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~DERPE V~ERGADERING
DER

H. EERW~ SY.N ODE VAN D~ NETh GEREF. KERK
IN DEN

~~‘~rw~jst~~t,
WORDT GEHOUDEN IN DE KERK TE WINBURG,

OP WOENSDAG, DEN 14 APRIL, 1869, EN VOLGENDE DAGEN.

EERSTE ZITTING.
De afgevaardigden komen bijeen in de consistoriekame~ dei’ Ned,

Geref~ Kerk, ten 10 ure des morgens. Dan en daar doet de Voor
zitter het gebed, eiseht de geloofsbrieven op en leest die voor,
overeenkomstig voorschrift der wet, art. 19. (a).

Uit dit Iaatste blijkt het dat ter vergadering verschenen zijn, van
de Gemeenten

Winburg: Ds. P. Ab C~ van Heijuingen en de Br. Ouderling W.
J. Pienaar.

Fauresmith Niemand.
Smithfield: Ds. P. Roux, en de Br. Ouderling Henning Jacobus

van Aswegen.
Bloemfontein: Ps. G. Van de Wall, en de Br. Ouderling Daniel

Francois van Tonder.
Harrisniith: Ps. P. MacMillan, en de Br. Ouderling J. Blignaut,
Boshof : Ds~ H. W. Brandt, en de Br, Ouderling P. J. A,

Craffort.
Daar het blijkt dat het overgelegd stuk slechts een copy conform

is; en vervolgens de naam van slechts den Primarius, den Br. P.
H. Henning, in een mede overgelegd exrtact uit de Notulen des
Keikeraads van Boshofwordt genoemd; zoo worden tegenwerpingen
in deze gemaakt. Op verzekering evenwel van den WelEerw. Leeraar
dier Gemeente, als Voorzittor des Kerkeraads voornoemd, dat alleen
door nalatigheid van den Scriba des Kerkeraads, de naam van den
secundus, den Br. Craffort, niet was opgeteekend, verkrijgt door
eene meerderheid van stemmen deze broeder regt van zittiug.

Jacobsdal: Van deze Gemeente versehijnt de Br. Ouderling
Hendrik Petrus Van der Merwe, en berigt dat de Leeraar dier
Gemeente, wegens ziekte ten zijnent, niet tegenwoordig zijn kon.
Hij legt tevens over een brief, c3d. Jacobsdal, 8 April, 1869, en
get. door E. A. J. du Toit, V.D.M. Uit dezen brief blijkt dat Ps,
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du Toit, hoe gaarne hij het ook deed, door “huiselijke omstan~ig~
heden” belet werd de vergadering bij te wonen. Be Moderator
betuigt namens de andere Broeders zijn leedwezen over de afwezig
heid van den Broeder van Jaoob~dal onder do bestaande omstandig
heden.

Voorts zijn ter vergadering verschenen van do Gemeenten
Kroonstad: Dc Brs. Ouderlingen Lourens Greijling en S. 3,

Cilliers.
Philippolis: Us. C. Fraser, en de Br, Ouderling E. N~ Grob~

belaar.
Edenburg: Us. Aibs. P. Meiring, en de Br. Ouderling Robert

Robinson; en eindelijk van de Gemeente
Heidelberg: Us. J. H. Cloete, en do Br. Ouderling Johannes

Lodewijkus Viljoen.
Bit afgedaan zijnde, treden de Broeders do kerk binnen en nemen

zitting, naar den ouderdom der Gemeenten, die zij vertegenwoordig
en, en wordt de vergadering voor wettig geconstitneerd verklaard.

OP verzoek van den Voorzitter treedt flu do Predikant van Win..
burg op en houdt, na het zingen van Gezang CLVI 1 tot 2 het lezen van
eon hoofdstuk uit hot boek Jezaia en bet gebed, do openingsrede, naar
aanleiding van ps. 85 v. 10. Wijzende op den zegen, dien God be
looft op den arbeid zijner dienaren, bepaalt zijn WelEei’w. do aan
dacht aebtereenvolgens bij, het dod, waa~*d; de yez~ndheid, iva~r
mede; en do middelen~, waardoor; ook wij dien zegen erlangen
mogen.

Hot dankgebed en bet zingen van Psalm CXXXV.: 1 en 12,
eindigen, met den Apostolisehen zegenwenseh, deze plegtigheid.

1)e werkzaamheden eden aanvang nemende, zoo worden, met
volstreki~e meerderheid van stemmen, achtereenvolgens gekozen: tot
Moderator, de Predikant van Smithfield; en tot Assessor, do
Pred. van Bloemfontein. Cf. Art. 12. 10.

Be nieuwgekozene Moderator ueemt de Voorzitter-stoel in,
betuigende dat hij zijn work aanvaardt met het oog op Dien, die
sterkte geeft.

Ten aanzien van den duur der zibtingen, komen ter tafel:
1. Voorstel van den Predikant van Philippolis, gesecondeerd door

den Fred. van Heidelberg: “Do Synode neme dagelijks zitting van
9 tot 1 uur, en van 3 tot 5 nur ;“ ten

2. Van den HoogEerw. Assessor, gesec. door den Fred. van
Wiuburg: “Pat de vergaderiug zitting houde van 10 tot 1 uur,,
a.m., en van 3 tot 5 uur, p.n-i.”

In omvraag gebragt, wordt het amendement door eone meerder..
herd van stemmen tot besluit.

Be tijd verstrekeu zijnde, zoo wordt do vergadering verdaag~±
tot 3 t~ur straks.
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Na de .Pauze,

d~ afgevaardigden van de Gemeente Fauresmith hunne verschijning
znakende, zoo wordt hun geloofsbrief opgeëiseht en gelezen. Ter
vergadering zijn, kraehtens dit stuk,. versehenen, Ps. H. J. Luck
hoff~ en de Br.. Ouderling. Daniel Van den Heever.

Pe WelEerw. Heeren Iionw, van Murrayshurg, J~ooste, van
Potehefstroom’, en~ Radloff, aanwezig zijnde, rigt flu de Voorzitter
tot doze Broeders het woord, verlangende te mogen weten, of
ieman& hunner ook ais gedeputeerde naar deze zitting der Synodo
zij opgekomen..

13s.. Jooste, het woord verzoekende, berigt dat do algemeene
kerkvergadering der Ned. Geref. Gemeenten in het Transvaalsche,
gewenscht heeft eene Depatatie naar deze HoogEerw. vergadering
to zenden, nogtans heeft zij het niet gedaan.. Poch hij had eeu
Iastbrief van den Kerkeraad der Gemeeriten Potchefstroom en
Hartebeestfontein, zijn WEerw., met en benevens den Heer Albertus
Petrus Louw Kotzee, afvaardigende met broedergroete en de hoop
dat hun de vrijheid. moge worden verleend, om de helangen hunner
kerk ter dez~r vergadering te bespreken.. Pit stuk dagteekend, 4
April, 1869. Zie Biji. 13..

Naar aanleiding hiervan merkt de Predikant van BThemfonteia
aan, dat bet voorgelezen stuk geen eigentlijke credentiaal is en
voorts, dat voor alsnog geene kerkelijke betrekking bestaat tussehen
do Ned. Geref. Kerk hier te Lande, en de Gemeenten dier kerk in
de Zuicl-Afrikaansche Republiek.. In deze opmerking schijnt do
vergadering te berusten.

Pa. Louw was eveneens niet afgevaardigd, doch was naar deze
HoogEerw. vergadering Qpgekomen nit liefde voor, en belangstel_
ling in die kerk, waarin hj vele jaren had geärbeid.

Wordt vervolgens voorgesteid door den Pred. van Fauresmith,,
gesec. door den Pred. van Boshof: “De vergadering geve ann den
WelEerw. Br. Louw, Leeraar van Murraysburg, als blijk van
vreugde over zijne komst hierheen en van. dankbaarheid. voor zijne
verdiensten jegens doze kerk, zitting met adviserende stem..”

Een ander voorstel komt ter tafel, gedaan door den Scriba,.
gesecondeerd door den Assessor “Deze vergadering heete die
Broeders alien hartelijk welkom aan deze plaats en drukke de hoop
nit, dat de tegenwoerdigheid dier Broeders de banden der innigste
gemeensehap tussehen ouze kerk, en die waartoe zij behooren,.
sterken moge.”

Onderscheidene leden voeren het woord v66r en tegen deze voor.~
stellen, en wordt onder anderen gewezen op voorbeelden, als in de~
gevallen van Di. A. P. Luckhof (of. Nott, p. 50 etc.—Gedr. Nott. bL

en Charles Murray (of. Nott. p Z3 etc.—Gedr. Nott. bl. 4 etc.),.
ten bewijze tegen het late. voorstel. En eindelijk worden de voor~
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stellen in omvraag gebragt. Uit cle stemming blijkt dat de groote
meerclerheid zieh met bet ~weede voortstel vereenigt.

Komt nu ter tafel eene motie, behoorlijk gesecondeerd en naar do
orde met ace~amatie aangenomen, lezende: “Doze vergadering
betuigt bij deze haren dank aan do afgetredene HoogEerw.
Moderator en Assessor voor hunne dienst der kerke bewezen, eu
mode aan den WelEerw. van Heijningen voor zijn woord tot do
vergadering, met zijne gehoudene redo; op welke werkzaamheden
de vergadering den zeo’en des Heeron ootmoedig verwaeht.”

Tot de Brs. Di. Loi~w, Jooste en Radloff rigt flu de Voorzitter
eene harte1i~ke toespraak, bun namens de vergadering hot zoo even
genomen besluit derzelve overbrerigende.

En dit gedaan zijncle, best de Voorzitter aan do vergadering voor~
het Regiement van Orde, te vindon in dc wet, onder Art. 12.

Tevens wordt door ziju HoogEerw. voorgebezen Art. 30, d., bi. 12~
met de verandering tot dat Artikel aangebragt in 1867, zie
origineele Aeta, p. 80—en bepaalt dat de verantwoordiug, daar
voorsehreven zal gesehieden op morgen namiddag.

Nog weder best de Voorzitter Art 20 der wet, en bepaalt, met
het oog op de ingezondene stukken, dat ~ne zelfde Commissie do
veu’schillende werkzaamheden daar voorgehouden zal uitrigten. En
worden door den Voorzjtter tot leden dier Commissie benoemd do
Predikanten van Winburg, Boshof en Fauresmith; en de oud.erhngen
van Jacobsdal, Bloemfonteja en Edenburg.

Do bi~ den Scriba ingekomene stukken wor(Ien den Prod. van
Winburg ter band gesteld.

Overeenkomstig voorsehrift der ~vet, bi~ Art. 12, 34, benoemt do
Voorzjtter den Prod. van. Philippolis tot Assistent Seriba..

Voorts benoemt de Voorzitter tot Rationarii, volgens art. 24, den

L Pred. van Heidelberg en den Br. Ouderling (Greijling) van Kroon~

stad. Over deze benoeming wordeuu hot eon en ander to berde go..
bragt en, op voorstel des Assessors, gese. onder voorbehoud, door
den Qu~stor Synodi, hecht de Vergadering hare goedkeuring aan
deze benoeming.

Tot eene Commjssje orn to voldoen aan hot voorschrift der wet~
bij Art 30, d, hi: 12, worden door den Voorzitter voorgedragen : dc
Predikant van Winbm’g en do Ouderling van Philippolis, en door
de Vergadering goedgekeurd.

Be Voorzjtter oordeelt dat nu can de orde komt, hot versiag van
den Scriba Synodi, volgens art. 22, g. der Wet. Pit wordt voor
gelezen en— na eon en ancler woord daarover, voorgesteld door den
Pred. van Bboemfontein, gesec. door den Prod, van Edenburg, be
sloten : “Pat het Rapport van den Scriba en Q~u~stor Synodi in
handen gesteld worde van de commissie henoemd tot het nazien der
ungekomen stukken.”



EERSTE ZIPflNG.

Be Beschrijvingspunten, voor deze vergadering te dienen, komen -

flu aan de orde. Gij vindt dezelve in “ de Gereformeerde K.erkbode,
in Zutid-Afrika,” en daar nader in Peel xxi., No. 7, bi. 108 en
vervolgeflS.*

Punten 1, 2 en 5, komen tegelijk in behande1ing~ Be leden der
Zendingeommissie geven aebtereenvolgens te kennen dat—hij bet~
geen door hen respeetieflijk in de zaak is gedaan, en bij hetgeen
welligt door hen had kunnen gedaan zijn—zij geene hans zagen om,
onder bestaan hebbende omstandigheden, zoowel met het oog op den
toestand dezes Lands, als op dien van het yolk van Molappo, jets
aan de zending bij dit yolk te doen. Ook andere~leden der verga~
dering voeren bet woord. Dock daar de tijd reeds verstreken is,
zoo wordt de disoussie over het onderwerp voorhet tegenwoordige
gesloten.

Be korte Notulen worden gelezen en het dankgebed gedaan, ge
leid door den Predikant van Philippolis.

Voorgelezen, goedgekeurd en vastgesteld op de tweede zitting der
Synode van 1869, op Donderdag, den 1~ April, 1869.

P. ROUX, J3~~
G. VAN BE WALL, A$$e8.~or.
P. A. C. VAN HEIJNINGEN~
W. 3. PIENAAR.
H. J. VAN ASWEGEN.
B. F. VAN TONDER.
D. MACMILLAN.
3. N. BLIGNAUT.
H. W. BRANDT, ~
B. 3. A. CRAFFORT.
H. P. VAN DER MERWE,
L. P. GREYLING-.
S. 3. CILLIERS.
E. N. GROBLAAR.
R. ROBINSON.
3. L. VILJOEN.
3. H. CLOETE, Y.D.M.
B. G. VAN DEN HEEVER.
H. J. LUCK HOFF, J7.D.2~’f.
ALT3s. P. MEIRING, Scri6a Synocli.
C. FRASER, A~i~t. Scriba.

*Zic AppENDix, aan de Notulen dezer Synode toegevoegd.
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TWEEDE ZITTING

wordt gehouden ter plaatse als de vorige en wel ten 10 ure d~esmor~.
gens, op Donderdag den 15 April, 1869.

Al de leden zijn tegenwoordig. Be Voorzitter opent d&verga..
dering en verzoekt den Predikant van Edenburg het gebed te doen,.
Dit geschiedt.

Worden vervolgens gelezen, goedgekeurd en vastgesteld de Notu.
len der vorige zitting, en— overeenkomstig Art. 12, 24 der Wet—
onderteekond.

Do Ouderling van Kroonstad, do Br. Greijling, verzoekt het
woord, en draagt ala bezwaar, om ala Rationarius te ageren, voor,.
do zwakheid van ziju gezigt, vooral des avonds. Be Voorzitter
neemt hierin genoegen en benoemt, in do pla&~s van dezen. Afge.~.
vaardigde, den Prod, van Ha.rrismith.

Aau do orde is de diseussie over Beschrijvingspp. 1, 2 en 5. Deze’
wordt hervat door den HoogEerw. Assessor, die daartoe hot woord
erlangde. Be sprokor toont aau, op grond “der riipe ervaring”
van een’ broeder met wien hij eenigen tijd geleden in correspondentie~
is geweest, dat de bezwaren door do Zendiugeommissie op gisteren.
geopperd, gegrond waren. Be Basuto natie overigens was do’
eigendommelijke werkkring van de Pransehe Broeders~ Met dit
een en ander leidt Zijn HoogEerw. het volgend voorstel ter verga~
dering in, overeenkomatig waarmede tegelijk in behandeling komen,,
Beschrijvingspp. 3, 4 en 8 (b). Het luidt

“Be Synode do verkiaring der Zenclingeo~mmissie gehoord heb~
bende, drnkt haar leedwezen nit, dat do onrustige toestand der
Basutos de onderneming eener zending onder den stam van Mo
lappo verhinderde. Zij herhaalt bij deze, dat zij het zich tot
roeping stolt, de boodsehap des vredes in Christus blood onder de
heidenen to brengen.

“Daar het voor aisnog onzeker blijft of do opgemelde staim
daartoe de gelegenheid zal aanbieden, zoo gelast zij de thans be
staande Comrnissie den loop der zaken, onder hot Godsbestuur, in
hot veroverd Grondgebied, in den Oranje Vrijstaat en elders na te
gaan; en dear waar do Hoer openingen tot hot werk der E.vangeie~
prediking aanbiedt, do noodige stappen daartoe te nemen.

“En daar God vrede geeft op onze greuzen, zoodat wij mogen
hopen zijne wenken spoedig te vernemen, zoo verbindt do Ned,
Geref. Kerk van den Oranje Vrijstaat zich op nieuw do bijdragen.
waartoe zij, tijdens de Synodale Vergadering van 1867, to Paure..
smith, zich verpligtte, en die door do gedwongen werkeloosheid
der Zendingcommissie achterbleven, van 1 Januarij, 1869 af aan, i~
do zending kas to storten.

“Eindelijk beveelt de Synode den Leeraren on Kerkeradea ernstig’
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nan, ~e Gemeenten gedurig te wijzen op haar voorreg~ en haren
pligt om mede arbeiders van Christus te zijn, ter uitbreiding van
zijn heerlijk koningrijk onder de heidenen, die zich in ons midden,
zoowel als op onze grenzen bevinden.”

Dit voorstel wordt gesecondeerd door den Pred. van Philippolia~
De Predikant van Winburg breugt in het midden dat armere

Gemeenten voldaan hadden aau het J3esluit van 1867, betreffende
‘de £~5, ‘s jaars, de rijkere niet, en stelt voor: “Onitrent het voor~
stel, om de zending bijdragen te laten aanvangen van 1 Januarij,
1869, worde besloten, dat aan het besluit der Synode van 1867
~daaromtrent door de respeetieve kerkeraden worde voldaan.”

De Predikant van Boshof spreekt in denzelfden geest, dock kan
niet stemmen vó6r eene voortdurende opbrengst van de ~25 ‘s jaars,
op grond daarvan dat hij gehoord had, dat de meeste Gemeenten
dit geld uit de kerkekas zouden hebben genomen, en de Gemeente
van Boshof daartoe niet in staat was.

De Predikaut van Edenburg legt een ander voorstel ter tafel,
luidende: “De Synode neme eerst in overweging Beschrijvings..
punt 8 en onderzoeke, om welke redenen niet voldaan werd aan
bet bes1ui~ der Synode van 1867, betreffende de heffing der £2~5 ‘a
jaars, en besluite naar bevind van zaken, ook met het oog op do
toekomst.”

Dit wordt gesecondeerd door den Ouderling van Edenburg.
De voorsteller brengt voor de aandacht der vergadering den oor~

sprong van hot meergemeld besluit, zijne bekrachtiging en werking.
Hij beweert deswege dat het eerste voorstel eene wijze van heffing
voorschreef, die tot dwang leiden moet, en derhalve, het regte be~
ginsel tot de bijdragen missende, niet vrijmoediglijk op een zegen
van den Heer der Zending wachten kan, en dringt, om deze en nicer
andere redenen, ten sterkste aan op de aanname van het voorstel
door hem gedaan.

Nog andere leden hebben het woord en eindelijk de eerste
j steller tot repliek, waarmede—overeenkomstig het oordeel dea

Voorzitters—de vergadering de discussie voor ges~oten acht.
In omvraag gebragt, wordt hot derde voorstel verworpen en ver

‘volgens dat van den Predikant van Bloemfontein met eene nicer
~ derheid van stemmen aangenomen.
~ Beschrijvingspunt 6 is aan de orde. Do Commissie doet versiag
~monde van den Predikant van Bloemfontein, zeggende, dat de

~chte papieren van den Hoer llofstede niet in orde waren en
~daarein hot examen niet plaats had. “Ret cone stuk bij name
~ met in orde en het audere twijfelachtig; welke twijfel echter

3ven is/’ De vergadering berust hierin
~ens komt ter sprake hot 7 Beschrijvingspunt, waarom
~edLkant van Philippolis voorstelt “De Synode beschouwt

ci
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&~t het synodaal besluit van 12 Mci, 1865, heeft opgehonden van
kracht te zijn, van den datum af, der Predikanten Conferentie te
Eloemfontein, 19 Junij, 1866.”

Pit wordt gesecondeerd door den Predikant van Bloemfontein en
aangeflOmCfl.

Besehrijvingspunt 8 (a) wordt besproken, en vervolgens besloten
—op voorstel van den Predikant van Boshof, gesecondeerd door
dien van Harrismith: “ Ret Synodaal besluit (p. 61), betreffende
het doen vervaardigd worden van een blanco vorm, enz., ~vordo
door deze vergadering in revisie genomen, en eene commissie ann
gesteld ter vervaardiging van zoodanige vórm, am die, na de
goedkeuring der Synode te doen drukken.” Hiertoe wordt be~
noemd de Predikaiit van Bloemfontein.

Dc Predikant van Winburg voert vervolgens het woord, ter in
leiding van Besehrijvingspunt 9, en stelt voor, met oog op punten
9 tot en met 13: “Be Synode benoeme eene commissie uit haar
midden, om, staande de vergadering, ecu plan tot verbetering van
het Onderwijs te beramen, en dat der vergadering voor te leggen;
opdat het van wege de Synode den HoogEd. Volksraad worde
aangeboden.”

Bit wordt gese’eondeerd door den Predikant van Boshof.
Een ander voorstel komt ter tafel van den Predikant van Eden

burg, gesecondeerd door den Ouderling van Philippolis: “Beschrij~
vingspunt 13 worde eerst en afzonderlijk .behandeld.”

Op het tweede voorstel emendeert de Predikant van Winburg,
voorstellende als volgt: “Naardien de zaak van het Onderwijs bij
den HoogEd. Volksraad aanhangig was, heeft de Commissie be-
last met de beraadslaging over de verbetering van het Onderwijs,
hare taak niet aanvaard.”

Dit wordt gesecondeerd door den Predikant van Bloemfontein.
Deze twee laatste voorstellen worden in omvraag gebragt, geschie~

dende de stemming, op verzoek van den Prod. van Edenburg,
overeenkomstig Art. 12, 19, met dien uitslag dat dit van den Fred,
van Winburg wordt aangenomen, door do stem men van al de leden;
met uitzondering van de Predikanten van Heidelberg en Edenburg,
en den Ouderling van Jacobsdal.

Na komt op nieuw ter sprake het ee~3te voorstel, als boven. Bit
wordt in omvraag gebragt en met algemeene stemmen aangenomen.

Be benoeming der Commissie, krachtens dit besluit, gesehiedt
door den Voorzitter. Zij zal bestaan ult de Predikanten van Bloem
fontein, Winburg, Boshof en Phulippolis; en de Oader]ingen van
Fauresmith, Harrismith, Cilliers van Kroonstad en Edenburg.

Beschrijvings-pt. 14 komt nii in behandeliug. Be Predikant van
Winburg licht het toe. Andere leden voeren ook hot woord. En
wordt voorgest. door den Prod, van Philippolis, gesec. door den
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Ouderling va:i Edenbarg : “ Hot beschrijvingspunt, No. 14, worde
aangenomen en eene Commissie benoemd om een brief daarover tot
~den HoogEd. Volksraad te rigten.” Dit wordt besloten.. De Corn
missie daar genoemd, zd vertegenwoordigd zijn in den persoon van
den Predikant van Winhurg.

Het woord hem vergund zijnde, steTh de Pred. van Philippolis
voor: “Do kladaotulen worden, zoowel na de voor- als namiddag
zitting gelezen, opdat zooveel mogelijk het work des Scriba’s
verdeeld worde.” fl-it wordt gesec. door den Fred. van Heidelberg
en aangenornen.

Do vergad~ering wordt verdaagd tot 3 •uur toe.
Na do Fauze,

~komt ter s~prake besehrijvingspunt 15. De voorsteller wilde slechts
‘op nieuw de zaak vooi de aaudacht brengen.

Do Predikant van Winburg verzoekt en do Voorzitter ‘oordeelt
dat ook Punt 16 met het voorgaande to gelijk in aanmerking kome.

De Prodikant van Edenburg zegt een kort woord. over di~ Iaatste,
verwijzende naar do Notulen op p. 77 (Gedr. Nott bi. 42).

Door den Predikant van Winburg was hot -veroverd grondgebied
bezocht. Hij had daar gepredikt en gedoopt en aldaar eenige log~s
geheven.

Nog andere leden voeren het woord. En wordt voorgesteld door
den Predikan~t van Boshof, gesec. door den Ouderling van char:
“Er ~vorde een Ponds daargesteld, waaruit do onkosten tot do evan~
gelisatie in bet veroverd grondgebied worde bestredea”—en

door den Fred. van Winburg, gesec. door den Prod, van Harri~
smith “Aan den IloogEd. Volksraad worde gevraagd eeiie
jaarlijksche som van £275, ten behoove der openbare eeredienst in
het veroverd groudgebied, tot dat er eon of meer vaste Predikantea
worden aangesteld. op de te s’tichtea dorpen.”

Een de2’de voorstel komt ter tafel van den Fred. van Pauresmith,
gesee. door den Ouderling van Edeuburg: “Dc Synode neme in.
revisie hot besluit, op bI. 42 (Gedr. Nott.), met betrekking tot
bet bezoeken der te vestigen inw-oners in het veroverd grondge
bied, en vrage aan den WelEerw. Heer Radloff—hier tegenwoordi~
—of hij bereid is, om op bet veroverd grondgebied te gaan arbeiden;
en zoo ja, dat dan do Synode zijn WelEerw. voor dit werk
ordene.”

De sprekers drukken vooral op hot raadzame dan niet, dat de
Bynode iemand tot de Evangelie-bediening ordene, volgens het
laatste voorstel.

Be voorstellen even wel worden ter stemming gehragt. Hot 3 do.
verworpen zijude, wordt het tweede in omvraag gebragt en aan
genomen.

Be vraag wo~dt geSpperd, hoe dikmaais do mcergeuoemdo
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herderlijke bezoeken behooren herhaald to worden. Daaromtrent
besluit de vergadering, op voorstel van den Ouderling van Edenburg,
gesee. door dien van Smithfield: “Dat de bezoeken an de drie
maanden herhaald worden; terwijl de Synode den respectieve
kerkeradon bij deze aanbeveelt, om hunne Predikanten voor do
reis bohulpzaam te zijn.”

Beschrijvingspunt 17 komt nu in behandoling. Be Pred. van
Edenburg wil bekeunen dat de zaak voor de vergadering niet alleen
vreemdsoortig is, maar ook uiterst belangrijk voor doze vergadenng.
Hij meont dat de voorstellers welligt ineerdere vrijmoedigheid zullen
hebben om in do behandelix~g der zaak te treden, als eorst door hot
oordeel van audere leden, hot gevoelen dezer vergadering zal ken
baar goworden zijn—of mogelijk dit voorstel niet den schiju verraadb
van bemoeizucht, en of mogelijk do zaak niet liefst in eene broeder
lijke conforentie der leden dient besprokea to worden.

Be Predikant van Philippolis spreekt ook in denzelfden geest,
terwiji de Pi’edikanf, van Bloemfontein, met verlof der vergadering,
deze gelegenheid te baat neemt, om naar aanleiding van Bescbrijspt.
105, verslag te doen van zijue bevinding ale gedeputeerde naar de
HoogEerw. Synode der Ned. Ger. Kerk in do Kaapkolonie. Hij
was er. Be vergadoring aldaar was slechts van korten duur. Ilij
mogt editor cone brooderlijke conferentie van Afgevaardigden aldaar
bijwonen. Doch gelijk do Synode geen einde heeft genomen, zoo
ook heeft hot work van do Deputatie geen einde gonomen.

Andere Broeders hebben nog hot woord. En de Predikant van
Edonburg stelt voor : “Do Synode, gevoelende dat zij niet officiëel
in de zaak voornoemd troden han, om den schijn niet aan te
Demon van haar eigendunhelijk met anderer zaken te bemoeijen,
besluit om hot Punt hior niet officiëel to bespreken; doch beveolt zij
den l3roedors Predikanten en Ouderlingen van hare leden, die zich
daartoe opgewekt mogon gevoelen, aan om do zaak daar vermeld in
overweging to nemen.” Dit wordt gosec. door don Ouderling van
Philippolis.

Eon 2de. Voorstel wordt for tafel gelegd door den Predikant van
Philippolis, gosoc. door den Pred. van Bloemfontein : “Besehrijv
ingspunt, No. 17, wordo verwe2en naar cone conferentie der
Brooders Loeraren, loden dozer vergadering, waartoe do Broeders,
Di. Louw, Jooste en Radloff zullen worden uitgenoodigd; en hot
oordeel dier vergadering worde—indien wenschelijk geacht—aan do
Broeders van do kerk in do Kaapkolonie medegedeeld.”

Ter stemming gobragt, wordt hot tweecle der evengenoemde voor
stellen aangenomon.

Beschrijvingspunt 18 komt in bohandeling. Pit wordt der ver
gadering toegelichi door den Predikaut van Philippolis. Vervolgens ~
hebb~~ do Predikanten van Boshof en Bloemfontein en ~ndere 1edei~~
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bet woord. En wordt voorgesteld door den Predikant van Bloem
fontein, gesecondeerd door den Predikant van Boshof: “Be Synode
heeft dusver geelle betrekking tot de bedoelde kerkelijke ligcha_
men, maar begeert tegenover al deze genootsehappen de Christe
lijke liefde to botrachten.” Nog th~ie andere voorstellen komert in
doze ter tafel, do 2de en 3de waarvan door de voorstellers, met ver
lof der vergadering, zijn teruggotrokken; en de 4de, van den Predj_
kant van Edenburg, gesecondeerd door den Ouderling van Philip
polis, en lezende: “Do Synode besehouwe Punt 18 afzondei•lijk,
en antwoorde daarop: ‘ Daar bestaat voor aisnog geene betrekkirig
tussehen die kerken en do onze’ “—verworpen word. Hierna wordt
bet eerste voorstel tot besluit gemaakt, en oordeelt de voorzitter dat
daardoor ook Punt 19 voor afgehandeld moet worden besehouwd.

Wordt vervolgens voorges~eld door den Predikant van Heidelburg,
gesecondeerd door dien van Boshof: “Aan Ds. Jooste worde do
gelegenheid verleend om doze vergadering toe te spreken en zijne
bevinding in bet Transvaalsehe haar mode to deelen.” flit worcit
met unanieme stemmen besloten en Ps. Jooste wordt door den Voor
zitter uitgenoodigd een, woord tot de vergadering te rigten. Daar
aan voldoet deze broeder.

Be korte Notulen worden gelezen en de vergadering gesloten,
terwiji de Ouderling van Philippolis in bet dankgebed voorgaat.

Voorgelezen, vastgesteld en onderteekend op do derde zitting der
RoogEerw. Synode van 1869, op Vrijdag den 16 April, 1869.

P. ROUX, Pr~rse9.
G. VAN BE WALL, A~essor.
P. A. C. VAN HEIJNINGEN.
W. 3. PIENAAR.
H. 3. VAN ASWEGEN.
D. F. VAN TONDER,
B. MACMILLAN.
3. N. BLIGNAUT..
H. W. BRANDT, Y~D.M:
D. 3. A. CRAFFORT.
H. P. VAN PER MERWE;.
L. P. GREYLING.
S. 3. CILLIERS.
E. N. GROBJ~AAR.
R. ROBINSON.
3. L. VILJOEN.
3. H. CLOETE, P~D.M.
D. G. VAN DEN HEEVER.
H. J. LUCKHOFF, 7D.M.
ALBs. P. MEIRING, Scril~a Sy’nocli.
C. FRASER, 4ssi.~t. Scrzba~.
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Eenige leden voeren het woord vóór en tegen het wenschelijkeoni
nu, na de Deputatie onlangs derwaarts gezonden, en terwiji de
Synode flu sine die verdaagd staat, thans weder eene deputatie der-~
waarts te zenden.

Wordt weder voorgesteM door den Predikant van Philippolis,
gesecondeerd door den Predikant van Boshof: “Er worde naar do
eerstvolgende Synodale vergadering van de Kaapsche Kerk geene.
Deputatie van deze kerk gezonden.”

Een ander voorstel wordt ter tafel gelegd door den Predikant van
Boshof, gesecondeerd door dien van Edenburg: ~‘ Er worde van
wege deze vergadering een brief van belangstelling naar de Synode
van de Kaapkolonie gerigt.”

In omvraag gebragt, wornt het derde voorstel aangenomen.
Wordt vervolgens voorgest.eld door den Predikant van Heidelberg,

gesecondeerd door den Ouderling van daar: “Be Synode zende
cone Deputatie naar de HoogEerw. Synode of algemeene Kerk.~
vergadering van Natal.”

Een ander voorstel komt ter tafel, van den Predikant van Boshof,
gesecondeerd door den Ouderling van Edeuburg: “Er worde eon
helangstellend schrijven aan de Synode in Natal, van wege deze
vergadering gerigt.”

In. omvraag gebragt, wordt cit laatste verworpen en het eerste
voorstel aangenomen.

Tot afgevaardigden worden benoemd:
Prirnarii, de Predikant en één Kerkeraadslid van Winburg;
Secundi, de Predikant en één Kerkeraadslid van Harrismith.
Besehrijvingspunt 21 komt in behandeling, en de Predikant van

Edenburg geeft als reden op voor hot stellen van dit Punt, om te
weten te komen, 1. of het tegeuwoordig Kerkgebouw te Edenburg,
wel dan niet in der tijd, door bet Dorps Comitè ann de Gemeente
van Eden burg is gegeven en wei ten eigendom; ten 2; of, en in
boeverre de besluiten eener speciale Ringscommissie, die zitting hield
te Edenburg op 15 Julij, 1863, door den Transgariepschen Ring van
dien tijd, of door den Ring van Fauresmith, van latere dagteekening
zijn bevestigd geworden. Hij best de Notuben dier speciale Corn
missie, to vinden in hot Notulen Boek van den Kerkeraad van
Edenhurg.

Be scriba des Rings van Fauresmith produceert eene Copy Con-
form van evengemelde Notulen in hat Notulen Boek van den Ring
van Fauresmith. En hot blijkt, dat cia besluiten der Speciale Corn
missie, voornoemd met eenige wijzigingen—betreffende de grenslij neti
—ziju bekraobtigd op 18 September, 1863.

Be Predikant van Bloemfentein vraagt, of niet, voor dat de corn
rnissie voornoernd or geweest is, eeue andere Commissie hestaan
heeft, oin do oprigting van bet Dorp goed te keuren. Eu of het
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der Synode van 1R~9; wordt gehouden ter plaatse als de vorige, op~
Yrijdag, den 16 April, 1860.

Al de loden zijn tegenwoordig. De vergaderimg. geopend’ zijude,
Ieidt de Predikant van Heidelberg het gebed.

Vervolgens worden gelezen~ goedgekeurd en vastgesteld de
Notulen der’ vorige bij~enkomst, nadat een bijvoegsel, op verzoek
van de Predikanten van Winburg en Bloemfontein, betreffende bet
versing der Commissie in zake den Heer Hofstede—daarbij was
aangebragt.

‘Beschijvingspunb 20 wordt toegelicht door den voorsteller, den
Predikant van Heidelberg. Ook andere leden voeren hot woord,
En wordt voorgesteld door den Predikant van Philippolis, gesecon~
deerd door den Ouderling (Cilliers) van Kroonstad “Do Synode’
gevehareblijdschaptekennen, de toenadering te zien vandeNed. 0-eref.
Kerk in de Transvaaisobe Republiek, tot ouze kerk, door de tegen.-.
woordigheid onder ens van den WelEerw. heer Jooste, en den
Diaken, den heer Kotzee. en deputere naar de eerstvolgende alge
rneene Kerkvergadering dier kerk, ~n Predikant en eon ander’
Kerkeraadslid nit dezelfde Gemeente, om die bij to wonen.”

Of do vraag of do kerk bier, niet afwachten moest eene kerkelijke~
afvaardiging van de kerk in do Zuid’ Afrikaansehe Ropubliek, traeht
de HoogEerw. Assessor aan te toonen, dat zuiks op~ meer dan. cone
wijze reeds door de Broeders daar, is geschied.. Hij had eenige.
stukken daartoe strekkende ontvangen na hot opbreken der Synode:
van 1867, die hij, zoude voorloggen, waren zij bij, de archievem.
Evenwel leest zijn HEerw. nit de “ Handelingen der. algemeene
Kerkvergaclering” aldaar, ad. 7 October, 1867:, gebouden. te Naza
reth, voor, wat in deze kraeht van bewijs heeft..

Andere leden voeren bet woord, waarna de stemming gescbiedt
en v6ór bet voorstel beslist.

Dc Br. Jooste geeft to kennen, dat de eerstvolgende algemeene.
Kerkvergadoring ml gehouden worden, ThY. in September,. 1869,.
en ter plaatse nader te bepalen.

Tot Deputatie warden benoemd : Primarii, de Predikant en
Kerkeraadslid van Edenburg;

Secundi: do Predikarit en één Kerkeraadslid van Philippolis.
Dc Predikant van Edenhnrg geeft met allen eerbied to kennen,

dat hij do vrijrnoedigbeid niet heeft, om aan de benoeming gPvo~g to
verleenen.

Wordt vervolgens voorgestoid door den Predikant van Heidelberg,.
gesecondeerd door den Onde~’ling van Smithfield : “ Dc Synode
zencie cone Deputatie neat do cerstvolgende HEerw. S,ynode van
da Kaapkolonie..”
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~enfge leden voeren bet woord vóór en tegen het wenschelijke~om
nu, na do Deputatie onlangs derwaarts gezonden, en terwiji de
Synode flu sine die verdaagd staat, thaus weder eene deputatie der
waarts te zenden.

Wordt weder voorgesteld door den Predikant van Pbilippolis,
gesecondeerd door den Predikant van Bosh~f: “Er worde naar de
eerstvolgende Synodale vergadering van de Kaapsc1~e Kerk geen~
Deputatie van deze kerk gezonden.”

Eon ander voorstel wordt ter tafel gekgd door den Predikant van
Boshof, gesecondeerd door dien van Edenburg: “Er worde van
wege deze vergadering een brief van belangstelling naar de Synode
van do Kaapkolonie gerigt.”

In omvraag gebragt, wornt het derd~ voorstel aangenomen.
Wordt vervolgens voorgesteld door den Predikant van Heidelberg,

gesecondeerd door den Ouderling van dear “Dc Synode zende
eene Deputatie naar de HoogEerw. Synode of algemeen.e Kerk—
vergadering van Natal.”

Eon ander voorstel komt ter tafel, van den Predikant van Boshof~.
gesecondeerd door den Ouderling van Edeuburg: “Er worde ecu
helangstellend schrijven aan de Synode in Natal, van wege doze
vergadering gerigt.”

In omvraag gebragt, wordt dit laatste verworpen en bet eerste:
voorstel aangenomen.

Tot afgevaardigden worden benoemd’:
Primarii, do Predikant en ~én Kerkoraadslid van Winburg;
Secundi, de Predikant en één Kerkeraadslid van Harrismith.
Beschrijvingspnnt 21 komt in behandeling, en de Predikant van

Edenburg geeft als reden op voor het stellen van dit Punt, om te
weten to kornen, 1. of bet tegeuwoordig Kerkgebouw te Edenburg,
wel dan niet in der tijd, door hot Dorps Comitè aan de Gemeenta
van Eden burg is gegeven en wei ten eigendom; ten ~ of, en in
boeverre do besluiten eener speciale Ringscommissie, die zitting hield
to Edenburg op~ 15 Julij, 1863, door den Transgariepschen Ring van
dien tijd, of door den Ring van Fauresmith, van latere dagteekening
zijn bevestigd geworden. Hij. leest de Notukn dier speeia]e Corn-.
missie, te viaden in het Notuien Book van den Kerkeraad van
Edenhurg.

De scriba des Rings van Fauresmith produceert eene Copy Con-.
form van evengemelde Notulen in hot Notulen Boek van den Ring
van Fauresmith. En hot blijkt, dat do besluiten der Speciale Corn-.
missie, voornoe md met eenige wijzigingen-_-betroffende do grenslij nen
—ziju bekraehtigci op. 18 September, 1863.

De Predikant van Bloemfontein vraagt, of niet, voor dat do corn
roissie voornoernd er geweest is, eene andere Commissie hestaan
heeft, om do oprigting van bet Dorp good te keuren. En of het
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over dit Punt word gelezen door den Predikant van rattresmith,
en ter tafel gelegd eene Memorie van 89, “leden der Ned. Geref.
Kerk to Fauresmith.” Biji. F.

Be Predikant van Bloemfontein verzoekt revisie van het pas ge
nomen besluit, met betrekking tot Beschrijvirigspunt 23. En do
Predikant van Edenburg, revisie van het Ringsbesluit, betreffende
de specia~e Ringseommissie van 15 Julij, 1863. (Zie boven pp. 108
—109. Gedr. Notnien p.

Eene pauze wordt verleend tot 3 uur toe.

Na do Fa~&ze,

terwiji de vergadering op nieuw gezeten was, stelt de Predikant van
Bloemfontein voor: “Ret besluit der Synode, aangaande Besohrij
vpt. No. 24, heden morgen genomen, worde vernietigt.” Bit
wordt gesecondeerd door den Predikant van Edenburg.

Be voorsteller beweert, dat het genomen besluit, zoowel onuit
voerbaar en rustverstoorend was, als vernietigenci voor sommige
gemeenfen, bijv. voor die van Edenburg.

Be Predikant van Philippolis beweert dat de even aangevoerde
redenen niet zouden wegen, dan op grond van door hem ingewonnen
informatie, dat nami. het Gouvernement eene verandering van Dis~
trictslijnen beoogt. Daarom ook ondersteunde hij hot voorstel.
Nog een en ander lid voert het ~voord.

In omvraag gebragt, worcit tot de verlangde revisie besloten.
Wordt flu voorgesteld door den Predikant van Winburg, gesecon_

deerd door den Ouderling van Bloemfontein: “Ret Beschrijvings..
punt worde van do hand gewezen.”

Een ander voorstel, van den Underling van Philippolis, gesecon.
deerd door den Underling van Kroonstad, luidt: “Be Synode be.
noeme eene speciale Commissie ter herziening van do grensscheidjng
tusschen Philippolis en Fauresmith.”

Be laatste voorsteller, daartoe uit.gelokt, beweert dat ten tijde
van de grensbepaling voor de Gemeente Philippolis er zeer veel
ontevredenheid heerschtte.

Beze twee voorstellen worden in omvraag gebragt, en het eersto
aangenomen, nadat hot tweede was afgestemd.

Be Predikant van Edenburg stelt nu voor: “Revisie van de be.
kraehtiging door den Trausgariepsehen Ring, van 16 September~
1863, van het Besluit der Speciale Commissie in der tijd benoemd~
om de grensscheiding van de Gemeente Edenbnrg te bepalen.”
Pit wordt gesecondeerd door den Underling van Edenburg.

Be HoogEerw. Assessor objeeteert hiertegen, als zijnde buiten do
orde. Eveneens oordeelt do HoogEerw. Moderator dat dit voorstel
buiten do ordo is en—do voorsteller bernet hierbij.
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hekend is, hefzij nit het geheugen, hetzij kraehtens voorhanden
stukken, of wel dan niet, bet Kerkgebouw in dien tijd aan de Ge.~
meente gegeven is..

Be vroegere Predikant van Fauresmith, Ds. Louw, zegt van
En de Ouderling van Edenburg, noemt als leden dier Corn missie
Ds. Loaw, en de Br. Ouderling Christiaan van den I-Ieever, en Ds.
Roux, en de Br. Ouderling Henning J. van Aswegen.

De Predikant van Fauresmjth stelt voor en de Predikant van>
Philippolis secondeert: “Pit beschrijvingspunt sta over tot heden
narniddag.” Pit wordt met algemeene stemmen aangenomen;
terwiji de Broeders bekend met d.e zaken over bet Punt zullen,
nadenken.

Besehtijvingspunt 22 wordt in behandeling genomen. Be Predi..
kant van Edenburg geeft de redonen te kennen, waaroni de Kerke
raad dier ~emeente bet Punt aan de vergadering opzond, en spreek~
overigens. ter verduidelijking van hot Voorstel zeif.

Be Predikant van Bloemfontein stelt voor: “Be Synode besluif~
dat de wet to dien opzigte in het algemeen voldoende voorziening
maakt.” Pit wordt gesecondeerd door den Predifrant van Bosbof.
De voorsteller treedt in eene besehouwing van de omstandigheden,~
waaronder bet Dorp Edenburg was ontstaan. Peze waren ongewoon.
En daarom ook waren buitengewone maatregelen noodig geno~
men te worden door de speciale Commissie, voornoemd (van 15~
Julij, 1863). En daarom zal ook de Gemeente Edenburg eene
uitzondering moeten maken op den gewonea regel. Be voorsteller
bekrachtigt zijne hesehouwing door eene Memorie, gelezen en ~er
tafel gelegd, van 2.3 ~c inwoners van do wijk Kafferrivier.” Biji, P.

Be Predikant van Edenburg beweert dat de Gemeente Eden burg
flu eenmaal is erkend, zoowel door do kerk, als door de Hooge Re
gering des lands, en dat overigens het beschrijvingspunt bedoeld is.
voor alle Getneenten eveneens voorziening to maken. En hij stelt
voor, gesecondeerd door den Ouderling van Edenburg: “Besehrij..
virigspunt 22 worde aangenomen.” Hij Iegt over Memorie, vol
gens Bescbrijvingspuut 25. (BijI. E).

Andere leden voeren bet woord, en, ter stemming gebragt, wordt
het fucecle voorstel verworpen en daarna het eerste aa.ngenomen.

Besehrijvingspunt 23 is aan de orde. Twee voorstellen komen,
ter taPe], pleitende aan den eenen kant voor de aanname (de Predi~
kant van Boshof, gesecondeerd door den Onclerling van daar); em
aan den arideren kant voor van de hand wijzing (Underling van>
Winburg, gesecondeerd door den Predikant van Bloemfontein) van
bet heschrijvingspunt. Een derde evenwel (door den Ouderling van
Winbnrg, gesecondeerd door den Ouderling van Heidelberg’) worclt
aangenomen. Dit luidt : “ Be Synode hesluite dat de politieke lijn,
ook do grensliju worde der gemeenteri.” Gedurende de discussie
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Beschrijvingspunt 26 ~vordt door den Voorsteller toegellcht. t~
Qu~estor Synodi heeft reeds gesproken in het Rapport als Scriba,
welk Rapport in handen eener Commissie berust. Met betrekking
tot den Qu~estor der Ringen, wordt voorgesteld door den Predikant
van Boshof, gesecondeerd door den Ouderling van daar: “Dc Synode
besluite dat aan dit Besehrijvingspunt door het antwoord de~
Rationarii van de Ringsboeken worde voldaan.”

En voorgesteld door den Predikant van Winburg, gesecondeerd
door den Ouderling van Jacobsdal “Er worde eene Comité aan.
gesteld tot Beschrijvingspunt 26 (b) .“ Dit laatste wordt tot
besluit.

Leden der evengenoemde Commissie zullen zijn, de Predikanten
van Harrismith en Philippoiis~ Ook B.P. 27, wordt aan deze
Commissie toevertrouwd.

Bescbrijvingspunt 28 wordt door den voorsteller toegelicht. Zijne
bedoeling was om bij de Gemeente-leden meer belangstelling op to
wekken; de Kerkeraden te vrijwaren tegen ligt aangebiazen laster;
en de Kerk over ket a~gerneem in staat te stellen, om ten alien tijde
een behoorlijke statistiek der Kerk te kunnen- produceren.

Dc Predikant van Bloemfontein meent dat de blanco-vorm, ter
opname van het zielental der Gemeenten in het beoogde met het
Beschrijvingspunt, genoegzaam voorzien kan

Dc Predikant van Winburg voert ais bezwaar hiertegen aan, dat
de opname van het zieleutal der Gemeenten niet eens nile jaar ge..
schieden kan.

Nog ecu en ander lid heeft het woord, wordende ondertusschen
voorstellen ter tafel gelegd: 1. Van den Predikant van Boshof,
gesecondeerd door den Underling van daar: “Oin in de behoefte
van dit Beschrijvingspunt te voorzien, worde er een gedrukte
vorm of schedule vervaardigd.” Ten 2. Van den Predikant van
Winburg, gesecondeerd door dien van Philippolis : “ Beschrijvings..
punt No. 27 worde aangeuomeu, met uitzondering van onderdeelen
a en e.”

Deze voorsteilen worden in omvraag gebragt en het een na hot
under verworpen. Daarop komen twee andere ter tafel: 1. Van
den Predikant van Philippolis, gesecondeerd door dien van Win-
burg: “Het beschrijvingspunt No. 28 worde aangenolnen.” Ten
2. Van dcii Predikant van Bloemfontein, gesecondeerd door dien
van Heidelberg: “Beschrijvingspunt No. 28 drage de goedkeuring
der Synode niet weg.” Dit tweecle wordt tot besluit.

De Broeders, die over de kwestie betreffende het Edenburgsche
Kerkgehouw zouden nadenken, pp. 108, 109, doen versiag. Dit
wordt door de Afgevaardigden van Edenburg met dank, namens
die gemeente, ontvangen. Bijl. G.

Besohrijvingspuut 29 is nun de orde, Na een en under woord,
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~aaraan vooral de Predikanten van l3loemfontein en Phffippojjs
d.eel nemen, wordt voorgesteld door den Predikant van Rloemfon_
tein, gesecondeerd door den Predikant van Philippolis: “De Synode
beantwoorde do vraag in B.P. No. 2~9 vei’vat, bevestigend~” Dit
voorstel wordt tot ~vet.

Pant 30 is aan de orde, waaromtrent voorgesteld wordt, door den
Predikaut van Winburg, gesecondeerd door den Predikant van
Bloemfontein on aangenomen: “Ten opzigte van Beschrijvingspunt
30, verklaart de Syiiode dat de wet duidelijk gonoeg is.”

“Op Beschrijvingspunt 31 wordt geantwoord,” voorgesteld door
den Predikant van Bloemfontein, gesecondeerd door den Predikant
van Heidelberg—” met verwijzing van den Leeraar van Jacobsdal
naar Art. 87, 9, ann het slot.”

Op Beschrijvingspunt 3~2 antwoordt de Synode: “De Doopge_
tuige aanvaardt hij den Doop de verantwoordelijkheid van toezigt
op de Christelijke opvoeding van het kind; en de Ouder is voor
God gehouden, wanneer hij zijn pligt verzuimt, do Getuige in
bet uitoefenen van zijne zedelijke verpligtingen niet to hinderen.” Bit
besluit was voorgesteld door den Predikant van Bloemfontein, en
gesecondeerd. door dien van Boshof.

Beschrijvingspunt 33 komt in overweging en daarmede Pant 46.
Na eenige woorden~visseling wordt besloten, voorgesteld door den
Predikant van Edenburg, gesecondeerd door dien van Bloemfontein:

Nadat Art. 48 in de vergadering overwogen is, blijkt het dat dat
artiekel duidelijk genoeg is. En op Beschrijvingspunt 46 worde
geant~voord, dat do Synode hot gebru.ik in de Kerk van Doopgetui_
gen wenschelijk acbt.”

Be tijd verstreken zijnde, zoo worden de korte Notulen gelezea
en de vergadering gesloten tot op morgen, D.V., op den bepaalden
tijd.

Do Predikant van Boshof gnat voor in het dankgebed.
Gelezen, goedgekeurd en geteekend op do vierde zittiiz~q der

Synode van 1869, op Zaturdag, den 17 April, 1869.
P. ROUX, Pr~e~.
0-. VAN BE WALL, Ar~ies,or.
ALI3s. P. MEIRING, &riba.

VIERDE ZITTING.

Doze heeft plaats, als de vorigen in do Ned. Geref. Kerk to Win..
burg, op Zatnrdag, den 17 April, 1869.

Do Voorzitter opent do vorgadering en verzoekt den Leeraar van
Fauresmith in het gehed voor te gaan. Bit geschiedt.
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~eschrijvingspixnt 34 kornt nu in behandeling. En wordt voor.~
gestelci door den Predikant van Philippolis, gesecondeerd door dien
van Edenbu.rg “Do woorden, ‘om door gepaste- middelen,’ voor—
komende bi~ Art. 60, worden geroijeerd.”

Een tweede voorstel komt ter tafel,. van den Predikant van Faure—
smith, gesecondeerd door den Ouderling van daar: “De Synode
benoeme eene Cotnmissie- om do wetsveranderingen, die haar van
minder belang toeschijnen, in overweging te nemen, en haar advies
aan de vergadering mode te deelen.”

Een &rde voorstel, gedaan door den Predikant van Bloemfontein,
gesecondeerd door dien van Boshof, luidt: “Do Synode bes~uit geene
verdere- duidelijkheid te kunnen geven, dan uit de woorden zelven..
blijkt.”

In omvraag gebragt, wordt dit laatsto aangenomen.
Beschriivingspunt 35, in behandeling genomen zijnde, zoo wordt

voorgesteld door den Predikant van Philippolis, gesecondeerd doer
den Ouderling van Eden-burg, en met algemeene stemmen aange.
nomen: “Do woorden ‘van buiten,’ voorkomende in Art. 67-. 1,
ziju to verstaan van eenige kerk, die niet tot do Ned. Geref. Kerk
van den EYranje Vrijstaat behoort.”

Bij do toelichting van Beschrijvingspunt 36, geeft do voorsteller
te kennen, dat Art. 125 hem toesehi~nt in dezelfde verhouding to
staan tot Art. 6. 2., als zekere twee- artieke~s in het Reglement der
Kaapsche Kerk, waaruit voor haar zoovek moeijelijkheden zijn ge
boren. Ten opzigte van- dit Punt wordt voorgesteld door den Hoog~
Eerw~ Assessor, gesecondeerd door den Predik-ant van Philippolis
“De Synode antwoorde: Art. 125 schrijft voor een algemeenen.
regel ~ Art. 67. 2., voorziet in hindernissen, die in de werking van~
then regel kunnen voorkomen. En de Synode verklaart dus, da&
dit Iaatste Artiekel als uitzondering op Art. 125 dienen moet.”

In ómvraag gebragt, wordt dit voorstel aangenomen~.
Beschrijvingspunt 37 wordt op verzoek van den voorstellér- ver~-.

~choven tot eene volgende zitting. En mits4ien Punt 38 in. be..
handeling genomen.

Be gedachtenwisseling over dit Punt bragt aan het~1ioht de belang-.
rijkheid der zaak en de eigenaardige moeijelijkheid om een beslissend
antwoord op het Beschrijvingspunt, te geven. En de vergadering
besluit als volgt: ‘De verkiaring van Artieke~ 66. b. worde aau
de respectieve Kerkeraden overgelaten.” Bit word voorgesteld..
door den Predikant van Winburg, gesecondeerd door then vanS
Boshof.”

Beschrijvingspunt 39~ wordt behandeld en daaromtrent besloten,.
nem. con.,—voorgesteld door den Predikant van Winhurg, geseeon.
deerd door dien van Edenburg: “Be Synode wil bij Art. 176 ~ver-...

L
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staan hebben, dat do wet omtrent de Kerkelijke tucht in hare voile
kracht blijft.”

Onder de behandeling van Beschrijvingspunt 40, sehijnt Art. 19&
in verband tot Art. 192, nit kracht van het gebruik in Nederland,
en zooals men meent ook in de Kaapkolonie eene p1aa~s in het Reg~
lement der Kerk aihier te hebben gekregen. Het gevoelen schijnt
verder, om onder do tegenwoordige omstandigheden des Lands,
geen aanzoek in deze bij de Regering te doen. En de vergadering
hesluit: “Do bepaling in Art. 190, betrekkelijk ‘een jaar van gra
tie’ ~venseht de Synode aan het welbehagen der Hooge Regering
dezes Lands over to laten.”

Dit was voorgesteld door den Predikant van Edenburg, geseeon~
deerd door den Ouderling van Philippolis.

Eeschrijvingspnnt 41 wordt, met verlof der vergadering, door
den voorsteller teruggetrokken.

Onatrent Beschrijvingspunt 42 verklaart do vergadering—voor~
gesteld door den Predikantj van Winburg, gesecondeerd door then
van Bloemfontein :—“ Het ligchaam voor hetwelk de aanhangige
zaak ter eerster instantje dient.”

In antwoord op Beschrijvingspunt 43, betreffende Art. 46. a.
der wet, wordt het volgende voorstel—door den Predikant van Bos
hof, gesecondeerd door den Ouderling van Fauresmith, aangenomen,
namelijk: “Do Synode besluit dat dit artikel bindend is voor beide
partijen.”

Betreffende Art. 35. 1. wordt besloten, naar aanleiding van Be
schrijvingspunt 44: “Hot worde aan do respectieve Kerkeraden
overgelaten.”

Dit was ter tafel gelegd, door den Predikant van Boshof, en ge..
secondeerd door dien van Philippolis.

Beschrijvingspunt, 45 is aan de orde, en als in verband daarmede
staande, Punt 47.

Dc Memorie wordt gelezen (zie Biji. H.) en vervolgens do zaak
over en we~r besproken en eindelijk hesloten, voorgesteld door den
Predikant van Philippolis, gesecondeerd door den Ouderling van
Harrismith: “Do Synode antwoordt: ‘zwager,’ beteekent iemands
(mans of) vrouws bro~r. En de woorden: zoo vee~ mogelijk, in
Art. 37. il—bedoelen gevailen waar er geen verkieslijker persoon,
naar het oordeel des Kerkeraads in do gemeente te vinden is, dan
kunnen zwagers gekozen worden.”

“Op Besehrijvingspunt, 48 worde bevestigend geantwoord,” zoo
luidt het besluit der Synode desaangaande_-voorgeste]d door den
Predikant van Philippolis, gesecondeerd door den Ouderling van
Edenburg.

Besehrijvingspunt 49 vervalt door het besluit der vergadering,
getroffen ten anuzien van Punt 29.
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De voorsteller van Beschrijvingspunt 50 liclit het toe~ Daar in
zijne ondervinding de gecombineerde Kerkeraadsvergaderingefl do
end kerkeraadsleden zeer schraal vertegenwoordigd vinden en mits
then in zekeren zin, de Kerkeraad den Kerkeraad kiest, zoo was
zijne bedoeling met het Besehrijvingspunt, om slechts de zaak voor
de aandacht der Synode te brengen.

Be zaak wordt besproken en, voorgesteM door den Predikant van
Boshof, gesecondeerd door dien van Philippohs, besloten: “De
Synode besluite dat eene verandering desaangaande met wenschehjk
is.,,

]3esehrijvingspunt 51 wordt kortelijks hesproken, en deswege
besloten—voorgesteld door den Predikant van Boshof, gesecondeerd
door dien van Philippolis: “De Synode besluit dat aan dit be
schrijvingspunt gevoig worde gegeven~”

Besehrijvingspunt 52 in behandeling genomen zijnde, wordt met
betrekking tot dit en eenige volgende, de mogelijkheid van tijdsbe
zuiniging overdacht, en nit dit oogpunt beschouwd, wordt besloten,
voorgesteld door den Predikant van Edenburg, gesecondeerd door
then van Philippolis: “Be Synode benoeme, staande de vergadering,
eene commissie otn eene nieuwe uitgave van hot Wetboek voor to
bereiden, en om zoodanige veranderingen, als zij zal wenschelijk
achten te worden aangebragt, aan de eerstvolgende Synode voor te
Ie~rgen.” Met dit hesluit beschouwt de Synode, dat voor het tegon
woordige over Beschrijvingspunten van 52 tot en met 86, en van
90 tot en met 92., beschikt is.

Loden dezer Commissie zullen zijn: Be Predikanten van Bloem
fontein, Philippolis en Edenburg, als Primarii; en alsSecundi : Do
Predikanten van Winburg, Boshof en Fauresmith.

Het schrijven van de Synode aan die der Kerk in de Kaapkolonie,
(Nott. p. 108) wordt toevertrouwd aan eene commissie van al do
Predikanten, terwiji zij te beschikken hebben over Beschrijvings
punt 17.

Aangezien de Voorbereiding tot het Heilig Nachtmaal in deze
gemeente op morgen, heden namiddag zal plaats hebben, zoo wordt
besloten—v oorgesteld door den Predikant van Philippolis, gesecon~
deerd door dien van Bloemfontein: “Doze Vergadering worde, bij
het opbreken, verdaagd tot Maandag morgen, D.V. op den gewonen
tijd.”

Be Ouderling van Edenburg leidt het dankgebed.
GeJezen, vastgesteld en geteckend çp de vi~jfde zithny der Synoda,

op Maandag, den 19 April, 1869.

P. ROUX, Pr~se~.
G. VAN BE WALL Asse~or.
ALBs, P. 1~iE1R1NG, Scuba.
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VI3FDE ZIPPING,

Deze neemt plaai~s als de vorige in de Kerk te Winlrnrg, op
Maandag, den 9 April, 1809.

Al de leden zijn tegenwc~rajg De HEerw. Assessor gaat voor
in het gebed. De Notulen der vorige zitting worden ge1ezen~
goedgekeurd en door onderteekening, namens de leden der Modera..
tuur, bekrachtigd.

De voorsteller van Beschrijvingspunt 37, kam zijne bedoeHng met
dat Punt nu niet vatten, aihoewel hij meent lets wezenlijks met
zijne vraag te hebben bedoeld. Hij zou derhalve verzoeken orn met
verlof der vergadering, zijn Beschrijvingspunt te mogen imtrekken.
Dit wordt hem toegestaan.

Eesebrijvingspunt 8 wordt foegelicht. Be Pred~kant vanBloem..
fonteirr, wijzende op de wet, bI. 67, de voetnoet, stelt voor: “De
Synode, lettende op de bedoeling van Art. 63 der wetten, besluit,
dat de vraag vervat in B. P. 87~ ontkennend beantwoord worde.”
Bit wordt gesecondeerd door den Predikant van, Philippolis, em
aangenomezr.

Bi~ do toeliehting door den voorsteller van Besohrijviñgspunt 8S~,
zegt hij dat zijne ondervinding hem had geleerd, dat door Ouders.
de plegti.ge doopsbelofte om ondersoheideno onbeduidende redenen
wordt outwekeri.

Per tafel komen aelitereenvoigeng twee voorstellen: 1. Van don
Predikant van Boshof, geseeondeer~ door dien. van Fauresmith.
“Bit Besehrijvingspunt worde goedgekeurd.” Ten 2. Van den
Predikant van Edenburg, gesecondeerd, door dien van Heidelberg
“Be Synode, met het oog op Besohrijvingspunt 88, beveelt den
Kerkeraden ten ernstigsten aan,. em met do meeste omzigtigheid te
werk te gaan, in gevallen, waar de eigen ouders des kinds de p1eg~
lige belofte des Doops niet kunnen doen.”

Na eene langdurige en belangrijke discussie, worden d~ voor..
stellen ter stemming gebragt en hot een flu het ander afgestetnd.
En de vergadering berust er bij, dat met deze uitkoinsten bet Be..
schrijvingspunt vervalt.

Eeschrijvingspu:it 89. Be inrender van dit Punt meent zijne
goede redenen te hebben em op zijn voorstel aan te dringen, docb
gedachtig aan de velerlei pligten, die reeds, staande de vergadering,
op hare leden rusten, verzoekt hij om verlof dit Beschrijvingspunt
te mogen terugtrekken. Be vergadering stemt dit toe met verwij.
zing naar de (gedrukte) Notulen, Punt viii., op N. 45.

Beschrijvingspunt 93 wordt toegelicht door den Predikant van
Winburg. Hij leest Art. 5 van de Huwelijks Ordonnantje van den
Oranje Vrijstaat, ad. 10 Februarij, 1859, en drukt inzonderhejd
do woorden: “gemoedehjke bezwaren,” daari~ voorkomende, ver~~ ~

I
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geleken met de woorden: ttvo~r meer dan ~ne maand afwezig zijn.”
Nog een en ander lid voert hot woorci, waarna de stemming, una~
niem, beslist voor een voorstel door den Predikant van Bloemfon
tein, gesecondeerd door dien van Winburg, luidende: “Aangaande
Beschrijvingspunt No. 93, besluit de Synode dat, lettende op den
Goddelijken oorsprong des huwelijks, de inzegening deszelven van
leden der Gemeenten, in elk geva~, kerkelijk zal moeten gesehieden.”

De voorsteller van Beschrijvingspunt 94, licht het toe. Ru meent
dat eene Commissie van toezicht heilzaam werken kan. Want er
konden zaken bestaan waarvau zulk eene Commissie, daar zij er
niet eerst toe behoeft geroepen te worden—kennis konde nemen. Bij
voorbeeld gevallen, als waarop hot onmiddelijk volgend Eeschrij
vingspunt moge doelen.

Ret woord wordt gevoerd voor en tegen het Punt, en wordt met
eene groote meerderheici van steminen—voorgesteld door den Predi
kant van Bloemfontein, gesecondeerd door dien van Edenburg—be
sloten: “De Synode acht dat de aanstelling van zoodanige Commis
sie van toezieht wel noodzakelijk is; doch dat de eigenaardige om
standigheden dezes Lands haar beletten, tot dergelijke aanstelling
~ over te gann. En zij geeft bij doze volmagt aan de respectieve
Ringseommissieën, (volgens Art. 29), om in gevallen, waar zij hot
moge noodig oordeelen, inzage in do zaken van eenige Gemeente
te netnen. En hiermede zal, met toestemming des stellers Be
schrijvingspunt 95, als reeds over beschikt, worden voorhijgegaan.”
Dit geldt den Ouderling van Fauresmith.

Bes~~hrijvingspunt 96, wordt door den voorsteller toegelicht, en
door de vergadering overwogen. En desaangaande wordt besloten
—voorgesteld door den Ouderling (Cilliers) van Kroonstad, gese
condeerd door den Ouderling van Winburg—als volgt: “De Synode
besluite tot do aanname van Punt No. 96, en benoeme eene Corn
missie tot het schrij von van de Meinorie daarin bedoeld.”

Deze taak wordt aan den HoogEerw. Assessor toevertrouwd.
De Voorzitter verzoekt do onderseheidene Commissieën orn heden

namiddag hunne vorsiagen in gereedheid to hebben.
De Assessor dient nu in, het voorbeeld van do tabèl ter opname

van het zielental, enz., der respectievo Gemeenten. De behandeling
daarvan wordt voor het tegenwoorclige versehoven, en de korte
Notulen gelezen.

De vergad.ering verkrijgt eene pauze tot 3 uur toe.

do Pauze,

komt in behandeling Eeschrijvingspunt 99.
Do Predikant van Winburg in een mondeling rapport, geeft to

kennen, dat gedurig zich voordoende verbinderingen) veroorzaakten
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dat in do zaak nog niet was gehandeld. De Commissie was even~
wel besloten, em ten eerste de aandacht aan de zaak te wijden.

Op de vraag van den HEerw. Assessor, antwoordt do Ouderling
van Harrismith, dat het flog do eenparige begeerte was van de in
woners, op en om het dorp Bethlehem, em tot eene afzonderlijko
Gemeente te worden gevormd.

Be Predikant van Fauresmith geeft te kennen dat op nieuw eene
Memorie van daar was ingezonden, welk stuk nu in handen der
Regtscommissie is. Ook deze Memorie wordt den Predikant van
Winburg, ale lid der Winburgsche Ringscommissie, ter hand gesteld.
En hierbij beschouwt do vergadering de zaak voor afgedaan.

Besehrijvingspunt 100 wordt ter vergadering ingeleid door den
Predikant van Bloemfontein. Do spreker leest gedeelte voor van
het “Reglement voor de Vereenigde Kweek- en Gouvernement
Scholen,” dd. 5 Maart, 1864, om ann te toonen, dat twee der hoofd
ambtenaren van den Staat, leden moeten ziju der Commissie van do
Bloemfonteinsehe Kweekschool. Zij die deze betrekking hielden, zijn
geene ambtenaren meer. Voorzieniug dient dus in deze gemaakt
te worden.

Op voorstel, evenwei, van den spreker, wordt do benoeming tot
later uitgesteld.

Beschrijvingspunt 97 is tin aan de orde. Versiag wordt gedaan,
en hot Concept Formulier gelezen. Na een en ander woord, mede
door den Predikant van Philippolis, die do aan dachttrekt tot eon
Concept Formulier in der tijd vervaardigd voor gebruik bij de Ned.
0-eref. Kerk in Noord Amerika, wordt besloten: Voorgesteld door
den Ouderling van Philippolis, gesecondeerd door dien van Eden-
burg: r~ Do Synode betuige haren dank aan de Commissie~tot bet
ontwerpen van bet Begrafenis Formulier’; doch is van gevoelen
dat hot besluit der Synode van 1867 in deze genomen, in revisie
dient te worden gebragt.”

Vervolgens wordt besloten—voorgesteld door den Predikant van
Edenburg, gesecondeerd door den Predikant van Bloemfontein:
“Do Synode gehoord hebbende hot ‘Concept van een Begrafenis
Formulier,’ doch gevoelende, dat dat stuk eenigzints fe on&nvouding
is voor het gebruik, waartoe hot Formulier was bestemd—verzoekt
bij doze den Predikant van Boshof om een ander Concept op te stellen
in den geest der vergadering, daar zij oordeelt dat, instede van cone
toespraak, liefst eenige toepasselijke hoofdstukken uit den Bijbel, ter
lezing bij de begrafenis, moesten worden uitgekozen en genoemd,
en overigens bet Concept van do Ned. G-eref. Kerk in Noord Amerika
moest worden geraadpleegd—en zoodanig Concept aan eene eerst
volgende vergadering voor te leggen,”

Versing der Commissie veer het “Pensioen Fends” wordt
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schriftelijk gedaan, door den Predikant van Philippolis. Dit kwazn
~an de orde, volgens Beschrijvingspunt 98.

Pit versiag gehoord eu overwogen zijnde, wordt besloten, voorge
~te1d door den Predikant van Bloemfontein, gesecondeerd door den
Ouderling van Jacobsdal: “Dc Synode gehoord hebbende, bet
rapport der Commissie op bet ‘Pensioen Ponds’ dankt haar voor
haren arbeid in deze; en draagt haar deze zaak verder op, om de
wenken, daarin aan de band gedaan, verder uit to werken, het
noodige Reglement dienaangaande te maken, en bij de volgende
Synode versiag te doen.”

Beschrijvingspunt 101. is nu aan de orde, waaromtrent besloten
wordt, voorgesteld door den Predikant van Philippolis, gesecondeerd
door den Ouderling van Edenburg “Aangezien de Predikant van
Jacobsdal niet tegenwoordig is, om zijn Beschrijvingspunt, No. 101,
tQe to lichten, zoo worde het niet behandeld.”

Omtrent Besohrijvingspunt 102 heeft eenige discussie plaats,
waarna, overeenkomstig Art. 18 der Wet, eenparig besloten werd.
—voorgesteld door den Predikant van Bloemfontein, gesecondeerd
door dien van Edenburg: “Be eerstvolgende vergadering der Synode
~al gehouden worden, D.V., te Heidelberg (Bethulie).”

Daar het Concept van de Tabèl voor een census—heden morgell
ter tafel gelegd—schijnt te voorzien in bet beoogde met Beschrij
vingspunt 103, “wordt dit Punt van de hand gewezen “—Voorge
steld door den Predikant van Winburg, gesecondeerd door dien van
Boshof, en door de vergadering hekrachtigd.

Beschrijvingspunt 104 wordt beschouwd afgehandeld te zijn met
Punt 43.

“Beschrijvingspunt 106, worde voor het tegenwoordigeafgehandeld beschouwd, krachtens de actie door de Synode genomen,
met betrekking tot Punt No. 96.” Pit besIuif~ der vergadering,
gesohiedde op voorstel van den Predikant van Philippolis, gesecon~
deerd door den Ouderling van Edenburg.

Beschrijvingspunt 107, was gesteld krachtens besluit der Synode
op 12 Mei, 1865. Eén lid dier Commissie, de gewezen Scriba en
Qu~estor Synodi, was nu afwezig. Be vergadering neemt overigens
genoegen in het mondeling versiag der Commissie-leden, voor
houdende, waarom zij meenden in de zaak niet te moeten handelen.

Be korte Notulen van den Namiddag worden gelezen en het
dankgnbed gedaan, in hetwelk de Broeder Ouderling van Pauresmith
d.c vergadering voorgaat.

Gelezen, goedgekeurd en geteekeud op de ze.sde zittin~q der Synode
van 1869, op Dingsdag, den 20 April, 1869.

P. ROUX, Fra~se~.
0. VAN BE WALL, Assessor.
ALBS, P. MEIRING, &ri6a Synodi.
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ZESDE ZITTING

der HoogEerw. Synodale vergadering van 1869, wordt gehouden
ter piaatse, a~s de vorige, en wel op Dingsdag, den 20 April, 1869.

Al cia leclen zijn tegenwoordig. De vergadering wordt geopend en
bet gebed gedaan, terwijl daarin de Predikant van Winburg voorgaat.

Be Notulen der vorige zitting worden gelezen, goedgekeurd en
onderteekend.

Be voorsteller van Besehrijvingspunt 108 betoogt het wensehe
lijke van eene bepaliug als daarin wordt voorgedragen.

Andero loden hebben het woord, terwiji een voorstel ter tafel
wordt gelegd en daarna tot wet wordt, gedaan door den Predikant
van Phihppolis, gesecondeerd door den Ouderling (Cilliers) van
Kroonstad—Iuiclcnde: ‘ Dc Synode besluite dat Beschrijvingspunt
108 worde aangenomeu.”

Wordt vervolgens voorgesteld door den Predikant van Philippolis,
gesecondeerd door den Ouderling van daar, en aangenomen: “De
dag voor do conferentie, voigens bet pas genomen besluit, zal zijn,
~de é&ste Zaturdag, volgende de opening der Synodale vergadering;
terwiji de onderwerpeu dan en daar te behandelen, worden overge..
laten nan de leden der Synode.”

Beschrijvingspunt 109 wordt in overweging genomen. Be steller
wan dat Punt geeft de bedoeliug te kennen, die hij daarmede had.

Be Preclikant van Smithfield verhaall aangaande bet hoc en het
waarom hij zich geroepen meende, om de belangen der Kerk niet op
te offeren aan do letter der wet.

Be vergadering toont in die verontschuldiging te berusten, door
het volgend besluit—voorgesteld door den Predikant van Philippo_
us, gesecondeerd door dien van Boshof.—” Be Synode hechte hare
goedkeuring aan de hevestiging van den Predikant van Winburg
in zijne tegenwoordige standplaats, door den Predikant van Smith..
field, onder de bestaande omstandigheden.”

Be voorsteller van Beschrijvingspunt 110 berust hij de ophelde
ring ann de zaak gegeven, door een en ander spreker, met verwijzing
naar de (gedrukte) Notulen op bI. 16.

Zoo komt eindelijk l3eschrijvingspunt 111 ter overweging aau do
orde.

Be voorzitter er Scriba des bedoelden Rings zeggen ieder het
hunne; waarna wordt voorge~teld door den Predikant van Winburg,
gesecondeerd door dien van Boshof, en door do vergadering be
sloten: “Be Synode, in aanmerking nemende, dat de Ring van
Fauresmith, door misverstand, ten aanzien van de aankondiging
flier vergadering, en om andere redenen meer, niet op den, bij do
wet bepaaldeu tijd, gehouden werd,bekrachtigt bij doze do hande
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!ingen der Ringsvergadering van den Ring van Fauresmith, daar
ter plaatse gehoaden, op 10 Junij, 1868, en volgenden dog.”

En hiermede zijn de Beschrijvingspunten afgehandeld. Be Hoog
Eerw. Assessor verkrijgtnuverlof, do memorie aan den HoogEd. Yolks
raad, tegen het intrekken van Staatstoelagen, aan de Ned. Geref.
Kerk (p. 1~3), dot vergadering voor telezen. Ziebrievenboek, No. 23.

Dc Predikant van Philippolis stelt voor, gesecondeerci door dien.
van Edenhurg “Do Synode gehoord hebbende de mernorie, aan
den HoogEd Volksraad, tegen het intrekken enz. besluit dezelve
goed te keuren en te onderteekenen.” Bit wordt met a1gemeene~
stemmen besloten.

Versiag wordt nu gedaan, gelezen door den Predikant van Faure-~
smith, van de Regtscommissie (voig. Art. P.M—sic Nott. p. 95).

Be Predikant van Boshof wenscht aaugernerkt te hebben, da~
sommige zijner Beschrijvingspunten door do Commissie voor C~ over
tollig” werden beschouwd, omdat reeds dergelijke Pu.nten voor de.
vergadering gediend hebben,

Be Predikant van Bloemfontoin stelt voor: Ret Rapport worde
doer de vergadering ontvaiigen en Punt voor Punt in overwegiug
genomen.” Bit voorstel wordt aangenomen, gesecondeerd zijnde
door den Predikant van Philippolis. (Zie Biji. I.)

I. Omtront dit Pant word besloten—voorgesteld door den Predi.
kant van Bloemfontein, gesecondeerd door dien van Haurismith :.

Bat do vergadering in hot advies dot Commissie, ten aanzien dozer
zaak, heruste. (Biji. I. a.)

II. Betreffende dit Punt, wordt gelezen Jo brief van den E~rw. B..
J. H. Ruijtenbeek, Zendeling der Ned. Geref. Kerk, dd. Wijnberg,,
1~ Maart, 1869. Be aanzoek besproken zijnde, zoo wovdt met meer
derheid van stemmen besloten—voorgesteM door den Predikant
van Bloemfontein, gesecondeerd door den Oaderling (G-reijling) van
Kroonstad: “Be Synode neemt do handeling der Commissie, aan
gaaude den brief van den Eerw hoer Ruijtenbeek als informatie aan,.
en beveelt der Zendingeommissie ann bij voorkomeiide gelegenhoid.
op dien brief to reflectèren.”

III. De Besehrijvingspunten die do Commissie ter Overweging
aanbeveelt zijii 1 on 7, luidende

(1) “Do pligton der Consulenten, in hunne respectiovo Consulont
schappen, bij afwezighoid of ziekto van den Leeraar dot Gemoonte,
wordon meer bepaald en duidolijk omschreven,” en

(7) ‘~ Wanneer de Scriba van den Ring eenigen tijd vóór do Zit
ting des Rings ongesteld worden mogt; zoodat hij vooruit weet,
dat hij die zitting niet bijwonen kan: hoe lang dient hij voor den
bij de ~vet bepaalden tijd ter hijeenroeping van zoodanige Ring~ver~
gadering, aan den Pr~ses des Rings kennis to geven; zoodat hij bij

J
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cane niet-zitting des Rings, van zijne verantwoordelijkheid in daze ais
S oriba on tslagen.”

De vergadering besluit deze twee Beschrijvingspunten in over-
waging te nemen. Pit werd voorgesteid door den Predikant van
Philippolis, gesecondeerd door dien van Edenburg.

Punt (I) komt gevolgelijk in behandeling. Do Predikant van
Eloemfontein wi3s~ op do wet, Artt. 181 en 182. Nog andere leden
voeren het woord; terwijl aan do vergadering de vraag voor den
geest sehijnt te staan Of eon Consulent, ais zoodanig, ten opzigte
eener Gemeente fungerend kan beschouwd worden in eenig ander
geval, dan slechts ~vanneer eene 0-emeente vacant is.

Voorstellen worden te tafel gelegd: 1. Van den Predikant van
Phihppohs, gesecondeerd door den Ouderling van Edenburg: “Pa
pligten van den Consulent worden in de Wet genoegzaam om
schreven.” Ten 2. Van den Predikant van Winburg, gesecondeerci
door dien van Boshof: “Do Consulent zorgt in het aigemeen voor
de geestelijke behoeften der Gemeente, ook bij ziekte en afwezigheid
van den Predikant, en wanneer Predikant en Gemeente of een van
beide hem noodig heeft.”

De stemming geschiedt- en het tweede voorstel wordt tot besluit.
Punt (7) wordt besproken en volgens een voorstol door den Predi-.

kant van Edenburg, gesecondeerd door dien van Winburg, besloten
“Ten minste zoo vroeg, als den Pr~ses in staat han stellen de ver
gadering bij tijds bijeen te roepen.”

IV. Pa Memorie hier genoemd wordt gelezen. Zij dagteekent
“Elansvontijn, 1 1 Maart, 1869.”

Op de vraag, of deze zaak hier weT dan niet to buis hehoort,
wordt verwezen naar bi. 11 der (gedr.) Notulen, aidaar onder 11.
De zaak wordt aver en weêr besproken, terwiji voorstellen tar tafel
komen; 1. Van den Ouderling van Winburg, gesecondeerd door clan
Ouderling van Jacobsdal: “Ret verzoek van den HeerJonbert, worde
naar de Ringscommissie verwezen.” Ten 2. Van den Predikant van
Edenburg, gesecondeerd door dien van Fauresmith: “Aangezien
nit cone Memorie ter tafel, van den Heer Gideon Francois Jouhert,
blijkt, dat zij gegrond is op zekere bezwaren tegen den WelEerw.,
den Predikant van Boshof, zoo acht de Synocle zich niet hij magta
om in do zaak to treden; maar verwij&~ den Heer Joubert naar den
Ring van Winburg, en wel op gronci van Art. 147 der Kerkewet.”

In omvraag gebragt, wordt het tweede voorstel aangenomen.
V. Ten opzigte van dit Punt, wordt gelezen de Memorie, zijnda

van 117 ingezetenen, wonende tussehen Vet- en Modderrivieren, en
verzoekende om eetie Kerkplaats ten Dorpe Rrandfort te mogen ~
ptichten.

Een en ander lid voert hat woord, waarna do vergadering bet ~
besluit neemt orn “do Mernorialiste~ te verwijzen naar Artikel 3S
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der Wet.1’ Bit werd voorgesteld door den Ouderling van Eden
burg, gesecondeerd door dien van Fauresmith.

VI. Daar over de Memorie, betreffende Bethlehem reeds is be
schikt, zoo wordt eindelijk gelezen, de Memorie van den Heer 3. S.
de Vietter, dd. Bloemfontein, 13 April, 1869, zijne diensten aan
biedende tot het uitgeven van een Kerkelijk Week- of Maandblad.

Het wenschelijke of niet eener soortgelijke uitgave, gerug
steund door het gezag der Synode, wordt breedvoerig besproken,
zijnde ter tafel gelegd, ten 1. Voorstel van den Predikant van Win
burg, gesecondeerd door dien van Philippolis: “Het worde aa.n do
Predikanten van Bloemfontein en Edenburg opgedragen, een pro
spectus te vervaardigen van het bedoelde Maandschrift, ten eindo
dien den verschillende Predikanten toe te zen den, met het doel om
inteekenaren in de Gerneenten te verkrijgen!’

Ten 2. Voorstel van den Predikant van Boshof, gesecondeerd
door den Ouderling van Jacobsdal: “Be Synode besluit, dat om
onderscheidene redenen de tijd nog niet daar is, om een eigen
kerkelijk week- of maandblad op to rigten.”

Deze voorstellen worden in omvraag gebragt, en nadat het tweede
was verworpen met vj97 stemmen er voor, wordt het eerste tot
besluit.

Be Predikant van Edenburg verzoekt nii hot woord, ten afstheid
voor den WelEerw. Heer Jooste. Hij heeft het woorci en wenscht
de vergadering dank te zeggen voor hare besluiten, betreffende zija
persoon en de Kerk in de~ en hoopt dat hetgeen hij hier
mogt hooren, hem ten zegen zijn moge. Om meer dan eene reden
zou hij willen instaan voor een v~fti.g inteekenaren op de, door de
vergadering beoogte uitgave.

De Voorzitter spreekt dien brooder een kort wederwoord toe, hem,
ook namens de vergadering, den zegen des Heeren toebiddende, voor
zijn persoon en zijn werk.

Dc korte Notulen worden gelezen, en de vergadering wordt ver
daagd tot 3 uur p.m. toe.

.Na ële Pauzc,

is de vergadering wederom gezeten. Be verrigtingen worden voort
gezet en de brief gehoord, door den Predikant van Winhnrg, als
Commissie (Nott. p. 102) opgesteld, aan den HoogEd. Volksraad,
betreffende de ondersteuning van Kerk en School in het veroverd
grondgebied (of. Beschrijvingspunt, No. 14.)

Be schrijver eene en andere opmerking vernomen hebbende, zal
die overwegen en den brief later weder voorleggen.

Be Predikant van Winburg lee.st flu bet versing der Commissie
aangosteld p. 95, overeenkomstig Art. 30. d. bI. 12.



8~ DIRrFJ VERGADEIUNO~.

Relangende dit verslag beshiit de Synode-__voorgesteld door den
Predik-ant yen Edenburg, gesecondeerd door dien van Bloemfonten
“Be stukken door Kerkeraden op informeele wijze ingediend, wor
den aan de afgevaardigden terug gegeven;. en de Qmestors der
Ringen worden bij deze aanbevolen, om de wet—hun ambt als~
zoodanig betreffende, naauwkeu.rig na te komen; en het overige
van het Rapport worde aangenomen.” (BijI. 3.)

Be Predikant van Philippolis, ala lid der Cornmissi’e, aangesteld.
p. 111—112, en over&nkomstig Beschrijvingspunt 26, wat de
Rings-Qu~estors aanbelangt, leest Rapport der Commissie.

Be Predikant van Heidelberg leest Rapport der Rationarii, vol..
gens Art. 2t, Nott. p. 95 (zie ook p. 98).

Na eenige woordenwisseling, wordt besloten—voorgesteld door’
den Predikaut van Edenburg, gesecondeerd door dien van Philip..
polis: “Do beide Iaast ingediende vei-slagen blijven overstaan, tot
dat Rapport zal zijn gehooi’d van de Commissie, aangesteld, om bet.
versiag van den Scriba Synodi (pp. 95—96) in te zien.”

De Predikant van Bloemfontein legt an ter tafel, concept van~
form voor een census der Kerk, p. 101.

Be Predikarit van Edenburg, wijzende daarop, dat de Kerk alle
gecoleurden binnen hare grenzen onder hare besoherming heeft ge
nomen, en dat zij. ten minste hun getal kent.; zou. verlangen dat
~u colomn daartoe worde afgezonderd.. Audere leden voeren over
dit punt, om verschillende redenen, v~6r en tegen het woord. En
do stemmen der vergadering beslist “Pat de Tahèl worde aange..
nomen, zooals ze daar ligL” Pit werd voorgesteld door den Predi...
kant van Boshof, en gesecondeerd door den Onderling van Philip...
polis. Zie Biji. K.

Vervolgens wordt ten opzigte van hot voorgaaiide, besloten, ach-.
tereenvolgens

Ten 1 .—Voorgesteld door den P~edikant van Boshof, gesecondeerd
door den Ouderling van Smithfield: “Het verslag in de Tabèl op~
genomen, gesehiede om de v~jfjaren.”

2.—Voorgesteld door den Predikant van Winburg, gesecondeercl.
door den Ouderling van Edenhurg :—“ Dertig Exemplaren ten mm
ste worden gedrukt voor elke gemeente.”

3.—Voorgesteld door den Predikant van Philippolis, gesecondeerd
door dien van Bloemfontein :—“ Do eer81~c verantwoording van den
census ivorde door de respeetieve kerkeraden, hij de volgende Synode
ingecliend.”

Be Predikant van Winburg leest op nieuw den brief ann den
HoogEd. Volksraad, waarömtrent op do vorige bladzijde.. “Do
brief gehoord zijnde, wordt met dank ontvang~n,” zoo besloot do
vergadoring, voorgesteld door den Predikant van Boshof, gesecon
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~eerd door dien van Bloemfontein. De ondertee1~ening zal, fl~y.
op morgen gesehieden.

Do Predikant van Philippolis leest nu Versiag der Corn missie van
het onderwijs (p. 101), dat ontvangen wordt, op voorstel van den
Ouderling van Kroonstad, gesecondeerd door then van Philippolis.
Biji. L.

Curatoren voor do Bloernfontejnsche Kweeksehool (p. 124) wor
den flu benoemd. Met algemeene stemmen wordt besloten, do
voornoernde betrekhing aan te bieden aan Zijn flEd, den fleer
3. H. Brand; aan den WelEd. Heer H. Sijbouts en den We1Eez~~v.
P. A. C. van Heijningen. En ~n ~eval de HoogEd. fleer Brand,
op grond van de letter van het “Reglement” &c.—p. 1 24, moge
weigeren om zich benoembaar to stellen dan zal do keuzo der ver
gadoring bepaald zijn, op den WelEd. Heer C. de Jongh Bloem.

Do Ouderling van Kroonstad, de Broeder Cilliers, legt ter tafel
met een kort inleidend woord, hot volgend voorstel : “Aangezien
voor de Kerk in den Oranje Vrijstaat van het grootste belang is,
orn bekwarne en getrouwe Leeraren in elke gerneente to verkrijgen
en to behouden; aangezien bet eene daadzaak is, dat sommigen
hunner, ter voltooijing hunner studiën, schulden hebben moeten
maken, ~velke alleen in Koloniaal geld getaalbaar zijn; en aangezien
onze Leeraren bovendien in den regel rekeningen in de Kaapkolonio to
verëffenen hebben, door het aankoopen van voor hen onmisbare
hoekwerken, door het inteekenen voor Tijdschriften, Couranten als
anderzins; zoo stelt ondergoteekende voor, dat deze Synode den
onderseheidene Kerkeraden aanbevek, om do noodige stappen to
nemen, dat iedere Leeraar ten minste £100 ann Kolonjaal geld
jaarlijks ontvange, als eon gedeelte van zijn salaris.”

flit voorstel wordt gesecondeerd door den Underling van Boshof.
Het wordt met levendigheid besproken, voorâl van den kant der
Broeders Onderlingen; terwiji er van do zijdo der Predikanten zijn,
die liefst over de zaak niet stemden.

In omvraag gebragt, ~vordt hot voorstel tot besluit,
Nog eens heeft do Underling (Cilliers) van Kroonstad hot woord,

en zon willen vragen, of niet ook door de Kerk alhier, gelijk in
Natal, do 16 December, 1838, jaarlijks kon worden herdaeht, als
een dag van dankzegging aan den Heere God, voor de uitredding
verleend op dien dag ann do Christenen to Bloedrivier in Natal.
Hij doet doze vraag, omdat eenige der mannen aldaar uitgered,
nu burgers ziju van den Oranje Vrijstaat.

Dc Broeder het oordeel van sommige loden verstaan hebbonde
berust er bij, dat dit bij ons niet Ker/eel~j7c gesehiedo.

Be korte Notulen worden gelezen en het dankgebed geleid door
den Underling van Winburg.
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Gelezen, vastgesteld en geteekend op 21 April, 1869.

P. ROUX, Pra~se.~.

0. VAN BE WALL, Ae.icssor.

ALES. P. MEIRING, Bcriba ~ynodi.

BE ZEVENDE ZITTING

der Synode neemt plaats in de Kerk to Winburg, op Woensdag den
21 April, 1869.

Al de leden zijn tegenwoordig. Hot gebed ~vordt gedaan, geleid
door den Ouderling van Boshof; en de Notulen worden gelezen en
bekrachtigd.

Be brief aan den HoogEd. Volksraad (p. 133) wordt geteekend
en den Scriba overhandigd. (Zie Brieven bock No. 24.)

Be Predikant van Winbarg, vóór hot lezen der Notulen benoemd
tot het opstellen van een brief aan den HoogEd. Volksraad, over
eenkomstig besluit op p. 102, best den brief, die door besluit der
Vergadering wordt goedgekeurd, en de ronde voorts doet for tee
kening (zie Brievenboek No. 25). Het voorstel ter goedkeuring
gesehiedde door den Predikant van Boshof, gesecondeerd door then
van Heidelberg.

Het Rapport der Commissie om te advisèren over het Vers~ag
van den Scriba Synodi, wordt gelezen door den Predikant van
Winburg (zie Biji. LL). Het Rapport van den Scriba vindt men
Biji. M.

Be Predikant van Bloemfontein stelt voor: “Het Verslag der
evengenoemde Commissie worde goedgekeurd en aangenomen.” Bit
secondeert de Predikant van Philippolis, en maakt de vergadering
tot bes~uit

Vervolgens wordt voorgesteld door der Predikant van Edenburg,
gesecondeerd door dien van Philippolis: “Be Rapporten der Corn
missies op gisteren ontvangen, doch toen niet afgehandeld, worden
bij deze bekraebtigd.” Zie Bijl. Litt. N. en 0.

Be vergadering brengt hare stem van goedkeuring en aanname
van het voorstel uit.

Het Rapport van de Commissie voor het Onderwijs ligt nog ter
tafel. Betreffende dit Rapport, ~vordt voorgesteld door den Ouderling
van Philippolis, gesecondeerd door dien van Jacohsdal en aange~
nornen: “Be Synode keure hot Rapporf~ goed en bepale dat het bij
de Synodale Arehieven bewaard blijve.” Zie Biji. P,

I
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Dc leden dezer vergacloring, de Predikanten van Harrisrnjth en
Heidelberg, worden benoemd de Boeken van den Qu~stor Synodi,
na mens de veigadering te onderte~ ken acm Pit geech ied.

Dc Predikant van Edenburg, verzoekt verlof om als lid van de
Zending~Commissie te mogen bedanken en stelt voor, dat de verga
dering dadelyk overga tot bet benoemen van can an dci’ lid der Com_
missie in zijne plaats. Hij legt hi~rhij over, namens den Kerkeraa~I
van Edenburg, de som van £31 11$, 3d. terbeschikking van de Zen
ding~Commissie.

De VoorZjtter oordeelt dat bet bedanken flu buiten de orde is.
Dit gesehied zijude, verkrijgt de Pi’edikant van Bloemfoutein het

woord en stelt voor als volgt : “Dc dank der Synode worde gebragt,
ann den Eerw. Kerkeread van Winbug, en bij name nan den Pastor
Loei, voor de schikkingen gemaakt ter harer ontvang-st; als mede
aan de verschiiieade ingezetenen des dorps, voor de hulp deuzelven
zoo geredeliji: tot het uitvoeren dier schikkingen verleend ; terwiji
de leden der Synode steeds met erkentelijkheid zullen denken aan
de vriendelij ke herbergzaamheia bun diensvolg’ens vorsehaft.”

Pit wordt gesccondeei’d door den Predikant van Boshof en met
aigemeene stemmen aangenornen.

Dc Predikant vaii Faures~nith stelt voor, gesecondeej’d door dien
van Boshof: “ Dc Synode besluite, dat de Notulen dezer vergadei’_
ing gedrukt worden.” Pit wordt, ter stemming gebragt, aange_
flomen.

Dc teekening’ geschiedt van het Rapport der Broeders in zake
het Edenburgsehe Kerkgebou~v (p 113) zie Arch.

Be vergadering, nadat de korte Notulen ~varen voorgelezen, wordt
verdaagd tot over ~dn uur.

1V~r de Pai&ee,

wordt voorgesteld door den Qu~stor Synodi, de Rekening van den
Kerkbedjencle eli voor cie7~t daqea goed te keuren. Pit wordt met
unanieme stemmen besloten.

Dc Predikant van Boshof stelt voor, “dat de brief can den Hoog_
Eerw. Synode (der Ned. Geref. Kerk) van de Kaapkolonie gelezen
worde.” (ef Nott. pp. 108 119).

Pit wot’dt gesecondeerd door den Predikant van Heidelberg.
Wordt voorgesteld door den Ouderling van Philippolis, gesecon_

deerd door dien van Edenburg’, en besloten : “ Dc Synode drage
den Scriba op, met de Predikanten van Winburg en Boshof om—
na bet opbreken dci’ vergadering, zoodanig sehrijven aan de Synocle
in de Kaapkolonie te rigten, en worde mits deze het besluit der
Synode (p. 119) g erevideerd.”



86 DERDE VEItOADERING.

Be Ouderling van Smithfield stelt voor ~ Dat in de toekomst de
Besch rijvingspunten zullen gedrukt worden—afzonderlij k—en ge_
zonden aun de versehillericle Kerkeraden, ten minste eene maand
v66r de opening der Synode.” Wordt gesecondeerd door den
Predikant van Harrismith en aaugenomen,

Bit werk afgedaan zijnde, zoo sluit de Hoog-Eerw. Voorzitter de
vergadering, met een bemoedigend woord, naar aanleiding van Gal.
VI. vers 9, en met dankgebed, en gesehiedt eindelijk de ondertee.
kening der Notulen.

P. ROUX, Pr~-&se$

G, VAN BE WALL, Arse~or.

ALBs. P. 1~IEIRING, &ribc~ Synodi.
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To~ de Notulen der Haag gerw. Synodale Vergaclering cler 1Y~L

Geref. Kerk, in den Oranje T’r~j.slaat, ge/tandem ~e
Winb’urg, op 14 .4pril, 1869, en volgende daqen.

B ES Cii RU YIN G S P U NT ~ ter bchandcling, cnz., to vindèn iii:
“Dc Gereformeerde Kerkbode,” oj, bI. 108, van Dccl XXl,~
(1~o. p7).

DE ZE~DING.

1. Do Synode lioore bet versiag van do Zendingcommissie, enberaad~
rage nopons haar verder bestaan en werkzaamheid.

.Predikcmt van .Bloernfontein.

2. Do Synode neme nognaaals do zaak dor Zencling naar Molappo in
ovorweging.

.Predikant van Plleiippolis.

8. Do Synocle onderzoeko of door do respectievo kerkeraclon is bean t
woord geworden san do verpligling tot do heffing voor bet Zendingfond~,
volgens Synodaat Bosluit van 11 April, 1867.

~ Do Synode borame plannen oin do kerk van den ‘irijstaat op do
boogte der Zending to brengen en van tijd tot tijd daarop to houden.

5. Do Synode vrage rapport van do Zendiugcommissie—Synodaal
Besluit, 15 April, 1867.

6. Do Comrnissio in zako hot examen desHeeren Hofstede—Synodaal
Bosluit, 15 April, 1867—doe versing.

7. Indien wel, wanneor dan houdt het Synodaal .Bosluit, 12 Mci, 1865,
betreffende de Zondingcollecton, op van kracht to zijn?

.Prediltant van Edenbur~q.

8. Doze vergadering konnis nemende, dat door do ondorseboidene
Kerkeraden, tot dozen Ring bohooronde, niot bohoorlijk is voldaan go
wordea aan den eisch der jongstleden HoogEerwaardo Synodale Verga
dering, met betrekking tot do opgavo van hot ziolontal dor ondorechoidene
gemoenten, en ook met betrekking tot do opbreugst van minstons £23
door olke gemeonto voor do zendingzaak ; besluit bij deze, zich tot do
eerstvolgcndo lloogEerw. Synodale ~~Torgadoring to wouden met vorzoek
dat zekere besluiten door haar in herzieniug moge warden gonomon, oa~
wel by name
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a. Besluit met betrekking tot bet doen vervaarchgd worden van eon
vofledigen blanco vorm ter opname van hot zielental, enz,, der
vor~ehi1]c.nde gemeonten onzer kerk: en

b. EIet besluit betreffendeeenegeregeldeheffiflgvoordp Zending7.aak.
Ring van Pauresmith.

RET ONDERWIJS DEE JEUGD.

9. Daar alle pogingen door Zijn HoogEdele den Staatspresident aange_
wend, tot verbetering van bet stel~el van opvoeding en onderaijs, tot
duseerre niet gelukt zijn, zoo Demo do Synode do zaak van bet onderwijs
in Ovorweging.

Predi/cant van Winburg.

10. Doiloog-Eerwaarde Synode neme stappen, door welke do behoefti~
goD ouzer koric in stoat gesteld worden, hanno kinderon eon good onder..
wljs to laten genieten.

U. Do Hoog-Eerwaarde Synode wendo zich met eon dringend verzoek
nan den Hoog-Ed. Volksraad tot sanotie van eon wetsartikel, in hetwelk
d~n ouderdanen van don Vrijstaat verbuden wordt, iemand als huison
derwijzer aan to nemen, die niet bahoorlijke getuigschriften voor zijn~
bekwaamheid kan vertoonen.

Kerkernad van Fazsre.sinith.

12. Be Svnode neme ernstige stappon ter bevorderirig van do opvoe
ding derjengd.

Predika.nt van Jacobscial.

13. De Synode vrage versiag van do Cominissie over bet onderwija
Synodaal Besluit, 12 April, 1867.

.Predikanj’ van .Edenburg.

RET VEROVERD GROEDGEBIED.

14. Van wego do Synode worde do rogering dozes lands opmerkzaam
gemnaakt op do noodzakelijkheid cm in bet veroverd groudgebied to
zorgen voor school en kerk. -

Predikant van Winburq.

15. Herhaling—en woar nondig—herziening ‘-an bet bepaalde bij
Synodaal Besluit van i 867, hetrekkelijk do herderlyke bezoeken ann do
inwoners des veroverden gebieds.

.Predikant van Bloemfosztejn.

tO. Do Synode besluito dat onmiddellijk na do zitting van do REd.
Volksraad, in Mei aanst., eon aanvang zal worden gemaakt, zij hot dan
ook voorloopig bij wij~e ~au ~eudings-i-eizen, met bet bezoeken van do
inwoners van bet ‘veroverd groudgobied,’ volgons Synodaal Besluit, 16
April, 1S67.

van
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ZUSTER XERKEIc.

17. Daar Gods woord zegt: “ Draagt elkanders lasten en vervult
alzoo de wet van Christus,” Gal. vi: 2—overwego do Synode in den
geest van Christelijke liefde eon deelneming, den toestand der Ned. Gor.
Kerk in de Kaap-kolonio; opdat onze belangstolling in do broeders
airinar levendig blijvo; en vruchtbaar zij in vurigor gebed—nrisschienin
nuttigen raad, aithans in bemoediging door do uitdrukkingvansympathie.

Predikanten van Bloemfontein, Phil~polis en Edenbzsr9.

18. Do Synode spreke hare betrokking uit tot do drie versehillende
kerken, “Nederduitseh Ffervormd,” “Ned. Gereformoerd “ en “Gore
formeerd,” in do Iransvaalsehe Ropubliek.

Predikant van Philippolis.

19. Welke is do betrekking of verhouding van do Ned. Gor. Kerkin
den Oranje Vrijstaat tot de Ned. Hervoruide Kerk in do Zuid-Afrikaan
seho Republiek?

20. Do Synode zende afgevaardigden naar do eerstvolgeudo Synoden
of Aigemeeno Vergaderigen van do Ned. Geref. Kerk in do Kaapkolonie,
Natal en Zuid Afrikaanseho Republiek.

Predilcant van ReideZb~rg.

GEMEENTELIJKE GRENSSCItEIDINGEN.

21. Do Synode vraga inzage van do Ringspapieren van den Ring van
Fanresrnith, voor zoovor die betrokking hebben op do grensscheidiug in
dor tijd voor do gemeente Edenburg vastgestelI.

Predilcant van Edenbur,q.

22. Do Synodo bepale dat van stonde aan do gronslijnon dor respeo
Hose gerneenten stiptelijk zullen ‘vur.lou geobserveerd; wel to ver~taan
dat elk lidmaat der Ned. Geref Kork, wonende of woning hebbendo
binnen do grenslijn van oenige gemeonto, gehouden ~al ziju zi~ne kerke..
hjke voorregten bij zoodanige gemeonte to genieten; met dion verstande
nogtans dat, waar or leden iijn, die om zekere redenen bij eeu andero
gerneento hunne voorrogten van lidmaatsehap wensehen to genioten,
dat lid of zoodanige loden zuiks van do Synode zullen moeten ver~oekeu,
met opgavo van iedeuon voor zoodanig vorzook; dat voorts do Synode,
wanneer zoodanige redenen gegrond, en deswego zoodanig veriook
billijk zal worden bovondon, aan ieder zoodanig lid of aen zo~Janigo
l~’den—wat zijn of 1~npersoon beto~ft—speeiaal verlofdaartoe zal geven,
bepalende attijd dat do plaatsen 7elven ziiilen blij”en aangomerkt worden,
als behoorende tot do gomeente, binnen welker grenslijn zij liggen.

2.3. Do Synodo stello vast dat allo landoigendommen of plaatsen
besehouwd worden to vallen binnen do kerkel~jke grenslijn eener ge
meente. wanneer do opsta[ of do woning des oigenaars of der eig~naron
binuen do grensliju van zoodanige getneente valt.

J~erkcraad van Edenb~rg.

24~. “Dat deze Vergadering zich tot do Hoog~Eerw. Synode wende
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met beleefd verzoek om do kerkelijke grensecheidingen der gemeenten
to doen herzien en bepaald met hot doel dat do gemeonten evenredig
verdeeld wordon.”

1?inq van .Faures~nith.

25. Memorje van “Ledematen dër Nederduitsch Geroformeerde Ge~
meente to Edonburg,” verzoekendo om do handbaving der vastgestelde~
grenslijnen voor do respectiovo gemeenton ouzor kerk..

rINAIccrEEL.
26. Do Synodo verneme bij den Qumstor Synodi, en bij die der Ringon,.

of al do gem eenten—sodert do stichting der Synode—do bij dragon der
Synodale km verschuldigd, naauwkeurig hebbert verautwoord en inbe
taald.

.Predilcant van J3loemfontejn.

27. Do Synode vrage om fuzage van do geldboeken der Qu~estors dor
beido Ringen en van nile oorspronkelijko papieren, daarop betrekking
hebbende.

28. Do Synode bepale dat hot th’iernaandeZ~j1c.gc1~ vcrvla2 (Art. 43. §8~
lOd) der respectieve genieenten,

a. Schriftelijk gesehiede
b. Afschriften daarvan—door den Kerkeraad geauthentiseerd—aan

do gewone Ringsvergaderingen per afgevaardigden worde opge.
zonden, om, ten fine van Rapport, ann do Rings.Rationarii to
worden voorgelegd;

a. Door do Rings Qinostora ann don Qn~stor Synodi, benevens do
gewone Ringspapieren, worde opgezonden;

d. Door den Qua3stor Synodi, bij do ~ynodaio Archieven behoorlijk
van jaar tot jaar wordo ii~gebonden;

a. Bij elke Synodale Vergadering nan Rationarii ter !nzago worde.
voorgelegd.

Predilcant van Edenburq.

WETS VERKLARII~TGEN.

29. Is do Consulent eener vacante gemeente gehonden do officii~ele
stukken des Kerkeraads, o. g. Notuien, Beroepsbrieven, enz., als Voor—
zitter to teekenen?

Predikant van J3ioemfnntein.

30. De Synode geve eene duidelijke verkiariug van Art. 37 (10).
31. Do Synode verkiare ten genoege van den Kerkeraad van Jacobs

dal, in welk geval de Voorzit.tei’, wanneer bij eene kiezing van Kerke~
randsieden de sternmeu mogten staken in zijne qualiteit beslissen moet,
en in welk geval hot lot moot beslissen.

.Predilcctnt van Jacobsda?.

32. Weike ziju cia verpligtingen en hoever gaat het wettig regt van
eon doopgetuige P

I
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93. Do Synode gove ceno nadero omschrijving van &rt. 48.
34. Wat beteekenen do woorden “Oin door gepaste naiddelen,”

voorkomendo in Art. 60?
35. Do Synode geve cene nadera verkiaring van do woorden in Art.

~37 (1,) “van buiten.”
36. Hoe is Art. 67 ‘(2) to rijmen met Art. 125?
37. Wat is hot ondersebeid tussehen “ Kateehiseermeester,” verko

niende bij Art, 75, en “Godsdienstonderwijzers,” Artt. 55—57, ver
geleken met Artt. 53 en 54?

38~ De Synode verkiare wat zij wil verstaan hebben met do woorden
“In gevallen waarerzwarigheden bestaau,” voorkoniende bij. Art, 66(b).

39. Welke is do strekking der woorden: “Loden der Synode, als
zoodanig,” in Art. 176?

40. Do Synode geve to kennen op welke gronden do wet, in Art.
190, spreekt van een “jaar van gratie,” ook in verband tot Art. 192.

41. Art. 231 worde ook met betrekking tot Synodale Yergaderingen
in aeht genomen. .Predilcant van Edenbur,q.

42. De Synode verkiare door wie do getuigen moeten worden opgeroe
pen, volgens het slot van Art. 132, in verband besehouwd tot Artt. 119
120 en 135.

43. In hoeverro heeft Art. 46(a) betrekking op do ouders, bij den doop,
en op den kandidaat tot bet lidmaatschap, bij do aanneming? En—do
Synode verkiare of de ouder, by Art. 46(a) ondersteld, als lidmaat wel
dan niet censurabel zij, wanneer hij zo~ler bet daar voorschreven verlof,
zijn kind bij eeno andere gezindte dan die der Nederduitsch Gerefor.
meerde Kerk ten doop brengt. Xerleeraad van Edenbur.q.

44. Do Synodo verkiare zich omtrent Art. 35, punt 1.
2?in~q van .Faurermith.

45. Memorie van den Broeder Ouderling ~. P. Strauss, van Philippolis,
over do beteekenis der woorden: “zoo veel mogelijk,” in Art. 37 (11)

46. De Synodo verkiare Art. 48 van do Kerkewet, waar gezegd wordt,
dat oudors van oneehte kinderen, wanneer zij van censuur ontheven
zijn, geen ander doopgetuigo noodig hebben.

47. Art. 87 (11) Wie zijn “ zwagers ?“

48. Art. 122.—Wordt hier ook gozinspeeld op loden der gemeente,
die in oneenigheid met olkander leven? Eerkeraa~Z van HeideZbt~ry

WETSVE~ANDERINGE~.

49. Er worde aan bet elude van Art. 199 onzer Kerkelijke Bepalin~
gen toegevoegd; “In togenwoordigheid van mij . . . . gecoinmitteerde
van den :Ring.” Pre~ikcuit van 1’Jdlippolis.
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50. Do Synode neme in overweging of hot wel dan niet wensebolijk
zij, eeae verandering tot stand to brengen, ten aanzien der kicziiig Van
nienwo korkeraadsledon, en besluite deswege.

51. Do Synode doe de wetsveranderingen, enz., enz., in dezo en do
twee vorigo Synodalo vergaderingen gemaakt, af.~onder1ijk publiceren
ten gerijl~ van bezitters onzer kerkwetten. En wordo één exemplaar
nan iederen zoodanigen bezitter qra~i8 verleend.

52. Bij Art. 12 (11), in stede van do woorden; “in die zitting,” word~
gelezen “in zoocianige kerkeraadsvergadering.” Eu in stede van do
‘woorden: “gevraagd zijadt~ door,” ‘~ met verlof van.”

53. In Art. 13, en elders, waar do uitdrukking” Gereformeerde l~erk”
voorkomt, in betrekking tot do “Nederduitsch Gereformeerde Kerk-,”
worde zij in dezelaatste ~weranderd, ten einde misverstand to voorkomen:
e. g. Art. 67 (2) vergeleken met Art. 125.

54. Art. 14 wordo gelezen, n~: “Predikanten,” do woordon: “ der
Nederduitseb G-ereforrneerde Kork.”

55. In stocie van do woorden: “ dozer Gereformeerdo Kerk,” bij Art.
15, worde geiezon: “der Nederduitseli Gereformeerdo Kerk in den
Oranje Vrijstaat.”

56. Do Synode doe h~t woord “toespraak” (Art. 19 (e), veranderd
worden in “aanspraak.”

57. In Art. 23 (g), na do woorden ; “Do Qmostor,” worde ingevoegd:
“behoudens zijn wettig regt als afgovaardigde.”

58. Bij Art. 25, voor “ geregelde,” stello do Synode eon ander woord,
e. g., “ betore.”

69. Art. 30, voor de woorden: “Do Qumetor is belast —,“ worde
eon “I,” en voor “Do Scriba—_—,” eon “II” govoegd.

60. Art. 31. Ta stedo van do woorden: “eenmaal ‘s jaars,” worde
gelezen: “om bet ander jaar.”

61. Ann Art. 31 (b) worde toegevoegd: “Hij roepe do gowone
vergaderingen des Rings bijeen.”

62. Aan het slot van Art. 35, na het woord “Ringsressort,” worde
ingevuld: “staande do vergadering.”

63. Art. 43 § 3 (2) worde in overeenstemming met Art. 43 § 3, 10 (d)
gewijzigd.

64. In Art. 43 § 3, 9, worde gelezen, na do woorden: “Hij houdt,”
“hot dagboek ;“ en na bet woord “ook,” “eon journaal en.”

65. Artt. 46 on 47 worden in doze volgorde ingecleeld, als 1, 4 en 2,
3. Eu wordo ann Art. 47 toogevoegd: “De doopsbedioning, bet zij
gewone of buitongewone, gesehiodo voor artnen gratis.”

66. Ret woord “ Gerefbrmoerdo” aau hot slot van Art. 55, worde
geroijeerd.

67. :ln Art. 67 (3) wordo gelezen: “zoodanige gomeonte,” in plaats~
van “do gemeente.”

68. Art. 66 tot en met Art. 78, worden gorangschikt onder hot
algemeen hoofd : ~‘ Kerkelijk toe~igt,” of jets dergeiijks.

69. Bij Art. 68 worde toegevoegd: “Als mode aan~het bopanlde bsj
Art. 38 (5).”
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70. Aan Art. 105 worde bijgevoegd: “Aismede op hot gedrag en den
wandel der leden.”

71. Art. 06 (a), aan hot slot, instede van do woorden :.“ tot do gemeen—
sehap van bet Heiligo Avondmaal,” worde gelezen: “tot hot genot der
Sacramerten.” En worde voor: “korkvergadering,” gelezen; “kerke..
raadsvergadering.” En eindelijk: “uit naam en op last~” enz.

72. Aan Art. 66 (b) worde toegevoegd: “Geen ‘certifieaat’ van
lidmaatschap zal ontvangen worcien, (enzij door den kerkeraad ter ver~
gadering, on wel ten minste twee-derde der loden tegenwoordig zijnde,
of. Art. 115.

73. Art. 140, na do woercien: “veertion dagen,” worde ingevuld:
“na do uitspraak des kerkeraads. (Art. 134.)”

74. In Art. 143, na “ Voorzittor,” worde gelozen “van den Ring,”
en na “Scriba,” do woorden : “des Rings.”

75. Art. 144 worde aldus gelezen ~“ Ret — Voorzitter des Rings,
in deszelfs eerstvolgondo vorgadering wordon voorgelegd, terwijl in do
bijeonroeping van zoodanige vergadering door den Scriba, melding van
do zaak zal worden gemaakt.”

76. Art. 145, aan ‘t slot worde nà “ ook,” golezen: “é~n of.”
77. Art. 147 lezo men: “ml do Voorzittor die stejlsn,” in plaats

van : “ zal hij die stellen.”
78. Na “~Tergadoring,” aan hot slot ran Art. 148, wordo gelozen:

“des Rings.”
79. Art. 189. Na do woorden: “Pastor Loci,” worde ingevuld;” be

houdons hot bepaalde bij Art. 12 (11)”
80~ In Art. 215, na “Ring,” wordo ingevoegd “of Synode.”
81. In hot “AANflA~GsEL,” No 11, aen hot slot~ worde golezen, n&~.
Weduwenfonds,” “der Nederd. Geref. Kerk.”

.Predilcant van Rd~enbur~q.

82. Hot woord “ Zendoling,” in Art. 59, a, b, c, voorkomende, words
in dat van” Oefeninghouder” veranderd, en mitsdien alles, verkoniendo
onder Art. 58, strijdig met hot bepaside in Art. 59, a. c. bij do~o
geroijeerd. En do Zendeling, volgens Art 59, d verkrijge regt v~a
toegang tot, en advisorende stem, zijn departoment rakende, in do syno..
dale vergaderingen der kerk; wordende bij deze, krachtens hot onmidde..
lijk voorafgaande, Art. 14 desoveoreenkonistig gewijzigd.

Kerlceraad van Edenbu~q.

83. Overeenkomstig do onmiddelijk voorafgaande voorgesteldo veran
dering~ worden Artt. 125, 147 en 158 gewijzigd.

Predilèant van Edenbur!.

84. Bij Art 43 (b) wordo gevoegd “zij zijn gehouden bij d~
katoehisatien, huisbezoekingen, en in hunne leerredenon hunne gemeon~
ten ernstig opmerkzaam to maken op do dwalingen des hodendaagsehen
ongeloofs, om aldus door hot verspreiden van do waarhoid tegen ver~
keerde invloeden to waarschuwon,”

.Predileant van HeideThe~rg.
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WETCONTWERFEN.

85. Onder Art 35 worde opgenomon do vraag: “ Wordt het tijdolijk
contract tussehon Leeraar en Gemeente getrouw nagokomen ?“

Predi1can~ van Bloemfontein.

80 Do Synode besluito dat, in Art. 35, bij hot kerkelijir onderzoek
do rolgende vraag gevoegd worde: “Zijn or onderwijzers in uwe go
meente, en zijn die vooraf door den Pastor Loci onderzocht en aanbovo
Ion ?“

87 Meg men eene getrouwde vrouw ale lid der kerk aannomen,
hoewel zij nog niet den voreischten oudordom van 10 jaren—voor jonge
doehters bepaald—bereikt heeft?

88 Be Synode bepale dat, ton’ij in zoer dringende gevallen, ale bij
overleden zijn van ouders, of bij hot afstaan can een kind aan peet-oudors,
geene andere, dan de eigeno ouders zelven, de plegtige doopebeloften
mogen afleggen.

89 Dc Synode besluito, dat do door do ondersoheideno kerkeraden
afgevaardigden near do Synodo, ook als wottige loden des Rings mogen
besehouwd worden; opdat. indien or dringende Riugs-werkzaamheden
ziju, doze s~aande do Syaode kuunen worden ~errigt.

Predilcant van PlaiUppoliv.

90. Ondor Art 35 wordo opgonomen do vraag: Wordon in uwo
Geineente Zonda.gscholon gehouden? Hoovele? Hoe groot is do go
middelde opkomst van iodore school ?

9L Na Art. 101, volgo eon ander e.g.: “Do betrekkingen van Kostor
en Voorlozer kunnen—de Korkeraad eoner Gemeento zuiks noodig
oordeelende—in één persoon vereonigd worden

rredikant van. Eden burg.

92 Do Synode bopalo: “The Shorter Catechism” van do Schotsche
Kerk als fundamonteel handbook bij do aannoming tot het lidmaatschap
in do Engelecho teal te gebruiken.

Predilcant van Heidelberg.
ARGEMEEN.

93. Do Synode bespreko de huwelijks-regulatien van den Oranjo
Vrijstaat.

94. Is hot wenscheiijk en noodzakolijk dat or eeno korkelijko corn
missio van toezigt worde aangestold, of dat do pligton van zoodanige
cOmmissie volgens wet worden opgedragen aan de Ringscommissio?

.Predilcant van Winburg.

95. Do Hoog-Eorwaarde Synode geve vohnagt aan do Ringen om in
govallen, wear eono gedurigo outovredenheid tusechen Leeraar en Ge
~n~ento bostaat, naauwkourig onderzoek te doen, op welke zyde do
~ehuld ligt, en, naar bevind van zakon, ernstigo pogingen to doen, mm
zulko ontovredenheid voor alboos cen einde to maken.

Eerlceraad van Fauresmith.
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96. Do Synode rigte een sehrijven nan do wetgevende magt des lands
tegei~ bet intrekken van staatstoelagea nan de Noderd. Geref. Kerk,
waartoe herhaaldelijk pogingerl zyn aangewend.

97. Ret ontwerp van een “ Begrafenis Formulier “—of Synodaal
Besluit, 12 April, 1867—worde gelezen en behandeld.

98, De Synode hoore en overwege hot rapport der commissie voor
bet “Pensioen Fonds “—of Synodaal Besluit, 10 April, 1867.

99. De Synodo onderzoeke de handelingen van do Winburgsehe
Ringscommissie, in zake bet verzoek der inwoners van Bethlehem en
omstreken, om als afzonderlijke gemeente to bestaan—cf. Synodaal
Besluit, 15 April, 1867.

100. De Synodo benoeme curatoron voor do Bloemfontoinsehe kweek
school.

.Preclilcant van Bioernfnn~ozn.

101, Do Synode rigte een hordelijk schrijven tot elko gemeente.

Predikant van Jacobsdal.

102. Do Synodo vorgadore in vervoig van tijd to Bloemfontein, en op
geon ander dorp.

Kerlceraad van .Pkilippoizr.

103. Do Synodo bepalo dat naam en toenaam en datum des overUjdens
van afgestorvenen, tot do Nederd. Gerof. Kerk behoorende, door do
nabostaandon aan do korkeraden der respectiove gemeenton, waartoe zij
behoordon, zoodra mogelijk na hot overlijden, zullen worden bekend
gesteld.

104. Do Synode wendo pogingon aan om van do besturen van andere
Protestantsche gezindten, hier to lande, de toe?egging van medewerking
to bekomon, overeenkomstig hot bepaalde bij Art. 46 (a); ten einde
in de gemoenton onzor kerk to handhaving van ordo en tucht to bevor~
deren.

105. Do Roog~Eorw. ~[oderator, als Gedeputoerde naar de Synode
dor Nederd. Geref. Kerk in do Kaapkolonie, geve versiag zijnor zenthug
—Synodaal Bosluit, 13 April, 1867

106. Do Synode boraadslage of het wensehelyk zij dan niot om be
dacbt te zijn op de oprigting van oen Prodikanten-Fonds.

107. Do commissie tot bet vervaardigen van een eiqen Kerkelijken
Almanak—Synodaa~ Bosluit, 11 Mei, 1865.—deelo hare bevinding aan
do Synode mode.

108. Tijdens do zitting der Synode worde eeno conferentie met ge
meente-leden gehouden, waartoe, bij don aanvang dor zitting, eon dag
worde bepaald.

109. De Synode doe ondeizoek near do wijze, waarop do Leoraar van
Winburg in zijne tegonwoordige standplaats is bevostigd geworden, en
spreke haar oordeel daarover uit.

.Prediltant van Edenb~r~.
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110. Wat staat eon leeroar te doen wanneer een lidtnaat ~an eon
ander kerkgenootschap naar do Nederd. Geref. Eerk wenscht over to
komen, en zoodanig kerkgonootschap weigert hem zijn attest van lid
znaatschap of to goven P

.Predilcant van ReideTherg.
111. Do Sy~ode keure qoed of af do wettigheid der Ringevergadering

van den Riiig van ]i’auresmith, gehouden to Faureomith op 10 JunIj,
1868.

Rinq van Fauresmi~.

ALB~. P. MEIRING, &riba 8ynodi,

Edenburg, 11 ]~[aart, 1869.
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52 tot en met86; 90toten
niot 92 op p~ 73; 87, 88,
89, 93 op p. 74; 94, 95, 96
opp. 75; 97 opp. 76; 98
op p. 76—77; 99 Op p.75
—76; 100 op p. 76; 101,
102, 103, 104, op p. 77; 105
op p.62; 106,107 opp.77;
108, 109, 110,111 opp. 78.
Punten (1) en (7) op p. 79

Bethlehem (12, 39) 75—76
Bidda~ (li)
Blad, Kerke1yk~, Vfeek. of Maand. 81
Bondzegels, Toediening van... (7)
Brandfort, Memorie van cone Kerk.

plaats aldaar ... 80

* Do paginas tussehen haakjes verwijzen naar de Notulon van do E1u~sTE en
TwaEn~ Synodale Vergaderingen.

f Zie APrENDIX aan do Notulon dozer Vergadering toegevoegd.
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Census der Gemeenten, (32, 36) 60, 75,

82.
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Rationarii (verg. 1867), (12, 25, 36)
—— (verg. 1869) 56, 58, 82, 84,

85.
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84.

Reglement van Orde (6)
voor Zen.lingcOmmiSSm (27,

40)
RegtsCommiSSiCS. Synodale, (4, 5, 10,

21, 34, 36.) 56, 79.
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— ,, Rapport~ 84
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Wetten der Kerk, ... (voorwoord), 73
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ZEND~LINGS~XiMEN, (12, 36—38,
40) 59.
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85
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