OTIJEEN
DEE

EERSTE EN TWEEDE

SYNODALE

VERGA1JERINGEN
VAN D~

NEDliD[IT~Cll GER~fOR1II~1RDE KERK
3
ORANJE VRIJSTAAT.

O.A.

D.

GEDRURT ‘IE BLOEMPONTEIN DOOR THOMAS WRITE.

istc

i~s.

2

EEESTE VEROADERING.

Van Fauresmith: Vs. A. A. Lousy, on do Ouderlingen R. Robin
son en S W. ;‘au der Morwo.
Van Smithfield: ~s. P. Roux; (a.fwezig: do ouderlingen 3. G.
Landman en 0. S. dii ToiL).
Van Harrismith: Niemand.
Van l3oshof: Vs. H. W. Brandt, en do OudertingenJ. W. Swart
en V. J. A. Craffort.
Van Jaoobsdal : Niomand.
Van K.rooustad: Do Ouderlingen Oh. Cihiere, senr., en Gernt
Seheepers.
Van Philippolis: Ds. C. Fraser, en de Ouderlingen B. N. Grob
belaar en 3. 3. Boshof.
Van Edenburg: Do Onderlingen Fr. Cloeto en A. 3. Pienaar.
Van Heidelberg: Do Ouderlingon P. W. Grobbelaar en L. A, V.
Roux; (afwezig: W. W. van der Merwe).
Thans komt do Leeraar van Harrismith, De. D. MacMillan, ter
vorgadering en legt over eene *opy van do notulen eenor kerkyor
gadering zijner gemeente, dd. 13 Maart.
Afwezigo BB.—Hieruit blijkb, dab nevens den Leeraar, do BB. On
derlingen Fredrik do Jager en Cornelis do Villiers benoemd waren
ale af~evaardigden naar doze Synode. Wegens landsomstandigheden
eehter, heeft niemand dier ]3B. den Leoraar kunnon vergezoflen.
Do Vergadering berust bierin; maar do Pr~ses wijst op hot infor
meele, dat alleen do Scriba des Korkeraads dit Notnlen-Extract
(dab tevons ale geloofsbrief dienen moest) heefb onderteokend.
Do Predikant van Bloemfontein, gesecondeerd door den Onder
ling van Kroonstad (Cilliers), stolt voor : Dat do vergadering dit
maal hot informeele voorbij zie. Hierin borust ook do Voorzitter,
mite do vergadeñng den Scriba magtige den Harrismithschen Ker
keraad hierop opmorkzaani to maken, dat dezo hot formoele voortaan
hater bchartige.—_Dit woidt nangenomen.

(Brievet~ Jet ajwezzge a/yevaar&gden.)
Worden verder voorgelozen do brieven van do afgevaardigdo Ow
dorlingen van Smithfield, do BB. 0. 3. dii Toit on 0. Landman,
die wegens landsomstandighoden ; en die van W. W. van do Morwe,
die wegons ziokto, doze vorgadoring niot kunnon bijwonen.
Do vergadering bernet hierin, alsmede in do mondohinge mode
deehing van don Scriba, dat de Ouderling Uijs ook niet kon komen
om oorstgenoomde reden.
Do Prmses vermoedt, dab do afwozigheid der EB. van Jacobsdal,
cm dezolfdo redon is.

“-a----—— —e
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(Synodale leerrede.)
Aisnu verklaart de Voorzitter de Synode voor wet tig geconstitu_
eerd, en verzoekt den Iieeraar van Bloemfontein om do Synodai6
leerrede to bouden, waaraan deze gereedelijk voldoet.*
Na erustig gebed en zingen van. Gozang ii. : 3, boudt genoem
do Leeraar eene gepaste toespraak over Eph. r.. 22.
Naar aanleiding dozer woorden bescbouwt ZEw. Citristus als liet
Hoo,fd tier &‘emeetzte, dear doze: I. Slechis leven heeft in Christus;
II. Slechts veiligheid geniet door Christus; Ill. Slechts onderda
nigheid verschuldigd is aan Christus; IV. Stechts eenheid bent
door Christus.
Na dankzegging en zingen van Psalm cxxxiii. 1 en 3, worth
op voorstel van den Scribe den dank der vergadering gebragt,
bij monde van den Voorzitter, aan den Eerw. spreker voor doze
belangrijke leerrede.
Hot al of niet laten drnkken lokt eenige discussie uit, en daar de
Leeraar zeif bezwaar in de uitgave heeft, benoemt do Voorzitter den
Iiee,aar van I3oshof on den Scriba, om met den Eerw. sproker bierover nader, ala commissie, te beraadslagen.

(Kiezing van d’e Ii[oikrafnur4
O~ereenkomstig art. 19, N. d. gant do vergadering thans over
tot hot kiezen der Moderatnur. Allereerst beeft do stemming plaats
omtrent eon Voorzitter. Uit hot opnemen der stenimen blijkt dat
herstemming plaats moet hebben tussohen den Pr~ses ad J’oc, en den
Leeraar van Bloemfontein. Do herstemming wijst laatstgenoemd n
als Voorzitter san, die hiertegen echter bezwaar ml rengt, wecrens
ZEw6. voornemen cm, op verzoek van ZHEd. den S aatspresiden
spoedig bet luger to volgen als velclprediker.
De aftredende Voorzitter herinneit, editor, dat do stemmino’ gc
schied is, dat de to benoemen Assessor altijd do pl at van d a
Prwses vervangen han; en dat ZEw. er stork tegen is dat iemand,
en vooral eon der leeraren, vddr hot einde, doze vergadering ver
laat.
Daar dit ook hot gevoelen dot’ vergadering blijkt to zijn, laat do
Leeraar van l3locmfontejn zich de benoeming welgevallen, on aan
vaardt den Tjitttl
Hierop heeft do keuzo plaats van een Assessor, en vereenigen zich
do moeste stemmen op den afgetroden Pr~eses.
Op verlangen van den Scribe, wien het niet rogt duidelijk is of
zijne benoeming, to Smithfield, tot Scriba en Quester Synodi, ook
* Volgens Art. 19, N. C., moest do altredwide Pj~ses ut went verrig.
ten. Daar eohter do tegenwoordige Voorzifter op do Smthfieldsehe vertr;idering,
in November, doze taak volbragt had, is destijds do Predikant van Btomfontein
beuoomd, zich ditmaal vun die Utah to kwijteu,
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van kraoht is voor dezo vergadering, heeft or hieromtrent stem
ming plaats. Do uitslag is de hekraehtiging der vroegere keuze.
Nog stelt de Scriba voor, dat do Synodale zittingen zuflen gehou
den worden van ‘s morgons 9 tot 12, en van ‘s namiddags 2 tot
5 ure.
(Tegenwoordsgitezd van (tell Rest. Zendinj~ In4pector.)
Do Predikant van Philippolis herinnert de B B. ann het genoegen
dat wij smaken, door den Eerw. Zending Inspector der Ned. Ger.
Kerk in do Kaapkolonie, Ds. Chas. Murray, in ons midden to me
gen zien, en stelt voor dezen Breeder in doze vergadoring zitting to
verleenen met adviserendo stem. Dit wordt met algemeene stemmen
aangenomen.
Hoe vereerend ook, zoo heeft de Eerw. Inspector hiertegen echter
bezwaar, an daar het ZEw. buiten do orde schijnt, en daar hij mis
schien morgen reeds vertrekt. Niettemin is dit bewijs van brooder.
lijke toegenegenheid ZEw. aangenaam; en kan ZEw. oak niet nala
ten, ofschoon onofficieel, deze vergadering do meest christehjko
sympathie te verzekeren van zeer velen der Kaapsehe broederen.
Do Pr~ses doet opmerken, dat het volgens de Amerikaansche kerk
geenzins buiten do orde, maar zelfs zeer gewoon is, en, zoover ZHEw.
bekend, ook niet met onze Kerk~vetten strijdt; doch ~viI berusten in
ZEws. bezwaar. Eohter met het vriendelijk verzoek, dat onze Broe
der, vóór zija vertrek, doze vergadering opwekke en toespreke in
het belang der zending. Ann dit verzoek belooft doze waardo
Brooder volgaarne to voldoen.
(Kieziny der regiseomminie.)
Dear volgens art. 20 onzer Kerkwetten cone regtsco!nrnissie
moot benoernd warden, slant de Pr~ses als loden dier vergadering
Do Leeraren van Srnithfteld, PhilippoBs en Boshof, en do
Ouderlingen van Fauresmith (v. d. Mer~ve), van kroonstad (Cilliers),
en van Edenburg (Cloete).
Da st ikken hierop. betrekking hebbende, warden ban ter hand
gesreld, wa~rop Doud~.rdag. e. k., in do nainiddagzitbing, rappoit
moet ivorden ingeleverd.
TWEEDE ZITTING.
WOENSDAG MWDAG.
Al d Loden weêr tegen~voordig. Wordt eerst voorgelezen eon brief
van Onderl ing Muller, van Bethlehem, wegens afwezigheid.—Aan
genornen year notificatie.
(Memorzes.)
Do Scriba legt eone memorie over van eon aantal leden van Kroon
eta I, inhoudeude verzeek urn een dorp op to rigten ;—.—alsrnede (10
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Prwses een verzook van eenige loden uit Boshof, om onder Bloom..
fontein te mogen behooren, wegens minder verren afstand.
Do Leeraar van Smithfield, ondersteund door den Scriba, stelt
voor, om die stukken aan eene commissie toe to vertrouwen. De
Assessor amendeert, dat do regtscommissie hiermede worde belast,
hetwolk na cenige discussie wordt aangenomen..
(Reylement van orde.)
Do Pr~ses best thans voor hot Reglement van orde. (Zie art. b 2[.)
Do Assessor bespreekt do noodzakelijkheid, om vóór het behande—
Ion der besehrijvingspunten, onze verhouding tot do regering to be
spreken, en wenseht vooral, dat van dezo Synode eon brief gezondon
worde nan den REd. Volksraad, hot vertrouwon uitdrukkende, dat
dezelfde goode verstandhouding, welke tot hoden bestaan heeft, tus
schon dozen Staaten onze Kerk, mogo blijven bestaan. Do Scriba
keurt hot minder goed, dat do Synode al aanstonds van do orde af
wijke, daar nog goon dot beschrijvingspunton is behandeld, te meer
daar hot voorstel niet eons scbriftelijk is, en zulk eon gowigtig on-.
derworp hot biddend nadonken dozer vergadoring vordert.
(Be/tandeling Jet be3chrjjvingspunten.)
Daar do Pr~ses en bet grootsto dool der 88. zich hiermedo vet.
eonigt, en den Assessor verzocht wordt zij.n voorstel nan hot oindo
dozer zitting schriftclijk in to leveren, opdat hot morgen in bohan.
doling komo; zoo leest do Prwsos hot
Rerste Beackrijvingspunt
voor, luidondo
“Do Synode drdkke hare cbristolijko doelnoniing nit aam do BB~
“dot .ZSTederd. Get. Kerlà in do Kaqpkolonie, die door inbreuk op
“hun rogt tot handhaving van ordo on tucht, in mooitovollo orn
standighoden gobragt zijn.”—De Prodikanten van Bloomfontoin
on Winburg.
Do Voorzittor licbt dit oorsto beschrijvingspunt nader too, en hor’~
innort kottolijk aan hetgoen, sinds onzo verwijdering van do Moeder.
kerk, aldaar heeft plants gehad.
Do ]loeraar van Philippolis, gesocondoord door don Oudorling van
Panresmith (Robinson), stolt voor dit boschrijvingspunt nan to nomen, en oone commissio to benoomen om oen brief van sympathie
to schrijvon.—Aangenomon.
Do Prtesos bonoomt hiortoe: Den Assessor, don Prodikant van
Smithfiold en don Ouderling Swart van Boshof. Daar do vergade
ring or don Pr~sos NJ verlangt, stomt doze toe.
Tweede bose/srjjvinyspunt.
Do voorsteller verlangt dat dit ruste tot morgen, daar brieven,
hierop hetrokking hebbondo, nog mooton wordon ingozion.
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Derde besck4jving~punt.
“Het Rcplemnt van Orde der JCerkelijke vergadering, (Zie art.
“12, No. 14,) worde zóó veranderd, dat elk lid vrijheid hebbe
“driemaal hot woord te voeren over hot onderwerp in behandeling.”
—Be Predikant van Bloemfontein.
Na eenige discussie amendeert do Predikant van Smithfield, gese
condeerd door den Leeraar van Fauresnnth, dat dit artikel der wet
onveranderd blij ye.
Do Predikant van Boshof, gesecondeerd door den Seriba, stelt
voor, dat de lieden tweemaal het woord over hetzelfde onderwerp
voeren zullen; terwiji eindelijk de Assessor, ondersteund door den
Ouderling Robinson, van Fauresmith, No. 14 geheel wil gcroyeerd
hebben.
Be twee laatste amendementen worden afgestemd; het voorstel
van den Iiceraar van Smithfield aangenomen, waardoor het beschrij
vingspunt vervalt, en de wet hier otiveranderd blijft.
Vierde beschrijvinpepuni.
“Worde in rivisie gebragt art. 14, dat twee Ouderlingen ter Sy
“node roept, terwijl art. 27 slechts van een Ouclerling ter Rings
“vergadering spreekt.”—Be Predikant van Winburg.
Be Scriba toont de noodzakelijkheid ann van deze verandering.
Ook de Predikant van Philippolis vereenigt zich hiermede, waarover
de Leeraar van Smithfield zich verblijdt, terwijl de Prmses nit do
Dordsehe Kerkorde aantoont het ongereformeerde, om den Ouder
lingen te veel overwigt in do Hooge Vergadering te geven.
Be Leeraar van Smithfield, gesecondeerd door dien van Philippolis,
stelt voor: “Aaaname van dit beschrijvingspunt,”—waarmode de
Vergadering zich vereenigt.
Vijfde beackrijvinpspu;iC.
“Be Synode bepale den tijd tot hot inzenden van beschrijvings
“punten tot zea weken voor de opening 41cr Synode, in plaats van
“twee maanden.” (Zie Art. 21.)—Be Predikant van Bloemfontein.
Be voorsteller wijdt tilt over do noodzakelijkheid dozer verande
ring; do Scriba over bet tegendeel.
Na meerdere discussie stelt Ouderling Cilliers, van Kroonstad,
voor, ondersteund door dien van Fauresmith (Robinson), dat hot be
schrijvingspunt worde aangenomen.
Do Soriba echter, gesecondeerd door den leeraar van Smithfield,
stelt voor, dat art. 21 onveranderd blijve.—Bit laatste wordt
aangenomen.
Zesde besc1srjjvingepnn~.
“Tot het stuiten van verdere ongeregeldheden, en van de onthei
“liging der bondzegelen, gelaste de Synode den kerkeraden onder
haar ressort~ d~t do BewUzem van Lidrnaatackap worden opgeëiseht
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van die ledematen, wier namen tot dusverre niet op de registers
“verschenen.”
“Na uiterlijk iwaalf maanden~ van de sluiting dezer Synode af,
“zal het den kerkeraden niet meer vrij staan de bondzegelen te doen
“bedienen aan hen, die zich niet behoorlijk als leden der plaatse
“lijke gemeente hebben bekend gesteld.”
Van reizenden en trekkenden zullen geldige bewijzen gevraagd
“worden van Leeraar of kerkeraad der gemeente, welke zij verlie
“ten, alvorens hen tot het genot van Poop of Avondmaal toe te
“laten.”—De Predikanten van Bloemfontein en Winbnrg.
Breedvoerig wordt dit beschrijvingspunt besproken, aan welke
diseussie al de Leeraren, aismede Ouderlingen Robinson, van Faure
smith; Cloete, van Edenburg; en Scheepers, van Kroonstad, deel
nemen.
Op voorstel van den Scriba wordt de diseussie en stemming hier
over uitgesteld tot morgen, daar de tijd reeds verstreken, en de zaak
zeer bdangrijk is.
Be Assessor leest thans zijn voorstel omtrent hetgeen in den be
ginne besproken is, en dat morgen in behandeling komen zaL
Be Idadnotulen worden gelezen en, na eene kleine aanmerking,
goedgekeurd.
Be Oaderling van Kroonstad sluit deze zitting met dankzegging.
Geresumeerd en geteekend op heden, den ilden Mei, 1865.
G. VAN BE WALL, Eras. Byn.,
A. A. IJOUW, Assessor.
II. VAN BROEKHUIZEN, Scribe.

S. S. PIENAA1t,
3. 3. P. PRINSLOO,
C. 3. MAREE,
S. W. VAN PER MERWE,
U. ROBINSON,
P. ROtTX, Fred.
P. MACMILLAN, Fred.
H. W. BRANPT, Fred.
S. W. SWART,
P. 3. A. CRAFFORT,
S. A CILTJTERS,
C. FRASER, Fred.
C-. S. S. SCHEEPERS,
E. N. GROBLAAR,
3. 3.BOSROF,
F. C. CLOETE.
A. S. PIENAAR,
L. A. P. ROUX,
P. W. C-ROBBELAAR.
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11 MEI.—DBRDE ZITTING.
DONDERDAG MORGEN.

Do Pr~ses opent de vergadering. Aide BR. zijn fegentvoordig,
uitgezonderd de Leeraren van Fauresmith, Harrismith en Boshof.
Alvorens het gebed gedaan wordt, herinnert do Voorzitter de
vergadering dat do Synodale Commissie dor Nederd. Ocr. Kerk in
do Kaapkolonie dezer dagen vorgadert, en wel in ons bekende zeer
moeijelijke omstandighodcn.
Hierom zal het wensehelijk ziju, dat wij die HEw. RB. in onze
gebeden gedenken, wat ZEw. ook thans verlangt van den Tieeraar
van Smithfield, die het gebed doet.
Na hot gebed komea do dde afwezige Leeraron ter vergadenng;
en worden do Notulon gelozen, goedgekeurd en voigensart. 12,No. 24,
door a~ do loden goteekend.
De Voorzitter berhaalt thans hot reeds gisteren in hot midden
gobragto voornomen, om doze vorgadering voor hot lager op do
grenzen to verwisselen, en dringtaan dat door deBR. aanZflEw. en
Ouderling Prinsloo verlof verleend wordo, om zoo spoedig doenlijk
te vertrekken. Oudorling Robinson ondersteunt dit vorzook, vooral
daar een Loeraar in hot lagor onmisbaar is. Na oenigo disoussie
willigt do vergadoring dit vorzoek bijna unaniem in.
Op vorzook van den Scriba stolt do vergadoring den Loeraar van
Philippolis aan ale Assistont.
Thans is aan do ordo op nieuw hot zosdo beschrijvingspunt.—Zio
pag. 26 (hI. 7).
Be Assessor kan zich niot moor zoo gehool voreenigen met hot
boschrijvingspunt, tenzij aehter do twoedo zirisuodo: “bekeud go
•‘sto1d,” worde toegevoegd : “ wordondo echter aan do discrotio van
“Leoraars en kerkoradon overgolaten, om in gevallen waar do be
t’ wijzon van Iidmaatschap niet to hekomen
zijn, on die ledon bij
do opziouors der gomoonto als waardigo bolijdors bekond staan,—
“aisdan van bovenstaando bopaling af to wijkon.”
Dit voorstol wordt ondorsteund door don Assistent Scriba.
Do Oudorling van Kroonstad, gesocondeord door don Predikant
van Boshof, amondoert: “Indion do Lodomatçnregistors mogten
“zijn verloron geraakt, zoodat zij, die do sacramonton wonsehon to
“gobruikon, geen attest kunnen producoron, zoo wordt hot aanbo
“volen, tot handhaving dor goode orde, dat dusdanigo personon zich
“aau eon ondorzook ondorworpon bij den Prodikant on don korko
“raad.”
Na breodvoorigo discussio wordt hot laatsto in stemming gebragt,
doch vorworpon; torwiji hot oorspronkelijko beschrijvingspunt mob
do inlassching van do~ Assessor wordt aangenomon.
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Titans komt weer ter tafel hot voorstol van den Assessor, op gis
totem uitgostold, betreffendo do verhouding van onze JCerk tot den
Staat. Al do Predikanton, en velen dor Ouderliugen, nemen deel
aan do discussie; doch daar het art, in do Constitutie, het.welk hier
op betrekking hoeft, nietjuist bekend is aan do B13., zal heden mid
tiag doze gewigtige zaak nader besproken worden. Hot tweede be
sehrijvingspuflt zounu aan do orde zija, doch do Voorzitter wenseht
hot voor hot tegenwoordige, met verlof dot’ vorgadering, torug to
trekken.
Do vorgadering vereenigt zich hiormede op voorstel van Oudor
Iing Robinson, van Fauresmith, ouderstound door dien van Bethulie
(Roux).

Do Pr~ses tvijst do vergadering op oene incorroctie van art. 40,
alwaar in do opgave dor gelden voor hot Synodale on Weduwonfonds
vorgeten is in to Iassèhen, wat volgens art. 230 voorkomt: Huwe
lijken, 2s. 6d.
Do Leeraar van Smithfield vorlangt dat doze correctie worde uit
gesteld tot hoschrijvingspunt 9 in bohandoling komo.—Dit wordt
aangenomen.
Do Pr~ses maakt do vergadoring verdor opmerkzaam op do nood
zakolijkheid en botamelijkheid, dat eon officieol schrijven gorigt wor
do aan don Actnarius Synodi dot Kaapkolonio, vooral met bet oog
op bet Weduwenfonds.
Do Scriba stelt voor, dat do Pr~sos, met den Leoraar van Smith
field, als Commissie bonoomd worde om den HEw. Actuarius niot
slechts omtrent dit, maar ook omtrent andore punten, welko ZHEw.
behooron bokend gestold to worden, to schrijvon, met bijvoeging van
eon exemplaar onzer Korkwetten.—Dit aangenomen.
Zevende besekjivingapun&
“Do Synode spreke haar govoolon nit, of op hen, die als loden
“dot gomeonto hekond staan, doch niottogenstaande opwokking en
vormaning, noolt of zeer zelden tot kerke komen, do kerkelijke
tucht mag of moot wordon toogopast.”—De Predikant van Win
bnrg.
Do voorstoller goeft eenige verkiaring aan ziju beschrij vings
punt, ott hooft vooral op hot oog onwillige, voihardonde godsdienst
verzuimers.
Ondersehoideno BR. besprekon ernstig doze zaak, waarop do As
sessor, gosecondeord door don Ouderliug (Cloeto) van Edonhurg,
voorstolt: “Do Synodo boscbouwt hot voortdurond on moedwillig
verzuim dor openbaro christolijko bijoonkomsten en dot sacramen
ton censurabel.”—JJit aangonomen.
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VIERDE

ZITTING.

DONDERDAG MIDDSG.

Ouderling (Robinson) van Fauresmith, ondersteund door zijn
medeafgevaardigde (v. d. IVierwe), stelt voor, dat Onderling Cilliers
van Krooustad, a~s ltd dezer vergadering ontslagen worde, om den
Eerw. Zending Inspector, die op weg is naar Zou±pansberg, te ver
gezellen tot Kroonstad, zoowel wegens meerdere veiligheid als be
kendheid. Bit aangenomen; aismede op voorstel van den Iieeraar
van Philippolis, dat do Eerw. Inspector heden avond ten 7 ure al
bier eene toespraak houde over de Zendingzaak. Be Scriba wordt
belast dit verzoek ZEw te doen geworden.
(Briq a•an den HEaT. rozkaraa.)
Aan de orde is nogmaals het voorstel van den Assessor over de
verhouding van onze Kerk tot den Staat. Onder meer andere spre
kers verlangt do Scriba hot ]aatste deel des voorstels geheel te wij~.
zigen, hetwelk grootendeels de goedkeuring des Assessors wegdraagt,
zoodat het voorstel na aldus luidt
“Be Synode der Nederd. Geref. Kerk in den 0. V. Staat, intro
“ducere zich bij de regering des lands, door cone officieele kennis
“geving aan den REd.. Volksraad, dat zij zidh sinds 15 November,
“1864, te Smithfield tot een zelfstandig kerkgenootschap gevormd
“beeft. Tevens legt zij een exeniplaar harer eigene Kerkwetten over,
“waaruit de regering, die krachtens art. 22 onzer Constitatie, de
“Nederl. Herv. Kerk bevordering en ondersteuning waarborgt, in
“ zage verkrijgen kan van de wijze van bestuur dezer Kerk.
Ter
“wiji de Synode, om misverstand voor te komen, gaarne zien zou,
“dat de, in de Constitutie abusivelijk gebru.ikte titel, Nederlandsc,~
“Hervormd, juister geformuleerd werd liz Nederduitecli (Jere,for
“meerd.”
Bit voorstel thans unaniem aangenomen.
(Yersiag der regtscornmisaie.)
Nu doet do regtscommissie verslag van hare werkzaamheden.
Wcgeus het onvofledige des versiags, komt pant voor punt in be
handeling.
I. Memorie van 99 leden uit het district Kroonstad, om op de
plaats Rietfontein een nienw dorp op te rigten. Hoewel de Scriba
en do afgevaardigde van Kroonstad volgens art. 9 verlangen. dat
deze vergadering eene commissie van onderzoek beuoeme, worden
memorialisten, op voorstel van den Assessor, gesecondeerd door On
derllng (Cloete) van Edenbnrg, verwezen naar den Ring. Zie art. 33.
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II. Memorie van 6 Loden uit Boshof, die, om versehullende rede
non, te Bloemfontein de genademiddelen wensehen te gebruiken.
BaardePredikantvan Boshotnoch zijn mede.afgevanrdigde hiertegen
bezwaar heeft, zoo wordt memorialisten diL verzoek toegestaan,
hoewel ook doze zaak, volgens den Leeraar van Smithfield, ter eerste
instantie bij den Ring behoorde.
III. Klagtsohrift van Be. L. Cachet, Ladysmith, Natal.
Na breedvoerige discussie of dit stult hier al dan niet zal worden
voorgelezen, of het hier al dan niet to huis behoort, ‘vordt het voor
stel van den Leeraar van Smithfield aangenomen, om het lerug te
wijzen naar den Ring, en wet naar dien van Winburg, alwaar do be
klaagde woonachtig is.—Dit aangenomen.
IV. Baar de Prwses No. 2 der beschrijvingspunten heeft terug
getrokken, zoo worden de brieven, hierop betrekking hebbende, niet
voorgelezen.
V. Het copy der Notulen cozier Kerkeraadsvergadering to Harri
smith, betreffende het sehrijven der Smithfieldsche vergadering in
1864, aan die BB.
Be Leeraar van Harrismith verdedigt ZEw. gedrag ten opzigte
van herhaalde afwezigheid vanonze kerkvergaderingeu gedurende bet
vorige jaar.
Onderscheidene leden keuren, niet ZEWs., maar des Kerkeraads
gedrag, af, en in het voortdurend niet vervullen harer pligteu tegen
over haren Leeraar en onze vergaderingen, en tegen haar laatste
sohrijven aan de Synode.
Be Leeraar van Smithfield, gesecondeerd door den Ouderling van
Kroonstad stelt daarop voor
“Do Synode beruste in de explicatie door den Predikant van Har
“rismith gegeven, ten aanzien van do herhaalde afwezigheid van
ZEw. tot de kerkelijke vergaderingen; doth verklaart, dat het
“sLot van hot Notuleu-extract, door den Kerkeraad thans ingezon
“den, ganseh ongepast is jcgens deze hooge Kerkvergadering.”
Ook de Assessor heeft eon voorstel, gesecondeerd door den Ou
derhug van Fauresmith, waarin het genoegen der vergadering wordt
uitgedrnkt, dat do brief van de Smithfieldsche vergadering, in No
vember, 1864, heeft dod getroffen, daar toch do Leeraar van Harri
smith thans tegen woordig is; en, voorts het Notden-extract voor
notificatie aangenomen wordt,—Bit echter verworpen; en hot eer
ste aangenomcn.
Be Ouderling van Edenburg emit deze zitting met gebed.
Geresumeerd en goedgekeurd op heden den l2den Mel, 1865.

G. VAN BE WALL, Eras. Syn.,
A. A. LOUW, Asseasor.
H. VAN BROEKHUIZEN, &riba.
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12 MEX.—VIJFDE ZITTING.
VRImAG M0RGEN.
Al do BR. tegenwoordig met uitzondering van de Leeraren van
Fauresmith, Boshof en Smithfield. Be Predikant van Harrismith
opeut do vergadering met gebed. Denotulen worden gelezen, good
gokeurd en door de Moderatuur geteekend. Dc drie afwozige Leer
aren komon tor vergadering.
(Rationaril.)
De Pr~ses stelt voor Rationarii te benoemen, om do boeken van
den Scriba Synodi en den Seriba des vroegeren Tran~gariepsehen
Rings nate zien. (Zio art. 23 b. en 30 d.). Bonoemd de Loeraar
van Harrismith en de Ouderhng (Robinson) van Fauresmith.
Aan do orde:
.Briçf aat& Actuarius Synodi.
Be brief aan den Actuarius Synodi der Kaapkolonie, gisteren
aan de Commissie opgedragen, (Zie Not. p. 30, op hi.
), wordt
thans voorgelezen en besproken, ook met het oog op art. 67, 1
onzer Kerkwetten.
Do Scriba, ondersteund door den Assistent Scriba, stelt voor, dat
do vergadering dien brief goedkeure, mits een paar zinsneden wor
den ingelascht omtrent art. 67, 1.
Bit nangonomen.
No. VI der stukken voor de regtscommissie aan do orde, be
heizende bet verzoek van den heer Hofstede, om aTh zende
ling geëxamiueord te worden door dezo Synode. Na oenige discus
sie stolt do Assessor, gesecondeerd door deu Leeraar van Smithfield,
voor
“Aan den applikaut worde geantwoord door den Scuba, dat do
“Synode in zijn verzoek niet kan tredon, aangezien hij niet—naar
“art 59 ouzer Kerkwetten—in porsoon tegonwoordig is. Boven
“dien wordt den applikant te kennen gegeven, dat onderscheidone
“loden dezer Synodo hun bezwaar hebben ingebragt tegen zijne too
“lating tot zez~deling onzer Kerk, voor en aleer hij aanbevolings_
“brieven of testimonia producere van de HEw. profossoren to
Stellenbosch, onder wier leiding hij vroeger een tijd lang in de
“theologie heeft gestudeerd.”—Dit bijna unaniem aaugenomen.
Be Leeraar van Harrismith wijst op eon abuis in de wetten, daar
op pag. 10, art. 25, a, Bethlehem voorkomt onder do a parte go
meonton van den Ring van Winburg.
Do Scriba betuigt dat dit eon drakfout is, waarin de 8. berust.
Acktate beecIirijvingspun≠.
“Van deze vergadering ga een herdelijk schrijvon uit aan de go
meenten onder haar ressort, waarin do loden vooral ernstig op
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“gewek.t worden tot getrouwe viering van den Dag des Heeren.”
—Predikant van Winburg.
Na hetgcen de voorsteller orntrent dit punt gezegd heeft, wordt
het door al de Leeraren en enkele BB. Ouderlingen besproken; waar
na de Assessor, gesecondeerd door den Scriba, voorstelt
“Ten einde aan den eenen kant de kosten van het drukken eens
“herderlijken briefs te vermijden; en, aan den anderen kant, het
heilzaam doel van dit beschrijvingspunt beter te bereiken, be
“veelt de Synode den Leeraren en Opzieners der onderseheidene
“gemeenten ten sterkste flu, am bij de openbare godsdienst en
“in het huisbezoek tot getrouwer viering van den Bag des Heeren
“op te wekken.”—Dit eenparig aangenomeu.
iVegende bescll4jvingspunt.
“Be Syuode benoeme eene commissie, ten einde haar met advies
“te dienen in het beranien van middelen tot daarstelling van een
“Pensioenfonds, ten behoeve van Predikanten alhier, die later
“Emeriti mogen worden.”—De Predikant van Winburg.
Onderscheidene leden der vergadering nemen deel aan de dig.
cussie over diG onderwerp, waarvan enkelen de tijdigheid betwisten,
terwijl de Leeraar van Smithfield dit verzoek tot den REd. Voiks
raad zou willen gerigt hebben.
Be Leeraar van Fanresmith, gesecondeerd door den Ouderling
Robinson, stelt voor bet becehrijvingspnnt aan te nemen, mits er
aan toegevoegd worde: “Be commissie brenge op de eerstvolgende
“Synode rapport ult.” Aangenornen.
Leden der corn missie: De Leeraar van Smithfield en de Scriba,
met de BB. Oud rlingen Robinson (Pauresniith), Cloete (Edenburg)
Ci affort (Boshof) en Roux (Bethuiie).
Ti side beachrvvzngspun&
“De Synode benoeme eene commissie, die belast wordt met de
“redactie van een Kerkelijicen Almanak, ten behoeve van de Ned.
“Ger. Kerk in den 0. V. Staat, uit te gaven te Bloemfontein.”—
Predikant van Winbnrg.
Onderseheidene leden spreken ten gunste van het uitgeven van
van eeu eigen Kerkelijken Almanak, terwiji vooral de Leeraren van
Smithfield en Fauresmith er bezwaar in zien, en daarom voorstellen
“Aangezien aan de behoefte eens Almanaks reeds op goedkooper
“en minder moeijelijke wijze voorzien is door den Kerkelijken Al
“manak van de Kaapkolonie, zoo wijst de Synode dit besehrij.
“vingspunt van de hand.”
In stemrning gebragt, wordt dit voorstel verworpen; terwiji op
voorstel van Ouderling Cloete (Edenburg), ondersteund door Oud.
Scheepers (Kroonstad), het beschrijvingspunt aangenomen wordt.
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Tot cemmissie veer do redactie worden benoemd: de Prwses~
do Leeraren van Harrismith en Philippolis, aJsmede do Scriba.
Daar de Eerw. Zending Inspector gisteren avond, wogons bet on
gunstige woder, zijne toespraak niet heeft gohenden, zoo verlangt do
vergadering dit heden middag, op voorstel van den J~eeraar van
Philippolis, gesocondeerd door dien van Beshof..
De Eerw. Brooder neemt hierin genoegen.

ZESDE

ZITTING.

VEIJDAO Minnie.

(Toeaprazk van den .Eerw. Zending laspector)
Do Pr~ses herinnert thans do RB. dat de Eerw. Zonding Inspec.
ter de vergadering zal toespreken over do Zendingzaak.
Doze geeft alleroerst zijue blijdschap to kennen dat hot hem ver.
gund ~vordt op do eerste Synode der Nederd. Ger. Kerk van den 0.
V. Staat, over do uitbreiding van Gods koningrijk te mogen spreken.
Do Eerw. spreker entwikkelt kortelijk ~vat hot zendingswerk is,
en hoe wij ens hot best van de vervulling dozes arbeids kwijten zul
len, en welke zegeningen voor do kerk zelve hieru.it voortvloeijen.
De Prmses bedankt, namens do vergadering, den Eer~v. Brooder
voor zijue warme, opwekkende toespraak.
Do Leeraren, aismede enkele RB. Ouderlingen, nemen deel nan
hot spreken over dit gewigtvol, en te mm behartigd onderwerp.
(Foorstel ornirent de colleoten.)
Do Assessor stelt-voor, met hot oog op de aanbevolen collecto op
31 October, onderstound door Ouderling Robinson
“Anagezien do Noderd. Ger. Kerk in den 0. V. Staat tot hoden
“goon geldelijke uitgaven heeft veer binnon- of buitenlandscho zen“ding, en zij gelegenheid heeft om do RB. in do Kaapkolonie in
“dozen to ondorsteunon, zoo bosluit do Synode, dat do hijdragen
“ouzer gemeenten, volgons ‘Aanhangsel, Ne. 4, pag. 65, K. W.,’
“door elken korkoraad jaarlijks zullen wordon overgemaakt san den
Qu~stor Synodi aihier, die dit geld zal toezendon ann den Quws..
“ter, oft, der Zending Commissie in do Kaapkolonie, ter uitbroi
“ding van Gods koningrijk in hot buitenland, tot zeolang de kerk
“aihier in staat zij zelvo dit work to aanvaardon.”
Dir aangenomen; terwiji vole RB. don wensch uitdrukken, dat
bij gelegenheid van Avondmaal, of andore grooto zamenkomsten, do
gemeouten over dezending eok rondomons onderhouden, en goldelijke
bijdrageu govraagd worden.
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Is ingekomen, en wordt voorgelezen, een brief van den Onderling
3. L. Wijdeman, uit Jacobsdal, berigtende dat hij de vergadering
niet kan bijwouen.
Daar de beschrijvingspunten ziju afgehandeld, zoo stelt do Prw
sea voor om te spreken over onderwijs, vooral met het oog op de
College alluer.
ZHEw. leest voor art. 60 en 61, en wensoht dat deze schoone
stichting van Sir George Grey moor ondersteund worde. Ook andere
BR. spreken in dienzelfden zin, inzonderheid de Leeraren van Bos
hof en Harrismith, alsmede do Eerw. Zending Inspector, die door
eenige voorbeolden aantoont, hoe slecht zelfs in de Kolonie het on
derwijs onder vele buitenmensehen behartigd worth.
(Dc twecic aa.zataande Bynode.)
De eerstvolgende Synode zal gehouden worden, op voorstel van
den Ouderling van Fauresmith, te Fauresrnith, en wel over drie ja
ren, d.i., in 1868, D.V.
Do Eerw. Zending Inspector sluit do vorgadoring met dankzeg
ging.
Geresumeerd en goedgekeurd, op heden, den l3den Mei, 1865.
G. VAN BE WALL, Pras. Syn.

A. A. LOUW, Assenor.
H. VAN BROEKHUIZEN, Scriba.

18 MEI.—ZEVENDE ZIflWG.
ZATUEDAG

MoRon.

De Pr~sos opent do vergadering. Al do loden zijn tegonwoordig.
Het gehod wordt gedaan door den Assistont Scriba. Do notulen
gelezen, goedgekeurd on geteekend.
Dc Assessor best voor den brief aan do Hoogo Regering des Lands,
vroogor aan de commissie opgedragen. Na eene korte discussie en
kleine toevoeging omtrent den titel onzor Kork, wordt do brief
goodgekeurd en aangenomou.
(Deputatien naar de sS’yn ode der Kaapkolonic.)
Wordt besproken het zonden ooner deputatio, nameus doze Synode,
aan do HEw. Synode in de Kaapkolonie, hij hare aanstaande zit
tingen in October, 1867. Be Leernar van Smithfield stelt, na eenige
discussie, voor, ondersteund door Ouderhng v. d. Merwo, van
Fauresmith, dat twee Loeraren zullen worden afgezonden.
Na stemming en berstemming blijkt, dat do Assessor en do Leer
aar van Smithfield tot deputatie zijn gekozen; terwijl do vergade
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ring besluit, op voorstel van den Soriba, ondersteund door den Leer.
sar van Boshof, dat de Prmses en de Assistent Soriba als hunne Se
cundi zallen optreden.
op voorstel van den Assessor, gosecondeord door Ouderling Cloote,
van Edenburg, wordt aangenomeu:
“Dear de HEd. Volksraad waarschijnlijk in do maand Mei zijne
‘cjaarlijksche zittingen zal beginnon, in plants van Febrnaiij, ala tot
“heden, en bet ondoelmatig wordt geacht, dat beide ligohamen op
“denzelfden tijd vergaderen: zoo besluit de Synode dat hare eerst
volgende vcrgadoring, in 1808, plants hebbe op den tweeden
“Woensdag in April, en niet in Mei, zoonis de wet bepaalt.”
Do Pr~ses maakt bekend dat de Synode toestaat bet vergaderon
der twee Ringen dozen middag, om een paar zaken to bespreken.
(AUeaten 4cr Afgesc.~eidencn.)
De vergadering bespreekt do al of nict geldigheid van attesten
der Afgescheidene Kerk ten onzent, aismede andere moeijelijkhodon
ten dezen aanzien.
Be Underling van Bloemfontein, ondersteund door dien van Win
burg, stelt voor:
Do Moderatunr dezer Synode worde ds commissie bonoemd,
“om in correspondentie te troden met de Synode der Afgesoheidene
“Kerk, over onzo wederzijdsche verhouding, en bij de e. k. zittiug
“van deze Synode, te rapporteren.
“Inmiddels acht de Synode he.t strijdig met onze kerkelijke be
t’ palingen onitrent het lidmaatschap, en onmogelijk, onder bestnan
“de omstandighoden, om ledematen, door Predikanten der Afge
“soheiden Kerk aangenomen, bij hunno overkomst tot ons nb zoo.
“danig te orkennen, zondor inachtneming der gowono vormen bij
“de wet voorsobreven.”
Do Assistent Scriba stolt voor, gosecondeerd door den Leornar van
Boshof:
“Mb personen,-die in de Afgoscheiden Kerk in Zuid-Afrika aan
“genomen zijn en tot ons overkomon, zullen eon nienwe bolijdenis
“van hun goloof mooten afieggen. Zij, eehter, die vrOegor in do
Nederd. Ger. Kork in Zuid-Afrika aangenomon zijn, doch uit de
“Afgescheiden Kerk tot ons wonschen torug te keoren, zullen de ro
“denen van dat terugkeeren nan Leeraar of Ouderling opgeven, on,
wanneer gegrond,weder abs ledematon onzerKerkerkendworden.”
Do Leeraar van Smithfield, ondersteund door Ouderling Cloete,
van Edenbuxg, stolt voor:
“Be Synode bepale voorboopig, dat zi] die aangonomon en voor
“gesteld zijn in de Afgeseheiden Kerk, doch tot ons willen terug
~ keeren, openlijk door voorstelling in onze Kerk zuDen opgenomen
worden, doch wannoer vroegere ledematen onzor Kerk, van uit
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“de Afgescheidene willenwederkeeren, zij vooraf voor Leeraar en Ker
“keraad hunne dwaling moeten erkennen.”
Na breedvoerige diseussie, worden de twee laatste voorstellen ver
worpen; en hot cerate aangenomen.
(Pith Ucering dot veranderde wetsartiketen.)
Op voorstel van den Assessor, ondersteund door den Assistent
Seriba, draagt de vergadering den Scriba op, om de vetranderde ioetJ
artikelen, aismede andere besluiten dezer Synode, door de Gore/or
.meerde Kerkbode in de Kaapkolouie te doen bekend stellen, ten
gerieve van de leden onzer Kerk.
(Biddag.)
Met het oog op den moeijelijken en kommervollen toestand waar
in ons laud verkeert, vooral door de vrees voor oorlog, worth hot
houden van eon Biddag namens deze Synode besproken.
Be vergadering konit tot beslu.it dat daartoe zal worden afgezon
derd—Zondag, 28 Mei, a.s.
Be commissie, benoemd om een brief van sympathie te schrijven
aan de Synode der Nederd. Ocr. Kerk in de Kaapkolonie, zal he.
den middag dien brief voor de vergadering leggen.
Daar ook de plegtige smiting nog gesehieden moot, verdaagt de
Voorzitter do vergadering tot 4 ure.
Geresumeerd en geteekend op heden, 13 Mei, 1865.
0. VAN BE WALL, Pras. SUn.
A. A. LOUW, Aasesaor.
H. VAN BJtOEKIJU1ZEN, Scriba.
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Be Assessor leest voor den brief aan de hooge Regering des lands,
die, op voorstel van den Scriba, ondersteund door den Assistent
Sonba, wordt goedgekeurd, en door do geheele vergaderiug getee
kend.
Omtrent den brief aan de Synode in de Kaapkolonie verzoekt
de commissie (daar zij geen tijd kon vinden om dien op to stellen)
dat de Vergaaeriug haar dit toevertrouwe.—Pit aangenomen.
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(Skioing door den Moderator.)
Thans emit do Prteses met cone korte toespraak, waarin de verga
dering vooral opgewekt wordt God to danken, die haar, hoe zwak en
goring ook, verwaardigde de belangen van ziju Kerk in dit land te
behartigen, en dat steeds in den geest van broederlijke liefde en eons
gezindheid. Wederom worden do EB., inzouderheid do Synodale
commissie, herdacht; en, ten slotte, ook doze vergadering—Leer
ann en Ouderlingen—opgewekt tot getrouwheid in het ens aanbe
volen work.
Op verzoek van den Pr~ses sluit do Leeraar van Boshof met gobed en dankzegging, na het zingen van Psalm cxxxiv. vs. 8.
Geresumeerd en geteekend op heden, 15 Mel, 1865.
G. VAN DE WAIL, Pren. Syn.
A. A. 14013W, .4nessor.
H. VAN BROEKHUIZEN, BerTha.
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IN GEVOLGE “KE1tNISGEVING” IN DR GEaR?.
XIX, BL. 48 EN VOLGENDE NO3OIEES, LUIDENDE

ZAMENGEROEPEN
BODE, D.

NED. GEREF. KERK

KEEK

“Be Moderatztnr der Hoog-Eerw. Bynode van 4 Ned. Geref KerA’
in den Oranjevrijataat, geeft Isiermede kennis, dat, i’nyevolge aanzoe
ken van de beide Ringen der Kerk, eene buitengewone vergaderitsg van
evengemelde Synode gekouden gal worden, (B. V.) te Eauresmitk, den
tweedem Woensdag in April (den lOden April), A.B. 1867, ten 10
ure des voormiddags, en volgende dagen.”

Be afgevaardigden komen op den bepaalden tijd bijeen in do con
sistoriekamer der Nederd. Ger. Kerk.
Do Voorzitter, ingevolge art. 19 (a) der wetten, am., doet het
gebed, eiseht do geloofsbrieven op en leest die voor. Hieruit blijkt
dat ter vergadering zijn versehenen: van
Winburg: Geene afgevaardigden.
Fauresmith: Us. A. A. Louw, Ouderling S. W. van der
Merwe.
Smithfield: 13g. P. Roux, Ouderling H. 3. van Aswegen.
Bloemfontein: Ds. (1. Van do Wall, Ouderling J. 3. Venter.
Harrismith: Geene afgevaardigden.
Boshof: Us. H. W. Branilt, Ouderling C. 0-. Coetze.
Jacobsilal: Us. E. A. S. dii Toit, Ouderling 0-. U. S. Scholtz.
Kroonstad: Geene afgevaardigden.
Philippolis: Ds. C. Fraser, Ouderling E. R Snijman.
Edenburg: Us Aibs. P. Meiring, Ouderling A. 3. Pienaar.
Heidelberg: Ouderlingen P. W. Grobbelaar en 3. P. van .Aawe
gen.
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De geloofsbrieven in orde bevonden zijnde, zoo verklaart de Veer
zitter “do vergadering voor wettig geconstitneerd,” waarop de le
den, naar den ouderdom der gemeenten die zi) vertegenwoordigen,
de kerk binnen treden, terwiji de Voorzitter (do WEw. 0. van do
Wall) den kansel beklimt. Be plegtige opening gesehiedt, worden
de door ZHEw. eene gepaste leerrede uitgesproken, naar aanleiding
van vers 10, hoofdst. in, van den Brief aan de Efezers.
Bezo plegtigheid geëindigd zijnde, neemt do prediker den Voor
zitterstoel in.
De Prwses, wijzende op de omstandigheid dat men thans buiten
gewoon vergaderd was, en gevolgelijk de bestaande Moderatnur in
funetie blijven zal tot do e. k. gewone vergadering, hij nogthans—
der k~rke zijuen dank betnigende voor de eer en bet vertrouwen tot
hiertoe in hem gesteld—om redenen bij hem wegende, zijne betrek
king als Moderator verzoekt neder te leggen.
Be fung. Scriba (do Predikant vau Philippolis) steTh voor “Be
Moderator, met zijne toestemming, blijve in funetie.” Be Predi—
kant van Boshof secondeert dit voorstel, hetweik, in omvraag ge
bragt, wordt aangenomen. Be Moderator hat zich dit besluit wel
gevallen.
Be Assessor, wijzende op zijn aanstaand vertrek van hier naar el
ders, geeft in bedenking of het niet wel son zijn dat thans een As
sessor in zijne plaats benoemd worde.
Be Predikant van Boshof stelt voor :—° Onder tegenwoordige
ornstandigheden, door het aanstaande vertrek van den Leeraar van
Paiiresmith, worde er een secandus Assessor gekozen.”—Dit voor—
stel wordt gesecondeerd door den Underling van Philippolis, en met
algemeene stemmen aaagenomen.
Be kiezing heeft vervolgens plaats, waaruit blijkt, dat de Predi
kant van Smithfield bij volstrekte meerderheid van stemmen geko
zen word.
Be Moderator maakt nu aan tie vergadering bekend, dat hij, bij
het vertrek naar Holland van den Seriba en Qmestor Synodi, den
Predikant van Winbarg, tot zijn opvolger had aangesteld, ingevol
go het slot van art. 23, den Predikant van Philippolis, latende dit
doen aan de approbatie dezer vergadering over.
Be Predikant van Boshof stelt voor :—“ Be approbatie der Sy
node worde san do verkiezing van den Predikant van Philippolis
als Scriba en Quwstor gehecht.”—De Ouderling van Jacobsdal se
condeert dit voorstel, waarop de fling. Scriba te kennen geoff dat
hi) do betrekking van Scriba en Q.awstor Sijnodi zeer ongaarne op
zich zou nemea, em rcdenen d~e hij daarvoor meent te hebben. Hij
stelt diensvolgens voor :—“De vergadering ga over tot het kiozen
van een Scriba en Qn~estor Synodi.”—Be Predikant van Smith
field ondersteunt dit voorstel.
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Be Predikant van Edenburg stelt voor: “Do Synodc heohte hare
goedkearing nan de aanstelling tot Scriba en Qrnestor, pro. temp.,
van den Predikant van Philippolis.” Bit voorstel wordt gesecon
deerd door den Onderling van Philippolis.
Na eenige diseussie worden doze voorstellen in omvraag gebragt.
Het Iaatste verworpen zijnde, komt het tweede ter stemming, dab
tot besluit wordt gemaakt. Be stemming gesehiedt, en de uitsiag
toont den Predikant van Edenburg tot Scriba en Quwstor Synodi
gekozen to zijn.
Do Predikant van Edenburg stelt voor dat do Predikant van Phi..
lippolis als assistent Soriba agere. Dit wordt ondersteund, besloten
en verkregen.
Dc Pr~ses aoht, dat ann de orde is het voorlezen van het Regle
mont van Orde, vervat in art. 12. Bit geschiedt.
Op do vraag naar de uren van zit.tingnemen der vergadering,
wordt hesloten dat hare verrigtingen zullen worden voortgezet: des
voormiddags van 10 tot 1, en des namiddags van 3 tot 5 nut.
Be Predikant van Edenbarg verzoekt te mogen voorstellon: “Do.
ze Vergadering hetuige haren dank aan den HEw. Moderator voor
de door hem gehoudene openingsrode, en drukke baron wcnseh uit,
dat hot ZHEw. moge goedvinden deze rode door den druk in hot
offioieel orgaan der kerk to publiceren.”—Be Predikant van Pausesmith scoondeert dit voorstel, dat met acciamatie wordt aangeuomen.
Be Prmses geeft eene pauzo tot 3 nun
Na de pauze weder vergaderd, geeft de Pr~ses kennis van do ann
komst der afgovaardigden van Kroonstad. Hun geloofsbriof wordt
opgeëischt, gelezen en goedgekourd, waarop zij hunne plaatsen in—
nemen, zijnde:
Us. P. A. 0. van Hoijningen en do Br. Ouderling J. 0. Dreijer.
De Scriba stelt voor: “In aanmerking nemende, dat do notulen
der vorige vergadering niet gedrukt zijn, on dna sommige kdon de
zer vorgadering met derzelvor toedragt en inhoud geheel onbekend
zijn, zoo wordon die notuien thans in haar geheel gelezen.” Bit
wordt gesecondeerd door den Predikant van Boshof en aangenomen.
Baar voornoemde notulon met ter vergadering zijn, gaat inmid
dels de Pr~ses over tot de aanstolling eener regtsoommissie, voor
gesohreven in art. 20. Hij slant tot leden dezer commissie voor: De
Predilcanten van Boshof, Kroonstad en Jacobsdal, en de Ouderlingen
van Pauresrnith, Heidelberg (de Br. Grobbelaar) en Philippolis.
Be stukicen, om in handen dor voornoemde commissie te stellen,
worden door den Pueses opgeëischt. Tweo stukken worden door
den assistent Soriha ter tafel golegd, zijnde door hem in zijno betrekking ala fung. Scriba in der tijd ontvangen. Do Prwses steJt ze
in handen van den Prodikant van Boshof.
Be Notuleu der vorigo vergadering ter tafel zijndo, wordon ge
lezen
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Be Pr~ses, refererende naar de voorgelezeD Notulen, best uittrek—
seTs nit de Handelingen van den flEd. Volksraad, dd. 28 Mei, 1866,
en geteekend H. Sijbouts, Secretaris van den Volksraad. (Zie
BijI. B en C.) Hij geeft voorts to kennen dat do behandeling der
zaak, nadat de bonaming Nederlandacit in NederduitscA was voran
derd, door den flEd. Volksraad werd uitgesteld tot hot volgende
jaar.
Voorts zen do Prceses willen vrageu of een rapport der corn mis
sie, om te adviseren in zake de oprigting van een Penstoenfonds
(Not. hi. 84) reeds in gereedheid is.
De fling. Scriba in der tijd. had het personeel dier commissie aan
bet lid daarvan, den Br. Underling Robinson, bekond gesteld.
Be Predikant van Smithfield heeft in do zaak niet gehandeld,
meenende, dat na de verhuizing van den Predikant van Winburg,
bet beter ware de zaak in atatu quo te laten, tot dat door eene eerst
komende vergad ring der HEw. Synode, aan de commissic, voor
noemd, een of meer Predikanten, des verkiezende, kon toegevoegd
werden.
Be Predikant van Fauresmith meent, dat do tijd cut te rapporte
ron voor meergemelde commissie, eerst tijdens do gewone vergade
ring der HEerw. Synode in April, 1868, daar zal zija.
Be Predikant van Smithfield stelt voor: “Be Synode benoeme in
de plaats van den WEerw. heer van Broekhuizen, die dit land heeft
verlaten, den Iieeraar van Philippolis als lid der commissie van het
Pensioenfonds.”—Het voorstel wordt gesecondeerd door den Predi
kant van Boshof, en door de vergadering tot besluit gemaakt.
Met het oog op het nangeteekeude, betrefflende de afgevaardigdea
van I{arrismith (Not. bl. 82), rnaakt de Assessor opmerkzaam, dat do
plaatsen der afgevaardigdeu van die gemeente, in deze vergadering
weder ledig staan, terwijl ook door die breeders niet voldaan w erd
ann art. 12, 4, der Wet.
De Predikant van Philippolis heeft eeu privaat schrijven van den
Iieeraar van Harrismith in banden, dat hij em die reden niet ter ta
fel legt. Hij meent nogthans, dat de sehriiver bedoeld heeft, om
daardoor ann den eisch der Wet (Art. 12, 4) te voldoen. Daaruit
blijkt, dat het hem moeijelijk zen vallen deze vergadering bij te we
ten; daar hij, 1. een ongeluk had gehad; en 2. niet rekenen mogt
op do assistentie van zekeren breeder des kerkeraads, the naar kern
inandodienst was geroepen.
Be Secretaris stelt vnor: “Be vergadering late dit punt rusten
tot eon lateren datum, zeg tot Vrijdag o.k., aangezien men niet
weet of de afgevaardigden van Harrismith niet nog op reis her
waarts zijn .“—Wordt gesecondeerd door den Predikant van Smith
field en aangenomen.
Do Pr~ses geeft nog te kennen, dat de commissie orn in corres
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pondentie to treden met de afgescheidene kerk (Not. bI. 39), zulka,
met alle beseheidenheid, niet noodig heeft geaeht, char zij heeft ko
men to letten op art. 88 dot “handelingen van de derde algemeene
Synodale vergadering der Get. Kerk, enz., gehouden 21—25 Mei,
1866, to Reddersburg.”—Pe Vergadering berust hierin.
De Predikant van Phihppolis, het woord hebbende, wijst op art.
22,g, en stelt na eene opheldering van den toestand van zaken voor:
“Er worde eene commissie aangesteld em de, door den vroege
ten Scriba en Qu~stor Synodi, gehondene boeken en papieren na
te zien en rapport daarover voor de vergadering to leggen.”—Wordt
gesecoadeerd door den Predikant van Boshof en—ter stemming ge.
bragt—aangenomen.
De Prteses stelt tot loden dezer oommissie an: den Scriba on
den assistent Scriba.
Do tijd reeds verre verstreken zijnde, zoo worden do kiadnotulen
gelez n, en met eene enkele wijziging voorkopig goedgekeurd.
Do verrigtingen worden gesloten, en hot gebed gedaan door den
Predikant van Kroonstad.
Voorgelezen, goedgekeurd en vastgesteld op do tweede zitting dot
vergadering van de Hoog-Eerw. Synode van 10 April, 1867, en vol
gende dagen, op 11 April, 1867.
G. VAN DE WALL, Moderator Byn cdi.
A. A. LOUW, Anenor.
P. ROUX,
S. W. VAN PER MERWE.
H. 3. VAN ASWEGEN.
3.3. VENTER.
H. W. BRANDT, PD.M.
C. G. COETZEE.
E.A.J.DTJTOIT, 7.D~M.
Cr. D.J. SCHOLTZ.
P. A. C. VAN HEIJNINGEN, 7.D.M.
3. G. DREIJER.
B. U. SNIJMAN.
A. 3. PIENAAR.
P. W. GROBBELAAR.
3. F. VAN ASWEGEN.
aBs. P. MEIRING. Seriba en Qucn. Syn.
C. FRASER, Assist. &nba.
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TWEEDE lETTING.
Be tweede zitting heeft plaats op Donderdag, den 11 April,
1867, tar plaatse als do vorige.
De vergadering wordt op den bepaniden tijd geopend, en het ge
bed geleid door den Predikant van Jacobsdal.
Tegonwoordig zijn do groote meerderheid der loden.
Be notulen der vorige zitting worden gelezen, goedgekeurd, vast—
gesteld en onderteekend.
Do Underling van Pauresmith heeft hot woord, en stelt voor:
“Het doet doze vergadering veel genoegen den Prodikant van Cobs
berg, den WEerw. Br. A. P. Lnckhoff, onder ons te zien, terwiji
bet de vergadering van harte leed is, dat hij niet abs gedeputeerde
in deze vergadering zitting nemen kon.”
Be assistent Scriba, met referte naar do voorgelezene notuben,
legt ter tafel : “Extract nit do (notulen der) 16 gewono kerkeraads
vergadering, gehouden te Harrismith op 30 Moart, 1867,” (Zie
Biji. B). Pit Extract wordt voorgebezen, en geeft aanleiding tot
eenige discnssie, daar bet slechts door drie leden blijkt geteekend to
zijn.
Be Predikant van Kroonstad stelt voor: “Be kennisgeving van
de kerkeraadsbeden van Harrismith worde op officiense ;vijze nan
genomen.”—Dit wordt gesecondeerd door den Predikant van
Eoshof.
Eon ander voorstel komt for tafel, door den PredikaDt van Smith
field: “Do vergadering beruste, onder do tegenwoordigo omstau
digheden des lands, in de gegovene verontschuldiging van bet niet
verschijnon der afgevaardigden van Harrismit.h,” hetgeon door den
Underling van Philippolis ivordt gesecondcerd.
Nog eon ander door don Predikant van Fanrosmith, als volgt:
“Be Synode is van oordeel, dat hot Extract nit de notulen esner kor
keraadsvergadering, gehoaden te Harrismith, 30 Maart. 1867, niet
kan aangenotnen worden, aangezien nit hetzolve blijkt dat die vet
gadering onwettig was, zijude or geen quorum goweost. Het doot
do Synode iced dat or niemand van den Kerkeraad bier tegenwoor
dig kon zija; doch drnkt Is gelijk haar verlangen nit dat de BB. to
Harrismith meer lotten zublon op de wetton der Kerk.” —Bit voor
stol wordt gesecondoerd door den Ouderling van Jacobsdal.
Na eon en ander woord worden do voorst&len tar stemming ge
bragt, en dat van den Predikant van Fauresmith, met twaalf stem
men er vóór, aangenomen.
Do Predikant van Smithfield maakt opmerkzaam, dat ook van do
afgevaardigden van Winbnrg de plaatsen ledig staan.
Be Predikant van Kroonstad geeft, als Consuleat dier gemeente,
opheidering in deze.
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Tar tafel Iigt nog het voorstel door den Ouderling van Laura.
smith, betreffende den Wel-Eerw. Luckhoff.
flit Voorstel wordt ondersteund door den Predikant van Edenburg, met hesoheiden verzoek dat de stemming moge worden nit
gebragt door het opstaan der Ieden.—flit geschiedt eenparig.
Wordt in zake de afgevaardigden van Wiuburg voorgesteld door
den Predikant van Philippolis, gesecondeerd door den Ouderling
van Bloemfontein: “De kerkeraad van Winburg worde door dezo
vergadering aangeschreven wegeus het niet observeren der kerkelij.
ke wetten, em tijdig afgevaardigden te kiezen naar deze vergade
ring.”
De Predilcant van Fauresmith stelt voor, gesecondeerd door den
Predikant van Boshof: “De kerkeraad van Winburg worde gewe
Zen O~ art. 12. (4,) der Wetten, enz., aangezien die genaeerite in dna
vergadering niet vertegenwoordigd is, noch ook eenig sobrijven van
dan is ingezonden met opgave der redenen van de afwezigheid der
afgevaardigden.”—Dezc voorstellen, na eenige discussie in om
vraag gebragt, wordt dat van den Predikant van Fauresmith an
genomen.
Wordt ter tafel gelegd het Rapport der commissie, betreifende de
nagelatene boeken en papieren van den vorigen Scriba en Qumstor,
geteekend C. Fraser, assistent Scriba en, namens den Scriba Synodi,
door G. Van de Wall. flit wordt der vergadering voorgelezen.
(Zie Biji. E.)
De Pr~ses zal zich bij de Bank van Bloemfontein omtrent hat
saldo van het Predikants-Weduwenfonds informeren.
De Predikant van Boshof, gesecondeerd door den Predikant van
Jaeobsdal, stelt voor: Het Rapport betreffende de nagelatene gelden en documenten van den vorigen Qu~stor en Scriba, door do
commissie ingediend, worde goedgekeurd.”—.De stemming beslist
vóór bet voorstel.
Overeenkornstig art. 24 der Wet, benoemt de Prmses tot Ra.
tionarii den Predjkant van SmithS 1d en den Ou4er1in~ van Boshof.
De Pr~ses leest flu de beschnjvingspunten ter tafel voor, to vinden
in de Gerefornicerde Kerkóode, 0. XIX, lii. 78, 79 en SO, en in een
officieel schrijven aan de respectieve kerkeraden, door den fungerenden
SerUm, in der tijd, d.d. 5 Maart, 1867, verschenen t. a p., bI. 95. *
Een Voorstel betreffende deze laatste beschrijvingspunten, door
den Predikant van Philippolis, gesecondeerd door den Predikant
van Boshof, wordt opgevolgd door een ander: “De vergadering in
aanmerking nemende bet ongeregelde van het postwezen (de brief,
bevattende de heschrijviugspunten van den Predikant van Kroon
stad, veertien dagen na dato eerst ontvangen zijnde) ; in aanmer
king nemende tevens de oinstandigheden dat dna vergadering eene
1 Lie
Ann rnx” san cleze notulen toegevoegd.
‘
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buitengewone is ;—verleent den Predikant van Ktoonstad ratio
om zijne voorstellen als beschrijvingspunten to doen gelden.”—Dit
wordt voorgesteld door den Seriba, gesecondeerd door den Predikant
van Pauresmith, en nangenomen.
Do besohrijvingspUflten komen flu in behandeling. Pant (1) is
reeds afgedaan, not. bI. 44. (p. 21.)
Besehrijvingspunt (2) wordt door den voorsteller, den Predikant
van Fauresmith, toeg&ieht. Eene bepaling omtrent de maand was
reeds getroffen (Zie not. bI. 38), hij had dus slechts to doen met
do woorden oni hot nuder jaar.”
Do PrEeses wenseht beschrijvingspunten I en II, betrekking heb
bende 01) h~t eons thans voor do vergadering, in vereeniging daar
mode t doen hehandeld worden, en wijst mede op de dnarmede
noodwendi.~ in verband staande wijziging van art. 31 30 (ci).
lie Predikant van Kroonstad licht vervolgeus zijne voorstellen
toe.
De Predikant van Smithfield stelt voor, gesecondeerd door den
OnderlLng van Smithfield: “Art. ].8 blijve onveranderd.”
Woidt daarop voorgesteld door den Scriba, gesecondeerd door
den ass tent S nba, en aanc’enomen : “ Hot beschrijvingspuiit Won
de aangenomen, ~vat betreft de woorden “om hot ander jaar,” bob
bende intussehen do Predikant van Kroonstad met hem toegestano
venlof den vergadoring, do beschnijvingspuaten I en II terug go.
trokken.
Beschnijvingspunt (3) komt in behandeling, en wordt met eon
enkel woord toegelieht.
Omtrent dit Punt ~vordt voorgesteld door den Seriba, gesecon
deerd door den assistent Scniba, en besloten: “Revisie van art. 31, a,
(en daarbenevens art. 30, (1, en bet besluit in do notulen op hi. 38,
wordende aldaar gelezen voor ~ hot jaar 1869.)”
Met dit besinit vervalt beschnijvingspnnt III.
Eesehnijvingspunt (4) is thans aaa de orde.
De voorstcller bad, hij het stellon dezer vraag, op hot oog bet
pensoneel dat eene buitengewone vergadening van do Synode kondo
bijeenroepen.
Voorstellen worden gedaan door de Predikanten van Knoonstad,
Smithfiekl en Edenbung.
Dat van den Predikant van Kroonstad, gesecondeerd door den
Oudenling van Smithfield, wordt aangenomen, luidende: “Ret regt
van do ringseommissie is genoegzaam in de Wet omschreven.”
Do Predikant van Philippolis steTh vervolgens voor do vergade
ring de vraag: “Op welke ~vijze moet eene buitengewone Sijnodale
vergadening bijeen geroepen worden ?“
Beschrijvingspunt (5) wordt door don voorzitter tsr vergadering
ingeleid.
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Een voorstel komt ter tafe~ van den Predikant van Kroonstad,
lezende: “ Het beschrijvingspuut van den leeraar van Fauresmith
worde aangenomen.”—Dit wordt door den Predikant van Boshof
gesecondeerd, en met algemeene stemmen daartoe besloten.
Op de vraag van den Prwses hoe deze commissie zal worden be
noemd, komen achtereenvolgens voorstellen ter tafel van de Predi
kanten van Kroonstad, Edenbnrg en Boshof, en van den Ouderling
van Kroonstad. Uit de stemming blijkt dat hat voorstel van den
Predikant van Boshof is aangenomen. Dit voorstel, geseeondeprd
door den Predikant van Smithfield, luidt: “ Be Zending Commissie
worde door den Prwses, onder goedkeuring van do vergadering, aen
gesteld.”
De Prmses leest eene mededeeling omtrent een to houdene bazaar
ten voordeele der zending ann de vergadering voor, en geeft cone
pauze tot drie use des namiddags.
Na de pauze
do vergadering wederom bijeen zijnde, benoemt do Pr~ses het per
soneel der Zendiug-Commissie, te bestaan nit de Predikanten van
Kroonstad, Philippolis en Edenburg.
Ter bekraohtiging, zoowel als ter wijziging dezer henoeming, ko
men voorstellen tot tare! van den Ouderling vnn Bloetnfontein, en
de Predikanten van Phulippolis, I3oshof en Fauresmith. Uit doze
wordt tot besluit verheven het voorstel van den Predikant van Phi
1ippo1i~, gesecondeerd door dien van Edcnburg: “ Do lc.don der Zen
ding-Commissie zullen zijn, de Predikanten van Bloemfontein,
Smithfield en Kroonstad.”
De Prmses geeft to kennen dat hij zich onder do noodzakelijkheid
ziet gebragt om voor de betrekk~ng als lid der Zending-Commissie
to bedanken, hetgeen hij deze door hem gesohiedt. flit geeft can
iding tot een en ander woord, waarop door den Predikint van
Pauresmith wordt voorgesteld, gesecondeerd door den Ouderling van
Smithfield: ~‘ De Predikant van Edenburg worde in do plants
van den Predikant van l3loemfontein tot lid der Zending-Commissie
benoemd.”—Ter stemming gebragt, wordt dit voorstel aangenomen.
Be Scriba stelt met betrekking tot de Zending-Commissie voor:
“Pene commissie worde uit deze vergadering benoemd, ten einde
een concept van voorsohriften te ontwerpen, belangende de werk~
zaamheid dot Zending_Commissie.”—Dit voorstel, ondersteund door
den Predikant van Philippolis wordt aangenomen.
Tot commissie worden benoemd do Predikanten van l3oshof,
Kroonstad en Jacobsdal, en de Otilerlingen van Fauresmith, Tie!
delberg (do Br. Grobbelaar), en Philippolis; aan welke, namens de
vergadering, wordt verzooht rapport nib to brengen op Zaturdag e.k.
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In betrekking tot do vraag van den Predikant van Philippolis, (bi.
zie p. 26), “Op welke wijze moot eene buitengewone vergadering
van do Sijnode worden bijeen geroepen ?“—maakt do Pr~ses op..
merkzaam dat men thans op do meest wettige wijze vergaderd is;
maar dat nogtans do Wet in zulk eon geval behoort to voorzien.
Daaromtreut ~,telt de Predikant van Smithfield voor: “Be Sy
node besluite dat wanneer viff Predikanten en v~fOuderlingen, met
opgave van redenen, om eene buitengewone vergadering dot Synodo
aanzoek doen, do Moderatnur ala dan zoodanige vergadering zal
moeten beleggen.”—Dit voorstel worilt gesecondeerd door den Pre
dikant van Kroonstad, en—in omvraag gebragt—met algemeene
stemmeD aangenOmefl.,
BeschrijvingsPunt (J6) is aan do orde.
Pit Punt tvordt door den voorsteller breedvoerig toegelicht.
Be Predikant van Edenburg stelt omtrent dat Punt voor: “Ret
beschrijvingspunt worde aangenomen, en do regeliug der dusdanig
te h~ffen leges toevertrouwd aan de cemmissie mm het concept vnor.
schrift, betreffende de Zen&ing..Commissic, to ontwerpen.”—Be Pre
dikaut van Philippolis secondeert dit voorstel, en wenscht, met ver
lof des voorsteDers, daaraan toegevoegd to hebben: “Tevons wardo den Predikanten bevolen liefdegaven ter ondersteuning dozer
zaak to vragen in hunne respectieve gemeenten, en op de co~lecte
dagen, in do Wet bepaald, over do zending to prediken.”
Be Predikanten van Boshof, Smithfield Sacobsdal en Bloemfon
tom, en de Ouderling van Philippolis, wijden over deze zask breed
voerig uit. Intusschen legt do Predikant van Boshof het volgend
voorstel tot tale1; “Ret beschnjvingspunt van den Predikant van
pauresmith tot heffing van eon zendingsfonds, worde aldus gewij
zigd, dat or minstens £25 worde geheven tot dat einde nit elke ge
meente, doch do wijze daartoe worde aan den kerkeraad overgela
ten.”—Dit voorstel wordt gesecondeerd door den Ouderling van
Boshof.
Be voorstellen tot stemming gebragt zijude, wordt het tweede
assigonomen.
Be Predikant van Fauresniith—doeleflde op zeker besluit, geno..
men in eene conferentie van Predikanten, gehouden to Bloemfontein
op 19 Sunij, 1866—zou verlangen to weten hoedanig to handolen
met gemeentefl die daaraan niet voldaan hebben.
Eon en ander lid voeren het woord, waardoor aan den dag komt
eon bestaand verschil van oordeel in doze: Of hot in, dan wel buiten
do orde is, dat hier officieel zal worden kennis genomen van do han
delingen diet conferentie, met hot doel om hare besluiten to he
krachtigen.
Wordt eindelijk voorgesteld door den Predikant van Kroonstad,
gosc~ondoerd door den Predikant van Boshof, en met algomeon e
~
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etemmen besloten: “Ret versiag der vergadering van Bloemfon_
tom worde gelezen, en bet oordeel dezer vergadering gevraagd over
bet werk in gehe verrigt.”
Do tijd verstreken zijade, zoo worden de verrigtingen gestaakt
voor het tegenwoordige, en do klad-notuien gelezen en voorloopig
goedgekeurd.
Do Predikanten van Smithfield en Bloemfontem, en de Ouderlmg
van Philipp&is, verzoeken aanteekening dat zij, in zake den 1-Tarnsmitschen kerkeraad, in de minderheid hadden gestemd.
Do vernigtingen worden gesloten, en bet nagebed gedaan door
den Onderling van Pauresmith.
Gelezen en vaatgesteld op de derde zitting, gehouden ter plaatse
als do vonige, op Vrijdag, den 12 April, 1867.
G. VAN Dl] WALL, Moderator.
A. A. LOUW, Assessor.
ALBa. P. MEIRING, Scriba.

DERDE ZITTING.
Deze heeft plants op Vrijdag, 12 April, 1867, des morgens ten
10 awe, en ten pla-atse ale de vorige.
Al do leden zijn tegenwoordig, wordende de vergadering geopend
en hot gebed gedaau door den Prethkant VRfl Boshof.
Do notulen der vonige zitting worden gelezen, vastgesteld en ge—
teekend.
De Seriba verzoekt aanteekening dab hij bij bet besluit- omtrent
“do heffing eener zendingfonds,” op gisteren (not. bI. 55) in do
niinderheid had gestemd.
Aan do orde is hot lezen van “het Versiag der vergadening van
Bloemfontein,” waaromtrent in do vorige notulen. (Zie biji. K)
Dit geschiedt.
Een voorstel om bet voorgelezen versiag voor notificatie aan te
nenien, wordt niet ondersteund.
Ben tweede voorstel komt tsr tafel “Deze vergadering betuigt
baron dank aan do loden dier conferentie voor den ijver en do be
Jangstelling door hen in de zaak der zending betoond, terwijl zij
baron wensoh uitdrukt dat do Predikanten elke poging zullen blijven
aanwenden, ook buiten de gewone vergaderingen der kerk, om bet
work des Heeren te bevorderen.”—Voorgesteld door den Scriba, go
secondeerd door den Onderling van Wroonstad.
Eon derde—voorgesteld door den Predikant van Kroonstad, gese.
condeerd door den Predikant van Philippolis—) uidt: “Deze Synode,
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gelezen hebbende hot Rappørt der bijeenkomst, gehouden te Bloetn
fontein, omtrent do zending onzer kerk naar Molappo, verklaart do
loden dezer bijeenkomst in hunne handelingen onberispelijk, en
keurt dezelve good, en neemt het werk der bijeenkomst over.”
In omvraag gebragt, wordt hot tweede voorstel aaugenomen.
Onder de behandeling van het rapport, zoo even ter tafe), werd
de opmerkrng gemaakt dat daarin jets zou zijn gezegd tegen den
REd. Volksraad, waarop zoodanig gedeelte flog eons word voorge
lezen, en, ten genoege des opmerkers, word opgehelder&
Besehnjvingspunt (7) is ann do orde, waarmede tegelijk in behan
deling komt Punt (21.) &ide worden toegelieht.
Komt eel] voorstel ter tafel van den Predikant van Philippolis,
gesecondeerd door den Predikant van Kroonstad : “ Ret besohrij
vingapunt ivorde aangenomen zooals het er staat, zullende de Zen
ding-C’ommissie zoo apoeth~g moye4j%’ stappen nemen ter bereiking
van hetgeen daarin ~vordt aanbevolen.”
Er wordt met weinige wor ‘en vóór en tegen hot voorstel ge
sproken, dat, in omvraag gebragt, met eene meerderheid van stemmen wordt aungenomen.
In verband hiermede wordt door den asisstent Soriba verzoeht
het antwoord te mogen hooren voorlezen, ontvangen op het beroep
op Stellenbosch.
Wordt gelezen een sebrijven nan den Soriba der meergemelde
Predikanten—vergadering te Bloemfontein, dd. Stellenbosch, 25 Au
gustus, 1866, (bijI. 0.), waarbij wordt overhandigd hot antwoord op
een beroep op hem gedaan, van den student, den Heer A. H. Hot
meijr. junr., (biji. 0. a).
Er vindt eenige diseussie plants, wordende voorstellen for tafel
gelegd: 1.—Van den Predikant van Philippolis, gesecondeerd
door den Ouderliog van Jacobsdal “Hot worde der Zending-Com
inissie opgedragen om naar bevind van zaken Nj Molappo Le ban
delen en—nadat zij verzekerd zal ziin van do toelage, die zij
eenen zendeling zal kunnen geven—nogmaals eon beroep op do
kweeksehool to Stelienbosch te doen.” Ten ‘2de.—Van den Predi
kant van Pauresmith, ondersteund door dien van Kroonstad : “Dc
Synode doe eon beroep op eeneu der predikanten der kerk in den
Vrijstaat, staande doze vergadering, om bet work der zending onder
Molappo’s yolk te gaan behartigen.”
In omvraag gebragt, wordt bet eerste aangenomen, nadat hot
tweede door eene groote meerderheid was verworpen.
Eesohrijvingspunt (8) komt in behandeling en, als daarmede in
verband staande, punt (30).
De voorstellers verzoeken ieder voor zich hot verof der vergade
ring deze besehrijvingspunt to mogen terug nemen.
Wordt daartoe voorgesteld door den Predikant van Boshof, gese
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condeerd door den Ouderling van Boshof: “ Ret worde den Ieeraars
van Philippolis en Fauresmith vergund hunne voorstellen terug te
trekken.”
Paarentegen wordt voorgesteld door den Predikant van Smithfield,
gesecondeerd door den Scriba: “ Het voorstel van den leernar van
Pauresmith worde aangenomen.”
In omvraag gebragt, wordt dit iaatste verworpen, en dab van deft
Predikant van Boshof aangenomen.
Besehrijvingspunt (9) nan de orde zijnde, zoo verkrijgt de voor
steiler het ~voord, en spreekt in het breede daarover.
Worth voorgesteld door den I’redikant van Boshof, gesecondeerd
door den Predikant van Jncobsdai en ondersteund : “ De vereeni.
ging met de kerk in Natal en de Ned. Geref. Kerk, geconstitneerd
in Utrecht, Z. A. Republiek, als beschrijvingspunt van den Pr dikant van Pauresmith, worde als ~venschelijk besehouwd.”
Be Predikant van Kroonstad voert het ~voord tepeti, en de Predi
kant van Philippolis vóór, dit voorstel. En ‘vordt voorgesteld door
den Predikant van Kroonstad, gesecondeerd door dien van Smith
field: “ Dc Synode acht eene vereeniging met de kerk in ~atal en
in de I A. Repnbliek voorloopig niet wenschelijk.”
In omvraag gebragt, ~vordt (lit laatste verworpen, en blijft—bij
de stemming over bet naastvoorgaande—de stemmen staken.
Met verof der vergadering legt de Predikant van .Iaeobsdn.l, ge
secondeerd door dien van Boshof, een voorstel ter taM, Itudende:
“Bat eene vereeniging met genoemde kerkgenootschappen op dit
oogenbhk wel moeijelijk, maar toch wenschelijk is.”
Wordt nog voorgesteld door den Scriba, gesecondeerd door den
Assessor Secundus : “Eene vereeniging met de kerkgenootschappen,
beschreven in beschrijvingspunt (9), beschonwt deze vergadering als
wel wenschelijk, maar voor het tegenwoordige onuitvoerbaar.”
Bit laatste voorstel worilt door de meerderheid tot besluit ge—
maakt; verzoekende tie Predikanten van Kroonstad en J3oshof nan
teekening dat zij in de meerderheid badden gestenid.
Ann de orde komb flu beschrijvingspnnt (10); naar aanleiding waar
van door den Predikant van Boshof ~vordt voorgesteld, ge9econdeerd
door dien van Kroonstad : “ Beschrijvingspnnt (10) worde onver
anderd aangenomen.”
Be vergadering heeft eene pauze tot 3 nre p.m.

Na de pauze,
en toen de vergadering wederom gezeten was, heeft de Predikant
van Fauresmith het woord, ter toelichtiug van beschrijvingspuut
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(10), voornoemil. Hij zegt het zijue daaromtrent. be vergadering
stemt over het voorstel van den Predikant van Boshof, en besluit
des overeenkomstig.
Beschrijvingspunt (11) 18 aan de orde, en wordt door den voor
steller toegelioht.
Ret woord den leden vergund, zoo nemen dee! ann de bespreking
van dit Punt de predikanten van Smithfield, Philippolis, Edenburg
en Boshof, en wordt vervolgens voorgesteld: 1.—Door den Pre
dikant van Smithfield, gesecondeerd door dien van Edenburg: “Do
Synode besluite dat er eeue driemaandelijkscho verantwoording ge
schiede van de kerkekas in elke gemeente, en dat de gehoudene boe
ken gedurende eenige, door elicen kerkeraad te bepalen uren, ten t~ide
van tie Avondma&aviering, ter inzage der gemeente liggen zullen.”
Wordt verder voorgesteld door den Predikant van Boshof, gesecon
deerd door diet van Philippolis: “Het beschrijvingspunt van den
Predikant van Fauresmith, aangaande een driemaaudelijksch verslag
van den stant der fondsen, worde aangenomeu, met weglating van
de woorden: ann bet elude der voorbereidingsdienst vóór iedere
Avondmaalsviering.’”
Met verlof der vergadering wordt het tweede voorstel terug go
trokken en vervolgens dat van den Predikant van Smithfield ann
geno men.
Komt nu aan de orde beschrijvingspunt (12). Naar aanleiding
hiervan wordt voorgesteld door den Predikant van Boshof gesecon
deerd doer den Ouderling van Boshof; Het beschrij vingspunt,
aangaande het versing, van eene doer den kerkeraad te doene census,
worde aangenomen.”
Een ander voorstel komt ter tafel door den Predikant van Eden
burg, gesecondeerd door dien van Kroonstad, in dezer voege: “Dc
Synode benoeme nit deze vergadering eene commissie ter vervaardi
giug van, en met volmagt om te doen drukken, een ilOOtal exempla
ren, van eaten vorm tar opname van het zielental der respectieve ge
meenten en dat een census om de vijfjaren worde genornen.”
In omvraag gebragt, wordt bet lantate voorstel verworpen, en dat
van den Predikant van Boshof aangenomen.
Beschrijvingspunt (13) wordt door den Voorsteiler kortelijks toe
geiicht en vervoigens voo?gesteid door den Predikant van Smithfield,
gesecondeerd door dien van Philippolis, en aangenowen: “Hot
heschrijvingspnnt worde wet.”
Bescbrijvingspunt (14) aan de orde zijnde, wordt door den voor
etcher uitvoerig aanbevolen.
Door den Predikant van Boshof wordt voorgesteld : “Het be
schrijvingspunt aangaande bet vervaardigen van een concept ‘be
grafenis fortnnlier,’ worde aangenomen.”—Dit wordt aesecondeerd
door den Predikant van Jacobsdal, en, na eenige discussie, waaraau
“
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de meeste Predikanten dod namen, aangenomen, hebbende do Pre
dikant van Edenburg in de minderheid gestemd.
Ten gevolge voorgaand. besluit, steit de Predikant van Philippolis
veer:” Do conimissie ter vervaardiging van een hegrafenis formulier,
worde in doze vergadering benoemd, en brenge eent hot concept
formulier voor eon volgende vergadering ter good- of afkeuring
der Synode.”—Dit wordt gesecondeerd door den Predikant van
Boshof en saugenomelt.
Worden tot loden der commissie voornoemd voorgeslagen, de Pro
dikanten van Boshof en Philippolis.
Beschrijvingspunt (15), in vereeniging met (29), is ann do orde.
De Predikant van Philippolis geeft do noodige toelichting.
Do Predikant van Boshof stelt voor:
Hot beschrijviugspant
van den Predikant van Philippolis, aangaande hot beramen van
plannen tot verbetering van de maar a! te zeer verwaarloosde opvoe
ding dot jeugd, worde aangenomen.”
Do voorsteller treedt in eene opsomming van beweegredenen tot
ondersteuning, en suggestiën ter uitvoering van do zaak, belangen
de het onderwijs der jeugd. Hij houdt de aandacht der vergadering
niet weinige oogen blikken geboeid.
Ten einde doze zaak to bespoedigeli stelt de Predikant van
Kroonstad voor, gesecondeerd door dien van Philippolis, dat, in ott
vrasg gebragt, met algemeene stemmen wordt aangenomen: “Hot
bespreken der belangen van het onderwijs worde in handen eener
commissie gesteld. Tot die commissie behooren do predikanten
met één of twee ouderlingen.”
Tot commissie worden dus benoemd, al de predikanten en do On
derlingen van Philippolis en Fauresmith.
Do tijd verstreken zijnde, wordt do vergadering verdaagd tot
morgen op den bepaalden tijd, D.V.
Hot dankgehed wordt gcdaan door den Ouderling van Philippolis.
“
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De vergadering komt weder hijeen, ten 10 tire op Zaturdag, 18
April, 1867, en ter plaatse als to voren.
Al de loden zijn tegenwnordig.
Do vergaiieriu~ wordt geopend, en het gebed gedaaa door den
Predikant van Philippolis.
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Be notu en der vorige vergadering worden gelezen, goedgekeurd
en geteekend.
Aan do orde is, het Rapport der Regtscommissie.
Be Soriha dier commissie (Predikant van Jacobsdal) leest dat
rapport, (Mjl IL)
Wordt voorgesteld door den Scriba, door den Predikant van Bos
hof gesecoLIdeerddie zuiks doet ler wille van hot laatste gedeelte
des voorstels—en aangenoinen “Het rapport ter tafel worde door
de vergadering met dank ontvangen, en punt your punt your de ver
gaderiag gebragt. Bit to gesohieden op de zitting van Maandag
e.k. D.V.”
Beschnjvingspunt (16) komt in overweging, en wordt door den
Ouderling vau Fauresutith toegelicht. Andere leden voeren vervol
gens bet woord.
Wordt voorgesteld door den assistent Seriba, gesecondeerd door
den Ouderling van Philippolis, en besloten “ Ret besehrijvings
pant (1i3) worde aungenomen.”
Vervolgens worden ter tale1 gelegd 1 .—Voorstel van den
Predikant van Kroonstad, gesecondeerd door den Predikant van
Boshof: “Sleohts één der leeraren ga (als afgevaardigde) uaar de
Kaapsche Synode ;“ ten Zde.—Voorstel van den Ouderling van
Philippolis, gesecondeerd door den Ouderling van Kroonstad : “Er
ga geene depu atie uaar do Kaapsche Synode, en het geld dat duar
toe benoodigd zon zijn geweest, worde in de zendingkas gestort;”
ten 8de.—Voorstel van den Predikant van Fauresmith, gesecon
deerd door den Predikant van Kroonstad; “Aangezien de Assessor
de kerk staat te verlaten, en de Predikant van Smithfield bedankt
heeft voor zijne benoerning, om als gedeputeerde naar do Kaapsche
Synode te gaan, zoo is de Synode van oordeel, dat hare tegensvoor
di~e Moderator haar afgevaardigde, en de leeraar van Philippolis
2 HEw’s secundus is.”
In omvraag gebragt, wordt bet derde voorstel tot besluit.
Beschrijvingspunt (17) is aan de orde. Wordt door den voorstel
ler der vergadering herinnerd dat Nederlandacli reeds in Nederduit8th
was veranderd, en dat de zaak overigens voor den REd. Volksraad
hangende is.
Be Prwses, ten einde voor de vergadering te brengen de beweeg
redenen voor de voorgestelde vcrandering, leest voor gedeeke van
eon sehrijven van den HEerw. Actuarius Synodi van do Kaap, dd.
7. Februari], l8(~7.
“Toen wij” (zoo Iuidt bet) “een zelfstandig bestaan bier ver
“kregen, hebben ;vij besloten haar—de kerk—Gereformeerd te noe
“men, en, zooals gij ziet in onze wetten en bepalingen, wordt die
“aldus genocmd; dien naam draagt zij ook in de Gouvernements
“Ordonnantie, en worth or v ,n de Ordonnant~e No. 7,—1b4.3, van
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“dc Bataafsche Republiek, gesproken ala ‘eene Ordonnantic van do
‘JVcderduitsclte Gereformeerde Kerk,’ welke herroepen wordt. Do
vertaler echter der Ordonnantie, No. 16,—1845, heeft het woord
“‘Reformed’ (in 1843 C Gereformeerd’ geschreven), in 1845 ‘Her
“vormd’ genoemd, zoo als gij dit ~eest.” (fiji. I.
Wordt voorgesteld door den Predikant van Philippolis, gesecon
deerd door den Onderling dier gemeente “Het beschrijvingspnnt
(17) worde aangenomen, on cone commissie aaagesteld om eene pe
title aan do regering op te stellen, bevattende do heweegredenen tot
cone verandering zoo even voorgedragen, die door doze Synode zal
moeten gehoord en goedgelceurd en door do Moderatunr ondertee
kendworden.”
Dit worilt u.nanienl besloten.
Beschrijvingspnnt (18) in behandeling genomen, wordt door den
Predikant ‘an Fauresmith toegelicht, en door anderen ondersteund,
ter tafel gelegdo zijnde : 1.—Voorstel van den Predikant van
Boshof, gesecondeerd door den Ouderling van die plaats: “Het één
maal doopen in de maand worde aan het besinit van iederen respec
tioven korkeraad overgelaten ;“ ten 2de.—” Voorstel van den Predi
kant van Kroonstad, door den Scriba ondersteund: “Be Synode
antwoordt toesternmendop de vraag van den kerkernad van Faure
smith.”
Do voorstellen in omvraag gebragt zijnde, hlijkt dat de vergade
ring tot dat van don Predika.nt van Kroonstad heeft besloten.
Boschrijvingspuut (19) komt ann de orde. Do Onder~ing van Fan
resmith aoemt eon en ander reden op, die den kerkernad van Faure
smith deed beslu.iten tot hot inzonden van hot Punt in behande
ling.
Do HEw. Assessor, ala voorzitter des kerkeraads van Pauresmith,
daartoe verzocht zijnde, treedt in eene ontwikkeling der redencu, die
bij den kerkeraad wogen om to bosluiten, gelijk die gedsan heoft.
Wordt voorgesteld door den Predikant van Smithfield, onder
steund door den Ouderling van Philippolis: “Be Synode, naar ann
leiding ‘an het heschrijvingspnnt van den kerkernad der gemeente
van Fanresmith, waarschuwt dat bij hot stellen van kandidaten ter
golegenheid van eene kiezing van predikanteu, zoodanige predikan
ten, die als. ‘onregtzinnig’ bekend staan, niet in aanmerking ko
men.”—Hiertoe wordt unaniem besloten.
Beschrijvingspunt (20) konit voor de vergadering. Dc Onderling
van Fauresmith licht het toe. (Zie ook beschijvingspunt (28).)
~~.Tordt voorgesteld door den Predikant van Fauresmith, gesecon
deerd door dien van Boshof, en met aigemeone stemmen aangeno
men: “Dc Synode hesluite dat verder uitstel van é~n jaar, van heden at’, zal verleend worden nan the loden der kerk, die hunne lidma
ten.certificaten nog niet hebbon ingediend bij de respectieve gemeen
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ten waartoe zij behooren, uit hoof’de der moeijclijke Iandsomstandig
heden, waarbij niot zdden komt hot verzuim der leden zelven, en
do nalatigheid van scm mige predikanten en kerkeraden, die do ann
zoeken, cm dezeive gedaan, niet beantwoorden. Ook ga or van deze
Synode eon sehrijven ann do HEw. Synode dot Kaapkolonie, zich
bekiagende over verzuim aldaar in deze.”
Do Pr~ses bepanit, en do commissie in zake de verandering van
den titel der kerk, (hi. 65,66 (p. 34), ncemt op zich om Maandag
o.k. rapport veer do vergadering to leggen, zijnde daartoo benoemd
dezeWde kden der commissie als boven, bI. 54 (p. 27.)
Wordt ter tafel gelegd hat rapport dot Rationarii. Zie N. 51
(25). BijI. 3.)
Met algemeene stommen—voorgesteld door den Seriba, gesecon
deerd door den Predikant van Boshof—wordt besloten dit rapport
good to kenton.
Be Seriba verzoekt om vorlof, het besluit betreffendo hot vervaar
digen enz., van een Vorm ten dienste bij hot nemen van eon census
dot kerk—bi. 61 (p. 32).—in revisie to brengen.
Do vergadoring wordt verdaagd ten 11 ure p.m., tot B. V.,
Maandag morgen e. k., ton 10 iwo.
Ret dankgebod wordt geleid door don Ouderling van Boshof.
-
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Do vijfde zitting neemt plaats op Maandag, den 15 April, 1867,
des morgens ten 10 ure, on ter plaatso als do vorige.
Al de loden zijn tegonwoordig uitgonomen do Predikant van
Boshof, en dat wegens ongesteidheid.
Hot gebed wordt godaan, goloid door den Prodikant van Smith
field.
Do HEerw. Assessor stolt voor, dat do vergadering haar leedwozon
betuige over do afwezighoid van don Predikant van Boshof, wegons
ernstigo ongesteidheid. Do gohoelo vcrgadoring deelt in die botui
ging.
Aan do orde is hot “ Rapport dor Regtseommissie.”
(1). Aanzook door den hoer H. 3. Hofstode, junr., em to mogen
wordon gcëxamineord “ als zendeling dot Ned. Gerof. Kerk, en als
zoodanig to ~vorden geordond.” (Biji. H, 1.)
Eenige aanmerkingcn wordon over on weer gemnakt, betreffendo
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het informeele van bet Rapport, zoowel wat den vorm, ais wat de
onderteekening betrof
Komt ter tafel een voorstel, gedaan door den Predikant van
Smithfield, gesecondeerd door den Onderling van daar: “Ret Rap
port worde informeel verklaard, en de vergadering besluite de stub.
ken zelven in overweging te nemen.”—Dit voorstel wordt nangeno
men met ééne stem in de minderheid.
Wordt voorgelezen den brief, hevattende het aanzoek des heeren
Hofatede, a~s boven, dd. Winburg, 18 Fehruarij, 1867.
Eene en ander opmerking worden gemaakt, waarop wordt voor
gesteid door den Seriba, gesecondeerd door den Predikant van Phi
lippolis, en met aigemeene stemmen besloten “Be zaak voor de
vergadering worde met geslotene deuren bebandeld”
Dc Predikant van Philippolis leest nit de notulen op bL 33, onder
No. 6 (p. 12) “der stukken voor de Regtscommissie,” en zou willen
weten of aan den wenseh der vergadering aldaar in deze was voldaan
geworden.
Worden flog, in verband tot het aanzoek, voorgelezen
1). Document van inschrijving als student aan het seminarie te
Steilenboseh;
2). Getuigschrift van de leden der schoolcommissie te Winburg;
waarbij do Scriba gewag maakt van drie getuigschriften, thans in
handen van den Scriba der schoolcommissie te Edenburg, weiker
inhoud hij hoofdzakelijk der vergudering mededeelt.
Be Predikant van Philippol a treedt in eene ontwikkeling der re
denen voor do vraag dour hem ter tafei gebragt.
Rierop hebben onderseheidene leden bet woord, wordende de zaak
uitvoerig besproken.
Wordt voorgesteld door den Predikant van Smithfield, gesecon
deerd door den Ouderling van Smithfield :
Dc Synode is van ge
~oeTen, dat aan bet besinit, betreffende getnigschriften, enz., in do
nutuien, op hi. 33, moet worden vuklaan. Of, zoo dat—uit den
aard der zaak—niet kan gesehieden, dat de heer Hofstede ten mmste getuigschriften producere van goed zedelUk gedrag, die in (le
plants daarvan zulien kunnen treden, en bij name van den vorigen
Predikant van Winburg, den WeI-Eerw. Reer van Broekhnizen, en,
van den tegenwoordigen kerkeraad van de Ned. Geref. gemeente
van Winburg, en van den pieeg-schoonvader des heeren Hofstede,
den beer Nande, zal behooren te vertoonen, waarua de Hoog-Eerw.
Synode met bhjdschaap in zija verzoek treden zai. Dat voorts de
Synode in bet verzoek van den beer Hoistede geenzins treden kan,
wat betreft de ordening als zendehng, ten ware hij eon geregelden
cursus ais Predikant zal hebben doorloopen, op grond van het be
paalde In~ art. Fig, d, der Wet, met de woorden
De Synode er
bent eehter hare verpiigting,’ enz.”
“

‘
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Wordt verder voorgesteld door den Predikant van Kroonstad, go
secondeerd door den Ouderling van Philippolis: Aan bet verzoelc
van den heer H. S. Hofstede worde voldaan, voor zoover de wetten
zuiks toelaten, omtrent binuenlandsche zending.”
Op de vraag hoe art. 59, ci, der Wet te verstaan zij, wordt do toe
dragt van zaken, toen dat artikel wet word, door toy plaatse tegen
woordig geweest zijnde leden der vergadering duideltjk gemaakt, en
voor het tegenwoordige gelet op den zamenb.ang der wet van art.
55 tot en met 59. En wordt voorgesteld door den Predikant van
Edenburg, gesecondeerd door dien van Philippolis: “Do Synode
verkiare dat in art. 59, ci, der Wet.. nà do woorden: om zoodra
mogelijk, door behoorlijk,’ behoort te hebben gestaan, ‘als leeraar’”
In omvraag gebragt, wordt dit Iaatste voorstel, twee stemmen
zich tegen verklarende, aangenomen.
Worden voorts in ornvraag gebragt de twee naastvoorgaand~e
voorstellen, hot laatste van ~ve&e verworpen, en dat van den Predi
kant van Smithfield aangenomen wordt, hebbende in de minderheid
gestemd de Pretlikanten van Kroonstud en Bloemfontein, en de On
derling van Philippolis. Deze laatste afgevaardigde verzoekttevens
annteekening, dat hij bij het besluit, betreffende art. 59, d, in do
miijderhei had gestemd.
Dc vergadering verkrijgt eene pauze tot drie war p.m. toe.
Na do pauze
heeft, met verlof der vergadering, de Predikant van Edenburg hot
woord, en spreekt in zake bet genomen besluit, betreffende den heer
H3fstede. 1-Iij zou nan do vergadenog in bedenking willen geven,
of het niet wel zoude zijn den beer Hofstedc, thans bier aanwezig,
zelven te hooren, en daarna, des verkiezende, eon weg in te slaan,
wnardoor het examen, door hem aangezocht, zal kunnen worden be
spoedigd.
De Predikant van Philippolis spreekt iu denzelfden geest, waarop
wordt voorgesteld door den Predikant van Pauresmith, gesecon
deerd door dice van Edenburg, en unaniem besloten : “ Ann den
heer Hofstede worde do gelegenheid gegeven om zich in zijne zaak
voor deze vergadering uit te spreken.”
Do Hoer Hofstede zegt het zijnc, en—na de toelicbting door den
Prwses van eon en ander punt der Wet—wordt hem do vrijheid ver
leend om, na één uur tijds, met eon verzoek, indien hij er een had,
voor do vergadering to komen.
Inmidde]s kornt in behandeling
(IL)—Aanzoek van den heer P trus Hermanus van Vreden, dd.
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Middelveld, $ April, 1887, om tot do gemeente van Bloeinfont,in
te mogen behooren. (BijI. K.)
Wordt voorgesteld door den Scriba, gesecondeerd door den assis
tent Seriha “ Het lidmaat P. H. van Vreden worde zijn verzoek
toegestaan, mits hij aanstonds zijn attestant te Bloemfontein inkVera.” Ret voorstel wordt aangenomen, Kern. con.
(III).—Memorie van eenige leden, 211 in getale, van de Ned.
Ger. gemeente te Harrismith, woonaehtig open om het dorp Rethie
hem, verzoekende tot eene afzonderlijke gemeente te warden erkend.
Warden in daze gelezen
1. Brief, dd. Bethlehem, 4 April, 1867;
2. Twee stukken, dd. 30 Ju.lij, 1864; en een ander, dd. 4 April,
1867; voorts:
3. Brief aan den Wel-Eerw. van do Wall, dd. 7 Maart, 1867.
Uit het een en ander blijkt hat, dat de vergadering onder d~n in—
druk verkeert dat memorialisten bij wijze van appel zich tot do HEw.
Synode hebben gewend; hoewel dit nit de stukken voor de verga
dering niet duid&ijk is.
Wordt voorgesteld door den Predikant van Fauresmith, gesecon
deerd door dien van Philippolis, en met algemeene (mm &ne) stemmen aangenomen: ~ Uit hoofde van het informeele van hat aanzoek,
thans ter tafel, en bij gebreke van personeel nit Bethlehem en Har
rismith, om de Synode behoorlijk in te liohten, kan doze vergadering
in het verzoek der memorialisten niet treden, doch benoemt zij eene
speciale commissie am a boo hehoorhjk onderzoek to doen naar den
waren stand van zaken, met magt Gm, indien mogelijk, Bethlehem,
tot eene afzonderlijke gemeente te verkiaren, en de grensscheiding
te bepalen. Die commissie zal bestaan nit de Predikanten van
Bloemfontein en Boshof, en cen’ ouderling van Kroonstad en een’
van Winburg.”
De Predikant van Kroonstad, met verlof van den Pneses, onder
bet meeste deel der discassie afwezig, werpt over de zaak zoodanig
licht, dat de vergadering besloot—voorgesteld door den Predikant
van Edenburg, gesecondeerd door lien van Philippolis,—bet voor
gaande flog wear in revisie te nemen. Pit geschiedt; en op voorstel
van den Predikant van Philippolis, gesecondeerd door dien van
Smithfield, wordt besloten: “])aar daze zaak voor de Synode niet
bij ~vijze van appel gekomen is, zoo besluite zij bet verzoek van deleden
der Ned. Ger. gcineente van 1-larrismith, wonende to Bethlehem, in
handen te stellen der Ringacotrunissie van den HEw. Ring van ~Via
burg, met volmagt om naar bevinri Van zakcn te handeka.”
Do Prwses overhandigt de ingezondene stukken aan den Pr~ses
der HEw. Ringscommissie van Winbnrg.
Pit afgedaan, verkrijgt de beer Hofstede bet ~voord, en overliandigt
in gesehrifte ala volgt (Zie biji. H, 2,) : “ Hoog Eecw Heeren
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[ngovolge antwoord op rnijn vcrzoek om ala zendoling geezamineerd
to worden, Itoh ik do ocr UHEerw. heleefd en dringend to vorzoek
ken, dat er eeue commissie benoernd worde, die mij, na bet goedkeu
ten der verlangde testemonia, als zendeliug onder de gekiourde hevol
king binnen den Vrijstaat examinere, en bij voldoende bekwaamheid
aanstdle. Hetwelk doende,” onz. Geteekend H. S. Hofstede, juor.
Wordt voorgesteld door den Predikant van Edenburg, gesecon
deerd door diem van ICroonstad, en unaniem besloten: “Aangezien
do Synode zekere vereischten heeft gesteld, en haar genoegen heeft
te kennen gegeven om, wanneer ~n die vereischten ZnI ziju voldaan,
aan hot aanzoek des heeren Hofstede, behoudens hot gezegde om
trent do ordening, to voldoen; en aangezien do HEw. Synode oorst
woder over twee jaren vergadert, zoo besinit do Synode om in &t
geval af to wijken van hot bepaalde bij krt. 59, en cone commissie
nit deze vergadoring aan to stellon, ten etude den hoer Hofstede to
examineren en horn, zuiks good oordoelende, alsdaan tot zendoling
toe to laton.”
Wordt voorgesteld door den Predikant van Smithfield, gesecon
deerd door don Ouderling van Philippolis, en aangonomon: “Ala
cornrnissie tor afnerning van hot oxarnen van den heor Hofstede ala
zendeling der Nederd. Gerf. Kork aihior, worden benoemd do Pro.
dikanten van Bloemfontoin, Philippo]is en Boshof.”
ITT.—.-Komt in behandeling hot hopaaide oxntront eon concept
reglemont voor do Zending Commissio, (Not. hi. 54s; (p. 27). waarvan
mede in hot Rapport der Regtcomrnissie.
Worth. voorgesteld door don Predikant van Fanrosmith, gesecon
deerd door diem van Philippolis, en besloten: “Do Zending-Com
missie houdo zich voorloopig aan hot bepaaldo daarorntrent in do
wetten dor Kaapscbe Synode, voor zoo verre dozelve in onze om
standigheden van toepassing ijn; en drage intusachon dot Zending
Corn missie op, hot vorvaardigon van eon concept-reglement voor hot
zending-wozon in onze kerk, woik reglemont ter oerstvolgende Sy
nodalo vergadoring zal moeten voorgologd wordon tot goed- of
afkouring.”
Om den tijd to bekorton, zoo wordt voorgesteld door don Prodi
kant van Kroonstad, gesecondeerd door dion van Philippolis, door
do vorgadering besloten, on doze tot dien tijd, D.V., verdaagd : “ Do
werkzaamheden warden voortgezot, D.V., op morgon ten 7 uro, a.m.”
Hot nagobed geschiedt, waarin voorgaat do Oudorling Grobbo
laar, van Bethulie (Heidelberg.)
Gelezen, goedgokeu.rd on vastgosteld op de zitting van Dingsdag,
16 April, 1867.
G. VAN DE WALL, Moderator.
A. A. LOUW, 43863807.
ALEs. P. ME1RING, Soriôa.
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Deze zitting heeft plaats ten 7 nre, a. in., en ter plaatse ale de 70rige, op Dingedag, den 16 April, 1867.
De vergadering wordt geopend, en bet gebed gedaan door den
Predikant van Phulippolis.
Afwezig zijn de Predikanten van Smithfield, Boshof, Kroonstad,
en de Ouderlingen van Smithfield, Jacobsdal en van Kroonstad.
De notuien der vorige vergadering worden gelezen, vastgesteld en
onderteekend. Intussehen komen ter vergadering de hij de opening
afwezige leden, behalve de Predikant van Boshof.
Wordt ter tafel gelegd de concept-memorie aan den HEd. Voiks
raad. Voorgelezen, wordt bet, na eene enkele wijziging, goedge
keurd.
Besehrijvingspunt (~8) is aan de orde. In verband hiermede op
pert de Prteses de vraag: “Moet men personen, die wel aangeno
men, maarniet voorgesteld zijn, besehouwen aisleden der gemeente 7”
Wordt voorgesteld door den Seriba, gesecondeerd door den 0aderling van Edenburg: “lemand toegelaten bij bet Iidmaat-examen,
en daar bekwaam bevonden, wordt beschouwd geen lid te zijn, tot
dat hij, of zij, eerst in de gemeente zal zijn voorgesteld.”—Dit wordt
unaniem besloten.
Besehrijvingspunt (23) wordt in overweging genomen. Men wordt
in betrekking tot dit punt gewezen op art. 64 der Wet.
Na eenige diseussie wordt voorgesteld door den Predikant van
Fauresmith, gesecondeerd door dien van Kroonstad, ondersteund
en unanieni besloten : “De Synode is van oordeel, dat de tegen
woordigheid van é~nen of meer der Ouderlingen bij de aanneming,
(Zie art. 62), genoegzaam voorziet, of behoort to voorzien, in het
verlangen van den Predikant van Boshof met bet beschrijvingspunt,
terwiji de Synode den Ouderlingen aanbeveelt, zich met jong ieden
bekend to mak-en, en hun bij deze de aandaeht wenscbt gevestigd to
hebben op art. 64.”
Beschrijvingspunt (24) aan de orde zijnde, wordt toegelicht. En
wordt voorgesteld door den Predikant van Smithfield, gesecondeerd
door den Ouderling van Fauresmith: “De S3-node oordeelt, dat aan
bet doel van bet beschrijvingspunt van den Predikant van Boshof
beter zal voldaan worden, door bij het berdelijk werk en de predi
king over die onderwerpen, daarin genoemd, to spreken.”
Wordt voorts voorgesteld door den Predikant van Fauresmith,
gesecondeerd door den Ouderling van Philippobs: “De Synode is
van gevoelen, dat het doel van den inzender van dit beschrijvings.
punt goed, en zelfs beter bereikt zal worden, zoo do Predikanten van
den kansel, en do Ouderlingen, zoowel met als zonder de Predikan
ten, bij gelegenheid van het huisbezoek ale anderzius, bij do gemeen
ten op doze punten aandrongen.”
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In omvraag gebragt, wordt bet voorstel van den Predikant van
Fauresmith aangenomen.
Beschrijvingsptult (25) is nan do orde, en wordt der vergadering
voorgesteld door den Predikant van Jacobsdal.
Wordt voorgesteld door den Predikant van Pauresmith, gesecon
deerd door dien van Philippolis: “Be Synode verklaart No 9. van
het aanbangsel der wetten zoo, dat de kleederdragt aldaar genoemd,
wel niet bindend is, evenwel verwacht de Synode, dat zoowel Predi
kanten als Ouderlingen zooveel mogelijk observeren zuilen wat in de
wet, om de goede orde en do waardigheid der godsdienst, aanbevo..
len worth.”
Een nuder voorstel komt ter tafel van den Predikant van Philip
polls, gesecondeerd door den Predikant van Edenbnrg: “De Syno
de beslinte, dat, daar het ambtsgewaad van Ijeeraren en Ouderlingen
slechts wordt ‘aanbevolen,’ hetzelve niet als bindend beschouwd
worde, nogthans beveelt zij bij doze ann, dat ter voorkoming van
stoornis, de betamelijke wensoli der gemeente in acht genomen
worde.”
Ter stemming gebragt, wordt het laatste voorstel aangenomen.
Beschrijvingspunt (~43) wordt besproken, en, voorgesteld door den
Soriba, gesecondeerd door den Predikant van Philippolis, besloten
“Be Synode antwoordt 6eveatigend.”
Be vergadering bekomt eene pauze tot 10 uur toe.
-.

Na tie pauze
zijn al do loden, mede do Predikant van Boshof, tegenwoordig.
Beschrijvingspunt (27) wordt toegelicht, en vervolgens voorgesteld
door den Ouderling van Fauresmith, gesecondeerd door dien van
Philippolis, en met algemeene stemmen besloten: “Be Predikanten
bezoeken om de beurt do to vestigen inwoners in het veroverde go
bled, naar den ouderdom der gemeenten; de archieven worden bij
den Quester Synodi ter bewaring ingediend; en de colleoten, doop
aanneming- en andere to heffen gelden tijdelijk in de Synodale kas
gestort, om te blij ~en ten behoeve der aldaar to stichten gemeenten,
ton aanzien waarvan de eerstvo)gende Synodale vergadering be
sohikke.”
Eeschrijvingspnnt (28) komt voor de vergadering.
Over dit punt verwijst de assistent Scriba naar de notulen op bi.
29 en voorts op bI. 26.
Be Assessor wijst er op, dat bet voorgelezene slechts betrekking
had op den bepaa]den tijd van twaalf maanden, van dien tijd afaan.
Voorstellen worden ter tafel gelegd door do Predilcanten van Pan-
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resmith, Fdenburg en Philippolis, en beboorlijk gesecondeerd. Bat
van den Predikant van Fauresmith, gesecondeerd door den Ouder
ling dier gemeente, wordt aangenomen, luidende: “Daar de onder
vinding leert, dat hier of daar kiad-ledematen_registers van vroegere
jaren verloren ziju geraakt, waardoor sommige ledematen niet in
stant zijn hunne certificaten te produceren,—zoo is de Synode van
oordeei, dat het getuigenis van eenen of meer Ouderlingen, met of
zonder dat van zoodanige leden die op denzelfden datum aangeno
men zijn, genoegzaam zal zijn, om dezalken als leden te erkennen,
en in de tegenwoordige registers op te nemen.”
Be beschrijvingspunten afgehandeld zijnde, worden ter overwe
ging voor de vergadering gebragt:
I.—Verzoek van den HEw. Moderator, dat door deze vergadering
mogen worden beuoemd de leden onthrekende aan het vereischte ge
tal curatoren van het college te Bloemfontein. Voorts om iemand
auders in ZHEw’s. plants an te stellen, wat het thesanrierschap der
fondsen van het voornoemd college aanbelangt.
Wordt voorgesteld door den Predikant van Boshof, gesecondeerd
door den Ouderfing van Jaeobsdal : “Be Moderatuur benoeme dele
den der Bloemfonteinsche schoolcommissie, onder de goedkeunng
der Synode.”
Een auder voorstel wordt gedaan door den Predikant van Faure
smith, gesecondeerd door dien van Philippolis; “Be Synode ver
zoeke den heer Hutton, van deze plaats—den heer C. W. Hutton—
zich de keuze van lid der Bloemfonteinsebe kweekschool commissie
en van Phesaurier harer fondsen te laten ~velgeva11en.”—Bit voor
stel wordt met nieerderheid van stemmen aangenomen.
Be assistent Scriba zal dadelijk een brief rigten aan den Wel-EL
heer Hutton.
Be Pr~ses brengt in het midden, ofbet niet wenschelijk zou zijn hij
het thans bestaand zestal curatoren nog een zevende te benoemen.
Worth voorgesteld door den Predikant van Edenburg, gesecon
deerd door then vav Kroonstad, en aangenomen: “Do zevende cu
rator worde benoemd in den persoon van den Predikant van Boshof.”
Beze broeder hat zich de keuze welgevallen.
IJ.—Komt in behandeling de bepaling van een quorum voor Sy
node enRing.
1 .—Betreffende het quorum van de Synode, wordt voorgesteld
door den Predikant van Smithfield, gesecondeerd door den Ouderling
thor gemeente, en aangenomen: “Be Synode besluite dat zes Predi
kanten en zes Ouderlingen een quorum van de Synode zullen uit.
~.—Betreffende de Ringen wordt voorgesteld door den Predikant
van Edenhnrg, gesecondeerd door dien van Philippolis, en aangeno
men: “Twee derde der leden maken een qurou.m mt.”
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111.—Be Pr~ses brengt voor de vergadering: “Afeclirift” van
rapport eener commissie, etc., met begeleidenden brief, dd. Swelien
dam, 3 Februarij, 1864. (Zie bijiage.) Deze stukken worden ge
lezen.
In verband tot bet voorgaande voeren eenige leden het woord.
En wordt voorgelezen: brief, dd. Bloemfontein, 13 Mel, 1865, alt
het brievenboek op hi. 4.
Wordt voorgesteld door den Predikant van Fauresmith, gesecon
deerd door dien van Boshof, en unaniem besloten: “Be HEw. Scnba
dezer vergadering beantwoordt in haren naam dit sehrijven van de
HEerw. Synode der Kaapkoionie, met dankbetniging voor de broe
deriijke toegenegenheid te onswaarts, daarin kennelijk, en de bij
voeging van copij onzer missive, ale boven.”
IV.—Op de vraag van den Prwses: “Moeten oud-kerkeraadsle
den beschouwd worden ais voorwerpen van tucht bij den kerkeraad
of bij den ring ?“ worth voorgesteld door den Scriba, gesecondeerd
door den Predikant van Boshof, en met algemeene stemmen beslo
ten: “Be Synode bepaait, dat door ‘Ouderlingen’ en ‘Diakenen,’
voorkoniende bij art. 125 der Wet, moeten worden verstaan dienat
doende Ouderlingen en Biakenen, en datop de vraag des HEw. voor
zitters worde geantwoord: ‘Bij den kerkeraad.’”
Ter tafel komt een brief, zijnde het antwoord des heeren Hutton
op het schrijven zoo even nan hem gerigt. Deze brief worth voor
gelezen, en geen beslissend autwoord behelzende, neemt de HEerw.
Moderator op zich, persoonlijk met den heer Hntton te spreken.
V.—De Predikant van Philippolis brengt zijne bezwaren te berde,
waarom hij niet in functie vermeent te kunnen blijven als curator
der school te .Bloemfontein. Leden der vergadering opperen danren
tegen bezwaren tegen zijne bedanking. Een en ander voorstel worth
ter tafel geiegd en besproken, waarop de Predikant van Philip
polis, met verlof der vergadering, zijne bedanking terugtrekt.
Vt .—Wordt door den Scriba ter tafel gelegd en toegelicht, ver
volgens gesecondeerd door den Predikant van Philippolis, en aange
nomen, een voorstel ale volgt: “Bij art. 30, d, der Wetten, kome
in aanmerking art. 41, en worde wat bij art. 35 nan bet slot omtrent
Ringsbesturen staat bepsald, ooic omtrent de Sijnodaie vergaderingen
in aeht genomen.”
VII.—Wordt voorgesteld door den Predikant van Fauresmith,
door then van Boshof gesecondeerd, en unaniem besloten : “De no
tulen dezer, zoowel ais der vorige Synode, worden door den druk ver
krijgbaar gesteld
Wordt voorgesteld en gesecondeerd ais te voren: “Ben honderd
exempl area worden afgedrukt.”—De vergadering besiuit hiertoe.
Ter tafel komt nu de memorie (boven hI. 75) nan den REd. Voiks
rand, die voQrgeiezen, door de Moderatuur namens de Synode onder
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teekend, on den Scriba ter verzending toevertrouwd worth. (BiJL)
VJII.—De assistont Seriba verzoekt, of het dezer vergadering niet
mogeiijk zij om do loden van den Ring van Fauresmith, thans als
loden der Synode aanwezig, toe to staan oeue buitengowono vorga
dering van den Ring to beleggen. Hem wordt gewezon op art. 27
der Wet. Vervo~gons besloten, voorgesteld door den Predikant van
Pauresinith, en door den Scriba ondersteund: “De Synode han niet
op wettigo wijzo aan dat verzoek voldoen.”
IX.—De Seriba verlangt ala Quastor Synodi to mogen weten, hoe
hij te handolen hobbe bij hot overzenden en verantwoorden aan den
HEerw. Qu~stor Synodi van het Predikants-Weduwenfonds van do
Kaapkolonie, van de geldon alhier voor dat fonda gehevon.
Do vergadoring is oenparig van gevoilen, dat do loden van dat
fonda hunne jaarlijkache contributiën san den Quastor Synodi van
de Kaapkolonie zelvon, óf hier, langs den gewonen weg, in—san de
Kaap—gangbaar geld behooren to voldoen. Pat voorts de Quastor
Synodi onzer kerk worde gemagtigd om do gewone kerkelijke hof
fingen aihier tot eon debet, voor san do Kaap gangbaar geld nit te
wisselen.
X.—Op do vraag waar do volgende Synodale vergadoring zal
worden gehouden, wordt voorgesteid door den Predikant van Kroon
stad, geseeon~eord door den Ouderling van daar, en aangenomen:
“To Winburg.”
Niemand verder hot woord wensehonde dan tot hetgeon volgt,
zoo wordt voorgesteld en geregtvaardigd eene motie van dankbetui
ging dozer vergadering san do inwoners dozer plaats, en bij name
san den Pastor Loci voor zijno deelnorning in deze,—voor de herborg
zaamheid en Iiefdo haron loden botoond.—De vorgadenng ontvangt
dozo motie met toejuiching, en bidt dew pints Gods zegen toe.
Do vergadering wordt verdaagd tot 7 tire p. m.
Na de pauze
is do vergadering wodor bijeen on voltallig, behalvo do afwezighoi&
met vorlof, van do afgevaardigdon van Smithfield.
Do Prwses boat eon nader schrijven van don WEd. hoer C. W.
Hutton, van heden. (Biji.
.)
Do Prwsos morkt san, dat hij na nadore overweging der zaak thans
van oordeel is, dat mon sleehts hot getal euratoren hobbo vobtallig to
makon, kunnende do commissie aisdan zelvo eon thosaurior kiozon.
Wordt voorgostold door don Prodikant van Boshof, gosecondoerd
door then van Philippolis, en algemoon aangenomon: “Do Synodo
verzoeke den hoer Theodoor Radioff, hier ter jilaatse woonachtig, mix
zich do keuze van lid der Bloemfontoinscho kwooksohool-commisSie
ala piaatsvervanger van den vortrokkendon Predikant van Paure
smith, to baton welgovallon.”

46

TWEEDE VEROADEEING;

Be Scriba geeft te kennen, dat hi], bi] gebrek aan tijd, met heeft
kunuen voldoen ann art. 22,6. Wordt ten gevolge besloten: “Aan
gezien de leden, afgevaardigder~, veilangend zijn om, wegens lands
omstaucligheden, zoo spoedig mogelijk hmswaarts te keeren, en de
Scriba geene gelegenheid heeft om te voldoen ann art. 22, 6, zoo be
sluite de vergadering em hem te verzoeken, na het opbreken derzelve
daaraan voicloende,— tevens met betrekking tot de notulen der vo
rige vergadering, aan dat artikel gevo]g te geven.”—Voorgesteld
door den Predikant van Philippolis, gesecondeerd door then van
Kroonstad.
Met betrekking tot het laten drukken der notnien, wordt beslo—
ten den Qu~stor te magtigen ter betaling nit het Synodale-fonds
van kosten 0th de notulen te laten eopijëren, en voorts dat een exeni—
plaar worde verzonden ann de HEw. Synode van de Kaapkolonie.
Be werkzaamheden afgeloopen zijnde, heeft, met -rerlof, de Seriba
het woord en, doelende op de dagen hier genoegelijk tezamen be
leefd, stelt voor : “Be vergadering denkt met leedwezen nan het
aanstaand vertrek nit ens midden van den HEerw. Assessor; dccli
wenscht te berusten in den wil van den Heer en Heiland, dien wij dienen, die hem naar elders riep, en, in dit geloof, hem Gods rijkste zege
ningen toe te bidden. Be Heet’ zegene hem, en make hem ten zegen!
Zijn God zi] de God der zijnen !“—Wordt ondersteund door den Pre—
dikant van Philippolis, en met deelneming unaniem besloten.
De HEerw. Assessor dankt de vergadering met een gevoelvot
woord.
De Pr~ses deelt mede het antwoord van den heer Radloffi Hij
gevoelt zich vereerd met de benoeming; dat hi] het gewigt aan die
roeping verbonden gevoelt, nogthans zijne beste pogingen zal ann
wenden om daaraan te voldoen.
Be commissie op het onderwijs ken onmogelijk dat gewigtig werk
tusschen de uren der zittingen afdoen.
Be notulen worden gelezen, goedgekeurd en vastgesteld.
Be Pr~ses skit de verrigtingn, rigtende een woord tot de verga
dering. ZHEw. wijst op de erlang~de huip van den Heer, zoodat
wi] flu mogen zeggen: “ Ebenhaezer !“ Terugwijzende op het werk
hier verrigt, op tekortkoming in deze, en wijzende op Hem die ver
zoenend zal nederzien op de aarden vaten waarin Hi] zijn schai had
nedergelegd, moedigt ZHEw. de leden ann tot getrouwen arbeid in
de persoonlijke ondervinding van de liefde van Christus.
Na het zingen van bet laatste vers van Psalm 72, eindigt de
HEerw. Assessor met dankgebed.
G. VAN BE WALL, Prc~,a. Syn.
A. A. LOUW, Assenor.
ALBa. P. MEIRING, &riba.

Appendix.
Beschrijvingspufltefl voor do Synodo van den Oranje Vrijstaat, April,
1867, to vinden in do” GerØrmeerck .&rkbode,” D. XIX, hi. 78, en
voortst. a. p. op hi. 95.
(1.) ‘Er worde door do Synode eon der Predikanten tot vaston Scriba
en Qu~stor benoemd in do plants van don vorigon prothkant van Win
burg. (Zie bi. 52 on 44.)
(2.) Art 18 wordo aldus gowijzigd: Do Synode komt bijeen “ on hot
ander jaar,” op eeno
in “April,”
(cf. not, hi. 62.)
(3.) Rovisio van art. 31. a. (Not. hi. 62.)
(4.) Hoover gaat hot gezag oener Ringcommissie? (Not. bi. 52.)
(5.) Do Synodo stollo oene Zonding-Commissie nan, bostaando
nit minstons drio predikanton. (Not. hI. 53.)
(6.) Do Synodo bopale eone jaarlljkscho heffing uit do gowone korke
iijke inkomaten in elke gemeonte, tot daarstelling on instandhouding
van eon fonda voor hot zendingwozen dor Nedorduitach Geroformeerdo
Kork in don Oranjo Vrijstaat. (Not. hi. 55.)
(7.) Do Zonding-Commissie ondornomo, zoo spoedig mogelijk nit de
smiting der Synodo eene inapectio reis naar Moiappo’a statie en door
Basutoiand; zij nemon do noodigo stappen om zondor verzuiin met hot
sending work onder Molappo’s yolk canon aanvang to maken; en zij
traehto in eone conferontio met do Franacho Zendolingon uit to vindcn,
óf, en in hoevorro, zamenwerking tussohon do Noderduitsch Gerefor
meerde Kork in don Vrijstaat en die Broeders wenschehjk en mogelijk
zij. (Not. hi. 58, wolke zie.)
(8.) Do Synode name kennia van eeno circulaire, dd. Parijs, 2 Juhj,
1866, geschrevon “Namens hot centrale committe van den Franschen
tak der Evangolische Ailiantie,” aan do Predikanten in don Vrijstaat,
en betrekking hebbeude op do F’ransche zending in Basutoland. (Not.
hi. 59.)
(9.) Is eono vereeniging met do Kerk in Natal en do Nedorduitach
Gereformeerdo Kerk, ais zoodanig geconstitueerd to Utrecht, Z. A.
Republiek, in December, 1866, wenscholijk? Zoo ja, dan neme do Sy
node stappen om die voreeniging stand to doen grijpen. (Not. hi. 59.)
(10.) Art. 43, § 3, 0, worde aldus veranderd: “Do kassier van hot
kerkfonds words in den regel uit do diakenen gokozen; echter zal do
kerkoraad, in govai van bezwaar, met algemeeno stemmen eenig ander
gemeentolid tot kassier kunnen benoemen. Hij is gehoucien zich
(Not. hI. 60.)
(11.) Do Synodo besluite, dat in elks gemeente eon kwartaaleeh ver
slag van den staat van hot kerkfonds gedaan wordo, en wel door den
voorzitter des kerkeraads ann hot einde der voorbereidingsdienst, vOOr
iedere Avondmaalsviering. (Not. bi. 60.)
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(12.) Ret zielental der onderecheidene genieenten worde door do ker
keraden naauwkeurig opgenomen, voor de eerstvolgende vergadering
der Bingen. (Not. bi. 61.)
(13.) In art. 40 worde onder “Aanneining van Isedematen,” huge.
voegd: “Ruwelijken op gewonen tijd.” (Not. in. 61.)
(14.) De Synode benoeme cone commisaie van twee predikanten tot
bet vervaardigen van eon concept “ Begrafenis-formulier,” ten dienste
van do kerk bij begrafenis piegtigheden. (Not. hi. 62.)
(15.) De Synode neme in ernetige overwe~ing den gebrekkigen staat
van hot onderwUs in one land, en berame middelen tot verbetering in
doze. (Not. hi. 62.)
—Predikant van Fauresmith.
Beschrijvingspunten voor de Synode van April, 1867.
(16.) Revisie van hot besluit der Synode, 1865, waarbij bepaald is dat
twee leeraren ala eene deputatie, namens do Synode der Nederduitsch
Gereforineerde Kent in den Oranje Vrijstaat, de zitting den HEw. Bynode in de Kaapkolonie in October, 1867, zullen bijwonen. (Not. bI. 64.)
(17.) De Synode wende zicli andermaal bij petitie tot de Regening om
den, bij ‘a lands constitutie, a~usivelijk gebezigdeu titel van “ Necjen..
landach Kenyormde” in “Nederduitsch Gereformeerde” Kerk veran
derd to mogen knijgen. (Not. bl. 65.)
(18.) facet bet gebruik m sommige gemeenten, waar alleen eenmaal
in do maand gedoopt wordt, ook geacht worden ale to vallen onder bet
bepaalde bij art. 44, a P (Not. bI. 66.)
(19.) Do Synode doe onderzoek naar de waarbeid van eon berigt, yen
schenen in Do fÜJ4 16 J~anuarij, 1867, waaruit blijkt dat in cone ge
combineerde kerkeraadsvergadening, gebouden to Winburg, 5 Januarij
laatsleden, ten elude eenen leeraar voor die gemeente to beroepen, pro
dikanten in aanmerking zijn gekomen, die ala Ziberalen in de leer ziju
verdaclit gehonden geworden; en geve, in geval genoemd berigt juist
zij, bare afkeuring daarover te kennen. (Not. bl. 66.)
(20.) Revisie van hot besluit der Synode, 1865, omtrent bet inzenden
van lidmaats-certificaten binnen een bepaalden tijd, enz. (Not. hi. 66.)
—Kerkeraad van Fauresnñth.
(21) Do Synode, in aanmerking nemende den prijzenswaardigen ijver
van den Eisschop den Bngelsche Kerk, en do door ZWEw. aangewende
middelen tot de algemeene bekeening den Basutos, en in het gevoel van
bare hoogere roeping en Nj zondere verpligting tot dit arbeideveld, en
met den wenech om aan de tot baar genigte roeping van het opperhoofd
Moshesh: “Kom over en help one !“ onmiddellijk gehoor te geven, in
bet gevoei van bare zelfe burgerlijke verpligting in deze, en in de go
moedelijke en gescbiedkundige overtuiging dat de overgang der beide
nen tot het Pueeyisme geene bekeering tot Chniatus, dccli eene stap
tot Rome sleclits is,—besluit om onder biddend opzien tot bet Hoofcj
den gemeente, die reeds voor 18 eeuwen bet work den zending onder alle
volken dringend bevolen heeft, ow alle geoorloofde middelen, dat zijn
dezulke waardoon men niet in de regten van eon auder treedt, ijverig
daartoe aan to wenden.
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En terwiji do Sijnode met droefhoid bare teleurstelling te kennen
geeft, dab zij in haar beroep op hot Sominarie to Stelionbosch, om een
a~rtoe goschikton man, niet is geslaagd, zoo besluit zij om onvorwijid
een beroep op do Theologieche school der Noderduitsoh Gereformeerdo
Kerk in Noord Amerika, to New Brunswick, to doen, ton eindo oeneu
ten voile bekwainon ale Loeraar geordende zendeling to krijgon, opdat
niet eon andor dion tot hasr gebragton arbeid der liefdo ontroovo, ter
wiji zij hot dringond elkon Loeraar aanbeveolt de Gemeente tot doze
hare dare, doch bij velen reeds lang verwaarlooade verpiigting to wokkeu.
(Not. bi. 58)
(22.) Do Synode verkiare zich nader omtront do noot onder Art. 65:
“Hot afleggen van bolijdenis voor don Iseoraar en do openbare beves
tiging wordt ale één actus besohouwd.” (Not. hi. 75.)
(23.) Do Synode spreke hoar govoolen nit, of hot onder do bestannde
omstandighedon van onkundo, gebrok aan geestelijk leven, on den dik
wijis onchristelijken, zoo niet onzodehjkon wandel, van velen dot
bolijders, tot stuiting dot onteoring der Gemeonto Gods, hot niet raad
zaam worde geacht, dat eon iedor, weiko zich door belijdenis des geloofe
aan do Genieente wenecht aan to sluiton, eon bowijs van onberispelijk
gedrag, door den Ouderithg zijner wijk onderteokond, erlange, en vódr
zijno aanneming dit bowijs bij den Leeraar indiene? (Not. bI. 75.)
(24.) Er wordo van wege doze Synode, door oone daartoo aangesteldo
commissie, eon herdorlijk schrijven tot do Gerneenton gerigt, waarin zij
hare smart to kennen geeft, dat do huiselijko godsdienst, en de duarmedo
in hot naauwste verband staande christelijke opvocding dot kinderon,
zoo jainmeriijk, door vole oudera, wordt verzuimd; torwiji zij bij do op
wekking tot nieerderen en voihardenden ijver, ale do gescbikste buip
iniddelon hiorin, den “Kinder Bijbel” en hot uitgebreido” Catechisatie
book” den ouders dringend aaubeveelt. (ivion zie do notulon op hI. 70.)
—Prodikant van Boshof~
(25.) Do Synode explicere No. 9 van hot Aanhangsel der Kerkelijke
wetten. (Li. 76.)
—Predikant van Jacobedal.
(26.) Do Synode verkiaro of men. even zeer verpligt is dat wnt in hot
Aanhangsel van hot Kerkeiijk Wetboek aangegevdn wordt to obediëren,
ale do bepalingen van hot boek zeif. (Not. hi. 77.)
—Korkeraad van Jncobsdal.
(27.) Er worde door do Synock oene Commissie van Predikanten nan
retold, wien do geestolijke zorg der bewoners op hot vorovorde grond
gobied worde toevertrouwd, zoo lang ale daar nog geono dorpon on
gevostigde I~oeraron zijn. (Not hi. 77.)
(28.) Do Synode geve to kennon, hoe men to bandolen hoeft met
personen, die voriangen ale loden der kork erkend to worden on do
bondzogels to gouieten, die goon bewijs van lidmnatschap inle ercu kun
ten, omdat do lodematon.registers niot znrgvnldig gohoudon werden,
waar zij sangenomen zijn gewordon. (Not. LII. 66 en 76.)
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(29.) Be Synodo berame plannen ter bovordering van hot ondorwjjg
dez’ jeugd, tot liii too rnaar al to zeer verwaarlooacj. (Not. hi. 62.)
(30.) Do Synode beautwoorde hot achrijvon van hot Franache Zen.
ding Committó, dd. Parija, 12 .Julij, 1860, aan do Vrijataatscho Froth
kanten gorigt, betrokkthg hobbende op do Franache Zending op hot
veroverde groadgebiod. (Not. b! 59.)
—Predikant van Philippolia.
I Do Ringaboaturen dor Nedord. Geref. Kerk van den Oranjo Vrij
ataat wordon afgeschafc. (Not. bI. 52.)
Ii. Do Kerk worde beatnurci door eeno Synodo of .Aigemeene Work
Vergadering, welko jaarlijka vergadert. (Not. bI. 52.)
III. Er worde cone commiasje bonoomd, om bij do Synodale Verga
dering in to dienen eon vooratol tot wijziging der Kerkelijko Wetten,
ovoreonkomatig met dezo verandering Van hetkorkabeetuur. (Not. N. 52.)
—Predikant van Kroonatad.
IV. Aanzoek van don hoer II. 3. Hofatedo, van Winburg, om exam en
ala zondeling dor Noderdujtach Gereforcneerde Kork van den Orane
Vrijataatte mogon doen,on ala zoodaniggoordondte wordon. (Not. bI. 68.)
(Was got.) C. FRASER, &riba.
Phil ippolia, 7 Maart, 1867.
ALBS. P. MEthING, Scriba Synocli
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