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EERSTE ZITTING.
Be afgevaardigderi komen bijeen in de Consistoriekamer,
op deii te voreu bepaalden tijcl, ten einde do Geloofsbrieven
to oiiderzoefren.
Be verrigtirlgen worden aangevangen met gebed door den
Moderator. Be geloofsbrieven opge~ischt zijnde, biijkt
acbtereenvolgens, dat ter Vergadering verschenen zijn ; van
do Gemeente:
1. ~TII~J~URG~ Ps. P. A. C. van 1-leijuingen en de Br.
Ouderling Hendrik Schalk Theron.
2. FAuREsMITH: Ps. H. J. Lückhoff’ en de Br. Ouderling
Jacob Weideman.
3. SMITHFIELD: Ps, P. Roux en de Br. Ouderling Andries
Petrus van Wijk.
4. BLOEMFONTEtN : Ps. 0. Radloff en de Br. Ouderling
Petrus Meyburg.
5. HARRISMITH: Niemand.
6. Bosnorr: Be Br. Ouderling Pieter Hendrik Henning
en de Secundus van den Br. Oud. Gert Jacobus du Plessis, de
Diaken Gert Jacobus Johannes du Toit.
Be Scriba verzoekt objectie aan te teekenen tegen dozen
Ge~oofsbrief, op grond van Art. 14 der Kerkewet.
Voorts ziju versehenen, van de Gemeente
7. JACOESDAL: Do Br. Ouderling Hendrik Petrus van der
Merwe. Deze afgevaardigde dient in een brief, dd. Jacobsdal,
8 April, 1871, van den Predikant dier Gemeente, redenen
gevende, waarom hij niet ter Yergadering konde verschijuen
(Biji. A).
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Wijders ~ij n verselienen, van do Gerneente
8. K~ooss’r~w : Us. Li. W. van der Merwe en de Br.
Onderling J oliaiines [1~ndvik Nel.
9. I’IIILJPl’oLIs : Ds. C. Fraser en de Br. Ouderling
Picter Jacobus Louw.
10. EDENBURO : Ds Aibs. P. Meiring en de Br. Omlerliiig
Schalk Willeni Dippenaar.
11.
E1DELBEaG: Us. J. 11. Cloete en de Br. Ouderling
Louis Adriaan Itoux.
12. BETLEHEM : Niemand. Be Pred. vail Wnibu~’g geeft
te kennen, dat hij ter Vergailei’ing eon ~~eoid over d~ze
Gemeente hoopt in het niidden te brongen.
Van de Gemeente
13. ROUXVILLE : Niemand. Be Vnorzitter leest een brief’,
ontvangdn van den Primaries, den Br. F. P. Nd, berii4teiide
cm welke redenen bij verliinderd ward tar Vergadering to
verschij iien.
14. WEPENER: Be Br. Ouderling Johannes Hendrik
Vorster
15. LADYBRAND: Be Br. Ouderling Ilendrik Fredrik
Prin sI 00.
16. FIKSBURG: Niemand.
Bit afgedaan zijude, tr~den ne leden, naar den ouderdom
der Gemeenten, de kerk binnen en nemen plaats.
Be HoogEerw. Moderator verkiaart de Vergadering voor
wettig geconstitueerci, en houdt vervolgetis de Openings redo,
naar aanleicling van Nuin, 16: 48. i\leri wordt geweze op bet
stancipunt van Aaron, iii den rpekst uitgesproken, ais gewigt
vol en heerlUk voor cen ieder, die geroepen is iii den WTijigaard
des Heeren to arheiclen. Ret staiidpunt, met nadruk, van
den Lvangelicdienaar is niet dat van den Leviet van ouds,
niaar dat van den Priester. Hij is geroepen om te staan, als
tussehen de levenden en de dooden.
Beze dienst geeiudigd zijnde, met bet zingen van Gez. 156,
vrsn. 1 en 3, wordt door deu Moderator zijue plaats als
Voorzitter wederorn ingencmen.
Be objectien tegen de Gjoofshrieven zijn nu nan do orde,
T)e Voorzutcr hesluit, ten genoege (icr Veigadering, dat
volgens Art. 11 der Wet, e1ke G meente &echts den ouderling
ter VergaIeiing zenden kan. Bit geldt inede ter int’orm~itie
van den Broeder Oud. Jacob Naudd, pas geleden ter Vergade.
ring verschenen, en wel sander Geloofsbrief, om in de plants
van dcn Pied. ~‘an Jacob~ dal sitting te iienien.
r1011 aa~zien dci Gerneentc von Bethlehem wordt voorge.
stehi door den Pied, van \Vinburg, gesecoiideerd door den
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Oud. van

Winhm.g en door de ~ hesloten
“ De
Synode tietUi~O haar leodwezen aan dcii Ke kerand dee Ge—
~ieo~te van BetiiIeliirii, dat ‘i.ij voortdut’citd in gebi eke bili Ct,
~ich bij do Ilooge Kerkvereiolerlflgoli to. deco vo.itegcii~VUOr
digen, en weiischt hij (lie Gemeente ann to driuigen op (10 itood
zakelijklloud om ~U (lit opzigt eene° atuderen weg in te slant’.”
Yervolgens wordt uuver~egaatl tot de kiuzmg ‘ai Coil
iFIoderatOi en Assessoe, en hot bhikt, dat met volstrekte
ineenderheud van stetnnlefl gekozen zipi tot Moderator, de
Proc1 van Pluilippolis; en tot AssessOr, do Prod. van Smithfield.
Do nieuw gekozon Moderator neciut zijoc pleats in.
Per Vergadeniog zij non dank betoiguinde voor bet vertroti
won, door doze onderschoudmg in hem gestehd, hetuigt hij
zij ic teak te aanvaandell inet but 002 O~ den H er dee Kerk.
liij vestigt do aaodaclut tier vergadotilig op hot verblijdend
teelcen, dat bier aanwezig ~ij ii, Ps. Lfiekhoff, van Colesberg,
Dr. Kotze, vait RichmoInl, en Ps. Cornack, van BurgberSdorp,
en venzoekt van doze broeders te niogen weten, of zij ook
als afgevaardigdon bier verselienen ztj ii.
Dr. Kotzd begt over eon hejof gemekend door den Seruba
der HocgEerw. Synode oauzer Kerk in de Kolouuto, dii.
Swellendani 18 January, 1871 (Bvl. B.), i,ihoudeiide uit
truksels uit do Ilandelingen (her Synode, Weal (lit bijkt, dat
de twee eerstge1100wde broeders gezefl(Ieil zi~ui 011 do Kerk
ton bunneot ailner to vertegeli\VoOrdigel. Dc Vergaderin g
betuigt baron wenech, (lilt deze brocuiers on~ler bate loden
sullen pleats ilemetu, door eenpani~lijk op to. staan. Dr. Kotzé,
bet wooed verzr,cltt hebboode, u j~t op do velet lei banden,
~vaarmcde doze Kerk en die van do Kaap Kolonie can ekaitder
verbouden ziju, en gevoelt ~iclu tierbalu C gelroi1gen tleze
Vergadering ceo hartelij uc : Wets gegroct toe te roepen. Pit
doet luij, namens de ~yiiode dee Ned. Geref Konk in do Kaap
~o!oiiic ; ut, met de bode. orn des Heoren zegeil over do Kerk
ailner, en het work dci Verga(k ring in doze dagen.
Do Prod van Colesberg zal tot hot gezegde niets toewegeti,
niaar sleclits vorzoo.ken, ceo wooed to mogen spreken, wanneer
Besclirijvpt. 12 in behandeling znl zije.
Pit wont met
ulg000nleit lucid door (le Vergadening vornor000.
Het volgend voorstel, door den Prod. van Bloemfontoin,
gosec. doo’ dieiu van W inbnrg, word tot besluit : “Dc Synode
neme dagelijks zitting, gelijk bij do vorige Vergadening (Not.
blz. 54).”
Do Vergaderiog wordt verdaagd tot 3 nrc in den namiddag.

Na de Paoze wonrlt (icr Vergadei’ing, op nieuw gezeten,
bet liogiement van One, art 12, voorgeleztfl. Tot i{cgts
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commissie worden benoemd, de Predikanten van’ Fatire’
Smith, Bloemfontein, en Smithfield, en de Ouderlingen van
Heidelberg, Winburg, en Phillippolis, onder verstandhoudiiig,
dat door dezelve stukken van allerlei aard in overweging
zullen worden genolnen. Zij r~al versiag gereed hebben
Vrijdag, e.k. Tot Rationarii, Art 24, de Predd. van Wiiihurg
en Heidelberg. Yerantwoording, overeenkomst~g Art. 30 d.
zal gesehieden op morgen rnicldag, gedurende de pauze.
Tot Commissie om de voldoen aan Art. 30 d~, bet slot, worden
berioemd, de Fred. van Kroonstad en cle Ouderling van Eden
burg. Versiag, overeenkometig Art. 22 g., zal moi’geu
ochtend worden gedaan.
Be Pred. van Bloemfontein stelt voor, als motie van order
“Be Vergadering betuigt aan den afgetredeu Moderator
liaren dank voor de aan ouze Kerk bewezen diensten, en in
het bijzonder voor de ernstige prediking van dezen voormid
dag, waarop del—Ieerzijnenzegen doe rusten.” DeVergader
ing hecht door eenparig op te staan hare goedkeuring aan
deze dankbetuiging.
Tot de behandeling der Besclirijvingspunten over gaande,
komt ter sprake, Punt 1. Be Voorzitter wijst er op, dat,
volgeus Art. 12. 30, dit besehrijvpt. het eigeridom der Vet’
gadering is, niet tegenstaande de afwezigheid van den Voor
steller. Be Vergaderiug oordeelt iiogtans, dit Punt sti1zwi~gend
voorbij te gaan.
Beschrijvpp. 2 en o komen in behandeling. Na de toe
lichting komen ter tafel, ten 1. Voorstel van den Pred. van
Eloemfontein, gesec. door de Oud. van Philippolis: “ Dc
Synode Verandere in No. 9 van het AANHA~GSJ~L de woorden:
worde aanbeuolen, in : zullen versc/d,jnen in” ; ten 2. Voorstel
van den Scriba, gesec. door den Pred. van Winburg: “ In do
plaats van de woorden: roic en mantel, leze de Vergardering:
toga ;“ ten 3. Voot stel van den Oud. van Kroonstad, gesec.
door den Assessor: “Dat de verandering van rok, mantel en
bef, in toga en bef, overgelaten ~vorde aan iedere Gemeetite
in dezen Staat.” Ter stemming gebragt wordell beide amen.
dementen verworpen, en bet Voorstel tot besluit.
Beschrijvp. 3 wurdt door den Pred van Winburg, den
vorigen Leeraar van Kroonstad, toegelieht. Ook de Pred.
van Kroonstad zegt bet zijue in deze. Ter tafel wordt gelegd,
voorstel van den Pred. van Winburg, dat bij de stemming
vervalt, door de aanname van het volgende amendement:
De Synode, vernomen hebbeude, van de afgevaardigden
van Kroonstad en Winbarg, dat, namens de Regeririg, door
rnisverstand, aan de Gemeente van Kroonstad, haar Pastonij
grond zou zijn benomen, verzoeke beleefdelijk van do Rege.
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ring, bare aancleclit ~an deze zaak te wiUen schenken.”’ Dit
was voorgesteld door den Pred. van Edenburg. gesec~ door
den Pred. vaIl Fauresmith, en ondersteuud door den Assessor.
Beschrijvp. 4 wordt, met verlof der Vergadering, door
den Voorsteller terug getrokken.
Punten 5 en n worden door de V6orsteflers toege]icht en
vervolgens ter tafel gelegd, ten 1. Voorstel van den Pied.
van Winburg, gesee. door dieri vail 1-leidelberg
Dc Synode
neme in overweging de geestelijke behoefte der leden van
onze Kerk op do Diamant Velden, en hij gelegenheid van
Commandos, en rade den Leeraren der verschillende Ge
meenten om in onderlin~ overleg daarin zoo veel mogelijk te
voorzien ;“ ten 2. Voorstel van den Pred. van Philippolis,
gesec. door den Oud. van daar
De Synode neme bet
besclirijvingspuiit ann.”
Dc tijd reeds verstrekeri zij ode, worcit besloten, voorgesteld
door den Pred. van Bloemfonteiri, gesecondeerd door den
Oud. van Philippolis; “De discussie over deze zaak worde
rnorgefl voortgezet.”
Ret dankgebed wordt gedaan door den Pred. van Bloem
for.teiu en de Vergadering verdaagd.
Voorgelezen, goedgekeurd en geteekend op de tweede
zittin g (ICr vierde Synod ale Vergadering, gehoudeu~ter plaatse
als do vorige, op Donderdag, den 13 April, 1871.
“

“

C. FRASER, Moderator.
P. ROUX, Assessor.
ALEs. P. MEIHING, Scriba.
P. A. C. v~ HEIJNINGEN.
1-I. S. THE RON.
J. A. C. W’EIDEMAN.
A. P. VAN W’IJK,
GUSTAV RADLOFF.
P. MEIJBUBG.
P. H. HENNING.
H. P. VAN nei MEI{WE.
H. W. VAN
MERWE.
J. Fl. NEL.
P. J. LOUW.
S. W. DIPPENAAR.
L. A. 1{OUX.
J. H. VORSTER.
H. F. PRINSLOO.
J. H. CLOETI~.
H. .J. LUCKHOFF, Assist. Scriba,
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Do tweede z~tt~ng. Deze hoeft p}aats in de Kork, als de
vorige, op Doilderda,(j d-ii 3 April, I~71.
Dc Vorgadering wordt geopend en in bet gobed voorgcgaan
door Dr. Kutze, van Richmond. Al do lcdon, op gisterco
tegenwoordig, ziju er thans weer, als mede de Predikant van
Harrismith.
Do Notnien der vorige zitting worden gelezon en vast~
gesteld.
Vervolgens door den Voorzitter opgeëo~cl1t vie
Geloofsb rief tier Afgevaardigden van Harrismith. Dc Leeraar
is alleen tegenwoordig, en herigt, dat z~jne mede afgevaardigde,
de broedei~ OucI, D. A. illi~rs, niet tegenwoordig zij a kon,
iioeh oak de Seewitdus. Hij zal na de Pauze ceo schrij von
van dien Br. ten opzigte daarvan ter tafel leggen.
Be Scriba zou verlangen, dat de Vergadering voor enkele
oogenblikl4en van de geregelde orde afwijlve, en your te stellen,
met bet oog ciaarop, dat de Afgevaardigden heden midciag in.
de Pauze, de geide, gelieven in bunne i’especti~ve Gemeenten,
moeten verantwoorden; dat de Vergadering, of van do
Gemeenten in hot Veroveid Gcbied, daar zij slechts kortelijks
geleden zijn gesticbt, ditmaal geene verantwoording eische,
of onrniddelijk overga tot do behandeling van beschrijvpt.
29. Be Vergadermg oordeelt te macten voortgaan met de
discussie van gisteren, naar aanleiding van beschrijvpt. 5.
lEt geschiedt, wordende intnsschen (Inc vcrsclnllende
voorstellon ter tafel gelegd en, met verlof der \Tcr~tcleiiiig.,
die vaii gisteren terug getrokken.
Ter stemming gebragt
wordt hot tweede voorstel tot i)eslttit, luidende “ Do Synode
gelaste bare Modcratuur om in onderling ovorleg en met hare
leden on met de andere Predikanten ouzer Kerk, zoodanig to
zorgen voor (Ic goestelijke behoeften onzer leden aan do
Dianiant velden, dat elke maand, gedurende minslens ac/it
daçjen aldaar dienst gedaau worde.” Bit werd voorgest. door
den Scriba, gesec. door den Pred. van Winburg.
In dcii loop der beiangrijke disenssie, zoo even, las, op
verzoek van den Moderator, de Pied, van Colcsberg, ceo brief
voor, aan dicn broeder en zij non mede gedepnteei-den goriet,
door den \VelEerw. Fleer G. W• Stegmitun, Sr., Pied, to
Adelaide, thans als Afgevaardigde tier Kaapsclie Synode, ann
de Vanirivier Diamaut—velden. Uit dozen brief hi k, dot
do geestolijke nood aan vie Delviugen zeer groot is. En
hierop drukte onk Ds. Lückhoff, verlangende met sterken
aandrang, dat in deze voorziciing zou gemaakt warden.
Als itt vcrbaud tot hot vooi-gaande, wordt voorgest. door don
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Fred. van Philipp us, gesee. door dien van Ecleuburg en be
sloten: “ Do Syiiode drage nan de Moderatuar op om—indien
do o rnsthndig hedeii zuiks vereisc1ieu—a1~emeefl e dan/c en bode
dagen te bepalen.”
i~Iede hot volgend bcsluit wordt nit de discussie over bet
vijfde der bescbrijvpp. geboren, voorgest. door de Prod. van
wiibui’g, gesec. door then van Kroonstad, nami. : “Be Synode
aclit zich, wegens de finantiëele omstaudigheden der Kerk,
genoodzaakt voorioopig zich te bepalen bij het zoo even.
gevallen besluit der Vergaderiiig~ ten aauzien der dienstver
rigtingen aan de Diamantvelden.”
.Aan ne orde is nu het Rapport van den Seriba, Art. 22, g.,
(Biji, C.) Dit wordt voorgelezen, en—ten fine van rapport—
gesteld in handen van de Regtscommissie.
Na komt ter sprake beschrijvp. 6. Be Voorsteller ver
~vijst naar do besluiten der Synode, ten aanzien van te heft’en

teller in het Veroverd Gebied, in de (gedr.) Notulen, op blzz.
42 en 61. Nu was de tijd om de besehikken over zoodanige
leges gekomen.
Be Pred. van Winburg had, vóór de stichting der Gemeenten
in bet Veroverd Gebied, aldaar £10 geheven. Dit geld heeft
hij “ter bewaring” in de kerkekas van Winburg gestort. Dc
Prod. van Fauresmith had ook eenige leges aldaar geheven en
dat geld gedeeltelijk aangewend ter tegemoetkoming in zijne
reiskosteu derwaarts, en gedeeltelijk in de kerkekas van
Fauresmith gestort.
Na een en ander kort woord, wordt over deze zaak beschikt
door hot volgend besluit: “Overeenkornstig Synodale be
sluiten, 16 April, 1867, en 15 April, 1869, worden de, door
de Prod ikanten van Winburg en Fauresinith in bet Veroverd
Grondgeliied geheveue Leges, verantwoord aan den Q~iaestor
Synodi.”
Besehrijvp. 7 is aan de orde. Be Scriba, flu bet eenige lid
dier Commissie, berigt dat, onder otnstandigheden, door hem
van stuk tot stuk genoemd, niets aan de zaak heeft kunnen
gedaan w’orden.
Eene breedvoerige cliscussie worcit gevoerd over bet al dan
niet wenschelijke, dat de Synode zou besluiten tot de uitgave
van een week of maandblad, en wordt eindelijk bet laatste
van een vier-tal ter tafel gelegcie voorstellen tot besluit,
luidende: “I-lot Synodaal besluit van 21 April, 1869,
betrekkelijk het uitgeven van ecu week- of rnaandblad, trede
eerst in kracht, nadat de in beschrijvpt. q voorgestelde
Pastorale Conferentiën in werking sullen siju gekomen.”
Dit werd voorgosteld door den Pi’ed. van Bloemfontein en
gesec. door den Ouderling van daar,
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Pur.ten 8 en c roepen aan de orde het Rapport der Coni~
missie ter vervaardiging van een Concept-Wetboek, Not. bi.

71. Bit rapport wordt door den Scriba gelezen en ontvangeu
(B~j1. B).
Vervolgens komt ter sprake besohrijvpt. a. Be Pred. van
Winburg noemt do redenen, die hem noopten dat punt te
stellen. Dc Oud. van Winburg stelt voor eene motie van
afkeuring van het gedrag van soodanige loden, als met het
beschrijvingspunt ziju bedoeld, gesecondeerd wordende door
den Oud. van Jacobsdal. Doch do Vergadering komt tot
het besluit, voorgesteld door den Assessor, gesec. door den
Seriba, “dat zij den Predikant van Winburg aanbeveelt, van
handelirigen, als de zoodanige, welko door hem met het
beschrijvpt. zijn bedoeld, officiëel geene notitie te nemen.”
Beschrijvpt. 6 wordt door den Voorsteller toegelicht, en
door de Vergadei’ing, na eenige korte woordenwisseliug
besloten, voorgest. door den Pred. van Bloemfontein, gesec.
ioor den Assessor: “Aan hot versoek in beschrijvpt. 6 vervat
worde door deze Synode voldaan.”
Do Voorstellor van beschrijvpt. d bepaalt de aandacht der
Vergadering by hot feit, dat drie plaatsen van hot Curator
schap der Bloemfonteinsehe Kweekschool vacant staan, twee
van Civiele hoofdambtenaren- en cone, veroorzaakt door het
vertrek van den Predikant van Boshof.
De HoogEerw. Moderator verlangt aan die vacante plaatsen,
nog eene toe to voegen, door zijne betrekkiiig als Curator van
hot evengen. Collegie neer to leggen. De Vergadering oor
deelt slechts de drie eorsten to willen aanvullen. En zij
besluit vervolgons, ten 1. voorgost. door den Predikant van
Bloomfontein, gosec. door den Prod, van Philippolis : “De
Synode benoeme, krachtens hot Reglement veer de Verëenigde
Kweek en GDuvernernent Sciwlen, tot Curatoron der Bloom
fontein Kweekschool, do WelEd. RH. Paponfus, Fung.
Staats Procureur, en McCabe, Landdrost to Bloemfontoin.”
En ton 2, voorgest. door do Prod. van Philippolis, gosec. door
den Scriba: “Do Predikant van Fauresmith wordo tot
Curator der Bloemfontein Kweekschool benoemd, in de
plaats van den Predikant van Boshoff.”
Eeno Pause wordt verleend.
Na de Pause is beschrijvpt. e aan do orde. De Fred. van
Philippolis best voor hot besluit dor Synode in dezo, op bi.
77 dor (Gedr.) Notulen. Hij kon zolfs nu geene andere gedach
ten aan de hand geven, dan hij vóór twec jaren gedaan heeft.
Van versehillende zijden wordt het woord gevoerd, en ver
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voigmis bes~oten, voorgest. door do Prod. van Edenburg, gesec
door dien van Winburg, “ Do wonken in 1869 (loOr de Corn
missie aan do hand gedaan, worden door haar op schrift gestold
en zooveel rnogelijk uitgewerkt, en versiag worde gedaan op
niaandag morgen, e.k.”
Woi’dt nog in deze bes~oten, voorgest. door den Pred. van
Philippolls, gesec. door dien v. Eclenburg: “Be Synode vooge
nan de Commissie voor het Pensioen Foods tot leden toe, de
Pi’edd. van Bloemfontein en Wir~burg.”
Besehrijvpt. 9 wordt ter Vergadeing ingeleid door het
voorlezen uit de Notulon, wat op de zaak bctrekking heeft
op p. 63—64, en voor het tegenwoordige voorbijgegaafl.
Aismede, na eenige gedaohteuwisseliflg; Punten 10 en 11,
totdat eerst de Afgevaardigde naar de A~gemeene Kerkvcr
gadering van de Transvaal versiag zal hebben gedaan.”
l3eschrijvpt. 12 aan de orde zijnde, noernt de Vorstoller de
redenen, die hem daartoe bewogen hebben.
[lij legt ter
Vergaderieg voor het volgende, gosee. door den Oud. van
Jaoobsdal, en bekraohtigd door het besluit dot Vergadering
“Na den WelEerw. Lüokhoff, in verhand tot do zendiug naar
do DiamantveMeii, hedea morgen gehoord to hebben, aeht do
Synode het overbodig, in de behandeling van dit Pant to
treden,”
Ds.Lüokhoff, gevraagd zijnde, zegt dat hij, na hot zooeven
geboorde, hot niet meer noodig acht, het woord naar aanleicling
van dit Punt te voeren.
—
Beschrijvpt. f wordt aan do overweging der Verg. door den
Steller aaixbovolen. Doze wordt gevolgd door cone gemoed
delijk ernstigo discussie. Na hot eon er ander geraakt de
Vergadoriug tot bosluit, op voorst~1 van don Piod. van Kroon
otad, gosoc. door dien van Philippolis. Bit luidt: “Be
Synode oordeelt, dat Art 67. 1. gonoegzaarn voorziot in.
bezwaron, als die van den Voorsteller van het beschrijvings~
punt.”
Ret woord voerende ter toelichting van besehrijcpt. h,
cer~vijst do Voorstoller daarvan naar do Notulen op hIs. 15.16.
Eeoc levendige discussie wordt grëindigd door hot besluit der
Verg., overoenkomstig het voorstel, door den Ouderling van
Wepener, gosec. door den Oud. van Edonburg: “Do Synode
oordoelt dat do wet op dit punt onverandord blijve.”
Over Besohrijvpt. 13 wordt beschikt, door dot beslult der
Vergadering: “Be Synodo antwoordt op do vraag van den.
Prod. van Jaeobsdal: Ja! mits met ia~acht-ueming van do
Wet op do Tucbt.”
Do Vergadoring berust bij het oordeel des Voorzittei’s,
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dat haar besluit, nopens den Pastorie-grond van Kroonstad,
genornen naar aanleiding van besclirijvpt. 3, der Hooge
Regering zal ~vorden kenljaai’ gernaakt, (loer eeoc Comm issie
nit cleze Vergaderiug, te bestaaii nit de Predd. van Wiuburg
en Krooustad.
Ilet daukgebed wordt geClaan door den Ouderling van
Smiti field.
Voorgelezen, goedgckeurd en geteekencl op Vi’~jda.q, den
14 April, 1871.
C. FRASER, Moderator.
P. ROUX, _4ssessor.
ALBs. P. Mi~TRING, Scriba Synodi.
P. A. C. VAN HEIJNINGEN.
H. S. TI-I I~RON.
J. A. C. WET DEMAN.
A. P. VAN WIJK.
GUSTAV. RADLOFF.
P. MIUJ BURG.
P. Fl. HENNING.
H. P. VAN DER MERWE.
H. W. VAN Dalt MERWE.
J. I-I. NEL.

P. J. LOUW.
S. W. DIPPENAAR.
L A. ROUX.
J. H. VORSTER.
H. F. PBINSLOO.
J. H. CLOETE.
B. MACMILLAN.
H. J. LTJCKHOFF, Assist. Scriba.
DERBE ZITTING.
Be derde zitting der Synodale Vergadering van 12 April,
1871, en volgende dagen, wordt gehouden, even als de vorigo
in de Kerk te Heidelberg, op Vrijdaq, den 14 April, 1871.
Be Voorzitter opeut de Vergadering en de Pred. van Famesmith leidt bet gebed.
Tegenwooi dig zija al de leden, benevens de broeders uit de
Kaap Kolonie.
Be Notulen der vorige zitting worden gelezen, goedgekeurd
en geteekend. Ter tafel wordt gelegd en gelezeu ecu brief~
dd. Harnsmith, 20 ~\1aait, 1871, get. J. F. Mouton (Biji. E).
Do Vcrgadering beñist hierin.
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Beschrijvpt. g is aan de orde. De Pred. van Philippolis,
als Af~ievaardigda naar de r1~1nsvaa1, doet versiag. IIij betuigt,
door d e B roed et’S al aai’, en l)~j I1~ I1~ 0~ d e Al gem. Kerk “er—
gaderitig te Utreclit, als (~edeputeerde van bier, met alle
hlijken van li’trtelijkheid en liefde te sijn oiitvang@fl. Die
Vergacicritig heeft ook wederkeerig, eon harer leden naar onse
I~ei’k afge”aardigl, dat iiogtans blljkt niet versohendn te ‘Zijii.
.De Prod. van Win burg, als G-~ deputeerde naar Natal, do t
eveneens versiag. Hij verkreeg sitting in de hoogste Kerk
vergadering, aldaar te Pietcrmaritzbn”g gehouden, in (Ic
rnaand Ji.uiij, 1869. 1-Uj gewaagt met llo9ge ing’nomenheid
van de werkzaaniheclen dee Broeders aldaar. En aaiigeliefl
de Ned. Geref. Kerk van Natal slecbts 1200 leden telt, en
aldaar vier Predikanten arbei~ ~n, en overigenS met OnS in leer
en tueht op de innigste wijze verbondan is, geeft hij in
bedenking, of er geen plan Icon bc’raamd ivorden, dat ten
gevoig hebben kan eeoc nicer inuige vereeniging met die Kerk
aihier.
Op vooi’st~1 van den Assessor, gIsee. door den Pred. van
Thoemfontein, wordt nnanicm besloten “ Dc Synode betu~gt
aan hare At~evaardigden naar de rri,atisv~itd en Natal haren
dank voor de volbreiiging der bun op~eleed@ taak en wenseht
hunne Versiagen, ter bewaring liij tie Synodale Ai’clneven te
ontrangen.” I3eide broeders betni gen hnnne brreidvaardigheid
orn aan dezen weusch der Vergadering to Voliloeli.
Naar aanleiding van het voorgaand~ wordt tee tafel gclag~,
voorst. tloo den Peed, van \Vinhurg, ges’ c. door dien van
Plii!ippolis, dat vervelgens tot hesluit der \Tergaderiilg worth
Br worde gesproken over eene naauwere verëeinging met de
Ned. (.Ieref. Kerk van Natal.”
Dc Pred. van Winburg zou, met het oog op het voor
gaande, willen ~edaclit hehben, aan officiëele Predikanten Con
ferentiën op gezitte tijclen
Hij legt ter tafel ec’n Voorstel,
gesec. clone do Pied. van l3loemfontein, als volgt: “
Synode der Ned. Geref. Kerk van den Oranje Vrijstaat di’ukt
haren weiisch nit, dat er van tijcl tot tijd vergaderingen worden
gehouden, (lie sullen worden bijirewoond, door [‘rechkan ten
on Onclerlingen doe versehillende Ned. G’ref. K ‘ken in Zuid
Afrika, ten einde te spreken over de gecstelijkc’ helangeti der
loden onzer Kerk in do verselullende Gemeenten.” flit wordt
med cone gi’oote rucercierheid van steminen tot besluit. Als
inede bet volgend voorstel, gedaau door den Seriba en gesec.
door den Peed, van \Vin burg. luidencle : “ Dat ten gevolge
van hot voorgaande, ten 1. dat b sluit dcv Vergaderiug ro: do
overgeniaakt aan (IC Besturen dcc Ned. Goref. Kei’ken in de
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Kaap Kolonie, Natal, en Transvaal, ter ovorweging dior
Kerken, in de verwachting van hare medcwerking ‘2. rno~
(lien verstande, dat de Afgevaardigdon worden gezondon o~
dezelfdo wijze als bij iedere derzelve gebruikelijk is bij (10
afvaardiging naar hare hooge Kerk elijke Vergaderingen,
wordendo do kosten door iedere Kerk voor zich god ragen;
3. met dien verstande eindelijk, dat voor zoodanige Verg.
deringen centraal gelegene plaatsen worden gekoson.”
Do HoogErw. Moderator meent, dat flu aan de orde is, do
brief van den Scriba der Ned. Hervormde Kerk in de Trans
vaalsche Republiek, vermeld door den Scriba in diens Rapport
en thans bij do Regtscommissie berustende. Doze brief, dcl.
Heidelberg (Z. Mr. Rep.), 6 December, 1869, worclt voor
gelezen. De Scriba der Regtscommissie leest vervolgens voor,
wat doze daaromtrent oordeelcle.

De Moderator, zijne plaats verwisseld hebbende, deelt mode,
wat hij aangaando do Ned. Hervorrnde Kerk meent to moeten
zcggen. Na eene breedvoenge beschouwing van do zaak,
onder behandeling, gestaafd door onderscheidene aanhalingen
nit officiëole gcschrifton, deolt hij als zijno ziens~vijzo mede,
dat deze Synodo aan geene toenadering denken kan, tenzij
dan oerst door officiëele stukken (d.z. afdoende getuigenissen)
aan doze Vergadering bet bewijs zal zijn geleverd, dat do
Ned. Horvormcle Kerk in do Transvaal, in leer en tucht met
do Kork hier één is. Hierna komt do Vergadering unanicm
tot het volgend besluit, op voorstel van den Pred. van Fauro
smith, gesec. door den Scriba, nami. : “Na hot gehoorde
van den Afgevaardigde naar do Kerk der Ziiid Afrikaaus~he
Repubhtk, vraagt do Scriba dot Regtscommissio, orider voor
behoud der toostemmirig van de overige loden der Regtseorn
ruissie, den brief namens do Ned. Hervormdo Kork der
Republiek terug, ten elude eon beslist aantwoord or op to
geven on aan doze Vergadering voor to leggen.”
Beschrijvpt. I. t wordt door den Voorsteller ter Vergadering
ingoloid. Beze komt, na oenige woordenwisseling barer loden
tot bet volgend besluit : “ Aangezien eene Gecombineerde
Kerkeraadsvergadei’i hg alleen uit leden van dat ligchaain
behoort zamengesteld to zijn, kunuon personon, die opge
houden hebben loden te zijn, niet aanspraak maken op bet
regt van zitting in zoodanigo vergadering, tenzij zij wecleroru
wettig daartoe zjn toegelaten.” flit was voorgesteld door
den Oucl. van Fauresmith en gesec. door den Assessor.
Be Voorsteller van I3cschrijvpt. I~ liclit hetzelve too. Hij
zegt, dat er (cf voig. NotuLen) thans ruim twee honderd
personen tot onzo Kerk gerekeud, in do (iemeente van
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Kroonstad zijn, die niet tot leden der Kerk zijn aangenomerl
en waarondei’ Zijfl, die tot tachtig jaren bereikt hebbon
sornmigen zelfs, die met kindoron en kindskindoren tegader
in dienzelfden toestancl verkeeren. Hij deed hot zijue met
vrij goed gevolg doch ea’ ~ijn er (lie volstrokt weigoron, zich
to laten onderwijzen en dIe ook rionit ter Kerke komen.
Dc unanieme stem der Vergaderiug wordt, na deze mede
deeling, uitgebragt in de volgende bewoordiiig : “ Doze Verg.
verneemt met med~gevoe1 hot berigt van den Pred. van
Kroonstad ; doch moedigt hem bij doze aan, om met lijd_
zaamheid in zijnen arbeid voort te gaan, hem den zegen Gods
op zijne pogingen toewensehende.”
Naar aanleiding van beschrijvpt. 16 wordt de Voorsteller
er van verwezen naar de Notulen, op bI. 35, het slot, en elders.
Beselirijvpt. 17 wordt door eenige voorbeelden toegelicht,
en vervolgens besloten, voorgest. door den Fred. van Win burg,
gesec. door den Oud van Kroonstad, “ De Synode wende zich
tot de Regering des Lands en make haar met beleefdheid
opmerkzaam, op de noodzakelijkheid van eene duidelijke ver
standhouding met ne Authoriteiten van de Znid Afrikaansehe
Repubbek, ten aanzien van de Wet op hot Huwelijk, om te
voorkornen, dat voortaan huwelijken te Potchefstroom en
elders op onwettige wijze worden gesloten.”
En met het oog 01) hot beschnjvpt. zeif besluit do Ver
gadering, voorgest. door den Oud. van I3loemfontoin, gesee.
door den Oud. van Wiziburg : “ Be Syflode antwoorde op
llespt. 17, dat do Kei’k niet hot regt heefc, de kiiide~’en van
hot voorregt des EL Doops uit te sluit ~u, itidien al de
huwelijken hunner ouders op informele wijze voltrokken ziju.”
• Besehrijvpt. 18 ~vordt toegelielit. Na cone breedvoerige
diseussie geraakt do Vergadering tot het volgend besluit, op
voorstel van den Oud. van heidelberg, gesec. door den Oud.
van Jaeobsd 1 : “ Do Synomle boantwoorde de vraag met
beschrijvpt. 18 met Neen! Eu op beschnijvpt. 19 ook Neen,
behalve leden van Zasteelcerken,, in vol yenot der Sacramenten.”
Naar aanleiding van besclirijvpt. 20 verwijst de \Toorsteller
naar do wet, bij Art. 59, c, en naar do Notulen van 15 April,
1869, op bI. 58, en (lit oni to doen uitkomen, om welke oorzaak
de Kerkeraad dit Pont gesteld heeft.
Na eonige gcdaehtenwisseling wordt de Vergadering
verdaagd tot den namiddag.
Na de Pauze kornt wederom in behandeling bet 20ste. der
Beschrijvingspuuteu. Do Underling van 1-Ieidelberg legt ecu
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stuk ter taf~1, gete~k ~nd door ceo eantal namen, als “ hewijs
van ledernateit, die o~itevreden zijn m~t bet trouwen cii do~pett
van Kaffers door den plaatselijken Leeraar.”
Op eeue vraag, det’ Vergadering gedaan, wijst do Voor
sitter er op, dat bet stuk niet valt onder het bepaaldo hij Art.
21, op pag. 9 (van bet Wetboek). De Vergadering hesliut
nogtaus, voorgesteld door den Scriba, gesec. d or den As~es
sor: “ Dat wegens de belangrijkheid der saak t!ians baugen
do, dat stuk niet sum~narisch van de band worde geiveseil.”
Met stuk 4vordt ontvangen.
Worclt voorgesteld door den Prod, van Edenburg, gesec.
door dien van Bloemfontein : “ Deze Synode wenscht zich,
naar aanleiding van boschrijvingspunt 29, beslistehjk nit to
spreken, dat bet de pligt is, volgens do wet der Kerk, Art.
5’) c., vergel. met Synodi.al besluit van 15 April, 1869, op
bI. 58, van iederen plaatselijken Ta~eraar onzcr Kerk, om de
openbare genademiddelen te bedierien aan do kleurlingen
hinnen zoodanige (Iemeente, waarin hij gesteld is om te
arbeiden.
En deze Synode aoht, dat ieder kerkeraad, als zooclanig, en
de leden desz&ven in het bijzond ‘r, ambtshalve verpligt zijm,
zoodanigen plaatselijken Leeraar, in de uitoefening van
g!Iijke diensten, overeënkomstig de wet der Kerk in alles
behulpzaarn te zijn.
En deze Synode acht, dat do Kerk van den Vrijstaat in
bet algemeen, en iedere Gemeente in bet bijzunder, gerncpen
is, als mode arbeiders Gods~ zoodanig van bun tijdelijk goed
bij to diagen, tot onderstenniug van de E~ange1ie Bedie
nitig aan de gocoleurde bevolking, onder to’zigt der Kerk, dat
do noodige voorsieningen kunnen gcmaakt worden, tot cone
geregelde en getrouwe geestelijke bearbeiding van zoodanige
zielen.” Dit wordt met algerneene stem men besluten.
Punt 37 komt ter tafri, als in verband staaude met bet
voorgaande.
Op versoek van den Prod, van heidelberg
wordt voo~gelezon een brief dd. [ritsoh Basutolarid, 10
Maart 1871, get. J. ~i1aitin, te vinden onder de stnkken, iii
handen dci’ R~gtseommissie.
Do Predikant van heidelberg weidt uit over den oorsprOng,
de bearbeiding en den tegen~voor1igen tue~tand der gekiourde
Gerneente al[iier, reeds sedert eenigeii tijd vacant, en zou
voorstellen, dat voorloopig iemaod, als do Fleer J. I inineirnan,
van wien Iiij getwgsebrijften overlegt, tot G-odsdienst Onder.
wijzer woi’de aangusteld.
Dc Prod van Wmburg geeft in bedenking, of men bet
geld geculleetceid voor rho Bait~’1~’ ~ ~ ‘~‘ ‘ tr>~ duel.
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eiiiden eener 13innenlandse~ie Z~ndiiig zal kimnen besteclen,
en bet plan eener Biutenlan lsciie Z~nclin~ z ii laten vareii,
teriviji toeb bet Keller O1iporlioofd Paul us Mopeli flu juist oui
eeneu Zendelitig heeft govi aagd.
Na nog eeii en ander sproker gehoord te hebben, beshiit
ile \Tergaderi’ig :
Dat do ~erk vaii den Oranje Vrijstaat
voorloolng het zendingwerk binnen dozen Staat aanvaarde,
en dat de w’~jze w~~arop worde overgelaten aan de Syiiodale
zending Corninissie.” En hiermede zullen afgedaau aiju,
Punten 34, 37, u en 20.
Besehrijvingsp. 21 is, na beko~en inlichting, terug
getrokken.
Bij de toeliehtiug van beserijvpt. i verwijst de Voorsteller
naar Art. 37. 18 dec Kerkwetteri, en he4uit de Vergadering, na
eenige gedachteuwisseling, ten 1, voorgest. door den Pred. van
Fauresniith, gesec. door den Oud. van Philippolis “Aaugeziea
dit Artiekel der Wet voor den Kerkeraad van Fauresinitli
niet geheel duidelijk was, zoo bevestige de Synode de
herkiezing van den door denzelven bedoelden Ouderling;” ten
2, voorgest. door den Oud. van Jaeobsdal, gesec. door den Oud.
van Bloemfontein
De wet blijve onveranderd, ten aanzieii
van beschrijvingspunt i.”
Dc korte Notulen worden gelezen en het dankgebed geleill
door den Predikant van Colesberg.
Voorgelezen en vastgesteld, op de vierde zitting der Synode
van 1871, op Maandaq morgert, den. 17 April, 1871.
C. FRASER, Moderator.
P. ROUX, Assessor.
AL[3s. MEIRING, Scriba Synode.
“

“

VIERDE ZITTING.
De vierde zitting van de Synode te Heidelberg word~
gehouden in de Kerk aldaar, op Maandag, den 17 April, 1871.
Dc Vergadering wordt tot de orde geroepen op den te
voren bepaalden tijcl, en bet gebed gedaan door den Scriba.
De Notulen der vorige zitting worden gelezen en vastge~
steld.
Dc Pred. van Kroonstad verzoekt aan te teekenen, dat hij
in de laatste zitting (Blzz. 112 en 113) meent gezegd te heb
ben, dat er omtrent 200 bejaarde personen zijn, waarvan
ongeveer 70 zijn aangouornen.
Dr. Kotzé brengt ter kennisse der Vergadering, dat ziju
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Mede-af~vaardigde, Os. Liiclchoft’. zich genoodza’ikt zag v6~r
het op rikeii der Vergadcring vaii hier te vertrekkeu.
lie Voorziter spreekt ziju, verwscl iii~ nit, dat he~ den
Sprekei’ mgelijk za~ zijn, te vertoeven totdat de Vergadering
zal opbreken.
Het Rapport der Rcgtscommissie (Biji. F) is aan de orde
en ~vordt vourgelezen dor den Seriha dier Cornuiissie, den
Pred. van Fauresinith. Dit wordi door de Vergaderiug “mct
dank ontvangea en basloten, dat het pant voor pant zal
gelezen worden.” Punt
I. Van het Rapport is ecu autwoord van den H’)ogEd.
Volksraacl op eene Memorie der vorigeSynode, dd. Bloern
fontein, 17 Mei 1~69, (Biji. G.)
Be Pred. van Bloemfoutein, breiigt in het midden dat door
den HoogEd. Volksraad in 187U aan de zaak van bet
Ouderwijs niets afdoends was gedaan. In verband hiermede
wordt beschouwd beschrijvpt. 33. Dc Pred. van Winburg
legt over een plan ter ovei’weging, gesecondeerd door dcii
Pred. van Bloemfontein. Verseheidene leden voeren bet
woord, waarna de Vergaderiug het volgend besluit nam: “Deze
Synode benoemt de Predikauten van Winburg, Philippolis en
BJ~oemfontein, met de magt van bijvoeging van zoovele leden,
als zij zullen mogen verkiezen om, na de uitgesprokene
gedachten, het ter tafel liggend plan naarmate te wijzigen en
op nieuw der Vergadering voor te leggen.”
II. (Byl. H.) wordt zonder aanmerking voorbij gegaan,
terwiji orntrent punt
III. (Biji I) van bet Rapport voorgesteld wordt, gesec. en
besloten: “Be Commissie noeme plaats en dagteekening van
de ‘gedrukte verkiaringen’ in bet Rapport genoemd, en heehte
overigens de Vergadering bare goedkenring aan bet oordeel
der Commissie.”* Dit gesehiedde niet, dan eerst nadat de
Vergadering had besloten, voorgest. door den Pred. van
Win burg, gesec. door dien van Kroonstad, ala volgt : “Be
aanneming door de Ned. Hervormde Kerk te Potchefstrooni
en elders, van personen tot de Ned. Gereformeerde Kerk van
den Oranje Vrijstaat behoorende, worde door deze niet
erkend.”
IV. (Biji. J.) wordt stilzwijgend voorbijgegaan. Ten aan..
~ien van punt
V. Wordt de hedoelde Memorie gelezen, zijnde van ecu
19 tal leden der Ned. Geref. Kerk, wonende op em om bet
Dorp Reddersburg, verzoekende om met bunne huisgezinnea
*Øj~
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hunne godsr1ienst~ge voorregten te Edenburg te mogen
genivten ; teiizij dan dat do S node kon besluiten, do
grenshj non van do (~eineen ten 1~denburg en Bloemfontein in
die rigting to wijzigen (Biji. K ) De S~’node besluit : “ 1-let
Rapport (icr Kegtscammissic, met betrekking tot de gelezen
1V[eniorie, worde aangenomen,” voorg~st. door den Assessor,
gesee. door den Ouderling van Philippelis. flit Rappur~
luidt “ TJw’e Commissie is van gevoelen, dat bet verzoek vao
Memorialisteu—oin zich Kerkelijk bij Edeuburg to voegen,
hen worde toegestaan.”
Punt VI. (BijL L.) lokt het vorstel uit door den Pred. van
Winburg, gesce door den Pred. van Kroonstad : “ De
bedoelde Beschrij vingspuuten* worden titans niet behandeld,
wegens derzelver groote belangrijkheid.” En eeti ander,
voorgest. door den OucI. van Blocinfontein, gesee. door dien
van Fauresmith: “Dc Besehrijviiigspunten van den Kerkeraad
van Bloentfontein, worden in deze Synode behandeld.”
Dit
laatste w)rdt afgestemd en daardoor Lt eerste aangenomen.
VII. (Biji. al.) Near aanleiding van dit Punt koinen twee
voorstellen tee tafel, waarvan bet tweede verworpen en hot
eerste aangenomen wordt. flit voorstel, gedaan door den
Prod, van Bloemfontein en gosec. door dien van Pant esmith,
lnidt: “Er worde van wege doze Synode do som van
aan do Redactie van de Kerkbode toegekend, zijnde doze hot
Officieel Oryaan doe Kcrk.”
Punt VIII van hot Rapport Ieidt tot bet volgend besluit
voorgest. dooi’ den Oud. v~n Bloe~rnfonteni, gesec. door (loll
Prod, van Fauresmith : ‘‘ Dc Synode verzoeke do Synodale
Zending (3orumissie aan do Broeders van do F’ransche Zending
het noodige atitwoord te doeti gewot den.” flit doeli op eon
sehrij yen van ‘‘ den President der Confereittie van ~rausehe
Zendelingen,” dd. Berea, 10 Maart, 1871, (Bil. N.)
Punten IX en X (BijIl. 0, P.) iokken geetie ~anmerking
nit. En onitrent hot Rapp nt in zijn geheel wurdt besloten,
dat bet aangenomeii worde.”
Beschrijvingspt. k is aan do orde. Gedurende eenige die
cussie kouie~ drie voorstellen achte~eenvolgens ter tafel. Tee
stemming gebragt, wordt hot derde ye worpen em bet tweede,
voorgest. door den Oud. van Bloemfouteiu, gesec. door dieti
van Wepeiier tot besluit.
Dit luidt: “ Aaiigezien or bij
ouders gernoekelijke bezwaren kuonen bestaan, tegon hut
geh~nik van hot Avondmaal, zoo z~u hut Oil htllijk zij t, aau
zoolanige oudo rs mIen cioop banner kiuderemi to weigorbu.’’
Eeue Pauze wordt verleciid,
*Zi,,

BIJLAGE

II aan deze Notulen toegevoegd.

118

VIERDE

VEROADERING~

Be Vergadering is op nietiw gezet~n,
Naar aanl. van besclnijvp. 22 beslait de V~rgadering, “dat
de Wet, Art. 35, 1, ouverauderd blijven sal.”
Punt 23 wordt toegelicht en na eenige gedaehtenwisseling
besloten, voorgest. door den Assessor, gesec. door den Pred.
van Harrismith “Dc Synode kotne in het vervoig eens mu
de drie jaren bijeen, eu in het jaar, waarin de Syuiode
veegadert, sal geene Ringsvergadering gehouden worden.”
Met betrekking tot Beschrijvpt. m wordt bet derde van
een viertal voorstellen tot besluit, luidende: “De Synode
vergadere op den laatsten Woerisdag van April.”
Eeschrijvingspuutp is afgedaan met het besiuit, gevallen
omtrent Punt 23.
Omtrent Punt 24 wordt besloten, voorgest. door den Pred
van Heidelberg, gesec. door dien van Harrismith : “ Be
Synode besi uite, dat eene drie~maande1ijfcsc/ze verantwoording
van de Kerkekas in elke 0-emeente gesehieden sal nan den
Kerkeraad, en eenmaal des jaars aan de 0-emeente, ten tijde
der avondmaalsviering op plaats en uren, door den Kerkeraad
te bepalen.”
Omtrent Punt 25 zegt de Voorsteller bet zijne, en wordt
desaangaande besloten: “ De Synode neme Beschrijvpt. 25
aan en verzoeke, wat betreft bet Synodaal besluit op hi. 7, van
andere Ned. Geref. Kerken in Zuid Afrika hare medewerking.”
Omtrent Punt 26, behoorlij k toegelicht, wordt eene levendige
discussie gevoerd, waarna ne stem der Vergadering besluit tot
de aannarne van bet laatste van clrie voorstellen, hetwelk,
gedaan door den Pred. van Bloemfontein, gesec. door den
Oud. van Winbnrg, aldus luidt : “ Be Synode beveelt haren
1~eeraren en Kerkeraden aan, bijzondere aandaeht te wijderi
aan de opgave van Doopgetuigen, die dikwijls onbedacht
gescbied t,

Punt q leidt tot liet volgend besluit : “Be Predikanten
worden als Commissie benoemd om over de zaak, bedoeld
met Beschrijvingsp. q te heraadslagen.”
Be Pred. van Bloemfonteiu vestigt de aandacht der Vega.
dering, naar aanleiding van Beschrijvp. 1 op ecu bijzonder
geval iii de Gemeente van Bloemfontein. Immers was zeker
lidmaat certificaat door den vorigen Leeraar dier Gemeente,
nadat bet reeds eeuigen tijd was erkend, aan den persoon
teruggezonden, met de volgende woorden daaraan toegevoegd:
“This document was submitted to the Synod of the Ref.
Dutch Church of the Orange Free State, and pronounced
unacceptable and invalid as a certificate of membership,
according to the laws of the Chnrch.” Of dit geval aan de
Synude bekend is? vraa~t de spreker, De S,ynode aautwoordt
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“Dit geval is naar haar best weten aan de Vergadering
onbekend.
Dc Vergadering wordt gesloten met gebed door den Ouder
hug van Fauresmith, nadat door haar was bepaald, dat do
sitting van morgen (D.V.) ten 9 ure sal aanvangen.
Gelezen, goedgekeurd en geteekend op 18 April, 1871.
C. FRASER, Moderator.
P. ROUX, Asses.sor.
ALI3s. P. IVIEIIUNG, Scriba Synodi.

VIJFIJE ZITTING.
De vijfde sitting der H.Eerw Synode van de Ned. Ger.
Kerk van den Oranje Vrijstaat, wordt gehouden te€ plaatse
als de vorige, op Diizgsday, den 18 April, 1871.
Al de leden ziju tegenwoordig.
Ret gebed wordt gedaan, door den Pred. van Fauresmith,
en de Notulen der vorige sitting gelezen en vastgesteld.
Aan de orde is bet Rapport der Rationaril, volgens Art. 24
(pag. 154). Dit wordt voorgelezen en goedgekeurd (Biji. Q).
Vervolgens Versiag der Corn rnissie, naar voorsehrijft van
Art. 30 d, bet slot (pag. 154) (Biji. R). Hieruit blijkt, dat
in bet verlooperi jaar geheven werd:
in den Ring van Fauresmith, voor het Synodale Ponds,
£114; voor het Pred. Weduwen Ponds, £19 lOs.
In den Ring van Winburg, Syn. Foad~, £148 is. 6d.;
Pred. Wed. Ponds, £5 6s.
Na eenige aanrnerkingen over en weêr wordt tot het vol..
gende besloten: “Deze Synode heeft met genoegen gezien. dat
de Commissie, overëenkomstig Art. 30 d, het slot, hare taak
met naauwgezetheid heeft vervuld. Dc Synode hecht hare
goedkeuring aan de uitbetaliug door den Ring van Winburg,
onder bestaande omstandigheden, van reiskosten terag, aan
den Consulent van Bloemfontein. I)e Synode verwacht elude..
lijk van elken Kerkeraad, volgens No. 11 van bet AiNHANG
saL tot het Wetboek, eene getrouwe verantwoording der
Leges voor het Pred. Weduwen Ponds, hetzU de Leeraar lid
z~j van dat Fonds, dan niet, en neemt het Rapport aan.”
Copij van bet Rapport zal door do Commissie bezorgd
worden aan de Quaestors der beide Ringen.
In sake der Pastorij.gronden van de Gemeente Kroonstad
(pp. 162 en 155) zal de Commissie hare taak vervullen, door
zich direct naar de Hooge Regering des Lands te wenden.
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Bcsehrijvingspunten 27 en 28 worden toegeHoht. Eene
Goiiverneinents KennisgeviElg, i’akende ne Pniel gronden,
dd. 12 April, 1871, wordt uit bet dagblad, Dc TUd, van
13 April, 1871, voorgelezen. Hot blijkt overigens, (lat (IC
Plaats, du Toits Pan. otider Boshoff sorteert; de Plaats
Buitfontein, onder Jacobsdal. Paid, de Static valt onder
Jacobsdal en het overige onder Boshoff.
Op ecu vooistel, dat het beschi’ijvingspunt worde aange~
nomen (B. P. 28), volgt ecu ander, door den HoogEerw.
Assessor, gesec. door den Fred. van Winburg, hetgeen tot
besluit wordt, nami. “Dc Synode gelaste hare beide Ringen
om den loop der gebeurtenissen gade te slaan en, indien de
Oranje Vrijstaat in het bezit der Pniel gronden gehandhaafd
ivordt, de noodige maatregelen tot stichting eener afzonder.

lijke Gemeente aldaar te nemen.”
Op Beschrijvpp. 29 en r wordt besloten : “Dc dorpen in
hot Veröverd Gebied sullen sort~ren : Wepener onder den
Ring van Pauresmith; Ladybraud en Ficksburg onder
dieii van Winburg.
Ten aanzien der grensseheiding van de evengenoemde
Gemeenten, worden acbterëcnvolgens gelezen
1. Protest der leden van cene Bouweommissie der Kerk te
Ladybrand, dd. aldaar, 15 November, 1870 (BijI. S)
2. Memorie van acht personen, ter tafel gelegd door den
Afgevaardigde van Ladybrand, dcl. 4 April, 1871 (BijI. T)
3. Memorie (Biji. U), dd. Smithfield, 8 April, 1871, get.
door 19 r~amen, ~neestaI in hetzolfde handschrift (Biji. U).
Na eenige woordenwisseling wordt bes1oten: “Dc Synode
benoeme eene Commissie uit de beide Rinigen, ter vaststelling
ncr grenslijnen tussehen de nieuwe Gemeenten Wepener,
Lady brand, en Ficksburg ;“ voorgesteld door den Fred. van.
l3loernfontein, ges”c. door dien van Witiburg. En vervolgens:
“Tot leden der Conimissie worden benoemd de Predikaiiten
van Winburg en Edenburg en ~éu Ouderling van dè Gemeen.
ten Wepener, Ladybrand, Fieksbnrg en Smithfield.”
Punt 30 worclt tee Vergadering ingeleid en overwogen.
Do Verg. geraakt tot bet volgeud besluit, voorgest. door den
Pred. van Winburg, gesee. door dien van Eden burg: “ Daar
bet besluit van dcii vroegcren Ring, omtremt den tGestand der
Gemeente Edenburg, slechts tijdelijk kon zijn. zoo worde
bet thans vernietigd.”
Tee tafel wordt gelegd door den Pred. van Smithfield ccii
atuk, geteekend door eenige ledernaten der Kerk, verzoekende
Jiunoe godsdienstige voorregten te Smithfield te moger~ ge.
nieten (Bijl V). Ten gevolge hiervan wordt besloten, voor~
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gesteld door den Peed, van Bloemfonteiri, gescc. door dien
van Smithfield
“ Aan Memorialisten worcie bun
verzoek
toegestmm, met de verzekcring, dat de Pred. vaji Eden burg
nooit bedoelde, hen in deae Synode te dwinyen onder Eden.
burg to resortéren.”
Punten 35 en 38 worden in overweging genomen. Eeoc
belangrijke diseussie wordt ten gevolge gevoerd, in den loop
waarvaal t~vee vors~ellen achterëen volgvns ter tafel warden
gelegd, welke bij do stemming daarover, bet een na bet ander
worden verworpen. Ten eerste van den Pred. van Winbnrg,
gesec. door dien van Bloemfontein “ Hot herhaald Synodaal
besluit omtrent de .~25 (‘s jaars), ten behoeve der Zending,
worde gehandhaafd.” En ten 2, voorgest. door den Predikant
van Fauresmith, gesec. door den Onderling van Philippolis
“ Dc Synode bepale, dat er eene geregelde heffing geschiede
nit a~ de irikomsten der gansohe Kerk ten behoeve der
Zending, en wel is. van elken Aannemeling, 6d. van elken
Doopeling, en is. 6d. van elk Huwelijk.”
Versiag wordt overeenkomstig Beschrijvp. 36 en t van de
Zending Commissie gevraagd. Dc leden dier Comm~ssie
zeggen ieder bet zijne en het blijkt, dat geene Zending nog was

begonnen. Een drietal Voorstellen komen in deze ter tafel,
waarvan het tweede tot besluit der Vergadering wordt: flit
luidt: “Aangezien het voor deze Synode duidelijk gebleken
is, dat eene heffing, noch van £25 des jaars, noch een tiende
van de leges, naar den zin dezer Vergadering is, zoo beveelt
de Synode haren leden aan, om door vrijwillige bijdragen de
Zendingkas te stijven, en besluit dat, met verlof van de leden
der Zending-Commissie, die Commissie herkozen worde.”
Eene Pauze wordt verleend tot 3 ure toe.
Be Vergadering na de Pauze wederom gezeten zijncle, zoo
~vorden tot Synodale Zendirig Commissie benoemd de Predi.
kanten van Edenberg, Winburg, en Bloemfontein.
Den Qnaestor Synodi worden genoemd de afstanden naar
de versehillende stand plaatsen der Vertegen ~voordiges.
Het Rapport der Commissie over het Onderwijs wordt nu
ter tafel gelegd, gelezen en door bet besluit der Vergadering
goedgekeurd (Biji. W).
In verband hiermede wordt besloten, voorgest. door den.
Pred. van B~oemfontein, gesec. door dien van Edenberg:
“Dc Synode vaardige den Leeraar van Winburg af, om de
wenschen dezer HoogEerw. Vergadering, ten opzigt~ van
onderwija, zoo in het algemeen, als in het bijzonder, inonde
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hug aan den H.Ed. Volksraad in zijne ecrstvo!gencle gewone
jaarHjksche Zitting voor te dragen.” Deze Afgevaardigcie
laat zich den wenseb der Synode welgevallen. Hem wordt
dour de Vergadering als zoodanig speciaal opgedragen, eene
toelage vow’ ceo Prcdikant te verzoekeu, voor cene Gemeente
van het Distriet Pniel en, althans voorloopig vooré~nof meer
Gemeenten in bet Veroverd Grondgebied.
Rapport worclt gehooi’d van de Corn missie your het Pensiocu
Foods en na eene vrij algemeene gedacbtenwisseling unaniern
tot bet volgende besloten
I-let Rapport worde aaugenomen
en dadeiijk de daarin bedoelde Comniissie benoemci.” Dit
heeft voorgest. de Oud. van Edenburg en gesee. de Oud. van
Philippolis (Biji. X).*
Tot Corn rnissie worden benoemd de Predikanten van Faure.
smith en Bloernfonteiu.
Dc Vergadering vergenoegt zich daarmede, dat het beginsel,
uitgesproken in B. Punt 25, haar eigendom geworden is.
Het besluit op gisteren gevallen, onatrent den tijd der
zitting van de Synode wordt in revisie gebragt en ten gevolge
besloten, “dat de wet in dezen onveranderd blijve b~f den
iweeden Woensdag in April.”
Tot secundi worden benoernd, van den Moderator, de Pred,
van Wiuburg; en van den Assessor, de Pred. van Fanresmith.
Dc volgende Zitting der Syuode zal plaats viuden to
Bloemfontein.”
Verautwoording van de jaarlijksche telling worcit geëiseht.
Slechts drie Gemeenten hebben daaraan kunnen voldoen.
Dc overige zullen zich hebben te schikken naar bet volgend
besluit der Vergadering: Dc verantwoording ~ai tegen bet
einde van dit jaar den, Scriba Synodi ter publicatie worden
toegezonden.”
Nu wordt besloten tot de afvaardiging van ~n der leden
van deze Vergadering naar de eerstvolgende H.Eerw. Synocle
van de N. Geref. Kerk in de Kaap Kolonie. Dc keuze van
den Afgevaardigde geschiedt met gesloten sternbriefjes en het
blijkt, dat gekozen werd de Pred. van Fauresmith.
Dc Vergadering oordeelt, dat de HoogEerw. Moderator de
secundus zal zijn.
Op eeoc vraag ter tafel gelegd, wordt door de Synode
geautwoord “Dc kosten der Ringseornmissie, afgevaardigd
tot de stiehting der Gerneente Wepener, worden door den
Quaestor Synodi ultbetaald.”
Op eene aiidere vraag door den Quaestor van den Ring
“

“

*~j0

Bx~x~&an III ann doze Notulen toegevoegd.

r

van Winhurg worclt bepaalcl : “ Aan den Predikant vati
I(roons~ad worde de heift dee oukostea zij ear reis uaar
]3oshoff vergoed.”
Op eene dercie: “ Tlebben af~evaardigden naar Buiten
landsehe Koloniëa aanspraak op di9contelt “ ? wordt door (IC
Vergadering geantwoot’dt : “ Naarmate de kosten hunner reis
met Buitenlandch geld nioeteu gevonden wordeii.”
Op voorstel van den Pred. van Ftturesinith, gesee. door
then van Heidelberg, ~vordt besloten, dat de Notulen dezer
Vergadering door den VIYFDE
dr~k het~
Iicht zullen zien.
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De Vergadering betuigt, door eenparig op te staan, hare
ingenomenheid met het volgende : “ De Synode spreke
hareti hartelijken dank nit aan den Afgevaardigde der Kaap.
sehe Synode, den WelErw. Dr. Kotzé, niet slechts voor het
genoegen zijner tegenwoordigheid in ons midden, mear ook
voor zijne deelneming can hare verrigtingen ten einde toe,
en hoopt, dat door dit eeu ei ander de broederband tussehea
de beide kerken sal gesterkt worden.”
Dc werkzaamhedeii gee1 idigd zij nde, gaat de Vergadering
niet uiteen, alvorens te besluiten, als volgt: “ Deze Ver
gadering wenscht in hare Notulen op te nernen, dat zij aan
bet einde barer verrigtingen met innig veel genoegen en met
dankbaarheid tot den Ileere God kan terug zien op den geest
der broederlijke gemeensehap, die kenbaar onder hare ledea
heersehte en ter Vergadering en in het privaat. En zij drukt
bij deze haren opregteu dank uit aan den Leeraar en Kerke
raad aihier in het bijzonder, en aan de geaehte inwoners
dezer plaats, door wier goedwilligheid het verblijf barer
leden in de ruiniste mate werd veraangenaamd.”
Be Vergadering wordt verdaagd tot heden avond, om dan
plegti glij k gesloten te worden.

In den avond wederom bijeen, worden gelezen de Notulen
van heden en gearresteerd
Be HoogEerw. Moderator vestigt de aandacht der Verga
daring op het aihier door hear dezer dagen in den naam des
Heeren verrigtte.
“Wij rniSSell eeu tweetal Predikanten
van ervaren leeftijd, en toch mogen wij met blijdschap ann
den ondervonden zegen des Heeren denken.” Een woord
van vermanirig en aanmoediging uordt vervo]gens der Ver~
gadering toegesproken, gedachtig aan het : Rentmeester,
pe~f rekenseliap van uwe rentrneesterscliap /
Het gebed wordt gedaan door den Predikant van Kroou~
stad. Daarua gezongen, vers 4 van Gezang 77.
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Na bet uitspreken door den Moderator van der~ Apostoli~
scheti zegen, song men met dc geineente, geleid door cene
stem nit haar inidden, Psalm 134 : 3, cu werdeti deze Notulen
geteekend.
C. FRASER, Moderator.
P. ROLTX, Assessor.
AL13s. P. MEIIUNG-~ Scriba Synodi.
P. A. C. VAN HEIJNINUEN.
H, S. THERON.
J. A. C. WEIDEMAN.
A. P. VAN WIJK.
GUSTAV. RADLOFF,
P. M’~IJBURG.
P. Fl. HENNING.
H. P. VAN PER MERWE.
H. W. VAN PER MERWE,
J. H. NEL.
P. J. LOUW.
S. W. DIPPENAAR.
L. A. ROUX.
H. F. PR1NSLOO.
J. H. CLOETE.
D. MACMILLAN.
J. H. VORSTER.
H. J. LUCK.HOFF, Assist. Scriba.

AP ENUIX.
I3ESCHRIJVINGSPUNTEN
TEE OVE1{WEGING VAN D1~ H000 EERWAARDS

SYNOBALE VERGADEIUNG VAN DE NED. GER. KERN.
V.AI’T D~J ici O~Lc~JE VI?~IJS ‘]~A~AT,
GEHOIJDEN TE HEIDELBERG- (DISTRICT I3ETHULTE),
OP WOEN~DAG, DEN 1~vEN APRIL, 1~71, EN \TOL~
GENDE DAG-EN.

ALGEME~N.
[. Dc Synorle doe een ernstig versoek aan den TIEd.
Volksraad, toch to widen toezien, dat voortaan inanuen,
zoowel van goeci zedelijk gedrag, als van christelij ken wandel,
in de Gouvcrnenients~dienst worcien aangesteld.
2. Dear tie Ned. Geref. Kerk in (fezen Staat cone echte
dochter is van de Ned. Gei’ef. Kerk in do Kanpicolonie; zoo
nerne de Synode een besluit, dat de Leeraren van genoeinde
Kerk in dozen Staat, even als die van do Kerk in de Kolonie,
in cUe hooge keikelijke vergaderingen, met toga en bef’ ver—
schijnen.
Fredikant vaic Jacobsdal.

3. Dc Synocle neme in aanmerking de haitdehvijze van do
Rc’geririg met tie Ned. Geref. K.’rk van KroOnSta(l, daar zij
do statnta des lands heeft vo.)rbijgezidn en der Kerk haren
i~astorie-grond heeft benoinen.
4. D tar h~t hi ~r te lawl~ eeoc yolks- nie~ cone koninklijke
re~erlng is zoo neme tie Svnode ceo besluit, hoe to handelen,
wauneer tie G-t ~g ~rH1g hat Vt’ij wiilig l3agdasol mat geweld wit
invoeren, en alzjo U ids rijlcswet wil verhrc’kou.

F,’edikant van Krooizstad.
5. Do Synode van den Oeaojevrijctaat geve

aami

1~’e
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Moderatuur de magt, om in voorkomende gevallen, als van
een Commando, of a~s nu, van de Diamantvelden, over de
onderseheidene Predikanten der Kerk, alzoo te beschikken,
dat zij ~roor hen diensten bepale en mitsdien elken Predikant
gelaste, waar en wauneer hij het hem opgedragen werk, sal
nioeten verrigten.
Predikant van. Philippolis.
6. Be Synode eische op, de Archieven en gehevene leges,
vo~gens Synodaal besluit, 16 April, 1867, blz. 42 ~ vergeleken
met Syn. besluit, 15 April, 1869, hI. 6L
7. Be Commissie voor een Kerkelijk week- of maandblad,
bl. 81, doe versiag.
8. De Commissie ter vervaardiging van een concept wet
boek, bi. 73, doe versiag.
Predikant van. Edenburg.
a* Naar dien versehillende ~eden der Ned. Ger, Kerk sick
tot den HoogEd. Volksraad gewend hebberi, om de Staats—
toelage, van ~éu of meerdere Leeraren te doen ophouden,
spreke de Synode haar oordeel over het gedrag van zoodanige
leden uit.
Predikant van Winburç.
b. Be Synode wende haren iuvloed aan cm van de Regering
te verkrijgen, dat in het vervoig de straf des doods ann
misdadigers uitgeoefend, niet meer publiek geschiede, van
wege den oiizedelijkeii iavloed, daardoor bewerkt.
Predikant van Fauresmith.
c. Er worde versiag geëischt van de commissie, door de
vorige Synodale Vergadering belast met eene herziening
onzer K erkwet.
Predikant van. Bloernf’ontemn..
d. Be Synocle benoeme Curatoren voor de Kweekschool te
J3loemfontein.
e. Be Coinmissie over het “Pensioen Foncis,” Notulen
blz. 77, doe versiag.
Predikant van. Philippolis.
lUSTER KERKEN.

9. Be Synode neme stappen tot de vereeniging van deze
Kerk met de Ned. Geref. Kerk van (le Zuid-Afrikaans’he
Republiek.
.Predikant van Jacobsdal.
* De Beschrijvingspnnten, gemerkt a, b, c, ens., zijn,
houd met do post, later dan do andero ingekomen.

door opont~
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10. Heeft de Kerkeraad van eene of aridere Gemeente in
den Oranje Vrijstaat hot regt omn de leden van een of ander
kerkgenootsehap, op vertooii van Attestatiëa hunner kerk
besturen, als leden aau te nemen, zonder dat het door de Synode
besloten is, orn hen als leden to erkennen? en wat staat dcr
Kerk to doen, wan neer eeu of auder Kcrkeraad zich dezo
vrij heid veroorlooft?
11. Be Synode geve uitspraak, welke de verbouding van
onze Kerk, tot de Ned. Hervormde Kerk in de Zuid-Afri
kaansche Republiek zij, in de erkenning van loden, huwelijken,
enz., en in hot al of niet raadzame, omn degenen, die uit den
Oranje Vrijstaat naar de~(de Ned. Hervormde Kerk overgaan,
nit het kerkboek to sehrappen.
Predikant van Kroonstad.
12. Be Synode notul~re haar leedwezen over de voor
bijzage der Kerk aihier, door de HoogErw. Synode van de
Ned. Geref. Kerk in de Kaapkolonie, in do zending dier Kerk
naar do Diamantvelden op Vrijstaatcsh grondgebied.
Predikant van Edenburg.

f. Be Synode spreke zich daarover nit, welke verhouding
zij zal aaixnemen tegenover kerkolijke verrigtingen van do
Predikanten, de WelEerw. Heeren Kotzé van Darling en
Burgers van Hanover, in de Kaapkolonie.
Predikant van Fauresmith,
g. De Afgevaardigden onzer Synode naar do zuster kerken
in de Transvaal en in Natal, doen versiag van hunne werk
zaan~heden.
.Predikant van Bloemfontein.
h. Be Synode neme in revisie het beslu.it der Synodale
Vorgadering van den 13 Mei, 1865, met betrekking tot do
“ Gereformeerde (Afgscheidene) Kerk” in Zuid-Afrika.
Predikant van Philippolis.
WETSVERKLAKINGEN.

13. Is de Iaeeraar verpligt kinderen te doopen, van ouders,
die door den Landdrost getrouwd zijn?
Predikant van Jacobsdal.
14. Wanneer een lid des Kerkeraads voor zijne betrekking
als kerkeraadslid bedankt heeft, heeft hij dan nog hot regt
om in eene Gecombineerde Vergadering des Kerke~aads to
stemmen ?
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15. Hoe moet men handelen met lieden, die wel gedoopt,
doch met aangenomen zij a, en die, 112 herhaalde malen
ui~genoochgd en aai~gespocrd te zij ii, ~ieh te I aten aan nernen,
met aaiibieding vail nile niogelijke help, toch voistaudig
blijven weigeren, en liunne kinderen als heidenen laten
opgroeijen?
16. Hoe moet rnei~ die lieden beschouwen, die van andere
gerneenten kornen, en weigeren, line lie kerkelijke attesten
te ontbieden, terwijl ~ij er op aandringen om in de keike
lijke voorregten te deelen ?
17. Hoe moet men de kinderen besehouwen, die uit
ouders geboi’en ziju, van welke de eeu tot den Oranje Vrij
staat, en de ander tot de Zuid~Afrikaansehe Republiek hehoort,
en die te Potehefstroorn gohuwd ziju, zunder dat hunne
huwelijks geboden volgens ~vet, ook in den Oranje Vrijstaat
af~ge1oopeii zijn?
Predilcant van Kroonstad.
18. Kunnen gecensureercie I eden dci’ Kei’k aange earn en
warden als Doopgetuigen, gedurende den tijd, dat zij ouder
censuur zijn?
19. Kunnen personen, geene leden der Kei’k zijnde, aan
geteekeud worden, als Doopgetuigen ?

Predikant van Heidelberg.
20. Be Synode gave hare goed- of afkeui’ing te kennen,
ten opzigte van de bediening des Heligeii Doops, de aan
fleming tot leden, en de bevestigiug in den hnwelijken staat
van kicuilingen door den plaatseiijken Leeraar.
21. Be Synode bepale, wauneer het kerkeIijk jaar begint ?

Ker/cernad van Heidelberg.
i. Is de wet onverbiddelijk, ten opzigte van wat Art. 37, 18.
staat :—“ Ecu Onderling vier jaren achtereen gedieud beb
bende, zal niet warden heikozen, ten ware hij ten minste éda
jaar hebbe gerust?”
ic, Heeft de Predikant niet volkomen regt, de bediening
des H. Doops te weigeren nan de kinderen van ouders, die
rnmmer van het H. Avondmaal gebruik maken?

Predi/cant van Fauresmith,
1. Be Synode geve eene verklaring van No, 6. c. van bet
AANHA~~GSLL

van het Wetboek.

Predikant van Bloemfontezn,
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22. Aan het einde van Art. 35. 1. worde gevoegd :
die
niet invaHea tea t1jd~ van de zitting dcc [~iii~s~ of dec
Synodale Ve rgaderiug.”
Predikait uan Kioonstad.
~‘

23. Dc Syaode bepa~e, dat de Ringsvergadcringen jaarlijks,
zegge in do rnaand Octobcr plaats hebheu, ook van hot jaar,
waariii do Synode vergadert, en doe alle wetsartiekelen, op
deze wijziging betrekking bebbende, veranderen.
Predilcant van Edenbur,q.
24. Het Synodaal besinit in 1867 genornen, waarbij Art.
43. § 3. d. van de Kerkwetten gewijzigd werd, worde op
nicuw gewijzigd en aldus veranderd :
De kassier sal om de
due maanden aan den Kerkeraad vers~ag geven van den staat
der kerkekas, en é&imaal in bet jaar, gedurende do laatste
week van January, sal hij, gedurende twee dagen in de
consistorie-kamer vacéren, om aan leden van de Gemeente,
die sulks verlangen, iuzage in de Kerkboeken te verleenen.”
Kerkeraad van Heidelberg.
“

rn. Dc Synode bepale eeae andere maand dan April voor
hare zittingen.
n. Het Synodaa~ besluit van 1867, met betrekking tot Art.
18. a. worde aldus veranderd: “Dc Moderatuur sal in zaken,
die geen uitstel gedoogen, onverwijid de noodige stappen mogen
doen, en aan de eerstvolgende gewone vergadering der Synode
versiag doen.”
o. Dc Synode rieme No. 9. a. van bet AANHANGSEL (tot het
Kerkelijk V~iTetboek) in overweging.
Predikan,t van Bloemfontein.
WETSONTWERPEN.

25. Dc Synode doe vormen vervaardigen van Certifleaten
voor “ reisende en trekkende” leden der Kerk (Synodaal
besluit, Not. hI. 7); voorts vormen ter oproeping van beklaag_
den en getuigen, in alle voorkomende gevallen.
Fredikant van Edenburg.
26. Er worde een besluit genomen, dat ouders, die doop
getuigen opgeven voor hunne kinderen, cen sehriftelijk bewijs
sullen moeten voorleggen, dat de partijen, wier namen zij
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op~even, gel~egen zijn om de aansprekelijkhei’l van doopge.~
tuigen op sich te nernen.
Kerlceraad van Heidelberg.
p. Tydens de sitting der Synode hebbe er ook eene ver

gadering der Ringen plaats, in welke, beh lye bet wei’k
in Art 30. d. voorgescht’even, ook zulke zaken mogen

behatideld worden, die near het oordeel der Vergadering spoed
vereischen.
q. Dc Synode besluite, dat hare Predikaritea-leden om de
drie maan~en pastorale conferentiën houden, tot het aankweken
en bevorderen van wetensehappelijke kejinis en geestelijk
leven in de voorgangers onzer Kerk.
Predikant van Bloemfontein.
GRENSSCHEIJMNGEN.

27. Be Synode doe onclerzoek, indien wel, onder welke
gemeente of gerneenten onzer Kerk de plaatsen du Toit’s Pau
en Bultforitein sortèren.
28. Be Synode gelaste ~n der beide Ringen van de Kerk,
mu bet district Pniel aan de Vaalrivier, tot eene afzonderfljke
geineento te verkiaren, en een Consulent voor dezelve te
benoemen.
29. Be Synode bepale, onder welke der beide Ringen onzer
Kerk, de nieuw opgerigte dorpen, Wepener, Ladybrand en
Ficksburg, in het Veroverd (Irondgebied, behooren te sortèren,
en gelaste het noodig3, ten aanzien. van dezelver stiehting tot
afzonderlijke gemeenten.
30. Be Synode neme in herziening het Synodaal besluit,
16 and 17 April, 1869, naar aanleiding van Beschrijvings_
punten 22 and 23 voor de Synode van 1869.
31. Be Synode verneme van den Kerkeraad van Bloem
fontein, weike de grenslijusbepaling zij, van de gemeente
Bloemfontein, naar den kant van het dorp Reddersburg.
Predikant van Edenbury.
32. Memorie van leden der Ned. Geref. Kerk, wonende
op en om Reddersburg, verzoekende orn wijziging van de
grenslijnen der gemeenten Edenburg en Bloemfonteinin dien.
streek.
Memorialisten.
r. Be HoogEerw. Synode bekrachtige door hare goed_
keuring de stichtiug der gemeenten in bet Veroverd Grond..
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gebied en neme maatregelen tot vaststelling der grenzen dezer
gemeenten.
Predikant van Winburg.
s. Verzoek om heraiening van zeker Synodaal besluit van
:1869, ten aanzien der grensbepalingefl voor de gemeente~
Edenburg, door den TrausgariepsChen Ring in der tijd.
Ring van Fauresmith.
OPYOEDING EN ONDERWISS.

33. Daar lie pogingen 11cr Synode ter verbeteririg van bet
stelsel van Opvoeding en Onderwijs tot dusverre nog niet goed
geslaagd zijn, neme de Synolle andermaal, de zaak van hat
Ouderwijs in overweging, en zoeke, zooveel inogelijk mi
overeeustemflhiflg en zanienwerking met het Gouvernement,
aan de di’ingende beboefte in de~e te voldoen.
Predikant van Philippolis.
PE

ZENDING~

34. De Synolle neme stappen, om hat zending-werk onder
de Heidenen te begiunen, hetzij binnenslands of buitens.~
lands.
Predikant van Jacobsdal.
35. “De Synode oaderzoeke, of door derespeetieve Kerke~
raden beautwoord is geworden nan de verpligting tot de
beffiug voor bet sending Foods, volgens Synodaal besluit
van 11 April, 1867” en van 15 April, 1869 (Zie de notulen
op bi. 59).
36. De sending Comnuissie (Not bI. 59) doe versTag~
Predilcant van Edenburçr.
37. Pc Synode make voorziening in den herderloozen
toestalid van de groote sending gemeente te heidelberg
(Bethulie).
Predilcant van Heidelberg.
38. Het besluit van de tweede Synodale vergadering (1867,
tweede sitting), waar’bij bepaald wordt, dat in elke gemeente
£25 ‘~ jaars sal geheven worden voor de zending.zaak,
worde gewijzigd.
Kerlceraad van Heidelberg.
t. Dc Synode onderzocke, hoe vele en welke zendelingen

L
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door de Zendiug-Commissie zija aanges~1d, of ~vat overIgeoe
door de Coinmissie rnogt verrigt zijn.
u. Dc Syuode iierne maatrcgelen tot bevordering der i~
weiidige sending onder de kleurlingen.
Predilcant van Winbary.
Voor Copy Conform.
ALBs. P. MEIRING,
&riba Synod~

BIJLAGE
TOT DE

NOTTJLEN DER VIERDE SYNOD AlE YERGADERING~,
GEHOTJDEN TE HEIDELBERG (DISTRICT BETHULIE)
OP 12 APRIL, 1871, EN YOLGENDE DAGEN.

BIJL. I.

(Vergel. de Not. op hi, 116.)
Rapport der Regtseommissie. Uwe Commissie heeft de
eer te berigten dat z~j voigens den haar opgedragen taak
inzage heeft genomen van de volgende stukken : (inter alia),
HI. Missive van den Scriba der Algemeene Kerkverga
dering der Hervormde Kerk in Z. A. Repnbliek, dd. 6 Deer.,
1869, uitdrukkende de begeerte om in eene naauwe ver.
ëeinging met onze kerk te t~eden.
Volgens oordeel van uwe Commissie moet bet antwoord
onser Synode op dit schrijven de verkiaring b~vatten, dat in
het verzoek om naauwe verëeiiiging met onie Kerk niet kau
worden getreden, met het oog op:
1. Be verhouding, die de Hervormde Kerk tot de Ned.
Geref. Kerk der Z. A. Republiek aanneemt;
2. Dc Gedra/~te Verkiariagen van voorgangers dier Kerk
(ef. brief van 1)s. van der Hoff, dd. Marthiuus Wesse~s
S~room, 6 January, 1866; en verdere verkiaringen, vervat in
het Versiag van Ds. Lion Cachet van 1866) in strijd met
Art. I der wetteu en Bepalingen der Hervormde Kerk;
3. Be besluiten door ooze Synode thans genomen aan
gaaude de Zuster Kerken in Zuid Afrika.

BIJL II.

(Vergel. Not. op hi. 117.)
BESCH1UJV1NGSPUNTEN “te iaat ontvangeu om mode ge~
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drukt to worden.”
voren), Punt VI.

Rapport der Regtscornmissie (als ft

“ Beschrijvingspunten voor de Synode van 1871 van den
Kerkeraad van Bloemfontein.
1.
Indien de noodzaaklijkheid mogt blijken, dat een Leeraar,
otu andere even gewigtige bezwaren, als in Art. 33 genoemcl,
zijn ont~1ag nerne, welke zijn de voorwaarden en weerzijdsche
verpHgtingen voor Leeraar en Gerneente in verband met
zoodanig ontslag?

Be Synode spreke haar gevoelen nit over het a! of niet
wenschelijke om Vrijmetselareu in kerkelijke bedieniugen
toe te laten.
3.
Be Synode hepale, dat voor Huwelijksgeboden vijf shillings
rooruit betaald worden.”
BIJL IlL
(Vergel. de Not. op blz. 122.)
VERSLAG V~N DE COMMISSIE VOOR RET PENSIQEN PONDS.

Uwe Conimissie, aangesteld otn plaunen te beramen tot
h~~t daarstellcn van eon Fensioenfonds voor Predikanten, heeft
de ocr bet v&geude voor de aaudacht van uwe 1-IEerw. Ver
gadering te brengeii
A. Laat eon Inky ~vorden gestort
Door elke (iemeente van
£50
Door iederen Predikant van £10
Be inleg 6U voorb. van twaalfGemeenten zou opbrengen
de sum van
£600
Dito van twaalf Preclikanten
£120
Bit zen beloopen op de som van .. £720
B. Laat eene jaarlijksche Coiitributie worden betaald:
Door elke Gemeente van. . . . £5
Door iedereri Predikant van. . £3
Deze Contributi~LI zouden dati jaarlijks bedragen, zey
Door twaa/f Clerneenten de som van £60
Door twauff Predikanten do som van £36
Te zamen de som van
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C. Behalve bovenstaande bijdragen, zou uwe Commis~ie de
volgeude jaarlijksche heffiuigen in elke Getneeute willea
aanbevelen, iiaml.
Van de aanem~ng van elk lidmaat.. £0 2 0
Van het huwelijk van elk paar..
£0 2 6
Berekend riaar het getal Huwelijken en Aannamelingert
gedurende het laatstejaar, zou nit de~e bron kunnen worden
geput, de som van
£128 10.
Deze som kan als eerie geregelde jaarlijksche opbrengst,
miii of meer, beschouwd worden.
. .

Het voorstaande (onder A en B), zou al dadelijk een
Kapitaal vcrzekeren van,
Ult den inleg (boven onder A)
£720
Uit j aarlijksehe Contributidu, vooruit bet aald
(boven onder B)
96
Ergo cen Kapitaal van £816
Dit Kapitaal zou na d~n jaar aanmerkelijk vergroot kunuen
~ijn, bijvoorb. door
1. Dc reriten op den unleg (orider A), gerekend
tegen 5 per et. per annum
£ 37 10 0
2. Dc reriten op de jaarlijksehe Contributiën
(onder B), made tegen 5 per et. ~ annum
4 16 0
3. Dejaarlijksche Heffingen (onder C)
128 10 0
..

..

Makende te zamen de som van £170 16
Hierbij gerekend bet Kapitaal bij den aanvang,
als boven
£816 0
Geeft met bet begin van het tweede jaar, de
som van
£986 16

0
0

—_______

0

Uwe Commissie zou verder der Synode aarmbevelen, om aau
de Pi’edikanten en Ouderlingen, leden dezer HoogEerw.
Vergadering, op te dragen, om de gegoede ledematen in do
respektieve Gemeenten op to wekkexi, bij het maken van
hunne Testamenteri, aan dit lieederijk en noodzakelijk doel t~
gedenken.
Uwe Commissie zou voorts op het noodzakelijke wijzen,
dat er dadelijk eene Commissie aangesteld worde om dit geld
op de voordeeligste wijze te administrdren.
Vervolgens zou uwe Commissie aanraden, dat er geene
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uitbetallng zal gesehieden, alvorens het Kapitaal de som van
niinstens £2500 bed raagt.
En, ten einde dit plan spoedig in werking te brengen,
oordeelt uwe Commissie, dat de geregelde Coiitributiën eenen
aanvang nemeti met het einde van het loopend jaar.
Vertrouwende hiermede aan het ons opgedragea werk to
hebben voldaan, noemen wij ons, ens.
C. PRASEIL
P. A. C. VAN HETJNINGEN,
GUSTAV. RAIJLOFF.
P. ROUX.

TOEGIFT~
ZIJNDE

iN DE

WETTEN EN BEPALINGEN
VOOR

BE

1~EDERDUITSCHE GEREF, KERK IN DEN ORANJE VRIJSTAAT
(ZUID AFRIKA),
ED. 1865,
VASTOESTELD OP DE

EERSTE, TWEE1JE, DERDE EN VIERDE
SYNODALE VERO-ADERINGEN DER KERK
VOORNOEMP.
ART. 14.—In plaats van de ww: twee ouderlingen, lees:
“é~n ouderling.”
Syn. Besl. 1865.

18.—Instede van bet wd: Mei, lees: “April.”
18.—Na de eerste paragraaf, vul in de twee volgende:
“De Moderatuur zal verpligt zijn eene buitengewone ver
gadering der Synode te beleggen., wanneer vijf Predikanten en
v~jf Ouderlingen, met opgave van redenen om dezelve aan.
sock doen.”
“Het Quorum der Synodale Vergaderingen zal bestaaii uit
zes Predikanten en zes Ouderlingen.”
2yn~ Besi. 1867.
ART.
ART.

ART. 18.—Na de tweede paragraafaldaar, lees de volgende:

“Tij dens de sitting der Synode, en wel op den éérsten
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Zaturciag, vo~gende de opening der Synodale Vergaderir~g,
~a1 eeoc Cuoferentie met G~meente..1eden worden gehouden
terwijl de onderwerperi dan en daar te behande~en, wordea
overgelaten aan cie leden des Synode,”
S’yn. Best. 1869.
A~RT. 2l.—De Svnode besloot: “In de to~komst zullen
1e Besehrijving~punten gedrukt worden—afzonderlijk_en
den versohillenden kerkeraden toegezonden, ten miuste eeoc
maand voor de opening der Synode.”
Syiz. Best. 1869.

ART. 25. a—Na de ww: Kroonslad, f-Iarrismitlr, lees:
“Bethlehem, Ladybraud en Fieksburg.”
Syn. Best. 1871.
ART. 25. h.—Na de ww.: Eclenbury, Smithfield, lees:
“Jacobsdaal, Rouxyille, en Wepener.” Syn~. Besl. 1871.
ART. 29.—.Aan dit artiekel worde toegevoegd: “In gevallen,
waar zij het mogen noodig oordeelen, zal z~j inzage nemen in
~1e zaken van eenige gemeente.”
Syn. Best. 1869.

ART. 30. d.—Th plaats van ‘t woord April, lees: “Maavt,”
Syn. Best. 1867.
Anr. 30. d.—Na de Ww: binnen cle twee eerste dagen der
Synode, vul in: “Aismede van geanthentiseerde Afsehriften
van Poop-, Ledemateneci. en, zooveel mogelijk, Dood-Re..
gisters.”
Syn. Best. 1867.
ART. 30. d.—Aan het slot van dit artiekel lees: “Bij dit
artiekel worde in aeht genomen, wat bij Art. 35, aan bet slot,
omtrent Ringsbesturen staat bepaald.”
Syn. Best. 1867.
ART.

31.—In plaats van Mci, lees: “April.”
Byn. Best. 1867.

ART. 31.—Na lie ww “eene buiitengewone vergadering te
beleggen,” lees: “Twee-derdeu des leden eeuer Ringsvergade..~
ring maken een Quorum uit.”
Syn. Best. 1867.
40.—Oncler
Aanneminy van Ledernaten
vul in:
“Huwelij ken op gewonen tijd
Syd. Besil. 1867, 1865,
ART.
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ART, 40.—V66r de ww:

“ N.B. er zijn,” ens, lees:
Voor het Pensioen Fonds.”

Aannenwlingeu
Huwelijken

S’yn. Best. 1871.
ART. 43. ~ 3. c.—Tnstede van hetgeen daar staat, lees: “D~
Kassier van bet Kerke Ponds worde in den regel uit de
Diakenen gekozen; echter sal de Kerkeraad, in geval van
bezwaar met a/gerneene stemmen eemg auder gemeentelid tot
Kassier kunnen benomen. L-iij is gehouc]en zich te gedragea
overeeukomstig do navolgende”
Syn. Best. 1867.
ART. 43. ~ 3. d.—Lees met weglatiny van punt d als volgt
De Diaken Kassier doet eon th’iernaande/~Jksch versing.
van den staat dcv kerkekas aau den Kerkeraad, waaraan hij,
verbor den is, en eenmaal denjaars nan de (Iemeente, op plaats.

en uren door den Kerkeraad te hepalcu en door afkondiging
van den hansel bekend to maken.”
Syi~. Best. 1871.
ART.

46. a~—” Dit artiekel is bindend voor beide partijen.”~
Syn. Best. 1869.

ART. 49.—Voeg aan het slot bij : “In geene, dan in seer
dringende gevallen, sal men huiten de opeuhare godsdienst
doopen.”
“Erratum —Wet bce/c, p. 76.
ART. 49,—Na dit artiekel voeg in :
“ ART 49. 2.” en
lees daar: “ Het gebruik in sommige
Gemeenten, waar alleen ééiiinaal in do maand gedoopt wordt,
moet ook geacht worden, als to vallen onder bet hepaalde bij
Art. 44. a.”
Syn. Best. 1867.

ART.

59, d.—Na hot woord, behoorfljlc, lees: “ als leeraar.”
,Syn. Best. 1867.

ART. 63.—Na de woorden, jonge dochter, lees : “of ge
trouwde vrouw.”
Syn. Best. 1869
ART.

67.—Dc woorden “van buiten,” in dit artiekel

voorkumende, wil de Synode, dat bettektuen zullen : “ Vail
eunige kerk, die niet tot de Nederdut~ch (iereformeerde
Kerk van den Uranje Vrijstaat behoort.”
Syn. Best. 1869.
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ART. 108.—l3ij dit arti~ke1 neme men in aanmerking,
hetg~en volgt, ni. : “Dc Synode besehouwt bet voortdnrerid
en moedwillig versuirn der openbare Christelijke bijeenkorn..
sten en der Saeramenten~ censurabel.”
Syiz. Bets 1865.
ART. 125.—(cf Art. 67. 2.~Welk “artiekel als uitzon..
deriug op Art. 125 dienen moet,” Syn~. Best. 1869). Lees
vóór ouderlingen, “dienstdoende.” En voeg als een nieuw
paragiaaf aan Art. 125 toe: “Oud-Kerkeraads leden moeten
besehouwd worden als voorwerpen van tnebt (ter eerster
instantie) bij den Kerkeraad.”
Syn. Best. 1867.
ART. 189.—Voeg aan dit artiekel bij: “Hij is gehouden
de offieiëele stnkken des Kerkeraads, e.g. Notulen, Beroeps..
brieven, enz., als Voorzitter te teekenen. Syn. Best. 1869.
AANHANGSEL, No. 8. a.—Voeg als een voetnoot bij: *“ De
Synode, lettende op den Goddelijken oorsproug des huwelijks,
besluit, dat de in’zegening desselveu van leden der gemeenten,
in elk geval, Kerkelijk sal moeten geschieden,
$yn. Best. 1869.
AANHANGSEL, No. 9.—In plaats
lees: “sullen verschijnen

bevolen,,

van de ww: worde aan
in.”
Syn. Best. 1871.

AANHANGSEL, No. 11.—Na afdeeling onder No. 11, lees als
eerie andere, onder No.

“12. Pensioen Fonds.
Dc Kerkeraad van elke Gemeente ,verantwoordt aan de
Synodale Commissie voor het Pensioen Fonds:
A. Inleg
~ o o
B. Jaarlijksche Contributie
5 0 0

c JLVan
Van ie.dere aanneming
elk huwelijk

0 2 0
0 2 6
leder Predikant der Kerk verantwoordt aan de Synodale
Commissie voor het Pensioen Fonds:
A Inleg
£10
B. Jaarlijksche Contributie
£3
Syn. Best. 1871.
..

Namens de Synode voornoemd,

21 JuHj, 1871.

ALBs. P. MET RING,
&riba,
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26
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30
9,10
31
11—14
32
15
33
16,17
34
18—20
35
21
30
22—24
41
25—28
42
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3,4
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20
64
Is
117
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°
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V
118,122
26-—29
68
q
107, 118
30—33
69
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120
34—39
...
71
t
121
37
71,74
U
115
40—45
72 Bethelem,
12, 39, 75—76
46
69 Biddag,
17
47—49
72 Biad, Kerkel. Week- of Meand,
49
68,72
58, 81, 107
50—52—86
73 Bondzegels, Toedien. der, .35,81
87—89
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90—92
73
1869)
80
93
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120
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76
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78
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1871)
122
PUNTEN 1—3
104 Collecten, Jaarljjksche, 14, 59—6 0
3
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4.5
105 Confercutie tijdons de Zitting
106
der Synode
78
6,7
107 Conferentiën, Pastorale, 107, 118
8
108 Coiiforentien, OffloiSele, van de
9
109
N. Geref. Kerken in Zuid
10,11
111,112
Afrika
... 111
12,13
109 Consulent, Pligten van den,
14,15
112
68—69, 79—80
16—19
113
20,21
115 DAG DES HEEREN, viering van
22—26
118
den,
13
27—31
120 Dankdag
83
32
117 Dank ex~ Boete Dagen,
... 107
33
116 Dankbetuiging, Motie van, .. 45,
115
85,123

4
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INDEX.

Fag.

Fag.

Deputatie naar Nader. Gerefor
nieerde Kerk, Kaap Kolo
nie, .. 15, 34, 62, 64—65,122
— uaar
N. Geref. Kerk, Z.
Afr. Republiek, ... 64, 111
— naar Neder. 0-eref. Kerk,
Natal
65, 111
— van Ned. Geref. Kerk, K.
Kolonie, 103, 106, 109,115,123
Deputatien, Reiskosten van, 124
Diamant Veiden, 105, 106—107
Doopsbediening
35
(Art. 46ci, p. 72) 74, 109,113,117
Doopgetuigen... 69, 74, 113, 118
Du Toit’s Pan
120

Huisbezoeking
41
Huishoudelijk Reglernenten, 35
Huwelijks inzegening ... 74—75
Huwelijks Regulatien ... 74,113

65, 67, 68
Edenburg (mernorialiston, Verg.
1871)
116
EDENEUR~

Kerkelijke, 72, 118
Ponds, Pensioen
13,
22, 76—77, 108—109, 122

FEESTDAGEN,

Predikanten
77
Predikanten-weduwen, 9,
25, 45, 119
—, Zending
(Heffing voer)
14, 28, 29, 58—60, 85, 119
Formiilier, Begrafenis, 32, 33, 76
— Hot Onderteekenings, van
de Predikanten der Kerk
in bet Notulen Boek der
Synode, op pag. 521.
—,

—,

DIAKEN (koizing van
31—32
(pligten v. d.) 118
Kerk, de N. Gereformeerde,
Kaap Kolonie
5, 7,
8 9, 12, 15, 17, 18, 34, 36, 44,
45, 46, 62, 61—65, 73, 85, 103,
109, 111, 116, 118, 122, 123

KASSIER

den)

de Ned. Gereformeerde,
Z. Afr. Republiek, 31, 55, 62

—

—63, 64, 81, 109, 111, 118
do N. G-ereforrneerde, Na
tal
31, 65, 111, 118
— de Afgescbeidene,
...
16,
22, 62—63, 64, 10~J
—
do Neder. Hervormde,
Zuid Afrikaaiische Repub
lick, ... 62—63, 61, 112, 116
—bet Officiël Orgaan der, 117
— Tijtei dci
10.
15, 22, 34, 36, 41, 4-1
Kerkbode
117
Kerken, Zuster
10.~
Kerkeraad, Finantieël Versing
deszelven
32, 68, 118
— de Gecombinoerde,
35, 112
— Kiezing
van nieuwe lo
—

den

69, 72, 73, 115

Pligten van den
7,
58—59, 74, 83, 114—118, 116
— Versiag aan Ring en Sij
node
41
Kerkeraadsleden, Oud-,
41
Kerkeraadszaken,
80
Kroonstad ... 4, 10, 104, 109, 119
Kweekschool to Bloemfontein,
15, 43, 44, 45, 46, 76, 83, 108
—

ObjeetiSu te.
gee
2, 53, 102
Geineenten, Pligten van do, 83,114
Gratie, Jaar van (Art. 190)... 72
Greusseheiding der Gem. Phi
lippolis
67
— der Gem. Edenburg,
...
66,
67, 70, 120
der Gemeenten in hot
Veroverd Grondgebied, 120
Greusscheidingen der respec
tieve Gemeenten ... 66, 67
GELOOFSERIEVEN,

LEDEMATEN

REGIsTERs

42

Ledematen, “reizende en trek
kende,”
7, 118
“van buiten” aankomen
... 12, 71, 113, 116, 118
Lidmaatschap, Bewijzen van, 6,
8, 35, 41, 42

—

voor het Pensioen
Fonds
122
— voor bet Zending Ponds, 14,
28, 29, 36, 58— 59, 85
Rerderlijk schrijven ... 12, 41
Hospitauten
4, 10,
14, 15, 24, 25, 35, 61, 63, 103
REvvING

do,

Msnoiuzs
4,
10, 11,38, 39, 66, 67, 70, 72,
76, 79, 80, 81, 116, 120
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NOTTJLEN, de Synodale,

...

Fag.
21,

44,85,123

Acte, zie No
tulen Bock, op pag. 521.
Onderwijs (Opvoeding en) 15, 33,
46, 60, 83, 84, 116,121—122
Oudorlingen, Pligten van, ... 41

ONDEXTEEK~NINGS

PENSIOEN FONDS (Commissie
voor bet)
122
Pniël Gronden
120, 122
Predikanten (Het beroepen
van)
35
— (Honorarium van)
.,
83
— (Pligteu van)
41,
42, 58—59, 61, 113, 114, 118
— Yergadering te Bloemfon
tein,
...
28, 29, 30, 58, 59
Quonu~I van Synode en Ring, 43
RATIONAMII (Syn. Verg. 1865)

12
1867)25,36
,,
1869)
56,
58, 68, 81, 82, 84
,,

—

(
(

,, 1871)104,119
Reformatie (gedachtenisviering
van)
14
Regering,DefloOge (des Lands) 5,
7, 9, 10,13,15,17,22,30, 34,35
36, 41, 44, 60,61,72,75,79,82,
84, 104, 108,113,116,119,121
Rgiement voor d.c Zending
Commissie
27,40
B gtscommissie (Syn. Verg.
1865)
4, 5, 10
— (Syn. Verg. 1867)
... 21,
34,36,37
— (Syn. Verg. 1869)
56, 79
(Syn. Verg. 1871) 103—
104, 107, 112, 116, enz.
Ring, do Transgariepsche, 67,
70 ens., 120
— van
Winbnrg (Quaestor
van dcii) ... 110, 119, 122
—
van Wiuburg (Heffing,
1871)
119
— van Fauresmith, (Heffing,
1871)
119
Ringen, Buibongewone Verg.
der, ... 16, 45,74,78—79, 115
— Qucestors dee
...
68, 52
— do beide der Kerk
... 120
Ringscommissie (Art. 29) ... 75

—

Fag.
Ringsvergadering, bijdenroep
ing eener
79—80
—
Ring van Fauresmith,
1868
78
Ringszaken
11, 39, 80
SMITUrTELD (Memoriabsten,
Verg. 1871)
120
Staatstoclagen
•..
‘75, 79, 108
Synodale Leerrede
3, 20,
21, 54, 102, 105
— ~Tergadering, de cerste (Mci,
1865)
—
Vergadering, de tweede
(April, 1867)
19
—
Vergadering, de clerde
(April, 1869)
53
—
Vergadering, de vicr~
(April, 1871)
101
Synode, Dc Moderatuur der, 3,20
—21, 28, 51, 103, 106, 122
— Opening van, 1, 20,
54, 102
—— Do Quaestor der, 68, 121, 122
—— Dc Scriba en Quaestor der
(YSSr Verg. 1867) 23, 25
—— Sluiting der,
18, 46, 86, 123
— Versiag van
den Scriba
der (Yerg. 1869), 56, 84
—— Verslag van
den Scriba
der (Verg. 1871), 101, 107
—— Uren van Zitting der,...
4,
21, 40, 54., 103, 123
— Waar en Wanneer to Ver
gaderen
15,
16, 26, 28, 45, 77, 118, 122
— Zainenstelling van de,...
6
TAIUEF, Kerkelijk
rj~0~gjf~ zijnde veranderingen in
de Wetten enz., vastgesteld
op de I, II, III, IV Syrio
dale Vergaderingen, 137 enz.
Toezigt (Kerkelijke Commissie
van)
75
Tucht
9, 72
VORMEN van officiöelekerkelijke
stukken
32. 36,

60, 68, 75, 77, 82, 118, 122
Veröverd Grondgebied, ... 42,
61, 106,107, 120, 122
WEm0EK, Concept van een
nicuw
73,108

4
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INDEX.

Fag.
Wetsartiekelen, de Verander
de,
...
17, 46, 73, 137 enz.
Wetten der Kerk, Voorwoorc~, 73
Winburg, Bevestiging des
I~eeraars te
78
12,
36—38, 39,40, 59
Zending, 79, 113—il4
—— Collecten
14,
(27) 28, 58—60, 85, 121
ZENDI~LINGS-nXAMEN

Fag.
Zending, Commissie, 26—27, 30,
40, 57, 58, 79, 85, 115,117, 121
Heffing voor de
121
— De Fransohe
30,
58, 114, 117
— De Buitenlandsohe,
30, 115
— De Baiten. of Binnenhnd
sohe
58, 114—115
Zwagers (wie zijn — P Art. 37.
11)
72

~u ~ 1~. WsAzI~; “ .&~y

aTx5~”

X.L2~oo~ CoL~Z~

e
a’,

