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DE VIJFDE GEWONE SYNOPALE VERGADERThTG:
wordt gehouden in de Kerk te Bloemfontein, op~
Donderdag, den 9den April, 1874..

De Af~evaardi~den nemeñ zittiñg naar den ouderdom der Ge~
n~eenten, waarna de verrigtingen worden aangevangen met gebed.
dbor den aftredenden Voorzitter.

Vervolgens worden opge~ischt en geThzen dè Geloofsbriàven der.~
Afgevaardigden. Tegenwoordig zijn :—van do Gemeente

Winburg, geene Afgevaardigden;
Fauresmith, de Predikant en Ouderling G. P. Visser;
Smithfield, geene;:
13Ioemrontein, de Predikant en Obdérliiig 3~ 3. P. Prinsloo ;~

Harrismith, geene;
Jacobsdal, de Predikan.t afwezig, fegenwoordig de OudorUng~

II. P. van der Merwe;
Boshof, geene;
Kroonstad, geene ;

Philippolis, do Predikant en Ouderling P. G. van den H~eever;,
Edenburg, db Predikant en Ouderhng S. W. Dippenaar;.
:&thulfe, de Predikanit en Ouderling Joh.. Ii. Vi~j9en;,
Bethlehem, geene;
Rouxville, de Predikant en Ouderling B. G.. Vorster;:
Wepener, de Ouderling C. I’d.. van den Heever;
Ficksburg, geene;
Ladybrand, de Predikant en Ouderling P. 3. van den Iteever r

Frankfort, geene; en eindelijk van. de Gemeente Heilbron,.
geene Afgevaardigden..

De Voorzitter verklaart nu. de~ Vergaderiñg voor wettig geeen-~
stitneerd en geeft opening tot het voorbrengen van aanmerkingcn.

~ omtrent de Geloofsbrieveii.
De Seriba wijst er op, dat van de Gemeente Philippolis de Se..

cundus tegenwoordig is, en dat er bij de Wet, Art. 14~ geene sprake
is van de verkiezing van cenen Secundus~
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Een en ander Lid voert het woord in deze, waarna d~e Vergade
ring met eene meerderheid van stemmen, tot het besluit komt
“Deze Vergadering van gevoelen zijude, dat er in de Geloofsbrieven
Secundi zoowel a1~ Primarii benoemd moeten wezen, neemt den Ge
loofsbrief van den Afgevaardigde van Philippolis zonder eenige be
zwaren aan, als zijnde in behoorlijke orde.” Dit was voorgesteld door
den Predikant van Rouxville, en gesecondeerd door den Predikant
van Bethulie.

Eene aanmerking, dat de Geloofsbrief van de Afgevaardigden
van Ladybrand door deze niet was geteekend, wordt met stilzwij.
gen voorbijgezien.

Op de vraag van den Voorzitter, of er ook Afgevaardigclen van
Zuster-Kerken tegenwoordig zijn, wordt door den Leeraar van Hope
Town, den Wel-Eerw. Ps. Gerrit van Niekerk, een credentiaal in
gediend, verleend namens de Synode der Nederd. Ger. Kerk van
Kaapkolonie, nan ZWEerw. en den Leeraar van Hanover, den Wel
Eerw. Ps. 3. 3. Marais, era bij deze Vergadering de Kerk van de
Kolonie te vertegenwoordigen. Hat document wordt ontvangen en
den Predikant van Hope Town, die alleen tegeuwoordig is, eene
plaats door den Moderator aangewezeu.

Worden flu benoemd de Predikant van Bloemfontein en de
Ouderling van Fauresmith, ale eene commissie em Zijn HEd. den
Staatspresident te begeleideri naar de dienst der plegtige opening
van de Synode ten 12 ure, en inmiddels wordt eene pauze verleend.

Dc plegtige opening der Synode geschiedt op den bepaalden
tijd, de aftredende Moderator eene leerrede houdende naar aanleiding
van de ~voorden in I Cor. 3 : 9a: “Wij zijn medearbeiders Gods.”

Deze plegtigheid afgeloopen zijnde, wenseht de Voorzitter aau
geteekend te hebben, dat de werkzaamheden niet waren aangevan.
gen op gisteren, zooals was aangekondigd, dewiji, hoogstwaarschijn_
lijk wegens den gezwollen staat der rivieren na nanhoudende regens,
er geen quorum tegenwoordig was.

Tot de kiezing overgaande van een Moderator en Assessor, vol
gens Art. 19d der Kerkewet, worden }iij de keuze van ean Moderator
op bet tweetal gesteld de Predikanten van Philippolis en B1oemfon~
tein. Hit dit tweetal wordt de Predikant van Philippolis met vol.
strekte meerderheid van stemmen gekozen.

Tot Assessor wordt gekozen de Predikant van Bloemfontein,
nit een tweetal, bestaande nit de Predikanten van Bloemfontein en
Rouxville.

Tot assistent Scriba wordt benoemd de Predikant van Faure
smith.

De Predikant van Hanover, de WeI-Eerw. Ps. 3. 3. Marais,
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Afgevaardigde namens de Kerk van de Kaapkolonie, is thans togen~
woordig. De Moderator rigt tot dezen Broeder en zijn Mede-Af.~
ge~aardigde eon woord van verwelkoming en heet mede, namens do
Vergadering, welkorn in ons midden den Wel-Eerw. Ds. Andrew
Murray, Prodikant to Wellington in de Kaapkoionie. Mogten deze
Broeders het woord willen voeren, hij gaf hun daartoe de gelegenheid.

Do Wel-Eerw. Ds. van Niekork betuigt zijne dubbele hlijdschap
over den welkomstgroet hem en zijnen medo-G~edoputoerdo toege
roepea en om hot voorregt van de Broeders, die hier arbeidon, to
ontmoeten, en om den band, die de Kerk der Kolonie flog steeds
nan do Kerk in dit Land verbindt, en omgekeerd.

Hij brengt deze Vergadering do zustergroote over van de Kerk,
die hem heeft afgovaardigd en eindigt zijne rede, der vergadering
Gods zegen toe to wensohen.

Dc WeI-Eerw. Ds. Marais, zinspelende op do onvermijdolijke
scheiding tussehen do Kerken der Kaapkolonio, en van den Oranje
vrijstaat en op den band, die doze Kerken nog steeds nan elkaer
verbindt, betreurt de scheiding, het werk als van eon oogenblik, en
ziet hoopvol nit naar eone gewonschte toekomst van hereoniging,
hot werk van langen duur. Hij sluit met do toewensching van des
Heeren zogen op het werk dezer Vergadering.

Do Wel-Eerw. Ds, Murray, aeht het eene vreugcle to dozer
Vergadering tegenwoordig to zijn. In eene gemoedelijk ernstige
rode geoft zijn Wel-Eerw. eonigo indrukken weder, die hij, na ver
loop van eon ruiin aantal jaren, thans op zijne reis door den Vrij—
staat had ontvangen.

Wijzende op de snelle antwikkeling van het nationaal volks1even~
acht Zijn WeI~Eerw., dat in dit land moor dan elders, de arbeid der
Kerk gelijken tred moest houden met do snelle ontwikkeling van
hot volksbestaan. Dit yolk was als in zijno wording en alzoo is doze
eon kritische tijd voor den arbeid der Kerk en deswogo do taak van
Evangeliedienaar en Opziener dubbel gewigtig. Dan weder nam
zoowel bier als in do Kolonie do welvaart zoor toe. Als ecu natuur
lijk gevolg daarvan was do toenemende weoldo in het dagelijksch
leven. Hiorop dient do arbeici der Kerk bedacht to zijn. HiJ
eindigt niet, dan na eon ernstig woord van waarschuwing en be
moediging ann do Leeraars en Opzieners der Kerk, en besluit met
doze Ver~adering des Heeren zegen too te wensehen.

Do Voorzitter repliceert met eon gepast woord.
De tijd der Zittingon van do Synode wordt met unaniemo stem

men der vergadering bopaald van 9 tot 12 uur a.m., en van 1 tot 3
uur p.m.

Do korte Notulen worden gelezen en de Vergadering verdaagd
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tot o.v. morgen ten 9 ure. Ret dankgebed wordt gedaan door den:
Prodikant van Wellington.

Gelezen en va~tqeeteld ter Bynoda~e 7ergadering, op rr~j~.
dad, den lOden .4pri~,. 1874~

C. FRASER, Moderator;
GUSTAV RADLOFF, Assessor;
ALBS. P. MEIRING, Scriba.
H. J. LUCKHOFF, V.D~M.
G. P. VISSER,
J. J. P. PRINSLOO,
H. P. VAN DEE MERWE,
D. G. VAN DEN HEEVER,
S. W. DIPPENAAR,
JOHANNES G. OLIVIER, V.D.M.
3. L. VILJOEN,
C. S. MORGAN, V.D.M.
B. 3. VORSTER,
C. M. VAN DEN HEEVER,
L. HUGO, V.D.M.
D. J. VAN DEN HEEVER,
J. J. ROETS,
W. A. BADENHORST.

Do fweede Zitting wordt gehouden in de Kerk te B1bemfontei~,,
op Vrijdag, den lOden April, 1874.

Al de leden van gisteren zijn tegenwoordig.
Do Vergadering wordt geopend met gebed door den Ouderling

van Fauresmith.
Do Notulen der vorige Zitting worden gelez-en, vastgesteld en.

geteekend.
Do Voorzitter leest een brief van den Predikant van Smith

field, dd. 6 April, 1874, kennis gevende dat hij wegens “ omstandig..
heden, waarover hij geen beheer had,” verhinderd word ditmaal do
vergadering der Synode bij to wonen.

Wordt nu ter tafel gelegd, gelezen en ontvangen:
1. Geloofsbrief van den afgevaardigde van Harrismith. De~

Ouderling W. A. Badenhorst is tegenwoordig.
2. Van do afgevaardigden van de Gemeente Frarikfort. Tegen

woordig is de Ouderling Joh. Jak. Roets. Deze beide Broeders.
nemen zitting.

ART. 12, hot Reglement van Orde wordt door den Voorzitter
voorgelezen. Vervolgens wordt geboord Rapport van den Scriba.
volgens Art. 22, g. Dit Rapport wordt goedgekeurd en ontvangen.

Tot Regtscommissie, vig. Art. 20, worden benoemd do Predi
kantei~ van Fauresniith, Rouxyille en Ladybraud, en do Ouderlingen
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van Bloemfontein, Philippolis ~n .Bethulie, met de opdragt om n.y.
Maandag ek. rapport nit te brengen. Be Voorzitter wilde Rationarj4
benoemen volgens Art. 24, doch ziet voor het tegenwoordige daar.
van af, wegens afwezigheid des Quaest&rs van den Ring vanWinburg~.

Ter tafei wordt gelegd eon voorstel •door den Assessor, gesec.
aoor den Predikant van Bethulie: “Aangezien de Quaestor van den
Ring van Winburg nog niet ter vergadering verscheneu is, worde
door den Moderator eon tijdelijke plaatsvervanger benoemd.” Bit
wordt aangenomen en do Predikant van Bloemfontein als zoodanig
aangesteld.

Ten opzigte der verantwoording aan de Rings Quaestors worden
de afgevaardigden der verschillende gemeenten aan Art. 30, d. der
Kerkewet herinnerd.

Aan de orde zijn nu Beschr~jvingspunten ].2 en 9. Deze
worden toegelicht, eerst door den Assessor als Voorzitter de~
Kerkeraads van Bloemfontein; vervolgens door den Predikant van
Philippolis. Na nog eon enkel woord van toelichting wordt ter
tafel gelegd, voorstel van den Ouderling van Fauresmilh, gesec.
door dien van Philippolis : “Be Synode ga dadelijk er toe over oni
in do Ringen van Winburg en Fauresmith Meisjescholen op te
rigten.” Naar aanleiding van dit voorstel wordt hot onderwerp
wijdloopig besproken, en eindelijk besloten: “Be Synode benoeme
eene commissie nit doze vergadering, om in den geest der beide
Eeschrijvingspunten 12 en 9 en der toelichting daarvan, na de
pauze, een voorstel ter tafel te leggen.” Do commissie wordt be
noemd in de personen van de Predik-anten van Bloenifontein, Bethu
lie en Edenburg, en do Ouderlingen van Harrismith en Fauresmith.

Aan de orde komt nu Beschrijvingspunt 35. Be Assessor
neemt de plaats in van den Moderator, waarop deze als voorsteller
van hot Bp. de zaak toelicht. Na eenige gedachtenwisseling
wordt besloten dat het Beschrijvingspant worde aangenomen en dat
derhalve voortaan do Voorzitter des Rings door elke Ringsvergade
ring zal worden gekozen. Be Voorzitter wil nog, dat aan do orde
zal worden beschouwcl Beschrijvingspunt 34. Ook dit wordt door
den Voorsteller toegelicht. Na een en ander woord wordt besloten
“Hot Beschrijvingspunt worde wet.”

Door den Predikant van Bloemfontein wordt verzoeht dat do
stemming gesehieden zal overeenkomstig Art. 12, 19 van hot
Reglement van Orde. Bit heeft plaats met dien uitslag, dat de
Predikanten van Bloemfontein en Bethulie in do minderheid stemden.

Beschrijvingspunt 1, komt nu in behandeling. Be Predikant
van Bloemfontein licbt dit toe. Be tijd evenwel verstreken zijnde
wordt eene pauze verleend.



~Na de pauze wordt het een en ander voorstel fer tafel gelegd.
‘en besproken, waarna de Vergadering tot bet besluit komt: “De
Synode draagt nan den Leeraar en Ouderling van Bloemfontein op,
dat zij de Commissie in Beschrijvingspunt 1 gewenscht, vormen, met
flog viif andere leden, door henzelven te kiezen, en een hoofddépôt
van l3ij beTs, Ps., Gez. en andere boeken te Bloemfontein claarstellen;
voorts beveelt de Synode al den Kerkeraden onzer Kerk aan, met
de respectieve Gemeenten werkzaam te zijn tot bet oprigten van
Takvereenigingen, ter verspreiding van den Bijbel en andere gods
dienstige boeken in ons land.

Aan de orde is nu het Rapport der commissie omtrent een op
te rigten Ivleisjessehool. flit wordt voorgelezen en op voorstel van
den Predikant van Rouxville, gesec. door den Ouderling van Eden-
burg, met algemeene stemmen goedgekeurd en aangenomen. (Zie
Bijiage). flit luidt: “De Commissie aangesteld om te rapporteren
over de oprigting van eene of meer Meisjesscholen, heeft de eer het
volgende als haar gevoelen uit te spreken,

1. Dat de Synode eene Commissie aanstefle (met magt om
haar personeel uit te breiden) om zonder uitstel werkzaam te zijn
tot de oprigting van een eerste-klas Opvoedings Institnut voor
Meisjes, en wel te Bloemfontein.

2. flat ann deze Commissie worde opgedragen met de vrienden
van een degelijk en echt christelijk Onderwijs te raadplegen over
de wijze, waarop de noodige fondsen kunnen gevonden worden.

3. Dat zij te~ens, zoodra zij waarborg voor eene genoegzame
ondersteuning zal hebben, de noodige onderwijzeressen ontbiede.

4. Mogt bet haar nooclig voorkomen door kerkelijke Collecten of
anderszins, de ondersteuning der Kerk in bet algemeen te behoeven,
dan zij haar opgedragen bij de eerstvolgende 1{ingsvergaderingen
een aanzoek daartoe in te zenden met overlegging van een breed
voerig verslag van het plan dat door haar mogt zijn aangenomen
en de stappen die zij reeds mcgt hebben gedaan, ter beoordeeling
van de Ringen.

5. Dc Commissie acht het wenschehjk dat bij de aanname van
bet bovenstaande nan nile Kerkeraden dringend worde aanhevoleu
in de versehillende gemeenten te zorgen voor de oprigting van
degelijke Meisjesscholen, waar het voorbereidend onderwijs voor de
hoogere inrigting han genoten worden.”

Hiermede is afgedaan Besehrijvingspunt 7.
Tot Commisse volgens het voorgaand besluit, word’s benoemd

de Predikant van Bloemfontein, met magt om bet personeel der
Commissie nit te breiden.

Eeschrijvingspunt 2 horn’s flu in behandeiing. flit word’s door



den Voorsteller toegelicht en daarop, na eenige diseussie hesloten ~
“Be Synode draagt aan hare commissi~n voor de Zending en hot
Pensioen Fonds op, Coacept-Reglementen voor de Zen ding en hot
Pensioen Fonds ten spoedigste voor deze vergadering ter approbatie
voor te leggen.”

Aan de orde is Beschrijvingspunt 3. Pit wordt toegelieht, en,
na flog een en nader woord, besloten: “Be Synode drage aan den
Predikant van Edenburg op~ zoodanigev orm te vervaardigen, waar
door een behoorlijke staat der kerkelijkeinkomsten en uitgavenjaar..
lijks aan de Ringsvergaderingen kunne geleverd worden.” Bit
~telde voor de Assessor en see. de Ouderling van Philippolis.

Be Voorsteller van Beschrijvingspunt 4 Iicht hetzelve toe;
maar do tijd is verstreken en worden do kladnotuleii geiezen.

Het dankgebed wordt geleid door den Predikant van Lady~
brand.

Foor~jelezen~, ~joedgekeurd en va.stge~teld Icr Synodale 7cr~
gaderinç, op heden. den 11 den April, 1874.

C. FRASER, Moderator.
GUSTAV RADLOFF, Assessor.
ALBs. P. MEIRING, Scriba.

1)ERDE ZITTING.

Be derde Zitting der v~j1de Synodale Vergadering, ~vordt ge~
houden ter plaatse als de vorige op Zaturdag den Ilden April, 1874.

Tegenwoordig zijn al de leden.
Be Voorzitter verzoekt den Leeraar van Hanover hot gebed to

leiden. Bit geschiedt.
Be Notulen niet ter tafel zijnde> legt rie Voorzit.ter voor do

Vergadering de vraag om verlof naar huis te keeren, wegens bindende
huiselijke omstandigheden. Wordt voorgesteld door den Ouderling
van Fauresmith, gesec. door dien van Harrismith “Be Predikant
van Philippolis stelle het vragen van verlof om naar huis terug te
keeren tot maandag morgen ten 9 urê D.V. uit.”

Wordt geémendeerd door den Predikant van Edenburg, ge_
secondeerd door den Ouderling van daar: “Doze vergadering geeft
den Voorzitter verlof naar huis terug te keeren, bij hot opbreken
van deze zitting.”r Ter stemming gebragt, wordt hot emendemont verworpen, en
hot voorstel aangenomen.



Tot Rationarii, om de ingekomen rekeningen der verscbillende
Kerkeraden na te zien, (Art. 30, d, “t slot; Syn. Besluit 1865), wor
den benoemd de Predikant van Bethulie en de Ouderling van Prank-
fort.

De Notulen der vorige Zitting woMen gelezen, vastgesteld eu
geteekend en ten 10 ure a. m. de Vergadering verdaagd tot D. V.
Maandag-morgen, ten einde straks met gemeenteleden eene Confe
rentie te houden. (Syn. Besluit 1869).

NB.—Ter Conferentie zijn, onder afwisseling door Gebed
en Gezang, de volgende onderwerpen behandeld Be Gods
dienst,—a. in de Kerk; 6. in het huis; c. in het hart.

En werd vervolgens de zaak van bet Onderwijs besproken doer
den Wel-Eerw. Ds. Andrew Murray.

Gelezen, goed~’jekeurd e~ ge~eekena c~p ,~eden de~ 13de~
.4pril, 1874.

C. FRASER, Moderator,
GUSTAV E~APLOFF, Assessor,
ALBs. P. MEIRIIcG, Soñba~

VIERPE ZITTING.

De vierae Zittiug der Vde Synodale Vergadering wordt gebon.
~en in de Kerk te Bloemfontein, even ala de vorigen, op Maandag.
morgen, den l3den April 1874.

Tegenwoordig ziju al de Leden.
De Vergadering tot de orde geroepen, wordt geopend met gebed

door den Predikant van Bethulie, waarna ann den Wel-Eerw. Vs.
Murray vergund wordt een woord van afscheid der Vergadering toe
te spreken.

Be Notulen der vorige Zitting worden gelezen en vastgesteld.
Ter tafel komt de Geloofsbrief der Afgevaardigden van Bethle

hem. Tegenwoordig zijn de Predikant en Ouderling P. P. Naude.
De Voorzitter meent, dat aan de orde is, de vraag om verlof

van afwezigheid voor zich en den Ouderling van Philippolis. Be
Vergadering besluit: “Den Predikant van Philippolis met den Ouder
ling van daar, worde verlof gegeven uaar huis terug te keeren.”

Be Moderator vertrokken zijude, neemt de Assessor den Voor
~itterstoel in.

Ala motie van orde wordt ter tafel gelegd en met algemeene
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~temmen aangenomen: “Do Vergadering benoeme eon Assessor
Seoundus.” Tot de stemming overgaande, wordt met de volstrekte
meerderheid de Predikant van Rouxville gekozen.

De Pr~ses doet mi mededeeling, dat de afgevaardigden van
Eoshof~ wegens den staat der rivieren, niet tegenwoordig konden
zijn.

Wegens do groote drukte dezer dagen, bepaalt de voorzitter dat
rapporten van de versehillende Commissien P. V. morgen zullen
worden gevraagd.

En wordt vervolgens do Ouderling van Bethlehem benoemd tot
Lid der Regtscommissie, in de plaats van den Ouderling. van Phi..
lippolis, die met verlof der Vergadering vertrokken is.

Ten opzigte van Beschrijvingspunt 6, wordt voorgesteld, be
sproken en besloten : “Deze Vergadering betreurt hot, dat wegens
den druk der werkzaambeden en hot haastig vertrek van den Hoog_
Eerw. Moderator naar ziju huis, No. 6 der Besehrijvingspunten niet
in behandeling is gekomen.”

Beschrijvingspunt 15 wordt nu overwogen. Pit wordt toege
lieht door den Predikant van Fauresmith, als Voorzitter des Kerke_
raads van die Gemeente. Ook de Ouderling van Fauresmith spreekt
ter toeliehting van dit Beschrijvingspunt. Naar aanleiding hiervan
worden, onder eene vrij levendige discussie, achtereenvolgens een
viertal voorstellen ter tafel gelegd en eindelijk besloten: “De be—
handeling van deze zaak worde uitgesteld tot na de pauze.”

Bescbrijvingspunt 4 wordt op nieuw ter sprake gebragt en tin
een en ander woord daaromtrent, “ten fine van Rapport,” naar do
Regtscommissie verwezen.

Naar aanleiding van Besohrijvin~spunt 5, wordt met eenparfge
stem men besloten: “Doze Synode benoeme eene Deputatie naar do
eerstvolgende Syn. Vergadering der Parysehe Evangelisehe Zending
Vereeniging, arbeidende in het Basutoland.” Do Voorzitter zal do
Deputatie later benoemen.

Besebrijvingspunt 7 vervalt, daar de voorsteller afwezig is en
niemand anders hetzelve overneemt.

Een voorstel, dat Besebrijvingspunt 8 door do Vergadering tot
haar besluit zal worden gemaakt, wordt verworpen.

Do tijd verstreken zijnde, wordt op voersiel van den Assessor,
gesecondeerd door den Predikant van Fauresmith besloten, dat de
Vergadering, bij bet opbreken met de pauze, verdaagd zal staan tot
D. V. morgen ten 9 two, ten einde de versehiflende Commission de
gelegenheid te geven, hare werkzaamhedea af te doen.



De Vergadering wordt mitsdien verdaagd en de korte Notulen
gelezen.

7oorye~ezen, yoedqelceurd en ydeeZ~enci ter Syno&ae Yer~a.~
•derinq op Diny$clatI’ den l4den 4pril 1 8’74.

GUSTAV RADLOr~, p. t. Pr~ses,
~C. S. MORGAN, Assessor Seoundu~,
ALB. B. MEIRING, Seriba.

VI3FDE ZITTING.
De ‘vjij/’de Zitting der Vde Synodale Vergadering wordt gehon..

den in de Kerk te Bloemfontein, op Dingsdag den 1.4den April 1874..
Be Vergadering wordt tot de orde geroepen ten 9 ure, en ge

opend met gebeci door den Predikant van Fauresmith.
Be Scriba is niet tegenwoordig.
Be Voorzitter kondigt aau, dat de dis~ssie over de zaak, die

gisteren tot na de pauze uitgesteld is, niet in behandeling dient ge
nomen te worden, alvorens het Concept Reglement voor de Zending
nan de Vergadering zal zija voorgelegd. Middelerwiji komt de
.Scriba ter Vergadering en zijn al de leden tegenwoordig.

iDe Notulen der vorige Zitting worden gelezen en vastgestekl.
Ilet verlof der Vergadering wordt govraagd, om bet Reglement

voor de Zending ter tafel te leggen. flit wordt toegestaan, op voor
~te1 van den Predikant van Fauresrnith, gesecondeerd door dien van
Ladybrand: “ De Vergaclering wijke van de orde, gisteren vastge
steld, af en neme eerst in behandeling bet Concept Reglement voor
de Zending.”

Bit Regkment wordt gelezen; zijude geteekend, bij afwezig
heid van het derde Lid der Synodale Zending Commissie, door den
Voorzitter en door den Penning-meester derzelve. Ret een en
ander wordt daaromtrent geopperd, waarna besloten wordt, voor
gesteld door ~1en Ouderling van 3acobsdal, gesecondeerd door den
~Onderling van Bloemfontein : “ Ret Concept-Reglement ter tafel
worde punt voor punt overwogen.” flit geschiedt, wordende over
wogen en besloten als vo~gt:

“REGLEMENT 01? BE ZENDING.
Dit Reglement worde in het kerkelijk Wetboek opgenomen,

~onder Art. 59, ale Lit. e.
A.—DE ZEND1N~ COMMISSTi~.

1.—Be Kerk zal eene Zending Commissie hebben, die door de
Synode benoernd wordt en den naam dragen zal van iS’ynodale Zen
di~i~q Comm ie~ie.



~.—Deze Commissje zal bestaan nit drie leden, die onrier zicTn
haren Voorzitter, Seriba en Penning~meester kiest.

3.—Zij zal ten taak hebben, in overeensternming met Art. 59k,.
Zendelingen aan te stellen, mits in het oog houdende den staat der
Fondsen, waarover zij zal meenen te kunnen besehikken.

4.—Zij zal, niet voltallig zijnde, sreehts’ uitvoering mogê
geven aan reeds door de voile Zeuding Commissie genonlene maab.
regelen.

5.—Zij zal geen vast gpecl mogen koopen, dan met toesteniming
der Synode.

6. Zij, zai elk Kwartaal do ontvangsten in. h~et Officieel O.rgaaw
der Kerk, door haren Peningmeester erkennen.

7.—Zij zal aan elke Synodale Vergadering volledig versrag~
doen van al hare werkzaamheden, en van al de door haar ontvangene
en uitbetaalde gelden, aismede van den staat der Zending Kas.

8.—Zij zal hare boeken doen onderzoekeu door Rationari~,,
speciaal daartoe door elke Synodale Vergadering to benoemen.

9.—Zij zal bij elke Synodale Vergadering, als Zending Corn..
missie aftreclen; doch hare leden zulien herkiesbaar zijn.

lO.—1n geval van het ontstaan van vakaturen in de Zending
Comm~sie, zal de Moderatnuz tij~eIijk daaria voorzien.

B.—HET A1~BBIDSVEL1y.-

I .—Het Zend-ingwerk zal gesehieden op cTe wijze voorsehreven~
bij Art. 59, e.d. Nader bepaald “Zij zal zich alleen met de behar
tiging van do bolangen der Zending binnen de grenzen van den.
Oranjevrijstaae bezig hoaden, en buiten Synodaa[ besluit zal hot
haar niet geoorioofcj zijn hare werkzaamheden verder nib be beeiden.

2.—Zending Gemeenten, zoowel binnen de grenzen van ge—
vestigde Gemeenten als buiteri dezelve zullen hare eigene Registers
van Doopsbedieningen, Ledematen en Hn.welijken afzonderlijk
hebben.

3.—Zending Gemeeriten, als omsebreven in bet voorgaande.
(B. 2.) zullen als Gemeenten geen regt hebben afgevaardigden naar
de hoogere kerkeiijke Vergaderingen der Kerk to zenden.

4.—Copij Registers van Gedoopten en Ledematen van Zen—
ding Gemeenten zullen bij elke Synodale Vergadering aan den
Scriba Synodi worden verantwoordt, orn bij do Synodale Archieven~
te worden bewaard.

C.—DE ZENDELING.

I.—.De Zendeling volgens Art. 59, c. zal staan onder bet on.—
~iddelijk toezigt van den plaatselijkea Kerkeraad, Hij zal alle zr~
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xnaandon aan den Kerkeraad volledig rapport doen van al zijno
werkzaamheden en van den staat der zaken.

~.—De Zendeling, volgens Art. 59, d. zal staan onder het on
iniddelijk toezigt van de Synodale Zending Commissie. Hij sal
alle drie maanden volledig versiag doen van al zijue werkzaamheden
aan den Scriba der Zending Cornmissie.

3.—Met betrekking tot de uitoefening van do tucht zuulen
Zendelingen staan onder opzigt, èf van den Ring, binnen weiks
ressort zij arbeiden, of van den naasten Ring, gerekend van do
hoofdstatie van zoodanige Zending naar de kerkplaats van de naaste
Gemeente.

4.—Zendelingen, ten einde aangestekl te worden en werkzaam
te zijn volgens Art. 59, d. zullen door een der Ringen van de Kerk
werden geordend of bevestigd, n.l. door zoodanigen Ring en op zoo
danige plaats als de Zending Commissie zal goedvinden.

5.—Zendelingen, vallende onder Art. 59, d. en bevestigd vol
gens hot voorgaande (C. 4,) zullen do gewone Akte van verbindtenis
Art. 196, onderteekenen. Omtrent de zoodanigen zuulen de gewone
vormen van demissie, Art. 209 en 211, worden in acht genomen. Ten
opzigte van het demitteren treedt de Zending Commissie in do plants
van den Consulent. Aan do zoodanigen sal do gewone Akte van
bevestiging Art. 218. worden uitgereikt. Pit eon ander met zoo
danige wijzigingen sleohts als nit den aard hunner positie zullen
zioodig zijn.”

Ms punt 6, onder Lit. C. van dit Reglement was door de Zen-
ding Commissie aanbevolen: “Zendelingen vallende onder de
wet bij Art. 59, d. zullen, zoolang zij als zoodanig in do dienst der
Kerk staan, zitting bebben in de Synodale Vergaderingen der Kerk,
dais en daar met gelijke regten en pligten met de Predikanten van
do gevestigde Gemeenten der Kerk.” Pit punt lokte eerie ernstige
en uitvoerige gedachtenwisseling nit, waaraan vooral deel nemen de
Ouderlingen van Fauresmith en Bloemfontein, en do Predikanten
van Bloemfontein, Bethulie, Fauresmith, Edenburg en Rouxville.

Eindelijk ter stemming gehragt wordt dit punt verworpen
hebbende voor do aanname gestemd do Predikant van Fauresmith,
do Ouderlingen van Bloemfontein en Harrismith, de Predikant van
Ladybrand, de Ouderling van Frankfort, en de Predikanten van Eden-
burg en Bloetnfontein; tegen do aanname: do Predikant en Ouder
ling van Rouxvill~, de Ouderlingen van Fanresmith, Jacobsdal en
Edenburg, de Predikant en Ouderling van Bethulie, de Predikant
en Ouderling van Bethlehem, en do Ouderlingen van Wepener en
Ladybrand.

Do Piedikant van Bethlehem wilde, dat bier een Artikel in het

V
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Reglement worde opgenomen, betrekking hebbende op de onder
neming van zending werk in gevestigde Gemeenten; doch de tijd
verstreken zijnde, wordt dit voor het tegenwoordige daar ge~aten.

Ms motie van orde wordt voorgesteld, gesecondeerd en be..
skten: “Aangezien de discussien over de onderwerpen voor de ver
gadering veel tijd vereisehen, zoo besluito deze Vergadering out
avondzittingen te houden van 6 tot 8 ure, te beginnen op morgen
avond.”

De Predikant van Hopetown, do We~Eerw. Ds. van Niekerk, heeft
het woord en roept de Vergadering een hartelijk afscheid toe. Hij
dankt de leden der Vergadering voor bet tijdelijk en geestelijk ge.
not dat hij met hen aihier mogt smaken en inzonderheid den plaafse.
lijken Leeraar, voor het genotene in den omgang met hem. Hij doef~
dit mecle in naam van zijnen Medeafgevaardigde.

Do HoogEerw. Voorzitter repliceert namens de Vergadering
met een gepast woord, tevens de hoop uitsprekende, dat de prediking
der broeders ten zegen moge zijn. Voor hunne liefdediensten be.
tuigt hij hen dank.

De Ouderling van Eclenburg leidt bet dankgebed.
Gelezen, goedgeke’~~&rd en vastges~ekl, ter Syno&ae T’ergadem

ring qp 15 .4pri~, 1874.
GUSTAV RADLOFF, Pr~ses.
C. S. MORGAN, Assessor Secuadas.
ALBS. P. MEIRING, Soriba.

ZESDE ZITTING.

Do zesde Zitting der vjjf’de Synodale Vergadering heeft plaats
in tie Kerk to Bloemfontein, op Woensdag, den l5den April, 1874.

Tegenwoordig zijn al do Loden, met uitzondering van den
Underling van Fauresmith, en den Predikant van Bethlehem.

De Assessor-Secundus doet bet gebed.
Dc WelEerw. Ds. Marais, afgevaardigde namens de Kerk in

de Kolonie spreekt de Vergadering een afscheidswoord toe. De
Kerkel~j/~e eenheid tusschen deze Kerk en die van de Kolonie is wet
verbroken; doch de Geertel~ike eenheid bestaat er flog. Dat wi]
dezen band steeds naauwer toehalen!

De Voorzitter dankt Zijn WelEerw. namens tie Vergadering
voor zijue komst herwaarts en voor het genoegen van ziju verblijf in
ons midden.

Worden nu gelezen, de Notulen tier vorige Zitting. Under.
~ iviji komen de af~vezige leden ter Vergadering.

Dc Notulen worden goedgekeurd en geteekend.

‘V



Aan de orcie is bet Reglement op de Zending. Be Predikant
van Bethlehem wordt gehoord, en een en ander woord worden ge
wisseld. Vervolgens wordt besloten, onder het hoofd A. Dc ZencThi,q
C’ornmIasie, bij’te vo’egen: “Wanneer de Zending Commissie door
~endelingen, begrepen onder Art. 59, d. der I~erkewet ook in ge
vestigdeGemeenten wenscht to arbeiden, wordt bet haar aanbe
volen, dit in overieg met den plaatselijken Kerkeraad te doen.”

Nu komt onder behandeling, Besehrijvingspunt 15. De Voor
zitter leest hot viertal voorstellen eergisteren in deze ter tafol gelegd
aan do Vergadering voor. Met toestemming der Vergaderiug wordt
Let tweede voorstel teruggetrokken, en in do p~aats van voorstel No.
1, een ander gesteki. Op dit laatste volgt eene levendige diseussie.~
Daar evenwel hot bezwaar, reeds vó6r dezen geopperd, op niouw
word~ gemaakt, dat de Synode, als zoodanig, niet kennis draagt van
de aansteiling en bevestiging van Ds. Maedor, als Zendeling van
Witzieshoek, wordt door den Predikant van Edenburg, als Voor
zitter der Zending Gommissie aan cle Vergadering berigt gedaan,
dat eone Zending der Kerk to Witzieshoek ondernomen was,, en do
WelEerw. Zeer G-eleerde Hoer, Gustave Adolifé Maeder, beroopon
Predikant van de Nod. Ger. Gemeente van do Simonstad, in do
Kaapkolonio, aldaar was aangestold.

Na nog oenige gedachtenwissoling worcit hot tweede der voor—
stellen tot besluit, nam. “Doze Vergadering bosluit, dat aan den
Predikant Zendeling van Paulus Mopori hot regt wordo toegestaan,
in de Synodale Vergaderingon onzer Kerk zitting to nemen, met
eene adviseronde stem.” Dit stelde voor do Predikant van Roux
yule en secondoerde de Prodikant van Bethlehem. Do stemming
geschiodt volgens Art, 12, 19, met dien uitslag, dat vèôr het voor
stel gestomd hebben, do Predikarit van Rouxville, do Ouderlingen
van Faurosmith, Bloomfontein, Jacobsdal, Edonburg en Bethulie;
de Predikant van Bethlehem, en do Oudorlingen van Bethlehom,
Rouxvillo, Wepenor, Ladybrand en Frankfort ~ en ts~je~a hot voorstel,
do Predikant van Fauresmith, de Ouderling van Harrismith, en do
Predikanten van Bethulie, Ladybrand, Edenburg en Bloemfontoin,

Be Seriha Synodi zal onmiddolijk kennisgeving doen aan den
WelEerw. Ds. Maeder, van hot besluit der Vergadoring.

In overeenstemming met het voorgaand besluit zal nu punt 6,
onder Lit. C., van hot Roglement op de Zending, dit zijn: “Do
Predikant Zendeling van Paulus Moperi heeft, volgens Synodaal
besluit van 15 April, 1874, bet regt in do Synodale Vergadoringen
der Keik zitting te nemen met eene adviserendo stem.”

Puiit 7, Lt. C, van hot Zendings-regloment zal luiden: “Zen
delingen volgens Art. 59, d. der Kerke~vet, namens de Synode werk

IL
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zaam, zullen mogen deelen in het Pensioen Ponds dor Kork, zonder
dat van wege de Zending-gemeente of Gemeenten de gewone con~
tributien tot dat Ponds worden bijgedragon.”

Punt 8, luidt: “Ter bijwoning van de Synodale Vergaderingerr
der Kerk (C. 6), zullon de reis- en verblijfkosten naar gowoon
tariof aan den Zendeling worden uitbetaald.” En hiermede is het
Concept Reglement voor do Zending afgehandeld.

Beschrijvingspunt 10 wordt op last van den inzender, met
verlof der Vorgadering ingetrokkon.

Beschrijvingspunt 11 wordt ingeleid door den Predikant
van Pauresmith. Be 1{Eerw. Voorzitter ziju stool verwisseld
hebbonde, heeft als Voorzitter van de Collegie van Curatoren van
de Grey College te Bloemfontein het woord. Hij acbt hot zich ten
pligt wegens de gedeeltelijke of algeheele onbekeudheid der meeste
leden van doze HEerw. Vergadering met den oorsprong en het be
stuur van de Grey College, do voorregten en vorpligtingen dezer
Synode ten opzigte der gezegde Collogie breedvoerig ann to toonen,
en stelt eindelijk voor, gesecondeord door den Predikant van Faure
smith, om in verband met Besehrijvingspunt 11, eon Concept Regle
meat door Heeren Curatoren opgesteld, “ter botere bestiering van
genoemde inrigting,” onder behandeling to nomen.

Hot Roglement wordt gelezen en besloten: “Be Synode ge~
hoord hebbende hot Rog1oment voor do Bloemfontoin Grey College,
besluit, in zoo verro hare bevoegdheid zich uitstrekt om te besehik
ken over bepalingen ten opzigte van gezegde College, hare goed_
keuring to hochten aan het voorgolezen Reglemont, en schenkt
Heeron Curatoron, door haar benoemd of to worden benoemd, haar
vertrouwon, dat zij het hunne zullen bijdragen om zooveel zij kun
non die inrigting voor te staan.”

1-let Reglement is niot geteekend. Bit zal do Prodikant van
Bloemfontein laten doen en hot stuk den Scriba Synodi doen toe
komon.

Besohrijvingspunten 13 on 18 worden toogelicht. Vorscheidene
loden voeren het woord, terwijl de vraag voor de Vorgadering ligt:
of men verpligt is of niet, om üle bijdr~gen voor do Zending oat
vangen, aan de Synodalo Zending Commissie over te maken?

Eene pauze wordt verleend.

Na do pauze ~vordt gelezen, ant~voord van den WelEerw. PS.
Maoder op do missive der Synode van heden. Doze brief wordt voor

~kennisgoving aangenomen.
Ton opzigte flu van Beschrijvingspunten 13 en 18 wordt voor-.

gesteld, gesecondeerd, besprokea en besloten: “Do Synode bepale
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dat er in elke Gemeente 1weemaal des jaars worde gecollecteerd voor
bet Zending-wezen, en bevele iederen Kerkeraad aan om, benevens
bovenstaande, door middel van Bazaars, als anderzints te doen, wat
zijne hand vindt oni te doen voor deze belangrijke zaak; zullende
trUe bijdragen voor dat doèl worden geplaatst in handea der Synodale
Zending Commissie.” Pit besluit wordt eenparig genomen. Wordt
overigens bepaald: “Be collecte dagen worden door deze Synode
vastgesteld, als zullende zijn t~idens of zoo ~za mogeljjk bij bet
Nachtmaal in April en October.”

Be Voorzitter benoemt nu, als afgevaardigde naar de Con
ferentie der Frausehe Zeàdeiingen in bet Basuto-land den Predikant
van Edenburg. Be Predikant van Edenburg zal deze benoeming
in beraad nemen.

Beschrijvingspunt 19 is aan de orde. Hierop wordt besloten:
“Besehrijvingspunt 19 worde met stilzwijgen voorbijgegaan, daar
twee leden van de vorige Moderatunr thans afwezig zijn.”

Beschrijvingspunten 20, 21, 22 en 23 komen nuin hehandeling,
eischende versiag van, en bepalingen omtrent bet Predikanten Pen
sioen Fonda.

Be Predikant van Fauresmith berigt, dat bet Rapport omtrent
het Pensioen Ponds als ware ‘t in tweeën gesplitst is, daar de beide
leden om te administreren, de taak hen opgelegd, verdeeld hebben met
‘t oog op de beide Ringen der Kerk. Hij leest Rapport voor, zoo
ver dit de Gemeenten ge~dt resorterende onder den Ring van
Fauresmith.* Be Predikant vaü B~oemfontein leest Rapport voor,
zoo ver bet 0-emeenten geldt sorterende onder den Ring van Win
burg.t

Een en ander woord wordt gewisseld over deze Rapporten en
besloten: “Deze Vergadering heeft het versiag van hare Commissie
over bet Pensioen Fonda met genoegen gehoord en draagt aan den
gecommitteerden voor den Ring van Winburg op om—naar bet
voorbeeki van den Preclikant. van Fauresmith—d~ achterstallige bij
dragen en van de Gemeenten en van de Predikanten, ook voor bet
jaar 1872, te innen.”

Be versiagen worden bij de Archiven gelegd.
Het Concept Reglement voor bet Pensioen Ponds wordt nu

voorgelezen en besloten, hetzelve punt voor punt .te bespreken.
Punt 1, lokt eene wijdloopige discussie uit, die gesloten wordt tot

na de pauze heden avond ten 6 ure.
Ten 6 ure p.m. is de Vergadering wederom gezeten.

* Zio BIrx~Ao-E I, ~an deze Notulen toegevoegd.

t Zic BIJLAGz II, aan doze Notulon toegevoegd..

I.E..

t
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De Voorzitter noemt flu de Heeren Curatoren van de l3~oem-
fontein Grey College. Dr. Krause was eigenlijk geen Curator;
doch was door de Collegie van Curatoren tijdelijk tot hun getal
toegevoegd en had derinrigting gewigtige diensten bewezen. Oven
gens waren Curatoren, de Predikanten van Bloernfontein, Winburg,
Phi1ippol~s, en Fauresmith, en de WEd. heer L. Papenfus. De
Predikant van Philippolis heeft verzocht te Inogen aftreden, ge]ijk
ineermalen voor dezen. Zoo zouden er slechts vier leden zijn en drie
andere tot hun getal moeten worden toegevoegd. Hij zou voorstel..
len dat de Synode benoeme, Dr. Krause, den WEer~v. James Scott
en den WEd. heer J. 0. Fraser.

Wordt achtereenvolgens door de Vergadering besloten:
“1.—De Resignatie aan te nemen van den Predikant van Philip..

polis.
2.—Dr. Krause dank te weten, wegens zijn WEds. diensten

in vereeniging met Fleeren Curatoren.
3.—Tot Curatoren van de College te benoemen: Dr. Krause,

den WelEerw. Us. James Scott en den WelEd. heer J. 0. Fraser.”
Ten opzigte der afvaardiging naar Basutoland, geeft de Predi..

kant van Edenburg te kennen, dat hij bezwaarlijk de Conferentie der
Fransehe Broeders zal kunnen bijwonen op 23 en 29 dezer, daar
hij D.V. op 10 Mei aanst., te Wepener dienst doen moet. Nog een
en ander lid daartoe aanbevolen, oppert bezwaar tegen zijne afvaar
diging. De gedeputeerde wordt derbalve met geslotene stembrie~jes
gekozen. De uitslag is dat de Predikant van Edenburg wordt af.
gevaardigd.

Aan de orde is weder het Concept Reglement, op het Pensioen
Fonds. Naar aanleiding van Punt I, worden achtereenvolgens
voorgesteld en gesecondeerd, besproken en besloten als volgt:

(Art. 1.) Lettende op de eigenaardige be.doeling van bet
Predikanten Pensioen Ponds, en op de verbrokkeling der voordeelen,
die nit dat Ponds kunnen voortvloeijen, door predikanten persoonlijk
aan dit Ponds te doen deel nemen; zoo besluit deze Synode, uit
beginsel, het besluit op het Pensioen Ponds van 1871, in revisie te
nemen en bepaalt dat allee~ de Oerneent~en. tot gezegd Fonds zullen
bijdragen.

(Art.. 2.) Lettende daarop, dat eene wet geene terugwerkende
kracbt heeft; zoo acht deze Synode, dat al de Predikanten ver
pligt zijn hunne bijdragen tot op dato in te betalen en beveelt bij
deze aan dat dit geschiede; met dien verstande nogtans, dat zij
van alle persoonlijke aanspraak op de voordeelen uit dat Foods vol
strektelijk afzien.

“(Art. 3.) De Synode draagt bij deze aan hare (Jommissica



van Administratie op om, bijaldien er C’ontribuanten zijn, die hunne
bijdragen niet gestort willen laten met volstrekte afstand van alIe
persoonlijke aanspraak op de eventuele voordeelen van het Predi
kanten Pensioen Fonds—--aan de zoodanigen de terugbetahng van
hetgeen zij mogen gestort hebben met of zonder renten aan te
bieden.”

Punten 2 en 3 van het Concept Reglement warden geschrapt.
De tijd is verstreken en de Notulen worden gelezen.
Als aanmerking op deze, besluit de Vergadering, dat bij;

Art. 6, onder Lit. C. van het Reglement op de Zending, de woor
den: “De Predikant Zendeling, van Paulus Moperi,” worde ge
roijeerd, en daarvoor in de plaats gesteld: “De Zendeling onzer
Kerk te Witzieshoek.”

Het dankgebed wordt geleid door den Onderling van Bloem
fontein.

Gelcze~ e~z çeteekencl op 16 April, 18’~4.

GUSTAV RADLOFF, Pr~ses.
C. S. MORGAN, Assessor Secundus..
AI1BS. P. MEIRING, Scriba~

ZEVENDE ZITTING.
De zevende zitting der v~jfcle Synodale Vergadering heeff~

plaats op 16 April, 1874.
De Vergadering wordt tot de orde geroepen op den bepaalden

tijd, en het gebed gedaan door den Predikant van Harrismith.
De Notulen worden gelezen door den Assistent Seriba, goed

gekeurd en vastgesteld.
Al de leden zijn tegenwoordig.
De Predikant van Harrismith erlangt het woord en wenscht

de Vergadering te berigten, dat hij na een diensttijd van 12 jaren,
flu voornemens is naar zijn geboorteland terug te keeren. Oven
gene had hij een bejaarden vader, wien hij D.V. nog eens wenscht
te zien. Onder vele en velerlei bezwaren had hij gearbeid. Deze
zal de laatste Vergadering zijn, die hij zal bijwoneii. Hij weascht
zijn ambt in de Kerk neer te leggen, met zijne vurigste wenschea
en gebeden voor haar welzijn.

De Voorzitter antwoordt met gepaste bewoording, waarna de
Vergadering door eenparig op te staan, hare goedkeuring hecht nan
het volgend besluit: “Deze Vergadening, met belangstelling ver
nomen hebbende van den Predikant van Harrismith, dat hij op he~
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~t staat naar zijn Vaderland terng te keeren, en dos voor ‘t laatst
~h in ons midden bevindt; voorts in aanmerking nemende zijneu

~twaalf_jarigen arbeid, als eerste leeraar van Harrismith en een der
oudste Predikanten• onzer Kerk, in aware tijden en vaak onder
,noeijelijke omstandigheden werkzaam; geeft haar leedwezen te
kennen over bet verlies van een bekwaam en nuttig lid dezer Ver
gadering en wenscht Ziju WelEerw. des Heeren besten zegen toe.”

Worden flu, op eene vraag ter tafel gelegd, een Secundus Af
gevaardigde benoemd naar de Conferentie der Pransehe Synode.
1{iertoe wordt de Predikant van Rouxville gekozen.

Aan de orde is nu het Concept op bet Predikanten Pensioen
Ponds, en worden aebtereenvolgens punten 4, 6 en 6 aangenomen,
luidende als volgt:

4. “Aangezien volgens besluit in de vorige Synodale Verga_
dering geene uitbetaling nit dit Ponds mag geschieden, alvorens
Iiet kapitaal de som van minstens £2,500 zal bedragen, zoo worde
uitgesteld tot eene volgende Vergadering, om nadere bepalingen te
xnaken omtrent de omstandigheden, onder welke, en de som, welke
zal moeten worden betaald, en ondert.usschen worden mannen, die
in dergelijke zaken ondervinding hebben opgedaan, door de Ad
ministrateurs over deze punten geraadpleegd.

5. “Voor alle achterstallige bedragen worden van den dag,
waarop zij hetaalbaar waren, renten tegen 5 percent berekend.

6. “Be Synode magtige hare Commissi~n voor bet Predikanten
Pensioen Ponds, ten einde bet Ponds voordeeliger te beheeren, met~
ecu of andere in ons laud hestaande Kamer ter beheer van uit te
leenen gelden, eeoc overeenkomst te trefi’en, naar bet voorbeeld
door de bestuurders van het Predikant Wed. Ponds in de Kaap*
kolonie gegeven.”

Worden achtereenvolgens, behoorlijk voorgeste~d, gesecondeerd
en besloten, aan dit Reglement worde toegevoegd als punt 7. “Zij
zal middelerwiji geene gelden uitzetten, dan onder verband van
vastgoed en met algemeene stenimen van ile Administrateurs.”

A~s punt 8: “Deze Vergadering benoeme twee Commissi~n,
~ne voor elken Ring der Kerk. Daartoe worde voor elken Ring
flog ceo lid toegevoegd hij elk dcr leden van de Comrnissie van
Administratie, ~én voor den Ring van Winburg en ~én voor dien
van Fauresmith; en worden mitsdien bet woord “Commissie” in
de voorgaande artikels, veranderd in “Commissi~n.”

Wordt nu besloten: “Be Vergadering betuigt aan de Corn
missie van Administratie haren dank en ga over de Cornrnissiën
a~n te vullen.” Tot medelid van de Commissie voor den Ring ~an
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Winburg wordt gekozen de Predikant van Boshof en tot die van
Fauresmith, do Predikant van Bethulie.

Beschrijvingspunt 24 is aan de orde. Pit handelt over Art. 22,
e. Na de toegelichting wordt eenparig besloten. 1. Aan Art. 22, e,
worcie toegevoegd: “en zal geregtigd en verpligt zijn, ontbrekende
Registers door bemiddeling van de Scribas der Ringen op te eischen.”
Teo 2de, “Overmits de Synode verwacht, dat de Scriba Synodi
op de meest doelmatige wijze van Art. 22, e. zal voldoen, zoo be
veelt deze Vergadering den kerkeraden aan, to zorgen dat de afschrif
ten van Doop en Ledematen Registers op goed papier en in duidelijk
handsehrift vervaardigd worden, opclat de Seriba Synodi dezelve
kunne doen inbinden ter bewaring in het Syuodaal Archief der
Kerk.”

Beschrijvingspunt 25 is aan de orde, Inidende: “Ms eerst~
bestraffingsrniddel worde genoemd eene ernstige broederlijke ver
maning.” “Pit punt worde in do wet opgenomen,” wordt beslo
ten, voorgesteld door den Predikant van Bethulie, en gesecondeerd
door den Predikant van Edenburg.

Aangezieu Art. 29, voorziet in den wensch van den voorsteller
van Beschrijvingspunt 26, zoo wordt dit teruggenomen.

Beschrijvingspunten 28 en 29, worden achtereenvolgens toege_
licht, en do behandeling daarvan uitgesteld tot na do pauze.

De pauze verstreken zij ode wordt do behandeling voortgezet.
Een voorstel ten opzigte van Bescbrijvingspunt 28, dat namelijk de
woorden: “gegrond op Gods woord en de belijdenis der Kerk,”
voorkomende bij Art.. 3, der Wet, worde geroijeerd, wordt afge
stemd. Ten opzigte van punt 29 wordt besloten: “Art. 18. (Synod.
besi. 1867, ten opzigte van een quorum der Synode) blijve zoo als
zij is, met de bepaling, dat ter Synodale Vergadering geene beslui
ten zullen genomen worden, nit kracht van Art. 17 der Wet, tenzij
eene meerderheid van al do loden, die de Kerk behoort af te vaar
digen, tegenwoordig is.”

Naar aarileiding van Beschrijvingspunt 30 wordt besloten, “dat
Art. 29 der Wet onveranderd blijve.”

“Ten opzigte van Beschrijvingspunt 31, zal de Wet bij Art. 35,
1, 2, onveranderd blijven.”

Hiermede zal beschikt zijn over Beschriivingspunt 43.
Beschrijvingspunt 44, wordt met verlof der Vergadering door

den Predikant van Bloemfontein) als lid van den Ring van Winburg,
zngetrokken.
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Beschrijvingspunten 32 en 33, worden mede door den voor
steller met verlof der Vergadering ternggetrokken.

Beschrijvingspnnt 36, wordt op verzoek van den Predikant van
Bloemfontein niet in behandeling genomen.

Naar aanleiding van Beschrijvingspunt 37, wordt besloten,
dat “het vooruitbetalen voor Huwelijksgeboden of niet, zal geacht
worden te vallen onder de bepaling bij Art. 44, a.”

“Het Kerkjaar (met bet oog op Art. 30, d. en elders) worJf~
bepaald naar het burgerlijk jaar,” zoo luidt het besluit dér Verga
dering met betrekking tot .Beschrijvingspunt 38.

Wordt ten autwoord op Beschrijvingspunt 39, gegeven: “oin
partijdigheid in de kerkregering te voorkomen.”

Beschrijvingspunt 40, is aan de orde. De Vergadering ant
woordt op de vraag, aldaar voorkomende: “Neen !“

.Beschrijvingspunt 41, wordt toegelicht en de discussie over een
voorstel naar aanleiding daarvaa ter tafel gelegd, gesloten, wiji de
tijd verstreken is, en wordt eene pauze gegeven tot 6 nur p.m.

Op eene motie van orde wordt besloten: “Deze Vergadering
blijve heden avond tezamen, totdat, indien mogelijk, al het werk zal
ziju afgedaan.”

De Vergadering is ten 6 ure wederom bijeen en wordt aan do
orde gesteld, het Rapport der Zending Commissie.* Pit Rapport
wordt gelezen, aismede Rapport over de Financien van het Zending~
wezen van den Penningmeester der Synodale Zending Commissie.t

Op de vraag van den Ouderling van Fauresmith, wordt door
den Penningmeester der Zending Commissie berigt, dat dejaarwedde
van den Zendeling onzer Kerk te Witzieshoek was vastgesteld op
£250, met en henevens de noodige gereedschappen, enz., voor bet
aanleggen en bebouwen van de Statie. Alzoo was aangekocht een
ossewagen voor £160, enz.

De Predikant van Bethlehem, die met veel genoegen terug
zag op de plegtigbeid der plaatselijke inzegening van onzen Zende
ling, had eene speciale opdragt van het Opperhoofd Paulus Moperi
ontvangen, om namelijk de Synode der Kerk van den Oranjevrij
staat dank te zeggen voor den Zendeling hem toegezonden.

Wordt ter tafel gelegd een voorstel van den Ouderling van
Fauresmith, gesecondeerd door den Predikant van Harrismith en
met algemeene stemmen aangenomen: “Deze Vergadering met
blijdscbap gehoord hebbende de versiagen der Zending Commissie

* Zie BnLAGE III, aa~ dezo Notu~en toegevoegd.

t Zie BIJI~.&GE IV, a~u doze Notulen toegevaogd.
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bij monde van den Voorzitter en Penningmeester derzelve, betuigt
haren dank aan die Commissie en keurt de versiagen goed.”

De Predikant van Bloemfontejn maakt melding van het zeer
verblijdend Rapport door den Zendeling onzer Kerk bij de Zending
Commissie ingediend.

Tot Zending Commissie worden flu benoemd, bij volstrekte
rneerderheid van stemmen, de Predikanten van Edenburg, Bloena
fontein en Bethulie.

Ann de orde is wederom Beschrijvingspunt 41: “Of de Kerke.
raad het regt heeft, om meer dan de bij de wet bepaalde som voor
de registratie van een gewonen doop te eischen.” Hierop antwoordt
de ~ynode: “Met het oog op “Aanhangsel” No, 10, vgl. met Art.
‘44 der Kerkewet : “Volstrekt niet !“

Beschrijvingspunt 42, komt in behandeling. Naar aanleiding
hiervan besluit de Vergadering: “De Synode oordeelt dat beide
Artikels, 209 en 211, zion op eervol ontslag.”

De Voorzitter, als lid van den Ring van Winburg, verzoekt
dat Besehrijvingspunt 45, onbehandeld zal blijven. Dit wordt toe
gestaan.

Ben ander besluit der Vergadering luidt: “Het verzoek van
den, steller van Beschrijvingspunt 46 worde, als welgegrond, toege
staan.”

.De Vergadering oordeelt, dat het verzoek van den Voorzitter
als Voorzitter van den Kerkerand van Bloemfontein, ondersteund
door den Ouderling dier gemeente: “Dat Beschrijvingspunt 47,
niet behandeld worde,” worde toegestaan.

Beschrijvingspunt 48, wordt door den Ouderling van Jacobs.
dal ter Vergadering ingeleid. Deze afgevaardigde vergenoegt zich
met de bekomene inlichtingen daaromtrent. Ret laatste der Be.
schi’ijvingspunten No. 49, zal in behandeling komen bij het Rap
port der Regtscommissie, als mede Beschrijvingspunt, No. 4.

Het Rapport der Regtscommissie* wordt nu ontvangen en go
lezen, en zal overstaan om punt voor punt te worden overwogen.

Do Voorzitter Iegt ter tafel missiven van den WelEerw. James
Scott en den WelEd. beer J. G. Fraser, berigtende, de blijmoedige
aanname van het Curatorsehap der Bloemfontein Grey College.

De Ouderling van Fauresmith vraagt verlof om, wegens drin
gende omstandigheden, op morgen naar huis te mogen terugkeeren:
Dit verlof wordt hem door de Vergadering toegestaan.

~ Zio BIJLAC+z V, aan doze Notulon toogevoogd.



25

Be Vergadoring ~vordt ten half tien ‘ire verdaagd tot morgen
op den gewonen tijd en het dankgebed geclaan door den Ouderling
van Fauresmith.

Gn~ezen, qoecZffekeurcl en ydeekend qp den 1 7den ~4pri~,
1874.

GUSTAV RADLOFF, Prmes.
C. S. MORGAN, Assessor Sec.
ALBS. P. MEIRING, Scriba.

ACHTSTE ZITTING.

Do acidele Zitting der ~‘U/We Synodalo Vergadering v~n do
Kerk van den Oranjevrisfaat, wordt gehouden ter plaatse als de
vorigen op 17 April, 1874.

Be Vergadering wordt tot do orcie geroepen ten 9 nrc a,m. en
in het gehed voorgegaan door den Ouderling van Wepener.

Be Predikant van Harrismith is afwezig.
Worden gelezen en vastgesteld do Notnien der vorige Zitting.

Middelerwiji komt ter Vergadering de Predikant van Harrisinith.
Ten opzigte van Art. 22, b. besluit do Vergadering: “Be

Synode boude zich ann het aangenomen gebruik.”
Aan de orde is het Rapport der Regts Commissie. Ponten I tot

IV worden voorbijgegaan. Punt V wordt besproken en do Memorie
gelezen, waarna de Vergadering met algemeene sten~men be
sluit: “Be Synode ~venscht volgaarne do Gemeente van Kimber
Icy, op haar verzoek te gemoet te komen; doch is gehoudon, volgens
de wetten der Kerk, Memorialisten to verwijzen naar ecu der Ringen
en beveelt aan, dat zij zich vervoego bij de Rings Commissie van
den Ring van Winburg.” Bit stelde voor do Predikant van Faure
smith en secondoerde do Predikant van Bethulie.

Punt VI van ‘t Rapport, omtrent eene Memorio van bewoners
van do plaats Bloemfontein, district Bethlehem, verzoekende hunne
kerkelijke voorregton to Bethlehem to mogen genieten. Hierop wordt
eenparig besloten: “Be Synode doe door haren Scriba doze memorie
stellon in handon van den Scriba van den Ring van Winburg, met
aanbeveling, dat de Rings Commissie van dien Ring de zaak in
gunstige overweging neme.”

Punt VII is aan do orde, zijnde eon dergelijk verzoeksehrift
van 18 loden der Gemeento Fickshurg, ook em ouder Bethlehem to
mogen sortèren. Wordt in doze rret algemeene stemmen besloten :
“ Dc Synode doe door haren Scriba, enz. (hetzelfde als onder punt

F VI van ‘t Rapport.)
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~1/Ill en IX komen in behancleling, betreffende verzo~k..

schrift van 96 ledematen der Kerk, woonaehtig to Brandfort, dd~
20 Januarij, 1874, verzoekende, dat Brandfort als eeoc Kerkplaats
verklaard moge worden. Na eeoige gedaehtenwisseling, besluit de
Vergadering daarop te antwoorden : “Do Synode acht zich ~eroepen,
~o1gens de Kerkewet, IV[emorialisten hetzelfde ar~twoord to geven,
als gedaan ter Synodale Vergadering van 1869, (op bI. 80 der ge..
drukte Notulen), name]ijk, door Memorjaljsten te verwijzen naar
Art. 33, der Kerkewet.”

Ten opzigte van punt X besluit do Vergadering te herusten bij
het berigt der Regts Commissie.

Panten XI tot XIII, worden voorbijgegaan.
~unt XIV leidt tot hot besluit: “Do Vergadering bat d~

.zaak voor hot tegenwoordige rusten zich vergenoegende, dat de
wenk gegeven was.”

Punt XV, zijnde antwoord van do Kerk van hot Transvaabscl10
omtrent algemeene Conferentien wordt met unanieme stemmen aan.
genomen. Ten gevolge daarvan wordt verder besloten: “Dc Ver
gadering gehoord hebbende do antwoorden der versehillendo Kerken
op Syuodaal besluit van 1871, draagt can hare Moderatuur op, om
nadere schikkingen omtrent bedoelde Conferentien to treffen, opdat
voornoemd besbuit in working trede.”

In verband met punt XVI, wordt op voorstel van den Prodj..
~l~ant van Bethulie, gesecondoord door den Ouderling van Rouxville,
hot Rapport des Seriba’s gelezen. Eone warmo woordenwjs~0~j~g
heeft piaats. Wordt voorgestelci door Predikant van Fauresmjt,h,
geseeondeerd door dien van ~othulie en eenparig aangenonien
“Methetoog op den wenk van bet Rapport des Seriba’s ten op.
zigte van het informele van bevestigingen zonder voorafgaal)clo
onderteekeniug van Art. 196, beveelt do Synocle dringond aan, dat
woortaan aan dat Art. beter wordo voldaan.”

Punt XVII wordt voorbijgegaan.
Punt XVIII, in vorband met Beschrijvingspunt 4, betrokk~..

]ijk het bijeenkomen van do vertegen~vooi.djgei.s van Zending
Kerken, loidt tot hot volgend besluit : “Do Synocle benoeme abs
hare afgevaardigden den HEerw. Moderator en den WelEerw. Zen.
doling to Witzieshoek.”

Punt XIX is in behandeling, en wordt claarorntrej~t besboten
“Met hot oog op No. XIX, van bet Rapport der Regtseommj5~j0
beveolt de Synode don Ring van Winhurg door desze1f~ Seriba aan,
dat aan hot verzoek van Memorjaljston wordo voldaan.” Dit was
voorgesteld en gesecondeerd door vertegenwoo1.~~jgp~5 dej’ betrokkono
Gemeenten, do Predikante~ van Bethlehem en Harrjsrnjth.
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Punt XX van hat Rapport; der Regtscomrnissie Ia nfl aan do
ordo, zijnde memorie dd. district Ladybrand, ~4 Maart, ~874, on..
derteekend door 18 leden, verzoekende enz. Deze memorie ~vord~
gelezen; als made een stuk ingezonden aan den Kerkeread van
Wepener, enz. Na eenige gedacbtenwisseling wordt beslot.en : “De
Synode bepale, dat de grenslijnen tusschen Ladybrand en Wepener,
zoo als door de Iaatste Synodale Coinmissie vastgesteld, blijven be
stuan; d~ch geve aan Memorialisten verlof om hunne kerkelijke
voorregten te Ladybrand des verkiezende te genieten; mets dat zij
zonder uitstel hunne kerkelijke getuigsehriften aldaar indienen.”
En hiermede is afgehandeld bet Rapport der Regtscommissie.

De Predikant van Harrismith geeft kennis dat hij na de pauze
eene vraag wenscbt te doen omtrent het stuiten van huwelijken.

Na de pauze wordt ter tafel gelegcl eene missive van Dr. Krause,
berigtende zijne bereidvaardigheid tot de aanname van bet Curator
sohap van de Bloemfontein Grey College.

Wordt tar tafel gelegd de voorgestelde Vorm, volgens besluit
der Vergadering, naar aanleiding van Beschrijvingspunt 3.

Nu wordt gehoord bet Rapport der Rationarii, benoemd cm de
in~ekomene lijsten enz. na te zien. Dit leest hat lid der Commis
sic, de Predikant van Bethulie. Na een en ander woord hierover
besluit de Vergadering “Deze Synode drage aan den Predikant
van Bethulie, het eerstondergeteekend lid der Commissie van
Rationarii op, om a~in de verschillende Quaestors van Ringen de
bijzonderheden in de verantwoordingen, die foutief zijn, te noemen;
met verzoek aan de Rings Quaestors, namens de Synode, om bet
foutieve te doen rectificeren.” Be Voorzitter hoopt dat iedere
Kerkeraad zal letten op de aanbeveling der Commissie van Rationarii,
nami.: “Ten opzigte van de vorm der ingeleverde stukken, zoowel
geautbentiseerde afschriften ala verantwoording der leges, acht uwe
Commissie het haren pligt aan te merken, dat dit bij meer dan eene
Gemeente veal te wenscben overlaat.”

Wordt ter tafel gelegd eene vraag van den Ouderling van
Jacobsdal, die door bet volgend besluit dci’ Synode beantwoordt
wordt: “ De Synode spreke ten stei’kste hare afkeuring uit, dat
een Predikant zijne Gemeente zou verlaten zonder verlof van ziju
Kerkeraad.” Hierop reflecterende, acht de Voorzitter bet zijue
roepi g in den boezem dezer Vergaderiog en ala namens dezelve zijn
leed’.vezen te betuigen, dat de Precrikant van Jaeobsdal weêr niet in
de Synode tegenwoordig is.

Dc Predikant van Harrismith spreekt flu in bet breede over
zijne vraag in den morgen geclaan. Be Vergadering hoort hem met
genoegen ; doch treedt niet verder in de zaak.



~Op cle vraag waar do volgende Synode zal worden gehouclen,
~worclt door de stemming der Vergadering besloten: “Te Smith
field.”

Op voorstel van den Ouderling van Wepener, behoorlijk gese
deerd, wordt -besloten: “Den Assistent Seriba worde £5 nit de
~ynodale kas toegewezen voor zijne diengten als zoodanig.”

~Op een wenk van den Predikant van Bethulie, wordt met alge
meene stemmen besloten: “De Synode bepale dat do Census der
Kerk, volgens de gedrukte vorm, door de versohillende Kerkeraden
voor de eerstvolgende Synodale Vergadering worde genomen, en
dan en daar ingediend.

Op voorstel des Voorzlttcrs wordt als Afgevaard~gde naar do
eerstvolgende Synodale Vergadering der Ned. Geref. Kerk in do
I(aapkolonie gekozen, “de Predikant van Bloemfontein, en als Se-.
~cundus do Predikant van Edenburg.” ~‘ Hot Kerkelijk Tarief bij
~buitengewone aannemingen worde va~tgesteld op £~ 7s. 6d., in
plaats van £2.” Zoo luidt hot besluit der Vergadering, op voorstel
van den Predikant van Laclybrand, gescoondeerd ~door den Ouder~
ling van Wepener.

Ter tafel wordt gelegd, voor~tcl van Predikant van Betbulie,
~dat gesecondeerd wordt en door het opstaan der gansehe Vergadering.,
wordt be~amd, luidende: “Be Synode betuigt haren hartelijken
dank aan den WelEerw. beer Radloff en den plaatselijken Kerkeraad,
voor do bartelijkheid en liefde, waarmede zij hare leden hebben oat
vangen; terwij~ zij den wenseli en do bode nit, dat de I-Jeer, bet
}loofd der Kerk, bun rijkelij’k daarvoor moge vergelden en hen als
opzieners der Gemeente, zoowel als do Gemeente zelvo, met zij non
rijksten zegen moge he~kroonen/’

Wordt voorts met algemeene deelneming -ontvangen, voorstel
-van den Predikant van Rouxville, gesc. door dien van Edenburg:
“ Deze Vergadering gereed staande hare werkzaamheden to besluiten,
wenseht bij deze baron innigsten dank te betuigen ann do inwoners
van Bloemfontein, die door hunne christelijke liefde en gastvrijheid
-de harten der leden verkwikt en hun verblijf aihier veraangenaarnd,
hebben en draagt hij doze aan den plaatselijken leeraar op, deze
hare dankbetuiging aau de zoodanigen over te brengen.”

Be Vergadering wordt verdaagd ten haif-vier nrc, tot heden
avond ten 8 nrc, om aisdan plegtig te worden gesloten.

Ten 8 ure is de Vergaclering ~vederom bijeen en worden de
Notulen gelezen en vastgestekl.

Be Predikant van Bethulie berigt, dat de boeken des Quaestors
Synodi zijn nagezieu en dat het hem verblijdend was te berigten,



dat al!es in volkomen orde was. TIij stelt voor “De Synocle brenge
bij doze haren inuigsten dank. aan. den WelEerw. A. P. Meiring
voor de gewigtige diensten, welke hij gedurende zoovele jaren der
Kerk, in zijne betrekking. als Soriba Synodi bewezen heeft, en koes..
tert de hoop dat hij nog lang na dezen die verantwoordelijke betrek
kiug zal blijven bekleeden.” Bit ~vordt door hot opstaan der Ver~
gadering besloten. Vervolgens evenzoo :. “ De Synode betuige
haren dank. aan den WelEer,w. Ds,. H. J. Luekhoff ~‘oor zij~e dien
sten als Assistent Seriba.aan doze HEerw. Vergadering bewezen.”

Be Voorzitter heeft flu hot woord om tot de plegtige smiting.
der Sy.node over te gaan. Na eon kort overzigt gegeven te bebben
van de voornaamste verrigtingen dezer Vergadering, waaronder het
vaststeflen van, eon Reglement op do Zending., die nu in naam der
Synode was begonnen, spreekt hij der Vergadering eon hoogs~
ernstig en hartelijk. woord toe, naar aanleiding van Matheus 9: 37,
38.—Be oogst is. groot en de arbeiders zij~ weinige ;. bidt dan den
Fleer des oogstes, dathij.arbeiders in zijnen oogst uitstoote ;‘—en sluit
met gebed. en Dankzegging..

Ten slotte zingt men Psalm. 134~ en—na- hot uitspreken van.
den zegen—verklaart do- Voorzitter doze vijfde Synodale Verga
dering voor gesmoten en.verzoekt de leden te blijven om deze Notulen~
met hunne handteekeningen to bekraehtigen.

Aldus g.edaan en besloten op heden clc~ l7dê~p’i’il, 1874.

GUSTAV RA.DLOFF, Pr~ses
C. S. MORGAN, Assessor Sec.
ALBS. P. MEIRING, Serija Synocli..
H. J. LIJCKHOPF, V..D.M.
J. J. P. PRINSLOO,.
P. M.&cMILLAN, V.D.M.
W. A. J3ADENHO1IST.
H. P. VAN DEE MERWE,
S. W. DIPPENAAR.,
JOJIANNES G. OLIVIER, V..D.14L.
3. L. VILJOEN,
C. P. ‘EI{ERON, V.D.M.
P. F. NAUDE,
13. 3. VORSTER~,
C. M. VAN DEN HEEVER,
L. HUGO, V.D.M.
P. J. VAN DEN HEEVER,
J. J. ROETS.



APPENDIX.

I. BESCHRIJVINGSPUNTEN,
ZTJNDE VO0RSTELLE~ OVERWOGEN TEE HOOG~EERWAARDE

Synodale Vergadering van de Neil. Gercf. kerk
V AN DEN ORANJE VR IJS TAAT

O.EHOUDEN IN DE KERN TI~ BLOEMFONTEIN, OP DONDERDAG, DEN

9DEN APRIL, 1874, EN VOLGENDE DAGEN..

ALGEMEEN.

1. Pe Synode Rome do noodige maatregelen, da~ eon Bijbe1~ en
Eoek-Genootsehap voor de Ned. Geref. Kerk van den Oranjevrijstaat
worde opgerigt, en stelle eene Commissie van loden onzer Kerk te
Eloemfontein aan, om hot bestuur van hot Genootsobap. te vormen
en eon Hoofd-Depol to Bloemfo.ntei’n op to rigten.

Kerke~raac1 va~ Bl~oemfontein.

2. Pe Syno&e ga over tot het vaststellen van eon nieuw Wetboek,,
en bij name van, a. een Reglement voor de Zend’ing; 6. een Reg~e.~
ment voor het Pensicen Ponds.

Precjika,zt va~ Eden6nr~q.

3. Dc Synode berame plannen om eon beboorlijke statistiek der
Kerk daar to stellen,

P2eciikant va~ Rdenbur,~y.

ZUTTER KERKEN.

4. Dc Synoae Demo in gunstige overweging bet verzoek van ver~
tegenwoordigers van versehillende Kerken en Kerkgenootsehappen
in dit Land, tot bet daarstellen van cone “Plaatselijke Confeientie.
van Vertegenwoordio’ers van Zending-Kerken arbeidende in den
Oranjevrijstaat en de aangrenzende Landen.”

Predikani5 van Bloemfontein.

5. Do Synode zende eene Deputatie naar de eerstvolgende Syno~
dale vergadering der Parijsche Eva ngelische Zending-Vereeniging.,
arbeidende onder do Basatos.

Predikant van Edeo.~

I
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6. Do Synode hoore rapport van haar Afgevaardigde naar dé
Synode dor Ned. Ocr. Kerk van do Kolonie, Kaap de Goede Hoop,

Predikant~ van .Eden6ur~.

5011OOLWEZEN.

7. De Synocla neme zoif de zorg voor de opvoeding onzer jeugd
op zich, en berame eon plan cm in elke gemeente eene Kerksehool
op te rigten.

Predikant van ~Tacob~dal,

8. Be Synocle stello in jederen Ring eon Inspector van onder
wijs aan,

Predikant van ~Thco6edd1;

~l. Do Synode boramo plannen tot hot daarstellon van eene eerster
kias School voor Jonge-doebters te Bloemfontein of te Fauresmith.

.P’redikant van P/trlipjolk..

10. De Synocle over’.vege de vragen door den .C Inspector van het
Onderwijs” in zijn circulaire gedaan, ten einde zoo veel mogelijk hef~
gevoelen der gansehe Kork in deze to verkrijgen.

Predilthn t van Pkilippoli~

Ii. Do Synodo benoeme curatoren voor de “Grey College.”
Predikant van Pkil~ppoUa.

12. Do Synocle bespreko bet wenschelljke om eene Meisjes school;
in verhand met de Ned. G-er. Kerk van den Oranjevrijstaat, te
Eloemfontein op te rigten.

Kes~keraad van Bloemf’ontein.

DE ZENDING.

13. Dc Synode berame eon plan dat er in elke gemeent~ ook.
onder de gekleurde bevolking goarbeid worde.

Eredikant van ~Taco1$da~

14. Be Zending Commissie en do Commissie voor bet Predikant
P ensioen Ponds doen versiag.

Predikant van Piiil~po1iv.

15. De Synode besluit, dat do ]?redikant-Zcndeling van Pauhi~
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Moperi zal ziting hehben in do Hooge Kerkl.Vero~ad0~j~g0~; clock
z.onder eon zijner Kerkernacisleden.

Kerkeraacl van Fan Pe$mi/4

16. Dc Synode hoore Rapport der Synoclale Zending Comrnjssj0
en ga over tot de wederaanstelling eener zoodanige Corn missie.

van

17. Dc Synode ga over tot bet vaststejlen van een nieuw Wet_
boek, en bij name van, a. een Reglement voor de~Zending; 6. eezl
Reglement voor bet Pensiocn Ponds.

Precljga~~ van

18. Pc Synode bepale dat op elk Dorp in den Oranjevrijstaat eon
geregeld Zendingwerk namens tie Kerk worde verrigt. ondet~ tie
gekleurden van zoodanig Dorp, Fred/kant van J~’deit6u~.

19. De Mo~Ieratuur doe versing ten opzigte van den last hoer
opgelegd met bctrekking tot do Diamantveiden.

Fred/kant van Eden6n~.~

PENSLOEN PONDS.
20. Dc Zen/Hug Commissie en do Commissie voor bet Predikant

Pension Poncis doen versiag.

Predilcant vaa Philipp0lI8

21. De Syn~de make vastere bepalingen met betrekking tot het
Pensioen Ponds.

Predilcant ean Fauresmj/7~.

22. Dc Synodale Commissie voor hen Pensioen Fonds doe hij de
Synode versiag van hare verrigtingen en bevindiagen. Dc Synod~
Dome dit versiag in overweging.

Predikan~ van Edenlnrq.

23. Dc Synode ga over tot bet vaststellen van een rienw Wet_
bock, en bij name van a. een Regiement voor tie Zending; 6. een
Regelm eat voor h~t Pcnsioen Ponds.

Predjkan~ van Eden~urq

SYNODALIA.
24. Be Synode acme rnaatregelen, dat voldaan kan worden nan

den eisch tier wet bij Art. 22, e.

Piedjkan~ van Ede~bar~.

J
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WETSONTWERPEN.

25. ART. 158. Ms eerste bestraffingsmiddel worcle genoemd eene
erEstige hroederlijke vermdning.

Kerke,aad van Betlanije.

26. Do Synode benoeme eene Commissie b~v. do Moderatuur, met
volmagt Gm in zaken, die cene dadelijke beslissing vereischen, uit-~
spraak to doen. Bij ontevredenh&d van partijen over zoodanige~
uitspraak, worde aan den e.k. Ring geappelleerd.

Ered~Jcant van Fuzaregrnjjja.

27. Do Synode berame plannen em een behoorlijke statiestiek der~
Kerk daar to stellen.

WETSVERANDEBINGEN.

28. Art. 3 dezer Kerk ~vetten worde gewijzigd.
29. Art. 18 (Synod. besluit 1867), worde gerevideerd.
30. Art. 29 worde zoo veranderd, dat de aldaar genoemde Corn..

missie bestaan zal uit 4 ]eden waarvan 3 een quorum vormen zaI1en~
31. Art. 35, 1 en 2 worde gerevideerd.
32. Art. 63, 17 worde veranderd in 18, en 16 in 17.
33. Art. 203, bet laatste gedeelte “Hot beroep zal den Predikant

&e. bekend gemaakt” worde geroyeerd,
Pedj1can~ van RelliuZje.

34. Do Synode beonle dat bet onderzoek naar den staat der Ge..
meenten, volgens Art. 35, ook door de Synode gedaan.

Predikant van Plailippolia.

35. Art. 28 worde zoo veranderd dat de Voorzitter des Rings
door de leden der vergadering worden gekozen.

Predilcant van Pi~ilipp~l~~.

36. Art. 5 der Kerkewet worde aldus veranderd Het bestuur
van do Ned. Ger. Kerk van den Oranjevrijstaat worde nitgeoefend,
gemeentelijk en door eene Synode, welke jaarlijks vergadert.

van Wjnbnrg.

37. De Synode bepale, dat voor Huwelijks geboden vijf shi11ing~
vooruit betaald worden.

Kerjceraad van .Eloernfo;ztein,

38. Hot Kerkjaar worde bepaald naar bet Eurgerlijk jaar.

-~ Predjjcan t van Edeb~q.
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3$. Art. 198. Met welke dod wordt nan bet slot van dit artilie[
gezegd ‘ In bet ~arnenroepen van zul1~ eene Vergadering moet
Art. 37, No. 11, in bet oog gehouden worden ?“

Piecljjcanf van ~ez~7iulje.

40. Waai’ men sleelits eenmaaT in do maand doopt, heeft (10 Ker..
k~eraad bet regt om ex~tra telaten. betaden voor het doopen op eeneu
anderen Zondag?

Piedik~nt van ~et1i~lje.

41. Heeft de Kerkeraacl hot regt om moor d~n de bij do Wet be~.
paalde som voor de registratie van een’ gewoon doop to eiseben ?

Piedikant van .~et7~lje,

42. Durft do Kerkeraacl onder eenig& omstandigheid weigeren
cenen Predikant, die zijne dienst in do Gemeente noorlegt, siju ont
slag te geven?

van Ect7~jje~

43. Do Synode omschryve of roijere do woorden : “ Belijdenis.
Predikatien” in Art. 35, 2.

Predi7c~nt van P1si?ipp0~j.~.

44. Wat moet worden verstaan onder ~‘ Belijdenis Predikatiei1” ?~

.Z~in~j van Winbur~q.

45. Is het geoorloofd, dat eenige Kerkeraad eon Lidmant eoner
andere Gemeente tot Lid des Kerkeraads benoeme en ads zoodanig
doe bevestigen?

JiNnq vaa Win~arq.

46. In hot Kerkelijk Reglement worde onder do uitdrukkir~g
“Gereformeerde Kerk,,’ gebruikt van de Kerk onder ressort dezet.
Synode, gelezen en verstaaa : “Nederduitsch Goroformeerde Kerk~’
(Verg. Art. 67, 2).

Piedilcant van Edenbary.

47. Indien de noodzakolijkheid mogt blijken, dat eon Leeraar
om andere even gewigtige bezwaren, als in Art. 70 genoemd, zijn
ontslag neme, welke zijn do voorwaarden en weerzijdsehe verplig..
eingen voor Lceraar en Gemeonte in verband met zoodanig ontslag?

van
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P~ROCIIIAAL.

48. Do Synode spreke zich beslist er over alt, of do door ~Teu
Gouverneur cler Kaapko!onie geproclarneerde grenslijn ook eenigen
inbruik op do kerkelijke liju van de gerneente Jaeobsdal kan maken?

P,edilcant van Jacobslal.

49. Be Ring van Winburg in deszeifs vergader~ng te Kroonstad,
inzage genornen hebbend~ van de Notulen der Synodab Corn missie,.
welke zitting gehouden heeft to Ladybrand, tot bet bepalen der
grenslijnen van do in ‘t Veroverd Groudgebied gestichtte gerneeten,.
en voorts gehoord heb~ ende de vertegenwoordigers dier gerneenten,
verzoekt de Hoog-Eerw. Synode zoo mogohjk wijzigingen in der
zelver grenslijuen te doen gesehieden.

vo~n Win~iurq..

Voor waar Copij,

ALBS. P. MEIRING,
Scriba Synode~.

Edenburg, 4 Maart, 1874.
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‘Van deze som op renten nitgezet tegen 5 percent
op 26 September, 1872, do sum van 70 0 0

Op den 7den July, 1873, do som van iso 0 0
Op den 6don Maart, 1874, do som van 150 0 0

Totaal £370 0 0
Zoo dat in Kas is overgebloven do som van £923 El.
Achterstallig met haar ink’g zyn do gemeenten van Edenburg, Ronxrillo, Weponer;

en do Gemeonto van llctljulio achtorstallig met £33 3 6.

Get. IL J. LUCKHOFF.

0—0

BIJLAGE H. (Zie Blade. 18).

VERSLAG VAN DEN STAAT VAN HET FEEDIKANT PENSIOEN FONDS.

.4au do Hooy,-Ecrwaarde ~Synodale Ver~yaderin~, Zittiiuj houclende t~ Blocifoidein,
April, 1874.

Dc ondergeteekende heeft ole ocr Ic berigteri, dat by in hot jear
1872, onlvangen heeft aan bydragen voor bet Predikanten Pcnsioen
Ronds, door Predikanten en Gomeecten behoorende tot den Ring
van Winbiirg, do som van £18o 5 0

Namelyk: Inleg van ole Gemeente Bloemfontein... £50 0 0
Inleg van don Predikant van ,, 10 0 0
Inleg van don Prcd. en Gem, van Kroon.

stad 60 0 0
Inleg van den Pred. en Gemeento van

flosliof 60 0 0
Leges van Kroonetad 5 5 0

£1S5 5 0
In bet jaar 1873, is ingekomon do som van £149 15 6
Namelyk :—

Inleg en contributie van ole Gemeente van Winburg £55~ 0 0
Contributie van den Prodikant van Winburg 3 0 0
Leges van do Gemeento van Winburg 10 5 6
Contributio van den Predikant on Gemeente van

Bloemfontein 8 0 0
Logos van Bloemfontein 11 8 0
Contributio van den Pi’edikant van Harrismith .., 3 0 0
Contributie van do Prodikant en Gemeonte vail

Boshof 8 0 0
Loges van Bosbof 6 19 0
Coitributlo van don Predikant en Gemeento van

Eroonstad 8 0 0
Logos van Kroonstad 10 14 0
Contributio van den Predikant en Gemeente van

Ladybranci 8 0 0
Logos van Ladybr~nd 3 19 0
Renteu van £180 a 6 percent 13100

£149 15 6



IL—BlJLAGE1~J
TOT DE

NOTUL~N DEP1 VIJFBE SYNOBALE VERGAI~Efl1NG;,
GEFIOUDE~ IN DE KERK TE BLOEMFONTEIN,

OP DE~ 9ni~zi. APRIL EN VOLGENDE DAG.EN.,.

BIJLAGE I.—(Zje blaclz. 18)..
VEI~SLAG VAN’ DNN STAAT VAN’ RET PREDIXAN’T1~N’ PENSXOEN’ FONDS;

Do Tresorier van het Prodikanten Pen&ioen Fonds van don Ring
van Faurosmith, hoeft de eor to berigton dat hy ontvangon heeft
voor hot jaar 1872, do soin you

Namelyk als volgt
inlog van do Gemeente Fauresmitli
Inleg en contributie van Predikant Fauresmith

Gemeente Philippolis
Predikant

Inleg on contributio van Predikant Smithilold
,, Jacobsdal

Gemoente Bethulie
Predika~ Bethulie
Predikant Edonburg

lieffingen in do versehillende Gemeenten.

£50 0 0’~
13 0 0’
50 0 0
13 0 0
13 0 0
13 0 0~
21 16 6
13 0 0
13 0 0

10 17 6’
750

20 1 0
13 5 0

£251 4~ 0~

£251 4 0
210 19 G~

Fauresmitli
Philipolis
Smithfield
Rouxyjilo

Voor bet jaar 1873, is ingekomon ~to som van
Narnelyk; van Faujesmith G-emeento

Predikant
Phulippolis Gemeonto

Predikant
Edenburg Gemeento
Smithfield Gemeente

Predikant
Jacobsdal Gemeente

,, Predikant
Rou~yjIl5 Gemeente
Wepener Gemeente
Bethulj~ Gemeente

Predikant
Inleg met renten van de Gemeente Smihtfield

,, Jacobedal
,~ Edonbtirg

£251 4 0

£1110 6
300

10 0 0’
3 0 0~
6 2 6

14 0 0
300

18 4 0.
300

13 5 0
800
776
300

52 10 0
52 10 0
2 10 0

£210 19 6 £462 3 6
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By golegenbeid vail doze Synodalo vergaciering is ontvangen de som van £42 10s6d,

Namelyk : Aan contributien on logos van Bloemfontein,~..... £26 15 0
Ladybrand 13 10 0

Aan logos van Fraukfort 2 5 0

Van doze gelden is tegen voldoendo Socuriteit op ronten van zes percent uitgozot
do som van £180.

Do ondergeteekendo betreurt hot, dat zoo vole Gomoonton onder hot ressort van
den Ring van Winburg, met hare botalingen aan bet Prod. Pens. Funds nog ten
achteren zyn, hy neemt do vrybeid or do volgende lyst van te geven.

Van Winburg ontbrekt nog do inleg van den Predikant £10.
Van Harrismith zyn aohterstallig do inleggelden van Predikent en Gomeento dor

Jdarlyksche contribution der Gemeente do leges van 1 January, 1872.
Van Bethlehem is nog niets hoegenaamd ontvangen.
Van Fieksburg evenmin.
Van Ladydrand, Frankfort en Heilbroni, zyn do Inleggeldeis der Gemoonte nog

niet aangezuiverd.
Do ondergeteekencle wenscht hot govoolon dcv Hoog-Eorw. Vergadering to woten,

of by j uist gehandeld heeft of niet, door in het jeer 1872, toen do Inleggelden gehevon
wercien (volgens Synodal besluit van 1871) van Predikanton en Gorneonten niet
tevens do Jaarlyksche contribution (van rospectivelyk £5 en £3) goind to hebben,
rnaar doze laatsten eerst met bet jeer 1873 to doen beginnon.

GUSTAV RADLOFF,
Gecom. voor hot Prod. Pension Funds.

0

BIJI~AGE III. (Zie Bladz. 23).

Rapport cZer Bynoda~e Zending Oomrni.ssj~ ter ,S’ynodale T7ergadering, irgediend op
16 otpril, 1874.

HooG-Eznw. Hzzio !—De Synodaie Zending Commissie heeft ten teak aan do
Iloog.Eerw. 8’ynodale vergadering voor to leggen, verslag van hare verrigtingen ten
opzigte van hot werk hear door do Synode toevertrouwd.

Hot is dcv Comrnissio iced, dat eon herer leden, do Predikant van Winbuvg, tot
heden toe afwozig blyft, zoodat hot Rapport uwer Commissie niet komen ken van
hare voile vergadering. Voorts ontbreken do O~cieele Acta der Commissie
aangezien bet afwezig lid do Scriba der Commissie is.

Nogthans zy bet gezegd, dat de Corn missie in hare Vergadering, gehouden to Bloom
fontein, op den ildon July, 1872, overgegaan is, om in ovoreonstemming met Art.
59, d. der wet eon beroop ult to brengen op den Wel-Eerw. Do. G. A. Maeder, Pro
clikant der Ned. Ger. Gerneente van do Sirnonetad, in do Kaapkolonie.

Hot gesebiedde niet, alvorons do Witzieshoek, (want met het dod om bet Zending
werk aldaar onder ‘t yolk van hot Basuto Opperhoofd Paulus Mopeli can to vangen,
was bet beroop uitgebragt. Dit gescbiedde niot alvorens do pleats) en do eigonaardigo
behoeften, die dear rnogten bestaan, persooniyk door een dor leden uwor Commissie
zyn waargenomon; hetgeen pleats had in December, 1871.

Voor hot uitbrengcn van bovengerneld beroep, had do Cornmissie zich verzekerd
van cone vorgunning van den stuk gronds in do Witziesboek, voor do eerste Zonding.
Static, door den flEd. Volksraad.

By gebrek aan do noodige data (als to voren gezegd) ken uwe Oornmissie no slechts
berigten, dbt do beroepone geene vrymoedigcligheid had, het beroep op zyn Wel.
Eerw. uitgebragt, to aauvaarden.

Daarop heeft owe Couin,issie beroepen den Eerw. H. R. Neethhng, candidaat tot do
11 Dun t toen afwe7lg near Europa Zyne teiugkomst heel caret eemgen tyd dearna ~
pleats O~ k dl ~e a ecs bet lit soep dci Commune van do h’md

-~
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~Uwe Commi~ie meande toen cia vrymoedighojd to govoelon, wedor eon beroep op
den Leeraar van Sirnonstad, den Wel-Eerw. De. Meoder uit to brengen. Tot haro
innige vreugdo gaf Zyn WEerw. can do tweede roepstem gehoor en wierp zich ala in
do armen der Synodale Zending Commissie en van de Kerk van clan Oranjevrystaat.
Wy gelooven, dat de Heer bet hart van dion Brooder tot one geneigd heeft. Hy
kwarn tot ons over. God bewaardo horn op al zynen weg. In moor dan eeno Go.
meente van one Land deed by dienat en word zyn Iiefde.arboid gezegond.

Op 15 February, 18~’4, word de ‘vVel.Eerw. Dg. Gustave Adolf iVfaeder, in do Kork
te Bloemfoistein, oponlyk en pligtig in zyn werk bevostigd door owe Cornrnissio, in
do tegenwoordighejd van oeno grooto schare, terwyl aan die plegtigheid, die in
lange herinnering blyven zal, vertegenwoorcligera van versoliillendo Kork en Zending
Genootsohappen in one Land doel namen.

Zyn Wol-Eorws. afreis bad kort daarna plaats, en gesehiedde zyno voorstelling in
do Wietzieshoek, op 15 Maart, 1874, alwaar bet work can Zyn WoI-Eerw. word
overgedragon door den Leeraar van Bethlehem, daartoe door tie Zending Commissie
aangezocht en den Wel-Eerw. Ds. Collaird, van de Fransohe Zending in Basutoland.
Hot bolangryk vorolag van den “Zendeling onzer Kork te Witziosbook,” maakt van
die plogtigheden op aandoenlyke wyze gewag.

Thans mag do Zending Commiasie zich verhengen in do tegenwoordigheid te dozer
picatse van den eersten Zendeling der Ned. Geref. Kerk van den Oranjevrystaat.

Het is dec Commissie bed dat uwe Hoog-Eorw. Vergadering anders geoordeeld
heeft, dan aithans do meorderheid barer loden ton opzigto van do positie, die in ooze
Kerk behooron in to nemen hare Zendelingen, benoemd on aangesteld volgena do wet
by Art. 59, d.

Hot is uwo Commissie verblydend onder do aandaoht uwer Hoog-Eerw. Vergade.
ring te brengon, dat uwe Commissie en de “Zendeling onzer Kerk to Witzioshoek”
do gnnatige onclersteuning tier Hooge Regering des Londs hebben genoten ton op.
zigle van do vergunning van eone plaata your de statie onzer Zending.

Uwe Commissie is baron dank versohuldigd aan Zyn Wel.Ed. Kommandant Raath
your persoonlyke liefdo door bern en Zyn Wel.Eda. gezin onzen Zendoling bewezen.

Wegens do achynbare workeloosbeid der Zending Commissie, zyn do bydragen ter
oudersteuning van bet Zending wezen onzor Kerk nagenoeg nitgobbeven. Uwe Corn.
roissie verwacht derhalve, dat 0000 atom nit doze Hoog-Eerw.. Vergadering zal nit
gaan tot do Gemeenten, omtrent do onderateuning van do Zending ouzer Kerk, die
nu eene daadzaak geworden is.

Hopendo dat hot Zending work onzor Kerk under Gods zegon voorspoedig moge
voortgaan, en dat do Zendoling ouzer Kerk in welvaart mogo loveD—in vrocbe en
met voorapoed mogo arbieden, noemon wy one,

Hoog-Eorw. Heer!
Uwe Eloog-Eerws onderd. Dienaren,

ALBS. P. MEIRING, Voorzitter.
GUSTAV RADLOFF, Penningmeestor.

BIJLAGE IV. (Zie Bladz. 23).

Verzlaq u~en cleo Poariayrneester der ~S’ynodale Zend0sg Comrnieeie, stceancle tie

Synudcsle Verqadeiinq dcl. 15 ~4pril, 1874.
AAN rIg HOOG-3IERW. SYNODE HER NED. GEE. KERR VAN DEN ORANJEVRIJSTAAT.

Do ondergoteokendo, als Penningmeeater tier Synodabo Zending Commissie, heoft
do eec bet volgonde vorslag Van den Staat tier Fondsen your do Zending to geven:
In do Bloornfontojn Bank gedeponeerd sedert 10 July, 1872, do aorn van £203 4s.

Daarby kwarnon in April, 1873, slechts do bydragen van do Gerneonten liethlehcni
en Boshof, van oerslgouoomde £17 4~, 3d., van laatstgeuoernde £10 Os, Od., to zanion
£27 4s. 9d.
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in ,Tannarv, 1874, word can renten ontvangen £9 18s. 6c1. en can colleotic on ~
dragen to Bloemfontein en Brandfort, in February, jI., de eons van £45 is. 6. Zynde
aldus do geheelo som van inkomsten aan het einde van hot jongstverstreken Synodale
jaar to zarnen £345 So. Pd. Do uitgaven uit hot Fonds hobben eerst met January,
1874 begonnen, en bedragen acu hot einde van hot Synoclale jaar (31 Maart, ji.) to
zanoen £273 lOs.; zoo dot er in begin van doze maand eon batig saldo van £71 12
Pd. in kas bleef.

Gedurende hot janr looponde van 1 April, 1873, tot 31 Siaart, 1874, zyn nit sleohts
dole Gorceenten bydragen in do Zending kas gestort.

Angezien do Kerk van den Oranjevrystaat zich eobter sedert eenigo moanden in
hot bezit van den lang gewensohton Zending to Wit~ioshoek verblyden niag, on do
noodzakeiykheid van Zendingarbeid in vele Gemeenten der Kerk zieh voordoet, ver
trouwt do ondeigeteokende, dat do bydragon der aehtien thans gevostigdo Gomeenton
ouzer Kerk flirt lang meer aohter svoge zullen blyvon en do Zendrng 000nmissie zich
in staat gesteldzal zion den pas bogonnen arboid met nadruk voort to zetten.

GUSTAV RADLOFF, Penningnieester,
—0—---—

]3TJLAGE V. (Zie Bladz 187, enz).

RAPPORT DER REC+TSCOSJJYlJSSIE.

1—TV. Zynde missivon van versohillondo card.
V. Eon veizoek.sehrift van den Kerkeraarj der Ned. Ger. Gerneenfo to Kjuj.

borley, dd. ii February, 1874, urn in do Synodo der Ned. Ger. Kerk van den Oranjo.
vrystaat te worden ingelyfd.—(Bl. 171).

X. Handelonde over missieven van don Hoog-Eerw. Seriba Synodi dor Ned.
Ger. Kerk van do Kaapkolonie, dd. 25 Maart, 1874; erkennende ontvangst van do
eynodalo Notulen dozer Kerk ; uitsprekende do blydsohap dor gezegdo Kerk over do
togonwoordigheici in hare jongsto Synodo van ecu afgovaardigde dezer Kerk, en
cindolyk stollende hot sveneehelyko doch onmogelyke om uitvoering to gevon aan bet
Voorstel dozer Synode ton opzigto van Algomoeno Conforentien.—_(131. 172).

XI—XIII. Zynde miseiven van weinig belong.
XIV. Zyndo Eitract uit do Notulen van den bog-Ed. Volksraacl, rId. 8 Juny,

1872, betrekkolyk, Besohryvpt. No. 17, voor do Synodo van 1871.—(Bl. 172).
XVII. Betrefl’onde zeker aanzoek tot deelgenootsoliap van hot Prod. Wed. Fonda,

welk aanzoek teruggenomen is.—(Bl. 172).
XIX. Zynde Memorjo van 39 Huishouders on Ledematen, verzoekende orn onder

Harrismitli to mogen sorteren.



III.—VERANDERINGEN

IN DR

WETTEN EN BEPALJNGEN
VOOjI DR

web’. ~ ~ci1~ &an b~n ~)inje&r~tant~

ED. 186~3,

Yastgesteld op de Vijfde Synodale Vergadering,

A~r. L—Voeg als ecu voetnoot by Artikel 1: Waai~ in Sit Wethoek dc
uitdrukking: “ Gereformeerde ICerk” voorkornt, gebruikt van do Kerk
onder ressort der Synode van de Ned. Ger. Kerk van den Oranjevrystaat,
worde gelezen en verstaan: “Nederduitsch Gereformeercie Kerk.” (Syn.
Besi. 1874, Nott. hi. 24).

ART. 18.—Aan ‘t slot van dit Artikel lees: “By elke Synodale Ver..
gadering zal behoorlyk onderzoek worden gedaau naar den staat der
gemeenten, behoorende tot de Synode, op de wyze als gebruikelyk by Se
Ringsvergaderingen, overeenkornstig Artikel 35.” (Syn. Besi. 1874, Nott.
hI. 7).

ART. 18.—Aan dit Artikel (zyn BesI. 1867. ten opzigte van een quonsm
5cr Synode), worde toegevoegd: “Ter Synoclale Vergadering, nogtans,
zulien geene besluiten genomen worSen, nit kraeht van Artikel 17 5cr
wet, tenzy eene meerderheid van al Se leden, die de Kerk behoort af te

~vaardigen~tegenwooi.dig is.” (Syn. Besi. 1874, Nott. hi. 22).
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ART. 22, c.—Aan Artikel 22, e. worde toegcvoegd: “En zal geregtigd
~‘n verphgt ‘syn ontbrekeude Registers door bemiddeling vim do Seribas der
Ringeii op te eisohen. Overmits de Synode verwaclit, dat do Seriba Synod’s
op do nicest doelmatige wyze aim Artikei 22, e. ‘sal voidoen, zoo beveelt den’
~ den Ke: koraden ian te zorgen dat do efsebi”sften van Poop

on Lod~uiato~ Registers op good ~‘spier en in duidelyk liandschrift vor
vaardigd worden, opdat do Seriba Synodi dezolve kumion doen inbmdon
Icr bewaring in bet Synodaal Arehief dcv Kerk.” (Syn. J3osl. 1874, Nott.
1)1. 22).

ART. 2S.—In plants van do woorlen : “ Zullende men — — hebbon
gestaan “ ; lees: Worciendo do Voorzitter door do loden van elke Rings
vergadering uit hun midden gekozen.” (Syn. Besi. 1874, Nott. hi. 7).

ART. 40.—Na do woorden: “Do KerkcraacI zorgt — — nan do Rings
vergacicring” : lees : “ (Art. 35) En in het jaar waarin do Synode vergadert,
mm do Synodaie Vorgadering (Art.. 18).” )Syn. l3esl. 1874, Nott. hi. 7).

NB—Hot Korkj’sar (met hot oog op Art. 30, 1. en elders) wordt gere
‘send to oincligon met hot Burgerlyk jaar. (Tb. hi. 23).

ART. 4 t.—-Lees. im § 1: “Ret vooruit botalen van Huweiyksgoboden
4)± niet. wordt goaoht to vailen ulidOr ‘ do byzondero huishoudelyke regie
uienteii’ des Kerkeraacls.” (Syn. l3osl. 1874, Nott. hi. 23).

AliT. SO.—Op Svnodaal hosluit 1870. laatvoigen: “N.B.—-In gemeeaiten
waar sleehts eons in do maand gedoopt wordt, ‘sal voor Se rogistratie van
den Poop op eenigen anderon Zondag, niets extras mogen worSen geeiseht.
Ill geen geval ‘sal meer inogen geoisoht worSen voor de registratie van ccii
gewonoil Poop, din do leges by Se wet bopanid. Aanhangsel No. 10.”
(Syn. Besi. 1874. Nott. hi. 23 on 24).

ART. 59.—Voeg by Artik~i 59, Lit. C: (Rogioment op do Zonding, bet
weik ‘sic in Sc gedrukto Notulen op bIl. 12—14; 16—17 ; 20, Syn. Besi.,
1874.)

ART. 15$.—” Al’s oerstc hcstraffingsmicIdei worSe genoemd cone em
stige brooderlyke vernmning.” ) Syn. BosI. 1874, Nott. hi. 22).

ART. 21i._~Toog by: N.E Do Synode oordoeit dat Artt. 209 en
211, boiSe zion op eorvoi ontslag.” (Syii. Bosi. 1874, Not. 1)1. 24)

AANIIANGSI’sL No. 10.—” Hot Kerkelyk Tariof by Buitengewone Ann
nemnagen, worSe vastgestold Op £2 7s., in ilaats van £2.” (Syn. BesI.
1874. Nott. hi. 2$).

Geen Korkernad heeft bet rogt om voor So Registratie van dcii ge
wmen Poop mcci t( eisehon dan Ss. (Svu. l3osl. 1871, hi. 21).

A.&NnAiojsEl, No. 12.—Zie do Oodrukte Notulen op hi. 105 tot 168.—
(Syn. 1S74).

ALBS. P. MEIRTN(], Seriha Synoili.

(
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~Jro’tuTcir &~u~ ~c ~ijfbc ~nuo~’a1~e t~a~jeririt~’,
VAN BE

Ned. Ger, Kerk van den Oraiijevrijstaat.
—————0:0-——-——

Afgevaardigclen (afwezige) van d~ Synode
Assessor Secundus
Beschryvhigspunten behandeld op de V~jfc1c Synoda.le Ver

gadermg ..,

Punten 1, 9. 12, 34. 35
2,10,17 ...

3 .., -.

5.6.7.~ ,.,

lo, II, 13, 18
14. 19, 20, 21, 22. 23
15 ...

24, 25. 26, 28. 29. 30. 31. 43. 41
27 ...

32, 33. 36. 37. 38. 39. 40
-11 ~.

., 42, 45. 26. 47, 48. 19
Braiidfort .

Bybel en :Boekgeiiootseli:ip
Census dci’ Kerk
Coliecte .Dagen i-our de Zending ...

(ioufercntje (Artikel 1~)
(ionferenti&n (algcuieene

\~ Diajtiantvcldjn
(ij’~ns~ch eidingen ...

(grey College ..

f{:irrismith, Predikant van ,,, - -

7
7

18
9,27

(J, 11, 24, 26
11

• - 17
18

II, 16
22

U
23

23 24
24
26

7,8
2$
1$
10
26
25

25, 26, 27
17. 19. 24

PAGINAS.

3, 7, 11
10, 11

(



41

JTospitanten
Huwelyken, ‘t stuiten van
Kerken (Zuster)
Kerkjaar, hot
Leges (Kerkelyke)
Memories, zie Rapport der Regtscomniissie
Moderatuur ...

Ouderwys ...

Pensiocu Ponds, het Predikanten
Rapport van
Reglement op het

Rationarii .. ...

Regtscommissie
Rapport van

Ring ...

Ring van Winbiug ,Qunster van den
Ring, Voorzitter van den Ring
Rings Quantors
Scriba Synodi, Rapport van
Secundi naar Synodale Vergadering
Synodale Vergadering, de vyfde
Synodale Vergadering, do volgende
Synode, opening van
Synode, uren van zitting, namen van cle
Synode. sluiting van
Tarief, Kerkelyk ...

Zendeling ...

Bydragen
Coinmissie
Kerken
do Parysehe
Commissie, Rapport van
Regelment op de
te Witzieshoek
Werk ...

PAGINAS

5,10
27

4,5,15
23

23, 24, 21
25, enz.

4,26
7,8,10

16,17
28

S—iS, 19—22
10,27
6.11

24
7
7

27
26

3,4

4
4
5

29
23. 24, 25

11, 12, 14, 16
17,18

11, 12, 23, 24
26

11, 18, 19, 21.
23

8, 12~ 14, 16, 17, 20
16, 23

15

__9~ ~.

0

Blads. 40. Bylage V (zie Bladz., in plaats van “187,
enz. Voorts daaronder.

V. Een verzoekschrift, — — — lees can bet slot,
blads. 171, en bladz. 28.

X. Lees aan ‘t slot, in plaats van 172 29.
XIV. Lees aan ‘t slot, in plaats van 172; 29.
XVII. Lees aan ‘t slot, in plaats van 172; 29.
Op Bladzij den 3, 4, enz., schrijf onderaan Nj: 149, ~150, enz~

r

enz.,” lees: “2~

in pleats van
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