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Geene Exemplaren worden voor echt erkend dan die
geteekend zijn door den SCRIBA SYNODI,



DE NEGENDE
flOOG-EEX~W. VE~GADE~IXNa

DER

SYNH)E VAN BE NED. GEREFOUTEERB~ KERI(
VAN DEN ORANJEVRIJSTAAT

WORDT GEHOUDEN IN DE KERR TE BLOEMFONTEIN, OP

Woenedag, den l2den. Mel 1880 en volgende dagen.

EERSTE ZITTING.
Ingevolge kennisgeving in het Officieel Orgaan der

Kerk, nemen Afgevaardigden zitting, volgens den ouder
dom der gemeenten, ten tien ure des voormiddags.

De Hoog Eerw. Moderator bekleedt den Voorzitterstoel.
Hij doet zingen Gez. 46: 52, 55; leest Efez. 4: 1-—16. en

gaat in het gebed voor.
Hij leest vervolgens de kennisgeving ter oproeping dozer

Vergadering voor, en eischt de Credentialen op.
~,rerschenen zijn van den Kerkeraad der gemeente van;

1. WINBURG: de Predikant en de Ouderling S. F.
du Plessis;

2. FAURESMITH: de Predikant en de Ouderling 0. J.
Visser;

3. SMITHFIELD: de Predikant en de Ouderling L. J.
Wessels;

4. BLOEMFONTEIN: de Predikant en do Ouderling
J. J. P. Prinsloo;
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~5. IURRISMITIT: do Predikant en de Ouderling
Samuel Beukes~

b. I3osFIoF : do Predikant en de Ouderling G. F.
Joubert;

7. JACOBSDAL: de Predikant en de Ouderling N. F.
Pretorius;

8. KROONSTAD: de Ouderling Phil. Botha;
~). PmL1PPOL1S: de Predikaut en do Ouderling Christ.

C. Snyman
10. EDENBURc~: do Predikant en do Ouderling S. W.

Dippenaar;
11. BETHULIE: do Predikant en de Ouderling G. van

Niekerk;
12. BETHLEHEM: de Predikant en de Ouderling J. C.

Muller;
13. R0UXvILLE: do Preclikant en do Ouderling W. F.

Joubert;
14. WEPENER: (10 Ouderling 0. D. J. du Toit;
15. Fioi~sBuRG: de Predikant en do Ouderling A.

Olivier;
16. LADYBRAND: van bier is niernand versohenen;
17. FRANKF0RT: de Ouderling J. J. Roets;
18. HEILBRON: de Predikant en do Ouderling A. M.

Horak;
19, BuLTFONTEIN: do Predikant en do Ouderling

J. H. Viljoen;
20. BRANDFORT: do Ouderling A. H. le Roux;
21. LINDLEY: do Ouderling C. J. Cilliers;
22. HOOPSTAD: do Ouderling C. J. Welman; on
23. SENEKAL: niernand.

Do Voorzitter verklaart nu do Vergadering, de Neqende,
voor wettig geconstitueerd en verleent gelegenheid, aan
merkingenop do ingediende G-eloofsbrieven voor to dragon.
Op den Geloofsbrief van Bethlehem wordt aangemerkt dat
als Seoundus een Diaken was benoernd; en gewezen op eene
juformaliteit in het Credentiaal van den Kerkeraad der
gemeente van Frankfort.

De Voorzittor heet nu do Vergadering welkom, inzon
derheid de Predikanten van Heilbron en Buitfontein, die
voor de eerste maal ~itting nemen en vermeldt met dank-
bare herinnering het vertrek van den Predikant van
Wepener.

\Tan den Predikant van Ladybrand had do Voorzitter te~
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borigtofl dat hij met zijn Afgevaardigde was aangekomen
en spoedig ter ~Tergaderiiig hoopte to vorschijnen; dat
ook do Afgevaardigde van Sonekal hier wordt verwacht.

Hot is hot voorregt der Vergadering, tevens aanwozig
to zien de Predikanten van Dc (Zuider) Paarl, (Jolesberg
en Philipstown, in de Kaapkolonie, tot welke Broeders
do HoogEerw. Moderator, namens de Synodo eon
gepast woord van verwelkoming en zegenwenech
rigtte.

Do Vergadering wordt verdaagd tot kwartier over twaal
veil heden middag, als wanneer de plegtigo opening ge
schieden zal; en de HoogEerw. Assessor met den Afge
vaardige van Bloemfontein benoemd om ZHEd. den Staats
president af te halen.

Voorts bepaah d~ Voorzitter dat na de Oponingsdienst
zal worden te kennen gegeven wanneer do namiddag
zitting zal aanvangen.

Do Openingsclienst heeft plaats op den bepaalden tijd.
Dc loden gaan de Kerk binnen naar den oudordom der
gemeenten on nemen hunne plaatsen in. Do Voorzitter
treedt voor do Vergadering en ecu aanzienlijk gehoor op,
en houdt do Opeuingsrede naar aanleidiug van 1. Cor. 15.
58. De verrigtingen wordon opgeluisterd door een wel
geoefend koor en orgeispel.

Handelende over het ous toevertrouwde werk noemt hij
achtereenvolgens in beschouwing hot lieerlijke daarvan;
do vereiwliten claartoe; do verzekering daarbij.

Wordt m~ ontvangen en gelezen de Geloofsbrief van den
Kerkeraad der gemeente van Ladybrand. Vandaar zijn
verschenen, do Predikant en do Ouderling, Jan Jacobus
de Villiers. Do Vergadering wordt verdaagd tot ten drie
uro heden namiddag.

Na do Pauze worden met volstrekte meorderheid van
stemmen achtereenvolgeus gekozen: tot Moderator, do
Predikant van Bethulie on tot Assessor, do Predikant van
Winburg.

Do Moderator den Voorzittorstoel innemende rigt ecu
woord naar do gelogonhoid tot do Vorgadering. Na hem
ook do Assessor.

Wordt met eonparige ~temming achtereenvolgens be
5loten,—1: “DezoVergadoring betuigt haren dank aan don
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afgetreden Moderator en Assessor voor de diensten der
Kerk in deze betrekkingen bewezen en nan den eerste
tevens voor de Openingsleerrede door hem uitgesproken;”
2: “Be Openings Leerrede worde met goedgunstig verlof
van den Redenaar in het Officieel Orgaan der Kerk ge
publiceerd.”

Be Voorzitter best missive van den Predikant van Kroon
stad, d. d. Paarl,5 Mei, 1880, kennisgevende dat hij wegens
ongesteidheid van ZWEerw. ochtgenoote verhinderd werd
do Vergadering bij te wonen. Hierover betuigt bij monde
van den HEerw. Voorzitter do Vergadering haar leedwezen.

Tot de werkzaamheden overgaande worden bonoemd,
achtereenvolgens: tot R’egtscommissje (Art. 20) do Pro
dikanten van Bloemfontejn, Winburg en Ladybrand, en
do Ouderlingen van Fauresmith, Rouxville en Edenburg;
tot Rationarii (Art. 24) de Predikanten van Ficksburg,
Buitfonteju, Jacobsdal. en Smithfield. Op voorstel van den
Predikant van Ladybrand wordt besloten, geen “Corn
missie van bezigheid” te benoemen. Tot assistenten
Scribas worden benoemd de Predikanten van Fauresrnjth
on Boshof.

Hot Reglement van orde, Art. 12. wordt derVergadering
voorgelozen en daarna de tijd der zittingen bepaald, die
plaats hebben zullen van 10 tot 1 en van 3 tot 5 uur
dagelijks.

Op een wenk des Voorzitters wordt do Vergadering
toegesproken door den Predikant van Be Paarl. Gewagende
van hot droovig verleden in de gesohiedenis derKerk sedert
1862, wijst hij op het Godsbestuur, blijkbaar uit den
vooruitgang, zigtbaar in Kerk en Staat; en wil ten slotte
dat doze Synode bedaoht zal zijn op het benoemen van
eene Commissje tot hot afnemen van hot Adrnjssje Examen
tot do Theol. Kweeksohool voor de Kerk van den Vrijstaat,
en op do voordeelen to trekken uit do inrigting ter opleiding
van Onderwijzers aan do Normaalschool, door do Koloniabe
Kork to Kaapstad gosticht. Hij eindigt met eene zogen
bode dat de Hoilige Geest rijkelijk wone en werko in de
Kerk aihier.

Be Moderator dankt den Spreker voor hot woord in don
boezern der Vergadering ne~rgelegd on mode don Prodikant
van Colesberg, die ook kortelijks do Vergadering had toe
gesproken.
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Do Predikant van Rouxville gewaagt van een sohrijven
door Broeders van het Basutoland, dat evenwel flu niet ter
Vergadering is, en verzoekt vervolgens orn verlofnaar huis
te mogen keeren wegens ernstige ongesteidheid van zijn
bejaarden vader. Dit wordt hem gereedelijk toegestaan.

De Notulen van heden worden gelezen en de verrig
tingen geeindigd met dankzegging en gebed door den
Predikant van Philippolis.

Gelezen en vastgesteld ter tweeds zitting der Synode
van 1880, op Zaturdag, den l3Mei, 1880.

JOHS. G. OLIVIER, MODERATOR.
P. A. C. van HEYNINGEN, ASSESSOR.
ALBS. P. MEIRING, SCRIBA.
S. F. PU PLESSIS.
H. J. LUCKHOFF, V.D.M.
C. J. VISSER.
S. J. M. VAN NIEKERK, V.D.M.
L. J. WESSELS.
G. RAI)LOFF, V.D.M.
J. J. P. PRINSLOO.
A. A. VAN PER LINGEN, V.D.M.
S. BEUKES.
J. H. VAN WYK, V.D.M.
G. F. JOUBERT.
E. A. J. PU TOIT, V.D.M.
N. F. PRETORIUS.
PHIL. BOTHA.
C. FRASER V.P.M.
C. C. SNYMAN.
S. W. DIPPENAAR.
G. VAN NIEKERK.
C. P. THERON, V.D.M.
J. C. MULLER.
W. F. JOUBERT.
0. D. J. PU TOIT.
R. H. VAN DE WALL, V.D.M.
A. OLIVIER.
G. A. MAEDER, V.D.M.
J. J. DE VILLIERS.
J. J. ROETS.
P. J. MrNNAAR, V.D.M.
A M. HORAK.
P. A. WINTER, V.D.M.
J. H. VILJOEN.
A. H. LE ROUX.
C. J. CILLIERS.
C. J. WELMAN.
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TWE~~E ZITTING,

De tu’eecle zitting heeft plants in cle Kerk ala do eerste
op Donderdag, 13 Mei, 1880.

Tegonwoordig zijn al do loden op gisteren verschenon,
behalve do Predikant van Ronxville.

Do Voorzitter opent do Vergadering op het tevoren be
paalde unr. Hot gebed worcit geleid door den Predikant van
Buitfonteju.

Do Notulen der vorige Zitting worden gelezen, goedge
keurd en door o’nderteekening van al do leden (Art. 12, punt
24) vastgosteld.

Ann de orde wordt gesteld hot Verslag van den Staat der
godsdienst in do versehillende gomeenten, A~rt. 40. De
Voorsitter leest in verband hiermede aan do Vergadoring
hot Synodaal besluit, Notulon bladz. 352 voor; mede verwij
zende naar do Fakkel op bladz. 48, jaargang 1880, welke
Schets aldaar gesteld, door do Synodale Commissie word
goedgokourd (t. a. p. bladz. 62). Do Vergadering heeft te
overwegen hoe te handelen.

Wordt na cdnige gedachtenwisseling besloten: “Do
Synode hoore en bespreke elk Versiag in geregelde volgorde
afzonderlijk.” Worden vervolgens voorgelezen en besproken
de Versiagen van den Staat der godsdienst van de Kerkeradon
der gemeenten: Winburg, Fauresmith, Smithfield, Harri
smith, Boshof, Jacobsdal, Kroonstad, Philippolis, Edenburg,
Bethulie. En na do Pause, die van : Rouxville, Wepener,
Ficksburg, Ladybrand, Frankfort, Heilbron, Buitfontein,
Brandfort en Lindley.

Het Versiag van don Kerkeraad der gerneente van Bloem
fontein, was niet torVergadering; en dat van Bethlehem word
niet voorgelezen, daar het volgens berigt van den Leeraar
van daar niet was onderteokend, Gedurende hot lezen en
bospreken dozer Versiagen zijn tweo voorstellen ter tafel
gelegd, welke, nadat al do Versiagen zullen zijn gohoord on
bosproken, met nog andere, die nit het besprokene mogen
voortvloeijen zullen worden behandeld,

De Voorzitter stolt aan de orde voor morgen (D.V.) nadat
al do Versiagen sullen siju gelezen, do Rapporten van den
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Sci’iba en Qu~stor Synodi. Be korte Notulon worden
gelezon en de verrigtingen met gebed geeindigd door den
Ouderling van Boshof.

Gelezen en gearresteerci op Vrijdag den 14 Mei, 1880.
JOI-I. G. OLIVIER, MODERATOR.
P. A. C. van 1-IEYNINGEN, Assassoi~
ALBS. P. MEIR]~NG, SCRIBA.

DERDE ZITTXNG~

Be derde Zitting heeft plaats op Vrijdag, 14 Mei, 1880.
Al de loden zijn tegenwoordig behalve do Ouderling van

Bloemfontein. Deze met kennisgeving.
Do Voorzitter opent do Vergadering. Do verrigtingen

worden aangevangen met gebed, waarin do Predikant van
Fauresmith voorgaat. Do Notulon van gisteren worden
gelezen en vastgesteld.

Aan de orde zijn weder do Versiagen van den Staat der
godsdienst. Wordt gehoord hot Versiag van den Kerkeraad
der gemeente ~an (4) Bloomfontein. Daarna die van Hoop
stad en Senekal. Doze Verslagen worden achtereenvolgens
wijdloopig besproken. Brie voorstellen, gisteren en hedeu
ter tafel gelegd, komen in behandeling.

Vooraf vindt eene discussie plaats over bet wenschelijke,
eene mededeeling to hebben van den Staat der godsdienst in
de gemeente Bethlehem. Meer dan é~n voorstel wordt ter
tafel gelegd en eindelijk besloten: “Den Predikant van
Bethlehem worde vergund do gewenschto mededeelirig to
doen.”

Dezo bet woord nemende maakt met dankbaarheid van do
gelegenheid gebrnik, en wenscht do Vergadering toe to
spreken als Leeraar van Bethlehem en niet namens den
Korkeraad. Na doze mededeeling wordt bésloten: “Deze
Synode betreurt het, dat van den Kerkeraad der gemeento
van Bethlehem geeuVerslag heeft kunnen worden ontvangen
en verzoekt bij doze dat do Kerkeraad eon geauthentiseerd
Versing bij den Scriba Synodi indiene.”

Wordt door den Predikant van Winburg ter tafci gelegd,
cone Motie betrekking hebbendo op do afwezigheid van den
Ouderling van Senekal, welke nogthans voor hot tegen
woordige niet in behaudeling wordt genomen.

Wordt besloten: “Doze Vergadering gehoord hebbende do
Versiagen van den Staat der godsdienst in do verschillende

B
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gemeenten besluit, ann eene Commissie nit haar midden
op to dragen, in den geest van bet gehoorde en besprokene,

$en Herd~rlijk schrijven op te stellen, met bet oog op do
Zefiding en ~ndere gewigtige onderwerpen, die onder de aan—
daoht van do led en onzer Kerk dienen gobragt te worden.”

Voorts wordt Ijesloten: “De~Kerkeraad van Winburg wordo
op zijne vraag voorkomende in hot Versiag van den Staat dor
golsdienst gewezen op hetgeen daarorntrent door do Synode
is besloten; Notulen pp. 114 en 287.”

Verlof wordt flu verleend om over do Versiagen in het
a~gemeen hot woord te voeren.

Do PL’edikaut van Bloemfontein, wijzende op den voor
spoed kenbaar in do Kerk in het algemeen, waarsehuwt tegen
do eigetiaardige gevaren daaraan verbonden. Ret uiterlijke
verblinde ons niet; want bij do toekenen van geestelijk
leven hier en daar, valt. or niettegenstaande in dit opzigt veel
to kiagen. Dat wij daarop bedacht zijn, orn den tijdelijken
voorspoed dionstbaar to maken aan den geestelij ken opbouw
der gorneenten.

Do Predifrant van Philippolis beaamt ten ~ro1le hetgeen
door don vorigen spreker was geopperd, en acht dat wij
redenen hebben onszelven getrouw to onderzoeken, zich
hot woord to birinen brengende., Hos. 8: 14. “Israel heeft
zijn Maker vergeten on tempelen gebouwd.” Spreker zon
vorlangen to weten watinogt gowordon zijri van hat Synodaal
besluit van vorledon ;jaar opzigtens eon Huipprodiker voor de
gomoonto van Bloemfontein. Daar dese zaak in do Versla~en
niot vormeld word, hoopt hij later daarop terug to komen.
Intusschen vermeldt de Predikant van Bloemfontein dat dezo
~aak alleen wegens cone overzuge in hot Versing van den
Korkeraad van daar niet was opgenomen.

Do Predikant van Winburg is van oordeel, dat do Ver
slagen dit jaar in ééu onkel opzigt niet zoo gunstig zijn als
die van verleden jaar. En hiermedo is deze zaak afge—
handeld.

Wordt nu geboord (Beschrijvingspunt 1. lit. 6.) hot
Rapport der Algemeene Synodale Commissie.

Dit Rapport wordt op voorstel van den Predikant van
Boshof met dank ontvangen en naar hot personeel der
Regtscommissie, ten einde daarover terapporteren, verwezen.

Aai~ do ordo is (B. P. I. lit. c.) het Rapport van den Scriba
Synodi. Bit wordt gelezen on aan do Regtscommissio toe
vortrouwd.



Voorts wordt gehoord (B. P. I. lit. d.) hot Rapport van den
Q u~stor Synodi. Dit wordt ontvangen en naar do Ratiouarii
der Synode verwezen.

Tertafelis flu het Rapport (B. P. I.lit.e.) van do Synodale
Zending Uommissie. i)~t wordt met dank outvaugen on in
behandeling genomen. Ilet Rapport wordt uitvoerig be—
~proken en gelet zoowol op de aanvulling der vacature,
als op het werk to Witsioshoek. Hot blijkt dat do Kerk
zich vorheugen mag in do aanwinst voor haar van den
Zendeling die duar arbeidt.

Wat do Zending aldaar betreft wordt aangetoond dat do
Kaffers van Witsieshoek botrekkelijk ruime bijdrageu
1ever~n ter instandhouding van het work aldaar. De be
handeling dozer zaak heeft plaats zoowel voor als na do
Pauze. Wordt besloten dat in hot Herderlijk sohrijven
do gomeenten worden opgewekt tot ruimore bijdragen voor
do Zending.

Hot Fin ancieol Rapport der Synodalo Zending-Cummissie
zal (D.V.) morgon worden ingediend.

Wordt gohoord en met dank ontvangen, hot Rapport
(B. P. 1. lit. f.) van do Comnaissie voor hot afnomen van hot
Examon van Godsdienstoiiderwijzers on Zendelingen. E~n
aanzook tot hot afleggon van hot Zondelings—Examen was
ontvangen en zou plaats hebben tijdens de zitting der
Synode.

Beschrijvings punt. 1. lit. i. betroffende eon to houden
Census der Kerk is nu aan do ordo. Do Voorzittor vorwijst
naar do Synodalo Notuleu on rneent dat do zaak, volgons
hot besluit op bladz. 340 voor afgedaan moot worden be—
sohouwd. Na een en andor gevoelon gohoord te hebben
bosluit do Vergadering: “Do bestaande Commissie over eon
vorna van eon Census, loggo aan doze Vergadoring zoodanige
vorm voor.”

Beschringspunt 1. litt. g. on h. wordt voor hot tegenwoor_
digo voorbijgegaan.

Do Vergadering oordeelt dat eon Verslag omtrontZondag..
schoollesson (B. P. 1. lit. j.) aan haar niot behoeft to worden
voorgolegd.

HetVorslag (B. P. 1. lit. k.) omtrent een Hoofd Depot van
Bijbols on andero booken; aismede dat omtrent oone nieuwe
Korkewet (B. P. 1. lit. rn.) zal morgen worden gehoord, en
wordt voor hot togeuwoordige hot Rapport omtrent do verbe
toring van Psalm en Gezangwijzen (B. P. 1. lit. 1.) uitgesteld.

B2



Besehrijvingspunt 2 is nan de orde. Hierover wordt
eeu enkel ~woord gewisseld.

Be tijd is verstreken; doch wordt nog bepaald, op voor
stel van denPredikant van Bloemfonteju: “Met het oog op
al de plegtigheden in verband met de Inwijding der nieuwe
Kerk aihier, waaraan do meeste loden der Synode, tezamen
met degemeente hebben deelgenomen, besluit deze Ver
gadering ditmaal de Geineente Coaferentie en het Synodale
Avonclrnaal niet te hebben.”

Eene Memorie omtrent “Do Fakkol,” juist ontvangen,
wordt aan het personeel der Regtscommissie ten fine van
Rapport toevertrouwd.

Eindelijk nog wordt de Prodikant van Philippolis be
noemd tot het opstellen van den Herderlijken brief, met
regt, de huip van andere leden in te roepen.

Be korte Notulen worden gelezen en de verrigtingen
van heden met gebed gesloten. Hierin gaat de Predikant
van Harrismith de Vergadering voor.

Voorgelezen en vastgesteld ter vierde Zitting der Vergader
mg van 1880, op Zaturdag, den 15 Mei, 1880.

JOHANNES G. OLIVIER, MODERATOR.
P. A. C. VAN HEYNINGEN, ASSESSOR.
ALBS. P. MEIRING, SCRIBA.

VIERDE ZXTTING.
Be Synode van 1880 houdt de vierde zitting van hare

Vergadering op 15 Mei deszelven mars.
Tegenwoordig ziju al de loden, die gisteren waren ver

schenen.
Be Vergadering wordt geopend en de verrigtingen met

gebed begonnen door den Predikant van Boshof.
Be Notulen van gisteren worden gelezen en geärresteerd.
Ann de orde is het Financieel Versiag van de Synodale

Zending Commissie. Bit wordt door den Penningmeester
dier Commissie gelezen on overgelegd. Do Vergadering
ontvangt hot Rapport met dank, volgens gebruik tot nog
toe gevolgd, met do opmerking dat hot Rapport dient to
komen van do Zending Oommissie a78 zoodaniq.

Puilt I, meldende, dat het Versiag loopt over twee mar,
wordt voor kennisgeving aangenomen.

Punt II, gewagende van de gehoudone Colleoten, lokt
eenige discussie uit, in den loop waarvan ter tafel wordt
gelegd en tot besluit gemaakt, voorstel van den Predikant

I
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vau Philippolis: “De Synodo bepale dat elke colleote
volgons kerkewet gehouden ten beho eve van olize Zonding
to Witsieshoek in de versohillende gemeentell, onmiclclelijk
na ontvangst derzelve aan den Penningmeestor der Zending
Commissie zal worden toegezonden ten eindo in hot
Officieel Orgaan te worden gepubliceerd.”

Punton 3 en 4 zijn flu aan de orde, gewagende van de
versohillende bijdragen en van do ondersteuning der
Plaatselijke Zending. In verband hiermedo wordt be
handeld, Bescbrijvingspunt 4. Eeno uitvoerige gedachten
wisseling over deze ondorwerpen worcit geeindigd met
het volgend besluit: “De Synode, met bet oog op het
~ynodaal bosluit, Nott. pp. 163—164, spreekt het als haar
gevoelen uit dat al bet bijoengebragte voor de Zencling
in liet A igemeen, moet worcien verantwoord aan de Syno dale
Zending Commissie; terwiji het aan iederen Kerkeraad
vrijstaat ten behoeve eener Plaatselijke Zoilding to colloc—
teren en de opbrengst naar eigen goecivinclen te bestedell.”

In verband met hot voorgaande wordt besloten: “Dat
ieder Kerkeraad jaarlijks twee maanden voor de Zittillg
der Synodo aan de Synodale Zending Commissie versiag
zal cloen, aangaande het Zendingwerk in de gemeento,
en dat door de Commissie oen beknopt algemeen versiag
aan do Synodale Vergadering zal worden voorgolegd;
ten einde de Synode alzoo een overzigt krijge van hot
Zendingwerk in do geheelo Kerk.”

Punt 5 van hot Rapport wordt voor konnisgoving aan
genomOfl.

Rot Rapport afgehandold zijnclo wordt dit toovertrouwd
aan de Rationarii.

Wordt nu gehoord hot Rapport der Regtscommissie,
voorgelozen door don Prodikant van Winburg. Dit
Rapport is voor aisnog onvolledig; doch worcit voorloopig
ontvangon on punt voor punt bohandeld.

Punt I handelt over hot Rapport der Synodale Cornmissio
ton opzigte der G-ronsscheidingen voor do Kerkplaats,
Karroefontoin.

Ret Rapport wordt golezen en hot punt in behandeling
toogolicht door den Predikant van Bloemfontein. Hot
eorsto gedoolte over dc Grensscheidingen w~rdt aange—
nornon; vervolgens hot laatste gedeelte, vragende om cone
Synodalo Commissio tot de herziening van zekere andero
G-rensscheidingen.
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Punt 11 Letrej~ de fliouw gestic~i~o ge1neent~ Senekal

Cu het Rapport der Synoclalo Connfljssje ten opzigte der
G~ens~cheidj1~g0~ voor die ge1uee~~~

Ecuige gedacJ1tellW;550J~~0 heeft plaats, en wordt
±er fafel gelegd door den Predi1~aut van Bethle1~o1~
geseeondee1.~~ door dien van Ladybranci ecu voorstel.
“Punt IT van hot Rapport der RegtseoI11i~j55j0 wordo
aangenoin~~’~

Daar de tijd verstrelceu is, best dc HoogEe~v. Voorzittei.
eene Menioi•ie van de geniee~t0 Liudbo~, verzoekende orn
eon Predikantsalai~is voor die gerneonte Dc Vergadei._
ing vertrou~vt dit stuk aan hot personeel harer Regtseorn_
missje ten fine van Rapp0~~ toe.

Eene motie van orde orn heden na den middag geone
zitting to hebbon, wordt verwoi.pen

Na do Pauze wordt do beraadslagjng over punt II van
het Rapport der~ t waara~~ deel
nenlen do Ouderling van Lindle~ en de Preclikanten
van Ladybrand, Phu1ippoi~5 Winburg, Bothejem Bosl10~
Fieksbui.g, Harrislnith, Bboemfontoin en andere loden.

Ecu voorstel orn het Rapport dci Commissie van de
Synod0 aan to nolnen verwol.pon zijnde, wordt dat van
den Pred~kant van Bethlehem, vóór do Pauze Icr tafel
gelegd, tot besluit

Punt HI beveelt aan dat zeker Applikant vooi~ hot
Examen van Godsd~e~5~o11 derwijze1. wordt verwezen naar
de Comrni~sje oni~ en Zondelingen
to Oxamflinol.en

Punt IV van hot Rappoi’t der Regtscornmnjssj0 houdt do
Vergadering niet Weiuigo oogenblj1~~~ be~ig. Dit
punt houdt in cone aanbevoliug van hot vorzoeld vorvat
in oeno Mernorio van den hoer Borcidenhagen & Co., op_
zigtens Do FaZkel.

Do Mernoi~o Wordt nitvoerig loegelieht door den Pro—
djkant van Bboornfbntein Na horn vooren verseheidene
loden bet Woord; zoowel Predikauten, als Ouderlingon.
Eiudelijlt wordt besboten: “Doze Vorgadei.ing benoerno
cone Comn~55~0 uit haaj• midden, Ion einde eon ondorhoud
met den hoerEorekonhagent hebben on zich to informeren
of hij voor do sorn van £220, eon~
van do Fakkel (zondoi. gek1eur~ omsIag~ van acht en moor
bladzijden omva~g (liaar dat or stof voor handen zal zijn)
om de 14 dagen nan iederen &orkoraad gratis bezorgen kan;
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en lioeveel exemp~aren near evenredig/ieid aan iederen Kerke
raad ;—aan dezelfde Commissie opdragende om to berekenen,
hoeveel ieder Kerkeraad, naar evenrodigheid van het ledental
der gemeente, voor het doel zal inoeten betalen.”

Beschrijvingspunt 16, in verband met punt 4 van bet
Rapport, als te voren, mede in overweging genomen, wordt
niet bescbouwd, met bet zooöven genomen besluit afge—
handeld te ziju.

Be Moderator henoemt tot Coinmissie volgens hat besluit
zooeven genomen, do Predikanten van Bloemfontein en
Edenburg.

Be Notulen van heden worden gelezen en het dankgebed
gedaan door den ouderling. van Edenburg.

T’oorgelezen en goecigekeurd zijncle, geteelcend op Macn dag
den 17 Mci, 1880.

JOIJANNES G. OLIVIER, MODERATOR.
P. A. C. VAN ITEYNINGEN, ASSESSOR.
ALES. P. MEIRING, SCRIBA.

• VLTFD~ ZXTTING~

Be vijfde Zitting der Negende Synodale Vergadering beeft
plaats op Maanclag den l7clen Mei, 1880.

Tegenwoordig zijn al de loden.
Be Voorzitter opent de Vergadering en het gebed wordt

gedaan door den Predikant van Heilbron.
Punt V van hot Rapport der Regtscommissie is nan do

orde.
§ a. Wordt na cone toelichting van den Predikant van

Winburg zonder discussie aangenomen.
Naar aanleiding hiervan wordt bosloten: “Be Synode

bepale dat voor Copieöerwerk zes pence per bladzijde kan
worden betaald.”

§ b., Zijnde eeu verzoek van den Kerkeraad der gemeente
Kroonstad, om terugbetaling van £9 18s. 6d., voor te veel
betaalde zitp~aatsge1den, wordt door den Predikaut van
Winburg, als Voorzitter van den Noordelijken Ring, toe—
gelicht en de aanbeveling der Regtscommissie : “Bat bet
geld worde terug betaald,” wordt aangenomen.

§ c., Handelende over eene correspondentie t.usscheu leden
der Zending Commissie en den Scriba Synodi, komt in
oveiweging en hierm ode B. P. 5.

Hierop wordt besloten: “Ret advies van de Regtscom-~
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missie, betreffendo eene Acte van ‘Onderteekening door den
Eerw. Schröder bij zijne bevestiging gepasseerd, worde
aangenomen, en eerie Commissie benoemd, om, in over
eenstemming met Beschrijvingspunt 5, eerie icte van
Bevestiging op to stellen, indien noodig; en een Reglement
op do Zending, voor zoover dit voreiscbt wordt, voor te
stellen.” Hiermede is het Rapport der RegtscommlSSle,
voor zoover dit loopt, afgedaan.

Beschrijvingspunt I. lit’. k. is nu aande orde. Ret Rapport
wordt gehoord der Commissie voor een Hoofdepôt van B~jhels,
Psalm, Gezang ea andere boeken, en daarop besloten: “De
behandeling dezer zaak worde bervat, wanneer de meuwe
Kerkewet ouder de aandacht der Synode komt.”

Wordt gehoord bet Rapport der Commissie over een Con
cept eerier nieuwe Kerkewet.

Bit wordt voorgelezen door den Predikant van Winburg.
Ret Rapport wordt ontvangen en ‘besproken; zijnde naar
aanloiding van Beschrijvingspunt I. lit. m. H~erop
wordt besloten: “Ret doet der Synode iced dat de Corn
missie ter vervaardiging van cone nieuwe Kerkewet aan de
haar opgedragene taak, niet in tijds heeft voldaan. Daar
echter blijkt dat eon Concept thans ter perse is, zoo besluit
de Synode, dat dadelijk na do publicatie, do Scriba Synodi
twee Exemplaren daarvan aan iederen Kerkeraad, ter over
weging voor de eerstkomende Synodale Vergadering, zal
toezenden.”

Aau de orde is rim het Rapport der Rationarii, dat voor
gelezon wordt door den Predikant van Smithfield. Bit wordt
ontvangen, om punt voor punt besproken to worden.

Punt I wordt voor kennisgeviug aangenomen; zijude eerie
vermelding van do balaxis van bet Synodale Fonds.

Op print II, betreffendo hot Predikanten Pensiöen Fouds,
wordt besloten: “Beze zaak worde uitgesteid om met het
Rapport der Regtscommissie te worden behandeld.”

Punten Ill en XII gewagen van hot Studenten-Onder—
steuningsfonds. Naar aanleiding hiervan wordt besloten:
“Dc Synode bepale, dat de Collecte ten behoeve van bet
Studenten Ondersteunings Fends zal gehouden ‘vvorden
tijdens het Nachtrnaal in December of Januarij; en hot geld
naar den Qurnstor Synodi verzonden en in bet Offlciee~
Orgaan der Kerk gepubliceerd.”

Punt IV vermeldt dat het geld ontvangen voor het Pre
dikanten Weduwen Fends behoorlijk is verantwoord.
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Punt V vermelcit aangaande openstaande rekeningen ter
waaide van £50. Os. Cd.

Puno VI veirneldt dat van de geineento Bethlehem geene
bij den Ring verautwoorde gekien waron ontvangen. 1)e
Predikarit vau Bethlehem noemt zijue redenen roor het
verzuim en zal hot geld inbetalen bij den Qu~stor des
Oostelij ken Rings.

Punt VII worcit besproken, on gewozen op eon infor—
maliteit bij do verautwoording van geldon in den Noorde—
lijken Ring.

Punten VIII en IX worden voor konnisgeving aange
nomen.

Volgens Punt X, vormoldende do Kerkeraden van do
geineenten, die de rokeningen your het versing van den
Afgevaardigde naar hot Panpresbijtoriäansch Concilie flog
met hebben voldaan, wordt besloten: “Dat do Afgevaar
digen dier gemeenton nog staande do Vergadering doze
zullen voldoen.>’

Volgens Punt XI waron or nog Korkeraden, die tot hot
Ponds tor Afvaardiging in 1877 niot hebben bijgedragen.

Do Commissie van Rationarii wordt verzocht eon onder
zoek in to stellen, welke die gemeenten zijn.

Punt XIII wordt voor kennisgeving aangeuomon,
vermeidende dat do Boeken en Stukken des Qu~stors in
orde zijn bevondon. En hiermode is hot Rapport afge
handeid..

Wordt besloten op voorstel van den Predikant van
Bloomfontein, gesecondeerd door dien van Phuippolis:
“Doze Vergadering, gehoord hebbende hot Rapport der
Rationarii, weuscht op nieuw haren dank to betuigen aan
den Quamstor Synodi, hem cone gratificatie van £30—toe—
kennende.” Aan do orde is hot Rapport van do Rationarii
over do Finanoiön van do Synodale Zending Commissie.

Punt I aangaando eon batig Saldo van £120 lOs. lOd.,
wordt voor konnisgeving aangenornon.

Punt II waaronder, oone opgave gedaan wordt van zekere
gomeonton, lokt eenige discussie nit, in den loop waarvan
drie voorstollen worden ter tafel gelegd. Doze worden
in omvraag gebragt, en achtereonvolgons verworpen;
oordeelende do HoogEerw. Moderator dat daardoor do
Vorgadering hot punt voor konuisgeviug aanneemt.

Eene Motie van Orde om Avond~ittingen to hebben,
wordt vorworpen.

C
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Beschrijvingspunt 3 wordt aan de orde gesteld, maar de tijcl
is vèrstreken; terwiji nog de Predikant van Fauresmith
verlof krijgt, te verzoeken dat aan de orde gesteld worde,
het verzoek van den Kerkeraad der gemeente van Lindley,
om een Predikantsgalarjs.

Na de Pauze verzoekt de Predikant van Fauresmith,
wegens door hem genoemde redenen, dat de behandeling
van bet verzoek van Lindley nog wat worde uitgesteld.

Op eene Motie van Orde wordt besloten; “Bat de namid
dag Zittingen duren zullen tot 6 uur.”

Beschrijvingspunt 3 worcIt kortelijks be~proken en aan—
gdnomen, met dien verstande, dat elke Kerkeraad zo~gen
zal dat de Grensscheidingen der gemeente bij denzelven
bekend staan.

Besehiijvingspunt 8, wordt door den Predikant van
Ladybraiid toegelioht en daarop bestoten: “DeKerkeraden
van Senekal en Ladybrand worden ten antwoord ver
wezen naar de Notulen, bladz. 43.”

Besohrij vingspunt 9 wordt met verlof der Vergadering
teruggetrokken.

Beschrijvingspunt 10, omtrent eene Regtscommissie des
Kerkeraads wordt overwogen, en het eerste van twee voor
stellen, gedurende het debat ter tafel gelegd, tot besluit
gemaakt, luidende: “Be verdere behandeling van het
onderwerp in Beschrijvingspunt 10 aangevoerd, worde
uitgesteld tot wanneer het nieuwe Wetboek voor de Synode
zal liggen.”~

Beschrijvingspuut 12, ten doel hebbende om te onder
zoeken dat Afgevaardigden naar de Synode, leden der
respectieve gemeenten zullen zijn, wordt van meer dan
eene zijde besproken. Hot derde van drie voorstellen
wordt tot besluit: “Do Vergadering oordeelt, dat Art. 37.
10 behoort to voorzien in den wensch geuit met Be
schrijvingspunt 12.”

Beschrijvingspunt 13, wordt aangenornen; bepalende
eene wijziging van Art. 225 der Kerkewet, in dier voege,
dat vooitaan ook do Predikant der gemeunte, waar de
Hooge Vergaderingei~ der Kerk plaats hebben, schade
loosstelling der verblijfkosten hebben zal.

Beschr~jvingspunt 14, over cone wijziging van Art. 35.
2 der Kerkewet, lokt cone zeer uitvoerige discussie
uit, ten slotte waarvan besloten wordt, dat de wet onver
anderd blijve.
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Beschrijvingspunt 15, wordt mede uitvoerig besproken
en eindelijk bepaald, dat de Riugen der Kerk voortaan op
den derden Vrijdag der maand October vergaderen
zullen.

Beschrijvingspunt 17, kornt in behandeling. Dit wordt
toegelicht. Ret blijkt dat de Archiven behoorende aan
do voormalige twee Ringen der Kerk, bij de Qumstors
dier Ringen berusten, en dat het Notulonboek van den
Fauresrnithschen Ring en het Brieven-en Kassa-boek van
den Ring van Winburg bij den WTestelijken Ring in gebruik
zijn. Wordt besloten: “Dc Syiiode oordeelt dat al do
Boeken en Ringsstukken der voormalige Ringen van do
Kerk bij do Synodale A~chiven dienen to berusten.”

Aan do orde is nu Beschrijvingspunt 6. Dit worcit door
den voorstellor toegelicht,terwijl hij aantoont hoe detegen
woordige kiezing van Kerkeraadsledon, niet alleen onl~y
belsek rnaar ook onbillijk is. Hij legt ter tafel hot voorstel:
“Do Synode, hot regtrnatigo van hot verzoek in Beschrij
vingspunt 6 vorvat, erkennendo, besluit, do wet op do
kiezing van Predikanten en Kerkraadsleden zoo to ver
anderen, dat hot Kiescollegie zal bestaan nit den dienstdoen
den Kerkeraad en eon met hot personeel van dit ligchaam
golijkstaand getal leden door de gemeente gekozen, welke’
laatsten eveniang in functie blijven zullen als de loden des
Korkeraads.

Do Predikant van Ladybrand ondersteunt dit voorsteT.
Dc Predikant van Winburg bestrijdt de aangevoerde argu—
menten en Tegt ter tafel ecu voorstel “om het Beschrij—
vingspnnt van de hand to wijzen.”

Dezo zaak wordt nog kortelijks van cone en andere
zi~de besproken en voorgesteld. door den Predikant van
Philippolis: “Aangezien do zaak tar tafel van groot belang
is, zoo besluit doze Vergadering, met hot oog tevens op do
riieuwe Ke~hewet, Beschrijvingspunt 6, tezamen met 7,
ter overweging naar do ondersoheidene Kerkeraden to ver
wijzeii; teia oinde den wensch der Kerk in doze to weten
to komen vóór do volgende ~itting der Synode.” Do
Notulen worden gelezen en hot gebod gedaan door den
Predikant van Jacobsdal.

Gelezen en geä,rresteerd ter zesde Zitting der Synode
van 1880, geliouden op Dingsdag, den 18 Mei, deszelvenjaars.

JOHA~NES G. OLIVIER, MODERATOR.
P. A. C. VAN HEYNINGEN, ASSESSOR.
ALBS. P. MEIRING, SCRIBA.
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ZESDE ZXTTING~
De zesde Zitting der Synodalo Vergadering van 12 Mei,

1880 en volgende dagen, heeft plaats op den l8denMej, van
het jaar voornoornd.

Do leden, die gisteren verschenen waren, zijn tegen—
woordig.

Dc Moderator roept de Vergadering tot do ordo op den
bepaalden tijd en verzoekt den Ouderling van Heilbrou orn
in het gebed voor te gean.

Do Notulen der vijfcle sitting worden gelezen, good
gekeurd on geteekend.

Worth, ingediend het Credentjaal van don Afgevaar—
digde, don Ouderling van Senekal. Dit wordt gelezen en
ontvangen; zijnde verschenen do Broeder S. P. E. Jacobs.

Aan do orde is wedorom Beschrijvingspunt 6. Drie
voorstellen, gisteren ter tafel gelegd, worden golezen. Dit
punt heeft betrekking op do wijziging der wet op do kiezing
van Prodikanten en Kerkoruadsieden In den loop van
een uitvoerig debat, waaraan verschejcleno loden deol nemen,
worden nog eon viertal voorstellon tor tafel golegd.

In omvraag gebragt wordt hot laatste der gisteren ingo
diende tot besluit: “Aangesien do zaak onder behandoling
van groot bolang is, zoo beslujt do Synode, Boschrijvingspunt
6, tozamen met hot zevonde ter overwoging naar do ondor
scheideno Kerkeraden enz. (Zie vorige Notulen.)

Do Voorzitter leest aan do Vorgadering voor cone missive
van do Hooge Regering des Lands. d. d. 18 Mci, 1 880, juist
flu ontvangen on bopaalt dat do behandeling daarvan go
schieden zal na do Pauzo.

Beschrijvingspnnt 11 wordt door don voorstoller toege
licht; zijnde omtront do beteekenis van Art. 4 der Kerkewet.
Na eon en andor woord, wordt betloten : “Boschrijvingspunt
11 wordo behandeld, wanneer hot Concept der niouwe
Kerkewot voor do Vergadering sal zijn.”

Op cone vraag van den Moderator worth, op voorstel van
den Predikant van Winburg bosloten: “Beschrijvingspunt
18—23, to laat ontvang~n, in behandeling to nemen” en
mitsdion wordt Punt 18 aan do orde gosteld.

Na eonige gedachton wissoling worth besloten: “Do
Synode wonde zich tot do Hooge Regering dozes lands, met
verzoek, zich in sake de bevestiging van huwelijkeu in door
deLandswet vorboden graden van bloodverwautschap elders,
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met de Regeringen dei~ naburige Staten in correspondentie
to stollen.”

Beschrijvingspunt 19 wordt, met verlof der ‘[ergadering,
teruggetrokken.

Beschrijvingspunt 20 wordt door don Predikant van
Philippolis toegelicht; zijnde cone vraag omtrent do be
voogdheid van iemand, die in de ()ouranten een Apologie
gemaakt heeft, als Kerkeraadslid to dienen.

Na eene korte gedachtenwisseling wordt op dit punt
besloten: “De Inzonder van Beschrijvingspunt 20, wordt
verwozen naar Art. 37. 1 0; en ann de discretie der Kerke
radon overgelaben, hoe te handelen in dergelijke gevallen.”

Met betrekking tot bet ondorwijs aan Arme Kindoren,
volgens Beschrij vingspunt 21, wordt oenigo discus~ie gevoerd
en, op voorstel van den Predikant van Philippolis besloten
“Dc Synode bepalo dat in iedere gemeente der Kerk, bij
gelegenheid van hot Nachtmaal in Julij, eene Kerkelijko
Oollecte gehouden zal worden ten behoeve van Onderwijs
en Opvoeding van anne kinderen der respectieve gemeenten.
En do Synode besluite verder, bij den HoogEd. Volksraad,
bij Metnorie aanzoek to doen om: a. “Aan do Districts
Rondgaande en Wij ks-onderwijzers, zekere hezoldigi ng to
geven voor elk behoeftig kind, voor hetwelk do ouders
zelven of belangstellende vrieuden de godeeltelijke vorzor—
ging op zich hobben gonolnen.” En, b. “Indien in eene
gemeente, cone zekere somma golds ten behoeve van eon
of meer arme kindereia gocollecteerd worde, eene ge1ijk~
staande som voor zoodanigkindof kiaderen door deRegoring
mogo wordea verleend.”

Met hot oog op het zooëven gevallen besluit wordt ver
ordend, dat in do Kerkewet, onder do vragon bij Art. 3~
voorkomende, cone zal worden govoegd, aangaande do onder—
steuning van behoeftige kinderen.

Beschrijvingspunt 22 wordt, na oene toelichting door den
Steller, den Predikant van Bethulie, aaugonomen: “Do
Synode neme stappen ten einde do legitimatie door do Kerk
van den Oranje ‘\Trijstaat, door die van do Kaapkolonie to
doon orkend worden.”

Beschrijvingspunt 23, over eene Commissie tot hot af
nemen van hot Admissio Examen tot do Thool. Kweek—
school voor do Kerk van den Oranje Vrijstaat, wordt toe
gelicht en door de Vergadoring tot besluit gemaakt.
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Aan de orcie is flu, hot Rapport der Corn missie over eenefl
Vorm van den Census der Kerk.

Deze zaak wordt besproken VÔ6V en na de Pauze. Ret
hiatste van twee voorste] ion wordt tot besluit : “ Aangozien
do fondsen der Kerk niet toelaten den vorm to doen druk
ken, zoo besluit de Synode aan de Afgevaardjgdeu dozer
Vergadering op te dragon, een naauwkeurigen Census der
respectievo gerneen~e~, bij do eerstvolgende Ringsvergader
ingen in to dienen, betreffende zielenen ieden-taj en inkom_
stea en uitgaven van ledero gemeente; en dat doRingsscrjbas
daarvan versiag doen aan den Scriba Synodi.”

Eene Motje van Orde on~, overeenkomstig het eerste
Synodale beslujt in deze, do namiddag zittingen slechts tot
ten vijf nur aan to houden, wordt verworpen.

Aan do orde wordt gesteld het Rapport der Regtsconi_
~issjo. Dit wordt ontvangou, om punt voor punt to worden
behandeld

Punt IV wordt in beraad genomen en, in verband hier
mode de missive van Zijn WelEd. ~on Gouvernemonts
Secretaris. Be missive wordt nog eens gelezen. De zaak
in bohandeling wordt door den Predikant van Bloemfontein
Uitvoorig toegelicht en daarna van versohoidene kanten
besproken en overwogen.

Do beraadsia~iug wordt geoindigd met hot besluit: “Do
Synodo orkenne do ontvangst der missive tor tafel en diene
daarop ten hoseheidea antwoord:

1. Dat de Qurnstor Svnodl de bevoegdo përsoon is, om
Synodale golden te ontvangen en onder zekore bepalingen
der Synode to administreren;

2. Dat evenwel in dit bijzonder geval de Synode ZHEd.
den Staatsp~.esidont verzoeke do in de missive genoemde
£6,000, te doen uitbetalen aan don Qumstor Synodi, of nan
zoodanigen pelsoon of personen, ale door hem, namens do
Synode per Speciale Procuratie zal of zulien zijn of worden
gevoin2agtigd.

3. Dat do Synodo ZI-lEd den Staatspresjdent verzoeke,
dat do gezegdo sorn van ~6.000, maandolijks, of kwar-.
taaischgewijze of jaarlijfrs iu ééns, near dat hot der Reger~
ing best geri~feJijk zijn zal, to doen uitbetaald worderi;

4. Dat het ZHEd. mogo goedvinden die toelage van
£6000, in kortere, of langero termijuen of in é~ns, telkens
vooruit, to doon uitbetaaid worden;

5. En aangozjen hot der Synode gebleken is dat sommige
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Predikanten der Kerk, het honorarium van RegeriL’gswege
over de maand April ~ongstIedeu reeds hebben ontvang~en,
zoo hiedt de Synode bij deze aan, door haren gevolmagtigde,
het alzoo uitbetaaldo met hot minste verzuim to restitueren,
aan do verschillende Landdroston alwaar die uitbotalingen
hebben plaats gehad.”

Op verzook van do Predikanten van Winburg en Harri
smith vindt cone Hoofdelijko stemming plaats met dozen
uitslag, dat vóór hot voorstel stemden: de Predikant en
Ouderling van Fauresmith, do Oudorling van Smithfield,
do Prodikant en Ouderling van Bloemfontoin, do Predikant
en Ouderling van Boshof, do Predikant van Jacobsdal, de
Ouderling van Kroonstad, do Prodikant en Oudorling van
Philippolis, do Predikant en Ouderling van Edenburg, do
Predikant on Ouderling van Bethulie, do Oudorling van
Rouxville, do Oudorling van Wepenor, do Predikant en
Ouderling van Ficksburg, do Predikant en Onderling van
Ladybrand, do Ouderling van Frankfort, dQ Predikant en
Ouderling van Heilbron, do Predikant en Onderling van
Buitfontein, do Oudorling van Lindley, do Onderling van
Senekal.

Tegen Stemden: do Predikant en Ouderling van Winburg,
do Predikant van Smithfield, do Prodikant van Harrismith,
do Ouderling van Jacobsdal, do Predikant en Ouderling van
Bethlehem, do Oudorling van Brandfort en do Ouderlirig
van Hoopstad. Do Oudorhng van Harrismith was bij do
stemming afwezig.

Wordt voorts in deze zaak besloten: “Do Synode drage
aan cone Commissie uit haar midden op, in overweging to
nemon en haar te adviseron, omtrent do wijze der admin
istratie van do toelage van do £6,000.” Tot Commissie
worden door den HoogEerw. Voorzitter benoemd do Pro—
dikariten van Philippolis, Bloemfontein, Harrismith en
Fauresmith, en do Ouderlingen van Boshof en Ladybrand.

Aan do ordo is Punt I van hot Rapport der Regtscommissie.
Dit geldt het Predikauten Pensionen Fonds.

Op eene vraag van den Predikant van Edenburg, verklaart
de HoogEerw. Assessor, als lid der Regtscommissie, dat
slechts bij vergissing gewaagd word van hot niet inbetalen
va~i Renten en Leges door do gemeenton van Edenburg en
Wepener.
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Na nog eon en ander woord wordt besloten: “Pe $ynod’e
bepale dat de Kerkeraden, die den inleg van £50, tot het
Predikanten Peiisioen Fonds nog niet hebben betaald, voor
zoover liet nog niet geschied is, ecu Schuldbewijs, ten gunste
van gemeld Fonds, met renten tegen 6 per cent., passeren
of dat zij hot geld storten.”

Voorts wordt besloten: “Do behartiging der zaak be
troffende de Afrekening omtrent bet Predikanton Pensioen
Fonds (SiC Notulen bladz. 344), aan de Algomeene Synodale
Commissie over to laten.”

Punt II van h~t Rapport betreft do Kerk van Griqualand
West. Pit punt wordt van moer dan eene zijde besproken,
met inächtlleming ook van het hepaalde in de Synodale
Notulen op bladz. 344 en do besluiten der Synodale Corn
missie van 2 April, 1880, en wordt besloten: het ad vies
der Regtseomrnissie in doze aan to nemen: “Pat do wensch
van de Kerk van Griqualand West tot rueerdere toenadering
of vereeuiging met do Kerk van den Vrijstaat worde Afge—
wacht.”

Punt III van hot Rapport der Regtscommissie handelt over
do afvaardiging van eenen Vertegenwoordiger oiazor Kerk
bij hot Pan Presbijteriaanscb Concilie te worden gehouden
to Philadelphia (Amerika).

Do Regtscommi~sie adviseert: “Deze Kerk kon zich laten
vertegenwoordigen, doch zij meent dat de middelen tot zulk
cone Zending rnoeijlijk zullen to vinden zijn.” Dc Synode
besluit: “Deze aanbeveling der Regtscommissie aan to
nemen en, per missive nan den Afgevaardigde van de Kerk
in de Kolonie, op to dragen, mode die van den Oranje \Trij_.
staat bij het Concilie to vertegenwoordigen.”

Ret Rapport der Regtscommissie is afgehandeld.
Aan do orde is hot Rapport van do Heeren Curatoren van

het Grey College. Pit wordt voorgelezen door den Predikant
van Bloemfontoin.

Do tijd is verstreken. Tot Commissie, om eene Momorie
op to stellen nan den REd. Volksraad, in zake liet Onder
wijs van belroeftigekinderen, worden benoemd do Predikanton
van Philippolis en Winburg.

Do Synode besluit: “Dat do loden dozer Vergadering
degolegenheid hobben zullen om (D.V.) morgen, ten twaalf
ure, het Instituut Eunice gezamentlijk to bezoeken en thans
ointrent do plogtige smiting niets vast to stellen.”
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Hot nagebed worth gedaan door den Predikant van Beth
lehem, nadat do Notulen van heden gelezon zijn.

Gelezen en gedrresteerd op de zevende Zitting der
Bynode, den l9den 1W~i, 1880.

JOHANNES G. OLIVIER, MODERATOR.
P. A. C. VAN HEYNINGEN, Asszsson.
ALBS. P. MEIRING, SCRIBA.

ZEVENDE ZITTING.
Do zevende Zitting heeft plaats op 19 Mei, 1880.
Al de loden ziju tegenwoordig. Do Vergadering wordt

geopend on het gebed gedaan door den Ouderling van
Fauresmith.

Do Notulen der zesde Zitting worden gelezen en geärres
teerd. Aan de orde is hot Rapport der Heeren Curatoren
van het Grey College. Dit Rapport wordt, op voorstel van
den Predikant van Ladybrand, ontvangen en in behandeling
genomen.

Punten I—1V worden met enkele opmerkingen voorbij-.
gegaan. Naar aanleiding van Punt V wordt besloten:
“Aangezien eon der Curatoren, do WelEerw. hoer Scott
afwezig en zijn terugkeer onzeker is, zoo besluit doze Synodo
in ZWEerw. plaats tot Curator to benoemen, don Heer C.
Borckenhagen.”

Op Punt VI wordt met unanien2o stemmen besloten: ~ Do
Synode heeft met blijdschap vernomon nit hot Rapport van
do Heeren Curatoren van hot Grey College, aangaande den
ouvermoeidon ijvor, waarmedede Rector van het College, Dr.
Brill, zich van zijno taak blijft kuijten en sproekt bij deze
in het belang van Opvoeding on Onderwijs hare blijdschap
daarover en hare dankbaarheid togens hem uit.”

Naar aanleiding van Punt VII wordt besloten: “Do
Synode betuigt haron dank aan do boron Curatoren van
hot Grey College, voor hunne getrouwe pligtsbetrachtingen,
in do behartiging van deszelfs belarigen, blijkens hot Rapport
tor tafol, en wenscht bij deze hen aan to moedigen, onder
do volerlei bezwaren, waaronder zij hun work moesten voort
zetten; en bij name haren dank uit te spreken jegens den
Tresorier, Dr. Krause, voor do gewigtige diensten der In
rigting door hem bewezen.” In verband met hot Rapport
wordt voorgesteld door den Predikant van Philippolis, en,
nadat do Predikanten van Winburg en Fauresmith, Curatoren
van hot Grey College, hunno volkomene instemming met hot

D
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voorstol hadden betiugd, hesloten: “Daar do inkoinsten van
hot Synodalo Fonds, betrekkelijk gering zijn, verklaart do
Synode, aan Heere~ Ouratoren, hier ter stede niet woonach
tig voortaan geene reis en vacatie gelden to kunnen toe—
keririen.”

Nog een. voorstel door den Onderling van Fauresmith,
wordt tot besluit: “De Synode geeft haar leellwezon to
konnen over de resignatie van den Heer Carmichael, wegons
zijne falende gezondheid en vertrek van hier.~’

Aan de orde is nu het Rapport over hot Instituut Eunice.
Wordt besloten, op voorstel van den Predikant van Philip
polis, het Rapport met dank te ontvangen en te behandelen.
Dit Rapport wordt punt na punt gelezen en besproken.

Punt P7 betreffondo achterstallige bijdragon van sommige
gemeenten houdt do Vorgadoring het laugst bezig. Eéu
van vier voorstellen wordt tot besluit: “lit de gedeoltelijke
afbetaling, van do sommen van do versohillende gomeonten
verlangd, blijkt der Synode derzelver gewillighoid om aan
haren wensch to voldoen; en bepaalt zij derhalve ander
maal, dat nan die gomeonten eon schrijvenzal gerigt worden
om, vóór 1 October, aanstaande, bet nog verschuldigde aan
to zuiveren.

Ton oprigto van hot Financieel Versiag, Betreurt de
Synode, dat or her goon ter tafel is gelegd en hoopt, dat zoo
spoedig mogolijk dat Versiag zal worden gepubliceord.”

Voorts wordt besloten: “Do Synodo haren hartelijken
dank betiugende aan Mej. van Pommeren, voor hare zelf
verloochenende pligtsl 3trachting, in hare betrekking als
Directrico van hot Instituut Eunice, spreokt hot als haren
ernstigen wensch uit, dat zij nog lang aan bet hoofd dier
Inrigting mogo blijven. Tevens verblijdt zich do Synode
over do vlijtige medewerking der andere Onderwijzeressen
ter bevordering van den bloei van dit Opvoedings lnstituut.”
Nog wordt besloten: “Do Synode betuigt haren dank aan
Heeren bestuurders van het Opvoedings Institunt “Eunice”
voor hunnen onvermoeiden ijver in do behartiging der be
langen dior lnrigting aan den dag gelegd.”

Het is nu 12 uur, en wordt aan do loden do gelegenheid
gegeven, volgens besluit van gisteren, hot Instituut Eunice,
to bezoekon.

Na do Pauze is ann do orde hot Versiag der Commissie
ter verbetering van Psalm en Gozangwijzen. Dit worth
ter tafel gelegd door den Predikant van Bloemfontein: out—
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vaugen, gelezen en naar aanleiding daarvan besloten: “Do
Synode beruste in hot Rapport ter tafel, en het werk worde
aan dezelfde Commissie opgedragen.”

Ret Rapport over de herziening van hot Regloment op de
Zending komt in behandeliug.

De aanbeveling onder § 1 wordt aangellomen; zijnde, dat
de Acte van Toelating voor Zendelingen met eenige wij—
zegingen, naar den aard der omstandighedeu, behoort te
dienen tot Acte van Bevestiging.

Punt 2 wordt voor kennisgeving aangenomen.
Op Pant 3 wordt besloten: De Synode geve den Zende—

ling van Witsieshook do gelegenheid do Vergaderingen van
den Oostelijken Ring en die der Synode bij to wonen, en
doze, des verlangd, in zaken de Zending der Kerk betreffende
to adviseren, zonder regt van stemming en met schadeloos—
stelling zijner reiskoston en vacatiegelden, volgens gewoon
Synodaal Tarief.

Aan de ordo is de Herdelijke Brief. Deze wordt gelezen
door den Predikant van Philippolis en nan hem toeyer
trouwd ten einde elk en Kerkeraad van éón Exempinar te
voorzien.

De Predikant van Bloemfontein erlangt het woord en
deelt nan do Vergadering mode, dat hem juist flu per
Telegram berigt was godaan van hot overlijden op gisteren
namiddag van den WolEerw. George Morgan, den Vader
van den Predikaut van Rouxville. De RoogEerw. Moderator,
geeft, namens de Vergadering, hare deelnerning to kennen
met den Predikant van Ronxville, en oordeelt dat eon deel—
nemend schrij von ann hem zal worden gorigt.

Ret Rapport der Commissie, om na to gaau welke ge-.
meenten nog in gebreke waren gebleven tot hot Fonds ter
Afvaardiging in 1877 bij to dragon, wordt nu gehoord, eu
naar aanleiding daarvan bosloten: “flat, staande do Ver
gadoring de gozamontlijke som van £13 3s. 6d., door doze
zal worden inbetaald en dat met do ontvangst belast worde
do Commissie van Rationarii.” Doze gomeenten ziju die
van Winburg, Ficksburg, Heilbron, Brandfort, Hoopstad,
en Lindley.

Do Momorie ann den HoogEd. Volksraad, met hot oog
op hot Onderwijs ann behoeftige kinderen wordt der Ver—
gadering door den Predikant van Philippolis voorgelezon en
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wordt besloteu: “Dezelve met dank te ontvangen en, door
do Moderatuur geteokend, ZHEd. den Staats President toe to
zenden, mot beleefd versoek dezelve aan den REd. Yolks—
raad voor to loggen.”

Aan de orde is flu hot Rapport der Commissie, in sake do
toelage van £6,000. Bit wordt ingediond door den Pro
dikant van Fauresmith en gelezeu; daarna van punt tot
punt overwogen on aangenonaen, met uitzondering van Art.
6 onder Punt II, alwaar nader bepaald wordt dat hot jaar
lijkseh verslag sal geschieden vóór 1 Mei.

Omtrent do beschikking over £200, onder lit. d. van het
Rapport heeft eenige discussie plaats over de vraag, of £200
aan de gemeente Lindley sal worden toegekend, dan of die
som voorloopig sal worden verdeeld tussohen do gemeenten
Lindley en Senekal. Op verzoek van den Ouderling van
Senekal hoeft eene Hoofdolijke stemming plaats.

Vóór do verdeeling stem den, do Predikant en Onderling
van Winburg, do Ouderling van Fauresmith, do Predikant
van Edenburg, do Ouderling van Fioksburg, de Predikant
van Ladybrand, de Ouderling van Hoopstad en do Ouder
ling van Senekal. Tegen do verdeeling en vóór do tee
kening van do geheele som aan do gemeente Lindley, stem-
den de andere leden der Yergadering.

Hierrnede is het Rapport afgehandeld.
Wordt besloten: “Dat aan do Commissie van Fiuanciön

op gelijke wijze ter behoorlijke administratie, ook hot
Predikanten Pensioen Fonds zal worden toevertrouwd.”

Eindelijk wordt bepaald, dat do Synode (D.V.) morgon ten
nrc sal vergaderen, en dat do plegtige sluiting plaats

hebben sal den 12 nrc. Hot gebed wordt gedaan door den
Prodikant van Ladybrand.

Gelezen en vastgesteld ter zitting van 20 Mei, 1880.
JOH. G. OLIVIER, MODZciTOR.
P. A. C. van HEYNINGEN, Assasson
ALBS. P. MEIRING-, SOJUBA.
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ACHTSTE ZXTTXNG~
Do Aeljtste en laatste Zitting der Negende Synodale

Vergadering heeft plaats, den 20sten, M~i, 1880.
Al do loden zijn tegenwoordig. Ret gobed wordt geleid

door den Prodikant van Smithfield.
Do Notulen der revende zitting worden gelezen en getee

gend. Aan de orde is het Rapport der Commissie over het
verzoek van den Heer Borekenhagen, met betrekking tot
de Fakkel.

Dit wordt ingediend en gelezen door den Predikant van
Bloemfontein. Naar aanleidinp~ hiervan wordt eon viertal
voorstellen ter tafel gelegd, het°laatste waarvan tot bosluit
wordt: “De Fakkel blijve als tot hiertoe voortbestaan,
i. e. (1.) Van wege do Kerk ontvange de Redactie voor
het Officieel gedeelte £60. ‘sjaars; (2.) Belove elk lid
dezer Vergadering, op alle mogelijke wijze het zi~jne to
doen, tot den bloei van dit Blad, dat door velen gaarne
gelezen wordt en ook voor velen reeds tot zegen is go
weest.”

Omtrent de Herderlijke Brief wordt besloten, dat deze
gedrukt zal worden in hot Offioieel Orgaan der Kerk en
in iedere gomeonte tijdens hot eerstkomend Nachtmaal
van den Kansel zal worden voorgelezen.

Do Voorzitter bepaalt dat do Zuidelijke Ring aan de
beurt zal zijn eon zijnor Predikanten te benoomen om de
volgondo Synodale Vergadoring met cone leorrode to
sluiten.

Wordt besloten: “Dat hot personcel der Synodale
Zondingoonmissie als zoodanig in functie blijve; dat do
Algemoene Synodale Commissie zal bostaan uit hot per
soneol van do Moderatuur; dat do Corn missie tot hot
afnemen van hot Examen van G-odsdienst onderwijzons
en Zendelingen worde herkozen; dat do Cornrnissio voor
do Grensscheidingen tussehen do gomeonten Smithfield,
Edenburg on Bloemfontein, bestaan zal uit do Predikanten
dier gomeenten.

Met hot oog op het Synodaal besluit, naar aanleiding
van Beschrivingspuntl7 wordt besloten: “Dat hot Notulen
book van den voormaligen Ring van Fauresmith on hot
Kassaboek van dien van Winburg, thans in gebruik bij den
Westolijken Ring bij de Archivon van dieii Ring zullen
mogen borusten.”

Op cone vraag van den Preclikant van Lad~-brand, blijkt
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dat nog goon antwoord was ont vangen op de missive der
Synode orntrent de toelage van £6,000.

Orntrent de vraag aangaande een Huipprediker voor do
gemeente van Bloemfontein worden bolangstellenden ver
wezen naar do Notulon op Bladz. 336.

Do Predikant van Harrismith, op eene vraag omtrent
huwelijken in oen verboden graad van Bloedverwantschap,
wordt gewezen op de Landswet in deze.

Be Predikant van Bethuijo wijst op hot bepaalde bij Art.
22, lit. b.; maar de Vorgadering berust in vroeger genomen
besluiten orntrent dit Artikel.

Met het oog op Art. 228 wordt besloten, op voorstel
van den Predikant van Philippolis, dat do Bode dezer
Vergadering, daggelden zal ontvangen tegen tien
shillings per dag.

Be Predikant van Winburg stelt voor, hetgeen door de
Synode worcit besloten: “Doze Vergadering betuigt haren
hartelijken dank aan den Leeraar en Kerker~ad der ge
meonte van Bloemfontoin en belangstellendo Vrjenden voor
betoonde gastvrijheid, door leden dor Vergadering genoten
en spreekt hare blijdsohap uit over do voltooijing en In
wijding van dit Kerkebouw.

Do Vergadering wordt verdaagd tot heden middag ten
12 ure.

I\T.B. Door de Rationarii dezer Vergadering is ontvangen
en overgelegd de gezarnentlijfre som van £13 3s. 6d., nog
verschuldigcl op hot Ponds der Afvaardiging; Voorts het
Verschuldigde op het Verslag van hot PanPresbijteri
aansche Ooncilje.

Be plogtige sluiting heeft plaats ten 12 ure terwiji. do
Predikant van Ficksburg do Sluitingsredo houdt. Gelezen,
2 Cor. 10. Gezongen, Ps. 89. 4.; Gez. 77. 1, 4; Gez.
69. 3., 6.

Naar aanleiding van 2 Cor. 10: 4 en 5, wijst do Re
clenaar op,

1. Den Strijd welken wij to strijden hebben;
2. Be Wapenon, die tor ouzer beschikking zijn
3. Hat ]aoorlijko doel en do grooto voordeelon aan do

ovorwInning vorbond~n.
Dozo dionst Afgeloopon zijndo, best do Voorzittor oen

sehrijvon, juist ontvangon, van den WolEerw. hoor Charlos
Hole, Soerotaris van hot Zuid. Afrikaansehe Huip Bijbol
gonootsehap, on drukt zijn hoop nit, dat do lozing daarvan
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een gezegenden invloed zal uitoefenen op al de leden der
Vergadering. Hij besluit daarna met een kort woord,
en meent, dat alien redenen hebben tot dankbaarheid
jegens God, voor hetgeen men hier mogt verrigten en voor
de wijze waarop zuiks mogt gesehieden.

Per monde van den HoogEerw. Moderator, wordt den
Predikant van Ficksburg den dank der Synode betuigd voor
de gehoudene Sluitings Leerrede.

Do Predikant van Bloemfontein gaat in het slotgebed
voor.

Gelezen en vastgesteld op 20 Mdi, 1880.
JOI-IANNES G. OLIVIER, MODERATOR.
P. A. C. VAN HEYNINGEN, ASSESSOR.
ALBS. P. MEIRING, SCRIBA.
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BESCHRIJVINGSPUNTEN

1. De Synode neme kennis Van:
a. Be Verslagen van den Staat der Godsdienst in de verschil

lende gemeenten (Art. 40)
b. Het Rapport der Algemeene Synodale Commissie;

De Rapporten van
c. Den Scriba Synodi;
ci. Den Qu~vstor Synodi;
e. Be Synodale Zending Commissie;
f. Be Commissie voer bet examen van Godsdienst Onder

Wijzers;
g. De Commissie van H.H. Curatoren van bet Grey College;
h. Be Commjssje van IILH. Bestuurders van bet Instituut

Eunice;
i. Den gehouden Census der Kerk;
j. Der Commissie voor de Zondagschool-lessen; der Corn

missje omtrent
k. Een Hoofddepôt van Bijbels, Psalm- Geze~ag- en andere

boeken;
1. Be verbetering der Psalm- en Gezangwijzen;

Een Concept van een nieuwe Kerkwet.

De &ribcc Synodi.

2. Be Synode benoeme eene nieuwe Commissie, tot het be
palen der grenslijnen tusschen de Gemeenten van Winbnrg en
Senekal, en beslisse tevens, tot welken Ring Senekal zal moeten
behooren.

Dc Noorclelijke .l?ing.

3. Be Synode bepale, dat de grenslijnen Van elke Gemeente
behoorlijk opgeteekend zullen zijn op het eorste blad van bet
Notulen Bock des Kerkeraads.

Preclilcant van Ladybrand.

4. Be Synode geve eene duidelijke omschrijving, van de ver—
bonding tussohen de Synodale Zending Commissie en de plaats
elijke Zendingen onder de Kerkeraden die op bet oogenblik
onbepaald, onduidelijk, zeer delicaat is.

Dc Penninyrneester der S. Zending Commissie.

5. Dc Artikelen over bet Zendirigwezen worden duidelijker
en bepaalder gemaakt, oprlat~ be betrekking waarin de tegen
woordige Zendeling van Witzieshoek staat, verstaanbaar zij.

Penniugmeester der S. Zending Cornmissie.
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6. De Synode berame een plan, waardoor de Gemeenton der
Kerk bij de kiezing van Predikanten en Kerkeraadsloden, moor
tot haar regt zullen komen.

Do Predilccvnt van Bethulie.

7. Do diensttijd van Kerkeraadsleden words bepaaM op drie
aebtereon volgende jaren, waarna. zij minstens é~n jaar zullen
rusten, alvorens weder to kunnen worden gekozen.

Prethkant van Bethulls.

8. Wat staat eon Kerkeraad te doen wanneer hij van eene an
dere Gemeente eon certifieaat vraagt van een persoon, die jaren
lang in de Gemeente woont, doch wiens naam door eene of andere
nalatigheid niet op het Register der Gemeente staat, waar hij
voorgesteld is en due geen Certificaat krijgt?

Kerkeraclen~ van iSenekal em La~ZybrcencZ.

9. Hoe moot eon Leeraar handelen, wanneer hij herhaalde
malen en aan don Predikant en aan den Koster eener andere
Gemeento om cerbificaten, met hot noodige geld ingesloten,
schrijft, en goon antwoord ontvangt?

Pre~ikant van Lacly5rancl.

10. De Zuidelijke Ring, hot voorste~ van den Predikant van
Rounville, op blz. 377 der Synodale Notulen, in beraad geno
men hebbendo, meent dat de algemeene strokking daarvan zeer
wenschelijk is, en beveelt de behandeling van dat Voorstel
dringend der overweging van de HoogEerw. Synode aan.

De Zuiclelijlce Ring.

11. Do Synode spreke zich duidelijk nit, omtrent do betee
kenis van Art. 4 der Kerk wetten.

Do Preclikant van Bethulle.

12. Do Synode onderzoeko of alle afgevaardigon, Loden zijn
der respektieve Gemeenten.

Do Preclikaut van Laclybrancl.

13. Artikel 225 worde aldus gewijzigd:
Afgevaardigden van die Kerk waar do Vergadering gehouden

wordt zullen geeno rekening voor reiskostert, maar wel voor
dag golden mogon inbrengon,~enz.

Do Preclikant van Rouxville.
E
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14. DAze Vergadering bevele der HEw. Synode aan, Art. 35,
No. 2, aldus to wijzigon, ni., wordt or wol over den Heidel.
bergschen Catechismus gepredikt, en hoe vele malen is zulks
in hot afgeloopen jaar in awe Gemeente geschied P” enz.

Do Zukiol Uke li~i’ng.

15. Be Ring verzoeke do RoogEw. Syn ode eerhiedglijlc om
den tijd van de Vergadering der Ringen zoodanig to veranderen
dat deze in het ~ervolg vergaderen zullen, of op den derden
Woonsciag of op den derden V~ijdag van de maand October.

Do Zuidelijke l?ii~g.

16. Bar bet zeer moeielijlr valt Do Faickel in he~ leven to
houden, zoo neme Do Christen, thans bet Offleicel Orgaan der
Kerk van Zuid Mrika, hare plaats in.

Do Preckicant van Laclybranci.

17. Wat mogt geworden zija van do Boeken; Archieven, enz.,
der voormalige twee Ringen der Kerk?

Predi/cain~ van Edercburg.

BESCHRIJVINGSPUNTEN TE LAAT ONTVANGEN.

18. Be Synode bepale hoe gehaiideld meet worden met lid
maten der Kerk, die hun huvvelijk in Griqualand West lieten
bevestigen, omdat zij hetzelve, wegens eon door do Landswet
verbeden graacl van bloedverwantschap bier niet konden be—
vestigd krijgen.

19. Do Synode spreke haar ordeel nit of zij hot huwelijk met
bet kind eener overledeno vrouws zuster heschouwt te zijn in eon
verboden graad van bloedverwantschap, en vestige hare aandacht
op de Landswet in deze.

20. Is iemand, die oene Apologie in do couranten gemaakt, en
ziehzelven tot leugenaar verklaard beeft nog verkiesbaar tot
Ouderling of diaken?

Do Kerkoraad van Phil ippolis.

21. Be Synode bespreke den toestand van do arme kinderen
onzer Kerk, en berame plannen om hot onderwijs binnen hun
bereik te brengen.

Precli/cant van Philippoll5
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22. De Synode neme stappen ten einde de logitimfttie van pre~
dikanten door de Kerk van het Oranjevrijstaat door die van de
Kaapkolonio te doen erkend worden.

23. Do Synode der Kerk van den Oranjevrijstaat spreke zich
uit om het al of niet wenschelijke dat het Admissie Examen tot
het Theologisch Seminarie to Stellenbosch ook door cene Corn
missie, door haar aaugesteld words afgenomen, en stelle zich in
correspondentie met de Kerk der Kaapkolonie over de vraag of
zoodanig examen, ingerigt volgens de sisehen dier Kerk, door
haar als zoodanig zal worden erkend.

Prec1i1can~ van Bethulie.

ALBS. P. MEIRING, Scriba Synodi.

Edenburg, 26 Maart, 1880.
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IN
~S~nod. Z’Totulen, Veiqadei~jng, 1830.

BIz, 397, regel 3 v. cud., ua de ww: ~‘ wordt van,” viii in
(Ic ontvangsten Van.

reg. 16 v. boy., lees: besloten.
,, ,, ,, 25 ,, ,, aaugeroerd.
,, 399, ,, 12 ~, ~, Ha:” Vflorinalige,” twee.

400, ,, 16 v. ciii 1. na Lands,” yoUr. eon,
406, reg, 21 V. ond. lees : Opztgte.

reg. 6 v. ond., lees, na ,•“ loden”: der Vergadering
109, ,, 19 v. boy,, voeg aan bet paragr. bij; Hier—

mode is ook Beschrijvp, 16 afgehandeld.
410, rug. 15 v. ond., na ~ lees: , van de~

geineente~ Liudley cii nog drie auclercu.
412, Na BESOHRIJVIN PUNTa~ lees: Overwogeij ter

Syn. Vergadering van 12 Mci, 1630; en volgende
dagen.

414, reg. .11 V. ond:, in plaats van : “zuster,” , lees:
zusters kifld.

415, leg. 13 v. boy., mat weg: Edenburg, 26 Maart,
1380.




