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EERSTE ZITTINC.
Be Afgevaardigden worden tot de orde geroepen ten 10 ure
des voormiddags, en wel door den Moderator Synodi, die, na
een kort woord van verwelkoming, de vergaderden oproept
tot hot gebed en zeif hierin voorgaat.
Nu worden de credentialen opgevraagd en ingediend, hot
een na het ander, volgens den ouderdom der gemeenten.
Volgens deze zijn verschenen van de gemeenten :—
1. Winburg, de Predikant en de Ouderling P. Theron.
2. Fauresmith, de Predikant en de Ouderling Rudolf van
Wijk.
3. Smithfield, de Predikant en de Ouderling J. H. Kruger.
4. Bloemfontein, de Predikant en de Ouderling J. J. P.
Prinsloo.
5. Harrismith. Van deze gemeente is geen afgevaardigde
tegenwoordig.
Be HoogEerw. Voorzitter evenwel leest een Officieel
Schrijven, gisteren ontvangen, van den afgevaardigden, den
ouderling 0. F. Grabe, berigtende, dat hijzelf op het onver
wachts verhinderd is geworden, de reis herwaarts te onder
nemen en zijnen Seeundus geene tijdige kennisgeving daarvau
heeft kunnen doen. Voorts een brief van den Predikant van
Harrismith, vermeldende, dat hij, wegens ernstige ongesteld
heid van ZWEerw’s. echtgenoote, niet naar do Synode heeft
kurmen opkomen.
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Voorts zijn verschenen van do gemeenten:
6. Boshof, do Predikant en de Ouderling G. J. J. du Toit.
7. Jacobsdal, niemand.
8. Kroonstad, de Predikant en Ouderling M. P. W. Corn
brinck.
9. Phulippolis, do Predikant en Ouderling A. J. Strans.
10. Edenburg, de Predikant en Ouderling R. Robinson.
11. Bethulie, de Predikant en Ouderling J. F. Combrinck.
12. Bethlehem, niernand.
13. Roxville, de Predikant on Ouderling Jozua Joubert.
14. Wepener, de Predikant van die gemeente alleon.
15. Ficksburg, do Predikant en Ouderling S. F. de Jager.
16. Ladybrand, do Predikant en Ouderling B. J. van den
Heever.
17. Frankfort. Eene vakante gemeente, de Oudorling A. H.
Lategaan.
18. Heilbron, eveneens vacant, de Ouderling G. S. J. Schee
pers.
Overigens van do vacante gemeonten:
19. Buitfontein, do Ouderling Jan A. Cronje.
20. Hoopstad, do Ouderling Francois J. Joubert.
21. Lindley, do Ouderling C. J. Cilliers. En eindolijk van
do gemeente
22. Brandfort, de Ouderling Abr. H. Le Roux.
Do Moderator verklaart thans, doze de Zeve’nde HoogEerw.
Vergadering der Synode van do Kerk van den Oranje Vrij
staat voor wettig geconstitueerd en verleent den loden verlof
aanmerkingen op do ingediende getuigschriften, indien zij or
to maken waron, ter tafel te leggen. Niemand neemt hot
woord.
Be Moderator oppert dan do vraag, of hier ook tegen
woordig zijn, afgevaardigden van zuster kerken. Niemand
moldt zich uan.
Do HoogEorw. Assessor evenwel doet
berigt, dat hem door den Voorzitter der Parijsche Evango
lische Zending in het Basutoland, den WelEerw. Ds. A.
Mabille, was medegodeold, dat sommigen van do broeders
daar arbeidende waron verhindord op to komen; maar dat
twee hunner Iiior kondon wordon vorwacht. Be spreker
hoopt, dat doze nog heden kunnen aankomon.
Be HoogEerw. Voorzittor benoemt nu—wijzonde op eon
gegeven van vroeger—tot eene commissie cm ZHEd. den
Staatspresident ter bijwoning van do dienst bij do plegtige
opening dezor Synodale Verga dering af to halen, den Prodi
kant van Philippolis en den Ouderling van Bloemfontein; on
berigt tegelijk, dat do plegtige opening der Synode zal ge
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sehieden in het Wesleyaansche Kapel, en wel heden middag
ten kwartier over twaalven.
De Predikant van Philippolis ver~ioekt dat aanteekening
mogt geschieden van de betuiging van medegevoel dezer Ver
gadering met den Predikant van Harrismith, wegens de
treurige omstan&ighedell, wa ~ronder hij verliinderd werd do
reis herwaarts te ondernemen. Be Voorzitter verleent namens
de Vergadering verlof daartoe. Hij ‘ntvangt voorts nog een
voorstel, ter tafel gelegd door den Predikant van Ladybrand,
en gesecondeerd door dien van Bloemfontein, betreffende den
tijd der zittingen van deze Synode, waardoor bepaald wordt,
dat de Vergadering dage]ijks zitting nernen zal van 10 tot 1
uur des voormiddags, en van 3 tot 5 uur des namiddags.
Hiermede eindigen de verrigtingen voor het tegenwoor..
dige.
Ten kwartier over twaalf are, terwiji de Moderator den
kansel optreedt, laat zich een talrijk en welgeoevend zangkoor,
onder de leiding van den plaatselijken Leeraar, hooren, het.
lied aanheffende: Hoe lievelijk zijn op de bergen de voeten
desgenen, die ‘t goede boodschapt, die vrede doet hooren—
waarna de prediker voorleest Math. 5: 1—16, het gebed doet,
en zingen laat, O-ez. 89: 11, en—na eene gepaste inleiding,
eene ernstige redevoering uitspreekt, naai- aanleiding der
woerden: Gij zijt het licht der werelci (Matth. 5: 14) ; wijzen
de op de roeping des Christens en inzonderbeid van den voor
gauger in de getneente des Heeren otn het licht der wereld to
zijn; met het oog op den driedubbelen nacht, van onkunde,
ellende, en onreinheid.
Ten half vier ure des namiddags is de Vergadering weder
gezeten. Be G-eloofsbrief wordt ingediend van den Predikant
der gemeente Bethlehem. Vandaar is ter Vergadering ver
schenen, de Ouderling A. C. Pelser. Voorts is ter Vergade
ring verschenen de Oaderling van Wepener, de broeder J. M.
de Wet.
Aan de orde is flu, de kiezing van eenen Moderator der
Synode, als voorschreven bij Art. l9cZ. der Kerkewet.
Op de vraag van den Predikant van Bloemfontein, of bij do
stemming de Scriba Synodi behoort te worden voorbijgegaan,
oordeelt de Moderator, dat de Vergadering met de stemming
zal voortgaan, daar de wet in dit geval geene voorziening
maakt. Be stemming geschiedt. Hit bet tweetal, de Predi
kanten van Bethulie en Philippolis, wordt de eerstgenoenide
gekozen. Hij aanvaardt zijne taak met een kort woord ter
zako.
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Als Assessor wordt gekozen do Predikant van Philippolis.
Ook deze aanvaardt zijn plaats met eon woord tot de Verga
dering.
Do Vergadering neemt genoegen in de benoeming door den
Voorzittor van den Predikant van Fauresmith tot assistont
Scriba. De benoeinde berust hierbij.
Do Voorzitter leest no voor, hot Reglement van Orde, Art.
12 dor Kerkewet en benoenit voorts tot Regtscomtnissie (Art.
20)
do Prodikanten van Winburg, Boshof en Smithfield, en de
Ouderlingen van Bloemfontein, Bethlehem en Wepener; en
tot Rationarii (Art. 23t)
do Predikanten van Rouxville, Ficksburg en Kroonstad.
Folgendo hot voorbeeld der laatste Synodale Vergadering,
worden door den Voorzitter benoemd,
do Predikanten van Ladybrand en Wepener, en do Oudor
ling van Smithfield tot eene commissio van Bezigheid.
De korte Notulen worden gelezen en de Vergadering ver
daagd tot D.V. morgen voormiddag ten 10 ure. Do Predi
kant van. Bloemfontein gaat in hot dankgebed. voor.
Gelezen en va~stgestelc1 op heclen tlen Oclen Mei, 1878.
JOHA.NNES G. OLIVIER, Moderator.
C. FRASER, Assessor.
P. A. C. VAN HJJN1NGEN, V.D.M.
P. J. THERON.
H. J. LUCKHOFF, V.D.M.
H. D. VAN WIJK.
S. J. M. VAN NIEKERK, V.D.M.
C. J. H. KRUGER.
GUSTAV RADLOFF, V.D.M.
3. J. P. PRIN’~LOO.
J. H. VAN W1JK, V.D.M.
G. 3. J. nu TOIT.
G. W. B. VAN DEE LINGEN, V.D.M.
N. P. W. CONBRINCK.
A. J. STRAUS.
11. ROBINSON.
3. F. COMBRINCK.
A. C. PELSER.
C. P. THERON, V.D.M.
0. S. MORGAN, V.D.M.
3. JOUBERT.
3. W. LOUW, V.D.M.
3. M. DE WET.
H. H. VAN DE WALL, V.D.M.
S. H. F. DE JAGER.
G. A. MAEDER, V.D.M.
D. J. VAN DEE HEEVER.
A. N. LATEGAAN.
G. S. J. SCREEPERS.
A, H. LE ROUX.
F. 3. JOUBERT.
C. 3. CILLIERS.
3. A. CRONJE.
ALBS. P. MEIRING, Scriba Synoli.
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TWEEDE ZITTINC.
Be ~weede zitting der Synode van 1878 heeft plaats even als
de vorige, in de temporaire Kerk te Bloemfontein, op Bonder
dag, den 9den Mei, 1878.
Tegenwoordig zijn al de leden, die gisteren hier verschenen.
Be Vergadering tot de orde geroepen zijnde, wordt het
gebed gedaan, geleid door den Scriba.
Be Notulen der vorige Zitting worden gelezen en, na goed
gekeurd te zijn, door al de loden onderteekend.
Daar de Predikant van Bethlehem op gisteren, gedurende
de namiddagzittng, ter Vergadering was verschonen, geschiedt
bij deze aanteekening daarvan.
Be HoogEerw. Moderator rigt, voor dat de eigenlijke work
zaamheden aanvangen, een woord tot de Vergadering met het
oog op bet verloopen jaar. Gewigtige veranderingen hebben
plants gegrepen. Hij heeft te gewagen van den dood van
den WelEerw. Oloete, juist toen hij op het punt stond den
herderstaf in de Gemeente van Ladybrand op te nemen. Die
vacature is evenwel aangevuld. Verscheidene andere vacatu
ren blijven nog bestaan. Nu evenwel hoof t hij in deze Verga~
dering to verwelkomen die jonge Broeders, die thans voor het
eerst als leden der Synodo hier tegenwoordig zijn. Zij worden
bij deze hartelijk verwelkomd.
Hij rigt vervolgens do aandacht der Vergadering op de te
genwoordigheid van eenen der Broeders van de Parijsscho
Evangelische Zending in het Basutoland. Deze, de WelEerw.
H. Dieterlen, Zendeling te Hermonstatie, wordt aan de Ver
gadering voorgesteld door den Predikant van Ladybrand.
Be afgevaardigcle overhandigt den Moderator een creden
tiaal, hetgeen door dezen der Vergadering wordt voorge
lezen.
Hot speet Ds. Dieterlen, dtt hij_alleen de Fransehe Zending
moest komen vertegenwoordigen, daar anderen zijner Mede
arbeiders waren verhinderd hierheen te komen. Hij wees ver
volgens op de eenheid van het work, dat door hunne Kerk en
de onze wordt verrigt; op do banden, die boide kerken aan
elkander binden en op de roeping, die beide haddon. Eeuige
statistieke opgaven door den spreker toegelicht, toonen aau
dat, niettegenstaande den tegenstand van den kant des Hei
dendoms, het werk hunner Zending eenen verblijdenden voor
uitgang vertoont. Hij gewaagt overigens van do groote rnoei
jelijkheid waarmede do WelEerw. hoer Collaird, van de Banyai
Zending) to kampen had, waardoor bet work dier Zending niet
weinig gestremd werd. Eindelijk hoopte hij met de loden dozer
Vergadering te deelen in de plegtigheid der hoeksteenlegging
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van de nieuwe Kerk aihier ter stede, en wees op clot Gebouw
waarvan do Hoer Jezus Ohristus is de uiterste Hoeksteen.
Do Moderator dankt, namens de Vergadering den Spreker
voor zijne gewigtige mededeelingen.
Wordt gelezen rap~ort der Commissie van Bozigheid op
~isteren benoemd, volgens hetw elk de werkzaamheden ge
rangsehikt zijn onder een der[iqtal hoofden.
flit ranport wordt aangenomen. Ann de orde is punt 1,
handelende over het verzoek om ontslag iiit zijne betrekking,
als zoodanig, van den Scriba Synodi, zijnde Beschrijvingspunt
No. 54.
Na eenige woordenwisseling hierover, wordt besloten: “Do
Synode, met dank erkeuneude de diensten van den Scriba,
verzoeke hem zijn aanzoek om ontsiag in te trekken en zijne
betrekking to bhjven bekleeden.”
Beschrijvingspunt 48 is aaii de orde, vragende om de afzon
dering van ~énen dag tijdens de zitting der Synode, tot een
broederlijk onderhoud harer leden.
De Predikant van Winburg meent dat do behaudeling van
een of ander wetenschappeiijk onderwerp, volgende zekere
gewoonto in Nederland, in de plaats van het voorgestelde ver
kieselijker zijn zou. Do Moderator meent dat do Predikant
van Winburg vrjheid heeft eon voorstel in dien geest to doen,
nadat do B eschrij via gspun ton zuilon zijn afgehandeld; waarin
doze genoegen neomt. Nog eon on ander spreker laat zich
over hot Beschrijvingspunt hooren, waarna besloton wordt :—
“Doze Vorgadoring zondero aanstaandon Maandag namiddag
af tot eon Brooderlijk onderhoud harer loden, en bepale als
onderwerp: “Do toegewijdheid van don Evangeliedionaar en
Opziener der Gomeente aan hot werk des Heeren”; terwiji do
Moderator benoemen sal óén lid 4cr Vergaderingom hot onder
werp in to leiden en [wee andere tot referenten.
Aan de orde komen de Versiagen van den Staat dor Gods
dienst. Wordt gelesen clot van dcii Kerkoraad der Gemeeute
Winburg.
Na eenige gedachtenwisseling wordt besloten: “Do versia
gen van den Staat van den Godsdienst worderi eerst alien ge
lezen en dam als één geheel besprokon.”
Vervolgens worden gelezen do Verslagen dei Kerkoraden
van de Gemeenton Fauresmitli, Smithfield, Bloenifontein, Har
rismith, Boshof, Kroonstad, Philippolis, Edenburg, Bethulie,
Bethlehem, Rouxville, Wopener, Eicksburg, Ladybrand,
Frankfort, Heilbron, Buitfontein, Hoopstad, Lindley en Brandfor r~
Dc tijd is verstreken. Do Moderator leest eene uitnoodiging
aan do Vergadering door den Kerkeraad der plaatselijke Ge-

267
meente, tot bijwoning, D.V., op morgen ten ~wee ure, van de
plegtigheid der legging van den Hoeksteen der nieuwe Kerk
aihier, en steTh ter beschikking van de leden hat Programma.
Met het oog hierop wordt besloten, dat de morgenzitting op
den volgenden dag zal opbreken ten twacdf ure.
Na de pauze wordt de Vergadering gehoord over de inge.
diende versiagen van den Staat der G-odsdienst. Hierover
voeren het woord achtereenvolgens de Predikanten van Win
burg, Rouxville, Ficksburg, Boshof, Philippolis, Ladybrand,
Bethulie, Bethlehem, Smithfield, Wepener, de Ouderlingen van
Brandfort en Edenburg, en de Predikant van Edenbnrg.
Den Predikant van Winburg, op een.o vraag door hem go
daan, in hoeverre de plaatselijke Kerkeraad verpligt is den
Leeraar in het Zendiugwerk binnen de Gemeente te ondersteu
nen, verwijst de Voorzitter riaar hat bepaalde daaromtront op
bladz. 114 der Synodale Notulen.
Door do sprekers voornoemd word er gewezen zoowel op de
licht-, cds de schaduwzijden der versehullende Versiagen. Hot
geen stellige aanbeveling verdient is onder anderen het predi
ken in het Engelsch, waar de behoefte daartoe bestaat. Hier
omtrent trouwens maakt de Kerkewet voorziening bij Art.
43, ci.
Ban, de arbeid op de Zondagschool; het wenschelijke van
do oprigting van Jongelings-vereenigingen; hot aanbevelons
waardige van de huisgodsdienst en den bedestond; hat behar
tigen van de belangen van hat onderwijs op de Dagscholen.
Hetgeen als eene schaduwzijde in het oogloopend is, moet be
schouwd worden hot weinige, dat in de Verslageu vermeld
wordt opzigtens het geestelijk leven in de gemeenten. Van de
Zending, die getrouwe behartiging vereischt, had meer knnnen
gezegd zijn. Onder anderen werd gewaagd van bet wensche
lijke, dat van do Vergadering uitga een deelnemend sehrijven
aan de weduwe van wijlen Ds. Oloete.
De Moderator, ten slotte, oordeelt, dat bi~ hetgeen wel be
droevend heeten moet, er veel in de Verslagen gevonden wordt
dat vorblijdend is.
Punt 4 van bet Rapport der Commissie van Bezigheid is aan
de orde, en daarmede Beschrijvingspunt 1, en in verband hier
mede B. punt 51; omtrent de legitimatie van Predikanten.
B. punt 1 wordt aangenomen, en daarmede Art. 195, c~. der
Kerkewet,overeenkomstig do aanbeveling der Synodale Com
missie gewijzigd. Na eenige gedaohtenwisseling, wordt ten
fine van haar advies daarover, Beschrijvingspunt 51 naar de
Regtscommissie verwezen.
Aan de orde worden gesteld Beschrijvingspunten 37 en 49.
Doze worden toegelieht, hebbendo betrekking op do uitgave
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van eene niouwe Kerkwet. Een tweetal voorstellen worden ter
tafel gelegd; doch aangezien do tijd verstreken is, wordt de
verdere discussie uitgesteld tot D.V. morgen oclitend.
Do Notulen worden gelezen en hot dankgebed gedaan door
den Predikant van Winburg.
Gelezen en vastgesteld op 10 Mei, 1878.
J0HANNsS G. OLIvIER, Moderator.
C. FRAsER, AssEssoR.
ALBS. P. MEIRTNG, Scriba.

DERDE ZITTINC.
Do derde sitting der zevende Synodale Vergadering heeft
plaatsop ]OMei, 1878.
Afwezig is do Predikant van Bloemfontein. Do Voorzitter
roept do Vergadering tot de orde ten 10 uro a. m. en verzoekt
den Predikant van Rouxville in het gebed voor to gaan.
Do Notulon van gisteren worden golezen en vastgesteld.
Do Scriba legt ter ter tafel eene missive van den Kerkeraad
der Nod. Gorof. Gorneente to Kimberloy, ad. 4 Moi, 1878, han
delende over het wenscholijke al dan niet van eone vereeniging
met do Kerk van den Oranjevrijstaat.
Do Voorzitter Jeest dit stuk on verwijst hot naar do Rogts
commissie.
Ms motie van orde wordt voorgesteld on besloton: “Peso
Vorgadoring bonoeme eene Commissie om gevoig to geven
aan den wenk op gisteren uitgesproken, namolijk een brief van
sympathio to rigton nan do woduwe van wijien Ps. Cloete.”
Tot loden dezer Commissio worden benoomd do Proclikanten
van Borhof, Philippolis on Ficksburg.
Aan do ordo worden flu gosteld Besclarijvingspunton 37 en
49, reeds op gistoron onder behandeling gonomon. Do voor
stollen ter tafol wordon golezon. Pit goldt do uitgavo van
eeno nieuwe Kerkewot. Hot voor on hot teqen van zulk oen
maatregol wordt uitvoorig bosprokon, en eindolijk met alge
meeno stommon bosloton: “Eono coinmissie wordo bonoomd
om aan do oerstvolgonde Synodale Vergadoring eon Concept
van eon niouwo Korkwet voor to loggen.” Do Prodikant van
Wopenor, daartoe vorlof vorkregon hebbendo, stelt voor: “Do
leerrode van den Moderator Synodi wordo, met ZHEerw’s.
verlof, in het Officiool Orgaan onzor Kerk gepubliceerd.
Hoewoi do prodiker dit liofst niot son zion, word nogtans hot
voorstel met algerneeno stemmen aangonOmen.”
Boschrijvingspunt 42, vragonde om do publicatie van de
Acta Synodi alleen, instode van do Synodale Notulen, wordt
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door den voorstefler toegelicht. Vorscheidene leden voeron
het woord ter aaribeveling van het publiceren der Notuien in
haar gelieel, en wordt met algemeene stemmen besloten, dat
doze (do Notulen), als naar gewoonte, zullen worden gedrukt.
Bescbrijvingspunten 43 en 44 worden aan do orde geste1d~
Peze worden achtereenvolgens door de voorstellers toegelicht,
liandelende over de uitgave van eon Begrafenisforniulier. Ret
wenschelijko daarvan wordt van verscheidene kanten aange-.
prezen; vooral door Ouderlingen van verschillende gemeenten.
Gedurende de discussie wordt de aandacht der Vergadering
bepaald bij hetgeen vermold staat in de Synodale Notulen op
bladz. 32 en 76. Do discussie over de zaak wordt uitgesteld
daar do tijd. verstrekeu is; terwiji in deze drie voorstellen ter
tafel zijn gelegd.
De Moderator verleent nu aan den WEerw. James Scott,
den Superintendent van de Wesleyaansche Kerk van het
district Bloemfonteiu, het woord. In een korte aanspraak
geeft hij hot dod van zijne komst to kennen, ore name
lijk ter tafel to leggen, copij van een besluit genomen ter
jaarlijksche vergadering van de Wesleyaansche Predikanten
van het district Bloemfontein, aihier vergaderd op 22 Januarij,
1878. Dit stuk wordt overgelegd en door den Moderator
gelezen.
Ret gewaagt van do da.nkbare waardering der
hartelijke betrekking en broederlijke zamenwerking, die or
gedurende het laatste jaar bestaan hebben tussehen hen en do
Ned. Geref. Kerk, en de hoop uitsprekende op eene eendrag
tige en ernstige zamellwerking, als verschillende Protestant
sche Kerken, tot bevordering van hot Christendom in Zuid
Afrika. Na dezen spreker, erlangt de WEerw. heer Daniel
van hetzelfde kerkgenootschap hot woord, do Vergadering
toesprekende in den geest van bet ingediende stuk.
Do HEerw. Voorzitter spreekt doze broeders eon hartelijk
woord van welkom in ons midden toe; ecu dergelijk woord
rigtende tot den WEerw. Coetzee, van do Geref. gerneente to
Reddersburg.
Eene pauze wordt verleend.
Tion nor uro des namiddags, onmiddelijk na afloop dee
verrigtingen bij bet leggen. van den hoeksteen der nieuwen
kerk alhier, is do Vergadering wederom bijeen.
Dc Voorzitter, met het oog op hot Broderlijk Onderhoud op
aanstaande Maai~dag namiddag, benoemt den Preclikant van
Wepener om hot genoemd onderwerp in to leiden, en do Pro
dikanten van Philippolis en Fauresmith tot referenten.
Met hot oog op do Conferentie met gemeonteleden, Art. 18,
‘wordt besloten, dat do werkzaamheden zullen aanvangen met
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hot aanhooren van hot vorsiag van den Afgevaardigde door de
laatste Synodale Vergadering naar het Pan-Presbijtoriaanscb
Concilie in Schotland.
Do Vergadering besluit do werkzaamheden voor heden
hiorbij to laten; terwiji alleen nog bepaald wordt, dat hot
Rapport van do Oommissie van Bezigheid in druk aan de
leden der Vergadering sal worden voorgelegd. De publicatie
wordt opgedragon aan don Predikant van Ladgbrand.
De korte Notulen worden gelezen, en het gebed gedaan door
den Prodikant ‘~an Boshof.
Gelezen, en vastgesteld op 11 Mei, 1878.
JOHANNER G. OLIvIER, Moderator.
G. FRASER, Assessor.
ALBS. P. MEIRING, Scriba Synodi.

VIERDE ZITTINC.
De nerds zitting der zevende Synodale Vergadering hooft
plaats op Zaturdag, den 11 Mei, 1878.
Tegenwoordig zijn al do leden, bohalvo do Predikant van
Winburg.
De Voorzitter opont do Vergadering en benoemt den Ouder
ling van Edenburg om in het gebed voor to gaan. Dit go
schiedt.
Vervolgens worden de Notulen van gisteron gelozen, goed
gekourd en geteekend.
De Ouderling afgevaardige van Jacobsdal is verschenen en
dient zijn credentiaal in. Dit wordt door de Vorgadering
ontvangen; zijnde van den brooder Piet Wilman.
Deze legt voorts over eene missive, dd. 6 Mei, 1878,
van den Predikant van Jacobsdal, vermeldende dat hij “wegens
huiselijko onsstandigheden” niet togenwoordig konde zijn,
aandringendo nogtans op do behandeliug van hot Beschrij
vingspunt, betreffende de inlijving der Diamantvoldsche Kerk
bij die van den Oranje Vrijstaat.
Do HoogEerw. Voorzitter stelt flu aan de orde do mot ge
meenteledon te houdone Conforentie (Art. 18). Eon aanziou
lijk getal leekon, mannen en vrovwen, is togenwoordig.
Ret Rapport wordt gehoord van don Afgevaardigde naar
hot Pazi-Presbyteriaansche Concilie, gohouden to Edenburg,
Schotland, den Predikant van Phulippolis.
Die bijeenkomst dddr duurdo van 3 tot 10 Julij, 1877. De
Afgevaardigde was op reis gegaan den l6den Moi, en terug
gekeord den l4don December, 1877.
Na eenige inleidonde aanmorkingen, bepaalt de WelEerw.
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Rapporteur de vergaderden, ten lsten. Nj het ontstaan en de
~amenroeping van het Concilie; voorts, ten 2den. bij hare
werkzaamheden; en eindelijk, ten 3den bij hare vruchtgevol
gen. Ret Rapport wordt met blijkbare aandacht en ingeno
menheid aangehoord.
Nu wordt er gezongen, Gez. 48: 2. Bij den aanvang was er
gezongen, Gez. 79: 2, en las de Voorzitter Psalm 25.
Us. Morgan sprak eerst een woord. Na hem sprak Us.
Dieterlen van de Parijssche Evangelische Zending en na dezen
Vs. Theron.
Be Voorzitter laat zingen, Gez. 46: 52.
Ret woord wordt achtereenvolgens gevoerd door Di. van
Wijk, Winter, van de Luthersche Kerk, en Scott, van de
Wesleyaa.nsche Kerk aihier; voorts door Di. Louw, Maeder en
Meiring.
Be Vergadering betuigt haren dank den Afgevaardigde
voor het belangrijk rapport door hem geleverd en haar mede
gevoel met ZWEerw., zijne gade en de zijneri, wegens het
afsterven, gedurende hunne afwezigheid, van hun dierbaar
zoontje Allen James.
De Vergaderirig brerigt hare stem uit door eenparig op te
staan.
Na nog een woord van den Moderator, worden de verrig
tingen der Conferentie geeindigd met dankzegging en gebed;
waarin de Predikant van Ficksbnrg voorgaat, en het gezamen
lijk zingen van Gez. 154: 5.
Be Synodale Vergadering als zoodanig is flu wederom geze
ten. Be Afgevanrdigde van de Fransehe Zendirig in Basuto
land erlangt het woord en roept der Vergadering een hartelijk
afscheid toe.
Nu wordt met algemeeu stemmen besioten, op voorstel van
den Predikant van Rouxville, gesecondeerd door den Predi
kant van Wepener: “Deze Vergadering met belangstelling
het versing van den Afgevaardigde naar het Pan-Presbyteri
aansche Concilie aangehoord hebbende, besluite, dat hetzelve
in druk verschijnen en, tegen eeue geringe betaling, in de
gemeenten verspreid zal worden.
Be Vergadering wordt verdaagd tot D.V. aanst. Maandag
morgen op den bepaalden tijd.
Ret nagebed wordt gedaan door den Predikant van Faure
smith.
Gelezen en vastgesteld op 13 Mei, 1878.
0-. OlaviEn, Moderator.
C. FRASER, Assessor.
ALEs. P. MEIRING, Scriba Synodi.
J0HANNE5
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VIJFDE ZITTINC.
De vijfcle zitting der zevencle Synodale Vergadering vindt
plaats op Maandag, 13 Mei, 1878.
De Voorzitter roept do Vergadering tot do orde op den
bepaalden tijd. Het gebed wordt gedaan door den Predikant
van Wepener.
De Notulen der vorige Vergadering worden gelezen, goed
gekeurd en geteekend.
Do Ouderling van Hoopstad geeft to kennen, dat hij op
Zaturdag niet ter Vergadering is geweest.
Beschrijvingspuneen 43 on 44 worden weder in behandeling
genomen. Do voorsteflen in do dorde zitting ter tafel gelegd,
worden golezen.
Doze gelden do vervaardiging van eon
Begrafonisformulier. Ret woord wordt kortelijks van meer
dan eenen kant gevoerd. Onder de verstandhouding dat hot
op to stellen Formulior niet van bindende kracht zal zijn,
wordt het volgonde besluit gonomen :—“ Do Synode bonoome
eene commissie om eon Concept-Begrafenisformulier to ont
werpon voor do Nod. Goref. Kerk van de Oranje Vrijstaat, on
bovelo ten sterksto aan, dat de godsdienstigste, aanzienlijkste
en kundigste personen bij gelogenheid van bografonisson a~s
kosters ageren.”
Ret rapport van den Quaostor Synodi wordt nu ontvangen
en gelezen, en daarna dat van hot ox-lid dor Synode, den Ou
dorling van Bloemfontoin, den WEerw. J. Brobner.
Eenige woordenwisseling heeft plants, waarna besloton
wordt: 1. “Do gornoenton dio nog niet tot hot Fonds voor
do afvaardiging naar het Pan- Prosbytoriaanscho Concilio lieb
ben bijgedragen, worden verzocht, hunno bijdragon binnon
don tijd van drio maandon den Quaostor Synodi too to zenden.
2. “Ret geld, dat alzoo opgebragt zal wordon, wordo don
Afgovaardigde tor bestrijking zijner reiskosten ter hand go
stold.”
Hot rapport des Quaestors wordt, op voorstel van den Pre
dikant van Winburg, met dank ontv~mgen.
Beschrijvingspuuten 25 en 26 komon flu aan de orde, han
delende over Zondagscholon en Zondagschoollessen.
De Predikant van Philippolis, als Voorstollor van Beschrij
vingspunt 25, licht dit toe. Hij wilde niet alloen de lesson
eenigzints uitgobroid hebben; maar ook ingerigt naar do
bovatting der verschillende kia ssen.
Do Predikant van Winburg kan zich voreenigen met de
strokking van het voorstol; maar wil nogtans gelet hobben op
het gevaarlijke. dat de kerk ale icerk zich daarvoor verant
woordelijk zou stellen. Do Predikant van Ficksburg en anderen
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spreken in den zeifden geest. Be Predikanten van BetMehem
en Rouxville hebben daartegen bezwaren van anderen aard.
Be Ouderlingen van Heilbron en Brandfort, de Predikant Van
Boshof en anderen spreken voor de aanname van het voorstel.
Na nog eenige gedachienwisseling wordt besloten: “De
Syxiode benoeme jaarlijks eene Commissie die zorge voor een
jaargang van Zondagschoollessen en de aankweeking van meer
belangstelling in dit gewigtig werk.”
Be Predikant van Bloemfontein wordt met eenparige stemmen benoerud oin hot voorgaand bftsluit ten uitvoer te brengen,
met magt om het personeel der commissie te vermeerderen.
Beschrijvingspuut 26 wordt flu toegelicht. Be Vergadering
besluit daarop: “Be Synode acht dat met het vorig besluit
mede beschikt is over punt 26.”
Ceschrijviugspunt 33 wordt, na door den Voorsteller to zijn
toegelicht en na eenige geclachtenwisseling tot besluit; met de
bepaling, dat de commissie daarin genoemd in de plaats treden
zal van de Ringsvergadering a~s bij Art. 56 bepaald; en werd
alzoo besloten : “Be Synode benoeme eeiae Commissie tot het
afnemen van het examen van Godsdienstonderwijzers en Zen
delingen.”
Wordt nu ontvangen en gehoord, Rapport van do Synodale
Commissie, volgens punt 5 van het schema der werkzaamheid,
en dadelijk in overwegix~g genomen. Punten 1 tot 7 worden
goedgekeurd, en omtrent de nieuwe uitgave der kerkewet aan
de Commissie de hartelijke dank der Vergadering betuigd.
Punt 8 is aan de orde; doch do tijd is verstreken, en des
wege ook worden moties omtrent avondzittingen niet in b~han
deling genomen.
Eon voorstel dat de Notulen dezer zitting heden namiddag,
na afloop der broederlijke Conferentie zullen gelezen worden,
wordt afgestemd, en xnitsdien de Notulen dadelijk gelezen en
vastgesteld.
Na het voorlezen door den Voorzitter van eene uitnoodiging
aan do Vergadering oin D.V. morgen van 11 tot 1 uur eon
examen van do leerlingen van hot Instituut “Eunice,” bij to
wonen, worden do verrigtingen gesloten met gebed, waarin
do Predikant van Kroonstad voorgaat.
Gelezen, goedgekeurd en get eekend op Dinsd~g, den
l4den Mei, 1878.
JOHANNES 0-. OLIvIER, Moderator.

C. Fniszn, Assessor.
ALBs. P. MEIRING, Scriba Synodi.
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ZESDE ZITTINC.
Be zescie Zitting der zeve7ule Synodale Vergadering, heeft
plaats op Binsdag, den l4den Mei, 1878.
Al de leden zijn tegenwoordig, beha.lve de Ouderling van
Bloemfontein, die met verlof afwezig is.
Be Vergaderizig wordt geopend en het gebed gedaan door
den Ouderling van Bethulie.
Be Notulen van gisteren worden gelezen en vastgesteld. Als
motie van orde wordt voorgesteld en besloten, dat do namid
dagzitting plaats zal hebben van 3 tot 6 uren.
Punt 8 van het rapport der Synodale Commissie wordt in
behandeling genomen. Be Notulen der Commissie daarop
betrekking hebbende) en de correspondentie, zijnde in zake
aanzoek van Ds. R. de Jongh van Arkel, om te worden gele
gitimeerd, worden gelezen. Be handelingen der Commissie
worden goedgekeurd, maar de zaak zelve uitgesteld, totdat het
rapport van de Regtscommissie ter tafel zal zijn.
Punten 9, 10 en 11 van het voornoemd rapport worden
achtereenvolgens gehoord en goedgekeurd.
Be uitrioodiging om het examen aan het Instituut “Eunice”
bij te wonen wordt nog eens door den Voorzitter gelezen en
eenpariglijk met blijdschap aangenomen; waarop de Verga
dering verdaagd worcit tot heden namiddag.
Na de pauze wordt het Rapport der Regtscommissie gehoord,
voorgelezen den Scriba derzelve, den Predikant van Boshof.
Bit rapport wordt aangenomen om te worden behandeld.
Punt I is aan de orde. Bit betreft eene missive van den
Kerkeraad van Winburg, nopens de opdragt der Synode van
1877, aan den Leeraar dier gemeente om, als lid eener Com
missie daartoe benoemd, voor het Instituut “Eunice” te
collecteren.
Be Predikanten van Edenburg, Ladybr and,
Fauresmith, Bloemfontein, en anderen voeren daarover het
woord; terwiji intusschen ter tafel gelegd worden:
1. Voorstel van den Predikant van Philippolis, gesecondeerd
door dien van Ladybrand :—“ Be Synode doe den Kerkeraad
van Winburg door den Scriba Synodi hare ontevredenheid
bekend stellen, wegens het niet collecteren door den Leeraar
dier gemeente voor het Instituut “Eunice,” en den Kerkeraad
zijne verpligting onder het cog brengen om in het vervoig aan
de bepalingen der Synode te voldoen.”
2. Voorstel van den Predikant van Kroonstad, gesecondeerd
door dien van Philippolis :—“ Be aanbeveling der Regtscom
mi~sie, namelijk dat ieder Predikant in zijne eigene gemeente
collectere, worde aangenomen.”
Be Voorzitter oordeelt dat Beschrijvingspunt 53 eerst afzon
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derlijk behoort bohandeld te worden, verzoekende name]ijk om
verslag van de Commissie aangesteld om voor bet Instituut
“Eunice” te collecteren. Bit geschiedt. Be leden der Corn
Inissie doen achtereenvolgens versiag.
Be Predikant van
Winburg had tot dusvorre nog geene gelegenheid om aan bet
besluit der Synode te voldoen, waaraan hij nogtans gaarne zou
voldoen. Be andore leden dor Commissie waren ieder voor
zich begonnen te collecteren; doch hadden, wegens bijkomendo
omstandigheden, hot werk hun opgedragen niet kunnen vol
tooijen.
Nu wordt de aanbeveling der Regtscommissie aan hot oor
deel der Vergaderiug onderworpen.
Be Ouderling van
Wepener, secondorende die van Bloomfontein, stelt voor:
Be Synode gehoord hebbende de verslagen van de
verschullendo collectanten, besluit, om in het vervoig ioder
Predikant in zijne eigene gemeente te doen collecteron.” Be
Predikant van Kroonstad verkrijgt verlof zijn voorstel terug
to trekken. Be Predikant van Bethulie wijst op de ongelijk
heid der bijdragen van de verschulende gemeenten en pleit,
met het oog op hot reeds bijgedragene, voor do toewijzing aan
elko gemeente van do sorn die zij zal moeten opbrengen.
Be discussie over dit punt wordt gesloten, door de aanname
van hot volgend voorstel, door den laatston spreker ter tafel
gelegd, namelijk: “Bit Punt blijve overstaan, totdat hot
rapport der bestuurders van bet Instituut ‘Eunice’ zal ziju
gehoord en overwogen.”
Punt II van het Rapport der Regtscotrimissie is aan do orde,
geldende eene memorie van eenige loden der gemeente Win
burg, om onder Brandfort to sorteren.
Ben voorstel dat het verzoek van memorialisten worde toe
gestaan, wordt verworpon, en vervolgens besloten, dat de aan
beveling in hot Rapport dor Regtscornmissie worde aangeno
men, dat uamelijk memorialisten worden verwezen naar den
Noordelijken Ring.
Punt III van bet Rapport dor Regtscommissie, handelende
over de toelating tot do predikdienst van Bs. R. de Jongh van
Arkel, wordt nu besproken. Be discussie konrnerkt zich door
eon hoogst ernstigeri toon, en wordt door verschillonde lodon
gevoerd. Ten opzigte van eene cornmissio om bet colloqwium
doctum to houden wordt een vijftcd voorstellen ter tafel gelogd.
In omvraag gebragt worden de vier laatsten afgestemd, en
wordt het eerste tqt bosluit. Bit luidt: “Be Synode neme do
aanbevoling der Regtscommissie, in zake Bs. Van Arkel aan,
en besluite dat do Commissie, door wolke hot colloquium doctum
zal wordon afgenomen, bestaan zal nit de drio oudste Predi
kanten onzer Kerk.” Bit was ter tafel gelegd door den Predi
—“
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kant van Bloenifontein ‘en gesecondeerd door den Predikant
van Ladybrand.
Punt IV van bet Rapport is aan de orde. flit goldt do
vraag omtrent de inlijving bij de Kerk van den Oranjevrijstaat,
van do gemeente op de Diamantvelden. Van versohillendo
kanten wordt het woord gevoord, en er vindt eene lovendige
discussie plaats; terwiji intusschen twee voorstellon ter tafel
zijn gelegd:
1. Van den Prodikarit van Phulippolis: “Met oog op Artikel
4 onzer Kerkelijke bepalingen, en met het oog op hot verzoek
vervat in den brief van den Kerkoraad van Kimberley, ad. 4
Mei, 1878, drage do Synode aan do Synodale Commissie op,
om te onderzoeken, onder welke voorwaarden nan het verzoek
des genoemdon Kerkeraads han worden voldaan, en nan do
eerstvolgende Synodale Vergadering rapport in te leveren.”
2. Van den Preclikant van Boshof: “De Synode advisere
ten antwoord op den brief van den Korkeraad van Kimberley,
dat in Grikwaland West eon selfstandig Kerkbestuur wordo
gestieht en drage aan hare Synodalo Commissie op, dat werk
to doen, inclien begeerd. Tot stemming gebragt, wordt het
laatste vorworpon en hot oorste tot bosluit.”
Be Predikant van Ladybrand verzookt dat do stemming
gosohieden sal volgens Artikol 12, punt 19. Do uitslag is dat
gestomd hebben vóór het voorstel: Be Ouderling van Fauie
smith; do Predikant en do Oudorling van Bloomfontein; de
Oudorling van Jacobsdal; do Predikant en do Ouderling van
Kroonstad; de Prodikant on do Ouderling van Philippolis; do
Ouderling van Edenburg; do Ouderling van Bothulio; de
Prodikant on do Ouderling van Ronxville; de Predikant van
Bothlehom; do Prodikant en do Ouderling van Wopener; do
Predikant on de Ouderlirig van Ficksburg; do Oudorling van
Hoilbron on do Oudorling van Buitfontoin; tegen: do Prodi
kant en do Ouderling van Winburg; do Predikant van Faure
smith; de Predikant on do Oudorling van Smithfield; do
Predikant on do Oudorling van Boshof; do Prodikanton van
Edonburg on Bothulie; do Oudorling van Bethlehem; de
Predikant on do Ouderling van Ladybrand; on do Ouderlingen
van Frankfort, Brandfort, Lindloy on Hoopstad.
Do Notulon wordon golozon on aanvankelijk goodgokeurd.
Hot gobod wordt gedaan door don Predikant van Smithfio1~d.
Gelezen en vastgesteld op 15 Mci, 1878.
JOHANNES G. OLIvIER, Moderator.
C. FEASER, Assessor.
ALBS. P. MEI1UNG, Scriba Synodi.
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ZEVENDE ZiTTIN~
Be Zevende ~itting der Synodalo Vergadering van 1878,
‘~,‘ordt gehouden, den l5den Mei, deszelvea jaars.
Tegenwoordig zijn al de leden.
Be Vergadering wordt geopend, en de Ouderling van
Smithfield verzoeht in hot gebed voor te gaan.
Be Notulen der vorige zitting worden gelozen en goarree-.
teerd.
Pen opzigte der Notulen van gisteren wensolit de Predikant
van Ladybrand, dat aangeteekend mogt worden, dat onder de
voorstellen in zake do legitimatie van Ba. van Arkel, er eon
was, voorstellende, dat het peraoneel der Moderatuur het
~xaminerend ligchaam mogt zijn. Be Vergadering meent
dat hot genomen besluit voldoende is.
Ret rapport van do Seriba Synodi wordt aan do orde go
steld en gelezen. Bit wordt, op voorstel van den Ouderling
van Frankfort, met dank outvangen en dadelijk in behande
ling genomen.
Punt 1 wordt voor kennisgeving aangenomen.
Punt 2 blijft overstaan totdat do Afgevaardigdo naar de
Fransehe Zonding in het Basutoland verslag zal hebben
gedaan.
Punt 3 betreft hot antwoord van den REd. Volksraad op
de memorie van 1877, over do dronkensehap.
Do Predikanten van Winburg, Ladybrand, Bethlehem,
Ficksburg en anderen deelen hunne bevinding over do zaak
mode. “Be Synode laat do zaak voor het tegenwoordige
‘n statu quo” ; zoo luidt hot besluit der Vergadering overeen
komstig eon van vier voorstellen gedureade de diseussie ter
tafel ~gelegd.
Punt 4 is nan do orde. Be Predikant van Bethulie oppert
do vraag, in hoevor Art. 196, betreffende do akte van toola
ting kan worden toegepast, daar do Scriba der Synode ufet
in nile gevallen vóór do bevestiging eons loeraars kan worden
bereikt. Be Vergadering besluit: “Be onderteekening van
Art. 196 ge~chiede, waar zuiks noodig is, voorloopig bij den
Cousulent, en later in hot Kerkboek bij den Scriba Synodi,
tijdens de Synodale Vorgadering.”
Punt 5 van hot Rapport des Scribas handelt over hot nemen
van den Census der gemeenten, volgens Synodaai besluit van
1877. Aan dit besluit was door meeste Kerkeraden niet vol
daan.
Eeñe breedvoerigo gedachtenwisseling heeft piaats, ~edi~
rende welke eon v.yfta~l voorstellen ter tafol wordt gelegd, ~h~t
B
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laatsto waarvan ‘tot besluit wordt: “Be Synodo heeft met
leedwezen vernomen, dat om versehillende redenen niet is
voldaau geworden aan het Synodaal besluit omtrent bet
nemen van een Census der gemeenten, en verzoekt dat daar
nan voldaan sal worden vóór do eerstvolgende Vergaderiug
der Synode, en besluit dat middelerwiji door eene ann te
stellen Commissie eene andere vorrn sal worden vervaardigd.”
Tot leden dezer Commissie worden benoemd: de Predikanten
van Rouxville, Ladybrand, Picksburg en Smithfield.
Punt 6 van bet Versiag is flu aau do orde. Be onderdeelen
daarvan, a. b. o. d. e. f. g. worden voôr kennisgeving aaugeno
men; zijnde expeditieen nit de Notulen van de vorige Ver
gadering.
Be correspondentie, betrekking hebbende op
punt h, betreffende uitbetaling ann afgevaardigden van Ficks
burg en Ladybrand, die in ile Synode van 1877 geene sitting
gekregen hebben, wordt gelezen. Be Kerkerand van Ladybrand heeft ann do aanbeveling der Synode met voldaan; die
van Ficksburg wel, doch volgens eigen berekening van den
afstand.
Be Ouderling van Bloemfontein verwijdert slob, met verlof
der Vergadering.
Panten i. tot o. gelden ook do expeditieën uit do
vorige Notulen. Ret overige gedeelte van bet rapport
handelt over andere missieven. Ret vermelde onder punt I.
van do velerlei diensten der Synode, met bet drukken der
Synodale Notulen, als anderzints, door den Predikant van
Bloemfontein bewezen, wordt met blijdsohap en dankbaarheid
vernomen. Be mededeeling onder do overige punten wordt
voor kennisgeving aangenomen.
Na wordt ann do orde gesteld Rapport van den Afgevaar
digde naar do Fransche Zending in Basuto~laud. Bit wordt
met dank ontvangen en gelezen. In verband hiermede wordt
do correspondentie des Scribas gelezen, die verlangt, dat do
Synode als beginsel mogt uitspreken, of zij we1 dan ‘niet
andere Zuster Kerken uitnoodigt om afgevaardigden naar
bare Vergadering to zenden. Ret antwoord des Scribas
wordt goedgekeurd; en vervolgens besloten: “Bat de ofil
ciëele aankondiging der Synodale Vergadering sal vergezeld
gaan van ecu Nota, dat de Synode verblijd sal zijn vertegen
woordigers van Zuster Kerken, die zich mogten willen laten
vertegeuwoordigen, to ontvangen.”
Ecu voorstel door den Predikant van Ladybrand, dat deze
Synode eenen Afgevaardigden zende naar de Conferentie dor
Fransobe Zendelingen, die staat gehouden to worden te
Mabolela, district Ladybrand, op 16 dozer en volgende dagen
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wordt afgestemd, daar die Conferentie en deze Vergadering
nagenoeg gelijktijdig worden gehouden.
Met referte naar punt 6, k. van het Rapport des Scribas,
wordt gehoord het Rapport der Commissie in sake do i’eke
ningen van den Ex-quaestor vau den Ring van Winburg.
Na een enkel woord wordt besloten: “Be Synode spreekt
haren dank uit jegens de Commissie voor haren arbeid, blij
kens rapport zoo even gelezen, en besluit do zaak hierbij te
laten berusten; aan dezelfde commissie opdragende eon duide
lijk versiag, alleen~ omtrent hot gehevene voor het Predikanten
Weduwen Ponds, den Quaestor Synodi te bezorgen.”
Aan de orde is punt 9, a. van hot schema der Commissie van
Bezigheid, en in verband daarmedo Beschrijvingspunt 27.
Bit punt handolt over de juiRte verhouding, waarin het Insti
taut “Eunice” tot hot Gouvernement en tot de Kerk staat.
Ret Rapport over het Instituut “Eunice” wordt gelezen,
met dank ontvangen, en in behandeling genomen.
Punt I van dit Rapport wordt voor kennisgeving aange~
nomen. Met het uitgesprokeno ouder punt II betuigt do
Vergadering hare hartelijke instemming. Punt III doet, op
eene vraag van den Predikant van Rouxville uitkomen, dat
hot getal leerlingen steeds was toegenomen. Punt IV wordt
voor kennisgeviug aangenomen. Punten V en VI worden in
verband beschouwd, en hiermede in behandeling genomen,
Punt I van het Rapport der Regtscommissie op gisteren. uit
gesteld. Ret voorstel toe~i ter tafel gelegd, wordt gekzen.
Be tijd is verstreken, en wordt do Vergadering verdaagd
tot 3 uur in den namiddag.
Na de pauzo wordt besloton: “Do Synode boruste bij hot
genotuleorde over punt I van hot Rapport der Regtscommis
iie, voor zoo ver hot den Kerkeraad van Winburg geldt.
Be Vergadering verloent verlof, dat do origineele Acten
der Synodo den Editeur van De Express tot heden avond
worden toevertrouwd.
Do Qu~estor Synodi krijgt verlof nog eens torug to komen
op do aanboveling der laatste Synode, aan do Kerkeraden der
G-emeonten van Ladybrand en Ficksburg (Punt 6 h.) van het
Rapport des Scribas, en verklaart den toedragt van zaken.
Hierin wordt hij ondersteund door den Qu~stor des Rings van
Winburg on den Voorzitter der Commissie van Rationarii
dozer Vorgadering. Be Synode berust bij do gogovene oxp1i~
catie.
Punten V en VI van het Rapport der Commissio over
het Instituut “Eunice” worden wedorom in behandeling
genomon. Na eenigo gedachtonwisseling, wordt op voorstel
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yan den Predikant van, Philippolis, gesecondeerd door dien v*n
Winburg besloten: “Be Synode neme de aanbeveling van de
Oommissie over het Institunt “Eunice” over, en benoeme
eene Commissie nit deze Vergadering om, staande dezelve,
eene indeeling der twee~en-twintig gemeenten onzer Kerk te
maken, daarover rapport to doen en voorts, dat van deze Ver
gadering een dringend verzoek aan de verschilende gemeenten
uitga, dat nog dit jaar de bestaande schuld worde uitbetaald.”
Als Commissie out het gevallen besluit ten uitvoer te leggen,
worden benoemd, de HoogEerw. Assessor benevens de Predi
kanten van Bloemfontein en l3oshof.
Punt VII is aan de orde, en wordt gelezen Concept van een
Trustdeed, waardoor do gebouwen aan het Gouvernement
zullen worden getransporteerd. Eene ernstige discussie heeft
plaats. Een voorstel dat het stuk naar eene Commissie worde
verwezen ten fine van rapport, afgestemd zijnde, wordt beslo
ten, hetzelve punt voor punt te behandelen.
Punt 1 wordt aangenomen. Zoo ook Punt 2. Punt 3 wordt
eenigzints gewijzigd aangenomen. Punt 4 draagt ook de
goedkeuring der Vergaderin g weg. Punt 5 wordt, als hot
gewichtigste van het geheele stuk, met ernst overwogen, en
eindelijk goedgekeurd. Punt 6 draagt ook de goedkeuring
der Vergadering weg. Voorts wordt besloten: “Be Synode
bevele der Commissie van het bestuur van het Instituut
“Eunice” aan om te overwegen of, volgens Art. 3 van de
Trustdeed, de Curatoren niet moesten worden benoemd even
als de Curatoren van liet Grey College. Met dit besluit is
mede afgehandeld BeschrijvingspUflt 22. Nog wor&t besloten:
“Be Synode drage aan de Coxumissie van het Instituut
“Eunice” op out, z.oo spoedig mogelijk, den HoogEd. Voiks
mad over den Trustdeed te raadplegen, en zoo ‘mogelijic, nog
tijdens de sitting dezer Synode hare bevinding mode te deelen.”
Ret Rapport der Rationarii over de boeken des Qu~stors
wordt gehoord en met dank ontvangen. Bit Rapport wordt
van stuk behandeld en aangenomen.
Ret Rapport over het Pensioen Fends wordt ter sprake
gebragt; doch wegens de afwezigheid, met verlof, van eenon
der Administrateurs, tot morgen i~iitgeste1d.
Aan do orde wordt gesteld hot Rapport der Synodale Zending
Commissie. Be Vergadering ontvangt met dank en neemt
hetzelve, punt na punt, in behandeling. Na eon en ander woord,
wordt de behandeling ook van dit rapport uitgesteld tot mor
gen ochtend, wegens do afwezigheid van den Penningmeester
der Zending Commissie.
BeschrijvingSpUnt 28, omtrent nadere bepalingen tot leid
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draad voor do Rings-Qu~stors, wordt toogelioht door den
Voorsteller en kortelijks besproken, waarna het~, op voorstel
van den Predikant van Rouxvi1l~ wordt aangenomen.
Beschrijvingspunt ii wordt nu behandeld. Do inrsnder
.daarvan oppert zijne bezwaren met verwijzing naar Art. 87—
i4 en 125 der Kerkewet. Na eenige discussie wordt besloten:
“Op grond van Art. 37. 17, behoort eene klagto tegen een
Kerkeraadslid, die nog Kerkeraadslid zijnde, herkozen wordt~
volgens Artikels 125 en 147 bij do Ringsvergadering.”
Do Commissie om een deelnemend schrijven to rigton aan de
weduwe wijlen Ds. Cloete, doet per monde van den HaogEerw.
Assessor versiag. De brief wordt voorgelezen en overge
nomen.
Do Notulen worden gelezen en goedgekeurd. Ret gebed
wçrdt gedaan door den Predikant van Ficksbur.g.
Gelezen, vastgestelct em geteekend op den 16 Mei, 1878.
0-. OLiviza, Moderator.
C. Fna~snn, Assessor.
ALBs. P. MEIRING, Scriba Synodi.
J0HANNEs

ACHTSTE ZITTINC.

it

Do a.cktste zitting heeft plaats op 16 Mei, 1878.
Afwezig zijn de Predikanten van Ficksburg en Bloemfontein.
De Ouderling van Rouxville doet het gebed.
Do Notulen der vorige zitting worden vastgesteld.
Besohrijvingspunten 19, 9 en 43.a. van 1877 worden in be
handeling genomen, botrekking hebbende op do prediking
over den Heidolbergsche Katechismus in overeenstemming
met Art. 3ö. 2. Ret clerde van seven voorstellen, gedu
rende esne uitvoorige discussie ter tafel golegd wordt tot
besluit: “Naar het oordeel dezer Vergadering is het prediken
over den Heidelbergschen Katechismus, twcialf malon de~
jaars verplichtend, volgens Art. 35. 2; hetwelk, even als al de
andere vragen onder Art. 35, kracht van wet hebben.
Op de vraag om eene definitie van hot woord “gezet” yoor
komende bij Art. 35. 2, worden drie voorstellen ter tafel gelogd.
In omvraag gebragt, worden zij alien afgestemd; waaruit
blijkt dat de Vergadering op dezo vraag goon antwoord wenscht
to geven.
Dit zelfde lot treft Beschrijvingspnnten 9 en 43b. van 1877;
vragende om eene definitio van d~ woorden “Belijdenis predi
kation,” voorkomendo bij Art. 35. 2, door dat do Vergade~ing
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eon zestal voorstellen, over de zaak ter tafel gelegd, hot een na
het ander had afgestemd.
Besohrijvingspunt 39 wordt door den voorstellen daarvan
met verlof der Vergadering teruggetrokken.
Beschrijvingspunt 36, over de behartiging van hot nuttig
en gezegend werk van colportage, wordt flu behandeld. Be
Predikant van Wopener, benevens den Voorsteller en de
Ouderlingen van Kroonstad, Lindley en anderen bevelen dit
werk met hartelijkheid aan. Be Vergadering besluit daar
omtrent: “Do Synode bevele den Leeraren en Loden onzer
gomeenten aan, om hot work van colportage onder blanken en
gekiourden, in dezen Staat reeds begonnen door eene Corn
inissie der Zending Conferentie, van harte to ondersteunen en
voort to holpen.”
Beschrijvingspunt 38 der Synode van 1877, is aan de ordo.
Na eene toolichting door den inzender daarvan, voldoet do
Vergaderirig aan zijnen wensch, do zaak daarbij to laten.
Beschrijvingspunt 6 wordt door den voorsteller terugge
trokken.
I~e Prodikant van Rouxville spreekt ter verduidelijking van
Beschrijvingspunt 23. Na eene geanimeerde discussie wordt
hot laatste van vier voorstellen tot besluit, n. 1: “Be wet blijve
onveranderd.”
Punt 24 wordt kortelijks besproken. Daarop wordt beslo
ten: “Do Predikant, als huwelijksbevestiger, moet eon shilling
op elk huwo1i~k, van wege hot Gouvernernent opgelegd, heffen”
Beschrijvingspunt 15 wordt toegelicht en is voortgevloeid,
gelijk ook Beschri~vingspunten 16 en 17, uit bezwareu, goop
perd door eenen Ouderling van eene der vakante Gemeenten.
Op Beschrijvingspunt 15 wordt besloten: “Wanneer do
huwelijksgeboden in orde zijn, han in den Oranjevrijstaat hot
huwelijk bevestigd worden door eenigen Leeraar.” Be tijd is
verstreken en do Vergadering wordt verdaagd tot 3 uro ‘s
namiddags.
Na do pause wordt het Rapport gehoord namens Heeren
Curatoren van hot Grey College, gelezen door den Predikant
van Bloemfontoin, die thans togenwoordig is. Bit rapport
wordt met dank ontvangen on in behandeling genornen. Para
graphen 1 en 2 worden voor kennisgeving aangonornen; ter
wiji do Vorgadering haar medegevoel betuigt, met Heeren
Curatoron in hunne moeielijkhedon.
~ 3. gewaagt van do toelage van £2,800 voor hot Colleges
verleend door den REd. Volksraad. Hierop wordt, na korte
woordonwissoling, besloten: “Be Synodo betuigt haren op

283
regten dank aan den RoogEd. Volksraad, voor de som ge
schonken tot vergrooting der gebouwen van bet Instituut
“Eunice” en van die van het Grey College.” “Be Verga~
daring beveelt deze inrigtingen den leden en gemeenten ouzer
Kerk aan.”
~ 4 spreekt van veranderingen der huishoudelijke inrigtin
gen van hat Grey College. Be Predikant van Bloemfontein
licht het een en ander toe. Ret besluit der Vergadering hier~
oxntrent is, de goedkeuring van deze paragraaf, uit kracht van
Synodaal besluit van 15 April 1874, genomen in sake eens
hersienen Reglement voor hat College.
~ 5 wordt voor kennisgeving aangenon~en.
~ 6 leidt tot het besluit dat de leden der Synode D.V. op
morgan van 9 tot 10 uur bet Grey College gaan bezigtingen,
en dat de Synode sitting nemen sal ten half 11 ure.
Ret bijvoegsel tot het Rapport, zijnde het Financiëel Ver
gadering, wordt gelezen en voor kennisgeving aangenomen.
Bit Rapport wordt ter zijde gelegd met het volgend besluit:
“Ben Heeren Curatoren van hat Grey College worde de dank
der Synode toegebragt, voor de moeite en opofferingen die zij
zich in sake het Onderwijs in verband tot het Grey
College hebben getroost.”
Aan de orde is wader het Rapport der Zendingcomrnissie.
Bit wordt nog eens gelezen. Be Predikant van Ladybrand
verwijst naar “Ps FAKKEL,” No. 28, pag. 79. Be Scriba der
Zending Commissie geeft te kennen dat de corn van £30 wel
gestemd, inaar niet uitbetaald was voor reparatie aan het
Zendinghuis.
Be Predikant van Ladybrand antwoordt op eene vraag ter
tafel gelegd, dat gebouwen en nuder eigendom op de statie
door den Zendeling onder behoorlijke zorg waren gelaten. Ret
door de Zending Commissie gedane zoo als voormeld, wordt
goedgekeurd. Punt 2 is nan de orde. Ret versing van den
Penningmeester wordt gelezen en besproken. Punt 3 wordt
voorbijgegaan. Punt 4 lokt eex~e warme gedachtenwisseling
nit, wegens het in hat oogloopende van de ongelijke bijdragen
der gemeenten voor de Zending. Ret resultant is, dat de
leden dezer Synode beloven vóór hat einde van de maand July
de bijdragen hunner gemeenten ann de Zending Commissie te
bezorgen. Dii geldt de gemeem~en die dii friar nog geene bij_
draqen hebben gestort.
Punt 5 wordt gelezen. Een tweet at voorstellen wordt ach
tereenvolgens tot besluit: 1. “Be Synode deelt in het lead
wezen door de Synodale Zendingcommissie uitgesproken,
wegens hat verlies van haren bekwamen Zendeling, en ver
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trouwt dat de Kerk weldra er in slagen sal eenen waardigefl
Zendeling tot een opvolger to verkrijgen.” 2. “Be Syno~3~e
denkt met dankbaarheid aan do groote opoffering en de moeit~
die sich do Predikant van Ladybrand als Zendeling der Kerk
in zijn werk heeft getroost, en wenscht hem in zijnen nienw.ert
werkkring des Heeren besten zegen toe.”
Be Predikant van Ladybrand verzoekt zijnen dank te mogen
uitspreken en jegens de Synode en jegens de Zending Oom
missie, gelijk hij dan ook doet, voor do ondersteuning hem in
zijnen vorigen werkkring betoond.
Punten 6 en 7 worden gelezen en voor kennisgeving aauge.~
nomen.
Besehrijvingspunt 2 komt nu in behandeling. Na een~ge
gedaehtenwisseling wordt besloten: “Be Synode aoht dat do
omstandigheden en vereisohen en gedoogen, dat do woorden
‘als Leeraar,’ bij Art. F9c1. gesohrapt worden, en besluit daar
toe.”
BesobrijvingSPuflt 7 wordt, met verlof der Vergadering,
teruggetrokken.
Beschrijvingspflnt 32, handelende over do Zending binnen
de gemeenten der Kerk, geeft aauleiding tot eene nit
voerige maar belangrijke gedachtenWisSeling.
Do Predi
kanten van Rouxville, Philippolis, Wepener, Bethlehem
en anderen voeren het ‘woord. Eon viertal voorstelien,
ter tafel gelegd, wordt in omvraag gebragt, en aehtereenvOl
gens afgestemd, en blijven daarmede de zakon zoo ale zij. zijn.
Be Ouderling van Bethulie vraagt en krijgt verlof om huis
waarts te keeren. Eene motie van orde van den Predikant van
Ladybrand om op morgen eene avondsitting van 8 tot 10 uur
te hebben, blijft, daar de tijd reeds verre verstreken is, over
staan.
Be Notulen worden gelezen en het gebed gedaan door don
Predikant van Bloemfontein.
Geiezen en vast gesteiLt

op

17 IPfei, 1878.

JoHANNs~ G. Ouvina, Moderator.

0. FRAsER, AssEssoR.
ALES. P. MEIRING, Scriba.

NEQENDE ZITTIN~C.
Be negendo zi~ting heeft plaats op Vrijdag, den 1 7den Mei,
1878. Be Ouderling van Bethulie is heden ter Vergadering.
Al de 1~den zijn tegenwoordig. Be Onderling van Bloemfon
tein doet het gebed. Be Notulen van gisteren worden gelezen
en vastgesteld.
Een voorstel om heden avond eene avondzitting te hebben,
wordt afgestemd.
Be afgevaardigden van Winburg verzoeken, doch krijgen
geen verlof om morgen huiswaarts te keeren.
V ersiag wordt gehoord van de Commissie van Admi
nistrateurs van het Predikanten Pensioen Fonds. Dat voor
~en Ring. van Winburg wordt gelezen door den Predikant van
Bloemfontein en wordt in handen gesteld eener Commissie van
Rationarii oni morgen versiag te doen; bestaande uit de Pre
kanten van Smithfield en Wepener. Voor den Ring van
Fauresmith brengt de Predikant van Fauresmith in. het midden, dat hij wel hot geld had medegebragt; doch het versiag
verlegd 1~d~ Hij deelt nogtans den staat van, hot fonds mede,
en vraagt en ontvangt verlof ona verantwoording te doen aan
de Synodale Commissie. Be Qu~stor van den Westelijken
Ring leest zijn Rapport over het jaar van October 1877, tot
dato. Bat van den Oostelijken Ring was door den Voorzitter
ontvangen en wordt gelezen, loopende over hetzelfde tijdperk.
Voor de Zuidelijke en Noordelijke Ringen was reeds verant
woording geschied door den Qu~stor Synodi en door Rationarii
zijner boeken geauthentiseerd. Op voorstel van den Predi
kant van Ladybra~d worden alle doze stukken in handen
gesteld der Commissie van Rationarii zoo even benoemd.
Beschrijvingspunt 22 is aan de orde. Eenige gedachten
wisseling heeft over dit punt plaats. Eén van twee voorstelien
wordt tot besluit; namelijk: “Pat hot Beschrijvingspunt
worde verworpen”; zijnde de vraag omtrent eene indeeling
naar evenredigheid van de verschillende gemeenten onser
Kerk met het oog op den inleg voor het Predikanten Pensioen
Fonds.
Beschrijvingspunt 29 wordt behandeld. Be voorsteller
kende het personeel van de Commissie van Administrateurs
niet. Elunne namen zijn hem heden eerst bekend geworden.
Hij heeft het met de zaak te doen. Hierop wordt beslotea:
“Be Synode drage aan de Synodale Commissie op om met de
~ne of andere kamer in onderhandeling to treden ten einde
~p de meest voordeelige wijze, zoowel het Predikanten Pen
sioen, als hot Synodak Fonds te doen administreren.”
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Beschrijvingspunt 4 is ann de orde. Wordt besloten, zoowe~
Beschrijvingspunt 4 als al de andere, die betrekking hebben
op wetsverandoringen, in handen te stellen der te benoemen
Commissie, om een Concept Kerkewet te vervaardigen.
Be Voorsteller van Beschrijvingspunt 3 krijgt ver~of zijn
voorstel ‘ater weder in te zenden. Bit geldt de wijze waarop
gecollecteerd wordt voor hot Ponds ter onderstouning van
mm- on onvermogende jongelieden, die zich voor de Evange
liobediening wenschen voor te boreiden.
Beschrijvingspunt 47 (1877), over het uitreiken van Poop
zegols na doopsbedieningen en Akten van toelating van
ledematon, wordt nu besproken. Be uitslag is hot besluit
der Synode, luidende: “Be Synode acht, dat hetgeen
beoogd wordt met Art. 47 van 1877 seer wenschelijk is waar
hot uitvoerbaar is, en laat het aanbevolene dus aan do Kerke
raden over, om dit te rekenen onder huishoudelijke aangele
genheden.
Beschrijvingspur’t 28 (1877), handelende over Handbooken
bij hot godsdienstig onderwijs, leidt tot bet volgond beslait:
“Het Beschrijvingspunt worde wet en opgenomen bij dë
vragen voorkomende onder Art. 35.
Bescbrijvingspunt 39 (1877), beoogende nadere bepalingen
voor de aanneming, wordt overwogen en naar aanleiding daar
van besloten: “Aangezien. do bloei der Kork vereisolit, dat
do kandidaten tot lidmaatschap onzer Kerk beter voorbereid
worden dan thans misschien hot geval is, wordt dit Beschrij
vingspunt der aandacht van de Commissie ter vervaardiging
van een nieuw Wetboek aanbovolen.
Beschrijvingspunt 52 (1877), over de Avondsmaalviering
met het oog op jonge Ledematen, lokt eon drie&l voorstollen
nit; waarvan hot derde tot bosluit wordt, namelijk: “Be Synode
acht, dat hotgeen verlangd wordt met Beschrijvingspunt 25
(1877) aan de discretie van iederen Kerkeraad worde over
gelaten.”
Beschrijvingspunt 7 (1877) komt in behandeling. flier
mede wordt gevraagd, versiag der Commissie tot oprigting
van eon Book- en Bijbol Depot. In doze sank is in zooverre
gohandeld, dat Bij bels verkocht worden bij hot Ka.ntoor van
Do Ezpress voor nagenoeg inkoopsprijs. Be Synode besluit
do Predikanten van Bloemfontein en Edonburg tot eene Coin
missie to benoemen, “om pogingen aan te wenden ten eindo,
indien doenlijk, te Bloemfontein, eeu Hoofd DepOt van Bij
bels, Psalm, Gezang en andere boeken tot stand to brengon.”
Eeno pause wordt verloend, en na de pauzo gohoord hot
Rapport der Commissie van Rationarii over de Finantiën der

~iA~
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Zending Commissie. Bit Rapport wordt ontvangen, en van
stuk tot stuk overwogen.
Punt 1 zal gereotificeerd worden. Punt 2 wordt genoeg
~aam opgehelderd. Punt 3 wordt voor kennisgeving aange
nomen. Punt 4 geldt de schuld, rustendo op do Zending
Commissie van £193 4d. Tot delging dozer schuld heeft do
Synode reeds besloten, dat ale bijdragen zullon gestort wordon
vóór July.
Be Voorzitter stelt aan de ordo de bonoeming eener Zending Commissie, daar de vorige mi. heeft opgehouden to be
staan. Meer dan een voorstel komt ter tafel. Wordt beslo
ten: “Be Commissie zal zijn do Predikanten van Ladybrand,
Bethlehem en Fioksburg.
Be Commissie om een Vorm voor hot nemen van eon census
der gemeenten to vervaardigen, is met haar versiag niet
gereod.
Be Commissie ter indeoling der gemeenten met het oog op
do schuld der Kerk (zie Notulen Synodi 1877) op hot Instituut
“Eunice” rustende, legt nu Rapport over. Bat er eene
schuld bestaat, wordt erkend; ook do noodzakelijkheid der
afbetaling daarvan ten spoedigste; dccli de gevoelens loopen
uitoen over de workeli~ke hoe grootheici dezer schuld. Ver
scheidene leden, zoowel Prodikanten als Ouderlingen, vooren
bet woord. Eon voorstel vragende om eene nadere specificatie
der sommen verschuldigd: kapitaal met renten en kosten,
verworpen zijnde; wordt besloten: “Be Synode keure hot
Rapport van de Commissie tot het classificeren der gemeenten
good, en beroepe zich op de versehillende Kerkeraden, met
aanbeveling, dat do respektiove sommen zoo spoedig mogelijk
worden inbetaajd.” In verbaiid hiermede wordt besloten:
“Een brief worde aan de vorschillende gemeenten gerigt, de
bij~onderheden der zaak naar hot vorig besluit mededeelendo,
en ruim verspreid.”
Beschrijvingspunt 35 goeft aanleiding tot eon en ander
woord. Bit betreft de binnenlandsche Zending. Hierop
wordt besloten: “Be Synode bevele der Zending Commissio
aan, zich met Fransche Broeders in Basutoland in correspon~
dentie to stellen, ten einde door hen bekeerlingen uit do
Heidenen to bekomen, die als Evangelisten in do gemeenten,
waar zulks verlangd wordt, kunnen arboiden.”
Beschrijvingspunt 21 wordt in bohandeling genomen. Do
Synode besluit daarop: “Er bestaan geene redonen om in do
behandeling van dit Punt te troden.”
Naar aauleiding van Beschrijvingspunt 16 wordt bosloten
do woorden: na afkondiging van geboden, to rooijeren.
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BesebriivingSpuflt 34 wordt ~verWoge1i exi da~rorntr0flt~
besloten: Do ~Leeraren han&elen in dit opzig~ vol~enS wet.”
Rapport word~t gevraagd, vo~gcnS Besb~h1~i)vi ~l?11flt 41,
van de Cominissie aangesteld, Notiiien bi. 222, in z~ke do ver
betering der Zangwijzen. Do Cominissis ba~ bare aandaoht
~an do sank gewijd. De Prodikani~ vni?. 1~ouXVii10 doet daar
omtrent do ingewounefl~ nieaedeelingPn “Do Synode draag~
ann de bestaande Commissie wederom op do sank verde~ te
behartigen en bij eene volgende Vergadering versing te

doen.”

Over Be~ehriiViflgSPUnt~~1 40 en 50 zijn reeds besohikt bi~
do behandeling van hot Rapport der RegtscOfllmissbe en van
de miSSieVe des Korkeraads van K~mbor1ey.
Ter inleiding van ~eschrijviflg5p~t 45 voert do inze~der
daarvan, do Predikant van Ronxville, bet woord. In waar
digon en hoogst ernstigen toon geeft bi~ to kennen, wat bet
R,itaalisme is en waarnaar het bier to huide schi~ut to ~trevefl.
Do discussie wordt tot morgen (D.V.) verdaagd.
Do Predikant van Fauresmith krijgt verkf morge~1 oebtend
huiswaartS te keeren; en de Ou.derling van daar n~ de morgon
sitting.
Aan den Predikant en Oudorling van Ladybrand. kan de
Vergadoring goon verlof govon om 1~een to gaan.
Do Moderator bepaalt, dat de plegtigo sluiting der Synodale
Vergadoring plants hebben sal D.V. op morgen avond ten 7
ure. Ret gebed wordt gedaau door don HoogEerW. A~ssoSSOr.
Gelezen, goedgekeura en geteekend op Zaturdag, den
l8den ~fei, 1878.
JoHAi~NES G. OLIvIEn, Moderator.
Fii.&sEa, Assessor.
ALBS. P. MEIRING, Seriba Synodi.
~.

TIENDE ZLTTIN2.
De ti~ende sitting heoft plants op Zaturdag, den 18do~
Mei, 1878.

Tegenwoordig zi~jn a1 do leden, bobalve do Ouderling van
B~ethulie en de Predikant van Faurosmith, beiden met v~or1of
vørtrokken. De Vergadering wordt goopend en hçt gobod
gedaan door don Oudei~1ing van Fauro&mith.
Dc I~otulen v~n ~isteren worden gelezon, goe~gokeurd on
geteekend.

r
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I~o Preàikant va~n Winburg vraagt vorlof om huiswaarts t~
~k~eren m~et den Ou~erling van daar; terwiji hij ook hoopt om
morgen dienst te doon te Erandfort. Do Scriba, aangezien do
Prodikant van Winburg l~d is der Commissie aangesteld om
met Us. V~an Arkel hot Colloquium to houdon, vorzoekt vooraf
eéno vorkiaring van hot besluit dor Synode, goedkeurendo de
aanboveling der Rechtscommissio, in zake hot “colloquium
doctum.” Van oene on andere zijde wordt hot woord govoord.
Do Synodo vereonigt zich met hot oordeel van den H.Eerw.
Voorzitter, dat bij de aanname van do aanbeveling der regts
conimissio in zaJce hot “Colloquium Uoctum” met Us. Van
Arkel, verstaan moet worden, “dat do aangesteldo Commissié
verplicht is zelve al do stukken in to zion on naar hevind van
zaken to handolen.”
Do Synode besluit overigons ‘in cZeze dat do Commissie door
deze HoogEerw. Vergadering bonoemd cm in het geval van
Us. R. do Jongh van Arkel het “colloquium doctum” to
houdon, zelve eon dag bepalen zal, na den afloop der Synodale
workzaamheden, waarop do Commissie haar werk zal kunnen
verrichten.
Beschrijvingspunt 45 komt woder aan do orde. Do Predi
kant van Rouxvillo voert in doze het woord. Hij wordt door
aridere sprekers gevolgd. Eindelijk wordt besloten: “Deze
Vergadering, met liet oog op Beschrijvingspunt 45, bevole
hare loden aan, do gemeenten waar zuiks voreischt wordt, zoo
getrouw mogelijk te waarschuwén tegen do Onbijbelsche
leoringen der Anglicaansche Kerk in den Oranjevrijstaat.”
Beschrijvingspunt 46, handelende over Gez. 98: 2, wordt
door den Prodikant van Rouxville toegelicht. Reeds lang had
hij bozwaren opgevat over den tweeclen regel van genoemd
vers. Versoheidene voorstellen worden ter tafel gelegd en.
van dan eenen en anderen kant het woord gevoerd. Eindelijk
wordt besloten: “Do Synode ziet geene noodzakelijkheid, om
te voldaan aan dit Beschrijvingspunt.”
Beschrijvingspunt 30 wordt door den inzender ter Vergade
ring ingeleid en op besluit der Vergadering to zamen met
Beschrijvingspunt 31 naar do Commissie voor do nieuwe Wet
verwezon.
Besohrijvingspunt 38, vragendo om do bepaling van eon
~Dag van Verootmoeäiging, wordt kortolijk besproken. “Do
Vergadering meent dat aan hot verlangen van don inzender
genoegzaam voldoet, ~het besluit aangaande Boet- on t~ank
dagen, Notulen~ bl. 107.” Hiervau gosproken beriôht dè
flEerw. Voorzitter, dat do~r den floogEd. Volksraad,op
voorstel van ZirEld. ten. S~aatspiosidènt, *ion doze Vergadè
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ring het genoegen. en de eer heeft hier tegenwoordig te Zion,

cen Dankdag was bepaald op 16 Junij aanstaande. Hij
hoopte dat door Kerkeraden geredelijk aan deze bepaling zal
worden voldaan.
Do predikant van Bloemfontein wil de aandacbt van do
~ertegenwoordige
der Kerk getrokken hebben tot het ge
scbiedkundig feit, dat op 17 Jiilij aanstaande den Dankdag
gevierd wordt van do herstelling van ZHEd. den Staatspre
sident.
BeschrijviflgSpU~~t 8, over de woorden “al do gewone pro
dikbeurtefl,” Art 35, wordt naar de Commissie oni een Con
cept Kerk Wet op te stellen verwezen; zoo ook BeschrijVings
punt 10, over het “jaar van Gratie.”
Be inzending van Bescl’rijviUgsp~t 12 wordt door do ver
kiaring van den Voorzitter te vreden gesteld. Bit hande~t
over den diensttijd van Kerkeraadsled~
Be Vergadering oordeelt dat Art. 46b. der Kerkewet voor
ziet in het verl.angde met Beschri~ViflgsPhmnt 13, over onge
regeidheden bij de Boopsbedieniflg.
De Voorsteller va~a BesohrijViflg5p~t 14 neemt, even ale do
Vergadering, genoegen met do heenwijzing naar Art. 37, 15.
~~sehri~Vjflgsphhlt 17 is aan de orde. 1{ierop wordt be
sloten : “Do Synode antwoordt op de vraag met Bescbrijviflgs
punt 17, ‘Neen! Ale wettig geordende Leeraren onzer Kerk,
of onzor Zuster~Kerkeh1, die met ons in leer en tucht en
ChristelijkO gemeensellap voreenigd zi~n.”
Op Bescbrijving5~nt 18 wordt besloten: “Be Synode
verk).aart dat do Voorzitter eener Vergadering eene stem heeft
cds iic~ dier TTergadering, en als Voorziti~er nog eene beslis
son do stem.
BescbrijVingsp~t 20, vragende of bij do loting ook een
blanco brief~e behoort te worden ingedaan, antwoordt do
Synode: “Neon.”
Beschrijviflgsphmnt 47 is aan do orde, over het antwoord op
beroepSbrieven. Na eeiie toelichting door don Voorstoller en
een en ander kort woord, wordt besloten: “Be Synode ant
woordt, dat er bij haar geene klachten togen oenigen Pre
dikant ouzer kerk in deze bekend staat, en dat zij daarom dit
~05cbri~Viflgspffht niet in bebandeling nemen kan.”
Wordt in bohandeling genomefl Beschrijviflg5p~t 41
(1877). Do Voorsteller spreekt over bet wenscbelijke dat
Ambtsbroedel’s elkander bij Avoudmanls gelegenheden bi~
staan; doe).’ hi~ zeif wilde geeno wetsbepaling daarover, evenwe1 dringt hij op do zaak aan in belang der gemoente door
hem vortegonwoor~g~ Ret besluit dor Synodo hierover
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luidt: “Be aanbevehng onder he~ hoofd,~ Aanhangsel No. 8
onser Kerkelijke Bepalingen, worde met meerdere belangstel..
ling behartigd opdat er, indien mogelijk, geen Avondmaals..
viering voorbij ga, zonder dab de plaatselijke Leeraar door een
of ander Ambtsbroeder worde bijgestaan.”
Beschrijvingspunt 5 wordt naar do Commissie over de Wet
verweZen.
Besohrijvingspunt 48 (1877), over het houden van Doop_
registers handelonde, geeft aanleiding tot eenige woorden
wisseling. Het besluit der Vergadering hierover is: “Be
Synode acht dat hot verlangde met Beschrijvingspunt 48
(1877) ondor de huishoudelijke aa gelegenheden dient gere.~.
kend to worden.”
Eon pauze wordt verleend.
Na de pauze worden gemist de Predikanten en Ouderlingen
van Ladybrand en Winburg.
Wordt gehoord hot Rapport der Commissie aangesteld om
een vorm voor den census der kerk te vervaardigen,
ingediend door den Predikant van Ron xville. Hierop wordt
besloten: “Beze vorm worde goedgekeurd en ann de corn
missie terug gewezen, met vorzoek 100 exemplaren daarvan te
doen drukken en aan den Quaestor en Scriba Synodi ter ver
zending to doon toekomen.”
Be Commissie over de Rapporton van hot Predikariton
Pensioen Fonds legt vers~ag over. Bit wordt ontvangen en
punt voor punt bohandold. Ben Quaestor van den Westelij_
ken Ring wordt opgedragen, bij den Synodale Commissie eene
gespecificeerde opgave in te dienen.
Worden achtereenvo~gens bonoemd: Tot Commissie voor
het Concept-B egrafenis Formulier, do Predikanten van Roux
yule en Wepener. Tot Commissie om het Examen van Gods
dienst Onderwijzers af to nornen, do Predikanten van Philip
polis, Fauresmith en Bethulie.
Tot Commissie voor hot
Nieuwe Wetboek, do Predikanton van Winburg, Edenburg,
Boshof en Ladybrand.
“Be Noorde1i~ko Ring benoemo een der Predikanten,
daaronder sorteorende, orn de volgende Synodale Vergade
ring met gepaste Loerrede te sluiten.”
Tot Synodale Commissie worden benoemd do loden der
Moderatuur.
Be Afgevaardigde van Jacobsdal had nog bij zich het ver
stag van den staat der Godsdienst van den Kerkeraad dior
gemeente. Bit wordt ter tafel gelegd, gelezen en, na enkele
opmerkingen, naar do Archieven verwezen.
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Oe Predik
van ~B1oe~T1’fOnt~~h1 iogt eon ~cthrijVén, d~or
hem onderteekend, ter taf~l, wa~rin hi~ ~vermoldt dat de leden
dèr Redactie van den “FakkeL” do e~en na ~1en anderen!, zi.~ne
reaignatio had ingezonden en bi~zelf ~verzoekt un. om ontslag
nit de betrekkiflg van ~e~ant~o~k0 RedaCte~~~’ der
S~ode. (Notulen bi. 216). Eon en a~der lid der Vergade
ring spreekt zich over de zaak nit. Be Synode besluit eindo
li~k aa~1 de Synodale OornmiSsie op te ~1ra~efl, pogingen in bet
iverk te stellen, ten eindo den Predikant van Bloemfontem en
de overige loden der rodactie van den ~ te bowegen
bumle ~etrekkinge~1 als zoodanig to bli~von behouden en
bi~aldien de~en op den ingesh%gefl weg volbarden, verldaart
do Synode dat zi~ wederom do “Kerkbodo” als bet Officieol
Orgaafl der Kork wil beschouwd bebben.
Be Ouderling van Lindly verkrijgt verlof oin dadeli~k buis
waarts te keoren.
Be Vergader~g betuigt hare justemming met eenparig op
te staan en alzoo bet volgend voorstel, ter tafel gelegd door
den Predikant ~van RouXVille, tot besluit te maken: “Zi~ ge
voelt zicb, op bet punt staando hare werkzaamhodon ten einde
to brengen, gedrongen baron innigen dank aan den Predikant
van Bloemfontem, aan den WEorw. Kerkeraad van BloemfOn
tom en aan de boo ggeachte Inwoners van Bloemfontei1~, die
ben geduronde den ti~d der Synodale Zittingen zoo groote
gastvri~b0~ en Obristeli)kO liefdo bebben bewo~eU, to betni
gen, en draagt aan den plaat~oli~1~0~I Leeraar op dezo dank
betuiging over to brengon.”
Be Voorzittor bericbt nog dat do plecbtigo smiting der
Synodo plaats bobbon sal hedon avond ten 7 ure albier, waarna
do Notulen van bodon zu~len wordon gel~zofl en geteekend.
Ton 7 ure beeft do plogtige smiting der Synodo p~aats.
Eon vri~ talrijk gehoor is togenwoorthg~ en wordt ook doze
dienst opgeluisterd door hot koorgezang.
Be Prodikant van Bosboff neemt doze beurt waar. N~ bet
lezon van 1 Petr. 5; bet zingen van Ps. 122 : 2, en hot gobed,
sprookt hi~ oone boogst ornstigo Leorrode ult, naar aanmoiding
van do woordon 1 Petr. 5: 1—4, wi~zendo, ~
op 1. do
Pligten van Opzioners. 2. gezindbeid doe
barton, waarmode doze vorrigt mooton. wordon ; 3
~0moodiging on ~ertroOSt1ng die hon wacbten in bun mooi~oli~l
en voraatwoo~0li5~ work. Hot nagobed wordt gevolgtl dooj
!~et zingen van Ps. 134: 1 ~ 2.
~a do dionst is do Vergade~g weder gezeten. Do Mode
rator betuigt, in ~aam van don WolEOr~~~Td0 Be. Scott, be
leedwozen van dezo~n, dat bi~, Wegens ~m1jtspligt~1 do boraad
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slagingen der Synode niet geregeld heeft kunnen bijwonen.
De WEerw. Ds. Radloff, de Predikant van Bloemfontein, ver
krijgt nog het woord en spreekt op hartelijke wijze en den
ilEerw. Moderator en de Vergadering toe. Overigens om
trent den “Fakkel” was spreker bereid te doen, wat hij zal
vermogen en hoopt ook de andere leden der Redactie. Do
Predikant van Bloemfontein trekt flu, met verlof der Ver
gadering, zijne bedanking terug.
Do Predikant van Phulippolis spreekt eon woord van harte
lijken dank den vorigen spreker toe, en berigt tevens, dat do
overige loden van do Redactio van den “Fakkel” hunne
bereidwilligheid hebben te kennen gegeven, dit Tijdsc~hrift to
zullen blijven voortzetten, en rekenen op de onderstenning
van leden dezer Synode.
Do Notulen van heden worden gelezen en vastgesteld.
Do HEorw. Moderator verklaart flu deze zevende HEerw.
Vorgadering van de Synode der Kerk van den Oranje Vrij
staat voor gesloten, en verzoekt de leden hunne naamteeke
ningen onder deze Notuien to plaatsen.
P.5.—Do Predikant van Ronxvile spreekt een woord van
dank, namens de Vergadering tot do loden der Moderatuur en
do Moderator een wederkeerig woord.
Geclaan en geteekend in do Noodkerk to Bloemfontein, op
heden den 18 Mei, 1878.

e-

JOHANNES G. OLIVIER, Moderator.
C. FRASER, Assessor.
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I.
RAPP0B~T van den Scriba Synodi ter Synodale
~ergaderm~ van 8 Mel, 1878, en volgeride
dagen.

(Zie bls. 277).

Als Scriba Synodi beeft de on&ergetee1~~ de eer uwe
UoogEerW. Vergader~~1g te berigten
1. Dat van den Seriba Syiiodi der Ned. Geref. Kerk van de
KaaPkO1OI~1e, benevenS eenen begeleidefl~h1 brief, is ontvau
gen 1 exeinP~aar van de ~andeling~ der jongste Synoaale
Vergaaermg der Kerk voornoemd._Z~ Brievenboek, No. 134.
Deze missive en andere ~i~n te vinden bi~ de Synodale Ar
chieven van 1877 tot 1878.
Overigens is Synodaie correspoude~~t1e te vinden onder:
c~. ~~~antwoordmg van Ringsquaestors.
b. Ge1dei~k Versiag van den QuaestOr Synodi,
c. en de Ei~1ag0H hi~ de Notulen der Synod-ale Cammissie.
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2. 1Crodontiaien ~ijn uitgerei~.t aa~n uwe REerw. a~gevaar.
d~gdcu:
a. ~Naar do Par~jssche ~vang~lischo Zending in het flasuto
land.—Brieveñ~çék, blz. 150;
b. Naar het Pan Presbyteriaanseh Concil{e in Scthotland...
Brievenboek, blz. 157 en 158.
Van uwo HoogEe~w. Afgevaardigã.en naar het Pan Presby~
teriaansch Concilie heeft reeds een Rapport gediend. Van do
Fransohe Broeders in Basutoland word een schrijven ontvan
~gen, betuigende hun broedergroeto aan deze Synode. Daarop
heeft uw Scriba ten antwoord gediond, brief No. 162 in hot
Brievenboek.
3. Uwe HoogEerw. Memorie aan den HoogEd. Volksraad,
over de dronkensohap, is behoorlijk verzonden (Brievenboek
No. 1S5) en antwoord daarop ontvangen.
4. I~ene Acte van Bevestiging is door uwen Scriba op den
S0sten April, 1877, uitgoroikt san den WelEerw. Hoer .Aart
Anthony van dor Lingen.—Briovenboek, blz. 154.
5. Op 2 Mei, 1877, heeft uw Scriba asia si de Genieenten,
krachtens Synodaal besluit van 13 April, 1877~, (gedr. Notulen
pag..207) een vorm voor de telling der Gemeenten toegezon
den en daarvan in hot officieel orgaan der Kerk kennis gege
von. Do Scriba Synodi k9n evenwel nietaan het besluit zoo
even genoemd voldoen, om den uitslag der telling to publice
ret~, aangezien hij sleohts van weinige gemeenten versiag had
ontvangen en tot heden toe op verre na niet van si de gemeen
ten.—Brievenboek, blz. 155.
6. Voorts zijn verdere expedition uit do Notulen der laatste
Synodale Vergadering gedaan, ais :—
a. Rapport van Rationarii ter Synodo van 1877, aan do
Quaestors der ‘Ringen van Winburg en Fauresmith.._
Briovenboek, blz. 156.
t. Dankbotuiging der Synodo van den HoogEd. Voiksraad
voor do mildo or~dorstouning hot Instituut Eunico ver
leond.—Briovenboek, blz. 141.
c. Dankbotuiging aan HR. Bestuurders van hot Instituut
~unico.—Briovenboek, No. 142.
cZ. Besluit omtrent do benoeming der Synodo van voortdu
rende ver~ogenwoordigers der Kerk ten opzigte van hot
Instituut Eunico.—Brievenboek, blz. 161.
e. Benoeming van don EdeJ.Achtbaren Regter F. W. Roitz,
tot Curator van het Grey Colloge.—Zie Brievenboek, No.
144.
f. ,Verzoek van 11H. Ouratoron van ‘t Grey College om eon
j~arJ1ijks volledig vorsiag aan de Synode.—Brievenboek,
No. 145.
-
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g. Aan deirActuarius Synod’ Kaapkolonle, bedaukende voor
diensten van “Be Gerefornleerde Kerkbode” als officieel
orgaan der Kerk._BrieVenb0~k, blz. 165.
h. Missiven van de Kerkeraden der Gemeenten van Ladybrand en Ficksburg, aanbevelende do uitbetaling van
hunne reiskosten aan afgevaardigderl, die in de Synodale
Vergadering van 1877 geene sitting bebben gekregen-.—
Brievenboek, No. 148.
Aan den Quaestor des Rings van Winburg, omtrent hef
fingen in do gemeenten van zitplaatsen._B~b0ek~
No. 150.
j. Aan
de Quaestors van beide do Winburgsche en do Fan
~esmitscheR5~nger1, omtrent heffingen voor het Predikanten
~ No. 157.
~.

k. Aan do Predikanten van Bethlehem en Boshof, in sake
do Rekeningen van den Ex. Quaestor des Rings van
Winburg._Briev~~o~k, No. 153.
1. Officieel ter publicatie in “ Be Fakkel” aan den verant
woordelijken Redacteur van hot officieel orgaan der Kerk.
Brievenboek Nos. 155; 160, 164, 165, 166, 168.
Uwe HoogEerw. Scriba, geli~k ook bli~kt uit zijno
missive, No. 160, mag doze gelegenheid niet laten voorbi~
gaan, zonder to gewa.gen van do velerlei en onverniooido
diensten der Synode bewezen, door den Predikant van
Bloemfontein, met het drukken der Synodale Notulen als
anderzints.
~n. Voorts bet antwoord dor jongste Synode aan zekero Me
morialisten van do Gemeente Heilbron.__BrieVenbo~k,
No. 156.
n. Kennisgeving van do verkiaring van “Be Fakkel” tot
officisel orgaau der Kerk._BrieVe~~00k, No. 157.
o. .Antwoord der ~ongste Synodale Vergadering aan Deputa
tie van de Kerk in do Transva~l._B’V0~00k, No. 158.
p. Missiven aan ‘Be Express,’ en ‘ Friend of the Free State,’
in sake drukwerk voor do Synodo en rokeniflgen._B~’i0
venboek, Nos. 159, 170.
ç~. Andero rnissiven, over Synodale Notulen (No. 161); oni
inzameling voor ‘t Fonds ter afvaardiging (No. 163, 167);
over ~ankrokefling0n (No. 171, 172, 173).
Thndeli~k Missiven en yerantwoording van heffingen voor
hot Predikantefl Weduwen Fonds aan den HoogEerw. Al
gemeenen Quaestor van dat Fonds in de Kaapkolonie.
Brievenboek, No. 169.
Golijk reeds gezegd, worden andere brieven en stukken go
vonden onder de reeds te voron genoemde Roofden gerang
scbikt.
~.
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Vertrouwende hiermede, in afwacliting van volledige Rap..
porten van do Regtscommissie en de Commissie van Rationaril,
een vollodig versiag van zijne verrigtingen, als Seriba der
Synode voor uwe HoogEerw. Vergadering gelegd to hebben,
heb ik de eer to zijn, uw HEerw. onderd. dienaar,
Bloomfontoin, 14 Mel, 1878.

ALBS. P. MEIRING,
Scriba Synodj.

II.
RAPPORT van den Quaestor Synodi aan de
HoogEerw. Synodale Vergadering van 8
Mei, 1878, en volgende dagen.
(Zie blz. 272.)
Do Quaestor Synodi heeft do eer voor do aandaeht uwer
Hoog Eerw. Vergadering te brengen, en dit met overlegging
zijner Boeken en Rekeningen dat door hem, benevens do ge~
wone Ringsgelden, was ontvangen :—
1. Voor het fonds ter afvaardiging naar Schotland blijkens
verantwoording door den Ouderling van Bloemfontein den
WelEerw. John Brebner, d.d. 10 Mei, 1878, de som van
£117 us. 6d., en laterdesomvan~55s.,tezamefl~j22 16s. 6d.
2. Voor het Fonds tot ondersteuning van mm—en onver
mogende studenten in do G-odgeleerdheid, do som van £34 17s.
3d. zijnde van do gemeenten:
Bethulie
£6 2 0
Edenburg
6 4 0
Philippolis
16 10 0
Boshof
6 1 3
3. Voor hot Predikant Pensjoen Fonds do som van £83 8g.
6d.; zijnde hot verantwoordde op do laatste vergadering van
don Noordelijken en Zuidelijken King. Voorts ten
4.—Dat de som van £27 3s. 6d, zijndo eeno balans op het
Predikanten Weduwen Ponds, aan den algemeenen Quaestor
van dit Ponds nie~ is verantwoord, wegens redenen opge
noemd in do Missive des Synod.alen Quaestors, Briovenboek
No. 123 en 169.
Uw HoogEerws. Onderd. Dienaar,
ALBS. P. MEIRING.
Quaestor Synodi.
Bloemfontein, 13 Mei, 1878.
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III.

RAP~’QR~ van de Ratioflari]..
(Zie hIs. 280:)
Be CommissiO, door deze UEerw. Vergaderitig benoemd on].
de boeken des HEerw. Quaestors na te sien, heeft do eor bi~
dezo, hot volgende ann dezo UEerw. Vergadering to rappOr
teren:
1. Dat zij, zooveel moge1i~k is, de boeken en andere finan
tieele stukken nagezien heeft.
2. Dat onder hot hoofd Synodale en PredikantS Wedu~o~1
Fonds, do somma van £6 iSs. stg., medeopgebra0~1t is, zl]lIde
dat bedrag voor hot Fred. Pensioen Ponds van do gemeeñte
Itoopstad.
3. Dat do Commissio aanbeveelt dat do bi~dragen tot bet
Fonds voor behoeftige jongelingen, die zich tot hot Leeraars
ambt wenschen te laten opleiden, in een afzonderli~k Folio
worden opgenoemefl, en dat do bebartiging daa.rvan aan den
HEerw. Quaestor Synodi toevertrouwd wordt.
4. Dat do boeken overigens volkomen in orde en correct
zijn, aantoonende een Batig Saldo in handen van den HEerw.
Quaestor van £611 18s. 2d. stg. voor bet Synodale Ponds.
27 35. 6d~voorbet Pred. Wed. Ponds.
83 8s. 6d. voor hot Prod. Pensioefl Ponds.
To zanlen £722 6s. 8d.
Vertrouwende aldus aan. don baar opgedragen last voldaan
to hebben,
beeft UHEerW. Commissie do eer enz., ens.
0. S. MORGAN~ Pred. Rouxville.
G. W. VAN DER LINGEN, Pred. Kroonsta&.
R. H. VAN DEE WALL, Pred. Ficksburg.
Bloemfontein, 15 Mei 1878.

IV.
(Z~e bis. 272.)
Bloenifontein, den lOden Mei, 1878.
Den HoogEerW. Voorzitter der Synode der Nedord.
Gereform. Kerk ~n don O.V.S.
HoogEerw. Heer,—Ik heb do eer rapport te doen van het
geen door mi~ verricbt is, al~ penningmeester van bet fonds
tot dekking der reiskosten van den afgevaardigde onzer Kerk
naar bet Prebyteriaaflscbo Conciie te Edenburg, sedert do
laatsto sitting der Synode.
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Inteekeningsli~jsten werden vervaardigd, sta~nde do Synode,
en aan al dé Onderlingen da~r tegenwoordig overhandigd,
met ~het verzbek dat iederéen in zijne gemeent~ zou collecté
ron, en de. ontvangene geklen amn den ouderling van Bibem..
foutein opzenden.
Hieraan wordt gehecht eene lijst van de gelden die ont
vangen zijn on aan den Quaestor Synodi verantwoord, ten be
di~age van £117 us. 6d.’ Daar dit bedrag niot voldoende was
debeloofde som van £150 vol te niaken, werden op advies des
Quaestors Synodi circulaires verleden maand iederon Kerke..
r~d toegezonden, waarin het bedrag der tot dien datum out
vangene golden vermeld werd, ‘en een ernstig en dringend
vérzoek aan de Kerkeraden. word gericht om nog voor do zit
tiilg der Synode hot ontbrekende aan te vullen.
Eene copie van doze circulaire word hieraan gehecht.
flet strekt geenszins tot eer onzer Kerk dat eeue som zoo
betrekkelijk klein al~ £150 niet kau gevonden worden voor eon’
doel dat door do Synode goedgekeurd is, en door haar aaiz
hàr&gemeenten is aanbevolen. Do volgende gemeenten heb
ben goen gevoig aan het bosluit der Synode gegeven, t.w. :—
Wiuburg, Boshof, Philippolis, Rouxvfflo, Ladybrand, Brand
fort, Ficksburg, Hoilbron, Hoopstad, Lindley, en .Wep~er;
en andero hebben zeer zwak bijgedragen.
Meonende dus ann de mij opgedrageno taak voldaan te
hebbBn, hob ik do eer to ~iju,
HoogEerw. Heer,
Uw. Eerw. d. w. Dienaar,
(set.) JOHN BREBNER,
Oudorling van Bloemfontein on Pénningmeester
van hot Ponds vooruoemd.

V.
Rapport van de Synodale Commissie om te die
nen vooi’ de HEerw. Synodale Vergadering
van 8 Mei, 1878, en vo1gende~dagen.
(Zio blz. 272.)
Uwe HEorw. Commissie is gedurende hot verloopen jaar
vier~ malon ve~gaderd gowoest. Aangezien do Notulen harer
werkzaamhedon door don druk voor do aandacht der Kork zijn
gebragt, rneent uwe Commissio zich to kunnen vergenoegen
met slechts kortelijks naar hot eon en. andor to refororen. Zij
doet dit met overlegging van hare originee].e handolingen met
en benevens de bijl~en.
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1. Uwe Commissie heeft hot noodig geaoht den Voorzittei~
der Ringsvergaderiflgefl te benoemen, ten einde die te consti
tueren, (blad.z. 2).
2. To bepalen dat de Westelijke Ring een zijner leden zal
benoemen om deze Synodale Vergadering met gepaste leerrede
te sluiten, (bladz. 3).
3. To adviseren omtrent het werkend aandeel dat do Zen
deling der Kerk te Witzies Hook in do Ringsvergaderiflg
hebben sal, (bladz. 3).
4. Tot Curator van hot Grey College te bonoemen in de
plaats van den WelEd. Heer J. G. Fraser, den WelEd. Heer
I. Bisseux, den Registrateur van Acten, en namens do Synode
den hoer Fraser eene dankbetuiging te doen geworden,
(bladz. 4).
5. Do predikbeurten to Philippolis, tijdelijk vacant wegens
de afvaardiging naar Schotland, to vervullen, (bladz. 4).
6. Zich van tijd tot tijd onledig te houden met de nieuwe
uitgave van de Kerkewet, sedert October 11. in hot licht ver
~chenen, (blads. 5 & 12).
7. Zich to bedienen van eene gelegenheid die zich voordeed
in sake Kareefontein (zie Notulen van 1877, bladzijden 199 &
202) te advizeren, (bladz. 6).
8. In overweging to nemen zekere correspondentie betraffen
de do toelating van den WelEd. heer do Jongh van Arkel tot
do Evangelie-bedieniflg in onze Kerk (blaclz. 6 & 10.)
9. De behartiging van eon klagtschrift ingediend door den
Predikant van Jacob sdal wegens vermoedelijke pogingen om
leden van do Jacobsdalscho gemeente wonende in Griqualand
West, van Jacobsdal af te trekken, tegen den Predikant der
N. G. Kerk van Dii Toits Pan, (bladz. 8 & 11).
10. Tijdelijk voorsiening te maken met betrekking tot do
heffingen voor het Predikanten Pensioen Fonds sedert do
Synode van 1877, (bladz. 8).
11. Aan to dringen op de uitvoeriug van Synodaal besluit
van 19 April 1877 (Synodale Notulen bladz. 226) betreffende
de Kerkelijke Collectio ter afdoening van do sohuld rustende
op het Instituut Eunice to Bloemfontein, (bladz. 12).
Uwe Commissie heeft in het voorstaando slechts het belang
rijkste genoemd.
Wij hebben do eer ons te noemen met verschuldigde

hoogacbting,

Do Syuodalo Commissie,
JOHANNES G. OT~IVIER, Voorzitter.
GUSTAV RADLOFF, Assessor.
ALBS. P. MEIRING. Soriba.
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VT.
RAPPORT der Synodale Zending Commissie
Over het jaar 1877—18Th, ter Synodale Ver
gadering van 8 Mei, 1878, envolgende dagen.
(Zie blzz. 280, 283.)
1. Uwe HoogEerw. Commissie heeft de eer te rapporteren,
dat zij in het afgeloopen jaar vier maku is vergaderd geweest.
2. Het Zendingwerk heeft eenen gezegenden voortgang
gehad. Be Commissie heeft zich geroepen geacht te stemmen
voor eene bijdrage van £100 voor het bouwen eener Zending..
kerk, en te waarborgen eene jaarlijksche bijdrage van £20
voor de Evangelisatie der Kaffers, wonende op de plaats van
den heer C. de Vihiers, in het district Harrismith. Ander&
uitgaven zijn noodig geacht, als bijvoorbeeld £30 voor repara
tie aan het Zendinghuis.
3. Bit een en ander zal uwe HEerw. Vergadering kunnen
bhijken nit het Rapport van den Penningmeester der Corn
inissie.
4. Tegehijk ook zal het uwe HEerw. Vergadering blijken,
dat de inkomsten uwer Commissie op verre na niet toereikend
zijn geweest orn hare noodigste uitgaven te bestrijken; terwiji
er nog een oude schuld van £100 op de Commissie bleef rus
ten en de Cornmissie zich op hare laatste Vergadering genood
zaakt zag deze sorn uit de Bank op renten te nemen; aange
zien opzegging van dit kapitaal gedaan was.
5. Tot leedwezen der Commissie, achtte zich de Zendeling
onzer Kerk te Witzieshoek geroepen zijn werkkring voor eenen
anderen te verwisselen, en heeft rnitsdien de Commissie den
WelEerw. heer
A. Maeder, zijne dernissie doen ter hand
stellen door den Predikant van Harrismith. Bit is geschied op
31 Maart, 1878. Tot dezen stap heeft uwe HEerw. Comnaissie
besloten, daar geen harer leden het mogelijk vond in persoon
daar tegenwoordig te zijn.
6. Sedert 21 Januarij II. heeft uwe HEerw. Commissie zich
beijverd eenen opvolger van Ds. Maeder te verkrijgen en em
gehijk op 18 Maart ji. den WelEerw. Proponent Ps. J. H.
Krige tot Zendehing beroepen. Op dit beroep is een weige
rend antwoord ontvangen.
7. Aangezien de voomrnalige Zendehing der Kerk te Witzies
hoek, thans in uwe HoogEerw. Vergadering als Predikant van
Ladybrand zittrng heeft, zoo achten wij het onnoodig in ver
~.
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dere bijzonderhed.en te treden, dear de Synode nit do gelegen
heid heeft hemzolven to hooren.
Hopende hiermedé voldaan to hebben aan do verp1igting~,
die op ons rt~st, noenIdn wij oils ~met versehulthgdon eorbied en
hoogaohting,
Uwe HoogEerw. onderd. dienaren,
ALBS. P. MEIRING, Vporzitter.
GUS’I’AV RADLOFF~, Penningmeester.
JOlT. G. OTi[VIER, Sôriba
Bloemfontein, 14 Mei, 1878.
VII.
Aan do HEerw. Synodo der Neder. Geref. Kerk, O.V. S.,
zitting houdende to Bloenifontein, op 8 Mei, 1878, en
volgende dagen.
(Zie blz. 283.)
De ondergeteekende, Penningmeester der Synodale Zending Oommissie, heeft hot volgende over den staat der fondsen
voor de Zending te berichten.
Do bijdragon uit do versobillende gemeenten kwatnen zoo
ongeregeld in, dat het dikwi~ls onniogelijk was, hot salaris
aan den Zendeling inaandolijks nit te betalon. Van soinraige
gemeenten hebben wij in hot afgeloopeJl jaar niets, van ande
ron zeer weinig, van enkelen ruime bijdragen ontvaaigen. Bit
eon en ander blijkt nit hot kassabook. Hot ken niet be
vree’nden, dat, bij zulken staat van zaken, do schuld nog
steeds niet afbetaald is; want per bankwissel inoest hot go
leendo bodrag opgebracht worden.
Het salaris van Ps. Maeder; is tot 1 Januari 1.1. betaald,
aismede zijne rekening, voorleden jaar ingediend. Hot is
to hopen, dat bij golegonheid van do zitting irc~er Hoog
Eerw. Vergad.ering do versebillénde afgevaardigdefl z66 ruline
contribution zullen niedobrengen, dat het nog ann Ps. Maeder
versebuldigde salaris tot 1 April, 1.1., en ook do sohuld aan
do Nationalo Bank kunnen yereffend worden.
GUSTAV RADLOFF,
Penningnieester.
Bloomfontoin, 30 April, 1878.
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LIJST van bijdragen
Januari, 1877~tot
Winburg
£ 2
Fauresmith
59
Smithfield
3~
Bloemfontein... 51
Harrismith
10
Boshof
50
J~cobsda1
30
Kroonstad
8
Philippolis
31
Edenburg
30
Bethulie
2G

uit de vorsohillende gemeenten van 1
1 Januari, 1278:
2~ 0 Bethlehem
£ 45 11 0
15 0 Rouxville
5 0 0
5 9 Wepener
12 16 0
16 0 Ficksburg
0 0 0
8 0 Ladybrand
22 10 0
11 3 Fran~fort
3 10 0
11 3 Kelibron
26 6 0
10 0 Bultfontejn
7 13 6
10 6 Brandfort
2 12 0
4 7 Lindley
6 14 0
15 3 Hoopstad
0 0 0

VIII.
VERSLAG van den Rationarius over de Reke
ningen van den Penningrneester der Zending Commissie.
(Zie blz. 286.)
Uwe HoogEerws. Rationarius heeft de eer bij deze to rap
porteren dat hij do boeken en papieren. van den Penning
nieester der Zending Commissie behoorlijk heeft nagezien en
b~vonden
Bat do rekening loop ende van Mei 1877 tot Mel 1878 in orde
zijn, behalvo dat
1. Eon klein batig saldo van het voorledene jaar, bedragende
£0 8s. id. niet opde reken~ing van dit jaar is opgebragt.
2. Bat het niet duidelijk blijkt uit het boek wat eigentlijk
de sohuld der Zending Commi~sio is, daar er geene sohuldbe.
wijzen aanwezig zijn van een Bankwissel van £100, en van
eon ander £100 door de Zending Commissie toegestaan voor
het Kerkgebouw te Witzieslioek.
3. Ret salaris van den Zendeling is uitbetaald tot op datum
van zijn demissie te Witzieshoek, doch eene kleine rekening
van £2 7s. Od. is nog niet vereffend.
4. Worden 2 schuldbewijzen ieder van £100 als korrekt be.
vonden en ingediend, do bovengemelde kleine rekening uitbe.
taàld) hot, kieine batig saldo van £8 14s. lid., afgetrokken dan
blijft de schuld der Zending Coinmissie £193 4s. 0d~
Meenende aau U UoogEorws. verzoek voldann to hebben,
Noemen wij ons,
Uwen HoogE~rw~. Ratibnarius,
GUSTAVE ADOLI?H MAEDER.

4
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IX. A.
Aan de HoogEerw. Synode. der N. G. Kerk
van den Oranjevrijstaat, zitting houdende
te Bloemfontein op 8 Mei, 1878, en volgende
dagen.
(Zie blzz. 280, 285.)
Be ondergeteekenden, als Commissie van Administratie ~an
het Predikanten Pensioen Fonds voor den Ring van Winburg,
hebben do eer het volgende to rapporteeren.
Bij een saldo van
werd bij gelegenheid der Synode te
Smithfield ontvangen aan leges
Later nog contributien ten bedrage van
Eindelijk aan renten tot 1 Mei j.l

...
...

Te zamen

£17 7s. 3d.
117 5s. 6d.
13 5s. 4d.
66 12s. Od.
£214 lOs. ld.

Hiervan zijn £150 tegen 6 per cent op ronten uitgezet en is
er thans eene balans in handen van £64 lOd. id. Behalve do
acceptatien door sommige gemeenten gepasseerd ter voldoe
fling der bij do wet vereischte inleggelden, staat nu op renten
uitgezet do som van £900.
Vertrouwende, dat do HoogEorw. Synode voortaan dit
Fonds door eone der bestaande kamers zal doen administreeren,
hebben wij de eer ons te noemen
Uw. HoogEerws. Dw. Dienaren,
Be Commissie van Administratie voor den
Ring van Winburg,
GUSTAV RABLOFF.
J. H. VAN WIJK.
Bloernfontein, 15 Mei 1878.
IX B.
Be Verantwoording voor het Preclikanten Pensioen Ponds
door Administrateurs voor den voormaligen
RING VAN FAURESMITH,
al gesehieden bij de Synodale Commissie.

(Zie Synodale Notulen, op bladz. 285).
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Aan de HoogEerw. Synode, zitting houdende to
Bloemfontein, op 8 Mei, 1878, en volgende
dagen.
(Zie blz. 285.)
HoogEerw. Heer,—De ondergeteekenéle heeft de eer aan
TJHEerw. te berigten dat hij, kraehtens besluit van de Syno
dale Conamissie, als Quaestor van den Westelijken Ring,, van
do Gemeenten tot dien Ring behoorende, ontvangen heeft de
som van Brie en Vijftig Ponden en Zestien Shill. stg. (~53

16s. Od.).

Bovengenoemde som is op renten uitgezet en moet terug
betaald worden (volgens schuldbewijs) op drie maanden ken
nisgeving.
Vertrouwende dat dit uw HEerw. goedkeuring moge weg
dragen, heb ik do eer mij te noemon,
Uw HEerw. dw. Bienaar en Medebroeder,
J. H. VAN WIJK,
Quaestor van den Westelijken Ring.

Pagina 3O6—.~-IX D.—(Zie blz. 285.)
Heffingen voor het Predikanten Pensioen Ponds der Ned, Ger. Gem,, ON.S,, in den Oostelijken Ring, gedurende het Kerkjaar van 1
Januari tot ult. September, 1877, verantwoord in do Ringsvergadering, gehouden to Bethlehem op den l8den October, 1877,
en volgende dagen. (Volgens data zie verder).
1877.
ONTVANGEN:
Oct. 19.’.—.Bothlehern
,,

Earrisniith

...

...

...

...

...

...

Harrismith, rente voor 9/rn ~ 5
perot. op £50 inlegpenningen
Ficksburg
Iiindley...
,, 29.—Frankfort
Dec. 4.—Ficksburg, jaarlijksche contri
butie voor 9 maanden
Ficksburg, ronte voor 9/rn. (~ 5
perot. OP £50 inlegpenningen
Jan. 31, 1878.—Ladybrand
April 26 ,, Ladybrand, rente voor 9/rn.
~ Spot. op £50 inlegpenningen
Van do gerneente Ladybrand ontvangen
voor 6 rnaanden wachten op beta
ling van wissel, groot~24 9s. 3d.
(De wissel werd op 1.9 Oct., 1877, aan den
Quaestor des 0. Rings overhandigd
voor verschullende heffingen in de
gemeente Ladybrand).

£ s. d.
[3 19 6
5 19 6

...

...

...

...

...

...

..,

...

1
2
6
9

...

3 15 0

...

1 17 6
10 6 0

...

...

1877.

UITBETAALD:

£ s. d.

17 6
16 0
18 6
18 6

1 17 6
0 10

0
Aan contant heden in handen

...

59 15 6

£5915 6
£5915 6
Voor ware copie van. pag. 1 van boek van den Qaaestor des Oostelijken Rfflg~, gernerkt “Kassaboek
voor Predikanten Pensioen Ponds voor den 0. R.”
Earrisrnitb, 29 April, 1878.
A. A. v~ D~R LINGEN, Quaestor des 0. Rings.
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x.
Uwe EEerw.- Vommissjo, aangesteid om de ondorsohejdo~e
dooumenten in vorband met hot Predikanten Pensioen Ponds
na to zion, heeft do eer~ hot volgende to rapporteeron
1. Dat zij voor zioh had hot Rapport der Administrateurz
van den Ring van Winburg;
2. Het’Rapport der Administrateurs van den Ring van Fau
re&nith had do Commissio niet voor zich, om redenen gistoren
genoemd door den Predikant van ~Fauresmith;
3. Voorts hadden wij voor ons do Rapporten der Quaestors
van de Westelijko, Oostelijke, Noordelijke en Zuide1ijkoRjngo~;
4. Hot Versiag van den Quaestor des Westelijken Rings
was niet gespecificeord;
Voorts doet hot ons genoegon to kunnen verkiaren, dat wij
alles correct en in ordo bevondon hebben, en dat dit Ponds
thans tot de som van p.m. £2,000 gestegen is.
Vertrouwoudo dat do Synodalo Commissie do administratie
van dit Fonds, volgens Synodaal Besluit, zoo spoedig moge
lijk aan do eone of andero Kamer zal toevertrouwen,
Noomen wij ons met do moosto hoogachting,
Uwe HEorw. geh. D. en Brs. in Christus,
J. W. LOUW.
S. J. M. VAN NIEKERK.
Den HEorw. Moderator Synodi.

GREY COLLEGE.
XI A.—(Zie blz. 282.)

Aan do 1toog~erw. Synodo der Ned. Ger. Kork
van don Oranjevrijstaat, zitting houdende to
Bloemfonteju, op 8 Moi, 1878, en volgondo
dagen.
Do ondergeteokende heeft do oer aan uwo HoogEerw.
Vergadoring het volgendo to rapporteeren botrekkelijk hot
Grey College to Bloemfontein.
1. Do school verkeerde in bet afgeloopen jaar, wat hot go
tal scholioren en ~het ondorwijs in do Hoogoro Afdeoling be.
treft, in blooiendon toestand. Ret register toont eon gemid
deld gotal aan van 108 leerlingen (82 in do voorbereidende,
26 in do Hoogero Afdeoling.) En hoewel de accommodatie
gehoel onvoldoonde is, waren er meestal 40 kostleerlingen ge.
buisvesd.
Do Hoogero Afdeeling word op bekwame wijze door den
Rector (Dr. Brill) en den hoer Masson voorgestaan.
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2. Be Lagere Afdeeling verloor do diensten van den hoer
van Reerde, die aan ‘t eindo van den cursus naar do Kaap is
teruggekeerd. Zijn opvolger, de heer Kirchner heeft onlangs
•ook reeds zijne bedanking ingediond en zal met do winter
vacantie vertrokken. Boventhen is do Hoofd. Onderwiju4
dezor Voorbereidende Afdeeling (de heer Carmichael) sedez4~*
eenige maanden ernstig ongesteld en daardoor buiten staat
zijn werk to doen. Ret behoeft geen nader betoog, dat dit
gedeelte van het Grey College onder zulke omstandigheden
veel stof tot klagen en zuchten geeft, hoe zeer ook de Curato
ron door tijdolijke benoemingen do moeielijkheden trachten te
verhelpen. Wij verwachten weidra eon betoren toestand te
zullen aauschouwen.
3. Be Roog Edele Volksraad heeft aan het Grey College,
op verzoek der Curatoren, in zijne laatste zitting de som van
£2,800 toegestaan, ten einde do gebouwen aarizienlijk te ver
grooten. Uit hoofde der dure vrachtprijzen ken echter het
vereischte bouwmateriaal nog niet, tegen de bepaaldo bere
kening iu den tender, verkregen worden. Doch wanneer doze
vergrooting zal voltooid zijn, zal tevens eene belangrijke ver
betering in alle opzichten plaats grijpen.
4. Op voorstel van den Rector en van den Inspecteur van
onderwijs hebben do Curatoren besloten, dat twee aparte
schoolkamers zullen gebouwd worden, waarin, moor afgeschei
den en minder gestoord dan tot dus ver, do Rector met eenen
Assistent do Hoogero Afdoeling (het oigonlijk Gymnasium)
zal hebben; voorts dat do Roofd Onderwijzor dor Lagere Af
deeling (of dor Voorboreidendo School) door twee hulponder
wijzers (oenen voor ‘t Rollandsch en eonon voor ‘t Engelsch)
zal worden bijgostaan; on eindolijk dat doze Roofd Ondor
wijzer der Lagoro Afdooling, als verantwoordolijko huisvador
met zijne beido hulponderwijzors, in het Grey College wonon
zal en hot stipt toezicht houden over do jongelingen die or zich
als kostleorlingen bevinden.
5. Be hoer Masson, thans aan hot hoofd der kostschool
heeft zijne bedanking ingodiend.
In de plaats van onzen ijverigen mede-curator, J. G. Fraser,
die met Juni 1.1., do Gouvernementsdionst verliet en alzoo de
Regeering niet moor kon geacht worden to vortegenwoordigen,
werd door do Roog Eerw. Synodale Comissie benoomd do heer
I. Bissoux, Registratour van Acten.
6. Wij vertrouwon, dat do leden uwor Hoog Eerw. Ver
gadoring, tijdens hun verblijf to Bloemfontoin, golegenheid
mogen. vindon em het Grey College eenigzins to inspecteren.
GUSTAV RADLOFF, Voorzitter
Bloomfontein, 15 Mei, 1878.
Commissie van Curatoron.

GREY COLLEGE.
XI B.—(Zie blz. 282.)
VERSLAG van den STAAT der INKQMSTEN en UITGAvEN van het Grey Col
lege, te Bloemfontejn O.V.S., loopende van primo Januari tot en met ult Dee. 1877.
~

-

ONTVANGSTEN:
1. Aan Gonver~iements toelaag
2. ,, Hujs}iuur
3. ,, Renten
4.
Voorsehot voor Schoolbe
hoeften terughetnald.
5.
Schoolgelden
-.

-.

..

£
1400
100
105

s.

0
0
0

-.

~

...

~,

,,

-r rtr— —r.r—
d.
UI’WAVEN:
£ s. d.
0
I.
Aau
nadee}i~’
silclo
van
1876
280
1 6
0~
0 2. ,, Inst:indhondingvnn (~ebouwenen
Nienwe Gebouwen...
237 6 0
3. ,, Boekeri...
9 6 4
3 4. ,, SaIaris,~cn
1525 0 0
9
5. ,, Drukwerk en Advertentjes
33 11 ~3
6. ,, Renten
96 14 9
0 7. ,, Voorscliot op Sehoolbehoeft0~ en
10
Meubels
4713 0
10
Somma tota~il
£2229 12 10

33 Ii
436 it;

..

...

•..

...

...

.. -

•..

..

...

..

Somma
Nadeelig saldo
Somma totaal

..

£20758
154 4
£2229 12

...

STAAT DEE KAS:

Nadeelig saldo op bovensta~rnderekening

154

4 10

Aldus opgemaakt to Bloenzfontein, in den Oranjevr:jstaat, op heden den 2den J~innari, 1878, door mij
C. J. G. KRAUSE,
Thesaurier van het Grey College.
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XII.

VERSLAG van de Commissie aangesteld om de
Classificatie van de verschillende Gemeenten
te maken, met het oog op de schuld nog op
het Instituut “Eunice” rustende.
(Zie blzz. 272, 287.)
Hoo~Eerw. h@er,—Uwe Comrniss~e heeft bevon den dat de
schuld, flog op het Instituub “ ELinice” rustende, minstens
£2,500 bedrnagt.
Wij hebben do Gemeenten in drie kiassen verdeeld en in
aanmerking nemende wat de versc~hillende Gerneenten reeds
gegeven hebben, hebben wij, naar het best van ons vermogen,
do volgende indeeling gemaakt
Heilbron
95
lsteWinburg ...~195
Edenbiirg
70
Bloemfontein 295
Bethulie
75
Fauresmih
155
Rouxville
115 £590
Smithfield,.. 175
Harrismith.
145
50
Boshof
145
3de Jacobsdal
Frankfort
Kroonstad
145
Buitfontein
58
Philippolis.. 145
Brandfort
88
Bethlehem
125 £1525~
Lindley
73
Hoopstad
38 £385
2de Wepener
£ 55
Ficksburg
95
£2,500
Ladybrand
85
......

,..

..

...

...

..

Aangezien bovengenoemde som in naarn der Nederd. Geref.
Kerk opgenornen is tegen ccii hoogen rentekoers en aungezien
de de~ging daarvan niet langer kan worden u~tgeste1d, zoo
drage de Synode aan de verschillende Kerkeraden op orn zon
der verzuiln, hetzij bij lieleening’ a~s anderzrns, de sommen
achter hnnne namen aan den Penningmeester van het Comit~
to overhandigen.
Meenende hiermede to hebben voldaan aan de ons opgedra
gen last., hebben wij de eei’ ons to noemc’n,
Uw HEerw. dw. Dienaren en Medebroeders,
C. FRASER,
GUSTAV RADLOFF,
J. H. ~AN WIJK.
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XIII.
VERSLAG van de Regtsconimissie.
(Zie blz. 274, enz.)
HoociEorw. Heeren,—Uwe Conirnissie heeft do eer hot vol
gende ~verslag van do stukken aan haar voorgelegd, aan
UIIEorw. voor to leggen.
1. Eon schrijven van den Kerkraad van Winburg, bij wien
de Prodikant vail daar zich heeft beklaagd over hot beslujt
der Synode, heni gelastende in den Nocrdelijken Ring voor
he~ “Eunice Instituut,” te Bloemfontein, te collecteren. Be
Kerkeraad adviseert “dat elke leeraar in zijno eigone gomeente
met die taak belast worde.” tJwe Commissio beveelt het ad
‘vies van den Kerkraad van Winburg attn de Synodo aan, en
geeft aan do hand hetzolvo to behandelen in verband met be
schrijvingspunt 53.
2. Eono Memorie van eenigo loden van do gemeento Win
burg, vor~oekende onder Brandfort to rnogen sorteron. Uwe
Commissie stelt voor “Menlorialisten naar den Noordelijken
Ring to verwijzen.”
3. Verzoek van Ds. do Jongh van Arkel, om het Colloquium
Doctum af te leggon voor eenige Predikanten uit den Vrij.
staat, ten eindo als Leeraar in dit land to kunnen worden be.
roepen. Uwe Commissio ingezien hebbende de Booumenten
van Ds. do Jongh van Arkel, bestaande nit vijf hewijzi~n van
afgeleg’le Exaniina :—1. Mathesis, 2. Propaedeutische, 3. Can..
didaats, 4. Doctoraal, en 3. Toolating tot de Predikdienst en
voorts uit Beroepsbrieven van versehillende gemeenten en
eervol ontslag van zijiie laatste gemeento, benevens bewijs van
zedelijk gedrag bdveelt nan, aau bovengeineld verzook to vol
doen en eene Commissie daartoe to beuoemen.
4. Eindelijk, een bi’ief van den Kerkeraad van Kimberley
(Griqualaud West), vragende: Of er eenige mogelijkheid
bestaat voor do gemeente in de Vrijstaatsche Synode ingelijfd
to wordcn—zoo ja, welke do voorwaarden zijn volgens wjke
zij zoude kunnen worden opgenomen in do Ned. Ger. Kerk
van den Oranjevrijstant. Uwe Commissie bes~houwt hot on
r.iadzaam do Biamantveldeu in te Ljven in onze Kerk, omdat
zij hot onveilig acht de grenzen der Kerk verder nit te breiden
dan do grenzen van den Staat en ~ het voorregt hoog waar.
deert leden to ziju va~ do Ned. Ger. Kork van den Oranje
vrijstaat, zooals die door do Regering worth beschermd en
ondersteund.

11
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Meenende hiermede voldaan to hebben aan den last ons op.
gedragen, hebben wij do cci’ ons to noelnell,
lJHEerw. Dw. Dienaren en medebroeders,
P. A.. C. VAN HF)IJNINGEN, Voorzitter.
S. J. M. VAN NIF~KERK.
J. H. VAN WIJK, Scriba.

J. M. BE WET.
A C PELSER
XIV.
RAPPORT van den

afgevaardigde naar de
Jaarlijksche Vergadering der Eerw, Zende
lingen van het Fransche Zendeling Genoot—
schap in Basutoland.
(Zie blz. 278.)

tJw HEerw. Afgevaardgde, vergezelci door é~n der loden
van den Eerw. Kerkeraad der Gemeente Rouxville, hegaf zich
in voldoening nan den last hem door de HEerw. Synode onzer
Kerk opgelegd, op den 25sten April, naar de Zendelingstatie
Siloe, waar do Fransche Broeders hunne zittingen houden zou
den. ‘s Avonds daar aaugekorn cii zijnde, werd hij, to zamen
met zijuen reisgezel, met harteljke vriendehjkheid en gasL~
vrijheid door den hooggeachteii plaatselijken Zeudeling, den
Eerw. hoer Maeder en zijnewaardige echi genoote verwtlkomd.
Eenige leden ~an do Conferentie waren reeds aangekomen,
maar do meerderheid maakte eerst op den volgeuden ocliteud
hare versohijuing, toen ongeveer 10 leden vergaderden. .~1et
innige deelnerning werd melding gemaakt van éón der Fran
sche Broeders, die wegens gevaarlijke kra~ikheid in zijn huis
gezin de Vergadering niet bijwonen kon. Kort daarna kwam’
het treurig berigt ter hand d it hij door den onverbiddelijken
dood van twee geliefde kinderen beroofd. was.
Na bet openen der Confereutie door huron waardigen Voor
zitter, den Eerw. A. Mabille, werd nan uw HuogEerws. afge
vaardigde eene gelegenheid gegeven zijn credeutiaal te over
h indigen. Zuiks geschiedde, waurop uw HEerw. afgevaar
digde de hartelijke znstergroete en opregte heilwenschen van
onze Kerk, do Ned. Ger. Kerk in den Oranjevrijstaat, over
brengen mogt. 1k verzekerde do Vergadering van do harte
lijke belangstelling welke door dezo Kerk in haren bloei en
werkzaamheden gevoeld wordt, en sprak het vertrouwen der
Kerk nit dat in deze dagen van strijd, do wederzi~dsche sym
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pathie en zamonwerking zich hoe langer zoc meer openbaren
zouden.
Op hirtelijice w~jze werd, door den gernelden Voorzitte~ dee
Conferentie, hare blijdschap daarover uit.gesprokeu, dat do
Ned. Ger. Kerk van den Oranjevrijstaat zich daar heeft laten
vertegenwoordigen. Hij sprak op ernstige wjze over het
geloof dat ons alien dierbaa~’ is, en over de liefJe weike wij
jegens elkander betoonen moeten, en verheugde zich to weten
dat zij nog de hoogacliting en bet vertrouwen doe Ned. G-eref.
kerk in dit land geuieten inogten.
Uw afgevaardigde is tot den namiddag van den 26steu
April, te Siloc overgebleven en zou met groot genoegen de
zittingen der Frans~he Broeders veel lauger hebben bijge
woond, ware het niet, dat de werkza Lmhedt~n in oene hem bijna
geheel on verstaa’~ bare taal vc~ortgezet werden, en veelvuldige
bezigheden in zijue eigene paroehie hem noodzaakten voor het
einde dee week zich huiswaarts te begeven.
None aanleiding van het leedwezen door uwen afgevaardigde
nitgesprkon, dat de Porijs~che Evan~eli~c~e Zen ling op do
jongst gehnudene Synodale Vergadering ouzer Kori.~ to Smith~
field niet vertegen~voordigJ was geweest, heoft hij, do Voor—
zitter, tee barer vorsehooning in deze to kennen gegeven dat
geene offleieele uitnoodigiug van wege ouze Kerk gewordea
was; waarop uw afge. aardigde beloofde zorg to dragen dat
eene zoodanige nitnoodiging’ hem gew~rJen zude, vóór de
eerstkonende Synodale Verg~tdering in Mci, 18t8.
Meenende aldus do hem opgelegde taak fe hobben volbragt,
heeft uw HEerw. afgeva Lrdigde de eec zich bij deze to nec
men, euz.,
C. S. MORGAN,
Predikant Ronxvilie.
Bloemfonteja, 15 Mei, 1878.
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32 van onSet’, lees v. H”ijningetn
8 van boven, lees R~pport.
16 van onder, iee~ Bo~hoi.
9 van
8 van
15 van
24 van
S
4
10
2

onder, ks T ~n

boven, lees I~~sd~ br~nd.
boron, ke~ B~scbtij :ingspn~
boron. l~cs vooi~nlezcn S ~r deo
[Scriba.

van bov~n, kes Gen~eenien.
van onder, lees door do rnee~to,
van onder, lees Ring.
van nader, lees Pan-ProsL~ s
(ion
[lie to EdinburgL

24 van boven, lees WelEerw.
10 van onder, lees Colleoto.
6 van boven en elders, lees HoogEerw’s~
2 van boven, lees Ned. Ger Kerk
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