. 
BEROEPI~G . 

A. . VOOR DE BEROF.l'ING . 

.A.rt. 27 .-Op verzoek aan den kerkeraad doet de commis
sie der algem. kerkverg. by den Uitv. Raad aanHage om 
handopening, opdat de beroeping, tot welke de kerkeraad 
ter vervulling der vacature wenscht over te gaan, kuxme ge
schieden met aa.nbieding van het gewone tractement en ver
dere voordeelen van 'slauds wege, en rnert daarby de gron
den a.an, waarop zyn verlangen rust, om de vacature op 
dezelfde wyze t.e doen vervuld worden. 

Art. 28.-De aanvrage, . op verzoek des kerker:i.ads, ge
schiedt, zoodra bet gebleken is, dat dfl vacature zn.J ontstaan . 
\Vaar een jaar van gratie is ing etrerlen, wordt met de a11n

vrage gewacht tot op 6 maanden v66r dat het zal !{eeindigcl 
iyn. 

Ar t. '.:!9.-De toebereidselen tot de beroepiug vangen ty
dig a:i.n. W anneer een predikam naar elders vertrokken is, 
wordt het doon ven eene nieuwe beroeping, in verband met 
.A.rt. 6, verdaagd tot na :i;yne bevestiging of tot I!& den afloop 
dier maand in welke hy van zyne betrekking tot de gemeente 
is ontslagen. 

I;. 1l t DE ll l".P.OEPU'G. 

A.rt. SO.- De berueping van predikanlen geschiedt · door 
den kerkeraad vi:i·ei:ni~d met· de ou<l-kerkeraad.s!eden der 
gemeentf'. 

Art. 31.-0m ber0.-pcn te worden in de N etlerJ. herv. 
keri. te dezen lande zyn al hare predikanten en hare candi
daten t~t de hci!ige dicnst, die, wan11eer de beroepingwordt 
uitgebragt, den leeftyd van 22 jaren bereikt en by eene wet
tig erkende· instelling >an h ooger ouderwys hunne opleiding 
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ontvangeu ctt \·v!tu0iJ hebben. in het algemecn Levoegd. 
Zic ten1cr d0 Artikelen, " liovfustuk : Predikanten." 

Art. 52.-Door den korkeraad wordt de heroeping, zoodra 
zy is uitgoL1·agt, aan den beroepene bekend gema.akt, het
wdk !feschi.:Jt door de uitrv.ardiging -rnn een wettigen brief, 
ingcrigt n~r hct for mulicr A, a:in de w~t annex. 

A.rt.. 33.- De kerkeraad doet den beruepi:.brief gepaard 
gaau met eene officieele opgave van de inkomsten aa-u de 
standplaats rnrbonden. Yeranderingen in de inkornsten 
wordtu door den kerkeraad niet gemaa.kt of gedoogd zonder 
toestemruiug van de commi3sic der algem. kerherg. 

Art. 3-t - Y an het. out.,·a.ngen nm den beroopsbrief wordt 
aan den kerkeraad, die heru heeft toegezouc1en, 01n-crwyld 
door den beroepeno bet-igt gege•·en. Zoo spoedig mogelyk 
legt hy omtrent de aannemiug of afwyzing rnu die op hew 
uit-gebragte bfi'roeping eene stellige :ichriftelyke verklaring 
o>er. l ndien noodig, kan <le kerkl!mad eene terruyn vast
stellen, biuueu welkeu ue berucpene een antwooru g en:-n 
moet. 

A rt. 35.- Zoodra. het be;rigt van afwyzing ont van gen l i , 

wordt het werk Jer bcroeping teu spoedigste hervat. 

ArL 36.-De berocpene, iudien hy >erkla.ard hed't de he-
r oeping a.an te nemen, wordt op 3 achtereenvolgende Zou
da.gen aan de gemeente voor gesteld, ten eindc de berneg
den, zoo zy wett.igo bezwaren mogten hebben, in de geh-:
g enheid te stellen, om dio tegcn hem in te b:-engen. 

Art. 37.- Tot het inbreugen rnn bez~V.:Hil' teg en dun he
r oepene zyn allel!u bernegd de lli<'L uucler censuur staandc 
manslidmaten der roepcu<le gemeente. De be2waren hou
den in bepaalde beschuldiging, de evangdie-Lt'diening of 
den wandel van den beroepene bNn:.ffi::::id~, • uornt•n rnn du.i
delyke en deugdt:l_rke Luwp1.n1. Zy word~u schriftelyk_ en 
onderteekend, uitedyk op J eo twe~deu da,; n:~ dt: Jerde af
kondigiug, ornrgdegJ Liy Jt:!u ke1 kc:nrn<l. 

Art. 3S.-D~ ai: te ran be:ichuHi:;iug wordt 1net d~ da:.i,rby 
o>ergelegcfo "tuhkcn Jvvr deli kerher-•:tll 01.ner wylu opge-
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zoo<leu naar Jen pracscs vau de coru1.11issie dc:r algcul. kel'k~ 
verg. , clie aa.nstonds de commi.ssie oproept, Olil over die 
.zaak te haudelell'" en wel overet:nkomstig het. reg!ement van 
ii:erkelyk opzigt en tuch t. Zoodra de beslissiug genomen is, 
wordt daarvan aau den kerkeraad kennis gegornu . 

.A.rt. 39.-\Vanncer binneu den gestelden termyu geene 
beschuldi;<ingen zyu ingebragt of de ingebragtb by einduit
spra.ak niet gegrond of gew1gtig genoeg g eoordeeld zyn, 
wordt de be:roeps- brief met al de da.artoe noodige bescheideu 
door den kerkeraad aan de comruissie der alg6m. kerkverg, 
toegezonden wt het bekomen van ke:rke1yke goedkeuriug, 

.A.rt. 40.-De rnreiEchte Lescheideu zyn : afschrift van <le 
a.an den beroepenen toegezcndeoe opg:i.ve der inkomst~n ; 

getuigschrifo .-an -z.edelyk gedrag a.an den beroepeue afge
geven door den kerkt:raad waartoe hy behoort . 

.A.rt. 41.- By clen ueroeps-brief van een ca.qdidaat wordt 
da.arenbuven iyne acte van toelating o•·ergelegd, alsmede 
attestatie van geed zedelyk gedrag van den kerkeraad zyuer 
woonplaats, terwyl te\·eµs bepaald wo.rdi;, <lat geeu caadi
daar. bevestigd ~al wor<len in <le evangelie- bediening, voor 
en aleer by by den scriba. van de commi~sie der algem. kerk
vorg: eene fornrn!tl onderteekcnd heeft, waarin by heloof~ 
getrouw 1::n opregt de leer van de Nederd, herv. kerk. te :pre~ 
diken, en wclke formu!c mu den ua.volge~dcn i-i:ihoncl is: 

"\Vy oudergctcc:k.:nden predikanten -,,m de N ederd. h~rv, kerk 
in d~ Z. A . .P.epuoliek, verklar.m in goedt:u ~tmoede de leer, w.:lke 

_ overe,..nli.,rn::.t ig God5 heilig woorci vervat is ~n de formulieren va,n 
eenigheid Jer ~ederd. herv. kcrk, namt:ly~ q1: :XederL geloofabely. 
den is, de H .eiddbergeche cah·::hi:smui> t:"Q tit: Dorcltsche lee.rregcla 
hartelyk t e umhdwo c:n gei:rouw te .lullen ·1ecreu, beloorendc ous 
in al.lee ovtretukomstig on-i.e hrkelJ.h r eglementen stiptdyk td 
zulltn gedragen, on~ onderw<'rpende is.an het oordeel der be\•oegde 
kerkdyke b.,"~turen aihier, indien daart.egen door oris mo~ geha.n
dcld w0rd"n. De onderteektn~r >a.n dit reglement \·e4klaart door 
zyne handteekening, dat hy de leer, die in bovtngenae~de fonnu. 
lierc.n -rervat is, gelooft. overeenkomstig Gods heilig woord te zyn. 

N. B . Elk p:redikant va.n buiten inkomende, die wenschtzich be
roepba.ar te stel!en a]s prcdikant hy de Ncdt:rd. herv. ~meentcn al
hier, ~oet zich ondr:r'\\"criwu ;mu •l<>1.dfd\! lcgitiu\~lit: ab b•.>'i\'.t1g»mdct, 
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zyn, wordt de kerkelyke goedkeuring van de beroeping door 
den praeses en scribe. der commissie, namens de comm1ss1e 
der algem. kerherg. verleend. 

Art. 43.- \an de k erkelyke goedkeuring der beroeping 
geeft de soriba van de commi:.sie der algem. kerkverg. ken
nis a.an den Gitv. Raad, t.en einde van dit bestnur het bewys 
te mogen ontvangen, dat de beroepene wettiglyk geregtigd 
is tot het genot van la.nds tractement en de andere voordee
len van lands wege. H et gevra.agde bewys . van wege den 
Uitv. Raad door den soriba der commistiie ontvangen, wordt 
onmiddelyk aan den beroepene toeg~onden, met kennisge-. 
ving aan <len kerkeraa<l der roepende gemeente . 

.:l.rt. 4-1.- De nood zakelyke kosten, welke in overeonstem~ 
mfug met de bepalingen in <lit reglement veroorzaakt worden 
door de beroeping, h et ver trek en het vervoer van den be
roepen leeraar mer; huisgezin en goederen, komen ten lasts 
der roepende gemeenr;e, 

Indian een predikant de a.anbieding van eene evang£:lie-. 
bediening na.ar elders of eene andere betrekking aanneemt 
binnen den tyd van 2 jaren na den dag zyner bevestiging op 
zyne tegenwoordige standplaats, of i.ndien hy zyne betrek
king binnen :iien tyd vrywillig nederlegt, rust op hem de 
verpligting om, desgevorderd, de tot vergoeding der kosten 
uitbetaalde gelden terng te ge>en. 

C. llE;ESTIGING. 

Art. 45.- De bevestigingvan den beroepen prediksnt hee~ 
zoo spoedig mogelyk plaats na het ontvangen van het bewys 
in Art. 43 vermeld . 

.Art . 46.-De beroepen predikant levert v66r de bevesti
ging, de acte van ontslag uit de betrekking tot zyne vorige 
gemeente, by den kerkeraad zyner nieuwe gemeente in. 

Art . .47.- De bevestiging is het werk van den consulent 
a.la den pastor loci vervangende. Desverkiezende en daartoo 
verzocht, wordt deze plegtige handeling door hem afgestaan 
aan een ander predikant, doch wordt de tegenwoordigheid 
van de.I? consulent of een der laden van de commissie der 
algew. kerkverg. voreischt. 



·)·) 

DP Cvit.Su lem of .:cu Jer h:Jcu van de cornmissie in zvne 
plH.ats g-cz•JuJm1 7.'jmfo korncn rnor het werk der bevestigrng 
van we:;e Je gerneente rcis- c11 vacati.e-geltlen toe. 

Art. 48 .-Dc Lcrnstiging .-an candidaten geschiedt a.Ileen 
met opleggin.s.; tler hanllen. 

A.rt. 48. - De scriba van de commissie der algem. kerkv. 
verleent in naam der o.lgem. kerkverg. aan den 11.ls p redikant 
bevestigdeu cauJidaat eeue door hem als zoodanig geteekende 
qualifi.catie iu fonua ter \·ervulling >an al de deelen der hei
li;(e bedien ing. nnar dit formulier: 

Al"Tl:: \" .\0. lSi::Y ESTIOIS G • 

• be den sr;·ioa ,i,·r ;. ] ~l"i11 . kerkverg. vertoond zynde de acte van 
t 1>t•:at .n.; tn· d» pi"dikJi:usi. \·an Wegt.: ... ..... . gedaisteckcnd . .. ..... . 
aan ,J,·n '"·n\·. b .,· r . .. . . . l ..:ri0::e11J, en zyn eerw. op den . . . . . . . . . 
<lt: fonnule \'<i ll l«;itimatie on1lerteekend heLbeude, dus ook de wet
leu der ;\ ._·deri.1. hc:rr. ktrk vau de Z. A. Hepubliek; bet voorts ge-
Lltk«n z~· 11Jc Jat z:rn et'rw. ht't bl•roep Yau de gemeeute te .. .... . . . 
aangeuvme11 hedt en dour d"'a con ~uleut dit:r gemeente den preili-
1:rnt .. . . ... l..erii;t 5ed:tan zi·nJc, <lat <le bevt'stiging met opleg-
bitig Jt:r handt>n door dc·n wd-eerw ...... . .. ia dt: 15em,·cnte .... . ... . .is 
gcschi~d c•p den .: ....... , zoo ii:r h.:t dat doot· den onde1·gett.'ckeuJe ;n 
naam en Yan wege de algem. k urkn-rg. ,·an <le X e<lerJ. hen·. kerk 
in de Z . .A. H.q 0ublick, aan den wd-el'rw. heer .. .... . .. deze acte 
nn ~..-e~tiging wordt uitger«i k ~. 

D e alg-em. kerkvttrg. • crlane;t ran den ben~nig<le, dat hy zyn 
en1igelie-werk in al zyn~ <lt!eleu Yan predikcn, catechi:.eren, bedie
nen vau doop- en avondm:i.ai ~11 wat t"r \·erder toe Lehoort, o;creen
kometig Gods -~t'ilig v.oord ea de verurdeniugen der X ederd. berv. 
:kerk in cfo Z. A. H ..:pubiick zal \ ' t:n igten; Llat hy <lat dcien zal zoo 
als een gd;rouw .ht>rder en !eeraar, Jie ook sticht door woor<l en 
wandel, b.:taamt, opdat de za lige uitwerkingen van het evangelie 
C\nder des H eeren z(',;en bernrderd worden. De algem. kerkverg. 
verlangt, dat de gemeente, wdke hy ten herdt-r en le.:raar ii:' gege
• en, hem <lie eere en liefae~ en <lat vertrouwen, hetwelk by om zyrus 
werkE wille i.·enlieut, zal betoonrn, voor bei<len 112.a.rtoe de uitge
breidst.e wensch.en en gcL.,den ou;;bot:zcm.?ndc. 

Gegevcu .. . ..... .. . . . 
X. X .• s.::riba der commissie 

Yan de a.lgem. kerkvers. 

Art. 50,- Bin.nen eene maand na de bevestiging geefo de 
comu1ent hN iirchief in ecn~ kcrkt'.r:iad:5 rerga<lering over. 



De set. ha >' S.U d com~i,;~ 10 d .. ·r a t,;cr~. kc rk,·cr ;. . .Joet. d t' 
vervullin g der vacature o::im:ddulyk t N k ennis kou:eu va.u 
de1t ~it>. RfUld. 

A A X II .\ ~ G S E I.. 

A. Vorm van den berospsbrief. 
De kcrkeraaJ dcr :\edt"r<l. hen-. gemeente tc . .. .. .. . h .. 'Cleo wet. 

tig byecngekomt:n teu einde dcr beroeping van een herdc::r . en leeraar 
naar d.: kcrkelyku reglemcnt.en, h(·eft goerl gevondcn te b.:roepen, 
gelyk hy bpr<H•pt by di'ze. tnt hercter en keraar dezer gemeeute d~n 
ll'elc-e1·1c he1•r .. . ... . pn·dib11t tc .. . .... oi dt'n t•l'rw. C'and. tot 
de heilige clienst. t•n zulh~ •>p zoo'lllnil! tractcn11!11t·r11 1·rnuium1:nt en 
als aan dcze stamlplaats vi:rb<•mlc::n en in annc·x t' p!:)a v1• vermeld zyn. 

De kerkcraad dc. !iero,•pin,; t c·r kl 11 :1is \':lll drn ,\·d·et"rw ....... .. . 
prc:dikant te ... ... ... of ,h:n '"·:·w. .. ... breugcrnic::, \·.,.rbngt J:ir; 
hy deze berocping Lcn·iJv:i:inh g- aa?meme en 11a •le approhat ic van 
het daartoe be:ocgd.: k.-rk1·l~·k g t>za; 1:u hl't nuudi:,,'t' IJ.:wy~ van J~n 
Cit-~. Raad, t en a:tm:icn <l<!r gddc::n n.w ·~ lamh 11·e0 t.' auu Je stand
plaats verbonJeu , gekregcn t e htbhen, ten ;<poe,ligi;tc tot deze ge
meente ovt.'rkome, om door lt:er t·n voorlH:d,l , L,·~i.uur en opzigt 
:i.lles te dot-n, wat eeu hen.!er en l<"ecra<tr, O\'t:rl' t·nlwmstig Gods hei
lig woorJ, rnlgeos de ,-eroi·deningeu der X t'Ur:nl. h"rr. k1:rk alhier 
~taamt ; iuzonderheid door het \·erkondigen v1n !wt t'\' an~clie, het 
bedienen van den h. doe>p en ,·au ht:t h. avoudmaal, op de by d.: 
gemeente vastgestelde tyden, het vertroosten 1.kr :ffauki::u, het be
:zoeken der gemeente leden aan hunne huizen, Pll J oor ht:t onderwy· 
zen van de bybt-lsche en kerkelyke .geschiedenis en van do geloots
en zedeleer va.n de chrisklyke godsdienst in catechisaticn gedurendt! 
het ja.ar wekelyks te houden, frrwyl de kcrkeraa<l ·~ederkeerig al 
die achting, lieftle en medewerking btlooft, welke den regtgeaarden 
evangelie-iliena:ir t oe!.o:nt. 

Gedxui iu onu v.;rg:uieriug t.e ... ... ... den . ..... . 
D e kerktraad d£:r X ederd. huv. gemeente, 

);. x . 

13. Vorm van de acte van ontslag van brkeraad en gemeente 
voor een Terroepen predi.kant. 

D e kerkeraad der X ederd. hen-. kerk te ......... gezien hebbende 
de st ukken betrekkelyk de beroeping Yan den wd-~rw ....... ... , 
herder en leeraar van deze gemeente, tot herder en leer:ur van de 
gemeente t e . ..... . ., ontslaat hem op zyn verwek by d£:ze op eeue 
Yeteerende W.)'ZC \' au aJ.le betrekkingen np knkeraad en g'~ffit'CUW 



n . 
i1· •i,·Ni' 1•l:u1;.,, t-i< \\1•n><1·h1 lu·m v:rn h.irte tot\ ,\at \,)· :n zync 
nit>u1r" LC'trekk ing rnt°l de rnet·ste n-ueht moge arbeidcn aan de zaak 

van h;:it c:h ri~tendo1w r·n ;;t ee11s Gods beste zegeningeu tot tydely k 
u1 f'!:'u wig heil gcniet.-. 

lJen ...... . . 
De kerkeraad der 1' ederd. hen ·. gemeente te 

C. · Vorm der acte van ontalag uit de dienst der genieente 
voor een preclikant die emeritus is verklaard, of 

die zyne dienst nederlegt. 
• De kerkeraad der N edenl. hen-. g>Pnwcrite . . . . . . . . . gezien heb• 

hende de 5tukker. bdr.:kkdyk hl't emerita.it van den wel-eenr. ..... . 
herder e11 leera:ir alhier, of >ersbar: hehbende het voorneme:-1 van 
<len wel-eerw . .. . ... ... om z\·ne dienst als herder en leeraar alhier 
neder te leggen, ontsiaat h;m by de.cc up etne •·ereerendc wyze \'an 
zyne <lienst in deze gemcente, en wenscht hem van harte toe; <lat 
de rust van zyn dienstwerk hem nnttig en genoegelyk moge zyn, en 
hy steeds Gods bet:te zegeningen tot tydelyk en eeuwig heil geniete, 

De kerketan.d <let X ederd. herv. gemeente te .. . . . ... . 

D. · Vorm :van het getuigsohrift van zedelyk gedrag 
voor den verroepen predikant. 

De kerkeraad dcr N ederd. herv. gemeente van .. .. .... gezien heb• 
bende het verzoek van den wel•eerw . ..... . .. .. herder en leeraar van 
de Nederd. herv. gemeente te ... ...... houdende aanvrage om een 
getuigschri.ft aangaande zyn zeddyk gedrag, ten einde te dienen 
tcr zake der kerkelyke approba.ti_e van zyn beroep naar ... ..... . ge-
t uigt by deze naar waarheid, clat hy gedurende zyn verblyf In ons 
midden rich onberispelyk in leer eu wandel en op eene deu evange
lie-dienaar waardige wyze heeft gedragen; waarom wy hem, mede• 
broroer, die onze achting verdient1 aan het kerkelyk bestuur van 
... ... . . . aanbevelen. 

Gegeven te .... .. .. . den ........ . 
De kerker aad der Nederd. herr. g-emeente. 

HOOFDSTUX: V I . 

'WET OP DE KERKELYKE TUCHT . 

.A.LGEM.EE3E BE:PALCTGE...'l. 

A.rt . 1.- De kerkelyke tucht wordt uitgeoefend door den 
kerkeraad, de c01nmissie der algem. kerkverg., en de alg-em. 
l:erkverg. 



Art. 2.- Kerkelyk opzig t en tucht wordt uitgeoefend tot 
ha.ndha.ving der godsdienst, tot zuiverheid der zeden, tot 
het ina.chtnemen der kerkelyke wetten en verordeningen, 
vooral ook om te 1etten op deambtsverrigtingen en den wan
del dergenen, wier leer en gedrag als kerkelyke a.mbtena.ren 
op de gemeenten een moor regtstreekschen invloed uitoefe
nen. En daar de uitoefening van kerkelyk opzigt eii tucht 
moet bestaan in een godsdienstig en zedelyk t-0ezigt, zoo 
moete.n de leden va.n kerkelyke vergaderingen zich meer a.ls 
opzieners dan als regters beschouwen en den t oon en de hou
ding der bnrgerlyke regtspleging zooveel mogelyk vermyden. 

Art. 3.-De kerkelyke besturen houden in het oog, dat 
haar toezigt gaat niet slechts ovAr zooda.nige wanbedryven, 
welke de burgerlyke overheid atr&ft, ma.ar ook over allerlei 
we.ngedrag, e.lles wat aa.ndruischt tegen het avondmaalsfor
mulier en al wat aanloopt tegen de beloften by den doop, 
by het lidruaat worden en by de huwelyksverbindtenis, 
dat alles wat de goede orde k&n Y:er.storen en vergrypingen 
van opzieners der gemeente in hunne ambtsbediening, na
latigheden in hun gewigtig dienstwerk, misbruik van magt, 
byzonder strafbaar zyn, gelyk ook, dat vooral onderscheid 
gema.akt moet warden tu.sschen enkete misst.appen en door
gaande onzedelykheid, dat vooral moet g elet worden op ver
zwarende en verzachtende omstandigheden, a.lsmede op de 
hardnekkigheid in het ontkennen en tegenstreven, of ook 
de .ootmoedigheid in het belyden en onderwerpen dergenen 
die gestraft moeten worden. 

Art. 4.-Elk niet onder censnur staand lidmaat der ge
meente heeft het regt tot het doen van aanklagte, die schrif
telyk moet warden ingeleverd, doch moet zich l:.ouden 
aan de kerkelyke wetten en is verpligt om in persoon te ver
schynen zonder door eenig zaa.kgela.stigde te wa rden onder
st.eund. 

Art. 5.-Commissien, aan welke het onderzoek is opge
dragen, zullen, beh.alve in kei::keraada vergaderingen, ~
telyk verslag opmaken, waarby tevens eene duidelyke opgave 
en ontwikkeling der za.ak, de bewyzcn voor en tegen in ·h~ 
gewigt moeten wor<len voorgesteld. · 
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.Art. 6.-In de kerkelyke verga.deriagan word t ornr alle 
op het kerkelyk opzigt betrekking hebbende zaken by vol
strekte meerderheid van stemmen door de tegenwoordig 
zynde laden besloten, zullende echter geene uitspraak wor
den_ gedaan, tenzy ten minste twee derde der laden van de 
vergadering tegenwoordig zyn. 

Art. 7 .-De uit spraken der kerkvergaderingen zallen kor
telyk moeten inhouden de gronden en de Art:ik.ele!l der 
kerltelyke verordeningen wa&rop zy steunen . 

Art. 8.- Leden van de kerkel. vergaderingen mogen n1et 
oordeelen over za.ken waa.rin of zy zelve of hunne vrouwen 
of personen, welke hun in de twee eerste g'raden v&n bloed
verwa.ntschap of zwagerschap bestaan, zyn betrokken, n och 
over zaken wa.aromtrent zy reeds als leden eener mindere 
Tergadering uitspraa.k hebben gedaan. In de genoemde ge
v&lien moeten zoodsnige laden, gedurende de behandeling 

. der 21aak, afwezig zyn. Zoo de verga.dering dsardoor tot 
beneden twee derde van h&re leden mogt verminderd wor
den, za.l de zaak tot eene volgende byeenkOUll!t worden ver-
11choven. Ry de kerkeraden zal uit de la.atat a.fgetreden la
den des kerkeraa.ds het onthrekend getal door de vergade
ring worden a.a.ngevuld. 

Art. 9.-Kerkel. vergadenngen knnnen d& voor haar ver-
11chynende getuigen hunne getuigenis doen bekrachtigen 
door eeo toestammen0. a.ntwoord van hen te vorderen op de 
navolgende n-aag : "belooft gy a.ls in de tegenwoordigheid 
van den heiligen God, da.t gy ondubbelzinnig en opregt de 
wa.arheid zult spreken, hetzy in de· ve?kla.ringen die gy a.f
legt, hetzy in de antwoorden die gy geven zult"? 

.Art. 10.-Als een geroepen getuige niet verschynt of 
ongenegen is zyne ?!'etuigenis behoorlyk af te leggen, dan 
sal hy (inJ ien een lid der kerk) zicb a.an kerkelyke straf 
kunnen schuldig me.ken. 

Art. 11.-.Elk die voor eene kerkel. verg. geroepen wordt 
moet buiten wettige verhindering in pe~oon verschynen . 

.Art. 12.- lndien iemand wegens bezwaar tegen hem voor 
eene k:erk:el. verg . wordt geroepen, zal hem daar\'!ln schrif-



:a. 

telyk wordeo keonis gegeven en de dag en het uui- bepaalJ 
waarop hy moet verschynen, en zoo hy na 2 malen tot 2 on
derscheidene zittingea te zyn opgeroepen niet ve:r-schynt, 
noch wettige rcdenen voor zyne af'i\""ezigheid inbrengt, :r:al 
geene '' erdediging wordon afgewacht en over het ingebra~ 
bezwaar na.i.r lieviuding wordeu geoordeeld. 

A.rt. 13.-De onnrmydelyke kosten welke de behandeling 
eener z.a.a.k voor eeno kerkel. >erg. ruogt veroorzaakt hebben, 
zullen, na<lat. dcrzelver berekening door de rnrg. is nagezien 
en goedgekeurd, komen ten laste van hem, die by de uit
spraak is schuldig verk!aard of in het ongelyk is geateld, 
tenzy er gewigtige redenen mogten besta.a.n om de twisten
den wederz.yds huuue kosten te doen drageu. 

Iema.nd :i.ls klag er in eene kerkel. verg. optredendc za.l, 
op hare vordering, verpligt zyn, ten genoege der verg., 
borg t.e st€llen voor de betaling der k osten, jngeval hy by 
de einduitspraak ·tot de betaling woet verwezen worden. 

Art. 14.-Geene kosten kunnen evenwel in rekening ge
bragt en geledun worden, dan : 

~- De reiskosten Tan commi!sien der kerkel. collegieo waoneer 
zy zich om eenige zaak Tan hunne woonplaate, buiten den 
tyd der gewone zitting. hebben moeten verwyderen, gera
kend voor it:der uur a.fstands heen en terug te za.men 41• 

voor ieder lid. 
B. • De varb!yfkoaten voor kerke}: collegien zyn bepaald tegen 

6s. ieder11n ~ag en fis. iederen nacht voor elk lid. Om voor 
~n tweeden dag t-e kunnen vorderen, moeten 'Z.J niet minder 
daD 6 uren den eeraten ds.g zyn werkzaam gewee1t, tenzy 
het volkomen wordt aangewezen, da.t men de heha.ndeling der 
zaak op den eenten dag niet heeft kunnen voortzetten. 

c. De re~lrosten V&D getuigen die rich een afo1tand T&n 1 uur 
en daarboven van bUZ1ne woenplutsen hebben moeten ver
wyderen, berekend tegen -is. voor ieder uur afstands been en 
t.erug te zamen. De Hrblyfkoi;ten moeten warden berekend 
naar billyk:heid. 

J>, De kosten v:w het copieren van processtukken voor kerkel. 
collegi'E~n en v~ die dour de belanghebbe.nden zyn genaagd

1 

berekend tegen 6d. \'an t lke bladz.yde in folio, b~vattenJe 

n iet m inder d:w .:?v r "'b"el! 1 i·:der rnn hen ten minbte l:.! l1.1t · 
frrgrrpcri. 



x. Aile briefporten \·oor kerkd. collegien, hunne comwl,;.sien of 
leclen, t er zake dienende. 

F. De be~oldiging van bode en bedienden voor hunne d:ensten 
by buitenge.vone byeenkomsten of commissit-n, ten btdrage 
Tan 10s. per dag en 5s. voor een halven dag. 

Art. 15.-V oor zoover de kosten by het vorig Art. ver
xneld door de kerk rnoeten gedragen worden, zal daarvan 
een gespecificeerden st~t, door den secretaris van het cul
legie met de zaak belast opgemaa.kt, worden ingezouue1, 
st1.n den kerkers.ad dier gemeente, welke de .. osten mo~ ~ 

dragen. 

Art. 16.-Kosten volgens Art. 13 ten laste van een be
zwaarde gebragt, worden door den secretaris van htf .: . .. ~ .. ·" 
dat de uitspraak deed, tegen qnitantie ontvange11 eu v.::r
antwoord aan wien zulks behoort. 

Art. 17 .-De wyze waarop voorschot van gelden, waar dit 
tot onderzoek eener zaak mogt neodig zyn, gedaa11 o r' bc-;.:o
men wordt, blyft in ieder byzonder geval aan de regelin6 . a.~ 
het betrokken collegie overgelaten . 

.A.rt. 18.-Iedere kerkeL verg. zal, op aanvraag der hoo
gere, moeten overzenden &l de stukken of e.fschriiten daa.r
van, welke gediend hebben in eene voor h.aar behandelds 
zs.a.k, wa:i.romtrent hooger beroep is gedaa.n, znlks verkie
zende wet byvoeging eener nad'ere ontwikkeling van de 
gronden der door haar gadaue llitspraa\. 

§ 1. Wyze van handelen voor den kerkeraad. 
.Art. 19.-.Aan de tucht des kerkeraads zyn onderworpen 

de lidmaten zyner gexneente. De kerkeraa.d is onbevoegd 
om beslissing te nemen ten aanzien van bezwaren tegen 
dienstdoende en emeriti predi.bn- ou.derlingen en dia
.kenen . 

.Art. 20.-Ieder niet onder censuur staand manslidmaa.t 
der ke~k.- is bevoegd by den k~keraad zy»er gemeente, by 
onddl'teeken.d geschrift, bezwaren in te brengeu tegen den 
handel en.wan~ nu een lidmaat denelfde gemeente . 

.Art. 2 I .-Beschuldigingen t egen de leer van een predikant 



zullen iuliou<len <l11idelyk.e bewyzen, <lat hy de leer, welke 
volgens Gods heilig woord \•ervat is in de aangenomene for
mulieren van eeuigheid in de Nederd. herv. kerk, hetlft we
dtlrsproken eu bestreden. 

A.rt. 22.- Eenige klagt tegen de leer van een pred[kant 
moet, in welk geva! ook, gebragt worden voor den kerke
raad der gemeeut.e waarvan hy predikant is, welke kerkersad 
voorloopig de kla.gt onden oekt, en indien de kerkeraad de 
klagt gewigtig genoeg oordeelt om verdere stappen te ne
m.en, zendt hy ze met all9 daart.oe betrekkelylr ingekom en 
stukken en zyne eigene consi<leratien aan de commis:;ie der 
a lg. kerkverg. Oordeelt de kerkeraad die bezwaren on~e
grond, zou wordt de zaak van de hand gewezen met opg-ave 
van redenen en een afschrift dru.rv-a.n aan den klager t er 
hand gesteld. 

Art. 23.-ln<lien eenige klager zich in dat g eval niet te
vreden acht met de beslissing van . den kerkeraad, heeft hy 
de vryheid zich te wenden naar de coinmissie der a.lgem. 
kerkverg., met overlegging van :tyne eigene klagt en van 
een afschrifo van het besluit des kerkeraads. 

Art. 24.-De bestraffingsm.iddelen, waai-va.n zich de ker
keraad by de uitoefoning van kerkel. tucht bedient, bestaa.n: 

A. In eene naar omstandigheden ingerigte bestraffing doo! den 
predikant in naam des kerkeraads, of in het byzonder of in 
tt·~nwoordighE.>id van een ofmeer der ouderling~n. 

11. In c.-ene zoodan.ige bestraffing voor den vollen kerkeraa.d. 

c. In eene ontzettllig van het gebruik der sacramenten Toor 
een bepaalden tyd. 

D. In eene zoodanige ontzegging voor een onbepaalden ty.d. 
-.::. Li eene geheele. afsnydiug met g:ebruik van het formulier.de. i 

bans. 

Art. 25.-De kerkeraad zal by de vocriomende gevallen 
ha.ndelen, zooala het hem het beste toeachynt. By het' g&
ven van eenige uitep:raak, aangaande schtild of onachul~ ml~ 
de uitepraak. op schrift gestel.d, in de :notulen geboekt, den 
b.ezwaarde k~baar gemaakt en aan hem, desverkiezende,.. 
daarvan een afischrift ter hand gesteld worden. 
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Art. 26.- \ .. au alle beslioi;iug in zake van t uch t wordt bi.n
n en 8 dagen na hare dagteekeuing een behoorlyk voor echt 
erkend afschrift geionden aan den bezwaarde. 

Art. 27 .-Geene uitspra.ak van een kerkelyk collegie 
treedt in werking, voor dat de termynen om in hooger be
roep te kolllen verstreken zyn. 

§ 2. Wyze van handelen voor de commissie der e.l.g. k:erkverg. 

Art. ~8.-lemand zich wegens de ui tspraa.k van den ker
keraad uoz1n1ard \'indende za.! zich mogen beroepen op de 
commio:.;ie der algem. kerkverg . 

.Art. 29.-Citerlyk. 8 waken na de beslissing des kerke
ra.ad.s zal hy, indien er geappelleerd wordt, by den prMlsee 

der commiei;ie der algeru. kerkverg. een afschrift moeten in
die.nen, beht.lzende de redenen van z1n bezw_~.ar, en alleii wat 
by meent tot zyn voordeel te unnen &trekken, met byg~ 
Toegde copy der ui~apraak . 

.Art. 30.- De praeses, het noodig oorrleelende, beroept 
eene vergadering der commisaie met opgave van de rede
nen der byeenroepi.I?g, ten einde de zaak tot beslissing te 
brengen . 

.Art. 31.-De commissie heeft het regt om personen op te 
roepen voor de verga.dering om inlichtingen in te winnen. 
W a.nneer de _bezwaarde na g eda.ne oproeping niet mogt ver
echynen, :z;onder opgave va.n wettige redenen, zal hy ala een 
tegenstrever der wetr.en beschouwd en als zoodanig door de 
comw.issie behaii.deld worden . 

.A.rt. 32.-W a.nneer een predilant beschuldig.d wordt van 
eene zaa.k Tan ernstigen en gerucht.m&kenden a.a.rd, zooala 
nn onzedelyk.heid of een slecht levensgedrag, zoo zal de 
comniii111ie het regt hebben den aangeklaagde provisioneel 
te achonlen. in zyne dienat, daarvan kennis gevende aan de 
algem. kerk.>erg., die aanstonas moet worden opgeroepen . 

.Art. 33 . ......-Het sa.laris -ran een predikant, die volgens .Art. 
32, provisioneel of Len gevolge eener- uitspra.ak voor bepaal
clu i of 'JnbepaaJden tyd gescborsli is, WIJrdli Ontvangen door 
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den scrib!I. der algem. l:: erkverg. of diens gemagtigde en na 
&ftrek der onkosten der in zyne plaats dienstdoende predi
kanten e.a.n den geschorsta uitbetaald. Indian de provisio
neele achorsillg by de eindbeslissing door vryspraak wordt 
a.chtel"volgd, zoo worden de voor onkosten afgetrokken gel
den door de ker.k asn den vroeger g eschorsten prsdikant 
vergoed. 

Art. 34.-De bestraffings-middelen va.n welke de comtn. 
der algem. kerkverg. kan gebruik. maken omtrent predikan
ten zyn: 

•· Srhor(<ing in de dirnr.t Yoor een bepaalden tyd zonder ver· 
lies v:m tractement. 

B. Dergelyke schor;;ing in de dienst met i;eheel of gedeeltelyk 
verlies van tractement. 

c. Schorsing in de dienst voor een onbepaalden tyd met of zon
der veriies van tractement. 

D. lJitspraak met kenni•geving aan de algern. kerherg., da.t 
de predikant behoort af~ezet te worden. welke afzet\ing al
leen door de algem. kerb-erg. kan geHchieJen. 

Art. 35.-Geschillen in kerkeraadsvergaderingen of tus-
8Chen kerkeraadsleden, zoo ook tusschen kerkeraden en la
den der gemeente ontstaan, worden onm:iddelyk gebra.gt 
Toor de conunisaie der a.lgem. kerk.verg. en duot- ha.a.r beoor
deeld. 

A.rt. 36.-De bestraffi.ngsmi.ddelen, van welke de cotn
missie der a.lgem. kerkverg. kan gebruik ma.ken omtrent ou
derlingen en dia.kenen zyn : 

..&.. Schorsing in de dienst. 

B . Geheele ontzettlng uit de dienat met verbeuring van de reg. 
t en en voorregten aan de bediening verbonden. 

§ 3. Wyze van handelen voor de algem. brkverg. 

A.rt. 37 .-Iema.nd rich wegens de nitspraak van de com
missie der a.lgem. kerkverg. bezwaard a.chtende zal zich mo
Ken beroepen op de &lgem. k.erkverg. 

Art. 38.-Eenig persoon door de commissie der a.lgem. 
kerkverg. veroordeeld en rich beroepende op de a.lgem. 
kerkverg., zal ha.ngende het appal zi.ch moeten houden &an 



de uitspraak v::in de commissie der a.lgem. keril.verg. Ver
gelyk Art. 27. 

Art. 39.- De a.lgem. kerkverg. bepaalt op welke wyze bet 
appel zal moeten behand~ld worden. 

Art. 40.-Een hooger kerkelyk bestuur ontw~rende dat een 
kerkeraad op bestaande verkeerdheden geen acht slaat of 
een t.a zyner kennis gebragt bezwaar, zonder het behoorlyk 
onderzocht te hehben, ter zyde legt, vraagt daaromtrent in
lichting aan het lager collegie. Indian de gegeven inlich
tingen onvoldoeode bevonden worden, spoort het hoogern 
collegie het lagere tot handelen aan en neemt, na herhaaldo 
weigering of by voortdurende vertraging van het laatstge
noemde, eindelyk zelf het onderzoek van de zaak ter hand 
en doet wat het lager collegie had behooren te doen. 

BY LAGE_ 

KERKELYKE FONDSEX. 

§ 1. Algemeen fonds. 

Art. 1.- V oor de uitgaven der algem. verg. en hare com
missie zal van elke 100 lidmaten £1.- gevraagd worden, te 
betalen door den kerkeraad van elke gemeente. 

Art. 2.- Het is schriftmatig en pligtmatig dat de leden 
van de gemeente voorzien in de uitga.ven benoodigd tpt in
standhouding van de openbare eeredienst en tot onderste11-
ning der armen in de gemeente. 

§ 2. Gemeente fonds. 
Art. 3.-0m hierin te voorzien zal in iedere g,emeent-e een 

gemeente-fonds zyn. onder bestuur van den kerkeraad, waar
uit de loopende nitga.ven van de bewldigde ambtenaren en 
de reparatien aan de kerkelyke gebouwen, het ·<'nderhoud 
der armen, bydragen ~ot net algem. ke.>kfonds en het predi-
kants-weduwen-fonds geschieden. - · 

.A.rt. 4._...:Dit gemeente-fonds zal bestii.a.n : 
.t.. Uit collecten by de openbare godsdienst-oefeningen. 
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""· 
'.8. Uit registntie gelden by doop, &&Linemen v &n lidma.tea ea 

huwelyksbev01tiging. 
c. Uit nywillige va.ste jaarlykache hydra.gen der !eden. 

N .B. Vooral tot bet laat i!te za.l de kerkeraad de gemeente 
uitdrulckelyk opwekken. 

Art. 5.-De regiatrstie-gelden Ztlllen voor el.ke gemeente 
syn als volgt : 

.A.. By het doopen van ~ kind: 
op gewonen tyd 511. ; ' op.buitengewonen tyd 156. 

(V a.n dit laatite zyn 106. voor den leeraar). 
B. By de a•nneming van lidmaten : 

op gewonen tyd 7s. 6d. ; op buitengewonen tyd £2.-
c . By het beveatigen ~an hu\%lyken op bui~ngewouen tyd: 

Voor den leeraM £2.-
D. Voor het afiezen der huwelyks geboden: l s. 6d. 
B. V oor het uitreiken n.n att.estatien : 7 a. 6d. 
7. Voor bet ligten der huwelylcsgeboden : 7s. 6d. 

Art. 6.- De kerkeraad van iedere gemeente za.l tracht~n 
dit gemeentafonds op zulk een voet te brengen dat by he5 
begin des jaa.rs genoegz&me gelden in kas zyn om in de loo
pende ui5gaven va.n het ja.ar te voomen, en zooveel a.ls mo
gelyk ia het m&ken van schulden te vermyden. 

Art. 7 .-W aarlyk behoeftige gemeente I eden zullen van 
het betalen dezer gelden geheel of gedee1te1yk veNIOOoond 
blyven. 

§ 3. -Predikanta-weduwenfonda. 
A.rt. 8.- By de algem. kerkverg. berust het ~tunr van 

ean algemeen kerkelyk fonds, bestemd tot ondersteuning in 
de eerste pl&ats van de wednwen en voort.s van de minderja
rige ouderlooze ltinderen V&Il de predik.anten der Nederd. 
herv. kerk. De algem. kerkverg. benoemt een kas11ier voor 
bet fonds. 

Art. 9.-0m ondersteoning uit het fonds te genieten wordt 
gevorderd da.t de weduwen of de kinderen dien het aangaal 
leden zyn der N ederd. herv. kerk. 

Art. 10.-De oo.derl<>Oze minderjarige kinderen traden ge
zatnelyk op voor het aandeel, hetwelk: der moeder in haar 
leven zou syn toegekomen. 

Art. 11.-Tot deebieming aan dit fondli z.yn verpligt : 
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i. Al de J ienstdoende prcJ ikanten der Nederd. hen. keri: . 
B. Al de pensioen genietende pre<likanten. 

A.rt. l~.-Tot deelneming zyn bevoegd de uit de dienat. 
ontzette predikanten, indien zy binnen 2 ~nden na bet 
ontvangen van de l&atste aitBpraak tot de ontzetting aan den 
kaasier der algem. kerkverg. de V6l'klaring VaU deelgenoot te 
willen blyven hebben overgelegd. 

Art. 13.-Het fonds beet.a&t nit de bydragen "ran predi
kanten by hnnne in dienst treding, een gedeelte van tronw
doop- en aanneemgeld, trouwen en hertrouwen en uit alle 
gift.en en erfmakingen. 

Art. 14.-De renten van he• ingeschreven k.&pit&al, bene
nne de jaarlyksche contributien der predikanten en der ge
meenten, met de renten der tydelyke belegging, zyn be
atemd voor de uitkeering t.elk.en ja.re aa.n de deelgeregti~e 
wed11wen en kinderen te doen. Naar de berekening van 
d~ inkomsten en de behoeften, welke vennoedelyk aan het 
einde des ja.ars znllen blyken te bestaan, wordt de uitkeering 
jaarlyb door de &!gem. kerkverg., volgens eene raming naar 
ha.ar beete weten geregeld en Taatgeateld . 

• 
.A.rt. 15.-De predikanten in Art. 11 tet deelneming ver-

pligt verklaard d.ragtm j&&rly~ by tot. de beun : 
i . De dienatdoende predika.nten •an <le Ned: herY. kerk £3 0 0 
B. De pensioen. genietende . ,, 1 10 0 

~ 16.-De nit de die~ omette predikanten, die vol-
pna Art. 12 $0t deelneming bevoegd zyn vel'k!aard dragen, 
miien """! tot. het deelgenoo~p zyn toegetreden, by de 
eom van £1·10. 

Art. 17.-Elk.& gemeeate stut ten voordeele nn het we-
duwenfonda af: 

.l. V a.n het trouwgeld lt. 6d. 
B. V a.n het aanneemgeld 2s. 6d. 
c. Van het doopgeld ls. 
l>. • De collecte by elke voorbereidings-predikatie. 

Arl. 18.-Ecn predikant betaalt by tyne in dienBt treding £6.-

Art. 19.-By trouwen en hertrouweJi wordt £3.- bygedragen. 
welke gelden mede ve~chuldigd zyn door den predikant die gehuwe 
zynde in dienst t.reedt. 



K . B . V oor d.eze gelden wor<lt eene a.de rnn inschryving a.fgegt!
veu, waarvan een dnplicuat ten alle tyde wordt verkrygbaar ge,teld. 

Art. 20.-De predikanten en de vel'llChillendc gemeenten betalcn 
l:aunne contributien jaarlyks aan den k~er. By nalat ighciJ ge;;ft 
de kaasier daarvan kennis aan de commissie der algem. kerherg. 

Art. 21.-Een uit de dienst ontzet~ predikant, deelgereg t igde 
van de beurs gi.-bleven, betaalt zyne contributie v66r den lsten Mei 
n n ieder jaar by den kassier van het fonds. By nalatigheid nn ~ 
jaren is hy van iyne deelgeregtigheid verval!en, na 2 walen door 
den kassier ~ewaarschuwd te zyn, eene maand na den een>tt!n eu 
eene maand na den tweeden verva!tyd. 

Art. 22.-De kassier is gemagtigd tot bet ont·rnngcn van de rente 
en van &lie verdere inkomsten der weduwen-beun;. Hy zurgt voor 
de tydelyke belegging der beschikbare gelden . H~- doet j a.arly ks 
rekening en verantwoording van zyne a.Wn.inistrlt ie aau de <:0mmi1-
sie der algem. kerkverg. en atelt behoorlyke borgeu. 

Art. 23.-D ti kassier zal, wanneer de a.anvr.i.ag van Je uitbetaliug 
geschiedt, dt! betaling niet doen volgen, dan na durtet: uitdrulc:ke
lyk door de commil'llie tier algem. kerkverg. te zyn gemagti~d. l>e 
kassier maakt jaarlyks een kort vet8lag op van den staat uer beurs 
voo.r de deelgeregtigden . 

.A A N' H A N' GS E L . 

A. Het officieel orgaan. 
De algem. kerkverg. beveelt aa.n bet oprigten van eene couran t 

die elke S maanden zal verschynen onder den titel nn : " K er.led y lte 
courant Tan de Nederd. herv. k.erk in de Z. A. Republiek," waarin 
alle byzonderheden van de verachillende gemeenten en alle nieuw,;. 
tydingen zullen warden opgenome~, terwyl daarin tevens de gelegen
heid za1 warden gegeven om de ledtn der gemeente bek~nd te mil.en 
met &l het wetenawaardige op kerkelyk en godsdieolltig gebied. 

B. Geda.chtanis-viering van de hervorming. 
Op den 3laten October of op den Zondag tlen nua,;t tln daaraan 

zullen in het openbaar de geachiedenlii en de zegeni.ngen der her
Tonning in gedaehtenis gehouden wCJrdtin. 

0. Betrekking tot de andere kerkgenootsohappen. 
D~ algem. kerlcverg. wenscht met de ledtin der zusterkerkeo, die 

met ons dezelfde boofiizaken in leer en !even van het ware christen
i om van alle eeuwen ou1hi.>h:en en lil'fhebben, iu broederlyke be-
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tre.~iil~ :e a\, .. 3.i'.l ~~ ~'4~ J :- ;:r:>23.n ~6er. ~~ tot d~ :t~r .!e!7ke- vcr;r~ 
r:;~>+..<n, i;;i~ .; zy ·tich. onckrt•f·;rpc:i:. H o hd herd~lyk. opt igt van Jet? 

~.:rki:ra ,.d . · · 

D. fut !!uw11lyk. 
. . "'' . Huwely1':en zni!.'er, wo::-d.<:u i.:i.ge:i:~g<;ud door den l~rall.: der ge-

moo-n~·.waar£.~ -~ of bride p~:-tyen t..,~ooren. P redikanten 2yn 
gebotid~n: ~y'ch i:iev.es:iging var. huwelyke.: un de inachtneming 
der la.ndJwett e::i. Eu,...ely~tm zuUen worden inge-ie>gend n:i. afkon
ttig:ng ¥r h uwelyks geboden of op ven:von van eene huwelyka li
<.~tie, doc.h in geen ~-ev&l dan na.d.at. men oon bew::s he€ft i.ugele\"erd, 

- <lat men a.'ll1 de btir!?;er!\'li:e wetteo Ol'!!ts-ent het huwe!yk• volc!aa!l 
h~i\. Overeenkom~tig de Grondwet :z:cll€n op 3 ach~r~nvolgen<le 
wndagen de gebode>n moi:tP.n worden afgelsze:l. Op den eerstvol
g~11den Zondag na dP afiei ing der gebodeu z ullen door den leera.ar 
k0;1t.el003 .:ic paren in hE:t huwt!yk wor<len be'IE1;tigd; indien ?l'.len 
he~ op eeneu anderen d.o;g verlangt ?.a! de leeraa.r da.artoe vryheid 
hebbeu, mit.a men d:1.u;-oor £ 2. ext ra aa.n den ~t?">.:a.ar betale, en er 
drie getuigen tcge" wocrdig zyr. . 

.1!dui1 door O!!!I opgemaakt op den 26.it-cn April 1869 om voor te 
! .:g~en :i.a.=i dee. k. alg~m. kerkverg. <ier ~ederd. herv. kill"~ in de 
.Z. A . R< pubEt>k. 

De comrrii.soiie der A.l~m. ker~verg. v1u1 de N e<ierd. 
herv. gemecntan in de Z. A.. Repnbliek, 

(Was Geteekend), H. 8. PRETORIUS,J 
G. W. ~-MJ!8, ~- !· Pr~~C's, H.P. POTG.IETER, Oti.derl. 
A. J . BLG..'..MA. ~..S. h. t. :S,-.J. A. P. CRONJEE, 

A1dt1$ dooir or.a vsstgesteld op de algem. kerkverg., i.itting hou
dande t e H t.>idelb,,rg, den 29st~m November 1869 en volgende dagen 

(W a.B Get-eekend) : 
D. HN DER HO F'F, h. t. B. A, KLOPPER, 

Pra.e&M, J . F. SCHUTTE, 
X. J. >. \L~R~ELO, h. t. G. J . Sl\TYMAN, 

Smba., H. L. PRETORIUS, 
G W. S?!H T S, , .. d. m. J . Z. UYS, 
A. J. Bi:Jll-:MA~~ >. d. m. . L. JORDA.AN. 
J . P. PRi;-.::)LOu, S. P. BOTHA. 
A- p _ \.' i"'O~J"E t: , P . J. VAN HE.EBDEN, 
F. J .. lOUBKRT. J . A.. BREEDT, 
M. M, ;:>. Pi:U~:SLOO, J. J . VA.lf STADEN, 
J. H . NEL, P . F. RTRYDOM, 
J. H . B.lR:\"ART, C. F . J . MEYER. 

~edrukt 1'y J.P. Bouros, Barg9traat No. 54, Potchefstroom. 
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