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Goene Exemplaron warden voor echt erkend dan die getee1~end
ziju door den Scriba Synodi,

DE ZESDE H~JOU~EERW. VERGPIDERIN~
DEE

Synode van de Ned. Gereformeerde Kerk
VAN DEN ORANJEVRIJSTAAT,
wordt gehouden to Smithfield, op Woensdag, den liden
APRIL, 1877 en volgende dagen.

EERSTE Z~TT~N~.
Do Zitplaatsen, geraugschikt naar den ouderdom der
gemeonten, worden door de Afgeva.ardigjen voorloopig
ingoriomen.
Do Moderator Synodi laat zingen hot sesde vers van den
25ston Psalm.
Do Vergadering vereenigt zich in hot
gebed. Hiorin gnat voor do Predikant van Edenburg.
De Geloofsbrie~ en worden nii één voor éón, naar den

oudordom der gomeonten opgeeischt. Uit deze blijkt dat
tegenwoordig zijn: van do Gemeento
1. Winburg, do Loeraar en Ouderling H. W~ van der
Merwe;
2. F’auresmith, do Leoraar en Ouderling Andries van
Schalkwijk;
3. Smithfield, Oudorling Louis Johaunes Wessels;
4. Bloemfontejn. Van doze Gemeente is goon Geloofs~
brief ter Vorgadering. Evoumin van
5. Harrismith oonig credentiaal.
Voorts ziju togenwoordig van do Gemeente
6. Boshof, do Leeraar en Ouderliug Gerrit J. J. du Toit;
7. Jaeobsdal, do Leeruar en Ouderling Johannes Nicolaao
Botha;
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8. Kroonstad, Ouderling Johannos Gerhardus Dreyer;
9. Phulippolis, do Leeraar en Ouderling E. N. Grobbelaar;
10. EJen1~urg, de Leeraar en Ouderling Schalk W.
Dippenaar;
11. Bethulie, do Leeraar en Oiaderling Henning Johannes
Joubert;
12. Bethlehem, do Leeraar en Underling P. F. Nande;
13. Rouxville, do Leeraar en Onderliug Fredcrik Petrus
Nd;
14. Wepener, do Ouderling Jaeobns Johannes Kotzee;
15. Ficksburg, do Oudorlingen P. J. M. von Maltitz en
P. B. Botha;
16. Ladybrand, de Ouderlingen S. J. van Niokerk en
P. J. van den Hoover;
17~ Frankfort, de Ouderling S. W. Bruwer;
18. Heilbron, de Underling W. Smith;
Doze twee laatste stukken dragen geen datum, noch zijn
zij door den Cousulont geteekond.
19. Buitfoutein. Van dezo Gerneente is tegenwoordig
do Ouderling Joh. Hondrik Viljoen.—Voorts van
20. Brandfort, do Underling Hendrik Johannes van der
Merwe;
21. Lindley, do Ouderling C. J. Cilliers;
22. 1-Ioop~tad. Van doze Gemeente wordt ~geon Croden
tiaal ingediend.
Wordt nu ingediend de Geloofsbrief van do Gemeente
Bloemfontein. Vaudaar zijn tegenwoordig do Leeraar en
de Underling John Brebner.
Mode is ter Vergadering versohenen Ps. G-. A. Maeder,
do Zendeling der Kerk, die (Notulen Syn. Ver. 1874, blad.
17), zitting heeft in do Synodalo Vergaderingen der
Kerk.
Do Credentialen aldus ingodiend zijnde, vorklaart flu de
Moderator do zesde HoogEerw. Vergadering der Synode
van do Ned. Gereformeerde Kork van d~n Oranje-Vrijstaat
voor wettig geeonstitueercl, on geeft doze verlof om aan
merkingen, des noodig, op do ingediende stukken tor tafel
to leggen.
Be Predikant van Boshof acht zich geroepen, met do Wet
der Kerk voor zieli, en do bepaling bij Artikel 14, en met
do Notulon der Synodo van 1871 (bladz. 102) to objecteren
togon do zitting van twee Ouderlingen van de Gemeenten
Ficksburg en Ladybrand,
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Be Predikant van Bethulie meent, verwijzende naar
Artilcel 27 der Korkowet, dat hetzelfdo regt, dat toegestaan
wordt ann eeno lagere Kerkvergadering, took ook mag
worden toegestaan aan eene hoogere, nan do hoogsto
Vergadering.
Be Predikaut van Winburg, doelendo op Artikel 22, b.
der Wet, is van oordeel, dat latere besluiten der Synode en
do verandering der Wet solve bij Artikel 14 twijfelachtig

sun.

Be Scriba, verwijzende naar de Synodale Notuien op
bladzz. 46, 171, eischt dat de Wetsverandering in 1865—
Not. blad. 26—geenzins twijfelaahtig kan sijn.
Ps. Maeder wijst op het feit, dat, hoewel do Synodo van
1871 sich, in hot geval van Boshof, aan do veranderdo
Wetsbepaling had gehouden, sij nogtans, in twee vroegere
Vergaderingen (Notulen bladzs. 19 en 54), daarvan was
afgeweken. Hij oordeelt evenwel dat dezo \Tergadering
sick dient to houden nan do Synodalo Handoling, voor
komende op blad. 102, in verband met do Wotsveranderingeu
van Artikel 14, in 1865.
Na dit eon en ander wordt door den Moderator bepaald,
torwiji do Vergadering consenteert, dat Sn van do gemeonte
Ficksburg Sn van die van Ladybrand slechts é~n Ouderling
als Afgevaardigde sitting nomen mag. Hij hoopte, dat do
Broeders ondor zich vinden sullen, wie wel dan niet sick
sal verwijderon; on van dozen hoopt hij dat zij nogtans
aanwezig sullen blijven en nSch voor zichzelven, nSch voor
do Vergadoriug ongezegend wezeu zullon.
Be Predikant van Bethlehem meent dat hot in den geest
des Kerkeraads van Ficksburg ziju sal, zoo do Brooder
Ouderling afgevaardigde Von Maltitz zijne plants in deze
Vergadering behouden zal.
Be Broeder Ouderling S. J. van Niekerk berigt dat hij,
als Afgevaardigde van Ladybrand, sitting nemen sal.
Ten Opzigte dor bezwaren tegen de Geloofsbrieven van
do Kerkeraden der Gemeenten van Frankfort en Heilbron,
wordt gewezen op Artikel 189, en de verandering ann dat
Artikel in do Synode van 1869 bijgebragt (sic do Notulen
op bladz. 69), waaruit blijkt, dat hot gebiedeud noodsakelijk
is, dat do Consulent mode, als lid des Kerkeraads, do
officieele stukken dessolven onderteekenen zal.
Be Moderator bepaalt, dat, aangezien do Consulont, do
Leeraar van Harrismith, ter vergadering wordt verwacht,
do Afgevaardigden voorloopig geene sitting nemen sullen.
Be Vergadering wordt nu verdaagd tot ten 3 ure heden
na den middag on bosloten, dat do plogtige op omng dor
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Synode (Art. 19. e.) gesehieden zal, ten 12 uro heden
middag.
Ten 12 ure is de Vergadering wederom gezeten, en
mode eeno kleine gemeente van belangstellenden.
De Leeraar vail Philippolis, do aftredende Moderator
Synodi treedt op voor dit gehoor. Hij doet zingen Ps.
89: 3 en best Hand. 20: 17—32. Nahet gebed en gezang,
(Ps. 105: 2.) houdt de Prediker eenc krachtige en indruk-.
makende leerreclo, naar aanloiding van den tekst: Hand.
20: 28, 29, 30 en 32a. Na eeue verwelkorning bij deze
gebegenheid en de vermeldiug met enkele woorden van do
geschiedenis der Kerk, sedert do Synode van 1874, wijst
do Redenaar deze Synodabo Vergadering op (1). Hot work
door haar to verrigten; (2). Do mooielijkhedeu door haar
to bestrijclen; (3). Do huip dor haar to verwachten. Na
dankgebed en gezang (Gez. 96) wordt der gemoente des
Heeren zegon toegobeden, en neemt doze plegtigo dionst
een eindo.
Na do pauzo ten 3 ure, wordt do Vergadering tot do ordo
geroepen.
Ter sprako komt, op verzoek dos Scribas, do Geloofs-.
brieven van do gemeenten Frankfort en Heilbron. Hij stelt
voor, wijzende op andere en veel grovero informaliteiten,
abs bijvoorbeeld, dat zeker credentiaal, her ter tafel golegd,
dragendo geene vermeldiug van plaats of datum der
onderteekening, toch wordt geduld, dat in do gevallon
der genoemdo geuieenten hot informeelo van haar crodon
tiaal zal wordon voorbijgezien on tarn hare Afgevaardigdon
zitting zal worden vorbeend. Dit wordt ondersteund door
den Predikant van Boshof.
Ret voorstel wordt tot besluit en do Broeders Afgevaar
digden worden verzocht hunne zitplaatsen in to nemen.
Wordt nu gebezen, bet credentiaal van den Kerkeraad
van Harrismith. Op cut stuk stoat niet vermeld waar en
wanneor hot got eekend is. Do Yergadering ziot dit voorbij,
en zitting wordt verleend ann den brooder Ouderling M.
J. Koen.
Do kiezing heeft nu plaats van eenon Moderator Synodi.
Do Vergadering bepaalt dat door elk lid één naam zal
worden gonoemd, en nit doze grosbijst eon tweetal govormd.
Do aftiedende Moderifoi woids heikozen
Middcbeiwi1l komt do Piedik tnt van Hajrismith ter
voi gidevmg
Do benoemde Modeiltoi onpeit als bo7w-lar tegen deze
benoeming hot met weusehelijke, dat do Modeiatoi telkens
herko~en woido Hij had nu ieeds sedort 1871 do Keik
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in deze betrekkirig gediend, en zou verzoeken, dat do
Vergadering hem doze keer wilde voorbijgaan en hare
keuze verniouwen.
De Vergadering stemt dit verzoek, hoewel met tegenzin,
nogtans toe.
Tot eene herstemming overgaande wordt tot Moderator
Synodi, met volstrekte meerderheid. van stemmen, gekozen
de Prodikant van Bethulie.
Vervolgens wordt gestemd ter kiezing van eenen Asses
sor, en d.c uitslag toont den Predikant van Bloemfont-ein tot
die botrekking herkozen te ziju.
Do Voorzitterstoej wordt door den nieuw benoemden
Moderator ingenomen, die doze botrekking aanvaart met
ecu beroep op do toegevendheid der Vorgadering en een
woord overigens naar de omstandigheid zeer gepast.
Wordt nu besloten, voorgesteld door den Scriba, en
gesecondoerci door den Ouderling van Wepener, en met
algemeene stemmen aangenomen
Doze Vergadering
betuigt haren dank ann den afgetredon Moderator ~n
Assessor, voor hunne diensten op bekwame wijze dor Kerke
in deze verschillende betrekkingen bewezen, en moor
bijzonder do Predikant van Philippolis, gedurende jaren
achtereen, als Moderator.”
Vervolgens wordt besloton, voorgesteld door don Predi
kant van Bloemfontein, gesecondoerd door dion van
Edenburg :—“ Doze Vergadering brengt bij deze haren
innigen dank toe nan den afgetreden Moderator, voor do
hoogst ernstige en gepaste leorrede hoden morgen bij do
opening door ZWEorw. gohouden, en wenscht do publicatie
derzelve hartelijk ann to bevelen.”
Dc Moderator leest nu voor “Ret Reglement van Orde,”
to vinden, Art. 12 onzer Kerkwetten. Naar aanleiding
hiervan wordt do Predikant van Fauresmjth benoemd tot
Assistent Scriba.
Tot Regtscommissie (Art. 20) wordon benoomd do
Predikanten van Winburg, Boshof, en Rouxville, en
do Oudorlingen van Fauresmith, Bethlehem, en Ladybrand.
Tot Rationarii, om medo d.c Boekon des Quaestors van do
Synode na to gaan, worden benoemd do Predikanten van
Harrismith en Philippolis en do Oudorling van Bloemfontein.
Over den tijd der zittingen van d.c Synode worden ver
scheidono voorstellen ter tafel gelegd en afgesternd, en em
delijk besloten, dat de dagelijksche zittingen zullen plants
hebben van half tion uur a. m., tot half een uur p. m., en
weder van half drie uur tot vijf uur p.m.
:—“
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Do korte notulen worden gelezen en good gekeurd en do
vergadering verdaagd tot D.V. morgen ten half lien uur des
voormiddags.
Hot dankgobed wordt geleid door den Predikant van
Winburg.
Aldus gelezon en vastgesteld ter Vergadering van
do Bynode, gehouden ter plaatse als to voren, op
Donderdag, den l2dem April, 1877.
JOHANNES G. OLIVIER, V.1J.M., Moderator.
GUSTAV RADLOFF, V.D,M., Assessor.
ALBS. P. MEIRING, V.D.M., Scriba Synodi.
P. A. 0. VAN ITEIJNINGEN, V.P.M.
H. S. VAN PER MERWE.
II. J. LUCKHOFF, V.P.M.
A. J. VAN SOHALKWIJK.
L. J. WESSELS.
JOHN BREBNER, S.S.M.0.
A. A. VAN PER LINGEN, V.D.M.
M. J. KOEN.
J. H. VAN WIJK, V.P.M.
G. J. J. PU TOIT.
Id. A. J. PU TOIT, V.P.M.
J. N. BOTHA.
J. G. PREIJR.
0. FRASER, V.P.M.
E. N. GROBBELAAR.
S. W. PIPPENAAR.
H. J. JOUBERT.
0. P. THERON, V.D.M.
P. F. NAUDE.
C. S. MORGAN, V.P.M.
F. P. NEL.
J. 3. KOTZEE.
P. J. N. VON MALTITZ.
S. 3. VAN NIEKERK.
S. W. BRUWER.
W. A. SMIT.
J. H. VILJOEN.
H. 3. VAN PER MERWE.
G. A. MAEDER, V.D.M., Zendeling.
0. J. CILLIERS.

TWEEDE ZITT~NC.
Do tweede Zitting der Zesde Synodale Vergadering heeft
plaats op Donderdag, den 1 2den April, 1877.
Al do Loden zijn tegenwoordig.
Do Vergadering wordt geopend met gebed door den
Onderling van Bloemfontein. Vervolgons worden do Notu
len van gisteren gelezen en gearresteerd.
Do Moderator herinnert do verschillende Afgevaardigden
nan don pligt der verantwoording aan do Rings-Quaestors
van do golden in do respectieve gemeenten geheven, naar
voorschrift van Art. 40 der Kerkewot.
Aan do orde is hot onderzoek overeenkomstig Art. 35, on
worden allereerst gehoord do Verslagen der G-odsdienst.
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Do Prodikant van Fauresmith verlangt vooraf het woord
on geeft te kennen, dat do wetsverandering bij Art. 35 hem
was ontgaan, en dat laij derhalve goon Godsdienstig Vorslag
van zijne gemeente kan produceren. Overigens had hij ook
geene Ringspapieren mede gebragt, daar deze gewoonlijk
hem als Quaestor des Rings worden verantwoord, on die
van Fauresmith even good daar gelaten zijn. Hij hoopt, dat
do Vergadering toestaan zal, dat hij de noodige stukken aan
den Scriba Synodi zende, waarin de Vergadering berust.
Worden gelezen:
1. Versiag des Kerkeraads van Winburg. Door een enkel
lid der Vergadering wordt de hoop des Kerkeraads op eon
beteren toestand van zaken voor de toekomst gedeeld.
2. Versiag des Kerkeraads van Smithfield. Eon en ander
lid spreekt zijn medegevoel uit met de gemeente, betrof
fende haren herderloozen toestand, en de Moderator geeft
den wensch to kennen, dat de wenken daarin vervat, pm
trent dageijksche diensten, gedurende de Zitting der Sy
node, door hare loden zullen worden behartigd.
3. Aan de orde is het vorsiag des Kerkeraads van Bloem
fontoin. Naar aanleiding hiervan wordt do blijdschap uitge
sproken over den vooruitgang der gemeente. Vooral geeft
dit versiag aanleiding tot eene uitvoerige gedachtenwisse]jng
omtrent do voorbijzage van Art. 33 dor Kerkewot, bij do
oprigting van niouwe gomeonten bier en elders.
Do Prodikant van Bloemfontein verzoekt do voorliehting
der Synode, hoe in dergelijke gevallen to handelon.
Do Moderator meent, dat dit punt moest besproken wordon
nadat eorst al de versiagen zullon gehoord zijn. Do Verga
doriiig berust hiorbij.
4. Verslag van den Kerkeraad van Harrismith. Dit wordt
ontvangen, hoowel niot door don vollen Kerkerand, wegons
eone overzage, men weet niet hoe, geteekend. Van eenon
enkelen spreker wordt do opmerking gemaakt, dat omtren~
den gunstigen staat van hot onderwijs moor positieve mode
doeingen hadden kunnen godaan zijn.
5. Boshof. Door eon ander lid wordt do groote vooruit
gang, waarvan hot Rapport des Korkeraads van doze ge
meente gowaagt, in hartelijke bowoordingen geroemd.
6. Do Afgevaardigden van Jacobsdal hebben goon vorsiag.
Dit wordt door do Vergadering afgekeurd; terwiji zij nog
tans, na do gogovono inlichtingen, daarbij berust.
7. Kroonstad. Ret heeft den Consulent, den Predikant van
Boshof, getroffen, eorst nadat hij zijn laatsto bozoek had
afgelegd bij do consulent gemeenten Kroonstad, Buitfontein
en Hoopstad, dat hot artikel dor wet ook godsdienstigo ver
s]agen voor do Synode eischte. Overigens wordt door oenen
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anderen Afgevaardigde onder den Ring van Winburg gewe.
zen op de geschiedenis van dien Ring, dat hat namelijk dá6~r
de gewoonte niet was op de Ringsvergaderingen godsdien
stige versiagen van vacan~e gemeenten te eischen, en dat
hieruit zal moeten wordon verklaard, waarom de meeste
consuient-gomeenten van dien Ring aan deze Synodo geen
gods dienstig versiag hebben ingezonden.
De Moderator wil wel toegeven, dat de gewoonte tot
verontschuldiging dienen kan; doch meent dat men zich
nogtans aan de wet houden moest; en hij spreokt namens
deze Synode de hoop uit, dat voortaan aan do Wet bij Art.
35 zal worden voldaan, ook door Kerkeraden van vacanto
gemeenten.
8. Piiilippolis. Naar aanleiding van hot verslag van dozen
Kerkeraad wordt verschil van gevoelen geopenbaard omtrent
hot collectoeren aan do zitplaatsen, gedurende do openbare
eerediensten, en orntrent do ]Joopsbediening bij den aanvang
en niet aan hot einde der dienst. Ook loopen do gevoelens
uitoen omtrent hot wenschelijko of niet om breedvoerig
vorslag te doen van den toestand der Gouvernemonts Dorps
en Wijkscholen. Wat doze laatsten betreft, wordt eon zoor
gunstig govoelon geüit, omtront hot personeel aan hot hoofd
daarvan in doze gemeento.
9. Edenburg. Hot rapport des Korkoraads van doze
gemeento wordt ontvaagon met do aanmerking door eon on
ander lid, dat de reflectie daarin op hot gebreic aam ijver voor
do Zendinqzctak in~ sommige gerneenten niet to pas kwam.
Be verdere behanclelirig der Versiagen wordt uitgesteld.
tot na de pauze ten half 3 uur p. in.
Na d0 pauze wordt gehoord versing van do Kerkeraden van
10. Bethulie. Hot versiag van deze gemeonte wordt door
den eonen met biijdschap, wegens den voorspoedigen gang
van hot work aldaar, door do andoren met bekommernis
wegens hot betrekkelijk klein getal Avon dmaaigangers
aangehoord. Wat dit laatste betreft, schijnt doze gemeento
niet alleen to staan; hoowol dit feit, in aaiimerking genomen,
dat bij elke nachtmaalsviering niet do geheelo gemeonte
opkomt, maar bij do ééne golegenheid do zoodanigen, die
bij oone andero afwezig zijn, on omgekeerd, bij onkelen
geeno bijzondere bevreemding baart. *
11. Bethlehem. Hot versiag van den staat dor godsdienst
in doze gemeento, vangt ann met do droevigo mare van hot
ovorlijdon van do huisvrouw van don Leeraar; cone gebeur
* Dos de Notulen.—Het zou blijken, dat doze gomeente, ten
opzigte van het getal harer avondmaagangers, gunstig uitstak
boven andere gemeenten, en dot joist dit aanlcidingtot do bcrcdene
ring dozer zonk hoeft gegeven.—De Scriba.
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tenis, die niet alleen binnen de muren dor Pastorie eon
droevig ledig laat, rnaar ook daar buiton in do gemeente ecu
groot gemis laat govoolen, en in dezo Vergadering met
hartelijke deelneming wordt aangehoord, welke per monde
van den Voorzittor ais de stemming dor Vergadering wordt
betuigd. Ret ontging der Vergadering niet, dat dit verslag
gewaagt van zigtbare bekeering.
12. Rouxville. Ret versiag van dozen Kerkeraad getuigt
van ijvorigen arbeid in die gemeonte; hoewel hot do
aandacht niet ontging, dat in den wintertijd voor de
gemeente als zoodanig slechts éénmaai dioust gehouden
wordt; hetgeen door do Afgovaardigdeu wordt toege
sciareven aan gebrek aan huisvesting op hot dorp.
13. Weponer.
Do vooruitgang, waarvan dit versiag
getuigt, wordt met voel doelneming geroemd, en vooral
gedrukt op de goode gewoonte aldaar, dat bij afwezigheid
des Looraars do openbare eeredienst door Kerkeraadsleden
wordt waargonomen.
Lettende op hot feit dat de loeraar dor gomeente met
g6edwillig verlof zijns Kerkeraads thans afwezig is, zoo
wordt de hoop uitgesproken, dat het der gomornite mag
wel gaan en dat zij haron leeraar van zijue lange reis met
vorniouwde krachten terug ontvangen mogo.
14. Ficksburg. Be Kerkeraad van deze gemeonte zich
gevoegd hebbende naar hot aangenornen gebruik tot hiertoe
in den Ring van Winburg gevolgd, met betrekking tot
godsdienstige verslagon van vacante gerneenten, heeft zijn
rapport als door do wet vereischt, niet ingezonden.
Hierop rnaakt cone uitzondering do Kerkeraad der
gemeente van
15. Ladybrand.
Rot versiag van dozen Kerkeraad
bevestigt hot wenscholijke van geregelde godsdienst
oefeningen in de Kerk des Zondags, ook dan wanueer goon
Looraar tegenwoordig is.
Bit versiag geeft ovorigens
aanleiding tot do opmerking, hoe in deze en audere gomoen
ten hot misbruik van sterken drank aan hot afnemen is, en
hot schijut to blijkon, wat ook al do oorzaak hiorvan moge
zijn, dat doze toestand niet geweton mag worden aan do
schaarschheid van geld.
16—21. Aan dezolfclo oorzaak als vroegor vormold ton
opzigte van hot gobruik gevolgcl door do Ring van Winburg,
dat vacante gomoonten geene godsdienstigo vorslagon
behoefden in to dienen, is hot to wijten, dat thans do
noodige rapporten niot ter tafci worden gelogd van do
gomoenton Frankfort, Roilbron, Buitfontoin, Brandfort,
Lindloy, on Hoopstad.
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Door den Moderator wordt flu do golegenheid gegeven
om over de ingeleverde Versiagen in het algemeen aan
merkingen to maken. Slechts ééne stem laat zich hooren,
dat do verslagen bij deze gelegenheid veel meer bemoedi
gend zijn dan bij eenige vorige.
Dc Moderator oppert do vraag of de ontbrekendo ver
slagen niet nog bij don Scriba Synodi behooren ingediend
to worden.
Ten opzigto van do gemeente Hoopstad, die hior niot
vertegenwoordigd is, wordt berigt gedaan door den Prod.
van Boshof, dat do Afgevaardigde van daar wegons
ongesteidheid vorhinderd is tegenwoordig to zijn, on hot
bovreemdde den spreker, dat van dozen geene schriftelijke
kennisgeving was ontvangou.
Aan do orde is nu do vraag omtrent do inachtnemfng of
niet van Art. 33. Do Preclikant van Bloomfontein zou
door doze Vergadering wilen voorgolicht worden wat eon
Kerkoraad to doen staat, bijaldien in cone gemeento onder
dosze]fs ressort of door loden van zoodanige gemoento
Dorpon wordon gesticht met voorbijzago van Art. 33 der
Kerkowot, on dit zolfe niet ongewaarsehuwd?
Do Prodikant van Fauresmith meent, dat mon van hot
verlodene hot bosto moest maken, on nu to letton heeft
op voorzioniug in doze voor do toekomst.
Do Predikant van Winburg moent, dat men niet to zeor
drukken moest op wets-overtredingen in dergelijke govalion,
nangozion veoi to wijten is aan onbekendheid van gemoente
loden met do Kerkewet. Hij oordeelt nogtans, dat bij do
stiehting van niouwo gemeonten ecu waarborg moest gosteld
worden, dat do vorplichting ten opzichte der tijdelijko
belangon van zoodanige gemeonte kan worden nagekomen.
Do Predikant van Philippolis wijst op do noodzakolijkheid
van do handhaving der Kerkewet, bij do sticliting van
nionwo gemeonton; dat dit van do Kork behoort uit to gaan.
Immers was or vorhaal genoog bij vermeende verongeijking,
daar or van cone lagoro naar eeno hoogere Korkelijko
Vorgadering kan wordon geappelleerd, waardoor derhalvë
aan do vrijheid van hot lidmaat goon afbreuk geschiedt.
Do Ouderling van Phulippolis vestigt do aandaeht der
Vergadoring op do machteloosheid der Kerk in dorgolijko
gevallon, on dit wogons do govaren die voortvloeijen kunnen
uit oene gestrongo handhaving van Art. 33, wannoor men
opzottolijk dat Artikel wil voorbij zion; want dat do Kork
slechts door ondersteuning in dergelijko govallon to weigeron,
dat Artikol toepasson kan, maar ook alzoo den wog open
stelt tot hot stichten van indepondento gemeenten.
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Do Ouderling van Ficksburg meent, dat in govallen van
teugellooze stichting van nieuwe gemeenten, de Kerk weidra
zóó verbrokkeld kan wordon, dat eerlang voor leden dorzelve
de Ned. Geref. Kerk veeleer tot een last dan tot een zegen
zijn zal.
Be Predikant van Boshof beveelt aan, de bekendinaking
der gemeenten met de Kerkewet, waartoe do schoonste
gelegenheid bestaat voor do loden der Synode, als zij na
hunnen torugkeor, versiag doen van de werkzaamhel[en dezor
Vergadering.
Nog andere leden vooren hot woord, en onder deze de
Predikant van Bloemfentein, die nadrukkelijk wijst op de
noodzakelijkheid, dat in alle geval bij de stiohting van
nieuwe gemeenten, de Kerk behoort geraadpleogd te worden.
Wat meer zegt, van den kant der Kerk moesten maatrogelen
genomen wordon om beter te voorzien in de geestelijke
behoeften der zielen onder ressort der Synode, door do
geschiktste plaatsen uit te kiezen voor Buitenkerken.
Be diseussie eindigt met ‘t volgendo besluit: “Be Synode
keurt ten sterkste de handelwijze af van leden der Kerk,
die, met voorbijzage van Art. 33 der Kerkewet, zouden
bijdragen tot de oprichting van nieuwe Dorpen, en zij
betreurt het, dat hot geschied is in meer dan één geval,
geijk het haar voorkomt; en drukt haren wensch uit, dat
Kerkeraden en Ringen, in govallen van voorbijzage van
genoemd Artikel (33) hunne officieelo onderstouning ont
houden zullen aan dergelijke handelingen, door do aanstol
ling van Kerkeraden, hot deelnemen aan Kerkeijke plech
tigheden, enz., enz., te weigeren.”
Do Predikant van Philippolis erlangt het woord, en zou
weusohen, dat do Synode, in verband met het voorgaande,
bepalingen treffen mogt ten opzigte van do stichting van
Kerkplaatsen. Daar evenwel do tijd vorstreken is, wordt
do behartiging van dozen wenk uitgesteld tot D.Y. morgen
ochtend, en de Notulen van heden gelezon.
Met verlof der Vergadering wordt konnisgeving godaan
van do dagolijkscho dienston in doze gemeente tot Zondag
avond, waarna do Yergadering gesloton wordt met gebed,
goleid door den Predikant van Jacobsdal.
Gelezem em qoecigelceurel ler Synodale T7erqadering, Icr
plaatse cds voormeld, op clem l3dem April, 1877.
JOHANNES G. Ouvizn, Moderator.
GUSTAV RADEOFF, Assessor.
ALBS. P. MEIRING, Scriba Synodi.
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DERDE ZITT~NC.
De 1)erde Zitting der Synode van 1877, gehouden to
Smithfield, heeft placts op Vrijdag, den l3den April, 1877.
Do Afgevaardigden zijn alien tegemvoordig.
Do Yergaclering wOrdt geopend, en hot gebed geleid door
den Predikant van Philippolis.
Be Notulen van gisieron worden gelezen. Op doze wordt
aangemerkt, dat aan den wensch gisteren geuit, dat do
Notulen betreffende de Godsdienstige Versiagen mogten
worden verkort, zoodanig is voldaan, dat doze nu te seer
verkort zijn.
Op verzoek van do Predikanten van Bloemfontejn on
Winburg wordt aangeteekend, dat op gisferen, na hot lezen
van ‘t Godsdienstig Verslag des Kerkeraads van Bethlehem,
de betuigiug van deelneming met den Leeraar dier gemeente
in zijn smartelijk verlies, was uitgegaan van den Predikant
van Wiuburg.
Be Sciba des Rings van Fauresmith wenscht to weten of
de Godsdienstige Verslagen nu nog door do Scribas der
Ringen behooren gepubliceerd to worden? Op voorstel van
den Predikant van Boshof wordt besloten, “dat do Gods
dienstige Verslagen sullen worden gepubliceerd en wel door
den Scriba Synodi.” Op cone vraag van dezen oordeelt do
Moderator, dat do publicatie geschieden moet door middel
van hot officieel orgaan dor Kerk.
Aan de orde is do wenk van den Predikant van Phulippolis,
op gisteren uitgesproken, ten opzigte van de stichting van
nieuwe gerneenten.
Do Predikant van Philippolis legt ter tafel hot volgeride
voorstel :—“De Synode bevele den Kerkeraden der grootere
gemeenten dringend aan, om in afgelegeue streken derzelvo
lokaliteiten nit to kiezon ter stichting van Buitenkerken, en
dat zij dit doen met hot oog daarop, dat, ala op zulke
plaatsen Dorpen zouden gesticht worden, doze ten minsto
daarvoor geschikte plaatsen sullen wezen en daarenboven
zoodanig gelegen, dat do Kerk den waarborg heeft, dat dus
gestichte gemeenten hare verpligtingen, ten opzigte harer
tijdelijke belailgen, sullen kunnen nakomen.”
Hierover voeren hot woord do Predikanten van Edenburg,
Bethlehem en Philippolis. Do eerste wijst op de onaan
genaamheden, die hieruit kunnen voortvloeijen, bijaldien
naburige Kerkeraden, ten opzigte van zoodanige Kerk
plaatsen hot niet vooraf sullen zijn eons geworden. Be
Predikant van Philippolis meent, dat dit geen bezwaar
behoeft to zijn, daar Kerkeraden de vereischte overeenkomst
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konden treffen. Do Predikant van Bethlehem acht, dat di~
voorstel, tot besluit verheven, meerdere kraoht zal bijzetten
tot dat omtrent Artikel 33 op gisteren getroffen. Ter
stemming gebragt wordt het voorstel aangenomen.
Aan de orde wordt flu gesteld de beautwoording der
vragen, overeenkomstig Art. 35.
Do Predikant van Boshof verzoekjj als Consulent der
gemeenten van Kroonstad, Buitfontein en Hoopstad, dat in
aanmerking zal worden genomen, dat van deze gemeenten
hetzelfde moet gelden omtrent dit Artikel, als omtrent de
godsdienstige versiagen op gisteren.
Do Consulent der gemeenten Ladybrand en Brandfor~
verzoekt dat hetzelfde in aanmerking zal worden genomen
ten opzigte van deze gemeenten.
Do antwoorden op de respectieve vrageri, volgens
genoemd Artikel, worden nu é~n voor Sen door de Afgevaar
digden flaar den ouderdom der gemeenten gegeven.
Vraag 18 is aan do orde. Dc Predikant van Bethlehem
legt mede over copijen van Doop en Lidmaten Registers
van do gemeente Ficksburg over het jaar 1875. Dc Afge
vaardigden van Fauresmith hebben, gelijk als gisteren
genotuleerd, geene afschriften om in to dienen.
Al do vragen zijn beantwoord. En de gelegenheid words
gegeven, om daarop in het algemeen aanmerkingen te
maken.
D e Predikant van Bethlehem wil niet dat aan de aandacht
der Vergadering zoia ontgaan dat de gemeente Frankfort,
the volgens opgave over do 2,000 zielen telt, slechts 480 leden
zou hebben. Do Consulent dier gemeente verklaart dat
bevreemdend verschijnsel daardoor, dat de opgave slechts
naar gissing is geschied, en die gissing wel foutief kan
zijn; hetgeen zal aantoonen dat de Kerkeraad de gemeente
niet zSó ke~de als hot wel moest. In dezen is thans
verandering gekomen. De gemeente als gemeente staat
niet lager dan andere gemeenten.
Be Ouderling van Frankfort, ondersteund door dien van
Ladybrand, wenscht te weten hoe gehandeld moet worden
wanneer attestaten, ouder dan Sen jaar worden aangeboden;
dit ziet op vraag 17 van Art. 35.
Over doze vraag worden versehillende gevoelens geuit,
en hot laatste van twee voorstellen, naar aanleiding daarvan
ter tafel gelegd, als antwoord daarop gegeven
Do
Vergadering antwoordt, dat dient gelet to worden op do
uitdrukking “attestaten;’ voorkomende in de vraag. Dat
eon attestaat, indien hot ouder is dan een jaar, door den
Kerkeraad der gemeente, waar zoodanig getuigschrift
:—“
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wordt ingediend, bohoort besohouwd te worden als een
certificaat, volgens Art. 66.b., en behandeld to worden ale
alle certificaten.”
Verdere aanmerkiT]gen gesohieden:
Door de Predikant van Philippolis, die do aandacht
bepaalt bij hot in ‘t oogloopend onderseheid, dat or bestaat
bij ernie vergelijking van do bijdragen der respectieve
gemeenton voor de Zending.
Do Predikant van Winburg geeft in bedenking of er niet
bij Synodaal besluit kan worden bepaald, dat des Zondags
ten minston eon vierde des Kerkeraads ter kerke komen.
moot. Voorts dat men nà do morgendienst het Dorp niet
verlaten zal, en alzoo eon slecht voorbeold aan anderen
stollen.
Do Moderator oordeelt dat doze vraag govoegelijk later
kan gedaan worden, wanneer eerst do gewono werkzaarn..
heden zullen zijn afgedaan.
Do Predikant van Rouxvillo wil doze gelegenheid to baat
nemon orn do aandacht to trekken tot hot vorschul van vorm
der rospectievo stukken. Voorts wijst hij op zokero in hot
oogloopondo onjuisthedon; terwijl toch do Kerkeraden
door hunno onderteokening dio bokrachtigden. Do sprokor
wijst op hot schijnbaar gering getal dor aangonomenon on
godoopten in do gomoonto Rouxville, vorgolokon bij hot
getal door don Korkeraad van Woponor gonoemd. Dit
laat zicli daaruit verkiaren dat hot verslag van do gomoente
Rouxville in doze slochts loopt over negen maanden. Wat
do bijdragen voor do Zonding botreft, do common door
doze en gono gomeento gostort, klinkon groot, doch horn
blijft ~lo vraag onbearitwoord, of ook Zondingwerk binnen
die gomoonton wordt godaan.
Dit laatste geeft don Predikant van Boshof dadolijk
aanleiding om aan to toonen, hoe hart en hand voor het
work der Zending binnen dio gomoento hoeft opon gostaan.
Do Prodikant van Winburg bopaalt do Vergadoring bij
do ongonoogzamo konnisnoming van do inwondigo zending
door do Kerk als zoodanig, daar in hot Artikel (35) voor do
Kork-visitatio slechts ééno vraag daarvan gowaagt.
Do Prodikant van Edonburg wil do aandacht dor Vorga
dering bepaald hobbon bij do versohillendo antwoorden op
Vraag 27 van Art. 35, botreffondo collocten voor do
Zending, die zoer indirect gogovon wordon.
Den Prodikant van Bloomfontein is opvallend do wijzo
waarop do antwoorclen van Kerkeraden hier worden
ontvangen. Hij vestigt do aandacht op Vraag 6 van Art.
35, omtront Zondagscholen, en acht het wonscholijk, dat
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voor hot vervolg elk gegeven antwoord afzonderlijk zal
worden overwogen.
Ten opzigte der aanmerking van den Predikant van
Winburg, verwijst do Predikant van Philippolis naar Art.
59, om aan to toonen, dat do Kerk wol degolijk kennis
neemt van do Zonding binnen do gemeenten.
Eeno pauze wordt verleend. Na afloop daarvan worden
do aanmerkingen vorder gehoord op do antwoorden der
vragen bij Art. 35.
Ds. Maeder hoopt wel do gelegenheid to hebben later
over de Zending meer opzettelijk to spreken.
Thans
verwijst hij naar do algemeen bovestigendo antwoorden op
do vragen 3 en 4 bij Art. 35, ten opzigte dor Avondmaals.
viering. Dit is zeker 00110 liohtzijde. Maar of het, naar
hot Avondmaal gaan, niet to zeer zoo veel beteekont als,
ter Kerko gaan. Op oeno motie van ordo wordt van dit
punt (do antwoordon op Art. 35) afgestapt.
Ten opzigto der ontbrekendo godsdienstigo versiagen
boveolt do Synodo, dat dezelvo binnon drie maandon don
Scriba Synodi zuilon worden toogezonden.
Aan do ordo is do genomeno census der vorschillendo
gemoenten. Ret blijkt, dat do gedrukto vorm voor het
Demon daarvan aan sommigo Afgevaardigden geheel onbe-.
kond is, en dat mitsdien overeenkomstig dezelvo geono
verslagen zullen kunnen worden overgelegd.
Om hot work to bespoedigen wordt hot volgendo
bosloten :—“ Do Synodo bevelo don Soriba Synodi, andoro
vormen voor do telling der gemeenten naar do onder
scheidene Kerkeraden to zendon met hot bevel, zo in to
vullon en binnen drio maanden aan den Scriba Synodi
wederom to doen geworden, die dan in hot officieël orguan
der Kerk den uitslag dier telling zal moeten mededeelen.”
Sieohts door do gomeenten Jacobsdal, Philippol~8 en
Bethulie wordt do census overeenko?nst~y do voorschreven~
vorm ingediend.
Do stukken overeenkomstig Art. 35 wordon door den
Moderator opgeëischt.
Do Beschrijvingspunten* komon flu in behandeling, en
wordt No. 1 daarvan aan do ordo gesteld. Do Predikant
van Philippolis geeft zijno redenen op waarom hij dit voo~r
stel gedaan heeft.
Do Predikant van Edenburg leesf~ uit do Notulen der
Synode van 1874, op bladzz. 18, 19 on 21, hotgeon op doze
zaak betrekking heeft, om aan to toonen, dat do opdragt
*

Zie Bijiagen, onder I.
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van die Synode opgehouden heeft to rusten op den eerst
gedepjitoerde.
De Predikant van Rouxvilie, als Socundus benoomd, heeft
gewigtige redenen gehad, destijds aan do Synode voorge
houden, waarom ook hij aan den opgedragen last niet kon
voldoen. “Do Synode hoeft met leedwezen vernomen dat
de Afgevaardigden naar do Conferentie der Franscho
Zendelingen niet aan do hun opgedragen zending konden
voldoen.” Met dit besluit is over hot Besehrijvingspunt
beschikt.
Be Scriba geeft kennis dat door eon privaat schrijvon
berigt was ontvangen van den Afgevaardigde van Hoop
stad, den Breeder Ouderling P. 0. Schoita, dat dezo hier
niet tegerawoordig kon zijn.
Beschrijvingspunt 2 is aan do orde. Do Predikant van
Philippolis, als Afgevaardigdo naur de Synodo der Nederd.
Geref. Kerk van do Kaapkolonio, leest zijn rapport.
Door hot afstemmen van een drietal voorstellen, na hot
hooren van dit rapport tor tafel gelegd, blijkt, dat do
Synode volgeus betuigiug van den Moderator daarop geen
autwoord wenscht to goven. Ret is ZHEerw. bed, dat
voorstollor, van dezen aard hot eon na hot ander worden
afgostemd.
Beschrijvingspunt 3 komt in behandeling. Do Mode
rator steit te zamen met Bosclarijvingspunt 3 nan do
orde Beschrijvingspunten 4 en 56. Bij do toolichting
daarvan geeft de inzendor van tweo dorselven, do Pre
dikant van Jacobsdal, to kennen, dat hij namens do vole
leden der gerneonto van Jacobsdal, die door do politieke
schikking buiton do grenzen van den Yrijstaat zijn govallen,
van doze Synodo zon willon woten, of zij nog kerkolijk
onder Jacobsdal mogen sorteren. Do Predikant van
Philippolis geeft zijne bevinding in doze to kennon. Ziju
bezwaar, bijaldien op de vraag van den Loeraar van Jacobsdab bevestigond zal worden geautwoord, zal blijven bestaan
met betrekking tot do hevestigiug van huwelijken. Do
Predikaut van Boshof, eon voorstel ter tafel leggende,
naanelijk: “Aau do bedoelcle leden van do gerneente van
Jaeobsdal wordo geantwoord, dat naar hot oordeel van
cieze. Vergadei•ing or geeno naooijelijkheid bestaat, waarom
zij uiot aan do Kork van den 0rauje~Vrijstaat kunnen
Lii jren behooren,” meent dat de Synode do leden ouzer Kork
op do Diamautvelden onder hare vieugeien nemen moest.
Eon under voorstol wordt ter tafci gelegd door den Predi
kant van Wiuburg: “Be Synode rado den Predikaut van
~iaeobsdal, met zijn werk onder do gemeenteleden, vroeger
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sorteronde onder Jacobsdai, voort to gaan. Hij sohikke zich
ochter in nile bnrgelijke dingennaar do wetten van Grikwa~
land West.” Een en nuder lid voert over deze zaak hot
woord. Ret ware to wensehen, dat do uitgovalleno Jacobs
dalsohe gerneenteleden cone memorie naar deze Yergadering
haddengezonden. Eon ander spreker acit, dat de ledon onser
Kerk in hot tegenwoordig Grikwaland West maar alto
zeer zijn verwaarloosd, zoowel door do Kerk van do Kaap
kolonie, als door do Kerk van don Oranjevrijstaat. Naar
aanleiding van dit laatste wordt oono korte gesehiedonis
opgehaaid van do bemoeijing der ‘Trijstaatsohe Kerk met
hare loden op do Diamantvoiden. Ten opzigto van hot
geen flu to doen staat, meent flog eon ander sprekor,
dat or goon bezwaar bostaat, waarom loden onsor Kerk,
wonende in Grikwaland West, hunno geostolijke voor
regten niet to Jacobsdal zouden gonieton; doch dat or
wol bezwaren bestaan, wanneor zij als gomeonte bij do
Kerk van den Oranjevrijstaat zouden wordon ingelijfd.
Na cone aanbeveling van het twoedo voorstel, door wader
eon nuder spreker wordt, daar do tijd reeds verstrekon is,
do verdere behandeling dozer zonk uitgestold tot D. V.
Inorgon.
Nadat op cone motie van orde do tijd van zittiugnemon
der Synodo van 10 tot 1 des morgens, en van 3 tot 5 des
namiddags, was gowijzigd, worden do Notulen van hoden
gelezen en do Vergaderiug met gobed gesloten. Hiorin
gaat do Ouclorling van Phiiippolis voor.
Gelezen em geteelcend ~er Vierde Z’iUing der Synode
op den l4dem April, 1877.
JOHANNES G. OLrvIER, Moderator.
GUSTAV RADLOFF, Assessor.
ALEs. P. MEIRING, Scriba Synodi.

V~ERDEZ~TTaNc.
Do T7ierde Zitting dor Zesde Synodale Vergadering heeft
plants op Zaturdag, den l4cIen April, 1877. Togenwoordig
zijn al do leden.
Do Voorzitter roept do Vergadering tot do orde, on ver
zoekt den Predikant van Rouxville in hot gebed voor to
gaau. flit gesehiedt.
Worden gelezen on gearresteerd do Notulen van gisteren.
Do Scriba legt ter tafel een tweetal stukken heden
ontvangen, zijnde cone momorie nit do gemeento Heilbron,
en cone missive van den Wel-Eerw. Jooste, nit do Transvaal.
Be Moderator stelt deze in handen van do Regtscommissie.
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Ms cone motio van ordo wordt ter tafel gelegd cen voorstel
van den Prodikftnt van Bloemfontein, gesecondeerd door
dien van Rouxville, en door de Vergadoring aangenomen
“Do Moderator benoome eene commissie van twee of drie
loden dezer Vergadoring, om een programma der verdore
Synodale werkzaamhoden op to stellen, en vooral do Beschrij
vingspunten op zoodanige wijze to rarigschikken, dat do
versohullende onderwerpen met de moeste vrucht on het
minste tijdverlies sullen knnnon behandeld worden.”
Bit afgedaan zijndo, verwijst de Moderator naar hot
Synodaal bosluit van 1869, voorsohrijvende dot en wanneer
Synodalo Conferentien mooten gehouden worden. Be
tijd alzoo bepaald was thans aangebroken. Conferentien
hebben haar eigenaardig nnt; dat de flu te houdene eene
vruchtbare zij.
Ziju Hoog-Eerwaarde had het genoegen, namens do
Modoratuur, en mitsdien namens do Synodo en do gemeonte
her tegenwoordig, don hooggeachten Landdrost van Smith
field, den Wel-Edelon hoer J. Harvey, to verzocken,
gedurendo doze Conforentio der Synode met gemeonteleden,
don voorzitterstoel to bekleeden. Aan dit verzoek wordt
voldaan.
Do heer Harvey don voorzitterstoel ingenomen hebbende,
rigt eon gopast woord tot do aanwezigen. Hij was tot do
plaats ingenomen, ongezocht geroopen. Hij schaamde zich
dos Evangeies ~an Jesus Christus niet, en verheugde zich,
dat do band van broedorsehap tussehen versohillende
Gezindten alzoo aan het licht komt. Thans meer dan ooit,
was hot noodig, dat Christenen elkander do broederhand
rcikten.
NB.—Het onderwerp, door de Conferentlo thans behan
deld, was: “Do roeping van onzo Kerk.”
I. Met hot oog op do Jeugd.
II. Met hot oog op de Voiwassenen.
Be vorschillende onderdeelen, hot eon na hot under over
wogen, waron :—1. Opvoeding. Vanwaar do toekomstige
arbeidersin des Heoren Wijngaard? 2. Do Zondag School;
3. Jongelings-Veroonigingen. Voorts: 1. Persoonlijke Gods
dienst; 2. Do Opbouw der Gemeente: Openbaro Eeredien
sten en in verband tot doze, hot G-ezang; 3. Uitbreiding van
Gods Koningrijk—de Zending.
Eene groote mate van levendigheid en ernst kenmerkten
do vorsohillende sprekers.
Nadat do onderwerpen waren afgehandeld, en toen do
ti;d verstreken was, eindigdo doze Conferentie met oene
motie van dankbotiiiging door den Predikaw~ van Bloom-
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fontein can den goaohten Voorzitter, die, a1&~r den Voorzit
terstoel te verlaten, verklaarde: 1k kan van harte zeggen,
het was mij goed hier to zijn geweest, en betuigde: wij
hebben veel te leeren, wij hebben veel te doen.
Do Moderator zijno plaats ingenomen hebbende, ver
daagt de Vergadering ten 1 are tot D. V. Maandag
morgen op den bepaciden tijd.
De Predikant van Fauresmith doet bet dankgebed.
Gelezen, goedgekeurd en geleekend icr Vijfcle Zithng
der Bynode van 1877, gehouden ler placdse ale do
vorigen, op Jlfaandag, den l6dem April, 1877.
JOHANNES 0-. OLIvIER, Moderator.
GUSTAV RADEOFF, Assessor.
ALBS. P. Mzininc, Scriba Synodi.

VLJFDE Z~TTINC.
Do TTijfde Zitting heeft plaats op Maandag, den 1 6den
April, 1877.
Afwezig zijn do Oaderlingen van Fauresmith, Philippolis
en Bethulie. Do Vergadering wordt tot do ordo geroepen.
Do Predikant van Bethiemen opont met gebod. Do Notulen
der vorige zitting worden golozen on geteekond.
Wordt ontvangen on gelozon vorsiag van do Oommissio
van Bezigheid, in do laatsto Zitting benoemd.
Wordt aan do ordo gesteld do toestand der gemoonto
Jacobsdal. Do Predikant van Winburg wenscht, dat op do
gomoento van Boshof van toepassing zou worden gemaakt,
hetgeen nu do gomeonto van Jacobsdal geldt. Ret voorstel
van den Predikant van Boshof in deze zaak ter tafel gelegd,
wordt met toestemming van zijn secondant, den Predikant
van Jacobsdal, on hot verlof der Vergadering teruggotrok
ken. Do Predikant van Jacobsdal heeft hot eerst hot
woord, en meent dat dezo Vergadering do zaak in rijpo over
woging bohoort te nemen. Do Predikant van Winburg had
liefst gezion, dat in do zaak besloten was, zonder dat or voel
over gozegd werd, torwijl hot dor Vergadering nint ontgaan
moot, dat zoor togonstrijdige bolangen hier in hot spel komen.
Do Notulen op doze zaak betrekking hobbendo, worden
golezen (hi. 235). Na flog oon en andor woord, wordt hot
voorstol tor tafel in omvraag gebragt, met dio vorstand
houding, dat hetgoen do gemoente van Jacobsdai goidt,
ook betrekking heeft op do gemoente van Boshof. Dit
voorstel wordt aangenomon.
Ondor do discussio op dit punt verschijnon do afwezigo
Broedors Oudorlingen ter Vergadering.
Beschrijvingspunt 56 wordt can do orde getteR.
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Do Predikant van Jacobsdal voert bet woord ter opheldering
dearvan. Do Onderling van Bloemfontein wijst op Art. 26. Er
wordt een voorstel ter tafol gelegd, orn do zaak naar den Rng van
Fanresmith te verwijzen. Bit geschieddo door den Prodikant
van Boshof, gesocondoerd door den Onderling van Bloemfontein.
Daar evenwel de Predikant van Jacohsdal bij do toe]ichting
van zijn Besohrijvingspunt ook Boshof noemt, eene gemeente
in den Ring van Winburg—bijaldien de vergadoring afwijkt van
dit Bescbrijvingspunt—behoort deze zaak ook voor do Synodn
(vergelijk Art. 176). Na nog eon en ander woord wordt beslo
ten :—“ Doze Vergadering neme op den wensoh van den Predikant
van Jacobsdal, de gemeente van Boshof op in Beschrijvingspunt
56.” En wordt vervolgens hesloten, voorgosteld door den Predi
k-ant van Bosbof, gesecondoord door den Onderling van Bloemfon
tein :—“ Be Prodikant van Jacobsdal worde verwezen, roar zoo
ver ziju verzoek de grenosoheiding tusschen de gemeenten Jacobs
dal en Fauresmith geldt, naar den Ring van Fauresmith, en
waar bet do lijnsbepaling tussohen de gemeenten Jaeobsdal en
T3oshof aangaat, worde eene Commissie nit doze Synode
benoernd, ten einde eene hetere lijnsbepaling te bewerkstelligen.”
Als eeue motie van orde wordt ter tafel gelegd: “~,ToorsteI van
den Ouderling van Ficksburg, gesecondoerd door den Predikant
van Edenbnrg, en aangenomen; verzoekende om revisie van den
nitsiag der behandeling van hot Rapport des afgevaardigden near
do Kaapsche Synode. En wordt ter tafel gelegd door don Prodi
kant van Bethlehem, gesecondeerd door dien van Harrismith, bet
volgend voorstel, dat met algemeen sternmen wordt aangeno
men :—“ Do Synode brenge haren afgevaardigde naar de
Kaapsehe Synode baron dank toe voor do wijze waarop hij zijne
zendiug heeft volbracbt, blijkens bet van hem geboord versing.”
Aan de orde is nu Rapport der Rationarii. Bit wordt met
dank ontvangen, en verder hesioten, dat hot Nj de Synodale
Archieven zal worden bijgclegd, en dat gecertificeerde copijen
daarvan staande de Vergadering zullen worden vervaardigd, en
nan ieder der Ringsqua~stors ééne van deze in handen zal worden
gesteld, en dat onmiddelijk bet Rapport van stuk tot stuk ml
warden bebandeld.
Het eerst komt aan do orde, do boeken van den Qmnstor
Synodi. Deze worden correct bevonden. Vervoigens wordt
op do vraag, of ook niet de boeken van den Qu~estor
Synodi met bet einde van het burgorhjk jaar behooren
afgesloten te worden, bepanid :—“ Be Synode wil verstaan
hebben, dat volgens Artikel 30, d. (vergel. Notulen van 1874,
N. 23), alIe kerkelijke Rekeningen, behalve die van den Qu~stor
Synodi, met bet oinde van het burgerlijk jaar afgesloteu zuilen
worden.”
Het Rapport* van den Scribaen Qwestor Synodi wordt gelezen,
waarna do Vergadering voortgaat met do behandeling van bet
Rapport der Rationarii. Be Prediktuit van Bioomfontcinberigt,
*

Zio Bijiagen, onder II.
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dat de rekeningon betroffende hot Prod ikanteu Pensioon Fonds

van de geineenten Winbnrg, Bmndfort en Ladybrand in ziju bezit
waron, on do golden voor dat Fends door de genoemde gemeenten
geheven, ann hem als eenen der Rationarii warm verantwoord.
Naar aanleiding hiervan wordt besloten, dat nile stakkon, die per
abuis niet in handen der Rationarii zijn gewoest, naar deze Corn
missie sullen worden verwezeu em daarover to rapportoren.
Ten opzigte van het opgobragte van zitplaatsgelden wordt
bosloton
Aangezion het bIijkt., dat wegons gewoonte van den
Ring van Wiriburg bij do afgevaardigdon van dien Ring, eon
misverstand bestond over do opvatting van Artikel 230, a. (vergi.
met het N. B., Artikel 40) beveelt do Synode aan, dat bet
onthrekende onder dit hoof d door middel van Ringsqwestors
worde aangevuld.”
Ton opzigte van do copijen van Lidmaten Registers, wordt
gewezen op Art. 35, punten 18 en 16, waarnit blijkt, dat zoowel
van aangenomenen nb aangekomeiien verantwoording behoort
gedaan to worden.
Op do vraag, hoe gebande.ld meet worden ten opzigte van
gemeenten waar goene zitplaatsen zijn vorhnurd, wordt een voor
stel ter tafel gelegd, daarna do Vergadering vordaagd tot na do
pause, teen met verlof dor Vergadering, in de plaats danrvan wordt
gesteid en aangenomen een nuder voorstol, inidende
De
Synode besluite, dat hot verhuron of niet van zitplaatsen valt
onder bepaling vau Artikel 44; maar aangezien bet beginsel der
regtvaardiglioid cisoht, dat do gemoenteiijke beflingen naar
evenredigheid geschioden; zoo bepaalt doze Vorgadering, dat
Kerkeraden van gemeenten, waar goeno zitplaatson verhuard
worden, jaarlijks onder dit hoof d £10 voor hot Synodale Funds
opbrengen.”
Naclat een voorste1 ter tafel was gelcgd, em niet vordor in do
hijzonderheden van bet versing der Rationarii to troden, wordt
eon ander als amendemont daarop aangonomon :—“ Daar do wet
dnidclijk spreekt omtrent do hoffingen voor het Prediknnten
Pensioon en Weduwen Fonds, zoo worde bet dofeotieve in sum
mige rokeningen op doze punten door de Qunstors der Ringen
don vorsohilbenden Kerkoraden aangewezen, met last em zoo spoe~
dig mogelijk het ontbrekonde nan to vallen.”
Wat aangaat de heffingon nit Registration voorDoopsbedienin
gen, blijkt de wet voor moer dan eeno opvatting vatbaar to zijn.
Do HoogEerw. Moderator hooft in dezo bet woord, terwiji
do Voorzitterstoel door den Assessor wordt ingenomen.
De gedaehten~wissoling over dit punt Ieidt tot bet volgend
besluit :—“ Dc Synodo wil verstaan hebben, dat veer do Rogis~
tratie van Doopsbedieningen die gratis geschicdt, niots bohooft
opgebragt to worden.”
Ook omtrent de opvatting der wet, ten opzigto van huwelijks
loges, sohijnt er versohil to bcstaan.
Eon voorstel op dit
punt ter tnfel gologd, orn onder bet hoofd : Huwelijkon
op gewonen tijd, Artikol 40 (Synodale Besluiten van 1865
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on 1867), de woorden “gewone tijd,” met hot oog op Artikel
230, d. to roijeren, afgestcmd zijade, wordt besioten
Do
Synodo wil verstaan hebben, overeenkomstig Artikels 40 en 230,
d., dat de heffingen voor huwelijksbevestigingen zullen gesehieden
als volgt :—“ Voor hot Synodale Foods, hnwelijkon alleen op
gewonen tijd; voor hot Predikanten Weduwen Fonds, huwelijkeu
op buitengewonen tijd; en voor bet Predikanten Pensioen Fonds
huwelijken, zoowel op gewonen als buitengewonen tijd.” Dit
was voorgesteld door den Predikarit van Philippolis, gesecon
deerd door den Predikant van Boshof.
Voorts wordt besloten, dat op de aanbeveling der Rationarii:
dat vormen voor de gemoentelijke heffingen zullen worden ver
vaardigd, gedrukt en verspreid, actie zal wordon genomen.
Overigens, dat do reiskosten en vacatiegelden der Curatoren van
do Grey College en van do Zending Commissie nit bet Synodalo
Fonds behooron betaald to worden; doch dat dit besluit geene
terugwerkende kracht hebbe.
In verband met dit Rapport en op cone vraag van den Qinestor
Synodi, wordt besloten, voorgesteld door den Predikant van
Boshof, gesecondeerd door dien van Bethlehem, “dat alle bij den
Qna~stor Synodi ingediende versiagon door dezon behooren to
worden nagezien en bepaaldelijk, dat hot gehevene voor het
Synodale en Predikanten W eduwen Fonds onder elk hoofd behoor
lijk wordo verantwoord.” Nog eenige gedaehtea worden go
wisseld over dit laatste rapport, en de Vergadering verdaagd
tot morgen (D.V.), daar do tijd reeds verstreken is ; terwijl aan
de Rationarii dozer Vergadering wordt opgedragen cone annbeveling to doen, welke stukkon volgens Artikel 23 d. nan
den Qna~stor der Synode behooren toegezonden to worden.
Op cone motie van orde, omtrent het houden van Avondzittin
gee, word goon besluit genomen.
Do Vergadering sluit met dankgebed, nadat do Notulen zijn
gelezen, geleid door den Predikant van Harrismith.
Gel ezea, goedgelceurd en vastgesteld ter Vergadering,
op 17 April, 1877.
GUSTAV RADLOFF, Voorzitter.

C. S. MORGAN, Assessor Secundus.
Aans. P. MEInING, Scriba Synodi.
ZESDE Z~TT~NC.
Do Zesde Zitting van do Zesde Synodale Vergadering wordt
gehouden op Dingsdag, den l7den April, 1877.
Al do loden zijn tegenwoordig.
Do HoogEerw. Assessor roept do Vorgadering tot do orde en
doet mededeeling, dat do Moderator Synodi gisterea avond naar
huis goroepon is, wegens ernstige ongesteldheid van ZHEerw.’s
echtgenote.
Hij doet do mededeeling thans, opdat deze Ver
gadering baron Voorzitter onder deze omstandighcden in hot
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bijzonder in den gebede gedenken ml. Hij zeif gaat in hot
gebed yoUr.
Eene motie van orde Icr taf ci geiegd, wordt met unaniome
stemmen aangenomen, luidende ais volgt :—“ Deze Vorgadering
vernam met hartelijk leedwezen per monde van baron Assessor,
dat haar Moderator onverwaohts huiswaarts geroepen is, onder
do genoemde pijniijke omstandigheden, en spreokt bij doze hare
innige doelneming met hem uit.”
Am de orde wordt gesteld, de benoeming van eenen Assistent
Assessor. Met voistrekte meerderheid wordt gekozen de Pro
dikant van Rouxviile.
Op eene motie van orde, besluit do Vergadering dat van heden
af avondzittingen zuUen worden gehoudon van half aeht tot 9
lire toe.
Wordt nu ter tafci geiegd en gelosen, hot “ Supplement
Rapport” van do Rationarii. Dit wordt ontvangen. Ten opzigto
van do vraag door den Qa~estor Synodi in zijn Rapport, welke
stukken door Ringsqmostors aan hem behooren to worden bezorgd,
wordt aanbovolen, die wolke genoemd zijn in Artikel 30, b,
bladzijde 12. Do Synode besluit doze aanbeveling over to nemen
met do bepahng, dat daarbij zal worden govoogd do stukken
onder lit, d. van hetzeifdo Artikol. Eon twoedo aanboveling in
hot genoomd “ Supplement Rapport” is omtrent do vorm voor
do gomoontelijke heffingen, voigens besiuit van gisteren. Doze
wordt goiezen en aangenomon.
Nu komt in behaudeling hot Rapport der Rationaril, ten
opzigte der heffingon voor hot Predikanten Weduwon Fonds in
vorband met dat van don Qwustor Synodi. Doze heeft hot
woord, en, wijzende op do Rapporten van Rationarii van doze
en do vorige Synodalo Vergadering, en op do stukkon voorhanden,
foont aan, dat in don Ring van Winburg, sodert het jaar 1866,
do heffingen voor hot ProdikantenWeduwon Fonds niet afzonder
lijk van die voor het Synodalo Fonds waron verantwoord.
Na hem voeren hot woord in dozo, do Predikanten van Win
burg, Bloemfontein, Philippolis en andere, on wordt eindelijk
besloten :—“ Do Qu~stor doe Rings van Winbnrg doe gespecifi
ceord. vorsiag van hot gehovene voor hot Predikanten Weduwen
Fends sodort 1875, van do gomoenton sorterende onder dien Ring;
en doze Synodo stoilo onmiddolijk nit afgevaardigdon behoorendo
tot den Ring van Winbarg in doze Veigadoring, oone Commissie
nan, ton einde eon onderzoek in doze zaak in to stellen, welke Com
missie voliodig Rapport sal ioveron aan den Qwnstor Synodi, van
bet gehovene in don Ring van Winburg voor hot Predikanton
Weduwon Fonds sedert 1866 tot on met 1875.” Op voorstel van
den Predikant van Bloemfontein, gosecondeerd door dien van
Edenburg, wordt besloten voor afgehandeld. to bosohonwen Sn
hot Rapport van do Rationarii en dat van den Qu~stor Synodi.
Do RoogEerw. Assessor neomt wodor don Voorzitterstoel in en
steit aan do orde, in verband met het Rapport dor Rationarii,
Beschrijvingspunten 5, 6 en 53. Wat hot Predikanten Pensioen
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Ponds betreft, wordt do Predikant van Jacobsdal, op eeno
vraag door hem geclaan, verwezen naar Artikels 1, 2 en 3 van
het Reglernent op bet gezcgd Ponds, te lezen op bl.19—20 van
deNotulen der Synode van 1874.
Voorts worden gelezen Rapporten van de Commissie van Admi~
nistrateurs :—
(a.) Van die voor den Ring van Fauresmith, door den Predi
kant van die gemeente;
(b.) Van die voor den Ring van Winburg, door den Predi
kant van Bloemfontejn.*
Deze Rapporten worden aangenomen. Op Cone vraag volgens
Beschrijvingspunt 6, berigten de Administrateurs, dat zij nan
de aanbeveling bij Artikels 4 en 6 van het Reglemont op hot
Pensioen Ponds—Notulen, bI. 21, Synode l874—om versehul
lende redenen, geen gevoig hebben gegeven. Op do vermelding,
dat zeker dccl van bet geld in de Bloemfontein Bank is gedepo
neerd, wordt in overeenstemming met een wenk van den Onder
ling van Ficksbarg gewezen op Artikel 7 van gezegd Reglement.
Deze Versiagen worden, op voorstel van den Predikant van
Winburg, ten fine van rapport daarover, in handen gesteld van
eene (Jommissie. Deze Commissie zal bestaan nit do Predikaaiten
van Jacobsdal en Bethlehem.
Ten opzichte van Beschrijvingspunt 53, geldende de oprigting
van een eigen Predikanten Weduwen Ponds, wordt besloten :—
“ Deze
Synode blijve in dezelfclo verhouding tot de Synode van
do Kerk in do Kaapkolonie, ten opzigte van bet Predikanten
Weduwen Ponds als tot heden toe.”
Eene pauze wordt verleend.
Wederom gezeten, wordt gehoord hot Rapport der Rogts
commissie. Dit Rapport wordt ontvangen en besloten hetzelve
stuk voor stuk to behandelen. Ann do orde is : Punt I.
Hetgeen vermeldt wordt omtrent Do .Faldcel. Hierbij komen in
behandeling Beschrijvingspunten 49, 50 en 51. Eene Memorie
van Se Redactio, op dit punt betrekking hebbende, wordt gelezen.
Wat do aanbeveling der Regtscommissio betreft, wordt het
woord van vcrschillende zijden gevoerd voor en togen het won
schelijke en uitvoerbaro dor publicatio van Do Falcicel cm de 14
dagon. Het wensehelijke wordt beaamd; maar hot uitvoerbare
botwijfeld. Eindelijk worSt besloten :—“ Do Synode neine do
aanbeveling der Regtscommissie met betrekking tot Do iPaicicel
nan; zijude do vcrklaring van dit tijdschrift ale hot offieieel
orgaan onzer Kerk met de Lepaling, dat nan do Redactie eeue
subsidio zal worSen toegekend van £60 des jaars; dat van elk
nummer eon exemplaar aan elken Kerkeraad onzer Kerk gratis
sal worden toegezonden; eindelijk dat den Predikant van Bloem
fontein, S5nen dor loden van Se Reclactie, bet officieei gedeelte
van dat orgaan sal zijn toevertrouwd.”
*

Zie Bijiage, onder III.
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Ondor do bebandeling in bet voorgaande wordt door den
Scriba de aandaeht van den HoogEerw. Voorzitter getrokken tot
hot feit, dat hier aanwezig is Be. Rossouw, do Leeraar van do
Gemeente Simonsstad, van do Kerk in de Kaapko]onie. Do
Voorzifter verzoekt den Assistent Scriba dezen Brooder namens
de Vergadering nit to noodigen ecu plaats in haar middon
in fe nemen. Pit gescbiedt. Een woord van verwelkomiug van
den Hoog-Eerw. Voorzitter wordt van eon gepast antwoord van
dien Broeder govolgd.
Punt II. van hat Rapport der Regtscommissie is can de ordo,
handelendo over een vorzoek van Ps. J. H. Cloeto, orn horn
behulpzaam te zijn, ten eindo ook in do Kerk van de Kaap
kolonie beroepbaar to worden gesteld. Do woordvoerder dozer
Commissie, do Predikant van Winburg, spreek-t in hot breede ter
verclnidelijkfng van hot verzoek en van do aanbeveling der
Regtscommissie daarop gegrond. Do Predikant van Philippolis
hoeft bezwaar tegon de bewoording in do aanbeveling “vol
doende behoort goacht to worden.” Hetze~fdo bezwaar doelt met
hem do Predikant van Edenburg. Het verzoeksohrift zeif was
aan Ds. Cloete, die nu vortrokken is, teruggegeven. Na nog eon
en ander woord, wordt besloten: “Do Synode nomo do aanbe
veling der Regtscommissie aan.” (Zie Bijiagen).
Punt III geldt cone missive van afgevaardigdeu ~door do
Kerk van do Transvaal, Ps. Jooste on zijn medegedeputeerdo.
Hierop wordt besloten do aanbeveling der Rogtseommissie aan
to nomen, zijnde oone betuiging van leedwezen daarover, dat
gedeputeerden hior niet tegenwoordig konden zijn, enz.
Pant IV., zijnde oene momorie van eenigo loden van do
gemeento Lindley, om ondor Heilbron to behooren.
Doze
wordt vorwozon naar den Ring van Winburg. Hiermede
is hot Rapport afgehandeld, en wordt voor haren arbeid door
den Voorzitter namens doze Vergadering dor Corumissie dank
gezegd.
Aan do orde zijn nu Boschrijvingspunfon 33—85. Do Predi
kant van Winburg spreekt, als Voorzitter van don Ring van
Winburg, for opheldoring van hot eerste en bet derde, en do
Onderling van Bloemfontein for opholdering van het tweode
dor gonoemdo Beschrijvingspunten. Verschillende voorstellen
wordon for tafel gelegd en do zaak breedvoerig besproken, zijnde
do vraag omtrent jaarlijksehe Synodale en Ringsvergadoringen,
en oindelijk besloten: “Besehrijvingspunt 34 worde aangeno
men met do bepaling, dat de Ringen slechts ~Sns per jaar vor
gaderon on literae b, c, on d, voorscbrijvende tijdsbepalingen,
worden woggelaton.” Pit besinit is niet gevailon dan eerst na do
pauzo.
Als in verband staando tot hot vorig besluit, hoeft een nit
voerigo gedaehtonwisseling plaats, gedurendo wolke verschillende
voorstellen for tafel worden gelegd, on wordt aehtereonvolgons
besloten
1. Be Ringon vergaderen op den 3deu Donderdag van October.

218
2. Do Synode vorgadere op den 2den Woensdag van Mei.
3. De reis- on verblijfkosten aan afgevaarthgden naar do
Ringon blijven bepaald als tot hiertoe.
4. Dc reis- en verblijfkosten ten opzigte van Synodale Vorga
deringen blijven als to voren.
5. De Synodo vergadere to Bloemfontein.
Do WelEerw. Zendeling verkrijgt verlof, later cone vraag
otntrent do oproeping, enz, van do Ringsvergaderingen, volgens
hot voorgaand besinit, ter sprake to brengen.
Nog cone motio van orde door den Predikant van Faurosmith,
nopens do gevolgen van het besluit dezer Vergadering ten opzigto
van hot verkiaren van Do Falcicel, als hot orgaan dor Kerk, wordt
tot later versehoven.
Op verzoek van den Predikant van Phillppolis, wordt door den
HoogEerw. Voorzitter, met toestemming dor Vergadering, vorlof
verleend om op morgen naar huis torug to keoren wegons drin
gendo familie aangelegenhedon, en ovorigens, vóór hot opbreken
van dezo zitting, bet eon on andor ton opzigto van hetgeen nog
bohandeld moot worden, in bet midden to brengen. Do spreker,
in eene geänimeerde aanspraak, wijst achtereonvolgens op Be
sehrijvingspunt 45, omtrent hot vorleonen van meerdere mag~
aan do Moderatuar; op Besehrijvingspnnt 29, geldende do handhaving der tueht tegenovor do bemoeijingen cler Engolsehe Epis~
copale Kerk; op Besohrijvingspunt 15, ton opzigto van het
aanstaande Pan-Presbyteriaansch concilie, te worden gehouden
te Edenburg, Schotland; eindigende mot aan do Vergadering
dos Heeron zegen too to wensehen.
Do tijd is reeds lang verstreken en do Notulen worden gelezen.
Eon woord van hartolijke deelnoming met den Leeraar van
Philippolis, van wego de omstandigheden, waaronder hij geroe
pen wordt do Vergadoring zoo vroegtijdig to verlaton, wordt
gevolgd door hot dankgebed, waarin do WelEerw. Zendeling
onzer Kerk voorgant.
Geleze~ em geteelcencl, goedgekeurd njnde, op do 7de Zitting
der S’ynode van 1877, te Smithfield, op den l8den April, 1877
GUSTAV RADLOFF, Voorzittor.
C. S. MORGAN, Assessor Socundus.
ALas. P. MEIRING, Scriba Synodi.

ZEVENDE Z~TTINC.
Do Zevende Zitting der Zesde Synodale Vorgadering, wordt
gohoudon op Woensdag, den l8den April, 1877.
Do loden ziju tegonwoordig. Do Ouderling van Edenburg
doet hot gebed. Do Notulen van gisteron worden gelozon en.
vastgestold.
Besehrijvingspunt 45 is nan do ordo. Dit wordt door don
W Eerw Dy Maeder ingeleid Twee voorstellen komen ter tafel,
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waarover verschullonde sprekors hot woord vooron, en weIk~
voorstellen achtereenvolgens worden aang000rnen
1. Door den Predikant van Winburg :—“ Dc Synode bonoemo
bij elke Vergadering cone Synodale Commissie;”
2. Door den Predikant van Bloemfontein :—“Do Synode
benoeme eene Commissie, die staande doze Vergadering rapport
doen zal over do werkzaamhedon, die ann eene Synodale Corn
missie zullen worden toevertrouwd.”
Doze Cornrnissie zal bestaan uit den Predikant van Winbnrg en
de Ouderlingen van Bloemfontoin en Ficksburg.
Ann do orde is: Rapport der Afgevaardigden naar do bijeen
komst van Vertegonwoordigers van Zendingskerkon (Notulen
1874, bI. 26). Bit Rapport wordt gelezon door Ds. Maeder, en
is geteekend door Z.W.Eerw. on den Predikant van Philippolis.
Do Vergadering besluit, dat dit Rapport, met genoegon gehoord,
met dank worde ontvangen.
Den Ouderling van Philippolis wordt toegestaan cone vraag to
doen, omtrent de inwendige Zonding, daar hij vreesde wogons
ligchaamsongesteldheid niet lang tegenwoordig to zullen kunnen
zijn. Dc vraag Iuidt :—“ Is do plaatselijke Predikant eener
gomoonte goroopen en verpligt cone gekiourdo gomeente to
dienen, of is hot horn slechts toogestaan.”
Doelpndo op hot Rapport zoo oven gelezen, beveolt do Predi
kant van Bethlehem hot aan als wenschelijk, dat voor de Synodo,
van do voortduronde Randelingen der genoemde Zending Con
ferentie telkons eon rapport wordo golezen. Eon voorstel, dat
do Predikant van Bloemfontein daarmedo belast wordo, wordt
afgestemd; en vervolgens besloten, op voorstel van d~n Predikant
van Boshof, dat do aanbeveling der afgevaardigdon in hot
Rapport zoo straks gelezen, worde aangenomen. Er zal mitsdien
voortaan naar do voornoernde Conferontie geen afgevaardigdo
worden gezonden (zie Bijiage).
Op suggostie van den HoogEorw. Voorzitter wordt besloten,
en wel met algemeeno stemmen :—“ Be Predikant van Rouxville
wordo afgovaardigd, om onzo Kerk bij do eorstvolgendo Conferen
tie van do Fransehe Zendelingen in Basutoland to vertogonwoor
digen.”
Ten opzigto van do vraag van den Ouderling van PhilippoJis,
vorwijst de HoogEerw. Voorzitter naar de Notulon, bI. 114. Do
afgevaardigdo neemt genoegon met dit antwoord.
Beschrijvingspunt 15, vragendo om de afvaardiging van eon’
vertogenwoordiger onzer Kerk naar hot aanstaand Pan-Prosbyte
riaansch Concilie, komt flu in behancleling. Do Predikant van
Edenburg, wijzendo op bet wenschelijko in doze zaak, best oeno
missive daarop botrekking hebbendo, van den Scriba der Kerk
in do Kaapkolonie ann den Moderator onzer Kerk, dd. Kaapstad,
31 December, 1875, veer Hij refereert overigens naar do nan
spraak van don Predikant van Philippolis gistoren, nopons doze
zaak, en bevoelt do aannamo ann van dit Boschrijvingspunt.
Ondcrschoideno vooistolben komen tet tafel, nuar aanleiding
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waarvan verochillondo sprekers h3t woord voeren voor en tegon
do afvaardig~ng; torwiji als bezwaren daartegon worden genoemd,
o.a. do ontooreikende staat der kerkelijke finantien, en vooral in
dozen drukken den tijd. Ret laatste van die voorstellen door den
Predikarit van Bloomfontein, gesocondeerd door dien van Eden
burg, wordt aangenomen, namelijk :—“ Do Synode late zich
vertegenwoordigon op bet a anstaand Pan-Presbyteriaansch Con.
cilie te Edenbnrg, in Schotland, onder voorwaarde, dat do onkos
ten niet gevondon worden nit do Synodale ken.” Tengovolgo
hiervan wordt een drietal voorstellen ter infel gelegd, hot laatste
waarvan aangenomen wordt; zijnde voorgesteld door den Predi
kant van Edenbnrg:—”Deze Vergadering benoeme den Predikant
van Philippolis als baron afgevaardigde near het aanstaand
Pan-Presbytoriaansch Con cub, behoudens do bepaling omtrent
do onkosten, zegge £l~0, en nis Secundus, den Onderling van
Bloemfontein.” Op eenevraag van den Ouderling van Bloemfon
tein wordt besloten, dat, ingeval ook do Socundus gaat, doze
dan van eon Credentiasi ale medeafgevaardigde, tezamen met
den Predikant van Philippolis, sal wordon voorzien.
Besehrijvingspunt 29 is aan do orde, Do Ouderling van Bloom
fontein meont, dat do bedoeldo explicatie in hot Besehrijvings
punt genoemd, onnoodig is; do Predikant van Rouxvillo, dat
zij wol noodig is. Door dozen en den Prodikant van Fauresmith
worden gevailen gonoemd van soortgelijkon aard, als waarvan het
Beschrijvingspunt vcrmeldt; terwiji nogtans do laatsto redonen
heeft em to moenon, dat can den wensch, in hot Boschrijvings
punt uitgedrukt niot voldaan worde. Er wordt cone pause ver
leend.
Na do pause is Besclirijvingspunt 29 wo~r nan do orde, en
wordt daaromtrent besloten, op voorstel van don Ouderling van
Bloemfoatein, gesecondeerd door don Ouderling van Ficksburg
“Do Syuodo boschouwt het onnoodig do in Beschrijvingspunt
29 bedoelde explicatio aan don Bissehop der Anglicaansche Kerk
to vragen.”
Beschrijvingspuuton 31 en 32, handolende over de afsehaffing
der buitenkautienon, zijn nan do orde. Op eon wenk dos Voor
sitters, besluit do Vergadering, dat aan den Predikant van
Simonsstad do gelegenheid sal worden gogovon em in zake list
mi’sbruik van sterken drank do Vorgaderirig toe to sproken. Doze
breeder maakt van do gelegenheid gebruik. Hij is Voorsitter
van eene Synodalo Commissie over do dronkensehap, en treedt
in eono besehonwing van do noodzakelijkheid van en do middelen
waardoer hot misbruik van storken drank tcgen to gaan.
Na dit woord en don dank der Vergadering daarvoor, per
monde van den HoogEerw. Voorzitter, verweikomt, op eon
voorstel van dez’~n, do Vergadering haren Moderator, weder ter
Vergadering vor:chenen, door eonpariglijk op te staan.
Eon voorstel, dat hot Beschrijvingspunt (31) worde amigo~
nomen, wordt gevolgd door een ander, dat boide Beschrijvings
unten, 31 en 32 worden aangonomen. Verseheidene ledun
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hobben bet woord, terwiji do godachten-wi~se1ing hierop
neerkomt,~dat hot~misbruik van sterken drank wel op do
dorpen bier en daar sehijut af to nemen; doch eenpariglijk is
men bet eens orntrent bet zeer verderfehjke van de buitenkan
tienen (huitenwinkels) aiwnar sterke drank wordt v’~rkocht:
Tempels der onmatigheid,” en bij welke namen doze plaatsen
ook al genoemd warden.
In omvraag gebragt, wordt bet
tweede voorstel tot besluit, waardoor J3eschrijvingsponteu 31 en
32 worden aangenomen. Dc Predikanten van Wiuburg, Boshof en
Harrismitli worden benoemd als Commissie ter vervaardiging,
staande de Vergadering van eone Concept Memorie aan den
HoogEdelen Volksraad.
Aan do orde vAjn: Beschrijvingspunton 40 en 42. Be Assessor
neemt do Vooraitferstoel in. Do Predikant van Bethulie heeft
bet woord. Ten opzigte van Beschrijvingspunt 40 wordt beslo
ten, na ecu en ander woord :—“ Hot Beschrijvingspunt 40 worde
aangcnomen en bepaald, dat ten opzigte van leden der Afge
seheidono Kerk, die uit die Kerk tot de onze wensehen over to
komen, gehandeld zal worden met inachtneming van Artikel
67, 1; mits dat zij den vereisehten onderdom hebben verkrogon.”
Ten opzigte van Punt 42 wordt, na eenige gedachtenwisseling,
besloten: “ Bit Besehrijvingspnnt worde aangonomen.”
Beschrijvingspunt 14 komt in bebandeling. Do Predikant
van Winburg wenseht, als woordvoerder van eon groat ~n
belangrijk gedeelte onzer Kork, en slechts als zoodanig,
dat aetio zal worden genomen op hot Beschrijvingspunt.
Do Vorgadering heslu.it dat het Besehrijvingspnnt ~vorde aan
genomon. Eon en ander woord wordt op dit Punt, zi judo do
verhouding tusschen Kerk en Staat, gewisseid, en ten 5 are cone
pauze veileond.
Na do panzo wordt eon en andero stern gehoord, dat men van
hot laatsto Punt zal afstappen. Evenwel worden eon driotal
voorstellon aehtereenvolgons ter tafel geiegd.
Verseheideno
loden voeren hot woord.
Onder doze do Ouderlingen van
Bethulie, Boshoff, Ficksburg, en Bloemfontein. In omvraag
gebragt, wordt hot tweede dier voorstellen tot besluit. Dit
luidt: “Do Synode beslnit dat zij, nangezien do Ned. Geref.
Kerk van den Oranjevrijstaat, sedert haar zelfstandig bestaau
in dit land en tot heden toe, do ondersteuning en bet vertrouwon
van den Staat op kenbare wijze genoten heeft—geone reden ziot
orn ongeroepen to treden in do vraag omtrent eeno nadere
bepaling van do verhouding tnsschen Kerk on Staat.” Dit
stelde voor do Onderling van Bethulie, ondersteund door then
van Bethlehem.
Beschrijvingspunt 10, omtrent do verandering van sommigen
onzer Psa[mwijzen, worth aan de orde gesteld. Do Predikant
van Fauresmith licht hot toe. Hem vuigt de Ouderling van
Bloemfontein, die er op wijst, dat hot Gozang nat gedeelte is dec
openbaro eeredienst, waaraan do gemeento dccl neemt, en dat
sommige dierbare verojes, als Psalm 23 en 51, ongezongea
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blijven. Dc Predikant van Harrismith is van oordeol, dat
de verandering, in bet Beschrijvingspunt voorgesteld, in de
gemeento welkom sal zijn. Nog sprekon ten guests van hot
Bosehrijvingspnuit de Ouderling van Bethulie en do Predikanton
van Jacobsdal, Boshof, Bloemfontein, Rouxviile, en Edenburg.
In doze wordt besloten :—“ Besehrijvingspunt 10 worde aange~
nomen, en do Preilikanton van Bloomfonteiii, Pauresmith, Roux~
-rifle en do Ouderling van Bloomfontoin bonoornd tot de corn
missie daarin vermeld, tea fine van Rapport aan do eersto
Synodale Vergadering.”
Op Boschrijvingspnnt 30 wordt geantwoord: “Bij den Ring
volgons Artikel 164.”
“Dc wet blijve onveranderd ;“ zoo luidt bet besluit der Ver
gadering op Bosohri~vingspnnt 36.
Do Vorgctdering antwoordt op Boschrijvingspunt 37: “Ja !“
Op Beschrijvingspunt 54 antwoordt do Synodo, “Dat zij geen
lid der G-ecombineerdo Kerkeraadsvergadering tor wile van bet
bopaalde bij Artikel 37, 11, van die Vergadering wensoht
geweerd to bobben; aangezien do bepaling bij Artikol 37, 11, ziet
op gowono Kerkeraadsvergaderingen.”
Op Artikel 37, 3, antwoordt do Synode, naar aauloiding van
Beschrijvingspunt 55 :—“ Do oudste Ouderling, volgeus Artikel
37, 3, is die Onderling, lid des Kerkeraads, daar tegenwoordig,
die hot langst in do dioust van dio gorneento zal gostaan hebben.”
Bosohrijvingspant 44 is aau do orde, waarorntrent besloten,
wordt, dat Artikel 203 onveranclerd blijve.
Do Notnien van hedon worden golozon on do Vergadering
gesloten ton 10 uro. Do HoogEerw. Assessor gaat de Verga
dering voor in hot dankgebed.
Gelezen en, nce goeclgekeurcl em vastgesteld to zijn, geteeken2
op Donderdag, den l9dem April, 1877.
JOHANNES G. OLIVIER, Moderator,
GUSTAV RADROFF, Assessor.
ALas. P. Msiau~o, Soriba Synodi.

ACHTSTE ZITT~NC.
Do Achtste Zitting der Zesdo Vorgadoring wordt gehouden op
Donderdag, don l9den April, 1877.
Tegenwoordig zijn al do loden. In hot gebed gaat do Oudor
Hug van Heilbron voor. Do Notulen van do vorige sitting
wordon gelozen en goteokend.
Op aanbeveling van Ds. Maodor, bosinit do Vorgadering,
voorgesteld door den Predikant van Bloemfontein, gesecondeerd
door den Onderling van daar :—“ Do Synodo stelle cone Corn-.
missio aan, orn steando de Vorgadering rapport to doen, orntrent
do wijzo waarop en don tijd wanneer, do versohillondo Ringen in
fuuotio sullen tredon en wat daarop wijders botrokking heeft.”
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Tot Commissie worden bonoomd de Predikanten van Winbnrg,
Harrismith, Jacobsdal, en Rounville, benovens de Soribas der
tot hiertoe bestaande Ringen.
Een voorstel door den Ouderling van Ficksburg, gesecondeerd
door den Prodikant van Bloemfontein :—“ Om heden geone
Namiddag Zitting to houden, ten elude de verschillende Cornmission in staat te stellon haar work behoorlijk te kunnea
afdoen,” wordt verworpon.
Op voorstel van den Predikant van Edenburg, gesecondeerd
door den Ouderling van Edenburg, wordt besloten tot do
benoeming van eene Verantwoordelijke Commissie in zake do
bijeonbrenging van het benoodigdo geld voor do kosten des
Afgevaardigden naar Sehotland.
Tot Commissie worden be
noemd de Ouderlingon van Bloemfontein en Ficksburg, en do
Predikant van Bethlehem. Do Predikant van Edenbnrg berigt,
dat hij last ontvangen had, oni xtamens den Kerkoraad van
Smithfield, tot dat Fonds bij to dragon £10.
Boschrijvingspunt 11 is ann de ordo. Do Voorstoller, in zijne
toelichting, wil vooral gelet hebben op de woorden: “éSn zeker
uur,” voorkomende bij Artikel 51. Hot tweede van vier voor
stellen in den loop der discussie over dit punt ter tafel gelegd,
wordt tot besluit, namL: “Do Synodo wil, dat volgens Artikel
51, oem zelcer uur moot bepaald worden voor hot inzegenen van
Huwelijkon op gewonem t~jd; doch dat het aan do discretie van
den Leeraar en den Kerkeraad nil wordon overgelaton, het
Huwelijk op een ander nnr bovestigd, ale gewoom to beschouwen,
wanneer or gegronde redenen mogen bestaan, waarom Sf do par
tijen zolven Sf do leoraar niet togenwoordig konden zijn.”
Ann de ordo wordt gesteld hot Onderwijs, en in verband
daarmede Beschrijvingspunten 21—27. Beschrijvingspunten
21 en 22 worden eerst overwogen; hot eersto toegolieht door
den Prodikant van Bloomfontein, en hot twoedo door dion
van Bethulie.
Dezo wijst tot vinding van do noodigo
Fondsen op eon en nuder plan, bijv., do vorhooging van
enkolen dor logos, en op do vermoedelijke kosten voor ieder
boning. Hij begt eon voorstol ter tafol, hetwelk na eenigo
gedachtonwisseling, waaraan do Predikanton van Ronxville,
Bethlehem, Edenburg, en do Onderling van Ladybrand deel
namen, met algomeone stemmon wordt aangenomen, namelijk,
dat ;—“ Doze Vergadoring eono Commissio bonoemo om plannon
to beramen tot hot daarstolben van eon Fonds tot opleiding van
behooftigo jongelingon tot hot Leeraarsambt.” Tot commissje
volgons dit bosinit, wordon benoemd do Prodikanton van
Rouxvilbe en Bethlehem, en do Onderlingen van Bloemfonteju,
Bethulie, en Ladybrand.
Ann do orde komon Beschrijvingspunton 25 en 23.
Ann do ordo komen Boschrijvingspunton 25 en 23. Deze
worden toegolicht door don Ondorling van Pliilippolis, daar door
den voorstoller van Beschrijvingspunt 25, do ovortuiging, door
hem gedeeld, pas te voren was uitgesproken. Een voorstel wordt
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ter tafel gelegd door den Predikant van Winburg, gesecondoerd
door dion van Bethulie, waarna do gedachten en ondervindingen,
ten opzigte van Wijkscholen en Rondgaande Onderwijzers vrij
algemeen worden medegedeeld. Het blijkt, dat Wijkscholen
goed beantwoordon; dat Wijksohoien in do kieinere wijken beter
beantwoorden dan in do grootere; torwiji weder in do grootere
wijken Rondgaande ondorwijzers minder goed beantwoorden;
dat met betrekking tot Rondgaando onderwijzers, do waarsehu
wing behoort tor harte genomen te wordon, tegen do aaustolling
van wie zich maar komt aanbiodon, torwiji toeh do Rondgaande
Onderwijzer eon getuigschrift vorkrijgen kan bij den Inspector
van Onderwijs, of van do Cominissie van Examinatoron; wat
kinderen boron in hun jeugdigen leeftijd, oofont eon invlood nit
in latoren ouderdom. Hot voorstel, in omvraag gebragt, wordt
nangenomon. Dit luidt: “Do Synode bevebe hare afgevaardig~
den aan, om pogingon nan to wenden tot hot oprigton van
Wijkschoien in hunne verschilbende geineenten.” Op cone vraag
van den Predikant van Edenburg, in weiko betrokking do Con
sulont eener gemeento van hot district staat tot do Gouverne
ments Schoobcommissie van zoodanig district, daartoc wijzende
op hot bepaalde bij Artikel 15, Hoofdstnk 2, van do Ordonnantie
No. 1, 1874, vorgoleken met Artikel 189 onzer Kerkwetten,
oordeelt do Moderator, dat doze vraag bij do Regoring to huis
behoort.
Volgens Beschrijvingspunt 24, wordt * do aandacht bepaald bij
do Grey College, Bboemfontoin. Eon Rapport tor tafol, namens
Heeren Curatoren, wordt door don Predikant van Bboomfontein
gebezen, waarna eon voorstel ter tafci golegd wordt, namelijk:
“Hot Rapport worde met dank aangenomen, en de aanbeveling
daarin vervat, ten opzigto van don WelEd. Gostrengen Regter
Reitz, bekrachtigd.”—Een pauze volgt.
Na do pauze wordt hot vorlangen vernomen, dat hot
eon en ander omtrent hot Ondorwijs in die Inrigting gege
yen, mogt worden uitgesproken. Do Prodikanten van Winburg en Bloemfontein en do Oudorling dozer gomeente
deolen hot hunne daaromtrent mode. Hot blijkt, dat doze
Inrigting in zeor bloeijenden staat verkeert; dat sommige
jongelingon aidaar zelfs gebdelijke ondersteuning verkrijgen; dat
hot daarin in do Iaatste jaren moor systematisch dan vroeger,
toegaat, vooral met do examina. Hot voorstel, vóór do pauze ter
tafol gologd, wordt met algemeene stemmen aangenomon. Voorts
even alzoo eon voorstol, ter tafei gelegd op eon wenk van den
Moderator, dat do Wet onzor Kerkvangeen Rapportvan Curatoren
vermeldt: “Do Synode verzoeke Heeren Curatoron van do
Grey College, do goedheid to hebben, aan elke Synodale Verga
dering eon volbedig Rapport toe to zonden.”
Dc Voorsteller van Beschrijvingspunt 26 licht dif toe, wijzende
op bladz. 7 on 8 dor Notuben van 1874. Vervolgens wordt hot

~ z:8 Bijiagen onder IV.
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Rapport der Commissie * voor hot oprigten van eon eerste kias
Meisjesschool to Bloomfontein (bladz. 8) door do Predikant van
Bloomfontein gelezon. Doze legt mode over do rekeningen nan
dat Institunt verbonden, tot ultinio December, 1876. Tot do
stiehting daarvan had do HEd. Volksraad goedgnnstiglijk bijge~
dragon do som van £3,000, onder voorwaarde dat flog £3,000
zal worden gevonden. Slochts £1,490 17s. lid. waron ann
contribution ontvangon. Op het gebouw rust eene schuld van
£2,500. Eon voorstel wordt ter tafci gelegd door don Prodikant
van Edenburg, gesecondeerd door dien van Boshof :—“ Hot
Rapport worde met dank ontv-angen, en do zaak in verband
daarmede en met hot Beschrijvingspunt overwogen.” Dit voor
stel wordt tot besluit. Uit do discussie, die volgb, blijkt, dat
niet alleen eene scbuld op bet gebouw rust, maar ook dat het
zeive noodzakelijkerwijze uithreiding vereischt; dat dit eon en
under den bloei der inrigting eenigzins tegeuhoudt; dat vooral
daarom do kostgelden, thans zoo laag mogelijk, op £58 per annum
gesteld, niet nog lager kunnen gesteld worden; dat uit kracht
der benoem~ng van do Commissie in 1874, do Synode de verplig
ting heeft hot ontbrekende van do £3,000 to vinden; dat oindelijk
op achterstalligo inteekeningen niet veel to rekenen viel. Eon
tweetal voorstellen in den loop dozer gedachtenwisseling ter
tafel geiegd, worden achtereenvolgens in omvraag gebragt en
aangonomen :—“ Do Synode brengo haren dank toe nan den
HEd. Volksraad voor do milde ondorsteuning nan hot Institaut
“Eunice” gesohonken; a. door de bijdrage van £3,000; b. door
do jaarlijksche bijdrage van £250.” 2. “Do Synode brenge
baron hartehjken dank too nan do mannen, die ale leden dor
Commissie den Voorzitter zoo getrouw bijgestaan hebben in hot
tot stand brengen van doze Inrigting.” Dit laatste was voor
gesteld door den Ouderling van Bloemfontein, gesecondeerd door
dien van Ladybrand; en bet eerste door den Predikant van
Winburg, gesecondeerd door den Ouderling van Kroonstad.
Do Predikant van Bioemfontein heeft oindelijk bet woord,
zich verheugende over de gelegenheid, die hij hoof t, ziju hart
omtrent doze zaak to ontboezemen. Hij treedt in eeno opsom_
ruing van do pogingon sedert het Synodaal besluit in hot work
gesteld; boo moeijolijkhoden zich hebben voorgedaan; boo die
van stuk tot stuk zijn overwonnon; en eindigt met do hoop nit
to sproken, dat do Kork bereid zai zijn oono jaarlijksche bijdra.ge,
geövenrodigd ann haar ledental, tot hot duarstellen van eon.
Opvoedings Ponds to storton.
Eeno pauzo wordt verleond. Wederom gezeton, wordt hot
laatsto van tweo voorstellen, na oonigo gedachtenwisseling, tot
besluit gemaakt. Hot iuid± ~—“ Do Synode, zich ovortnigd
houdondo, dab do tijd gekomen is cm do zaak van hot Onderwijs
met kracht to bobartigon, boveolt door hare loden den Kerkoraden
nan, met do gemoenten to raadplegon over do oprigting van eon
*
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Algemeen Opvoedings Fonda.” Wordt vervolgens in omvraag
gebragt eon voorstel, vóór de panzo ter tafel gelegd, hetwelk
aangenomen wordt, luidende :—“ Be Synode stelle in iederen
Ring éSnen der Prodikanten aan, om in de gemeenton onder dien
Ring sorterende, to collecteren, ter delging van de schuld nog op
het Instituut “Eunice” te Bloemfontein, rustende.” Een ander
voorstel, met algerneeno stemmen aangenomen, luidt :—“ Do
Synode spreokt bij deze hare overtuiging nit, dat hot lid der
Commissie, door de Synode van 1874 benoemd, om werkzaam te
zijn tot de oprigting van eon Eerste Kias Meisjesschool to
Bloemfontein, in medewerking met andoren, met ijver en succes
heeft gearbeid en sproekt mode haren dank jegens hem uit.”
Op cone vraag door den Predikant van Boshof, in welke betrek
king nu do Synode onzer Kerk tot het Gesticht “Eunice” staat,
daar nu de Commissie, door baar in 1874 benoemd, feitelijk
aftreedt, voeren kortelijks de Predikanten van Bloemfontein en
anderen het woord, waarna de Vergadering besluit, voorgesteld
door den Predikant van Winburg, gesecondeerd door den Ouder
ling van Ficksburg :—“ Be Predikant van Bloemfontein en do
Leden, die met hem tot de Commissie van bet Institnut ‘Eunice”
behoorden, worden door doze Vergadering benoemd om do Kerk
ten opzigto van gezegd Institnut to vertogenwoordigen.”
Beschrijvingspunt 27 wordt door den steller daarvan kortelijk~
toegelicht, en do Vergadoring berust bij do mededeeling door den
Predikant van Fauresmith, dat aldaar cone Meisjesschool is ge
sticht geworden, en door dien van Winburg, dat aldaar ter plaatse
twee Meisjesscholen bestaan. Do Notulen dozer Zitting worden
gelezen. Nadat de Vergadering besloten hooft, als hot kan, morgen
hare workzaamheden to eindigon, wordt het dankgebed. gedaan,
waurin haur do Ouderling van Jacobsdal voorgaat.
Gelezen en s’astgesteld op do 9cle Zitting der Synodcslo
Vergaclering van 1877, op den, 20sten~ April, 1877.
JOHANNES G. OLIvXER, Moderator.
GUSTAV RADLOFF, Assessor.
Aans. P. Manune, Scriba Synodi.

NECENDE ZITTINC.
Do Negen~dc Zitting dor Synode van 11 April 1877 en volgende
dagen wordt gehoudon op 20 April, 1877.
Al do loden zijn tegenwoordig. Be Ouderling van Harrismith
opent met gobed, waarna do Notulen van gisteren gelezen
worden. Do Ouderling van Bloemfontein wonscht aangeteekend
to hebben met referte naar hot Institunt “Eunice” to Bloom
fontein, dat de kostgelden voor elke leerling beloopon op £50, en
do schoolgelden voor do lagere vakken op £8 per jaar. Do
Notulen worden goteekend.
Aan de ordo komt Concept-Memorie over do dronkensehap.
Dit wordt gelezen en daaromtrent besloten, voorgesteld door den
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Predikant van Bloemfontein, gesecondeerd door den Ouderling
van Smithfield :—“ Deze Vergadering betuigt haren dank aan
de commissie die de Coneept-Memorie heeft ontworpen en hocht
hare goedkeuring daaraan, besinitendo dat deze memorie, na ter
Vergadering behoorlijk geteekend te zijn, door den Scriba Synodi
aan den HoogEd. Volksraad worde toogezonden.”
Als eene motie van ordo wordt besloten, voorgesteld door den
Predikaut van Rounville, gesecondeord door dien van Winburg
—“ Aan niemand sal worden toogelaten ineer dan vijf
minuten
to sprekon.”
Ret Rapport over de Synodale Commissie wordt tor tafol
gelegd en door den Moderator gelezen. Bit wordt op voorstel
van den Predikant van Boshof, door de Vergadering met dank
ontvangen en goedgokeurd. Hot laatsto van drie voorstellen,
naar aanloiding daarvan ter tafel gelegd, wordt aangcnomen,
luidende :—“ Be Synodo besluite, dat de Moderatuur de Synodale
Commissie zal uitmaken.” Bit was voorgesteld door den Predi
kant van Jacobsdal, en gesecondeerd door den Ouderling van
Kroonstad.
Aan do orde is bet Rapport over de wijze, waarop ecu Ponds
sal daargesteld worden ter ondersteuning van minvermogende
jongelingen, in do opleiding tot do predikdienst. Bit Rapport
wordt in overweging genomen. Eene breedvoerigo gedachten~
wisseling heeft plaats over do wijze, waarop dit Ponds tot stand
kan worden gebragt. Ret cerste van eon viertal voorstellon ter
gelegd, wordt aangenomen ~—“ Er worde door doze Synode
besloten, dat or éénmaal des jaars, bij gelogenheid van hot
Nachtmaal~ gecollecteerd sal worden, ten einde minvermogendo
jongelieden, die zich voor hot Leeraarsambt wenschen voor te
bereiden, to ondersteunen en zoo or geene zoodanige jongelieden
worden govonden, hot gecollecteerde aisdan to voegen bij eon op.
te rigten algemeen Opvoedings Fonds.” Bit stelde de Predikant
van Boshof voor, en secondeerde do Ouderling van Kroonstrd.
Aan do orde wordt gesteld hot Rapport over do Ringen. Uit
dit Rapport vloeijen voort do volgende besiniten
1. Op voorstel van den Predikant van Bloemfontein :—“ Do
Synodo nome do aanbeveling der Commissie aan met do bepaling,
dat do oude Ringen tot October aanstaande in functie blij von.
2. Voorgesteld door Prodikant van Winbti.rg :—“ Bij den
Oostelijkon Ring hebbe de Zendeling onzer Kerk to Witzieshoek
sitting met cone adviserende stem.”
Op cone vraag van den Ouderling van Bloemfontein, wordt hot
Rapport over hot Ponds ter ondersteuning van minvermogende
jongelingen. noch eens gelezen. Met hot oog daarop wordt be
sloten :—
1. Op voorstel van den Ouderling van Fieksburg :—“ Do
administratio der to heffen golden worde den Quaestor Synodi
toevertrouwd.”
2. Op voorstel van den Predikant van Rounville :—“ Do aan
beveling om.trent do toelage van £50 worde aangenoaen.”
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3. Op voorstel van den Predikant van Winburg ~—“ Be aan~
beveling in het Rapport omtrent huishoudelijke bepalingen
worde aangenomen.”
4. Be dank der Vergadering worde aan do Commissio toege.
bracht.
Weclerom komt in hehandeling het Rapport over de Ringen.
Brie voorstellen worden ter tafci geiegd, waarover verseheideno
leden bet woord voeren. Ret tweede daarvan wordt tot besluit:
Voorgesteid door den Predikant van Fauresmith, gesecondeerd.
door dien van iaeobsdal :—“ Do godsdienstige versiagon worden
alleen bij do Synodaie Vergadering ingediend en bij do Ringen
siechts het onderzoek volgens Artikel 35.” Vervolgens wordt
besloten
1. Ret godsdienstig verslag loope van Synode tot Synode.
2. Hot Kerkelijke jaar eindige met ultimo September.
Het Verslag van de Commissie over do Rapporten betreffendo
bet Predikanten Pensioenfonds, wordt door den Predikant van
Bethlehem gelezen, en door do Vergadering ontvangen om to
worden overwogen. Be Predikaut van Bloemfontein zal aande
uitgesprokene wenken gevolg geven. Do Predikant van Faure
smith had maar onlangs eerst ontdekt, dat hot geld, dit Fonds
competerendo, in do Bank goon renten deed, weshaive hij hot
toon eerst elders op rente heeft uitgezet. Op eene vraag van
dozen Administrate-ar wordt besloten :—“ Do renten niet betaald
£ijndo, behooren, benovons het kapitaal, renten te doen.” Nog
wordt naar aauieiding van dit Rapport bepaald
1. “Do Synode besluite, dat do gemeonten, die niet voidaan
hebben ann hare verpligting in deze, hot ontbrekonde aanzuivoren
vdór do eerste Ringzitting.”
2. “Be Administrateurs van hot Predikanten Ponsioenfonds
worden verzocht de wenken der Rationarii te beliartigen, totdat
dit Fonds door do eene of andere Kamer zal kunnen geadmini.
streerd worden.”
Do Moderator beuoemt tot Rationarii, volgons Artikel 7 van
hot Roglement op de Zeuding, (bladz. 13, Synode 1874) den
Predikant van Jaeobsdal en den Ouderling van Bloemfontein.
Den Predikant van Rouxville wordt om redenen, door hem
gonoemd, verlof verleoud heden naar huis terug te keeron. Eene
pauze wordt vorleend, on daarna aan do orde gesteld hot Versiag
der Zending Commissie, en in verband daarmede Beschrijvings.
punten 17, 18, 19, en 16. Do Moderator is afwezig wegens
ongesteidheid.
Wordt gehoord Rapport over do bijeenbrenging van Fondsen
voor do kosten des afgevaardigden naar ‘t Pan-Prosbyteriaansche
Coneilie to Edinburgh, en besproken. Do Ouderling van Bloom..
fontein zal do lijsten uitmaken en overigens veer do administratie
van in to zamelen golden zorgon.
Ret Rapport der Zondingeommissie wordt, op voorstel van den
Predikant van Winburg, gesecondeerd door den Ouderling van
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Wepener, met dank ontvangen en overwogen.* Het Rapport der
.Rationarii over de boeken dozer Commissie is nog niet gereed.
Ds. Maeder gooft in het breede versiag van hot Zen dingwerk tot
hiertoe: hetgeen binnen ‘s lands gedaan is geworden en hetgeen
door hem is verrigt. Do Vergadering hoort hem met hlijkbaar
veel genoegen aan. Na hem voert hot woord do Predikant van
Harrismith.
Daar de Moderator afwezig is, en mede de Assessor Secandus,
en de Hoog-Eerw. Voorzitter in belang dozer zaak hot woord
voeren wilde, werd besloten, dat de Predikant van Winburg hot
Voorzitterschap zal aanvaarden. Do Predikant van Bloemfon
tom voert het woord; na hem anderen, die voor de zaak der Zending in do bresse traden. Een voorstel om het Besohrijvingspunt
18 aan to nemen, ter tafel gelegd door den Predikant van Bloem
fontein, en eon ander door den Ouderling van Edenburg, dat
iedere gemeente £25 ‘s jaars voor hot Zendingsfonds zal bijbren
gen, worden beiden afgestemd. Nog eon en ander, doelende op
do nitoefeniug van invloed in doze bij do gemeenten door Ker
keraden, wordt afgestonid. Do Vorgadering voreenigt zich met
eon viordo voorstel, namelijk :—“ Doze Vorgadering gelast do
versehillende Korkeradon, om nan hot Synodaal besinit van 1874
(Notulen blz. 17—18) gevolg to govon, on spreekt hare afkenring
uit over do nalatigheid van die Korkeraden, die aisnog in doze
hoogst gewigtige zaak zoo zeer hun pligt hobben verzuimd.” Ret
Rapport is na afgehandold. Ton opzigto van Besehrijvingspunt
16, wordt met algomeene stemmen bes1oten~ dat do wet bij Arti
kel 59. d., onveranderd blijve.
Een voorstel, tor tafel gelogd door don Predikant van Winburg
wordt aangonomon, luidonde :—“ Do behandeling der overige
Besehrijvingspunten, behalve die van Nommers 12, 13 en 46,
wordo uitgestold.”
Na do pauze des avonds is do Moderator wederom in den
Voorzitterstoel. Do Scriba erlangt hot woord en best voor eon
gedeelte van eon brief van Ds. S. J. lvi. van Niekork, den beroe
pen Leoraar van Smithfield, dd. 11 April, 1877, vermoldende,
dat hij hot boroop herwaarts had aangonomen. Do Moderator
spreekt eon woord van hartolijko doolneming, namons do Verga~
dering met do gomeente nit, on hoopt, dat do koast van den
aanstaanden Leoraar voor dezo on voor do Kerk ten zogen zal zijn.
Besehri~vingspunt 13 is ter sprake. Op voorstol van den
Predikant van Winbnrg wordt bosloton, dat oone nieuwe uitgave
der Kerkewet van do Kerk van don Oranjovrijstaat worde
bezorgd. Vervolgens dat do Redaktie daarvan worde opge
dragon ann do Synodale Commissie.
Beschrijvingspunt 46 wordt aangenomen.
Do Rationarii over hot Zonding Ponds doen versiag. Hot
Rapport wordb aangenomon en goedgekeurd. Eon wenk,
omtrent do behartiging van Pant 6, van “Hot Regelment op do
*

Zia Bijiagen, onder VI.
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Zonding,” (Notulen, Vergadering 1874, bladz. 13) wordt ter
Vergadering uitgesproken. De Zending Commissie hoopt daar
ann to voldoen. Hiermedo is hot verheven onderwerp: “De
Zending der Kork,” afgehandeld.
Met betrekking tot hot Rapport van den Scriba Synodi, over
eene niet uitgereikte Aete van Eevostiging, wordt hot laatste
van drie voorstellen tot besinit, en dit Iuidt :—“ De Synode neme
dit gedeelte van hot Rapport voor kennisge-ving aan.”
Worden door den Moderator benoomd, tot Commissie over de
Grensbepaling, tussehen do gemeenten Jaeobsdal en Boshof, de
Predikanten en Onderlingen dior gemeente hier tegenwoordig,
henevens den Predikarit van Fauresmith. Op besluit der Ver
gadering, wordt de Predikant van Jacobsdal benoernd tot Voor
zitter dier Cornmissie. Op oeno vraag van den Predikant van
Boshof, oordeelt de Moderator, dat men zich, omtrent do onkos
ten dier Commissje te houden hebbe ann do Wet.
Do kiezing van oen Zending-Commissie is ann do orde. Do
Predikanten van Bloemfontoin, Bethulie on Edenburg noemen,
do eon na den andor, do redenen op, waarom zij bij do kiozing
wensehon to wordon voorbijgogaan. Nadat eon voorstol, dat
de Zending-Commjssie met gosloton stombriefjes zal worden
gokozen, was afgestomd, wordt besloten :—“ Do Zending-Com
missie wordo herkozon.”
Tot Commissie in zako do Rekening van den Ex-Qnaestor van
den Ring van Winburg worden benoemd, do Predikanten van
Boshof on Bethlehem.
Tot Commissio om voor het Institnut “Eunice” to collecteren,
wordon benoemd :—Voor den Oostelijken Ring, do Predikant
van Bethlehem; voor den Noordelijken, die van Winburg; voor
don Westelijken, de Predikant van Fauresmith; on voor don
Zuidolijken, do Predikant van Rounville.
Do Beschrijvingspunton ter tafel per momorio van don Ouder
ling Spies, van Wopener, zallen, ovenals de andero onafgehan..
delde, biijven overstaan.
“Do Synode bevele,” op voorstol van den Onderling van
Ficksburg, gesecoudoerd door den Predikant van Winbnrg,
“den Korkeradon der Gemeenten, wier Afgevaardigdon hior
geene zitting hebben bekomen, ann do reiskoston van dozen to
vergoeden.”
Do Prodikant van Winbnrg neomt gonoegon in do vorwijzing
naar Artikel 44 der Kerkewet, op zijne vraag omtrent do ver
pligting tot hot bijwonen van do diensten, door ten minste
een-vierdc der Kerkeraadsloden van vacante gemeenten.
Een voorstel van den Predikant van Faurosmjth ~—“ Do
Synode dingo can den Scriba op, om van wege do Kerk van don
Oranjevrijstaat, do erkentelijkheid van doze to betuigen aan do
Redactie van den “Gereformeerde Korkbodo,” wegens do
diensten, gednrende zoo vole jaren haar door dat bind, ais
officieel orgaan der Kerk bewezen,” wordt tot besluit.
Op voorstel van den Predikaut van Bloenifontejri wordt met
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algerneeno stemmen bopaald, “dat doze Vergadering, genaderd tot
het einde harer werkzaamheden, niet niteen kan gaan, zonder te
notuleren hare dankbaarheid voor genoteno vriendschap en gast~
vrijheid, van den Kerkeraad, gemeenteleden en vrienden onzer
Kerk to Smithfield, en onder dozen inzonderheid van den WEd.
heer J. Harvey, den Landdrost van hot district en de zijnen, en
dat zij deze plaats verlaat met de bede, dat des Heeren zegen op
hen in rijke mate ruste, en des Heeren work aihier met Gods
zegen bekroond moge worden.”
Do Predikant van Fauresmith legt ter tafel :—“ Do Synodo
betuigo haren Idank aan den HoogEerw. Scriba voor zijne go
wigtige diensten tot hiertoe der Kerk bewezon, en besluite, bet
honorarium, aan die betrekking verbonden, te stellen op £35 des
jaars.” Do Scriba, wien dit geldt, verzoekt dat do Vergadoring
dit voorstel niet ter stemming zal brongen. Het geschiedt even
wel, en wordt tot besluit. Do Scriba hoopt, dat do Vergadering
hem verlof zal geven voor dit blijk harer erkentolijkheid beleef
delijk to bedanken, en hem toe to staan van haar aanbod goon
gebruik to naken.
Op voorstel van den Predikant van Winburg wordt besloten,
don dank der Vergadering den Assistent Scriba to betuigen, voor
do haar, in die betrekking, bewezene diensten, en dat hem, ale
bewijs daarvan, worde toegekend do som van £7 lOs. stg.
Op eene vraag van den Predikant van Jacobsdal, of namelijk
bij do nitroiking van eon certificaat van lidmaatsehap aan eon
gecensureerd lid der gemeente, dit feit op zoodanig stuk behoort
bekend gesteld to worden, meent do HoogEerw. Moderator dat
dit van zelf spreekt. Do Vergadering berust hierbij.
Do tijd is reeds verstreken en do Vergadering wordt verdaagd
tot D. V. morgen ten half acht nrc, n.m., om dan plegtig te
worden gesloten. Hot gebed wordt gednan door den Predikant
van Boshof.
Doze Notulen worden gelezem em goecigelceurd, op Zccturdag mor
gem, clem 2lstem April, 1877, en wel ter plaatso als to voren ver
meld. Dc verrigtingen werden eangevangen met gebed, door
den Oudorling van Bethulie.
Afwezig zijn: de Predikant en Ouderling van Winburg; do
Predikant en Oudorling van Fauresmith; do Onderling van
Bloemfontein, do Ouderling van Jacobsdal en do Underling van
Wepener.
Met eon woord van hartelijko deelneming legt do Prodikant
van Bloemfontein ter tafel, hot volgend voorstel, gesecondeerd
door den Predikant van Boshof :—“ Deze Vergadering, op hot
punt staande van uiteen te gaan, wenscht als nit éénen mond,
hare blijdschap en dankbaarheid te kennen te geven, over do
tegenwoordigheid en hartelijke zamenwerking in deze Synodale
Vergadering, van den WelEerw. hoer C-. A. lVlaeder, den Zende
ling onzer Kerk to Witzieshoek, en bidt hem do genade en
kracht des Heeren toe in zijnen moeijelijken, doch heerlijken
werkkriug.” Nadat nog do Predikant van Edenburg eon woord
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gesproken had over de strokking van hot voorstel ter tafel,
wordt dit tot besluit, en wel met algemeene stemmen.
Doze Vergadering aeht zieh voorts geroepen, met hot oog op
do ordo in alles, to besluiten, op voorstel van den Predikant van
Bloemfontein, gesecondeerd door dien van Bethlehem :—“ Do
Synode besluit, dat, naar liet voorbeeld onzer Moederkerk, en
met het oog op do jaarlijksche zittingen to Bloemfontein, do
Synodale Vergadering, gelijk deze door eene Leerredo opzettelijk
wordt geopend, dezelve ook gesloten zaiworden met het uitspreken
eener Leerrede, door eenen der Predikanteri, to wordon benoomd
door de Ringen bij beurton.”
Op do vorige Notnien wordt aarigemerkt, dat voor het Fends
ter afvaardiging naar Schotland, plus minus £50, staando de
Vergadering, ziju bijeen gebragt. Voorts, dat do Predikant van
Winburg, met zijue vraag bedoeld heeft zoo wol vacanto ale
andere gemoonten.
Do HoogEerw. Voorzi~tor sluit nu doze ZESDIi Synodalo Vor.
gadering der Kork van don Oranjevrijstaat met eon gepast en
hoogst ernstig woord. Terng ziende op do dagen hier to zamen
beleefd, neemt hij eon kort overzigt van do gevallone besluiten;
let hij op do broederlijke en eensgezinde stemming, die bier
heorschtte; en cvijst hij, met 1 Cor. 3: 9, voor zich, op onze vele
en velerici gebreken; op do door ens ondervondene huip, on op
de heerlijke bemoediging voor alien. Hij eindigt met gebod, on
sinit doze Synode (do 6de) van do Nederduitsch Geroformeerde
Kork van don Oranjovrijstaat, op hedon, den 2lsten April, 1877.
Deze Not el en worden geteekend,
JOHANNES G. OLIVIER, V.P.M., Moderator.
GUSTAV RAPLOFF, V.P.M., Assesser.
ALBS. P. MEIRING, V.D.M., Seriba Synodi.
L. J. WESSELS.
A. A. VAN PER LINGEN, V.D.M.
M. 3. KOEN.
J. H. VAN WIJK, V.P.M.
G. J. J. PU TOIT.
E. A. 3. PU TOIT, V.D.M.
J. G. DREIJR.
E. N. GROBBELAAR.
S. W. DIPPENAAR.
H. J. JOUBERT.
C. P. THERON, V.D.M.
P. F. NAUDE.
P. 3. N. VON MALTITZ.
F. P. NEL.
S. 3. VAN NIEKERK.
S. W. BRUWER.
W. A. SMIT.
J. H. VILJOEN.
H. J. VAN PER MERWE.
C. J. CILLIERS.
G. A. MAEDER, V.D.M., Zendeliug.

BIJLAGENO
I.

BESCHRIJVINGSPUNTEN,
ZIJNDE V0ORSTELLEN TEE OVERWEGING VAN

~ ~øø~~crf~+

r~ab~ring ~cz ~

gehouden to Smithfield, op Woensdag, den ilden April, 1877,
en volgende dagen.

A.
1. Do Synode hoore rapport Van haren Afgovaardigde naar do
Conferontie der Fransehe Synode in Basutoland.
.De Preclilcctnt van Fln7ippolis.
2. Boschrijvingspunt No. 6, voor de Synode van 1874. vergel.
Notulen blz. 11, worde in behandeling genomen.
Do .Predilcant vanS Edenburg.
B.
3. Aangozien do Gemeento van Jacobsdal, wegons do schikking
der politieke Grensquaestie, do groote naeerderheid harer Lode
maten verloren heeft; zoo neme do Synode den toestand dier
Gemeento in overwoging.
Do Predilcant van~ PMlippolis.
4. De Synodo borame eon plan, waa~door do Loden der Jacobs
dalsehe Gemeente, die aan West Griqu~1and geannoxeerd zijn,
onder Jacobsdal kunnen blijven sorteren.
Do PrediJcc&ut van Jaoobsdal.]
C.
5. Do Commissiën van Administratie van hot Prodikanton
Pensioen-Fonds doon versiag aan do Synode.
De Preclikant van Jacobedal.
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0. De Commissi~in van Administratie van het Predikanten
Pensioen-Fonds leggen ter Synodale Vergadering voor, versiag
van hare pogingen en bevindingen, overeenkomstig opdragt der
Synode van 1874, bij Artikels 4 en 6 van hot Reglement op het
Pensioen-Fonds.
Do Freclikant van Eclenbvrg.
7. Do Commissie benoemd door d0 Synode van 1874 tot oprig
ting van eon RooM-Depot van Bijbels, Psalm-, Gezang- en
andere Boeken, doe versiag.
Ds Predilcant van Philippolis.
8. Dc Afgevaardigden der Synode van 1874 om de Bijeon—
komst van Vertegenwoordigers van Zendingkerken (Notulen.
blz. 26, punt XVIII) geven verslag.
Do Predikont van .l2Jdenburg.
9. De Census der Kerk worde, overeenkomstig Synoclaal be—
sluit van 1874 (Nott. his. 28) door deze Synode gevraagd.
Do Predilcant van Eden.burg.
D.
10. Dc Synode benoeme colic commissie nit haar midden, om.
in correspondentie to tredon met de Commissie, door de laatst&
Kaapsche Synode aangesteld tot het zoeken naar zingbare wijzen
voor de meesten onzer Psalmen.
Do .Predilcant van Fauresmith.
11. De Synode onderzoeke in hoeverre do verschillende Kerke
radon, bij do bepaling van den tijd voor do inzegoning van Hu.~
welijken, ann Artikel 51 voldoen.
Do Predilcant van Bet1iu~ie.
12. In hoeverre is or tot hiertoe voldaan nan Artikol 22b P
Do Predikant van Betliulie.
13. Do Synodo zorge, dat om do drie jareri eene nieuwe nitgave van do Kerkelijke Wet worde bezorgd.
Do Ring van W’inburg.
14. De Synode besprelse do verhouding tussehen Kerk en
Staat.
Do Ring van Wiuburg.
15. De Synode der Kerk van den Oranjevrijstaat late zich ver
tegenwoordigon op hot aanstaando Pan-Presbyteriaansoh Coneilie
to Edinburgh in Schotland.
Do Predilcant van Edenburg.
E.
16. Do Synode neme in revisio hot Synodaal besluit van 1867
(Art. 59c1), om namelijk door behoorlijk als Leeraar geordende
Zendelingen hare buitenlandsehe Zending to bebartigon.
Do Predikant van Pliilippolis.
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F.
17. Be Synode berame plannen tot eene meer geregelde heffing
ter ondersteuning van Kerken, Soholen en het Zendingwozen.
Do Preclikant van Philippolis.
18. Do Synode bepale, dat de Kerkeraad van elke G-emeente
zorg drago, dat eene jaarlijkscho bijdrage van ton minste Vijf
Ponden sterling (zegge £5) voor elk Honderdtal Ledon der Ge
meonto onder deszelfs ressort, geregold in do Zendingkas gestort
worde.
De Penningrncester cler Syno dale Zend~nycornrnissie.
19. Do Synode bepale, dat iedere Gemeente onzer Kerk, mins
tens £20 ‘s jaars tot do Zending bijdragen zal, en dat, bijaldien
deze som niet in den loop van elk jaar ann do Synodale Zending
Commissie wordt toegezonden, dezolve dan verantwoord zal
moeten worden bij do eerstvolgende Vergadering van den bog
Eerwaarden Ring.
De Predikant van Betlbu~ie.
20. Do Synoclo neme kennis van do jaarlijksche bijdragen voor
do Zonding der Kork, sedort 1874, door do respektiove Gomeen
ten onder haar ressort, volgens Roglement op do Zending (Art.
A. 7,—Notulen Vergadering 1874, op blz. 13).
Do Predikant van Bdenburg.
C-.
21. Be Synode neme stappen tot ‘t dearstellon van eon Fonds,
ten einde mm- en onvermogondo jongeliodon, die zich nan do
Evangeliebediening wensehen to wij den, togemoet te komen.
Do Fredikant van Bethulie.
22. Do Synode stello eon Fends daar tot onderstonning van
behooftigo jongelingen, die gowillighoid en bokwaamheid toonon,
om voor hot Leeraarsambt opgoleid to worden.
Do Kerlceraad van Bloemfontein.
23. Be Synode wekko hare Ledomaten, door middel van eonon
Herderlijken brief of door hare Afgevaardigdon op, om in alle
wijken dos Lands, Wijkseholen op to rigten, en alzoo voordeol
to trekken van het milde aanbod dor Rogering om zulke seholon
to ondersteunen.
Do Predikant ‘van Philippolis.
24. Do Synode neme kennis van den bloeijonden staat, waarin
do Grey College to Bloomfontein verkeert.
Do Predikant van Edenburg.
25. Be Synode drage hot hare bij tot do bevordering van hot
Onderwije dos Voiks—door opzottelijk do zaak van hot Ondorwijs
te overwegen.
De Predikaut van Edenbur~r.
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26. Do Synode nemo kennis van do stichting en do werking
der Moisjcsschool,—” Het Eunice Gesticht “—to Bloemfontein,
en ovorwege hare verhouding in doze tegenovor;
a. de maunen, die op hare aanbeveling doze Inrigting tot stand
hobben gebragt;
b. do Hooge Regering des Lands, opzigtens Hoogst derzelver
royale bijdrago tot stichting dezer school;
o. hot Volk des LaI~ds, dat zijno milde bijdrage voor deze In
rigting hoof t geleverd;
cl. Vaders en Moedors, Zonen en Dochteren, in wier belarig dit
Instituut is daargosteld;
e. En do Synodo ovorwege eindelijk hetgoen dient aangewond
to worden, om doze no bole Inrichting—onder Gods zogon—te
bevoordeelen.
Do Fredikant van Edenburg.
27. Do Synode onderzoeko in hoevere heeft kunnen beantwoord
worden aan hare “dringendo aanboveling” AAN KERKERADEN om
trent do oprigting van dogelijko Moisjosscholon in do versehil
lende Gomoonton, volgens Synodaal besluit van 1874 (Not. blz. 8,
ondor punt 5).
Do Predikant vau Eclemburg.
28. Do Synodo onderzooko, welke boeken bij hot Godsdienstig
Ondorwijs in do vorschillende Gemeouten onzor Kerk gobruikr
worden, en ovortuigo zich, of in nile gevallen nan hot in Art. 54
daaromtreut bepaaido voldaan word.
Dc Predikant van Bloemfontein.
H.
29. Dc Synode doe ondorzoek bij den Bisschop dor Anglikaan~
scho Kerk hior to lande, om explicatio van do handelingon van
ZEorws. onderhoorigo geestelijken to gevon, die onechte kinderon
van loden dor Ned. Goreformeerde Kork, aismodo kinderen van
gocensureorde lidmaten dozer Kork doopon; dewiji toch in die
Kerk voorzioning gemaakt is voor do toediening des Doops aan
zoodanige kinderen.
Do Kerkeraad van Fkilippolis.
30. Do Synode bepale bij wolke Kerkelijke Vorgadering eon
Iiidmaat voorwerp van tucht is, die den Korkeraad, of doszelfs
Voorzitter, in zijne betrekking als zoodanig, beleedigt.
Do Kerkoraad van Philippolis.
31. Met hot oog op do toenemendo dronkonschap in ons land,
wende do Synode zich tot do Hooge Rogering des lands, met
een dringend en beredenoerd verzoek, om eon kwaad, dat jaar~
lijks eon grootor getal slachtoffers eischt, met krachtige hand
togen to gaan, door verinindoring of, zoo mogelijk, geheolo af.
schaffing van buitenkantioneu en door beperking en regeling van
den zoo gemakkelijk geworden vorkoop van storken drank bij de
kleine maat.
De Kerkeraad van J3loemfontein.
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32. Do Synode doe andermaal aanzoek bij do Wetgeving des
Lands ter afsehaffiug der buitenkantienen.
Do PrecZilcant van PhiUppolis.
I.
33. Ret Bestaur van do Ned. Gereformeerde Kerk van den
Oranjevrijstaat worde uitgeoefend, gemeeritelijk en door eene
Synode, die jaarlijksch vergadert. Zie Artikel 5 der Kerkelijko
Wet.
De Ring van Winburg.
34. De Synode vergadero jaarlijks, do Ringen om do zes
naaanden, de Kerkeraad xnaandelijks. To dien einde worden er
de volgende bepalingen gemaakt :—
a. In Artikel 25 leze men :—Er zellen vier Ringen der Kerk
zijn, namelijk
1.—Do OOSTELIJKE Ring, waartoe be]aooreu zullen do Gemeeu~
ten van HAEEISMITH, BETHLEHEM, FICKSBURG, LADYBRAND, LINDLEY
en FRANKFORT.
11.—Do NOORDELIJEE Ring, ~vaartoe behooren milieu do Go
meenten van WINBURG, KROONSTAD, HEILBRON, BULTFONTEIN en
HOOPOTAD.

111.—De WESTELIJEE Ring, waartoe behooren zullen de Ge
meenten van FAURESMITH, JACOESDAL, Bosnor, BLOEMFONTEIN, en
BEANDFORT.

IV.—Do ZUIDEIIIJKE Ring, waartoe behooren sullen do Ge~
meenten van SMITHFXELD, PIIILIPP0LIS, EDENBUEG, BETHULIE,
ROUXYILLE en WEPENER.
b. In Art. 18a. Do Synode komt jaarlijks in de Hoofdstad
bijeen, op den tweeden Woensdag in Mel, ens.
c. In Art. 31a. Be gewone vergaderingeu worden op den
tweecZem Woensdag van Januari en Juli, op eene bij elke sitting
to bepalen plaats gehouden.
ci. In Art. 37, 2. Do leden van eenon Kerkeraad, houden
maandelijks hunne gewone vergaderingen,~ ens.
Do Korlcoraacl van Bloemfontein~.
35. Do Synode bepale cenen gesehikteren tijd dan de maand
April voor onze Hooge Kerkvergaderingen.
Do Ring van Winburg.
36. Be Synodo verand.ere Artikel 37, No. 18, alzoo, dat “do
diensttIjd van Ouderlingen en Diakenen bepaald worde op cirie
achtereenvolgende jaren, waarna zij sullen moeten aftreden en
niet herkiesbaar zijn, dan na een rusttijd van minstens éSn jaar.”
Do Prod/cant van Philippolis.
37. Kan cen Dieken, voordat zijn diensttijd, als bij de wet
bepaald, verstreken sal zijn, ook tot Ondorling verkozen worden?
Do Preclilcant ran Edenburg.
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38. Do Synode berame een plan, waardoor de Gemeenton, bij
do kiezing von Predikanten en Kerkeraadsleden, moor tot haar
regt zullon komen.
Do Fredikant van Bethulie.
39. Art. 63 luide aldus
Alle porsonen, die ledon der I~erk wensehen te worden, zullen
zich aan de volgendo bepalingen hebbon te houden :—
a. dat zij het bewijs levereri van gedoopt to ziju en den ouder
dom van ten minsto 15 jaron to hobbon boreikt;
5. dat zij deel nemon aan eone catechisatie van minstens 14
dagen, door den leeraar of diens plaatsbekleeder to houden;
o. dat zij zich onderwerpen aan eon openlijk onderzoek, dat
door den Leeraar, onder toezicht van Oénen of moor Oudorlingen,
geleid wordt, dat niet alleen mondeling, maar zoo ver mogolijk
ook, schriftelijk behoort to gesehieden, en dat zich over do Bij~
belseho Goschiedenis, do Leer der Zaligheid en do hoofdfoiton der
Kerkgeschiedenis zal mooten uitstrekken.
d. dat alien, die bij zulk onderzook voldoonde blijkon van
bekwaamhoid hobben gogoven, aan do gomoento worden voorge~
dragon als “Candidaton tot hot Lidmaatschap” on, zoo er geone
bozwaren tegon hen worden ingebragt, drie maanden later plechtig
voorgesteld.
In gevallen waar, naar hot oordeel dor Leeraron on Opzienors,
voldoondo rodenon bestaan, zal van doze bopalingen kunnen
afgeweken worden.
Do Preclikant van Bloemfontein.

40 Hot Synodaal bosluit van 1865. ten opzigto van de Gore
formeerdo of Afgoschoideno Kork, wordo gerevideord, met hot
doel, om do overkomst van loden dior kerk tot do onze to verge~
makkelijken.
Do Predikant van BetIzulie.
41. In plaats van do aanbevoling bij No. 5 van hot Aanhang
eel tot bet Korkolijk Wetbook, komo or eeno uitdrakkelijke
bepaling, dat do Leeraren onzor Kerk malkander bijstaan bij
Nachtmaals-gelegenheden.
De KerkeraacZ van BloemJontein~.
42. Artikol 3 dor Kerkolijko Wetten worde aldus veranderd:
“Doze alien blijvon tot hot Nederduitsch Goroformeerde Kerk
genootsehap behooren, zoolang zij zich niet do kerkelijke go
moensohap onwaardig gomaakt of in geschrifte kennis gogoven
hebben, van hunne vrijwillige afscheiding.

Do Fredikant van Bethulie.
43. Art. 35, 2, worde Sf geheel geroijeerd, Of zoodanig gowij
zigd, dat do uitdrukking “ton minsto twaalf maal in hot jaar,”
en do bepaling omtrent “belijdenis predikatiën,” wegvallen.
Do Predikant van Bethzdie.
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44. Het laatste gedeelte van Artikel 203 worde geroijeerd,
Dv Piediliant van ]17denburg,

K.
45. Do Synode verleene hare Modoratnur meerdere•magt,
opdat zij, onder nadere approbatie der Synode, in zaken, diø
van groot belang zijn en spoedigo attentie vorderen, mogo
handelen.
Dv Predikant va~ Ph’il~ppoi2s,

46. Do Synodo bopale, dat do Scriba Synodi, in zijne
kennisgeving van do zitting der Synode, tevens herinneren
zal aan hot bepaalde bij Artikel 21, omtrent den tijd voor
hot inzondeu der Besohrijviugspuuten.
Dc Predikant van PJiil~ppoii&.

47. Be Synodibepale, dat van wege den Kerkeraad, iia
elke Doopsbediening, aan do ouders eon Doopcertifioaat voor
hun kind worde uitgeroikt; en dat aan eon iedor der be
vestigdo loden der Kerk cone Aete van Toelating tot het
lidmaatsohap der G-emeento worde overhandigd.
Dv Predilcant van Bloemfontein.

48. Be Synode late hot houden van een “ Doodregister”
niet langer aan willekeur over, niaar bepale, dat in elke Ge
meente ann den Koster of Kerkeraad behoorlijk kennisworde
gegeven van elk sterfgeval, met opgaaf van Naam, Datum,
enz.
Dv Predikant van Bloemfontein.

49. No. 2 van hot Aanhangsel tot hot Kerkelijk Wotboek
lezo aldus: Dv Pakkei wordt besohouwd ale het Offiàiee]
Orgaan onzer Kerk.
Dv Predilcant van Bloemfontein.
50. Do Synode verkiare Dv J?akiiei het Officieel Orgaan

der Kerk, en geve ter vergoeding nan do Redactie cone
jaarlijksche subsidie van £30.
Dv Prediliant van Bethuliv.

51. Bijaldien Dv Pakicel, minstons om do veertien. dagen
verschijnen han, zoo neme do Synode maatregelen dat dit
tijdschrift het Officieel Orgaan der Kerk wordo en besluit
desovereenkomstig.
Dv PreciiJ~ant van Eden burg.

52. Do Synode bovele den Predikanten en Kerkeraden
nan, bij do Avoudmaalsvieriug na elke aannoming van lid
maten, do laatete tafel af to zondoren voor do nienwe Loden
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ten einde hun een dieperen indruic te geven van het gewigt
van de Belijdenis, die zij gedaan hebben, en van den beginne
aan, aan te moedigen tot een getrouw gebruikmaken van
bunne hooge voorregten.
Dc Predilcant van Fauregmith.

53. Zal de Synode der Nederduitsoli 0-ereformeerde Kerk
van den Oranjevrijstaat niet in overweging nemen, ha-re
verhouding als Kerk, tot het Predikanten Weduwen en
Weezen Ponds, onder hat beheer der Nederduitsch 0-ere..
formeerde Kerk van de Kaapkolonie en bedaeht zijn op de
oprigting van eon eigen dusdanig Ponds?
Dc Predikant van Edcnburg.

L.
54. De Synode verkiare, hoe zij Art. 198, als in verband
met Art 37, 11, van hat Wetboek, wil verstaan hebben.
Dc Predi/cant van Eden burg.

55. Wie is do oudste ouderling, Artikel 37, 3?
Dc Predi1ca2~t van Edenburg.
M.

56. De Synode benoeme eene Commissie om de grenslijn
tusschen Jacobsdal en Fauresmith op eon gelijken afstand
van beide dorpen te maken.
Dc Preclikant van Jacobsdai,

Namens de Synode der Ned. 0-er. Kerk
van den Oranjevrijstaat,
ALBS. P. MEIRING-, Sci~iba Synodi.
Edenburg, 7 Maart, 1877.

APPEND IX,
Wepener, 1 Maart, 1877,
Den WelEerw. Hoer A. MEIRINa,
Scriba Synodi.
~‘VelEerw. Heer,—Ik heb de ocr u toe te zenden de
volgende Beschrijvingspunten, orn voor• do aanstaande
Synode to brengen.
1. Dat des Heeren Avondmaal op 25 December van elk
jaar sal gevierd worden.
2. Dat het Doopsformuliergeheelzal voorgelezen worden,
zooals hot in den Bijbel opgegevon wordt.
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3. Dat de Tien Geboden des Heoren Iotterlijk iederen
Zondag voorgelezen zullen worden.
4. Dat do gomoonten het regt zullen hebben, wanneer
ten nainsto twoederdon er voor stemmen, gezegd loden der
gomeouten, haren loeraar to bedanken.
5. Dat eon loeraar, wanneer hij eon beroe~ aanneemt,
zich verbinden moot voor don tijd van vijf jaren de go
meente met to verlaten.
1k ben, WelEerwaarde Hoer,
11w dw, dienaar en vriencI,
J. J. SPIES, Ouderling.

IL
(1Ter~je~jk de Notulen der Synodo, 1877, op bladz. ‘212, onz.)
RAPPORT van den Scriba Synodi, volgens
Art. 22, g., ter Synodale Vergadering van
11 April, 1877, en volgende dagen.
De Seriba Synodi hoeft van zaken, in verband tot zijno
roeping als zoodanig en als Quaestor der Synode, sedert do
Synodo van 1874, weiuig of niets to berigten. Dit weinigo
evenwel meent hij ter behartiging dozer HoogEerw. Verga
gadering te moeten aanbevelen, als begiuselen inhoudonde,
die bohooren to worden uitgesproken.
Als Scriba Synodi, wijst hij heon naar do bevestiging van
eon Kandidaat tot do Heiligo Dioust, namelijk van den
togenwoordigeu Predikant van Harrismith, aan welken
brooder tot heden toe geone “Acte van Bevestiging” vol
gens Artikel 218 is uitgereikt, op grond daarvan, dat aan
den Scriba Synodi niet ziju vertoond do stukken in dat
Artikel genoemd. Men vergelijke hot Brievenboek der
Synode, No. 122.
Als Quaestor Synodi zou do versiaggever door doze
HoogEerw. Vergaderiug als beginsel wenschen uitgesproken
to hobbon:—
Of do Quaestor Synodi, volgens Artikel 23, vergeleken
met No. 11 van hot “Aanhangsel,” gehouden is do Reke
ningen van Rings quaestors to ontvangen en do opbrongst te
boeken zoo al.s deze door do Ringen waren goedgekeurd;
clan of do Quaestor Synodi desniettegonstaande zeif zo heeft
na to guan, of ten minsto toe to zion heeft, dat do versehil
lende posten onder do beido hoofdon: hot Synodale en hot
Prodikanten Woduwen Fonds behoorlijk zijn opgebragt.
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Indien ja, of dan de Ringsquaestors gehouden en verpligt
zijn do noodige aandaeht aan de mis~iven des Quaestors van
de Synode te wijden.
Voorts zou de Quaestor Synodi, door deze HoogEerw.
Vergadering wensohen bepaald te hebben welke van de bij
den Ring ingediende stukken (volgens Artikel 23, ci.) aan
hem behooren verantwoord to worden.
Overigens zijn do boeken en andere stukken van den
Scriba en Quaestor Synodi aan uwe RoogEerw. Vergadering
voorgelegd en in handen van Commissiën en Rationarii.
Met de meeste hoogachting, uw HoogEerw.
onderd. dienaar,
De Scriba en Quaestor Synodi,
ALBS. P. MEIRING.

RAPPORTEN over
sioen Fonds.

III.
het

Predikanten Pen

A.
Wij ondergeteekenden, Administrateurs van liet Predi
kanten Pensioen Ponds voor den Ring van Fauresmith,
hebben de eer hot volgende Versiag te doen van den Staat
van dit Ponds aan uwe HoogEerw. Vergadering.
Toen laatst versl.ag gedaan werd ann uwe Vergadering
beyond zich een saldo van £92 3s. 6d. in kas.
In bet 5aar 1874 is ingekomen do som van
£219 16 4
In hat jaar 1875
85 12 6
In April 1876 terug ontvangen de door den Rerke
raad van Philippolis opgenomene corn met
renten van twee jaren en negen maanden,
ten bedrage van
170 12 6
makende ecu totaal nit van
£568 4 10
Hierbij kornt nog renten op £70 voor
vier jaren ~ 6 percent
16 16 0
,,

,,

.

____—

£585 010

Uitgegeven dato 19 September, 1874
Aan Di. Roux en Cloete terugbebaald £32 0 0
Den 3den October 1876 op rente gezet 170 12 6
Den 3den October 1876
,,
,,
365 12 4
Saldoinkas

£568 4 10
1616 0
______—

£585 0 10.

Do Gerneenten van Edenburg on Wepener hebben nog
goon mieg betaald, doch betalen ja’~i1ijks de ienten
H J TJUOKHOFF
JOHANNES G OLIVIER
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B.
Aan do HoogEerw. Syno dale Vergadering zitting
houdendo to Smithfield, April, 1877.
Do ondergeteekenden, ale Commissie van Administratie
voor den Ring van Winburg, hebben de eer het volgend
Versiag van den Staat van hot Predikanten Pensioen Fonds
in de gemeenten onder het ressort van genoemden Ring, aan.
uwe Hoog Eerw. Vergadering voor te leggen.

•

In Januari 1874..,.. Saldo in kas
April 1874
Aan Contributien
September 1874
Renten
In 1875 word ontvangen aan Contributien
Renten
1876
Contribution
Renten
,,

£155
42
10
219
12
104
33

,,

,,

,,

0
10
16
19
16
1
16

6
0
0
0
0
9
0

Van Januari 1874 tot 31 December, 1876, alles te
samen
£587 19 3
Van dit bed.iag staat op Renten tegen 6 percent
Rekenen wij hierbij in 1872 op Renten gezet

580 0 0
180 0 0

Dan hebben wij bet totaal thans op Renten staande £760 0 0
Uwe Commissie moot rapporteeren, dat do heflingen uit
sommigo Gomeenten niet of niet geregeld ziju geschied. Van
do Gemeonte Harrismith is tot dato nog niots ontvangen;
van Frankfort en Buitfontein geen inleg; van Ficksburg
geone bijdragon voor 1876; van Frankfort voor 1874 wel do
Leges, maar niet do jaarlijksche coutributie.~
GUSTAV RADLOFF.

Smithfield, 13 April, 1877.

J. H.

VAN

WIJK.

Iv.
RAPPORT over het Grey College, April 1877.
(T7crgelijk de Syn. Not. op bladz. 224, enz.)
Aan do HoogEerw. Synode der Ned. Geref. Kerk
van den Oranjevrijstaat, zitting houdende te
Smithfield, op 11 April, 1877, en voig. dagen.
Do ondergeteekonde, namons zijne mode-euratoren vau
hot Grey College to Bloomfontein, heoft veel gonoegen~
V
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onder de aandaoht uwer HoogEerw. Vergaderiug to brenge~.
het volgende in verband met genoemd College.
1. Sedert do laatste zitting van de HoogEerw. Synode is
de toestand van het Grey College to Bloemfontein onder de
bekwame leiding van zijnen Rector, Br. J. Brill, van stap
tot stap zoo verbeterd, dat hot thans in een bloeienden en
gozegenden staat verkeert. Nevens den Rector is er ecu
bekwame Conrector, die het Onderwijs mede in do Roogere
Afdeeling voorsta~t en tevens do Kostschool met meer dan
30 kostleerlingen onder zijn toezicht heeft. Be Lagere
Afdeeliug wordt door twee bekwame onderwijzers voorge
staan, do eon voor hot Engelsch is ecu gecertificeerde
Onderwijzer uit Schotland, do ander voor het Hollandsch
ecu ~onge man uit do Kaapkolonie. Baarbenevens is
onlangs do voorziening gemaakt, op voorstel van den
Rector, dat Leerliugen, die voor den landbonw of
handel of cone of andere betrekking van het prak
tische leven wensehen opgeleid te worden, in cone afzonder
lijke handelsklasse worden onderwezen, terwijl er cone
afzonderhjke klasse of ecu Gymnasium voor cone kiassieke
opleiding bestaat. Ret getal leerlingen in bet College aan
hot eiude van 1876 bedroeg 97, waarvan drie Kweekelingen
zijn.
2. Do Curatoron hebben hot verlies door den dood van
eon nit hun midden te berichten, namelijk den WelEd. hoer
Lodewijk Papenfus, Staatsprocureur, die in October 1874,
overleed.
Aangezien do Curatoren voor hot verrichten van de
gewone werkzaamheden niet wel de hulp van ecu hunner
konden missen tot doze zitting der RgEerw. Synode, hebben
zij den WelEdel Gestr. Hoer F. W. Reitz, onzen Roofd
reciter, verzocht de ledige plaats provisioned to willen
innemon, on in de gewone werkzamheden, vooral in verband
met do jaarlijksche schriftelijke examens, do overige Cura
toren bij te staan. Be Edelo Heer heoft gaarne en gotrouw
a•an dien wensci voldaan. En hot is nit naam van do Cura
toren, dat de ondergeteekendo uwe RoogEerw.Vergadering
verzoekt, om officieel den genoemden Hoer als Curator van
hot Grey College te benomen.
Namens do Commis sic van Curatoren van
hat Grey College, Bloemfontein,
GUSTAV RADLOFF, Voorzitter.
~1oemfontein, 31. Maart, 1877,
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V.
Rapport over het Instituut “Eunice.”
(Vergelijk de Notulen, Synode 1877, op bladz 225, enz.)
Aan do HoogEerw. Vergadering der Synode der
Ned. Geref. Kerk van den Oranjevrijstaat,
zitting houdende te Smithfield op 11 April
en volgende dagen 1877.
Do ondergeteekende, Predikant bij de Ned. Geref. Ge
meente to Bloemfontein, neemt de vrijheid, met ‘t cog op
Synodaal besluit van 10 April, 1874, (zie bi. 8 der Notulen),
het volgende bij wijze van verslag aan uwe HoogEerw.
Vergadering voor te leggen :—
1. Op 24 April, 1874, heeft hij eeno bijeenkomst te
Bloemfontein gehouden met vrienden van eon degelijk Pro..
testantsch en Nationaal oiaderwijs, ten einde met hen aan
vankelijk to raadplegen over de bijzonderheden in verband
Wet do opricliting van eene Eerste Klasse Meisjesschool te
Bloemfontein, en do samenwerking tot dat dod te verkrijgen
van verdere Commissieleden.
2. Ms Commissie, met den ondorgeteekende, hobben zich
vervo1gen~s geooiastitueerd de volgende heeren :—WelEd.
Heeren R. Tunes, G-. W. Austin, J. G. Fraser, 0. J. Truter,
C. J. Vols, lvi. Steijn, G. A. Fichardt, R. Palmer, Dr.
Krause, Dr. Exton, en de Eerw. Heeren James Scott en
Paul Winter.
3. Genoemde Commissie vestigde hare aandacht a. op hot
doel der op te richten School, ni., een edit Protestansche en
Nationale Inrichting tot stand te brengen, waarin onze
dochters niet alleen naar de bohoeften van ens yolk en
inzonderheid onzer kerk onderwezen, maar ook, zoo velen
harer daartoe bereid zouden willen zijn, tot onderwijzeressen,
ale in eene Normaalschool, opgekweekt zouden worden; b.
op de beraming van het noodige bonwplan en do bereken
ingen van do bijzonderheden in verband daarrnede; c. op de
middelen, door welke hot goheel tot stand zou kunnen
komen. Ale resultaat dezer werkzaamheden bleek, 1. dat
ten minste drie hoofdonderwijzoressen vereischt werden,
respectievelijk nit Holland, Duitschland on Schotland, indien
behoorlijk gekwalificeerde dames in Zuid-Africa niet ver
krijgbaar zouden zijn; 2. dat een behoorlijk gebouw vóor
50 dagscholieren, 25 kostleerlingen, 3 onderwijzeressen, en
~éne huishoudster ten minste £6,000 zou kosten, met in
bogrip van eon komploet stol meubelon, en do rei~kosten
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der onderwijzerossen; 3. dat do noodige middelen gevonden
konden worden door eene gelijkelijke ondersteuning van
boide Staat en Kork.
4. Correspondentien tei’ verkrijgiug van heb personeel
van onderwijs werdeu onmiddelijk geopened, eorst naar do
Kaapkolonie en, na louter vergeefsche pogingen, naar Schot
land. en het vaste land van Europa. Bouwkundigen werden
geraadpleegd en bouwplannen ontboden.
Eeno breed
voerige Mernorie werd bij hot Wetgevend Bewind ingediend.
En ten einde do leden onzer Kerk tot belangstelling en
medewerking op te wekken werden cireulaires verspreid.
5 Ten einde editor intusschen aan do dringende behoefto
des oogenbliks te voldoen, ward als een tijdelijko maatregel,
eene dagschooi. voor Meisjes opgericht, onder leidilig eener
bekwame en beproefde vrouw.
6. Bij Raadsbesluit van 14 Juni, 1874, word do som van
£3000 door den HEd. Volksraad toegestaan, met de ver
staudhouding, dat do Inrichting, na hare voltooiing, met
00110 behoorlijke “Acte van Opriohting” of “Trust Deed”
hot eigondom der Regeering worde.
7. Op 10 Mci, 1875 werd op plechtigo wijzo, onder doel
fleming eener groote sehare van belarigstellonden, door do
echtgenoote van ouzon Staatsprosident, do hoekstoen gelegd
van hot Oranjevr~jstaatsche Dames Insti~uut “Eunice.”
8. In de tweede heift van het jaar 1875, werden in allo
Gemeenten ouzor Kerk coliecton gehouden, en wel in dier
vooge, dat do Predikant van Philippolis do 0-emoenten onder
hot rossort van den Ring van Winburg, en do ondergetee
kende do Gemoenten behoorende tot den Ring van F~ure
smith, tot dat doeleinde bezochten. Ret resultaat dozer
bemoeiugen is, dat, hoewel enkele Gemeenten en verschei
done ijverige loden onzer Kerk mime bijdragen hobben
gestort, in ‘t gehoel aan collecten slechts do som van
£1,490 17s. lid. werd bijeengebraeht.
9. Na vole toleurstellingeu on langdurig wachten werd
eindelijk, in December, 1875, uit Schotiand hot bericht out
vangen, dat cone Directrice voor ons Instituut verkregen
was en weinigo maanden later to Bloemfontoin haar work
zou willen aanvaarden. Be eerste Directrice moest eohter
met zoo veal tegonspoed op haar reis worstelen, dat zij
eerst tegen ‘t elude van Mei, 1876, op do plaats harer bestemming arriveerde.
10. Daar hat gebouw ~edert Februari nagenoeg voltoold
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en sedert April ook eene huishoudster en eenige Kost
leerlingen aanwezig waren, ken het Instituut op 5 Juni
plechtig geopend en ingewijd worden.
11. In weerwil van vole moeielijkheden, is de School
sedert zoo toegenomen, dat het gebouw flu reeds to klein
geworden is, en men zich zoo goed mogelijk behelpen moot.
Vier Onderwijzeressen, de Ruishoudster, en zes-en-twintig
Kostleerlingen hobben in hat Instituut huiswesting. Ret
personeel van Onderwijs bestaat uit Acht personen voor eon
Tachtigtal Scholieren, waaronder tweo Kweekelingen zich
bevinden.
12. Door do vereeniging van eeno drie jaren geleden op~
gerichte Bewaarschool met eene klasse van voorbereidend
onderwijs, onder do biding eener bekwame en beproefde
dame uit Engeland, met het Instituut “Eunice” onder ‘t
bestunr van ééne Commissie, hebben wij niet alleon eeno
krachtige hulp voor do Directrice in hot gedurig toozicht
over de Kostleerlingen verkregen, maar tevens do best
mogelijke gelegenheid tot ontwikkeling van Kweokolingen
in hot qevc~ van onderwijs onder do biding eenor goëx
amineorde Onderwijzeresse.
13. Be moeielijkheden, waarmode do School thans voor
namelijk to kampen heeft, zijn do volgenden :—
a~. twee behoorlijk gokwalificeerdo onderwijzeressen nit
Holland en Buitschland zijn nog niet tor plaatso; en hoewol
de Commissie geene macito en kosten ontziot in do tijdelijke
aanstelling van do beste personen die verkrijgbaar zijn,
wordt do bestaande leemte tack pijnlijk gevoeld.
b. Er bestaat bij vele niet alleen Eugelsche, maar zolfs
Afrikaansche ouders een vooroordeel tegen hot Hollandsch,
hoewel dit slechts gedurende eon halfuur pe~ dag ondor
wozen wordt.
Hot Instituut zou een veel grooter gotal leerlingen hob
ben, indien or volstrekt geen Hollandsch onderwezen word.
Do Commissie zal echter getrouw blijven aan hot gesteldo
dod van voor eon Nationaal Onderwijs to zorgen en koestert
de hoop, dat genoemd vooroordeel verminderen zal, naar
mate do kwaliteit van het Onderwijs in vervoig van tijd
verbetert.
c. Ret gebrek aan ruimte, dat sick voornamelijk ton op
zichte van de vele klassen der dagscholieren doet govoelen,
maar dat zich ook, bij bet toenemend getal kostsoho1ieren~
voor hot ovorigo gedeelto van hot Instituut dreigt to doen
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gevoelen. De Commissie son hat gebouw reeds hebben
vergroot, indian er niet een
Z. vierde moeijeli~kheid bestond, ni. de schuld, die nag
op de Inrichting rust. Gelijk uit de nauwkeurige Rekenin
gen, die tevens san uwe HoogEerw. Vergadering bij dezen
worden voorgelegd, blijkt, heeft de Commissie fondsen ten
bedrage van £2,500 moeten leenen. Zij heeft sulks gedaan
in hat vertrouwen, dat de Ned. Geref. Kerk van den Vrij
staat spoedig toonen sal, de tot nag toe zoo kleine bijdrage
van bijna £1,500 te willen verdubbelen. Zij verwacht dan
oak, dat uwe HoogEerw. Vergadering krachtige maatrega
len neiñen sal tot hat eendrachtig samenwerken van al de
verschillende gemeenten onzes lands in dezen.
14. De ondergeteekende acht hat een aangenamen plicht,
cle HoogEerw. Synode daarop te wijzen, dat onze Kerk
haren bjizonderen dank verschuldigd is aan de Heeren der
Commissie boven vermeld, en vooral aan den Tresorier, den
Heer R. Innes, sander wiens ijver en opoffering het werk
ongetwijfeld meer dan eens gestaakt son hebben; tevens
aan den Heer J. G. Fraser, die als Secretaris der Commissie,
meer dan eenig lid derzelve voor de Inrichtiiig gewerkt
heeft: voorts aun den geachten Inspector van Onderwijs, die
veal ten behoove van onze school heeft gecorrespondeerd en
aan de veelvuldige werkzaamheden verbonden aan het tot
stand brengen deser zaak, een ijverig aandeel heeft geno
men. Pooh eindelijk verdienen oak do namen van Dr.
Smeaton en Dr. Morrison met innigen dank te warden ge
noemd wagons do moeite, die zi~ sick zoo gaarne getroost
hebben en die oak met den aJlergunstigsteu uitslag bekroond
is, ul. am allergeschiktste Onderwijzeressen veer ‘t ‘Eunice’
Instituut ens uit Schotland over to zendeia.
15. Ten slotte verklaart de ondergeteekende met een
dankbaar hart: tot hiertoe heeft do Heer geholpen, Hem
zij al de eer !—Onze Inrichting word reeds aarivankelijk ge
zegend en is zelfs in haar jeugdig bestaan voor velen ten
zegen. Zi~ sal, onder Gods zegen, zoo onze handen haar
biddende en helpende ondersteunen, in steeds grooteren
kring en op ruimere schaal voor ens yolk en veer onze Kerk
ten zegen wezen.
GUSTAV RAPT~OFF,
Predikant van Bloemfontein.
~1oemfontein, 31 Maart, 1877.
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VI.
RAPPORT van de Synodale Zending Corn
missie.
(TTergel~jk Notulen, biz. 229, enz.)
Do Synodale Zending Commissie, geroepen om volgens
No. 7, van het Reglement op do Zending, versiag to doen
van hare werkzaamheden, heeft de eer het volgende to rap
porteron. Do hoop ter laatste Synodale Vergadering uitge
sproken, dat het Zendingwerk eeuen gezegenden voortgang
mogt hebbon, heeft de Heer tot nu toe genadiglijk
vorvuld.
Do tegonwoordigheid van den Zendeling onzer Kerk in
one midden is eon kraehtige getuigenis, dat do Heer hem in
ziju werk niettegenstaande vele moeijelijkheden, tot hiertoo
heeft staando gehouden, en geeft deze HEerw. Vergadering
do besto gelegenheid bij do opzettelijke behandeling van do
groote zaak der Zending nit zijn eigen mond het eon en
ander aangaande zijn werk to hooren.
Do Zending Commissie had met vole eu velerlei moeije
lijkheden to kampen.
1. Ten opzigto van do Statie zelve, waardoor do Zending
Commissie en do Zen deling met kommer en zorg vervuld
worden, zoo zolfs, dat do Zendeling zich in zijn work aldaar
tot heden too nog niet geheel to huis kan gevoelen.
2. Ten opzigto van do Finantien; do ongelijko bijdragen
dor respeotieve Gemeenten, hetgoen blijken kan uit oen en
kelen blik in hot Kassaboek der Commissie, zoo zelfs, dat
so~mmige Gomeenten nagenoeg niets hebben bijgedragen;
dat eon zeor dringende Circulaire der Zending Commissie
omtrent baron geldelijken nood, slechts hier en daar weer
kiank gevonden heeft, waardoor uwo Commissio in do pijn
lijke noodzakelijkheid gobragt word om den Zendoling zeven
maanden op ziju salaris te laten wachten.
Wij loggen onze booken en papieren ter Vergadering over
en hopen dat dit heerlijk work, do dure roeping onzor Kerk
met verhoogden ijver en vermeerderden voorspoed, moge
worden voortgezet, en dat do Zendeling onzor Kerk met de
zijnen en al degenen, die hem behulpzaam zijn in zijnen
arbeid, deolen moge in rijke mate in den zegen des Heoren.
Met do meeste hoogachting,
ALBS. P. MEIPJNG, Voor~{tter.
JOHANNES G. OLIVIER, Sóriba.
GUSTAV RADLOFF, Penuingmeest~r.
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-VT’.
(Vergelij1~ Notulem op liZ. 216, enz.)
Versiag van de Regtscommissie.
Wij, do ondergeteekendon, Leden der Regtscommissio door
doze HEerw. Vorgadering benoemd on zekere stnkken
bij doze HEerw. Vergadering ingediend, in to zien en
daarover te rapporteren, hebben de eer te berigten dat
de volgende zaken onder ouze aandacht gebragt zijn
geworden
T.—Een schrijven van do Redactie van de Falcl€el, geda
teerd Bloomfonten 2 April, 1877, vragende on onder
stenning.
Do Commissie is van oordeel dat aan hot verzoek van do
Rodactie voldaan kan worden, door dat blad te verkiaren
tot het officieele orgaan ouzer Kerk en beveelt deze HEei~w.
Vergadering aan cone jaarlijksche bijdrage van ~~6O sterling
to geven tot ondersteuning van hetzelve, en wel onder de
volgende voorwaarden:
1. Do Rodactie van hot officiëele gedeelte worde too
vortrouwd aan den Predikant van Bloemfontein,
en zoo mogelijk, verschijno hot tijdschrijft twee
maal in do maand.
2. Eén exemplaar worde aau elken Kerkeraad der
versehifiende gemeenten toogezonden.
II.—Eeno memorie van Ds. J. H. Cloote zijuon wensch
to kenuen gevondo andermaal in do bediening des Evange
lies werkzaam te ziju, on deze HEorw. Vergaderiug ver~
zoekende, met het oog op do wetsbepalingen in de Kork
van de Kolonio eon plan to beramon waardoor hij in do
Kaapsche Kerk zoowel als in die van den Ovanjevrijstaat
beroopbaar verklaard kan worden.
Dezo zaak in rijpe overweging geiaomen en van nile
kanten beschouwd hebbende, beveelt do Commissie aan, dat
van wege doze HEerw. Vergadering een schrijveu aan den
HEerw. Actuarius Synodi van de Nedord. 0-oref. Kerk in
do Kaapkolonio gezonden worde, inhoudende dat do wetten
der Ned. Geref. Kerk van don Oranjovrijstaat goon ontslag
nit do Evangoliebediening kennen als vormeld in Art. 319
der Kaapscho Kerkwetten, en dat zoodanige demissie niet
kan gevorderd worden, !naar voldoendo behoort geacht to
worden het eervol ontslag verleend volgens do wetten van
do Kerk van den Oranjevrijstaat. Ovorigens wat aangaat
hot verzook van momorialist dat hij zou in staat gestold
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worden om te kuilnen voldoen nan Art. 320 der Kaapscho
Kerkwetten, beveelt uwe Commissie aan hem to verwijzen
naar den Burgersdorpschen Ring.
-

111.—Eon schrijven van den WelEerw. Hoer Jooste, Pre..
dikant hij do Nedor. Geref. Gemeente van Potchefstroom,
ad. 3 April, 1877, en den Ouderling dier gemeente J. C-.
Schoombee, vermoldende dat zij afgevaardigd waren door
het Kerkbestuur der Neder. Geref. Kerk in do Zuid Afri
kaansohe Ropubliek om de zustergroete dier kerk ons over
to brougen, maur dat zij door dringende omstandighedeu
belet werden aan de sending gevoig to geven.
Uwe Commissie oordeelt, dat van wego ouze Synode op
dit hartelijk schrijven geautwoord wordo met betuiging
van leedwezen over den stoat van zaken waardoor do afge
vaardigden verhinderd werden aan hot besluit des Kerk
bestuurs hunner kerk gevoig to geven.
IV.—Eene memorie~ van loden der nieuw gesticlite ge
meente van Lindley-, die vroeger ressortteerden onder Heil
bron, inhoudende verzoek orn onder do gemeente Heilbron
to mogen blijven.
Uwe Commissjo oordeolt dat dit verzoeksohrift verwezen
moot worden naar hot Ringsbestuur van Winburg.
Meenende hiermecie do ons opgelegde. taak to hebben
volbragt,
noemen wij ons, ens., ens.,

P. A. C. VAN HEIJNINC-EN,
C. S. MORGAN,
J. H. VAN WIJK,
S. J. VAN NIEKERK,
P. F. NAUDE,
A. J. VAN SCHALKWIJK,
SmithfiQld, 17 April, 1877.
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~vier Ringen. Syn. Besl.
1877) ... 217, 222, 227, 228
—
,,
Wanneer en
wear to vergaderon 21.7,218
Ringscommissie (Ait. 29)
75, 168
Ringsquaestor pro tern
153

2~7
Pagg.
68, 82, 173, 21~,
213, 215
Ringsvergadering, Bijeenrooping
eenor ... 79—80
—
nit Leden dcv Synode, 15
—
(Ring van Fan
resmith) ... 78
Ringszakei:
11, 39.80
Scholen, District
221
—
Wijk221.
—
sreisjcs
... 153,15
226
Secandi naar Syn. Ver~
149, 150
Smithfield, (Memorie ‘(org. 1S71) 120
Staatstoo]agen
75, 79, 106
Statistick dee Kerk, rorm voor
155, 173
Synedalo Commissie
219, 227
Synodale Leerrode
3, 20, 21, 54, 56,
102, 104, 119, 196, 197, 232
Synodalo Notulen, 21, 41., 16, 85, 123
Synodaic Vergad. (van 1865) 1, ens.
1867) 19, ens.
—
1869) 53, ens.
—
1671) 101, enz.
—
1874) 149, ens.
—
1877) 193, enz.
Synede, Buitengewone Vergader.
van
20, 28
—
do Moderatnur (icr, rio
Moderatnur.
—
Opening der, 1, 3, 53, 101,
149, 193, 195—196
—
Smiting der ... 18, 46, SO,
123, 151, 175, 232
—
Sluiting dcv— met Leer
redo
232
—
Tijd dersittingen van do 4,
21, 40, 54, 103,151, 197,
209, 215
—
Wanneer en waar te
vergaderen. 1, 15, 16, 45, 77,
174, 21S
Syuode, Zamenstelling van do ... 6, 19,
54, 102, 195
Synodi, Scriba en Quaestor
(P]igten van)
168
—
Rapport van: (‘(erg. 1867),
23, 25
—
,,
1869)56, 82,
SI
—
,,
1871) 104, 107
-—
,,
1874) 151, 172
—
,,
1877) ... 212,
Biji. II, ‘(erg. 1877
Tarief, Kerkelijk
rio Leges
Teegift
...
vie Wetsveranderjn~on
Toezgt, Kerkelijk-e Commissie
van
Tijdschrift, vie Kerkelijk Tijdschrift
Tijtel der Kerk, vie Kerk.
Ringsqnaestors

...

Tueht

I’agg.
9, 11, 72, 112-—I 13

Verovcrd Grondgebicd ... 12, (‘4)—rI
6I-—62. Si, 82, 83, [(JO. 107,
[20, 122
—
gehevene Logos 107
vie Gemeeiiten.
Volksraad (de HoogEd.)... 30, 4.1, 44,
00, 60—61, 61, 75, 116, 121, 172
-—
vie Regering.
l,Toorzit[ersehapdersynodo ... 210. 229
Vormen van officilele Korkelijke
stukken ... 32, 36, 60, OS,
75, 77, 82, 118, 122, 207,
214, 215
Wet, 1)o Kerk- (Nieuwe Editie
van do
229
— Nienwe Wetboek
73, uS
Wctsveranderingen, Publicatie
van de, i~, 46, 73, 171, 195
(to vincien) 137, 187,
en Nienwe Editie dci Wet (229)
Wetten doe Kerk, Vooru’oo,’d ens., 73
Winburg, Bevestiging des Leer~
nays to
78
Zendeling to Witzieshoek ... 157, 170,
227, 211
Zeudelings Examen
12.
30—-38, 39, 40, 59,01Zending
10, 11,29,30, 58, 59
79, 113—114, 157, 158, 160,
162, 206, 207
—
binnen de Gemeenten 113—
114, 111., 101,219
—.
Cominissie ... 26—27, 30, 40,
57, 58, 79, 85, 115, 117, 121,
157. 158, 162, 169, 170, 228,
230

Coimnissie, (Rationnrii
over VersIng van de)228, 229
— binnen do Gemeent-en ... 219
—
Be lluiten- of Binnenl.... 58
114—115, 162, 169
—
Be Buitenlandsehe ... 30, 115
—
Be Fransche — (Basnto_
land)... 30, 58, 114, 117,
157, 164, 165, 167, 207, 219
—
Be Fran selic, vie Beputatie.
—
[‘oncls
vie Collect-en
—
vie Fends
—
Ileflingen voor do ... 121,
163, 164, 229
—
Korkon
157, 172, 219
—
Rapport van
169
—
Reglement 01) tIe... 27, 28,40
—
teWit-zieshoek
162,109
Zendingsveld
58—59
Zendingwerk 115, 156, ens., [62, 2211
Zondagscholen
206
—

Zustor Keikon
Zwagors (wie zijii

(‘L’ken
—

P Art. 37, 11) 72

E~IR,ATA
NOTULEN IDER SYNODE VAN 1877.
Bladzijde l9~i, regel 19 van boven, lees: We~sverande1.j~g
199, regel ii van oitdeien, Ices, in plaats van “een ander”
eon en ander.
199,. regel 1 van onderen, lees, in plaats van “eenen”: eea
en ancler.
201, regel 19 van boven, lees, in pleats van “dee” : dier.
201, egel 6 van onderen, lees~•. den Ring.
217, regel 1 van buven, in plaats van “ in,” lees : van.
221, regel 5 van boven. in plaats van (buitenwinkels) aiwnar
sterke drank wordt verkocht, lees: ‘ Bnitenwjnkejs alwnar
sterke (lrank wordt verkoeht.”
223 laat weg regel S van onderen.
227, regel 25 van boven, na “tee” vol in : tafel.
229, regel 14 van onderen, in plaats van: “Leeraar van,”
ICeS: Leeraa,r dee Gemeei~te van.
237, regel 12 van boven, lees : anlien, in plaats van
“zellen.”
239, regel 2 van boven, lees: Bethulie, in plaats van
Edenburg.
239, regel 14 van boven, lees Synode, in plaats van Synodj.
2 t3, regel 13 van boven, in plaats van “£12 16s Od., lees:
£21 16s Od.
2 17, regel 21 van boven, vul in: en geoevende.
21.9, under, lees: Smithfield 20 April, 1877.
i)e Scriba Synodi,

I

~ptcnthe,

I ~77.
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P.

MEIRrNG

