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I.

Beschrijvingspunteri, die in 1877 bleven overstaan, namelijk,
Nos. 7, 20, 28, 38, 39, 41, 43, 47, 48 en 52, te vinden bij de Syno~
dale Notulen, op bladz. 233 en vervolgens.

II.

A. Wetsverandering.

1. De Synode verleene revisie en wijziging van Artikel 195a~ dci’
Kerkewet, en wel in dezer voege: Geen Predikant of Candidaat tot
de Heilige dienst za~ in de Nederdnitsch Gereformeerde Kerk van
den Oranjevrijstaat beroepbaar zi~n, tenzij hij bij den Actnar5n~
Synodi der Kerk van de Kaapkolonie, volgens bepalingen der
Synode van die Kerk, of van wege de Synode van ile Kerk van den
Oranjevrijstaat—met het oog op de Koloniale Kerkewet, bi. 123,
onder ix. 4b.—gelegitimeerd zij.

Dc Synoda~e Commissie.

2. In Arfikel 59, lit, d., worden de woorden: “Zoodra rnogebjk
door behoorlijk als Leeraar geordende Zendeling,” geroijeerd.

Pre~iikan~ van Fhilippoiic.

3. Art. 61a. het slot: “Ter onderstenning, enz., gecollecteerd
worden,” worde in revisie gebragt.

Predikant van Phi2ippoli3.

4. Artikel 37, punt 11, worde geroijeerd.
FrecZikctnt van .Bethulie.

5. Do Synode neme Artikel 225 der Kerkwet in revisie.
Predikant van Edenbarg.
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6. Aangezien ‘t betalen yan zitplaatsgelden vele onaangenaam
heden in de Kerk veroorzaakt; versehillende Gemeenten ongelijke
lijk deze belasting dragen en dit gebruik niet. tot stiehting of be
vordering van de openbare Eeredienst strekt, zoo besluite de
Synode de heffingen op zitplaatsen af te schaffen en liever de
G-emeenten op eene andere wijze te belasten.

Beroepen Fredikant van Ladybrand

7. Be Zendeling van Witzieshoek, als hij den vollen status van
Predikant heeft, neme zitting met stem in de Synodale vergaderin
gen en van den Ooste1ijke~ Ring.

Beroepen Fred ikant van Ladybrand.

B. Wetsverklaring.

8. Be Synode verkiare, wat bij Artileel 3.5, 1, der Kerkwet,
inoet verstaan worden, door de uitdrukking: “Al de gewone predik
hearten.”

Zuidelijlce3 Ring.

9. Daar hat blijkt, dat de woorden bij Artikel 3.5, 2 “Belijde
nis predikatiën,” eene juiste omschrijving vereisohen, zoo wordt
verzocht, dat dit door do Synode gegeven worde.

Zuidelijke Ring.

10. Be HoogEerw. Synode geve uitleg, wat bedoeld wordt met
“hat joar van gratie” (Artikel 190).

Kerkeraacl van Ladybrand.

11. Wanneer een diemstdoende Diaken herkozen wordt, en er
komen klachteu of bezwaren in tegen zijne bevestiging, waar be
hooren die klachten of bezwaren onderzocht te worden?

Predikaut van Smithfield.

12. Warineer een Diaken gekozen wordt in de plaats van een,
anderen, die bedankt, en die reeds~ twee aohtereenvolgende jaren
gediend heeft, hoe lang kan de nieuw gekozene nog dienen?

Fredikant van Smithfield.

13. Wanneer ouders ecu kind ten doop brengen en slechts i~én
dier ouders (vader of nioeder) op de vragen voorkomende in bet
Dorpeformulier antwoorden, wat staat den Leeraar to doen?

Fredikant van Smithfield.

14. Hoe moet gehandeld worden, wanneer ecu Diaken, gekozen
op eene gekombineerde Kerkeraadsvergadering, nadat zijn naam
drie malen onverhinderd is afgekondigd geworden, bedankt?

Predikant van Smithfield.
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15. De Synode verkiare, of de wet: AANHANGSEL, No. 8, lit, a.,
eischt, dat in elk geval bet huwelijk moot bevestigd worden door
den Looraar der Gomoente, waartoe eon of beide partijon bohooren
en, of deze bepaling moor bijzonder ziet op ledon onzer Kerk.

Precflkcoit van Edenburg.

16. De Synode bepale, of ondei’ bet AANHANGSEL, punt 8, lit f.,
de woorden: “Naafkondi~ging van geboden,” niet behooren go
schrapt te worden.

Frecli1cctn~ van EcZen burg.

17. Moeton ann do Handoplogging, Artikel 216 der Kerkewet,
alleen ledon van den Ring deel nemen?

Predikan~ van Eden burg.

18. De Synode geve eeno duidelijke verkiaring van Artikol 12.
11: Heeft do Voorzitter eoner Kerkelijke Vergadering eene stem,
behalve eene beslissendo stem?

F’redikant van Bouvville.

19. Do HoogEw. Synode gove to kennon of hot to eenmale vor~
plichtend is, over don Hoidelbergschen Catechismus 12 malen in
hot jaar gezet to prediken.

Do Oostelijlce Ring.

20. Waar hot lot tusschen twee partijon beslissen moet, is bet
ook geoorloofd gobruik to maken van eon blanko briefje P

Beroepem Predilcant van Ladybrand.

21. Mag eon lid der Kork dio bekond staat bij hot Wesleyaanch
Genootschap als “local preacher” en in zooclanige capacitoit zen-
ding on andor work voor die Gezindte doet, nog desnietegenstaande
als lid onzer Kerk beschonwd en toegelaton worden als rustend of
dioristdoond Kerkoraadslid zijno stem nit to brongon in bet be
roepen van eenen Predikant of bij do kiezing van Korkeraadsledenp

Beroepem Predi1can~ yam Lad~,ibrand.

C. Kerkelijk Tarief.

22. De Synode, met hot oog op hot Predikanten Pensioon Fonds,
verdoele do onderscheidene gemeenten der Kerk in kiassen, zoodat
elke gomoente eene som naar evenredigheid van haar ledental, als
inlegpeuningen betaalt.

Zuidelijke Ring.

23. Do Synode make de volgende veranderingen in hot Kerke~
lijk tarief (binds. 60, § 10)
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Aanneming van Lidmaten op buitengewomen tijd, £1; instede
van £2 7s. Gd.

fluwelijksbevestiging op buitengewonem tijd, £3; instede van
£3 17s. Gd.

En de heffingen voor het Predikanten Weduwen Ponds (bladz.
6L, § 11) :—

Voor isdere huwelijksinzegening op buitengewonen tijd, £1
instede van £1 17s. 6d.

Voor ieder aannemeling op buitengewoon tijd, 10 shillings;
instede van £1 17s. Gd.

Voor het Predikanten Pensioen Ponds: B. Jaarlijksche con
tributie, £3; instede van £5. c. Van iederen aanneme
ling, is. ; instede van 2s. Van elk huwelijk, is. 6d.; in
stede van 2s. 6d.

Fredikant vain, RouceviUe.

24. De Synode wijzige het Kerkelijk Tarief :—AANHANGSEL, No.
10—in dier vooge, dat betaald worde

Voor elke huwelijksbevestiging op gewonem tijd £2 is, en voor
elke huwelijksbevestiging op buitengewonea tijd, £3 18s. 6d., en deze
verandering met het oog op de heffing des G-ouvernements van één
shilling op elke huwelijksbevestiging.

FrecUkant van Wepener.

D. Het Onderwijs.

25. Be Synode stelle eene Commissie aan, om telkens een jaar~
gang van Zondagsehool.lessen, Sf in Dc Falckel, Sf afzonderlijk nit
te geven, en bevele dan die lessen der Kerk tot algemeen gebruik
aan.

Predikant van PhiuippoUs

26. Be Synode—ter meerdere heiliging van den Bag des Heeren
en ter vermeerdering van Godsdienst keunis, wekke de Leeraren en
Ouderlingen op, om pogingen in het werk te stellen, dat op plaat
sen, waar eenige huisgezinnen te zamen, of niet ver van elkander
wonen, Zondagscholen tot stand worden gebracht.

.PrecZikant van Pkil~ppoli~.

27. Be Synode doe onderzoek naur de juiste verhouding, waarixi
het Institunt “Eunice” tot het Gouvernement en tot de Kerk
staat.

PrecZikccnt van Phil’~ppolis.
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E. Finantieel.

28. De Synode bepale, met het oog op Syriodaal besluit van 17
April, 1877 (Nott. bldz. 215)—ten opzig~e der verantwoording van
gemeentelilke heffiugen door Rings~Qu~estors ann den Qmnstor
Synodi, dat ann den Qu~stor Synodi worde verantwoord

1. Eene rekening courant [d.i. copij uit het Kassa-Boek des Rings,
VAN ELK FONDS AEZONDERMJE] ~an ontvangsten en uitgaven, aandui
dende den ~ijd waarover zoodanige rekening courant loopt, t~jdens
elks Ringsitting opgeercsakt em door den Ring geauthentisderd.

2. Rapport der Commissie, volgens .Artikel 35, ‘t slot; copij van
nile correspondentien met Kerkeraden in zake die verantwoordin g
gevoerd, indien dit noodig was; aismede nile quitanties en de diverse
versiagen van gemeentelijke heffingen, volgens Artikel 40 der
Kerkwet.

3. Dat dit een en nader zal worden verantwoord, behooriijk ge
rangschikt, en volgens den onderdom der gemeenteñ, en van een
duidelijke tijtelblad voorzien.

Fredikant van Eclenburg.

29. De Synode drage de aciministratie van bet Predikanten
Pensioen Fonds ann de eene of andere Kamer op.

PrecZikant van Wepener.

F, Wetsontwerpen.

80. Bij Artikel 213 worde gevoegd: “Be Kerkeraad drage zorg,
dat de algemeene kennisgeving van de bevestiging, minstens eene
rnaand vooraf gesehieden ml.”

Predikant van Rourville.

31. Daar er bij sommige Ringen seoundi voor de Rings-commis.
sie benoemd worden, en bij anderen niet, zoo besluite de Synode dat
voor elk een van de drie loden der Rings-commissie eon secundus
benoemd naoet worden.

Beroepen Predikant van Ladybrand.

G. Zending.

32. Be Synode berame een plan waardoor de belangen der Bin
neniandsche Zending beter kunnen behartigd worden, zelfs wanneer
dit ten koste der Buitenk~n1~lo Zonding gesehieden moot.

J?redikant van Rouruille..

33. Be Synode beaoeano ceuc commissie tot het afnemen van het
examen van Godsdienst.Onderwijzers en Zendelingen.

Predikant van Bethulie.
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34~. Wanneer er bij een Leeraar, dienstdoende in eene Gemee~nto
waar er geene Zencling-gemeente in verband met onze Kerk be
staat, aanzoek wordt gedaan door zich good gedragende kleurlin
gen, om in het huwelijk te worden bevestigd, zoo achte zich deze
Leeeraar niet bevoegd, zonder grondige redenen, om het verzoek to
weigeren, en registrere hij hot huwelijk in een afzonderlijk Huwe
Iijks Registerboek afzonderlijk van dat dor blanke Gemeente.

Beroepen~ FrecZikca&t van Lybran4.

35. De Synocle berame maatregelen om vele naturellen in den
Staat, die bearbeid worden door bokeerlingon uit hot heidendom,
uitgaande van onze Zustorkerk der Fransehe Zondelingen in
Basutoland, in kleine kleurling-gemeenten te organizeren in ver
band met ouze Kerk, vóór dat zij in handen vallen van andere Ge
nootsehappen.

Beroepen Predikant van Ladybranci.

36. Onze Kerk behartige het nuttig en gezegend werk van Col
portage onder blanken zoo wel als gekleurden in dezen Staat.

Beroepen Predilcant van Ladybrand.

H. Algemeen.

37. Be Synode geve, zoo spoedig mogelijk, een nieuwe Kerk
wet nit.

Zuidelijke Ring.

38. Be Synode drage aan do Sy-nodale Commissie op, jaarlijks
eon dag van verootmoediging te bepalen.

Predikant van Boshof.

39. Be Synode bevele den Leeraren onzer Kerk aan, elk jaar hot
Hervormingsfeest door eene gepaste leerrede te vieren.

Fredilcant van Boshof.

40. Be Synode berame eon plan om hare viengelen ook over do
Di~mantvelden nit to strekken.

Predikant van Jacobsdal.

41. Be Commissie aangesteld tot verbetering der zangwijzen,
doe versiag aan do Synode van hare werkzaamheden.

Predikant van Jacobsdal.

42. Met hot oog op bezuiniging, doe do Synode voortaan, instede
van de Synodale Notulen, sleehts de versehillende besluiten publi
ceren.

Predikant van Edenburg.
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43. Be Synode stelle een Begrafenis*fOrlnttlier op, en bevele ten
sterkste ann, dat de godsdienstigSte, aanzienlijkste en knndigste
personen bij gelegenheid van begrafenissen als Kosters ageren.

P’redikant vctn Rouvville.

44. Be Synode benoeme eene Coonnissie oni een V’ Concept Be
grafenis.FormUhier” voor de Nederduitseh G-ereFormeerde Kerk
in den Oranjevrijstaat te ontwerpen. Het “Concept Begrafenis
Formulier” van de Moederkerk in de Kaapkolonie worde als grond~
slag aangenomen, doch met een paar toespraken of lijk-predikatiën
verineerderd.

Predi1~ant van T4Tepener.

45. Be Synode, lettende op de leeringen der Anglikaansche Kerk
in den Oranjevrijstaat in verband met hare aanmatigende houding
tegenover de Nederduitsch Gereformeerde Kerk, en in verband met
haar streven om de belangen dezer Kerk, zoo mogelijk, te onder
mijnen; rigte eene ernstige en waarschnwende stem tot al de ge~
rneenten, en bevein ten sterkste ann, dat waarschuwingen geschie
den zullen, waar en wanneer zuiks noodig zij: van den kansel, bij
de catechisatien en bij bet huisbezoek.

Predikant van .Rouxoifle.

46. Vers 2 van No. 98 der Evangelieche Gezangen worde
geschrapt.

Fredika’nt van Rounville.

47. Be Synode onderzoeke in hoever Artikel 200 der Kerkwet
nagekomen wordt.

Predikant van EouzviUe.

48. Be Synode zondere, tijdens hare Vergadering, é~nen dag af
tot een broederlijk onderhoud harer leden.

Predikanten van Wepemer en Edenburg.

49. Eene Commissie van vijf leden, bestaande nit éón Predikant
nit elken Ring met en benevens den Scriba Synodi, worde be
noemd om nog é~ns de Kerkwetten te herzien, in betere orde to
brengen en rapport te doen aan de volgende Synode, ten einde
deze in staat te stellen ze stiptelijk na te gaan en eene juiste en
beknopte uitgave der Kerkwette” te laten drukken.

Beroepen Predikant van Ladybrand.

I. Speciaal.

50. Be Synodale Commissie doe eon volledig versiag ann do
Synode in zake Ds. Kuhn en de gemeente van Jacobsdal.

Predikant van’ Jacobsda~.
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51. Aanzoek van Ds. R. do Jongh van Arkel, o~ legitirnatie ten
einde “tot hot Leeraarsambt in Zuid-Afrika te kunnen worden
beroepen.”

&ribci Bynocli.

.52. De Synode neme kennis van ltetgeen door haren afgevaardigde
naar het Pan-Presbyteriaansch Concilie ondervonden en verricht is
geworden.

Synoclale Commissie.

53. Do Synode vrage versing aan de Commissie, aangesteld (Nott.
biz. 226 en 230) om de coliecteren ter delging van de schuld op het
Institunt, Eunice rustende.

Synoclale Gommissie..

54. Do Synode verleene den Scriba en Qn~stor Synodi ontslag
uit zijne betrekking ais zoodanig.

Scr~ba en Qucestor Synodi.

ALBS. P. MEIR1NG, Scriba Synodi.

Edenbnrg, 12 Maart, 1878.
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DF~ ACH~S1~E SYNODALE VERGADERING
DEE
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VAN DEN

ORANJEVRIJSTAAT,

Wordt gehouden, ingevolge Art. 18 der Kerkewet, te Bloemf’onteln, op
op Woensdag, den 14 Mei, 1879, en volgende dagen.

EERSTE ZITTINC.
Be Afgevaardigden komen ten bepaalde tijde bijeen in de

teinporaire kerk te Bloemfontein, alwaar zij sitting nemen op
do hun aangewezene plaatsen, volgons den oudordom der
gemeenten.

Be Voorzitter roopt do vergaderden een woord van harte
lijk welkom toe, laat zingen Ps. 118: 1, en vorzoekt den
Assessor in het gebed voor te gaan. Na doze verrigtingen
worden de credentialen opgevraagd, waaruit blijkt dat ver
schenen zijn van de gem eenten :—

1. Winburg, do Predikaut.
2. Fauresmith, de Ouderling, J. Weydeman, die nogtans

geen credentiaal kan overleggen, daar dat stuk in handen is
van den leeraar dier gemeente, die nog niet was aangekomen.

Van de gemeente
3. Smithfield zijn verschenon do Predikant en do Ouderling

Andries Petrus van Wijk.
Voorts van do gemeenten:
4. Bloemfontein, do Predikant en do Ouder1ing~ Casper Jan

Hendrik Kruger.
5. Harrisinith. Van dezo gemeente is niemand verschonen.
In de orde volgon de gemeenton:
6. Boshof, van waar togenwoordig zijn do Predikant en do

Ouderling Jan Frederick J~cobs.
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7. Jacobsdal, de Predikant en de Ouderling Gabriel
Herholcit.

8. Kroonstad, de Preclikant en de Ouderling Barend
Johannes Zwart Wessels.

9. Philippolis, de Predikant en de Ouderling Evert Nieolaas
Grobbelaar.

10. Edenburg, do Predikant en de Ouderling Schalk
Willem van der Merwe.

11. Bethulie, de Predikant en de Ouderling Roelof Daniel
McDonald.

12. Bethlehem, de Predikant en do Ouderling J. S. Marais.
13. Rouxville, de Predikant en de Ouderlillg Johannes

Petrus Jonker.
14. Wepener, de Predikant en de Ouderling Jacobus

Adriaan Naudó.
15. Ficksburg, do Predikant en de Ouderling S. H. F. de

Jager.
16. Ladybrand, do Ouderling S. J. van Niekerk. Eone

missieve ter tafel van den Predikant dier gemeente zal later
worden voorgelezen.

Van do gemeenten
17. Frankfort, is do Ouderling versehenen; doch zijn cre

dentiaal had do Consulent dier gemeente, die nog afwozig was.
Van de gemeente
18. Heilbron, is verschenen de Ouderliug Johannes Jacobus

Scheepers.
Van die van
19. Bultfontein, do Ouderling H. J. le Roux;
20. Brandfort, do Ouderling Cornelis Johannes Roodt.
21. Lindley, de Ouderliag B. R. de Wet; en, eindelijk,
Van de gemeonte
22. Hoopstad, do Ouderling J. C. Welman.

Be Voorzitter verklaart flu doze—do aohtste HoogEerw.
Vergadering der Synode van de Kerk van den Oranjevrijstaat
voor wettig geconstitueerd, en verleent den leden de gelegen
beid omtrent do ingediende Geloofsbrieven hunne aanmerk
ingen voor te dragen. Niemand oppert eenig bezwaar.

Op de vraag of or ook afgevaardigden van Zusterkerken
tegenwoordig zijn, deelt de Predikant van Bloemfontoin mode
dat eene deputatie was aangekomen van de Oonferentie der
Parijscho Evangelische Zendelingen in het Basutoland.
Hiorop wordt door Dr. Casalis van daar een Credentiaal inge
diend, inhoudende do hartelijke zegenwenschen dier Confer
entie, terwiji de Afgevaardigde, met verlof, bij de Vergader
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ing introduceert een vriend en broeder thans in deze gowesten,
op reis, den student in de theologio te Geneve, den hoer
Theodore Vernet. Be Voorzitter versekert den Gedeputeerde
dat hij van harte welkom is, on de Vergadering hem op een
later tijdstip gaarne hooren sal.

Be Predikant van Bloemfontein en de Ouderling van
Bethulie worden benoemd tot eon coininissie om ZHEd. den
Staats President te begoleidon naar de dienst der plogtige open
ing dezer Synodalo Vergadering, die plaats hobben sal in de
Wesleyaa.nscho Kerk (B.V.) ten kwart.ier over twctcdven heden
middag.

Be tijd der zittingen van deze Vergadering wordt bepaald
en sal zijn des voormiddags van 10 tot 1 uur, en des namid
dags van 3 toG 5 uur, en mitsdien deze vergaderiug vordaagd
tot 3 uur heden namiddag.

N.B.—De Synodale Ijeerrede word door de aftredenden
Moderator uitgesproken naar aanleiding der woorden: Wij
zi~n Gods mede-arbeiders; 1 Cor. 3: 9. Wijzende op den toe
betrouwden arbeid, bepaalt de prediker do aanwezigon bij hot
hooghoorlijko, en eorvolle; bij het gowigtige en verantwoorde
lijko; en eindelijk bij hot moeielijke maar bemoedigende van
dat werk.

Na de pause
Is do Vergadering weder goseten, on wordon ontvangen de

Geloofsbrioven,
1. des Afgevaardigden van do gemeente Harrismith.—lJe

Predikant dior gemeente, thans togenwoordig, leg~ benevens
den geloofsbrief over eon schrijvon van don Primarius afgovaar
digde, den Ouderling W. A. Odendaal, dd. 30 April, 1879,
meldende dat hij wegens den drang der omstandigheden niet
kon tegenwoordig ziju. Op do vraag des Voorsitters, die
meent dat do rodonon der afwezigheid door dezonAfgovaardigde
hadden behooren genoemd to worden, geeft do Predikant van
Harrismith to kennen dat do Plaatsvorvan gor in het Creden~
tiaal genoemd, wegens ziekeli~ioid on werkzaamheden—als
bestuurder dor Zondagschool, enz.—niet hoeft kunnen komen.
Hij had nogtans den Primarius tot op hot laatst verwacht.

Wordt voorts overgelogd,
2. Ret Credentiaal des Afgovaardigden van do gemoente

Frankfort. Togonwoordig van daar is de Ouderling Willem
Naudé.

Aan do ordo is nu do missive van den Prethkant van Lady-
brand. Bose dagteokent op 16 Apr11 jongstleden. Be
berigtgever was “ter wille van do versterking zijner krachten
en van~don gezondhoidstoestaud zijnor ochtgenoote on een sick
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kind,” op reis gegaan “naar de Kaapstad.” In gevolgo
hiervan wordt besloten :—“ Beze Vergadering betreurt seer de
afwezigheid van den P~ aikant van Ladybrand, to meer
wegens zulke gowigtige r~denen ale dooi~ hem in den brief
genoemd.”

Be Voorsitter ~te1t mi nan de orde de kiezing van eenen
Moderator en een’ Assessor, volgens Art. 19cc der Kerkwet.

Onder de stemming wo~ dt bezwaar geopperd tegen de deel
name aan de stemming ~ an den Afgevaardigde van Faure
smith, aangezien zijn Cr ‘deutiaal nog niet was ingediend.
Bat hij mode gestemd zoi hebben was door den Voorzitter
niet opgemerkt. Eenige ~edachten worden gewisseld, en een
drietal voorstellen ter I ~el gelegd. ~vVordt besloten den
Ouderling zitting te verle nen. Terwiji over de bedoeling van
het genomen besluit, waart~gen ook de Predikant van Roux
yule aanteekeuing heeft ‘v ~rzocht, een en ander stem wordt
gehoord, verwijdert zich de Brooder Woideman uit den
kring der Yergadering, or gesohiedt naar het oordeol des Voor
sitters do stemming op ni uw.

Achtereenvolgens wor ~u flu met volstrektn meerderheid
va~ stemmen gekozen, tot Moderator, de Predikant van Roux
yule; en tot Assessor de ~redikant van Winburg.

Be gekozenen nemen hinne plaatsen in, een gepas~ woord
aehtereenvolgens tot do Y ~rgadering rigtende.

Be Vergadering betuigt door eeaparig op te staan haren
dank den aftredenden Mo ‘erator en Assessor voor de gewigt
ige diensten in hunne ~r ~pectieve betrekkingen der Kerke
bewezen, en inzonderheid len Predikant van Bethulie voor de
hoogst erustige leerrede heden morgen door hem als Mode
rator uitgesproken.

Be tijd reeds verstroke i zijnde, worden de korte notulea
gelezen, en de Vergaderin~!ç verdaagd tot D.V.~ morgen, ten 10
ure des voormiddags.

Be Predikant van Bloeinfo~ëin gaat in het dankgobod do
Vergadering voor.

Tloorgelezerb en gee reesteerd ter tweeds Zitt~ing der
Synodale Vergmlertng vc~n 14 Mei, 1879, en vol
gende dagen, op L5 Mei, 1879.

C. S. MORGKN, Moderator,
P. A. C. v~ HEYNINGEN, Assessor,
ALB. P. METRING, Scriba.
H. J. LUCKUOFF, V.D.M.
J. A. 0. WRIDEMAK,
S. J. M. VAN NJEKERK, V.B.M.
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A. P. v~ Wi~.
0. J. H. KRUGER.
GUSTAV RADLO~F, V.D.M.
A. v. D. LINGEN, V.D.M.
J. F. JACOBS.
J. H. VAN WIJE, V.D.M.
E. A. J. DU TOIT, V.B.M.
G. S. HERHOLDT.
G. W. B. V. D. LINGEN, V.D.M.
B. J. WESSELS.
0. FRASER, V.B.M.
E. N. GROBBELAAR.
S. W. V. D. MERWE.
JOHANNES G. OLIvIER, Y.D.M.
H. B. MCDONALD.
C. P. THERON, V.B.M.
J. S. MARAIS.
J. P. JONKER.
J. W. Louw, V.ThM.
J. A. NAUDE.
H. H. VAN BE WALL, V.B.M.
S. H. F. DR JAGER.
S. J. VAN NIEKERK.
J. J. SCHEEPERS.
W. J. NAUDE.
H. J. LE Roux.
B. R. BE WET.
J. C. WELMA~.
C. J. ROODT.

TWEEDE ZLTT~NC.

Be Tweecle Zitting der aohts~e Synodale Vergadexing wordt
gehouden ter plaatse ale de vorige op Bonderdag, den 15
Mei, 1879.

Be werkzaamhedefl worden aangevangefl met gebed, wanrin
de Assessor voorgant.

Be notiilen der vorige zitting worden gelezen, en na eenige
wijzigiDgen der namen van de Afgevaardigden van de gemeen
ten Hoopstad en Buitfontein goedgekeurd, en door al de leden
geteekend.

Terwiji dit gescbio&t wordt het Credentiaal van den Afge
vaardigde van Fauresmith opgevraagd, gelezen, en in orde
hevonden.
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Op do vraag van den Predikant van Bloemfontein, wordt.
door dien van Winburg geantwoord dat do Primarius Afge
vaardigde hior niet versohenon is, en dat do Secundus geene
sitting sal kunnen nemen, omdat hij als Volksraadslid in de
HoogEdele Vergadering van dat lichaam thans sitting neemt.
Wordt op voorstel van den Predikant van Philippolis, gesecon
deerd door dien van Winburg, besloten: Daar or door den afge
vaardigde Ouderling van Winhurg van zijne Afwezigheid van
doze Vergadering geene konnisgeving hoegenaamd is geechied,
zoo besluit de Synode hem op zijne verpligting in doze, over
oenkomstig art. 12, 4 der Kerkewet to wijzen.

Be Voorsitter benoemt tot Assistent Scriba den Predikant
van Fauresmith. Voorts tot Regtscomissie, (Art. 20)
Be Predikanten van Bloemfontein, Boshof, en Philippolis, en
do Ouderlingen van Bethlehem, Bethulie, en Buitfontein.

Be Predikant van Wepener oppert als bezwaar tegen doze
benoeming dat in sake Kareefontein twee Predikanten be
trokken zijn, één waarvan nu tot lid der Regtscomuiissie be
uoemd was. Na een en andere opheldering besluit do Voor
sitter, do Vergadering daarbij berustonde, dat do benoeming
onverarkderd sal blijven. Be Predikant van Wepener neemt
genoegen hiorin.

Be Hoog-Eerwaarde Moderator geeft nu aan Br. Casalis,
den Afgevaardigde van do Conferentie der Zendelingen van do
Pari~sche Zending in Basutoland, de gelegenhoid do Vergader
ing toe te spreken. Hij bodient zich hiervan met go
noegen, en wijst op don band tusschon beide Kerken als
afstammelingen der Hugenoten, en hoe boide, als Protestant-
echo Korkon, hand in hand behooron to werken om do banier
van Christus omhoog to houden. Wijzendo op den strijd dien
do Kerk in Frankrijk to voeren heeft, wil hij doen opmerken
hoe en zijne Kork en do ouze hier in Afrika, niet ale in
Frankrijk gebonden sijn. Ben zegen Gods der Vorgaderiiig
toewenschende in haren arbeid, drukt hij op de behartiging
der geestelijke belangen van do vele naturellen op onse
grenzen. Om hot woislagen der Fransche Zending voor do
aandacht to brengen deelt do spreker mode dat men in Basuto
land titans telt 3954 loden, 1770 candidaten tot hot lidmaat
schap, 3100 kinderen op do elementaire scholen, 130 jonge
mannen. op do voorbereidende scholen, 116 medewerkers, cate
chiseermeesters, en zendelingon. Bat in het afgeloopen jaar
do Zending-zaak was bijgedragen £1300, on voor do waarde
van £655 15s. aan boeken verkocht. Hij boveelt het work
der Zending in do gebeden dezer Kerk nan. Na eon woord
van den Voorzitter tot do Vergadering en den Afgevaardigde,
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geeft de Predikant van Philippolis kennis dat hij met betrek
king tot het gesprokene ecu voorstel heden namiddag ter tafel
leggen zal.

Wilde de Broecler Yernet de Vergadering toespreken, do
Voorzitter geeft hem daartoe verlof. Hij bedient zich van do
gelegenheid. Hoowel hij goon Credentiaal kan overleggen,
kan hij als lid der Kerk van G-enève deze Vergadering niet toe
spreken zonder nit het voorleden het een en nuder voor den
geest to roepen. Hij wijst op de vroegere en latere betrokking
tussehon do Kerken van Geu~vo en Holland; op do betrokking
tussehen Kerk en Staat in doze landen vroeger en later; op do
banden van geloof en Ohristelijko zamenwerking waardoor
beide Kerken thans verbonden zijn, en eindigt met oen zegen
bode tot do Vergadering op hare werkzaamheden thans en van
hare loden elders.

Be Voorzitter voor het gesprokene dank zeggende, herin
nert do Vergadering aan hot foit dat Genève do werkplaats is
geweest van den grooten Hervormer Calvijn.

Do Predikant van Bloemfontein besluit cone em
stige aanspraak, met betuiging van do hoop dat eon besluit
sal worden genomen zooals aangekondigd door den Predikant
van Philippolis, ook onzen jongen Brooder Gods zegen op
zij non loopbaan toebiddende.

Do Voorzitter best voor hot Reglement van Orde, art. 12,
en besluit dat de Versiagen van Godsdienst in do versehillendo
gemeenten zullen worden gehoord. Bat van Winburg wordt
voorgebezen. Wordt besluten dat eerst al do verslagen zullen
worden gehoord, on dat d~iur~m bet goheel sal wordon be
sproken. Worden achtereenvolgens gebezen do ver~lagen van
do overigo 21 gerneenten. Na eenigo aanmerkingen door do
Predikanten van Boshof en Bloemfontein, wordt do vordere
bespreking uitgestela tot na do pause.

Wordon tot Rationarii bonoomd do Predikanten van Bothulie
en Bethlehem, benevens do Ouderling van Kroonstad; en tot
Commissie van Bezigheid, do Predikanten van Kroonstad,
Wepener en Ficksburg.

Na do pause
Wordt door den Predikant van Philippolis, na eon omnstig

woord, hot volgende voorstel ter tafel gelegd: “Doze Synode
geeft bij doze don Brooder, Dr. Casalis, gedeputeerde der
Franseho Zending in Basutoland de verzekering van haar
innig genöegen over zijne tegenwoordigheid, on wegens do
broedergroetO, die hij van daar overbragt, en do mededeel
ingon omtrent hot werk des Heemen in Basutoland gedaan~
Als étn in leer on tucht met do Fransohe Protestautsobe Kerk,

B
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betuigt doze Vergadering hare innige deelneming met die
Kerk wegens den strijd dien zij thans ter wille van de vrijheid
der godsdienst te strijden, en de moeielijkhoden die
zij te verduren heeft. Be Synode bidt en vertrouwt dat de
dag niet ver mag ziju waarop de vrijheid die hare zonen, die
in het Evangelic der Vorlossing onder do heidenen in Zuid
Afrika arbeiden, genioten, ook haar besohoren nioge worden,
en dat een betere tijd voor de Protestanten in Frankrijk moge
aanbreken. Tevens is het der Synode van harte aangenaam
den heer Vernet, student in de Godgeleerdheid ann de Hooge
school to Genève, die st.ad voor nile gereformeerden zoo be
langrijk, als werkplaats van den grooten hervormer Calviju,
thans in ons midden te hebben mogen begroeten, en van hem
to vernomon dat een overblijfsel van hot getrouwe yolk Gods
nog aldaar ijveren voor do heilswaarheden door do vaderen
overgeleverd. Do Synode bidt dat do fleer hem in veilighojd
naar zijn vaderland terugbrenge, en hem, als eon bevoorrogt
kweekeling van den beroemden en vromen Godet, stelle
tot ecu getrouwen dienstknecht van Jezus Christus, en tot
zegen in het Koningrijk ouzes Heilands.” Hot voorstel
wordl met algomeeno stommen, on door hot opstaan der loden,
tot besluit der vergadering.

Be godachtenwisseling over de ingediende Versiagen wordt
nu voortgezet. Be Predikant van Philippolis neemt een
overzigt van hot geheol. Na hem voeren hot woord do Predi
kant van Bethlehem, de Ouderlingon van Phihppolis on Faure
smith, do Predikanten van Jacobsdal, Bloemfontein, en Win-
burg; do Ouderhng van Lindley, do Predikant van Wepener,
do Ouderlingen van Ficksburg, Bloemfontejn, en Ladybrand,
en do Predikanten van Harrismith on Edenburg. Boor dezen
laatsten worden twee voorstellen ter tafel gelegd.

Be tijd is verstreken, en nadat door don Voorzjtter hot ver
slag van den Qmostor Synodi aan do orde voor do workzaam..
heden van morgen D.V. was gesteld, worden do Notulen
gelozen en hot dankgebed gedaan, geleid door den Ouderling
van Edenburg.

TToorgeleren en va~stgesteld op 16 Mei, 1879.

C. S. MORGAN, Moderator.
P. A. C. FAN HRIJNINGEN, Assessor.
A LBS. P. MEIRING, Seriba, Synodi.

II
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DERDE ZITTINC.

Be Derde Zitting der Synode voor 1879 heeft plaats op
den 16 IV[ei deszelven jaars. Al de leden zijn tegenwoordig,
behalve de Ouderling van Philippolis.

Be Voorzitter opent de Vergadering, en verzoekb den
Predikant van Fauresmith het gebed te doen. Vervolgens
worden de Notulen der vorige zitting vastgesteld en geteekend.

Aan de orde wordt gesteld de verdere bespreking van de
gehoorde Versiagen van den staat der O-odsdienst in de ver
sohulende gemeentell. Be \Toorzitter verwisselt plaatseu met
den Assessor, en voert het woord in deze. Onclerwiji komt
het afwezig lid ter Vergadering. Voorts voeren het woord de
Predikant van Bethulie en de Ouderling van daar. Be laatste
spreker zou, wegens eene aanrnerkiug ZOO even gevallen,
wensehen ingelicht te worden, of onder het bespreken dcv
Verslagen geene voorstellen ter tafel kunnen worden gelegd,
waardoor het besprokene tot resnitaten zou kunnen leiden.
Be Voorzitter oordeelt dat voorstellen zouden kunnen worden
ontvangen, doch later kunnen worden besproken. Beze afge
vaardigde voert nu het woord over heteen en ander, waarna de
gedachtenwisseling over de Versiagen ecu einde neenit. Voor-.
stellen liggen ter tafci van de Predikanten van Edenburg,
Winburg, Bloemfontein, en Jacobsdai. Ret voorstel van den
Predikant van Jacobsdal heeft ten dod in elke gemeente een
Schoolopziener nan te stellen. Op dit punt worden achtereen
volgens en gedurende eene uitvoerig en belangrijke debat nog
vier voorstellen ter tafel geiegd. Verscheidene leden voeren
het woord. Be voorstellen, in omvraag gebragt, worden, het
een na het ander afgestemd.

Ter sprake komt nu het volgende voorstel: “Van deze
Synode ga een Herderlijke schrijven uit tot de gemeenten, haar
wijzende op het een en ander dab door de Godsdienstige Ver
slagen voor de aandacht der Hoog-Eerw. Synocle zijn gebragt
geworden, en de Synode benoeme eene commissie om dat Her
derlijk schrijven hoe eer hoe liever op te stellen, hetgeen ge
drukt en gratis verspreid zal worden.” Bit wordt met alge
meene stemmen aangenOiflen.

Word.t besioten: “de Synode wende zich met eerbiedige me
morie naar den REd. Volksaaad, ten einde ann te dringen op
hat afschaffen der Buitenkantienen.”

Nog ecu voorstel dat ten dod had den HEd. Volksraad te
petitioneren omtrent den tijd, vastgesteid voor Schutvenduties
op Borpen, wordt door de Vergadering voorbijgegaan.
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ministrateurs van bet Predikanten Pensioenfonds, Be J?a,kkel
No. 33; bi. 152. In deze worden cZr~e voor stellen ter tafel gelegd,
het tweeds waarvan tot besluit wordt, namelijk: “Be Synode
acht dat het gansch natuurlijk is en van zeif spreekt, dat de
kennisgevingen van den Scriba in liet Officieel Orgaan der
Kerk genoegzaarn ziju.” Wat liet punt zelve betreft, wordt
besloten: “Punt 6 van liet Versiag der Synodale Commissie
words uitgesteld tot de behandeling van Besclirijvingspunt
1, lit. 1.” Hiermede is liet Rapport afgehandeld.

Wordt flu gehoord, met dank ontvangen en in behandeling
genomen het Rapport der Synodals Zending Commissie. (Zie
Bijlage VI.) Punt 1. gewaagt van de vacature te Wieb
~ieshoek en van de lierhaalde doeli vergeefselie pogingen
em dezelve aangevuld te krijgen. list blijkt dat list laatste
beroep reeds bijna drie maanden geleden was geschied; ter
wiji dit punt overigens voor kennisgeving wordt aangenomen.
Punt 2, gewagende van zes vergaderingen der Commissie
in het afgeloopen jaar, wordt met betuiging door den
Voorzitter van de erkentelijkheid der Vergadering ann
gehoord. Punt 3 leidt tot de vraag door den Predi
kant van Bethuije, wat onder den term Gonsuleni ver
st~an wordt. Be Predikant van Ficksburg beantwoordt
deze vraag ten genoege der Vergadering. Punt 4 spreskt
van Heffingen en TJitgaven. Op eeoc gedane vraag blijkt,
dat tsr tafel zal gelegd worden sen apart Finantieel Rap..
port. Punt 5 bevat eeoc klagte tegen 1de G-emsenten Faure
smith, Hoopstad en Lindley. Ret bl’7jkt nogtans, dat dsze
Gemeenten aan de verpligtingen ten o~*igte van deze zaak op
haar rustende, hebben gstracht te voldoen. Esne gedachte_
wisseling vind~ plaats met list oog op het aangeteskende in de
Notulen blzz. 163—164, of wel dan niet de Zending Commis
sic kennis dragen most van ails pogingen die in list werk ge
steld worden ter bevordering van het Plaatselijke Zendingwerk.
Voorts wordt gelezen het Finantieël Versing der Com
missis, tsr tafe.i gelegd door den Predikant van Ficks
burg. (Zie Bijiage VI. b.) Bit wordt ontvangen en
—ten fine van rapport daarover, verwezen naar eene
Cornmissie van Rationarii, bestaande uit de Predikanten van
Kroonstad en Jacobsdai en den Ouderling van Bethlehem.
Punt 6 geeft aanleiding tot eene nog al uitvoerig~ gedachten
wisseling, ten sinde waarvan besloten wordt: “Op de vraag
van de Zending Commissis, ni. wat haar te doen staat, bijal
dien kerkeraden aanzoek doen om ondersVeuniug eener Plant
seiijke Zending—worde ge~ntwoord: “de wet maakt de pligten
en regten der Z~nding Commissieduidelijk.” Oyer Punt 7 van
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bet Rapport is beschikt door het pas genomen besluit. Punt 8
is aan do orde, gewageade van den ordentlijken staat van do
Statie en van het daaraan behoorend vee te Witsieshoek. Voorts
van do goede diensten nan de Zending aldaar bewezen door
zijn WelEd., den Kommandant Jacobs; en van den voortgang
van hot werk ak[aar in kerk en school. Naar aanleiding van
dit Punt wordt besloten: “Do Synode betuige waren dank,
door midclei cler Zemd~ing Commissie, aan den heer Jacobs voor
zijne belangstelliag in het Zendingwezen te Witzieshoek
betoond.”

Eene motie van dankbetuiging aan do Zendingcommissie,
gevolgd door eon woord van aanmoediging in belang dor
Zending door den Voorzitter, rnaakt een einde aan de behan
dehng van bet Rapport ter tafel.

Volgens Beschrijvingspunt 1, f. wordt gehoord en met dank
ontvangen het Rapport der Commissie voor het Exarnen van
G-odsdienst Onderwijzers en Zendelingon. Daaruit blijkt dat
op den 18 December, 1878, tot Godsdienst Onderwijzers ziju.
toegelaten de heeren Willem Daniel van Aiphen en Daniel
Fran9ois du Toit. I

Ret work der Commissie in deze fwordt door do Vergadering
met dankbaarheid erkend, on d’e hoop uitgesproken dat
spoodig do toolating van anderen volgon moge.

Na do pauzo komt in behandeling hot Rapport der Corn
missie tot het houdon van hot Colloquium Doctum, Boschrij
vingspunt 1, lit. g. Dit wordt ontvaugen, waaruit blijkt dat
nan do opdragt dor Synode van 1878 was ~‘oldaan, met dien
uitslag, dat do WelEerw. hoer Remmet do Jongh van Arkel
door do Commissie toegolaten word tot do predikdienst.

Do Boeken, in handen der Rationarii zullen mot hot Rapport
dier Commissie worden ovorgolegd D.V. Woensdag morgen.

Ret Rapport omtrent hot Grey College wordt gelezen door
don Predikant van Bloomfontoin. Dit wordt met dank ont
vangen en aangenomon. (Zie Bijiago VIII.)

Do Scriba brongt tor kennise dor Vergadering dat juist eon
Telegram was ontvangon van do Wel-Eerw. heoren Koet on
Kuhn van Kimborley, aan horn gerigt, doch belangonde eene
zaak die do Synode goldt. Do Voorzitter best dit voor.
Eon voorstel om do ontvangst to erkonnon, en to berigten, dat
eon officioel schrijven sal wordon to gernoet gozion, draagt de
goedkeuring dor Vergadering niot weg; maar wordt besboten,
da~ do inhoud van hot Tolegrñ~rn morgend. ochtend ann do orc~e
sal worden gesteld.

Do Ooncept-Mernorie aan den HoogEd. Volksraad, betref
fende de afschaffing der Buit~nkantienen, wordt door den. Pré
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dikant van Winburg voorgelezen. Pit leidt tot eene vry uit
voerige discussie, die geeindigd worcit met de terugwijzing
der Memorie near de Commissie ten fine van wijziging in den
geest van het besprokene.

Op verzoek van den Predikant van Bloemfontein wordt het
Rapport, naar aanieiding van Beschrijvingspnnt 1, litt. i, j.k.
eerst morgen gehoord.

Lit. 1. van Bescl~rijvingspunt I zal blijven overstaan totdat
het Rapport van den Quaestor Synodi op nieuw in bebandeling
sal komen.

Aan de orde is, de vraag omtrent den gehouden Census der
Kerk, Beschrijp. 11 Ut. m. Dc Voorsitter best hetgeen hierop
betrekking heeft nit de Notulen, Blzz. 277, 278, en 291 voor.
Nadat de Assessor den Voorzitterstoel had ingenornen, voert
de Predjkant van Rouxvjlle het woord om nan te toonell,
waarom de Commissie in gel~reke gebleven is, nan het Syno~
deal besluit, ten opzigte van Jhet laten drukkeu en verspreiden
van den Vorm voor hat ner~ien van den Census te voldoen.
Andere leden voeren bet woord, mede de overige leden van de
Commissie. fine voorstellen worden ter fafel gelegd, en,
eindelijk in omvraag gebragt, het é6n na het ander afgestemd.

Motiën van orde, betreffende den tijd van de zittingen der
Synode worden den Yoorzitter aangeboden; doch deze oor
deelt dat—daar de tijd reeds verstreken is—dc Notulen van
heden sullen worden gelezen. Pit geschiedt. De Ouderliug
van Bethulie gnat voor met dankgebed.

Celezen, goeclyelceurd en geleelcend ter 5de Zitting, op
Dingsdac,, den 20 Mel, 1879.

C. S. MORGAN, Moderator.
P. A. C. VAN HEIJNINGEN, Assessor.
ALeS. P. MEIRING, Scriba.

VIJFDE ZITTINC.
Dc Vijfde Zittirig heeft plaats den 20sten Mci, 1879.
Afwezig zijn, de Predikanten van Wepener en de Oudenling

van Fauresmith, beiden wegens ongesteidheid; en de Ouder
ling van Edenburg.

Dc Notulen der vorige sitting worden gelezen en geteekend.
Omtrent den tijd der zittingen wordt een viertal voorstellen

ter tafel gelegd, met dien uitslag, dat de uren der zittingen
zullen blijven zooals bij den aanvang der Vergailering bepaal.

4an de orde is de Memorie aan den HoogEd. Volksraad.
Deze wordt gelezen en besloten: “Dc Vergadering hecht hara
goedkeuring aan de Memorie ter tafel gelegd met dankbe
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tuiging aan de opstellers derzelve.” Over de bezorging
daarvan wordt besloten: “Een 5Otal exemplaren worcie gedrukt
en den leden van den HoogEd. Volksraad ter hand gesteld.”

Wordt gehoord het Rapport, volgens B. Punt 1, litt. i. j. k.
golezen door den Predikant van Bloemfontein. Dit betreft
bet Opvoedings Institnut Eunice; de Trust Deed waartoe de
laatste Syn. Vergadering besloten had; en de bijdragen van
de versehillende kerkeraden voor de~inrigting. (Z~e Bijiage IX.)

“De Synode besluit dat zij het gelezen Rapport met genoegen
heeft aangehoord, en betzolve met dank ontvangt en in over
weging noemt.”

Punt 1 wordt in overweging genom en Hierover wordt bet
woord gevoerd door de Predikanten van Bethlehem en Philip
polis, rakende de opiniën over deze Inrigting buitenaf, en het
minder wenschelijko van de gedurige afwisseling van Onder
wi]zereSSefl.

De Predikant van Bloemfontein aobt dat bet volmondig uit
spreken van vermeende bezwaren en nan de Inrigting en aan
de Bestuurders groote dienst bewijst. Hij brengt voorts in
het midden den toedragt van zaken en den toeleg om in bet
Institunt nan to kweeken de liefde voor Vaderland, Godsdienst,
Eenvoudigheid, en Natuurlijkheid. Plaatselijke omstandig
heden vereischen bijzondere maatregelen. Nogta~is zal bet
der Inrigting dienstig zijn, indien vermeende bezwaren gron
dig zouden worden onderzocbt; aangezien alle betrokkene
partijen hun uiterst vermogen aanwenden orn bet Instituut
zoowel godsdienstig als maatscbappelijk to doen bloeijen.

Een voorstel, in den loop dezer gedacbtenwisseling ter tafel
gelegd, wordt tot besluit: “Do moeijelijkbeden, die bet
Bestuur van bet Instituut Eunice ondervindt, wegens bet
gedurig verwisselen vau Onderwijzeressen, doet do Synode nan
do band geven of hot niet mogelijk en wenscbelijk zou zijn,
om opengevallon plaatsen to doen aanvullen door Onderwijzor
essen van Mount Holy Oak, Amerika, of van Wellington, die
voorzien zijn van do veroischte getuigscbriften.”

Do Predikant van Bloemfontein verzoekt en vorkrijgt verlof
do loden der Synode met hnnne eobtgonooten en dochters, die
bier tegenwoordig zijn, uit t~ noodigen, gelijk bij dan ook
minzaam doet—om D.V. morgen ochtend ten 9 ure, bet Insti
tuut to komen bezigtigen.

Punt 2 is nan de orde. Dc Predikant van Bloemfonteim
gewaagt van do belanglooze diensten, door zijne Mede-Cura
toren der Inrigting bewozen. Om slecbts dit te noemen,
heeft de Commissie in bet afgeloopen jaar 48 vergaderingen
gehouden. Op een voorstel ter tafel besluit de Vergaderiug
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met algomoene steminen haren hartolijken dank der Commissie
van Bestuur te betuigen, en bij name den h~er Karol Krause,
voor do diensten door hem als waarnemenden Thesaurier
bewezen.

Op de vraag van den Prodikant van Bothulie wordt door
d~en van Bloomfontoin geantwoord, dat ann de aanbeveling der
Synode, Notulen, blz. 280, omtront do wijz~ van benoeming
van Curatoren, was voldaan.

Punt 3 wordt in overweging genomen. Er was van de ver
s~hu1lendo Kerkoraden—zjo Nott. blz. 310—ontvangen £1844
2s. 6d., en was dus nog uitstaande £655 17s. 6d. Twee voor
stellen worden achtereenvolgens tor tafel gelegd. Eene uit.
voerige gedachtenwisseling heeft plaats,waaraan deel nemen do
Predikanten van Winburg, Ficksburg, Bloemfontein, en Eden-
burg; de oudorling enPredikant van Bethulie; en do ouderlingen.
van Lindloy, Ladybrand, en Buitfontoin. Ret discuseren loopt
over het al of niet verpligtende van korkoraden om to voldoen
nan do besluiten dor Synode. Ret blijkt intusschon dat in do
opgavo ann hot Rapport govoegd eene vergissing van cijfors
hoeft plaats gehad. In deze zijn betrokken do Predikanten
van Ficksburg en Bloemfontein, die op zich nomon do sank
nader to onderzoekon.

Versoheidene leden voeron over do sank hot woord, hot
regtmatige van do han~1olwijze van de Synoden van 1877 en
1878 bepleitende, en drukkende op hot aandeel dat Predikanton
en Kerkeradon hebben nan do uitvooring of niet van Synodale
besluiten.

Na eerie uitvoerigo godachtenwisseling is hot Rapport afge
handeld met het volgend besluit: “Do Synodo betreurt hot
diep, dat sommige gemeenten niet hebben voldaan nan haar
besluit om bijdragon to loveren voor hot Institnut Eunice, en
besluit dat daaraan ten spoedigste sal worden gedaan.” Zij
draagt ann do Synodalo Commissie op, om daaromtrent met do
respectiovo kerkeraden, in doze betrokken, te corresponderen.

De Predikaut van Winburg verkrijgt verlof eon voorstel tor
tafol to loggon, als voortvlooijonde nit hot besprokone doch
wordt in zijne poging niet ondorstonnd.

Aan do ordo is hot Concept Begrafonis Formulier, Beschrij
vingspunt 1, lit. n. Pit wordt golezen door den Predikant van
Rouxvillo, met dank ontvangen, on in bohandoling gonomen.
Door dit Rapport wordt aanbevolon, hot Bografenis Formulier
in gobruik dor Kerk van do Kaapkolonie. Hot Formulier self
wordt van stnk tot stuk gelozon en besprol~on, véór on nn de
pause. Aan do godachtenwisseling nemen verschQldone loden
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deel, en vooral Broeders Ouderlingen. Deze neemt eon einde
met bet besluit der Vergadering: “dat zij bet voormeld For
muher ten gebruike ook voor de Kerk van den Oranjevrijstaat
aanbeveelt.”

Aan de orde is nu bet ontvangen berigt per Telegraaf op
gisteren. In den loop van cone uitvoerige discussie worden,
acbtereenvolgdns een ‘vijftai voorstellen ter tafel gelegd. Ret
blijkt dat verscheidene leden onzer Kerk, vroeger van de ge
ineenten Jacobsdal en Boshof, binnen de tegenwoordige
grenzen van Grikwaland West wonen, en van de eerstge
noemde gemeente meer dan ecu kerkeraadslid; dat elders bet
begrip wordt voorgestaam dat de politieke grensliju flu ook do
grenslijn der Kerk moet uitmaken. Overigens beeft do
gedacbtenwisseling plaats over de houding die deze Kerk tot
de Kerk nu in West Grikwaland gesticht, moot aannemen.
Ret laatste voorstel wordt tot besluit: “Deze Vergadering
rigte eon scbrijven ann de Kerk van Grikwaland West, de out
vangst van bet telegram erkennende, en drage voorts aan hare
Synodale Commissie op, om in onderbandeling te treden met
bet Kerkbestuur van G-rikwalancl West, over de verhouding die
er bestaau zal tnsschen do beide Kerkbesturen.”

Op een voorstel ter tafci gelegd, worden—naar aanleiding
van bet zoo even besprokene—eenige gedacbten gewisseld,
doch door de Vergadering daarop geene aktie genomen.

Ter tafel ligt flu bet Rapport van do Commissie over Zon
dagschooi lessen, Bescbrijvingspt. 1. o. Eon voorstei ter tafel
gelegd, wordt van versohillende zijden besproken en daarna
tot besluit der Yergaderiug gemaakt. Bit luidt: “Be Synode
ontvangt bet Rapport met dank, en spreekt hare goedkeuring
nit over hot werk door do Commissie verrigt, nan deze, bij
voortduring, de taak, om voor do Zondagschool lessen to
zorgen, toevertrouwende.”

Bescbrijv. Punt 1. p., wordt in behandeling genomen, en
bet Rapport der Commissie, over do oprigting van ecu Hoofd
Depot voor Bijbels, Psalm- en Gezanghoeken, geboord en be
sproken. Rierop wordt besloten: “Ret Rapport worde voor
kennisgeving aangenomen en do Commissie blijve in fanctie.”

Be Notulen worden gelezen en bet gebed gedaan door den
Predikant van Kroonstad.

Gelezen. en vastgesteic~, 21 Mei, 1879.

C. S. MORGAN, Moderator Synodi.
P. A. C. VAN HETJNINGEN, Assessor.
ALES. P. MEIRING, Scriba Synodi.
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Punten 5, 6, 7, 8, 9, 10, worden voor kennisgeving aange
nomell, in zoo verre daarover door deze Vergadering nog niet
is besehikt, en hiermede is het Rapport des Scribas afgehan
deld.

Na de Pause is aan do orde het Rapport van den Quaestor
Synodi. (Zie Bilago III.) Punt 1 wordt aangenomen.
Punten 1. a. b. c. zijn reeds over besohikt. Punt 1. d.
leidt tot eenige discussie. Bit handelt over bet Fonds
ter Afvaardiging) Notulen, blz. 220 en 272.) Een on
derzoek wordt ter plaatse ingesteld omtrent de Kerke
raden, die nog niet aan hot Synodaal besluit hadden
volda~in. Ret tweeds van drie voorstellen wordt tot besluit
“De Kerkeraden, die tot hot Ponds ter Afvaardiging nog niets
hebben bijgedragen, worden dringend verzocht hunno bij
dragon ten spoedigste aan den Quaestor der Synode toe to
senden.” Be Voorzitter oordeelt dat do verschullende afge
vaardigden lifer kennis van bet gevallen besluit sullen nernen.

Over punt 2 is reeds bescbikt. Hot behartigen van punt 3
wordt aan bet goedvinden van den Kwestor overgelaten. Op
Punt 4 wordt besloten: “Do Rekeningon voor bet Rapport
des Afgevaardigden worden den Korkeraden toegozonden.”
Punt 5 wordt voor kennisgoving aaugenomen., en hiermede
is bet Rapport des Quaestors afgehandold.

Bescbrijvingspunt 1, lit. e. is aan de orde. Hot Rapport der
Rationarii over de Boeken van de Sy-nodale Zending Commissie
wordt gelezen. (Zie Bijiage VII.) Een voorstel wordy ter
tafel golegd, vragende dat bij de afwezigbeid van den Pen
niugmeester der Zending Commissie, diens Verslag tot na
zijn terugkeer inoge blijven overstaan.

Do Moderator wenscht aan bet oordeel der Vergadoring to
ondorwerpen of, op morgen B.V., sijnde Hemelvaartsdag, de
gewone sittingon der Synode we1 dan niet sullen plaats bebben.
Do Predikant van Philippolis, do Oudorling van Betbulie, do
Prodikant van Wepener en anderon voeren bet woord,
bet niet wensohelijke van de eene zijde, en van do andero
zijde hot wenscbelijke dat do Synode sitting houdeaa zal
besprekende. Brie voorstellen ter tafel gelegd worden ver
worpen.

Op eene motie van orde wordt besloton, heden avond van 8
tot 10 uur eene Avondzitting to bebben.

Des Avonds gezeten, wordt bet voorstel, in sake de Boeken
en Rekeningon van den Penningmeester der Zending Corn
missie, vóSr do Pause ter tafel golegd, in bebandoling ge
nornen. En wordt besloten, “dat de Penningmeester der
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Zending Commissie, nà ziju terugkeer, rapport zal inleveren
aan de Synodale Commissjo.”

Het Rapport, volgens B. Punt 1, q. (Notulen, blz. 288), was
ter Vergadering; doch gedurende do Pauze verwijderd. Pit
zal handelen over do verbetering van Psalm- en Gezang wijzen,
en later worden voorgelegd.

Na hot lezen van hot Rapport der Commissie, over eon Con
cept van eon uiouwe Kerkewet, wordt met eenparigo stommen
besloten: “Be Synode spreekt haar leedwezen nit dat de Corn-

F missie, daartoe bonoemd, goen Concept heeft kunnen indienen,
en draagt de uitvoering vaii hot work aan dezelfdo Commissie
op, met last, dat twee gedrukte exemplaren daarvan twes of
cirie maandon vóór do zitting der volgende Synodale Ver
gadering, aan iederen Kerkeraad zullen worden toegezonden.”

Aan do orde wordt flu gostold hot Rapport der Regtscommjs..
sie. (Zie Bijiago X) Hot wordt dor Vergaderingvoorgeie~0~ door
den Predikant van Bloomfonteju. Met dank ontvaugon, wordt
hot Rapport in behandeling genomon. Omtront punt 1 worclen
eenigo gedachten gewisseld. Hot gowaagt van do dagelijk
sche Bodestondon, gedurenclo do eerste week des jaars, en
beveelt de waarneming daarvan in onze gemeenten aan.
Wordt bosloten: “Do aanboveling der Rogtscommjssje, vorvat
in punt 1 van haar Rapport, worde aangenornen.”

In verband met hot voorgaande wordt besloten: “Do
onderwerpen, volgens do Evangelisehe Aliantie voor do WEEK
DES GEBEDS worden zoo spoedig mogelijk vóór 1 Januarij inDe
Fakkel gepublicoerd.

Punten 2 en 3 van hot Rapport komen to golijk in behando
ling. In doze wordt gowaagd van to laat ontvangene Beschrij..
vingspunten, en derzelvor behandeling aanbovolen. Volgens
eon voorstol ter tafel wordt doze aanbeveling aangonomon.

Punt 4 van hot Rapport handelt over eone memorie van do

plaats: Kareefontein. Het oerste godeelte daarvan wordtaangenomen. Do Commissie ter bepaling van do grensliju zal
later worcion benoemd.

Het tweodo gedeelte van punt 4 leidt tet eeno uitvoerige
godachtonwisseljng looponde over do aannamo of niot van do
aanbeveling aldaar gedaan, en wordt, onder anderen, golet op~
hot bohandelde, in zake Karreofontein, in do Notulen,
bladzz. 202—205.

Vier voorstellen, achtereenvolgens ter tafel gelegd en be
sproken, worden behalve hot eerste, dat teruggetrokken word,
in omvraag gebragt. Volgens het clercie wordt besloten:
“Do aanboveling der Regtscommjssje worde aangenomen,
voor zoo verre zij eene vermaning bevat aan de leden onzer
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Kerk, om zich te houden aan de Kerkelijke verordeningen,
waartoe zij zich, Nj hot doen hunner Belijdenis, zoo plegtig
hebben verbonden.” En biermede is over het Rapport der~
Regtscornrnissie beschikt.

Dc HoogEerw. Moderator legt anderrnaal aan den Ver
gadering do vraag voor, of doze hare gewone work
zaamheden op morgen wenscht voor te zetten. Ver_
scheidene leden voeren het woord, waarna besloten wordt
“Doze Vergadering bosluit dat het nan de beslissing
van den Moderator worde overgelaten, of de Synode
zitting sal honden, al dan niet.” Dc Voorsitter zou verlangen
dat do Vergadering op den gewonon Lijd bijeenkome, en dan
onder den indruk van den dag zelven de vraag beslisse. Maar
na nog ecu en ander woord, geeft hij zijn wensch to kennen
dat op morgen geene gewone sitting sal worden gehouden,
dan alleen eene Broederlijke Conferentie, D.V., morgen
natniddag.

Do Predikant van Bosliof leidt het nagebed.
Gelezen en vusiqesfeld op do 7cle ziii?ny der ;S~i,iiode va~

1879, den 23 Mel, deszelvenjacurs.

0. 5. MORGAN, Moderator.
P. A. 0. VAN HEIJNINGEN, Assessor.
Ai~ns. P. MEIRING, Soriba Synodi.

ZEVENDE Z~TTINC:
Dc Zevende Zitting. Deze lieeft plaats den 23 Mci, 1879.
Be HoogEw. Assessor neernt den voorsitterstoel in en be

rigt dat do Moderator Synodi verhinderd is geworden joist bij
de opening tegenwoordig te zijn.

Ret gebed wordt gedaan, daartoe door den Voorsitter op
geroepen, door den Predikant van Boshoff.

Dc Notulen der vorige Zitting worden gelezen en, goedge
kenrd zijnde, geteekend.

Met verlof der Vergadering wordt door den Voorzitter do
Predikant van Bloemfontein benoemd tot Vice-Assessor.

Ret voorstel op den 2lsten ter tafel gelegcl, vragende, dat
deze Vergadering heden namiddag gesloten worde, komt nu
san do orde. Na cell en ander lid gehoord te hebben, beslnit
de Vergodering, op eon voorstel van den ouderling van
Bethnlie, dat de stemming over do motie ter tafel sal worden
uitgesteld tot ten 12 nrc.

Ann de orde kornt bet Rapport, volgens Beschr. punt 1. q.
Dit wordt door den Predikant van Bloetnfontein voorgelezen.
Hij berigt voorts, dat antwoord was ontvangen, nà
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het opstellen van het Rapport. Op voorstel van den
Predikant van Kroonstad, wordt het Rapport voor kennis
geving aangenomen en aan dezelfde Commissie hot werk
opgedragen. flit geldt de verbetering der Psalm- en Gesang
wijzen.

Wordt na een en ander woord besloten: “Aangezien do
Synodo besloten heeft, dat hot Concept eener Nieuwe Kerkewet
gedrukt al den Kerkeraden ter hand gesteld sal worden eenig
en tijd voor de Zitting (D.V.) der volgende Synodale Vergade
ring; en aangezien verschiedene der nog onafgehandelde
Beschrijvingspunten, of wetsbepalingen, of wotsveranderin.
gen vragen; zoo besluit doze Vergadering naar de Commissie
over de Nieuwo Kerkewet te verwijzen: Bosohrijv. Punten,
10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.”

Ret beschikken over deze Beschr. Punten houdt de Ver
gadering niet weinigo oogenblikken bezig.

Do Scriba verkrijgt verlof, ter tafel te leggen eene missive,
juist ontvangen. Deze is een aanzoek van den WelEw. heer
Paul Winter, van de Duitsch Luthersohe Kerk to Bloemfon
tein, om tot de Evangeliebediening in de Ned. G-ereformoerde
Kerk to worden toegelaten.

Wordt besloten: “Ret aanzoek van Us. Winter worde in
overweging genom en.”

Op een voorstel ter tafel, voeren hot woord, de Predikanten
van Bloemfontein, Rouxville, Philippolis, Bethlehem, Wepener,
en do ouderling van Bloemfontein en die van Ficksburg.

Met algemeene stemmen wordt bosloten: “Do Synode go
hoord hebbende, het aanzoek van den WelErw. hoer Paul
Winter, besluit, aan eene Commissie op to dragon, ten spec
digsto do documenton en getuigschriften van genoemden hoer
te onderzoeken en hot bij do Wet vereischte Colloquiurn Doe-
turn met horn to houden.”

Intussohon wa~ het 12 uur geworden en word do motio vau
den rnorgen in oinvraag gobragt on vorworpon.

Wordt voorts hot lae~s[e van twee vorstollen, tor tafel go-
leg4 en opgehelderd, tot hesluit, ul., “Be Commissio om met
Us. Winter hot Colloquium Doctum to houden, sal bestaan nit
do Predikanten van Philippolis en Winburg en den RoogErw.
Moderator.

Do Voorsitter benoemt flu, tot Commissie, in sake de grens
lijn van Kareefontein, do Predikanten van Bethulie en Lady-
brand en den ouderling van Edenburg.

Ann do orde is, de Rerderlijke Brief. Peso wordt door den
Predikant van Fauresmith voorgelezen. Twee voorstellen
worden in deze verworpen, en do tijd voor de pause is daar.

C
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Na de pauze wordt de Herderlijke Brief in behandeling g
nomen. Paragraafsche wijze besproken worden wijziginge
voorgesteld, en eindelijk der Commissie over deze zaak opg~
dragen: “Den Herderlijken Brief ten eerste in druk te gevei
en den versohullenden Kerkeraden gratis toe to zenden, in even
redigheid, één exernplaar voor elke tien leden;” nadat voorn
was bepaald, “datde Moderatnur den Herderlijken Brief za
onderteekenen,”

Beschrijvingspunt 3 is aan de orde; zijnde een verzoek vaj
den Kerkeraad van Harrismith, dat do Synode aldaar em
Meisjes School van den eersten rang gelieve te stichten.

Deze zaak wordt door den voorsteller toegeliclit en daarn~
hesproken, terwiji daarover een viertal voorstellen ter tafe
gelegd zijn. Maar de tijd is verstreken, en wordt, op een
motie van orcie, besloten, dat heden avond Zitting zal wordei
gehouden, van 8 tot 10 uur.

Voorts verkrijgen do Predikanten van Fa.uresmith en Smith~
field, en do ouderling van Smithfield, verlof om morgen huis.
waarts to mogen keeren. Eon clergelijk verlof wordt ann
andere loden geweigerd.

Ten 8 nrc wordt do bohandeling van Beschrijvingspunt 3
voortgezet. Nog twee voorstellen worden ter tafel gelegd.
Do zaak wordt uitvoerig bosproken. Do redenering loopt
over hot dringend noodzakelijke, dat op alle dorpen goede
innigtingen voor hot onderwijs voor Meisjes worden tot stand
gebragt (Nott. blz. 1St); en over do uitzondering, die eon
dorp als Harrismith in doze maakt en daardoor aanspraak zou
hebben op do hulp der Kerk in hot algemeen.

In omvraag gebragt wordt hot eersfe voorstol tot besluit,
“Be Synode kan tot haar loedwezon aan hot verzoek in Be
schrijvingspunt 3 vervat niet voldoen; maar raadt den Pre
dikant van Harrismith aan, alle pogingen aan to wenden, tot
hot stichton eener goede School voor Meisjes aldaar.”

Beschrijvingspunt 4 is aan do orde. Bit wordt toegeliehb
en besproken; terwiji do Vergadering daarop geen besluit
r eemt. Ret geldt de claarstelling van eon Ponds voor EngelselL
Predikenden.

Beschrijvingspunt i komt in behaudeling, vragende cm
e~ne Synodale Commissie tor vaststelling der grenslijnen voor
dc nieuwe gemeente—Senekal. Brie voorstellen worden ter
t”fel gelegd. Ret verscliil van gevoelen Ilier blijkt, dat d~
:ostelijko Ring in rake de sti~hting dezer gemeente niet we~
kencl, ml: of dit door do Kerkewet wel wordt vereisuil~,
‘.Vcrdt, besloteii: Eeschrijvingspnnt (5 worde aangenolnc’n.’
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Na de pauze w~rdt de Herderiijke Brief in behandeling ge
noreen. Paragraafsche wijze besproken worden wijzigingen
voorgesteld, en eindelijk der Cominissie over deze zaak opge
dragen: “Den Herderiijken Brief ten eerste in druk te geven
en den versohullenden Kerkeraden gratis toe te zenden, in even
redigheid, één exemplaar voor elko tien leden;” nadat vooraf
was bepaald, “datde l’loderatuur den Herderlijken Brief zal
onderteekenen,”

Beschrijvingspunt 3 is ann de orde; zijnde eon verzoek van
den Kerkeraad van Harrismith, dat de Synode aldaar eon
Meisjes School van den eersten rang gelieve te stichten.

~Deze zaak wordt door den voorsteller toegelicht en daarna
besproken, terwiji daarover een viert.al voorstellen ter tafel
geiegd zijn. Maar de tijd is verstreken, en wordt, op eene
motie van orde, besloten, dat heden avond Zitting zal worden
gehouden, van 8 tot 10 uur.

Voorts verkrijgen de Predikanten van Fauresmith en Smith
field, en do ouderling van Smithfield, verlof om morgen huis
waarts te mogen keeren. Een dergehjk verlof wordt ann
andere leden geweigerd.

Ten 8 nrc wordt do behandeling van Beschrijvingspunt ~
voortgezet. Nog twee voorsteilen worden ter tafci gelegd.
Be zaak wordt uitvoerig besproken. Be redenering loopt
over het dringend noodzakelijke, dat op aile dorpen goede
inrigtingen voor het onderwijs voor Meisjes worden tot stand
gebragt (Nott. blz. 154); en over de uitzondering, die een
dorp als Harrismith in deze maakt en daardoor aanspraak zou
hebben op de huip der Kerk in hot algemeen.

In omvraag gebragt wordt het eersfe voorstel tot besluit,
“Be Synode han tot hear leedwezen aan het verzoek in Be
sehrijvingspnnt :3 vervat niot voldoen; maar raadt den Pro
clikant van Harrismith aau, alle pogingen ann te wenden, tot
het stichton eener goode School voor Meisjes aidaar.”

Beschrijvingspunt 4 is ann de orcle. Bit wordt toegelich4
en besproken; terwiji de Vergadering claarop geen besluit
r eemt. Ret geldt do daarstelling van eon Fonds voor Engelscii
Predikenden.

B eschrijvingspunt i komt in behaudeling, vragende om
e~rie Synodale C’ommissie ter vaststelling der grenslijnen voor
to nieuwe gemeente—Senekal. Brie voorstellen worden tc-r
t~fel gelegd. Ret versc]ail van gevoeleii bier blijkt, dat io
Qostelijko Ring in sake do sticlitiiig dezer gemeente niet wa~
&,ekend, eli: of dit door de Kerkewet wel wordt vereisult~.
~/ordt besloton: “Beschrijvingspunt t~ worde aa:igenomen~
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Beschrijvingspuflt 7 wordt in overweging geuoinen. Bit
geldt het vergaderen der Synode é~ns om de drie jaar. Vier
voorstellen worden, in den loop van een seer uitvoerig debat,
ter tafel gelegd. Versoheidene leden voeren het woord. V66r
eene driejarige sitting pleiten de Predikanten van Kroonstad,
Fioksburg en Rarrismith. VSôr eene jaartijksche sitting, de
Predikanten van Boshof, Wepener, Rouxville, Phillippolis, en
anderen. Bij afwezigheid van den HoogErw. Assessor, be
kleedt, pro. tern., de Predikant van Bethulie diens plants. In
omvraag gebragt, wordt het tweede voorstel tot besluit, ni.:
“Be Wet blijve onveranderd, dat de Synode jaarlijlcs sal
vergaderen.”

Eene motie van orde, orntrent de sluitiug dezer Synodale
Vergadering, wordt verworpen.

Be Vergadering wordt besloten, nadat de Notulen van
heden waren gelezeu en goedgekeurd, en het gebed wordt
gedaan door den Predikant van Wepener.

Gelezen em vast~jestelci op 24 I~Iei, 1879.
C. A. MORGAN, Moderator.
P. A. ~. VAN HEIJSINGEN, Assessor.
ALBS. P. MEIRING, Scriba Synodi.

ACHTSTE ZITTINC.
Be Achtste Zitting dei’ ACRTC’m Synodale Vergaderiug heeft

plants, als al de vorigen, in de Noodkerk te Bloemfontein, op
Zaturdag, den 24sten Mei, 1879.

Ret gebed wordt geleid door den Preclikant van Rarrismith,
en de Notulen der vorige Zitting gelezen en vasegesteld.

Afwezig is de Ouderling van Edenburg, benevells de leden,
die gisteren icr ye 1~clcriiqj verlof verkregen oni heden huis
waarts te keeren.

Be WelEerw. 0-. W. Stegmann, junior, van de Kaapstad, is
aanwezig, en wordt door den Voorzitter verwelkomd en door
den Assessor eene plants aangebodeit.

Ret Rapport der Commissie om met den Wel-Eerw. heer
Winter het Colloquium Doctum te liouden wordt door den
HoogEerw. Moderator voorgelezen. Do Preclikaut van
Bethulie stelt, na een inleidend woord, voor: “dat het Rapport
met dank worde ontvangen.” Bit wordt tot besluit.

Do Voorsitter spreekt nog een woord over den gun~tigeit
uitslag van hot onclerhoud met Ds. Winter.

Beschr. Punt 9 is aan c[e orde, en wordt door ilen Voonsteller,
d~n Predikant van Harri~mitii, toegeHuht. Na t~OU coke]



352

woord wordt besloten: “Be Synode vestige de aandaeht der
respektieve Kerkeraden, door middel van hot Offlcieel Orgci~an,
op de noodzakelijkhejd om Kerkelijk Eigendom op naam des
Kerkeraads te doen transporteren.”

Beschrijvpt. 12 worllt in verband met Beschrijvingspt. 18
in behandeling genornen, G-edurende eene beredenering,
waaraan versoheidene ledon deel nemen, wordt besloten: 1.
“Op het eerste godeelte van de vraag, vervat in Beschrijvpt.
12, antwoordt de Synode, dat zoodanig persoon niet alleen
voorgestelcl, inaar ook en vooraf moet worden aangenomon.”
Ten 2. “Peso Synode verwijze den Inzonder van Beschrij
vingspunt 18 naar het bepaaMe in do Kerkewet bij Art. 67,
en naar het Aanhangsel, No. 6, litera a, in verband met Art.
4; en oordeelt, dat do wijze van handelen in bijzondere go
vallen aan de Opzioners van Gemeenten behoort te worden
overgelaten.”

Beschrijvingspunt 1.5 wordt niet in overweging genomen,
daar de Insender niet tegenwoordig is.

Boschr. Punt 16 is aan de orde, en wordt door den Inzender
toegelicht. Na gewezen to zijn op Art. 23, e, en na eon woord
van den eon en ander, wordt den Predikant van Harrismjth
toegestaan zijn Beschrijvingspunt terug to trekken, op grond
zijner betuiging dat hij niet bedoeld heeft eenige verdenking
tegen iernand, belast met Synedale golden daardoor nit te
spreken. Overigens was hot horn bed dat hij niet had gebet
op do Kerkewet, bij Art. 23. o.

Naar aanleiding van Beschr. P. 27 wordt hot tweede van
drie voorstellen, ter tafel gelogd on besproken, met algomeene
stemmen tot besinit: “Be Synode wil sulke schikkingen als
met B. Punt 27 voorgesteid, ten opzigto van ~éne Avondmaal..
viering des jaars, aan do afspraak dor Herders en Leeraars
van Gemeenten overlaten.”
~B.Punt 28, handolende over hot wenschelijke van eeuvorrnig

heid in do Godsdionstige versiagen, leidt tot hot volgend
besluit: “Be Synode drage hot aan do Synodabo Commissjo
op eon Vorm to vervaardigen, orn tot leiddraad to dienen bij
het opstellen der Godsdionstige Versiagen, en dozen in hot
Officieel Orgaan der Kerk to publicoron drie maanden vóór do
volgende sitting der Synode.”

Be Predikant van Rouxvillo licht het tweedo der door horn
to laat ingezondene Beschrijvingspunten, volgens Rapport der
Regtscommissje, -~ 3, toe, en verzoekt do zaak, handelende
over de aanstelli’ng van eene Itegtscornmigsje des Kerlcera,ads
nu slechts voor de aandacht der Synode te brengen. Hij doet
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dit met verwijzing naar het Kerkelijk Roglement van de Vrije
Kerk van Schotland. Rierop wordt besloten: “Beschrijvings
punt No. 2 van den Predikant van Rouxville, te laat inge
zonden, blijve overstaan tot de eorstvolgonde Synodale Ver
gadering.”

Be Voorzitter benoemt flu tot Commissie ter bepaling van
de grensschoidingen der Gemeeuto van Senekal, de Predi
kanten van Kroonstad en Ficksburg en den Onderling van
Ladybrand.

Met algerneeno stemmen worden achtereenvolgenS benoemd:
ten I. tot Zending Commissie, do drie loden der Commissie
van verleden jaar; ten 2. tot Synodale Commissie, het per
soneel van do Moderatunr.

Ben Oostelijken Ring wordt opgedragen eenen der Predi
P kanten daaronder sorterende te benoemen om de volgende

Synodale Vergadering met eeue leerrede to siniten.
Eon voorstel van den Ouderling van Bethlehem, dat do sorn

door den Kerkeraad van Harrismith vorschuldigd aan hot
Institnut, Eunice, worde golaten mu to wordon aaugewond voor
do stichting odor Meisjes School aldaar, wordt met oone
groote meerdorhoid van stemmen verworpon.

Be Voorsittor bepaalt, in overoenstemming met den plaatse
lijken Leeraar, dat do plegtigo smiting der Synode, geschieden
sal, B.V. heden Namiddag ten 6 uro, en dat daarna do Notulen
sullen worden onderteokend.

Op eon wonk van den Voorzitter wordt door den WelEerw.
hoer Stegmanu der Vergadering eon woord toegesproken. Bit
geschiedt op hartelijk Broederlijkon on hoogst gernstigen toon.
Baarop wordt door den Moderator der Synode gepastelijk
gerepliceerd.

Be WelEerw. hoer Winter is ter Vergadoring, en hem wordt
do gelegenheid gegeven haar too te spreken. Bit goschiedt, en
daarna rigt do Voorzitter tot zijn WolEerw. en tot do Ver
gadering eon woord naar do gelegonheid.

Be Vergadering he~ht, door op te staan, hare goedkeuring
aau hot volgend voorstel: “Be loden dor Synode erkenuen
met opregten dank hunno verpligting wegens de gastvrijheid
en liefdo van Christen vrienden, gedurende doze Synodale
Vergadoring alhier genoten, en vertrouwen dat do band der
Christelijke liefdo versterkt is geworden. Zij wenschen doze
Christen vrienden Gods zegen toe.”

Be Notulen van lieden worden gelezen en goedgekeurd, en
F daarna de Vergadering verdaagd tot 6 uur heden Avond.

Ten 6 are beeft de plegtige sluiting der Synode plaats, toen
de Predikant van Winburg voor do Synode en een vrij talrijk
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gehoor van belangstellenden optrad. Be ~ede wordt uitge
sproken naar aanleiding van 1 Cor. 3: 11—i 5, en handelt
over de getrou.wheid in de Evangeliebediening.

Na de dienst wordt eerie Motie van dankbetuiging aange
nomen, jegens den Redenaar in deze ure, voor de Redevoer
ing door hem gehouden.

Kennis wordt gegeven door den Voorzitter van het antwoord
van den Hoog-Ed. Volksraad op de memorie der Hoog-Eerw.
Synode van 20 dezer.

Gelezen, goed~ekeurd, en qeteekenci tar TIergaderinq, op
heden, den. 24 Mei, 1879.

C. S. MORGAN, Moderator,

P. A. C. VAN HEYNINGEN, Assessor,

ALB. P. MEIRING, Scriba.

C. J. H. KRUGER.

J. H. VAN WIJK, ‘I.B.M.
J. F. JAcoBs.
E. A. J. DU TOIT, V.D.M.
C. S. HERHOLDT.

G. W. B. v. D. LINGEN, V.B.M.
B. J. WESSELS.

C. FRASER, V.B.M.
E. N. GROBBELAAR.

JOHANNES c~. OLIVIER, V.B.M.
R. B. McDONALD.

C. P. THERON, V.D.M.
J. S. MARAIS.

J. P. JONKER.

J. W. Louw, V.B.M.
J. A. NAUDE.

R. H. VAN DE WALL, V.B.M.
S. H. F. DE JAGER.
S. J. VAN NIEKERK.

J. J. SCHEEPERS.
W. J. NAUDE.

C. J. ROODT.

D. R. DR WET.
J. C. WELMAN.



BIJL~ A.G-EIT
TOT DE

H~NDEL1N~EN DER SYNODI\11E VERU~KDER1NG
VAN 1879.

I.
l3ESCHRIJVINGSP~T~

ZIJEDE

Voorstellen overwogen ter HoogEerw. Vergadering der Synode~
14 Mei, 1879, en volgende dagen.

1.—De Synode nerne kennis van
a. De versiagen van den Staat der G-odsdienst in de versehil

schillende genieeuten. Art. 40a.
Z. Het Rapport van den Scriba Synodi.

Ret Rapport van den Qu~stor Synodi.
cZ. Ret Rapport van de Synodale Commissie. Nott. blz. 276,

285, 291, 304.
e. Dat van de Synodale Zending Commissie. Nott. blz. 287.
f. Van do Commissie voor het E~amen van God.sdienst Onder

wijzers en Zendelingen.
g. Der Coinmissie tot hot houden van “Hot Colloq~aium Doe-

turn.” Blzz. 275, 289.
h. Der Commissie van RH. Curatoren van “Ret Grey College.”
i. Ret Rapport der Commissie van Bestunr voor hot Opvoed

ings Instituut, Eunice.
j. Van dezelfde Commissie over “Do Trustdeed.” Nott. b~z.

280.
k. De bijdragem der versohillende Kerkeraden voor hot Insti

tuut Eunice. Nott. blzz. 280, 287, 310.
1. Do Rapporten over do Administratie van het Predikanten

Ponsioen Fonds.
m. Den gehoudenen census der Kerk. Nott. blzz. 277, 278,

291.
Do Rapporten der Corninissien over :—

n. Een Concept BegrafoniSfor~1flhbe~ Noft. blzz. 272, 291.
o. ZondagschoOl~le5Se~. Nott. blzz. 273.
p. Eeu Hoofddepôt van Bijbels, Psalm- en Gezang l3oeken.

Nott. blz. 286.
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q. Do verbetering der Psalm. en G-ezang wijzen. Nott. blzz.
288.
Een Concept van een Nieuwe Kerkelijk Wet Bock. Nott.
blzz. 268, 291.

Do &riba Syno(1i.
2. Synode, zondere eonen dage af, tijdens hare zittingon, tot een

broederhjk onderhoud harer leden.

Do Pre(1d. van TV~ponei~ Oil Eclonlui~g
3. De Synode gelieve te bosluiton oen Opvoedings Iustituut van

den eersten rang, voor jonge Dames to Harrismith to stichten.

Do KerJcei~aacl van Harrjsmjgi1
4. Do Synodo benoeme eeno Commissie om tor volgendo Synodale

Vergadering te rapporteren of hot niet wonschelijk zij dat er eon
Speciale Commissie opgerigt worde, ten einde in staat gesteld to
zijn om betor en geregelder to voorzien in de geostolijke behoeften
onzer Engelsch sprekendo leden.

De Precl~kant van Wepener.
5. De Synode besluito dat, nit bet fonds ter onderstou~j~g van

minvormogende studonten in do Godgeloerdh0jd de soin van dortig
ponden, zeggen £30, worden toegestaan aan eenon jongeling nit den
Oranjevrijstaat, die thans to Stellenboseli in do Theologie studeert.

Do Preclikan~ van If7eponer.
6. De Noordelijko Ring zijne toostomming gegevon hebbonde tot

bet stichten oener Gemoento tasschen de Gemeenten van Winburg,
Lindley, en Bethlehem; zoo benoeme do Synodo cone Commissjo nit
do Noordelijke on Oostelijko Ringen, om do grenslijnon dier
G-emoente to bepalen.

Do Noorclelij1~o il~ing.
7. Do HoogEerw Synode vergadere in vervoig van tijd ona de

drie jaar.

D~ Preclikant van Harrjsrnjtli
8.—De Synode ondorzoeke in hoover or tot hiortoe voldaan is go

worden aan hare bepaling omtrent do jaarlijksehe collecten, vooraj
met het oog op do collecte voor on- en minvermogonde jongelioden,
die zich aan do Evangelie..Be~j~0j~g wensehen to wijden.

Do Precljjjant van Betl1ulj0.
9. Be Synode stelle eono Comniissje aan, ten einde to onder

zoeken of do gronden, welke aan de verselijilende gomeonten der
Ned. Ger. Kerk in dozen Staat toebehooren, behoorlijk op den
Kerkeraad van iedere gemeente getransportee~~ zijn.

Do Precljjcant van Harrisinith
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10. Do vragen bij de Kerkvisitatie worden door de Syn ode ver
betord, en door do vers~hillonde ICerkeraden breedvoeriger dan met

en “neon” beautwoord.
De Qostelijice Ring.

11. Bij den doop worden Doopeodels uitgemaakt, gesebroven op
perkamexit papier, in prachtschrift, waarom do datum wanneer, do
plaats waar, do Prodikant door wien hot kind gedoopt is, en do
namen dor ouders en getttigen verniold worden. Zoo ook bij de
bevestiging tot lidmaat der gemeente.

Do Kerlceraad vau Bethlehem.

12. Is hot noodig dat iemand, die tot do Wesleyaansche ICerk
behoord hebbendo, geen “Tickets of Membership” kan produceeren,
doch zi~ n kind bij zijn Genootsohap kon laton doopen, lid bij do
Ned. Kerk willende worden, voorgesteld words?

Mag men zoodanig persoon bij hot doopen van ziju kind, zijne
echtgenooto lid onser Kerk zijnde, als vader (getuige) laten staan?

Do Kericeruad van Ladybra~d.

13.—Is hot volstrekt noodzakelijk dat do Dnplica~en van Doop
en Ledematen Registers door al do loden van den Kerkeraad
nioeten geteekend worden, of kan do Kerkeraad znlks door eons
Commissie laten doen?

Do Qostelijice Ring

14. Do Synodo verklaro, of zij wil, dat do verschillende Kerke
radon zich stipt sullen honden aan do bepaling, om geene jonge
lieden aan to nemen die Ttiet den vollen ouderdom van respectiefelijk
17 en 18 jaar bereikt hebben, dan of zij het den Kerkeraden vrij
laat, in bijzondore govallon daarvau af to wijken.

Do .Pi’eciikant van Fauresmith.

15. Wat staat den Predikant to doen, wanneer hij gemoedolijko
bezwaren heeft personon in hot huwelijk te bevestigen, hoewel zij
aan al do vereischteu doe burgorlijke wet hebben voldaan? Dc
Huwelijks Ordonnantio toch laat porsonea too gemoedelijke
bezwaren togen den Predikant te hebben, maar niot den Predikant
tegen hem.

Do Preclilcant van Fauresmith.

16. Do Synodo zorge, dat er door den ontvanger en bewaardor
van Synodalo golden, borgtogt voor de sommen, die zij in bewaring
hebbon, gegoven worde.

Do Predikant van Harrismith.

17. Hoevele Diakaneu mooten er bij iedereu Ouderling bonoemd
worden, wanneer eon Kerkeraad. vergroot wordt. Art. 37, 6?

Do Westel~jke Ring.
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18. Wanneer personen, tot een ander Kerkgenootschap behoor
ende, zich aanmelden om kerkelijke voorregten in het onze to
genieten, in hoeverre kan de Kerkeraad zich sohikken naar bet
gebruik van zoodanig Kerkgenootschap?

Dc Kerkera.ad van Bethlehem.

~9. Be wet op de kiezing van Kerketnadsieden en Predikanten
worde zoodanig veranderd dat het Kiescollegie voortaan bestaan zal
nit den dienstdoenden Kerkeraad en een gelijk getal door de ge
meente gekozene personen.

20. Be diensttijd van Kerkeraadsleden worde bepaald op drie
achtereenvolgende jaren, na welken diensttijd niemand hirnner zal
worden herkozen.

21. Art. 18 der Kerkwet worde zoo veranderd dat het quorum
der Synode bestaan zal uit de helft barer leden.

22. Be laatste heift van Art. 9 der Kerkwet worde geroijeerd,
nam., van de woorden: “Tenzij er inmiddels,” enz., af aan.

.De Freclikant van Bethulie.

23. Doop~ en Ledernaten Certificaten worden gratis of tegen ver
2;dmdercle logos uitgereikt.

De Kerkeraacl van Bethlehem.

24. No. 9 van bet “Aanhangsel” tot het Kerkelijk Wetboek
worde gewijzigd :—“ Do Predikanten zullen bij het openbaar dienst
werk, enz., rok, mantel, en bef, of, desverkiezende, eene toga en bef
dragen.”

Dc .Preclika~t van T4Tepener.

25. Eene dringende aanbeveling ga van deze Vergadering nit aan
den HoogEorw. Synode dat Art. 35: 3, in deze voege worde ver
anderd: “Wordt er jaarlijks gezet over den Hoidelbergschen
Catechismus gepredikt en op de gewone tijden do lijdenstoffefl be
haudeld”; alsook, dat Art. 35: 8, bet woord “behoorlijk” worde
geschrapt.

De Zuiclelijke Ring.

26. Art. 61, punt a, worden de volgende woorden geschrapt
“Ter onderstenning, enz.”

Dc Kerkeraacl van Ftcksburg.

27. Be Synode bepale eenen dag in bet jaar waarop zooveel
mogelijk elke gemeente hot Avondmaal viere, en do aandacht op
étin onderwerp bepaald worde.

Dc Kerkeraacl van Bethlehem.

28. Tot leiddraad, zoowel bij het opstellon ter Kerkeraads-, als bij
de overweging tor Synodale Vergadering van de vers]agen van den
staat der godsdienst in de genieenten, worde door de Synode een
vorm voorgeschreven.

Dc Predikant van Eclenburg.
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29.—Memorje van “leden der Ned. Ger. Kork in den Oranjevrij
staat, wonende op en in de nabijheid van de erkende kerkplaats
Kareefontein, district Bloemfontojn,” verzoekende om tot een
afzonderlijke gomeente te worden verklaard.

ALBS. P. MErRING,

Scriba Synodi.

II.
(Nott. blz. 337 et alibi.)

VERSLAG van den Scriba Synodi, volgens Art.
229, ter HoogEerw. Vergadering der Synode
van 14 Mei, 1879, en volgendedagen:_

1 .—Volgens het Briovenboek zal hot uwe HoogEerw. Vor
gadering blijken dat do gewone expeditien uit de Notulen der
vorige Vorgaclering zijn gosohiod. Stukkon ontvangon zijn te
Ramon gesteld, onder het hoofd: Synodale Archioven sedert de
Synode van 1878.

2. Aan hot besluit der Synode botreffende oeue Circulaire,
opzigtens do schuld Loon hechtonde op hot C~pvoedings Insti
tunt Eunice is uitvoering gegeven. Uwe HoogEerws. berigt
gever wil doon opmerken dat bij do uitvoering aan dit bosluit
gegeven do heer J. G. Fraser der Kork zijue gerede on be
langrijke huip heeft vorleend. Eon 2,200 eemplaren van de
Circulaire zijn afgedrukt, on onder al do gemeenten verspreid.
Zje Brievonbook No. 180 en elders.

3. Uwo HoogEorw. Vorgadoring zal kennis kunnen doen
nemon van eene corrospondentie, gevoerd in verband mot
zekoro voorschotten van geld door den Qu~stor der Syn ode
gedaan.—Brievenboe~ No. 182 en elders.

4. Correspondontjo govoerd met botrekking tot hot publi
coren der Synodale Notulon, als anderzints,—Brievonboek Nos.
179, 188, en elders—sprookt voor zichzelf.

5. Ovorigens zal uwo HEerw. Vergadering kennis kunnen
doen nomon van corrospondentie gevoerd met do Seribas der
Ringon on met do Nationale Bank, betreffende kerkelijke
finantien.

6. Uwe HoogEerw. Vergadering zal kennis kurinen nomen
van correspondentie gevoord door eon der loden van do Com
missie in sake hot Colloquium Boctum, gehouden met den
WelEerw. Ds. Be Jongh van Arkel.
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7. Eene [atere correspondentie heeft plaats gehad tusschen
de Moderatuur der Synode en kerkeraden van G-rikwaland
West, die in verband kon behandeld worden met het Rapport
der Synodale Commissie van het afgoloopon jaar—voor zoover
dit de stiohting van eon eigen Kerkbestuur in Grikwaland West
betreft.—Zie Brievenboek No. 209.

8. Eene correspondentie met den HoogEerw. Algemeenen
Qmostor van hot Predikanten Weduwen Fonds in do Kaap
Kolonie, Dr. P. E. Faure—Brievenboek, No. 24—zal aantoonon
dat de lang hangende zaak van Verantwoording voor hot
genoemd Fonds, ten einde is gebragt. G-een antwoord was
nog ontvangen.

9. Dat geen antwoord nog was ontvangen is duidelijk nit
het feit dat flog naauwelijks autwoord kon worden verwacht,
daar de verzonden missieve eerst den 17 April jI. dagtoekent,
en eerst op I dozer kon worden verzonden. En waarom nn
eerst? Do beautwoording~ dozer vraag, meent de Scriba, die
tevens Qmestor der Synode is, dat door awe REerw. Ver
gadering moest geschieden, on gevoegelijk geschieden kan in
den vorm oenor dringende aanbeveling, dat voortaau naauw
gezetter worde voldaan aan het voorschrift der Kerkewet en bij
name van Art. 30. 6.

10. Twee “Acten van Bovestiging” ziju uitgereikt, en wel
tijdens do Synode van 1878, nami., aan do MTEw. heeren
Rutger Hendrik Van do Wall en Gotlieb Wilhelm Bruckner
van der Lingen. Een derde lag sedert dien tijd in
gereedheid en zou zijn nitgereikt geworden, indien den Scriba
Synodi do “Acte van Admissie” tot de Predikdienst ware
vertoond.

Uwe HoogEerw. onderd. diennar

ALBS. P. MEIRING,
Scriba Synodi.

III.

(Nott. blz. 337, 346 et alibi.)

VERSLAG van den Qu~stor Synodi ter Synode
van 1879.

Do Quiestor Synodi heeft bij doze do ocr zijue Boeken en
Rekeningen over to leggen. Do staat der verschillende Fond-
Sen zal blijken nit eon hierbij gevoogde “Korte Staat” der
Synodale Fondsen.
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1. Op het een en ander valt aan to merken, dat do gewone
Eleffingen voor het Synodale, het Predikanten Weduwen en
bet Predikanten Pensioon Ponds zija gesohied en verrekend,
blijkens de Rekeningen en Booken.

a. Alle heffingon voor bet Predikanten Weduwen Fonda zijn
bij den HoogEerw. Algemeenen Qumstor van dit Ponds in de
Kaapkolonio verautwoord.

b. Be ontvangston voor hat Predikanten Pensioen Fonds,
voor zoover zij bij den Qumstor Synodi zijn verantwoord, en
loopende tot de sum van £1245 2s. lOd. ziju in do Nationalo
Bank a~s “vaste Beposita” geplaatst.

c. Voor het Stndenten Ondorsteunings Fonds zijn bijdragen
van slochts drie gomeenten ontvangen, sedert de Synode van
1878, en in het geheel nog maar van zes gemeenten.

d. Voor hat Fonds ter Afvaardiging is, sodert de Synode van
1878 slechts ontrangen de som van £5, en dit van twee go
meonteu. Op het minimum door do Synode gesteld komt duo
flog to kort de som van £17 13s. 6d.

2. Do Qumstor dor Syn)de zou her ala eeno wenk, en
slechts ala zoodanig willon uitxpreken, dat zijn work zeer zou
worden vorgemakkelijkt, bijaldien—ovor bet algomeen—do
Heffingen bij do Ringsvergnderingen op den tijd en volgons do
wijze bij do wet vourschreven worden verantwoord.

~. Uwe HoogEerws. versiaggover zou in bedenking willen
govon, of de tijd niet gekomen is dat do Synode huar Journaal
en Lodger, en, inissehien ook haar Bank Bill-Boek zal
aan~oggen, daar hot Ka~sa Book ailed niet meer aan do ver
eischt en der Administratie vobloet.

4. Voor hot versiag van onzon AfgevaarJigde naar hot
Pan-Presbyteriaansche Co due to Edinburgh, gedrukt en
verapreid, volgens Syn. besluit, blz. 271, is uog van slechts twee
gemeenten iets ontvangen.

5. Do Qumstor Syn~di aeht hot zich ten pligt, do aandacht
van uwe HoogEerw. Vergadumng bij nog 00110 zaak to bepalen.

G-ij best, bij vo~rb. Hoo~Eerw. hoer! op biz. 298 der
Syn. Notulen, aidLal ~ 2. Ditis hot Rapport van Rationa.riiter
Synodo van I 878 :—‘ Dat onder hot hoofd Synodale on Pre
dikanten Weduwen Fnnd~ de somma van £6 iSs. mode opge
hr ~gt is, zij~de ht beira~ voor het Frpdilrunten Pcns’ioen
Foitds van de gemeont 1{oopstad!’ Maar ook best men,
t ap., § 4, “Dat de houken overigens volkomen in orde en
correct zijn, aarito nende,” ens.

Aa’~ dezo laatste ni spraak is hot wa~irschijnlijk toe to
schrijvon dat het Rapport, na van stuk tot stuk to zijn behan
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deld, werd aaugenornen (Nott. blz. 280), en—den Qu~stor
Synodi geene zorg aangedaaui

Doze HoogEerw. Vergaderiug golieve inzage to nemen van
de stukken des Rings Qu~estors van dion tijd. In zijn Hoog
Eerws. Versiag leest men uitdrukkolijk, onder dagteekening
5 December, 1877, “Aar. den Administrateur van het Predi
kauten Pensioeu Ponds £6 lSs.”; terwiji op dezelfde blz. to
lezen staat :—

April 20 (1877) “Overhandigd aan den Qu~ostor Synodi to
Smithfield £246 18s. 9d.;”

October 15 (1877) “Aan den Scriba Synodi verautwoord
£40;”

Beer. 5 (1877) “Aan Scriba Synodi verantwoorcl 14s. 7d.;”
Welke sommen

(Zie Syn. Kassa Boek, op blz. 23 on 27, vergeloken met
bis. 28 en 211, en voorts met de correspoudentie, loop
ende over eenige Maanden—stukken, die alien aan heeren
Rationarii van do Synode van 1878 in behooriijke orde
waren voorgeiegd—)

weike sommen, veroorloof mij to zeggon, ter bostemde plaat
sen staan verantwoord.

Ret Resultaat
nu is, dat de somma van £6 15s. stg. in do gerneente Hoopstad
voor hot Predikanten Ponsioen Ponds gohevon, volgens de
Notuien op blz. 298, d.w. zeggen, volgens Rapport van
Rationarii van do Synodo van 1878,
i~oeh door den Qmestor Synodi was ontvangen; noah door
hem onder eenige Fonds—denkbeeldig of werkelijk—was
opgebragt.

ALBS. P. MEIRING,
Qua3stor Synodi.

14 Mei, 1879.

Iv.

(Nott. blz. 3Ia~.)

RAPPORT van de Commissie van Rationarii.

IJHErws. (Jommissie lie8ft do ocr to rapporteren dat zij do
Bu~k~ii vail den HNrw. Quwstor Synocli zoo naauwkeurig
mogeiijk nagozien, en met do stukken claarop betrekking
l~e’~ I ~nde, heoft vergelekcn, en nibs correct hevonden lieeft.
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Ret is UREerwe. Commissie gebleken dat het Synoclale
Ponds een batig saldo heeft van £393 13s. 3d., van welk be-

• drag £387 6s. Sd. in de Nationale Bank te Bloemfontein zijn
gedeponeerd, on £6 6s. 7d. in de handen van den Qua3stor
Synodi zijn.

Ret Predikanten Fensioen Ponds bedraagt £1245 2s. 10d.,
welke som als vaste Deposit in de Nationale Bank geplaatst
is, en renten opbrengt gedeeitelijk a 5 en gedeeiteiijk a 6
per cent, per annum

Ret Ponds voor on- en minvermogende joncjelingen die zich
nan de Evangelic Bediening wenschen te wijden is op dit
oogenblik siechts £55 12s. 9d. stork.

Be gelden behoorende tot het Fred. TVecluwen Ponds zijn
alien aan den REerw. Aigemeenen Qu~stor van dat Ponds
verantwoord.

Be Commissie acht het haren plicht UREerw. opmerkzaam
to maken op ongeregeidheden in de verantwoording van
Heeren Rings Qu~stors, waardoor en aan den Qu~stor
Synodi Sn nan de Rationarii onnoodige moeielijkheden worcien
veroorzaakt.

Meenende hiermede voldaau to hebben aan do ons opgedra
gene taak, hebben wij de ocr te zijn

UREerws. Dw. Dienaren

JORANNES 0-. OLIVIER.

B. J. WESSETJS.

C. P. THERON.

(Nott. biz. 337.)

RAPPORT van de Synodale Comm issie.

Be Commissie heeft de eer aan dc REerw. Synocle to rap
porteren dat zij tweemaal vergaderd is geweest, en hot vol
gende door haar verrigt is gewordlei~.

1. ~ hebbende dat de Acte -ran Overee~i
komst (Trust Dcccl) ten opzigte van hot Opvoedings Institnut
(Eunice) te Bloemfontein, door den REd. Volksraad aange
uomen en bckraehtigcl was, heeft UHEerws. Commis~ie good
gevonclen tot Cnratoreii namens do Kerk to benoemen ~
WKd. heercu B. hines, Dr. Krause, en 4. 0. Fraher.
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2. Heeft zij het baron plicht geaeht den dank der Synode
toe te brerigen aan de heeren leden van hot Bestuur, die tot
dus verre de Kerk in deze zaak hebben gediend.

3. Heeft do Commissie het noodig geacht de verschillende
gemeenten der Kerk te herinnerell aan bet besluit der Synode
en haar to verzoeken, do haar door de Synode opgelegde som
men, ten behoeve van het Instituut Eunice, ten spoedigste in
to betalen.

4. Heeft de Commissie zich in correspondentie gesteld met
de Ned. Geref. gemeenten van Griqualand West, met betrek
king tot de door haar begeerde inlijving in oaze Kerk; uit
welke corresporidentie het gebleken is dat, wegens bet besluit
van genoemde gemeenten om zich tot eene zelfstanclige Kerk
te organiseren, die inhijving niet langer noodig geoordeeld werd.

5. Met lietrekking tot bet administreren der Kerkelijke
Fondsen heeft de Commissie, iia ingewonnen advies, goed
gevonden van geene Kamer van Koophandel gebruik te maken,
maar wel om de golden als vaste Deposita in do Nationale
Bank to plaatsen.

6. Heeft de Ciommissie de heeren Administrateurs van bet
Predikanten Pensioen Fonds aaugeschreven, en verzocht de by
hen berustende gelden van genoemd Fonds, benevens de
stukken daarop betrekking hebbende, aan den Quiestor
Synodi te doen toekomen. Aan dit verzoek werd slechts ten
deele voldaan; en uwe Commissje is van corded dat bet
hoogst wenschelijk is dat do Synode hiervan kennis neine.

Meenende hiermede ecu kort overzigt gegeven to hebben
van het work door mis verrigt, hebben wij de eer ons to
noemen.

UHEerws. Uw. flienaren en Broeders in Christus,

JOHANNES G. OLIVIER,

Voorzitter.
C. FRASER,

ALBS. P. MEIRING, Scr{ba.
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(Nott. blz. 338.)
jAARLIJKS VERSLAG der Synodale Zending

Cornmissie.

Uw Roog Eerws. Commissie heeft de eer het volgende to
rapporteren

1. Tot hiertoe is de Zending Commissie niet geslaagd in het
verkrijgen van eenen Zendeling voor Witsieshoek. Reeds
driernalen is er beroepen geworden, en wel op de Eerw. Heeren
Bieterlein, Eransche Zendeling in Basutolaud; Dempers, Zen
deling van het Sions Kapel, Paarl; en Schroeder, vroeger
werkzaam onder de Korannas. Beide eerstgeuoemden hebben
bedaukt, en van laatstgenoemden hebben wij tot hiertoe geen
autwoord ontvangen.

2. Be Zending Commissie heeft zes malen in hot afge
loopen jaar vergaderd.

3. Be WelEerw. 0-. A. Ma~eder, onze Tresorier, ageert als
Consulent van Witsieshoek. Hij heeft de Zeuding gemeento
aldaar driema~en bezocht in het afgeloopen jaar. Ook zijn de
beide andere leden der Commissie aldaar geweest.

4. Be bydragen der gemeenten waren niet bemoedigend.
Wij waren verpligt ter afbetaling van oude schulden eene
niouwe boning van £50 to sluiten. Be ontvangsten van Mci
17, 1878 tot 1’ilei 14, 1879, beliepen op £261 lBs., uitgave
£224, latende een batig saldo van £37 9s. 44.

5. Be gemeenten van Fauresmith, Hoopstad, en Liadley
droegen niets bij. Laatstgenoemde besteedde hare bijdragen
nan de plaatselijke Zending aldaar.

6. Hoe heeft do Zending Commissio te handelen indien
Kerkeraden aanzoek doen ter ondersteuning der plaatselijke
Zending?

7. Be Zending Coinmissie beveelt aan dat de plaatselijko
Zending ondersteund worde, en dat er to~ dat doel geko11ek~
teerd worde, dezo bijdragen te worden gestort in de Syn.
Zending Kas.

j 8. Be Voorsitter der Commissie was onlangs to Witsieshoek.
Hij vond do statie on het vee behoorende aan do Zending in
redelijken orde.

Be Commandant, do WeIE4. heer Jacobs, houdt 0011 goed
oog over do statio, ook stelt hij belang in do scholen. Hij ver

D
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dient den dank der Kerk voor zijne hartelijke medewerking.
Des Zondags wordt er geregeld dienst gehouden door eenen
der ouderlingen der zending gemeente. Be opkomst is goed,
ook worden de kiassen geregeld gehouden. Be school te
Lefika is acthternitgegaan. Te Manonsa is de onderwijzer
wegens wangedrag afgezet; tijdelijk is er em aangesteld, tot-
dat do onderwijzer van Morija ontboden zal aangekomen zijn.
Be school bij Rantsani (Nanahadi) in bloeijenden toestand.

Wij hebben de eer ons te noemen

Uwe HoogEerwe. onderdanige Bienaren en Broeders,

0. P. THERON, Voorzitter.

R. H. VANDEWALL, Scriba.

VIE.

(Nott. blz. 338.)

VERSLAG van den Tijdelijk Waarnemendeii
Penningmeester der Synodale Zending Corn
rnissie.

UHEerws. T.W. Penningmeester heeft de eer het volgendo
omtrent den finantieele toestand der Oommissie te rapporteren:

Be bijdragen der versohillende gemeenten waren over het
algemeen geringer dan zelfs die van bet verleden jaar.
Enkelen hebben ons niets toegezonden.

Ter dekking onzer schulden waren wij verplicht eene
nieuwe leening te sluiten van £50.

Wij verblijden ons echter te kunnen melden dat o.a. de
Bank Wissel van £100, alsmede de £100 san den WelEerw.
beer Maeder verschuldigd, met de renten zijn afbetaald.

Wij kunnen niet nalaten voor UHEerws. aandacht te brengen
dat er personen waren wier harten voor de Zending Zaak
gQopend waren, en nieuwe bijdragen toezonden. O.a. dienen
vermeld te worden, bijdragen als van den WelEd. beer
J. 0-. Fraser £5 3s. 6d. en van den WelEd. beer T. Maeder £10.
Mogen er velen gevonden worden die hun voorbeeld volgen.

Be volgende zijn de bijdragen der verschillende gemeenten
van 1 Jan., 1878, tot 30 April, 1879:

I
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Winburg . £15 15
Fauresmith 25 0
Smithfield 12 12
Bloemfontein 47 16
Harrismith 12 0
Boshof 4 6
Jacobsdal 10 14
Kroonstad 10 0
Phulippolis 17 13
Edenburg 13 5
Bethulie 19 3

0 Bethlehem £25 1 0
0 Rouxville 4 3 0
0 Wepener 7 0 0
9 Ficksburg 7 5 0
0 Ladybrand 20 11 0
0 Frankfort 4 16 3
3 Heilbron 0 0 0
0 Bultfontein 3 17 6
4 Brandfort 0 11 0
6 Lindley 0 0 0
6 Hoopstad 2 10 0

UHEerws. Dw Dr.,
R. H. VANDEWALL,

Tydelijk. Waarnm. Penningmeester.

VII.
(Nott. blz. 346.)

Met hoog aohting,

Bloemfontein, 16 Mei, 1879.

VERSLAG van de Rationarii om de Boeken van
den Qu~stor der Zendinçj Commissie na te
zien.

HooGEERw. HEER!
Uwe commissie tot het nazien van de boeken van den

Qu~estor der Zending Commissie heeft de eer hot volgende te
rapporteren.

1. Dat zij geene quitanties kan vinden die betrekking
hebben op het laatste jaar, waarnaar zij de al dan niet
rectheid der posten op do Credit zijde voorkomende son
kunnen beoordeelen.

2. Dat zij gevonden heeft dat op rekening van uitgaaf £5 te
veel is opgebracht, zijude reuten tegen 5 per cent., over de
maauden Januarij en Februarij, 1878, op een kapitaal van £100,
in plants van £5 16s. 8d., slechts 16s. 8d.

P Overigens is de optelling naauwkeurig.
Meenende hiermede ann de ons opgedragene tank te hebben

p voldaan, hebben wij de eer te ziju,
HoogEerw. Heer,

UHEws. Dinstw. Dienaren en Broeders,
E. A. J. PU TOIT, V.D.M.
0-. W. B. VAN PER LING-EN.
J. MARAIS.
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VIII.
(Nott. blzz. 339.)

RAPPORT.—Grey College—I 879.
ian de Roog-Eerw. Synode der N.G. Kerk, zitting houdendo

te Bloemfontein op 14 Mei, 1879, en volgende dagen.
Be ondergeteekende heeft de eer aan uwe HoogEerw. Ver

gadering het volgencle versiag te geven over het Grey College:
Ret afgeloopen jaar was in sonamige opzichten misschien

een der ongunstigste in de geschiedenis van genoemde Inricht
ing.

Be ongesteidheid van den Hoofdonderwijzer der Lagere
School, den heer Carmichael, waarvan wij in ons vorig versiag
melding maakten, daurde nog geruimen tijd voort. Be
Rulp-onderwijzer voor het Hollandsch, de beer Kirchner, nam
zijn ontslag aan ‘t einde van het eerste half-jaar. Be kweeke
ling-onderwijzer F. P. Naudé verliet de Inrichting onver
wachts; en do heer J. L. Masson, Con-Rector en Hoofd der
Kostscbool moest aan ‘t eincle van hot derde kwartaal door do
Curatoren worden outsiagen. Hoewul geen moeite on kosten
werdoll ontzien, do lecmben die aldus ontstonden, telkens door
tijdelijke aanstellingen zóó good rnogelijk aan to vullen, kon
toch de zóó dikwijls herhaalde verwisseling van personeel niet
anders dan ongunstig werken; betgeen nit de getallen reeds
blijkt. Want hot aantal leerlirigen op het Register dat gedu
rende hot eerste kwartt~al des jaars 1878 reeds tot 107 was ge
klommen, daalde in do laatste heift tot 78; en het aantal kost
leerliugen insgelijks van 28 tot 13.

Terwiji de Lagere School door genoernde omstandigheden
op gevoeligo wijze benadeeld word, heeft de Hoogere School
hot voornamelijk aan den onvermoeidon ijver en de bekwaana
heid des Rectors to danken dat zij hare reptitatie bleef hand
haven. Trouwens twee leerlingen derzelve hebben hot Matri
culatie-Examen der Kaapsche Universiteit met good gevolg
mogen afieggen, do ecu zelfs onder do met lof vermelden.

Ret is den Curatoren eindelijk gelnkt bekwame onder
wijzers te vinden en mm te stellen, die voor de hun toege_
wezon vakken volkomen bevoegd zijn, en ons doen hopen dat
zij in hun werk zullen volharden, en, onder do biding en met
hot voorbeeld van den geacliten Rector, hot College in toene
mende mate doen bloeien. In do Hoogere School is den Rector
als Assistent voor de Engelsche en Mathematische vakken ter
zijde gesteld do hoer J. Samuel, die sedert 1 October 11. work
zaam is. Be leidillg der Lagere School, aismede het beheer
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over de Kostschool, zijn aan den heer Carmichael opgedragen,
die volkomen hersteld. is, en bijgestaan wordt door den hoer
Hosking voor ‘t Engelsch, en den beer Van der Post voor
Hollandsch. Doze twee hnlponderwijzers zijn met do voor
waarde aangesteld, dat zij mede in bet College gehuisvest zijn,
en aan het toezicht honden over d.c kostleerlingen deelnemen.
Ret getal leerlingen is dan ook reeds in hot eerste kwartaal
van dit jaar (1879) tot 85, en het getal kostleerlingen tot 20
aangegroeid. Ret verdient zeker opgemerkt te worden dat er
slechts é5n Gonvernements kweekeling in het College is.

Be nieuwe gebouwen konden, nit hoofde der ongunstige
tijdsomstandigheden, niet worclen voortgezet. Doch de mate
rialen zijn thans van Port Elizabeth op weg, en wij hopeu dat
doze uitbreiding en verbetering onzer Iurichting weidra vol
tooid zal ziju. Het versiag van den Thesaurier wordt hierbij
gevoegd, en toont, tot onze voldoening nan, dat d.c finantieeie
toestand van het Grey College in den laatsten tijd ontegen
zeggelijk verbeterd is. Terwijl hot vorig jaar met een
nadeelig saldo van £154 4s. tOd. sloot, was er nu aan hat
einde van hot laatste jaar eon batig saldo in kas van £130 18s.
Sd.

Wij hebben goede reden to verwachten dat ons volgend ver
slag veel gunstiger sal kunnen zijn.

Namens de Commissie van Cnratoren,
GUSTAV RABLOFF, Voorzitter.

Bloemfontein, 1 Mei, 1879.

VIIIB.
VERSLAG van den Staat der Inkomsten en

Uitgaven van het Grey College te Bloem.
tein, O.V.S., loopende van primo Januar
tot en met ultimo December, 1878.

INKOMSTEN.
1. Aan Gouvernements toelaag ... ... ... £1400 0 0
2. ,, Huishuur ... ... ... ... ... 100 0 0
3. ,, Renten ... ... ... ... ... 93 0 0
4. ,, Voorschot op Sehoolbehoeften, terngbetaald 57 17 10
5. ,, Schoolgelden ... ... ... ... ... 485 18 3
6. ,, Waterbelasting, terngbetaald door Mr.

Masson ... ... ... ... ... 6 0 0

Somma £2142 16 1
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UITGAVEN.

1. Aan Nadeelig Saldo van 1877
2. ,, Schoolbehoeften
3. ,, Salarissen
4. ,, Renten ..

5. ,, Instandhouding van Gehouwen
6. ,, Municipale belasting
7. ,, Bank Cheque Book en Zegels
8. ,, School meubels
9. ,, Advertentien

Batig Saldo in Kas

BOUW PONDS.
Nienwe College gebouwen, gecon.

tracteerd voor
Toelaag door den HoogEd. Yolks

raad voor deze gebonwen

1. Kapftaal schuldig sedert 1875
op College gebonwen

2. Batig saldo in Kas

£154 410
811510

1601 6 8
6719 0
4012 0
36 0 0

0 910
25 1 6
480

13018 5

Somma... £2142 16 1

£3080 0 0

2800 0 0

Meer kosten als G-ouvernements-Toelaag
Reeds ontvangen van de Gouver

nementsToelaag £933 6 8
Betaald aan den metselaar, lste

paaijement ... 354 15 0

£ 280 0 0

Batig saldo in kas £57811 8
N0TA.—Aangezien bet transport van Port Elizabeth

naur Bloemfontein, tot dus verre, veel
hooger geweest is als waarvoor gecon
tracteerd werd, is het voortgaan met de
nieuwe gebouwen nit gebrek aan toereikende
fondsen tijdelijk moeten gestaakt worden.

STAAT DER KAS.

£1000 0 0
130 18 5

Totaul der schuld ... ... £ 869 1 7

Aldus opgemaakt to Bloemfontein, in den Oranjevrijstaat, op heden
den 2 Januari, 1879,

door mij,
DR. C. J. G. KRAUSE,

Thesaurier Grey College.
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Ix.
(Nott. blz. 341 et alibi.)

RAPPORT over het Instituut “Eunice,” 1879.

Aan do HoogEerw. Synode der N. 0-. Kerk van den Oranje
vrijstaat, sitting houdende te Bloemfontein, op 14 Mei en
volgende dagon.

Be ondergeteekendo, namens de Commissie van Curatoren,
voor het Instituut “Eunice” heeft de eer hot volgend rapport
aan Uwe HoogEerw. Vergadering voor to leggen.

1. Hot werk in genoemde Inrichting werd in hot afgeloopeñ
jaar, in weerwil van onophoudolijke moeilijkheden van allerlei
aard, geregeld en gezegend voortgozet. Hoowol er verschei
done malon vorandoringon in hot onderwijzend personoel
plaats vonden, en er telkens tijdelijko schikkingon moesten
gemaakt worden, die, gelijk in den aard onser plaatselijko
omstandigheden ligt, niet altijd naar wensch en eisch konden
zijn, is once school toch moor en meer bevestigd goworden in
hare positie ale do bosto Meisjesschool in doze stad. Meer
malon is zuiks gebleken uit het gotuigenis van deskundigon
(zelfs vijauden) die opzettelijk do verschillende Inrichtingen
van Onderwijs hier ter stede hebben bezocht, on nit do schrif
telijke en openbare oxamens door do leerlingon afgelogd.
Voel hobben wij to dankon nan do bekwame Directrice, die
dikwijls hare krachten overeischt, en aan eonigo haror second
anton, dio met do meeste getrouwheid in haar work voiharden.
Sedert hot begin van dit jaar heeft het Instituut eon groote
aanwinst ontvangen in Mejuffvr. Rittnian, die, behalve hot
gowoon werk, do voorbereiding eeniger leerlingen in do clas
sieke vakken voor het Matriculatie-examon voorstaat. Be
damo die vooral hot onderwijs in de Muziek zal leidon,
Mejuffvr. Von Stettler, is eerst voor eenige dagon gearriveerd.
Zoodra do secondante, die nog uit Engeland wordt verwacht,
aangekomen cal zijn sal hot gotal onderwijzeressen volledig
wezen; en wanneer or eerst gewerkt kan worden condor do
huip van tijdelijk-benoemde oxternen, cal menige moeilijk
heid, waarmede thans nog gekampt wordt, overwonnen
cijn.

Be Bewaarschool verloor in October 11. do diensten harer
eerste Onã[erwijzeres, die nog steeds gemist wordt, omdat do
tijdelijke plaatsvervangster niet in allo opzichten boantwoordt,
en do uit Europa verwachte opvolger nog niet ter plaatse is.
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Ret getal kostleerlingen en dagscholieren is tot dus ver
nagenoeg hetzelfde gebleven, geiijk in ons vroeger verslag
opgegeven, nL, altijd grooter dan de ruimte zouder ongemak
gedoogt. Be nienwe vertrekken, z66 lang geleden reeds
begounen, wachtea nog steeds op hunue voltooing, omdat do
noodige materialen eerst oniangs her zijn aangekomen.

2. Ret is ons aangenaam te mogen borichten dat de “Trust
Deed,” welke door de vorigo vergadering der HoogEerw.
Synode (zie Nott. van 1878, hi. 280) werd behandeld, voor
ledon ~aar door den HoogEd. Volksraad is vastgesteid ge
worden, en wel in volkomene overoenstemming met do
wenschen onder Synode dienaangaande. Krachtens de bopal~
ingen van genoemd document, werden door het Wetgevend
Bewinci in dezolfde zitting ten vorigo jare, tot Curatoren van
hot Instituut benoemd, ten einde de Regeoring to vertegen_
woordigen: de WelEerw. heer J. Scott en do WelEd. heeren
W. W. Collins en B. 0. Keliner, M.D. En, onder datum van
30 Juli, 1878, door do RoogEerw. Synodale Commissie, ten
beho~ve der Ned.Ger. Kerk van don Oranjevrijstaat, de
WelEd. heeren J. G. Fraser, R. Tunes en Dr. Krause. Do
Commissie, welke sedert April, 1874, werkzaam geweest was,
trad dien tongevoigo af, en do gonoemdo zes heeren met den
ondorgeteokende als Voorzitter, volgens Trust Deed, aanvaar
den hunno verantwoordiglijkheid. Daar do Trosorier, do hoer
B. Innes, editor bijna hot geheelo jaar op eono rois naar
Europa afwozig was, do hoer Collins wogens don zwakken
toestand zijuer gezondheid en Dr. Keliner wegens zijno
d~’ukko praktijk zeor zolden ann do werkzaamheden der Corn
missio konden deolnemen, viol do last to zwaarder op do vier
overigo loden. Do hoer Carol Krause heeft als plaatsvervan
gor van den Tresorier tot op den huidigen dag ons belang
rijke diensten bowezon, en vordiont den hartelijken dank onzer
Kerk.

Tot ons leedwezen kunnen wij hot Reglement van het Insti
tuut, dat wol ontworpon, maar nog niot door onze gohoolo
Cornmi~sie goodgekeurd is, aan Uwo HoogEerw. Synodale
Vergadering nog niet ter bekrachtiging voorloggon.

3. Overeonkomstig Synodaal bosluit van 17 Mei, 1878,
hebben do Curatoren van versohullonde gomoenton onzer Kerk
bijdragon ontvangon tot delging der schuld van £2,500. Uit
bijgaando lijst blijkt dat tot heden ontvangen werd do sorn
van £1844 2 6
en dat dus nog vorschuldigd is 655 17 6

£2,500 0 0
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Van harte when wij hopen, dat hot nog ontbrekend bedrag
ons spoedig zal worden ter hand gesteld; en dat de dug niet
verre is dat doze kostbore Inrichting, zoo nauw aan onze
Kerk verbonden, van den schuldenlast bovrijd zal zijn.

Over de loopende inkomsten en uitgaven van hot Institunt
is het den ondergeteekende niet mogelijk Uwer HoogEerw.
Vergadering eene Rekening Oouraiat voor te leggen. Dc
waarnemende Tresorier heeft er goon tijd toe kunnen vinden.
Pooh het is met innige voldoening dat hij verzokeren kan, dat
do inkomsten de uitgaven ruim dekken, indien do achtorstal
lige schoolgelden slechts inbetaald worden.

Wij eindigen met den wensch dat do lodon uwer HoogEorw.
Vergaderillg, vooral dezulken die nog onbokond zijn met hot
Instituut, doze gelegenheid to baat mogon nomon en de
Inrichting zelven gaan inspocteeren.

GUSTAV RADLOEF,

Voorzitter der Cominissie van Curatoron van hot
Institnut “Eunice.”

Bloemfontein, 16 Mei, 1879.
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IXB.

Overzich,t cler bijclragen vc~n de versch’~llende gemeenten voor

het Insti uut “Eunice.”

Juni, 1878, Bethulie
Juli, ,, Smithfield

Brandfort
Lindley
Rouxville

Aug. ,, Edenburg

,, ,, Winburg
Boshof,, ,,

Bloemfonteju,, ,,

Sept. ,, Phi]ippolis
Bethlehem,, ,,

Bloemfonteju,, ,,

Rouxville,, ,,

Oct. ,, Hoopstad
Eicksburg
Wepener
Boshof,, ,,

Fauresmith
Heilbron,, ,,

Deer. ,, Bloemfonteju
Nov. ,, Wepener

Fauresmith,, ,,

Febr. 1879 Fauresmith
April ,, Lindley
Mci ,, Smithfield

Boshof,, ,,

Kroonstad
Jaoobsdal,,

£75 0 0
75 0 0
81 0 0
20 0 0
49 4 0
70 0 0

195 0 0
16 0 0
1710 0

145 0 0
125 0 0
1912 6
6516 0
38 0 0
30.00
32 0 0
10 0 0
50 0 0
30 0 0

198 0 0
20 0 0
75 0 0
30 0 0
53 0 0

V 100 0 0
119 0 0
80 0 0
25 0 0

£1844 2 6
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IXc.

Overzioht der op 16 Mei, 1879, nog verschulc~igde b2~jdrctgen
‘voor hot Inst’ituut “Eunice.” (Zie Syuodaal besluit van
17 Mei, 1878. Vergi. de lijst, Synod. Nott. van 1878, blz.
310.)

Bloemfontein ... ... .. ... £ 59 17 6
Harrismith ••. ••. ••. ... 145 0 0
Kroonstad . 65 0 0
Wepener ... ... ... •.. 3 0 0
Ficksburg ... ... ... ... 65 0 0
Ladybra~id ... ... ... •.. 85 0 0
Reilbron ,.. ... ,•. ... 65 0 0
Jacobsdal ... ,.. •. 25 0 0
Frankfort ... ,.. “. •.. 78 0 0
Buitfontein ,.. ... ... •.. 58 0 0
Brandfort ... ,.. ,.. •.. 7 0 0

£655 17 6

x.
(Nott. blz. 347.)

RAPPORT._RechtsCOmmis~e.
Bloemfontein, 18 Mei, 1879.

Aan de HoogEerw. Synode der N. G. Kerk van den O.V.S.
Be oudergeteekenden, leden der RechtscommiSsie, hebben

de eer hot volgende versiag ann de HoogEerw. Synodale Ver
gadering to doen.

§ 1. Een schrijven, gedateerd Elaudspruit, 24 Feb., 1879,
en geteekend door C. J. Cilliers, bevat hat voorstel, dat door
de Synode de eerste dagen van Januari als biddagen bepaald
worden, overeenkomstig het gobruik in de Kaapkolonie, en
dat zulks, benevens hat onderwerp van elken dag, telkens in
December vooraf officieel wordo bekend gernaakt.

Uwe Commissie wenscht ann to radon dat in den Herder
1i~ken brief aan onze gemoenteu aanbovolen worde, do week des
gobods in hot begin des jaars, met de onderworpon voor ioderon
dag, golijk die wogo do Evangeliesche Alliantio worden vast
gesteld, waar to nemen.

§ 2. Twee beschrijvingspuntofl door don Predikaut van
Rouxville, to laat ontvangen.

~ 3. Eon Beschri~viugSpunt door den Kerkeraad van ICroon
stad, eveneons to laat ontvaugen. Ten opzichte dozer Be
schrijvingspuflten oordeelt uwe Commissie dat men zich te
houden heeft aan hetgeen Art. 21 onzer Kerkwet dienaan
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gaando bepaaJt; doch, ziendo dat twee der voorgestelde
onderwerpen door de Besohrijvingspunten 7 en 23 onder de
aandacht der Synode zullen gebraoht worden, zoo heeft Uwe
Commissie met ineerderhejd van stemmen besloten, de behau~
deling van bet gewichtig onderwerp dat vervat is in het
tweede der genoemde te laat ontvangen Beschrijvingspunten
door den Predikant van Rouxvjlle in deze zitting der Hoog~
Eerw. Synode aan te beveleu.

* 4. Eene Memorie, dd. Kareefontein, 17 Maart, 1879, met
88 naamteekeningen, bevattende, eerst het verzoek om do
stichting eener afzonderlijke gemeente te Kareefontein, en
daarna in eon ~‘Nota Bene” den wensch om vooreerst voor 4
of 5 jaren als Kerkplaats onder do gemeente Wepener to
mogen behooren.

Na lang en rijp beraad heeft Uwe Oommissie gemeend hot
volgende antwoord op deze Memorie aan Uwo Hooge Ver
gadering te moeten voorleggen, naml. :—

“Hoewel do Synode de willekenrige stichting, zonder
inacbtneming der kerkelijko verordeningeri, van nienwe ge..
meenton, ten sterkste moet afkeuren, zoo besluit zij nochthans
in zódverre aan do wensehen van Memorjaljston van Karree
fontein to voldoen, dat zij kerkelijk mogen sorteeron ondor
Wepener, en besinit zij verder eeno Commissie aan to stellen
om eeno lijn te bepalen tusschen de gemeenten Wepener,
Bloenafontein, en Smithfield, en aan den Korkeraad van
Wepener op te dragon zoodanige sohikkingen te makon,
waardoor in de behoeften van Memorjaljsten zal kunnen
worden voorzjen.”

Eindelijk neemt uwe Commissie de vrijhuid. in verband met
doze zaak, aan de hand to geven, dat, met ‘t oog op do wille
keurige en onvoorzichtige wijze waarop er telkens in hot
bolang van speculateurs nieuwe Dorpjes worden aangolegd,
die, vooral zoodra hot Vrijwillig Beginsel zou wordon inge
voerd, onser Kerk groote moeielijkheden zullen bareri, ouze
gemeenteleden in den herderlijken brief tevens tegen dit
gevaar gewaarschuwd worden.

Meenende hiermede do ous opgelegde taak te hebben vol..
bracht, noenlon wij ons,

enz., enz.,
C. FRASER, Voorzitter.
J. H. VAN WYK.
GUSTAV RADLOFF, Scriba.
J. I. MARAIS.
R. B. MCDONALD.
D. J. LEROUX.
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EESCHR]JVIN(SPUNT.

(Zie de Syn. Notulen op bladz. 347, 332).

2. Er worde uit elken Kerkeraad eene Regtscommissie be
noemd, bestaande uit den Voorzitter en twee Ouderlrngen,
om in geval van ontucht, zaken die vain bijzonder delicatem
aard ~ijn, in behandeling te nemen, en daarover uitspraak
te doen.

Dezelfde Commissie ondersoeke naar de echtheid van het
berouw van geceiisureerde leden, die van kerkelijke censuur
begeeren ontheven te worden, en rapporteere ann den vollen
Kerkeraad, die aisdan ontheffing van censuur verleenen ~al,
of niet, naar gelang van omstandigheden

Fredikant van Rovxville.
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