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Wordt gehouden in de Kerk te Bloemfontein, op DONDERDAG,

den lAden Mel, 1882, en volgende dagen.

EERSTE ZITTING.

Op verzoek van den Moderator nernen de afgevaardigden hunne
zitplaatsen in.

Bij afwezigheid van den Scriba neernt de Predikant van Fan
resmith voorloopig het Scribaat waar.

Dc Voorzitter, cle Vergadering openende, ~aat zingen Ps. 122 :3;
leest Openb. 5 en gaat in hetgebed 5voor.

Nu worden de Geloofsbrieven opgeëi~cht, uit welke blijkt, dat
verschenen waren, van de gemeenten:

x. Wn’~nu~G: De Predikant en de5 Ouderling M. Prinsloo.

2. FAUR~SMITH•: De Predikant ei~i de .Ouderling W. P. Van
Niekerk. .
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~. Si’~iiTHFiJ~LD: De Predikant en de Ouclerling Francois M. A.
du Toit.

4. BLoEMFoNTEIN~ Dc Predikant en de Ouderling Joh. P. 13.
Marée.

5. H~RiSMiTH Nieinand.
6 B0SHOFF: De P~edikant en de Ouderling Card H. Van

Niekerk.

; JACOBSDAL.: De Predikant en dc Ouderling Nic. F. Pretorius.
-S. KR00NsThD: Dc Predikant en dc Ouderling B. J. P. Wessels.

g. PHIUPP0us: Dc Predikant en de Ouderling C. C. Snijnian.

jo. EDENBURG: Niemand.

i ~. BETHuLi~: Dc Predikant en dc Oud~r1ing H. Joubert. J.
12. BETHLEHEI\1: Niemand.

13. RouxVILJ,E: Dc Ouderling J. Joubert.

14. WEPENER: Dc Predikant en de Ouderling J. H. P. Taljard.

15. FICKSBURG: Dc Predikant en de Ouderling A. Olivier.

i6. LADYBRAND: De Predikant en dc Ouderling J. 0. Bester.

17. FRANIcF0RT: Niemand.

i8. HE~LBRON: Dc Predikant en de Ouderling Joh. N. Roets.

19. BULTF’ONTEIN: Dc Predikant.

20. BRANDF0RT: Dc Predikant en de Ouderling A. J. Griesel.

21. LINDLEY: Ouderling J.J. Cilliers.

22. H00PsTAD: De Ouderling P. E. Scholtz.

23. SENEKAL De Ouderling D. S. Maartens.

Dc Vergadering wordt nu door den Voorzitter voor wettig ge
constitneerd verklaard.

Geene aanmcrkingcn worden op de Gcloofsbrievcn gcrnaakt.

Wordt voorgelezen: Missive van den Predikant van Hoopstad,
zijn leedwezen te kennen gevende, dat hij wegens ziekte~ in zijn
huisgezin, de Vergadering niet zal kunnen bijwonen.
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De Voorzitter draagt aan den Scriba op, nit naam der ~‘ergade
ring, ccii schrijven te rigten aan geinelden broeder, hare sympathie
met hem uitdrukkende.

Dc Voorzitter verwelkomt vervolgens de leden dezer Vergade
ring; inzonderheid de Preclikanten van Ficksburg en Jacohsdal, (lie
voor het eerst zitting nemen, en spreekt de hartelijke deelneining
der Synode uit, over het zwaar verlies door den broeder van Lady
brand, onlangs geleden door het afsterven van twee geliefcle kin
deren.

Ter tafel worden gelegd twee missiven van de Synod-Commis
sic van de Kerk in de Kaapkolonie, zijnde Credentialen, gegeven
aan de WelEerw. Heeren W. Murray en J. 0. Kriège om de groete
dier Kerk over te brengen.

Dc Voorzitter beet (lie B.B. met een kort woord welkom en
geeft te kennen dat zij in den namiddag de gelegenheid zullen heb
ben, de hun opgedragen taak te vervullen.

Kennisgeving geschiccit nog van de plechtige opening (icr Sy
node ten 12 ure.

Tot Commissien urn ZHEd. den Staatspresident en den Voor
zitter van den REd. Volksraad af te halen worden respectievelijk
benoemd : de Predikant van Boshoff en de Ouderling van Kroonstad;
de Predikant van Smithfield en de Ouderling van Fickshurg.

Op den aangekondigden tijd spreekt de aftredende Moderator
de openingsrede uit, i{aar aanleiding van 2 Cor. 3 7, 8. Hij wijst
op a. de grootere heerlikheid van de bediening des geestes boven die
van dc bediening des doods in letteren bestaanden; b. Dc verant
woordelijkheid van degenen die tot dezen dienst geroepen zijn;
c. Dc middelen en gaven ter hunner beschikking gesteld, en d. Dc
Beloften Gods waarop zij zich kunnen verlaten.

Hij rigt nog het woord tot ZHEd. den Staatspresident, den
Voorzitter en leden van den HEd. Volksraad en sluit de verrigtin
gen na gebed en gezang, met den zegen.

Ten kwartier over 3 nrc is de Vergadering wederorn gezete~~
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De Geloofsbrief van den afgevaardigde van Bethlehem wordt
ingediend en voorgelezen.

Vandaar waren verschenen de Predikant, en de Ouderling S.
W. Bruwer.

De Moderator leest voor Art. 20 der Kerkewet, betrekking heb
bende op de kiezing van Kerkelijke ambtenaren; na hetwelk men
overgaat tot het kiezen van een’ Moderator en een’ Assessor. Uit
de stemming blijkt dat tot Moderator gekozen is de Predikant van
Philippolis en tot Assessor de Predikant van Bethulie.

Beide nemen hunne zitplaatsen in met cen woord van dankbe
tuiging aan de Vergadering voor het vertrouwen in hen gesteld en
zich beroepende op de ondersteuning en toegeeflijkheid der Broecleren

Dc tijd der zittingen wordt gepaald van io v.m. tot i n.m. en
van 3 tot 5 n.m.

Aan de Afgevaarcligden van de Kaapsche Kerk wordt flu dc
gelegenheici gegeven de Vergadering toe te spreken. Hiervan ge
bruik makende drukken zij hunne grote hlijdschap uit heden hier
tegenwoordig te mogen zijn en verzekeren de Synode van de Kerk
aihier, van de liefde en helangstelling van de Kerk die zij vertegen
woordigen.

De Br. van Worcester gewaagt onder anderen van de Doofstorn
men Inrichting aldaar, spreekt zijn’ dank uit voor giften daarvoor
ontvangen en beveelt dezelve der voortdurende belangstelling en der
voorbede der Broederen aan.

De Br. van Caledon, wijzende op de vruc’hten van de Normaal
school, vraagt om dc zonen van leden onzer Kerk aihier, voor die
Inrichting, aismede voor het Seminarium te Stellenbosch. Hij her
innert de vergadering aan hunne zending naar de Transvaal en
vraagt om hare voorbede.

De aanstelling van den Predikant van Fauresmith door den
Moderator als waarnemenden Scriba en van den Predikant van
Boshoff, als diens Assistent, worcit door de Vergadering goedge
keurd en bekrachtigd.

De Moderator geeft kennis dat sommige Beschrijvingspunten
wegens de afwezigheid van den. Scriba uit den Staat (*) niet gepubli

(*) Deze B.pp. waren den Scriba met bij tijds aan zijn adres te Edenburg

toegezonclen.
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ceerd zijn en vraagt om de toestemming der Vergadering, dezelve
in de handen van den drukker te mogen stellen.

Dit wordt toegestaan.

De Notulen worden gelezen en de Vergadering met gebed ge
sloten, waarin de H.Ed. Assessor voortgaat.

C. FRASER., MODERATOR.

JOHANNES G. OLIVIER, AssEssoR.
P. A. C. VAN HEIJNINGEN.
M. PRINSLOO.
~V. P. VAN NIEKERK.
S. j. M. VAN NIEKERK, V.D.M.
F. M. A. ou TOIT.
J. P. B. MAREE.
J. H. VAN WIJK, V.D.M.
C. H. VAN NIEKERK.
A. MURRAY, V.D.M.
N. F. PRETORIUS.
G. W. B. VAN DER LINGEN, V.D.M.
B. J. P. WESSELS.
C. C. SNIJMAN.
H. J. JOUBERT.
C. P. THERON, V.D.M.
S. W. BRUWER.
C. R. KEET, V.D.M.
J. H. P. TALJARD.
H. VAN BROEKHUIZEN, V.D.M.
A. OLIVIER.
G. A. MAEDER, V.D.M.
J. G. BESTER.
U. J. MINNAAR, V.D.M.
J. N. ROETS.
P. A. WINTER, V.D.M.
E. A. J. DU TOIT. V.D.M.
A. J. GRIESEL.
J. J. CILLIERS.
P. E. SCHOLTZ.
U. S. MAARTENS.
J. S. MORGAN, V.D.M.
H. J. LUCKHOFF, p.t. SCRIBA SYNODE.
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TWEEDE ZITTING.

De Tweede zitting worth gehouden ter plaatse als te voren op
Vrijdag (len 12 Mei 1882.

Dc Otiderling van Rouxville gaat in het gebed voor.

Al de leden van den vorigen dag zijn tegenwoordig.

Do Notulen van gisteren worden gelezen en geteekend.

De Voorzitter leest voor het Reglernent van Orde, Art. 50.

(Jvereenkomstig Art. 50, p. 29 benoemt hij met goedkeuring
der Vergadering tot leden van de Regts-Commissie, de HEerw.
Assessor en de Predikanten van Winburg en Wepener, benevens de
Otiderlingen van Fauresmith, Kroonstad en Rouxville; tot Rarti
onaii: de Predikanten van Picksburg, Buitfontein en Jacobsdal,
en de O.ud~r1ing van Philippolis.

Hij wijst voorts op Art. 159 der Kerkewet, inhoudende eene
aanbeveling om tijdens de zitting der Synode eon’ dag af te zonde
ren tot een Broederlijk onderhoude en ontvangt een voorstel van den
Predikant van Ladybrand, hetwelk ter stemming gebragt zijnde
algemeen aangenomen wordt. Hot luidt: ,,Ook dit jaar vinde een
Broederlijk Onderhoud plaats, indieii mogelik, op Hemelvaartsdag.”

Met .toest~nming y~n de . V~ergadering stelt de Moderator den
• Predikant van Ladybrand aan om wekelijks een rapport van de ver
rigtingen der Synode voor de nieuwsbladen in gereedheid te hebben.

Beschrijvingspunt I 2, vragende “om de aanstelling eener Corn
missie in de eerste zitting der Synode, om de nieuwe Kerkewet na
te zien, van ingeslopen fouten te zuiveren en staande de Vergade
ring rapport nit te brengen,” • wordt na deszelfs toelichting door
den Voorsteller, aangenornen. . .

Leden dier ~ommissie zijn cle HEd. Assessor, en de Predikan
ten van Smithfield en Kroonstad. •

Aan de orde zijn;. do Versiagen van den Staat âer Godsdienst
an de versehillende gemeenten.
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De Voorzitter wijst op het Schema voorgeschreven bij Art. 8g.

Twee voorstellen worden ter tafel gelegd. Uit de discussje
hierover blijkt, dat meergemeld Schema niet door al de Kerkeraclen
werd gevolgd. Ter stemming gebracht werden beide voorsteileri
afgestemd. Aan den Moderator wordt flu overgelaten om de Versia
gen na goedvinden te laten lezen. Hij bep~alt dat elk Versiag
afzonclerlijk zal worden gelezen en terstond ne~proken.

Dc Verslagen van den Staat der Godsdienst worden achter
eenvolgens gelezen van al de gemeenten, behalve van de gemeen
ten van Harrismith, Edenbi~irg en Frankfort.

Naar aanleiding van den wensch, door den Kerkeraad van
Fauresinith, in zijn versiag over het stichten van nieuwe gemeenteti
aldaar uitgesproken, wordt het volgencle voorstel besluit der Verga
dering, luidende: “Dc Kerkeraad van Fauresmith brenge dat ~puut
van zijn verslag voor de aandacht van den Westelijken Ring.”

Over het algemeen luiden de Versiagen gunstig. Bij al wat e~
valt te kiagen zijn er verblijdende teekenen van vooruitgang.

De tijd is verstreken, doch legt de HEerw. Assessor ter tafci een
schema, bevattende de onderwerpen, die in de genieente Conferentie
inorgen avond zuilen worden behandeld, aismede de namen der ver
schillende sprekers.

Nadat de Voorzitter nog te kennen had gegeven, dat flu plaats
van den HEerw. Assessor als lid van de Regts-Commissie de Pre
dikant van Boshoff was getreden, we7den de Notulen gelezep en het
gehed geclaan door den Predikant van Bloemfontein.

C. FRASER, Moderator.
JOHANNES C. OLIVIER, Assessor.
H. J. LTJCKHOFF, p. t. Scriba.

DERDE ZITTI~G.

De derde zitting heeft piaats op Zaterdag den I3den Mci. Het
gebed wordt gedaan door den Ouderling van Boshoff.

Al de leden van gisteren zijn tegenwoord.
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De Notulen worden gelezen en geteekend.

De Scriba geeft kennis van de overzage betrekkelijk het voor
stel van den Predikant van Ladybrand, waardoor de Vergadering
haren dank betuigt aan den afgetreden Moderator voor zijne dien
sten der Kerk in het afgeloopen jaar bewezen en vo~r de kern
achtige Openingsrede in den morgen uitgesproken.

Qok herinnert de Assessor dat aan cle Conimissie, benoemd
om de Kerkewet na te zien, enz. toevertrouwd waren aile Beschrij
vingspunten op wetsverandering of verbetering betrekking hebben
de, om daarop advies te geven.

BeschrijvingSpuflten, flu alien gepubliceerd, worden ter tafel
geiegd en aan de orde gesetid.

De Predikant van Winburg vraagt verlof naar aanleiding van
al de Versiagen van den Staat van Godsdienst een woorci te mogen
spreken en een voorstei in te dienen.

Dit wordt hem toegestaan.

Hij wijst er op hoe, tengevolge van eene verandering geinaakt
in de wet des lands, betrekkeiijk de hoofdwegen, de kantienen ver
menigvuldigd zijn, en dient een voorstel van den volgenden inhoud
in: , ,Deze Synode wende zich tot den HEd. Voiksraad met drin
gend verzoek om de regulatiëën tot den verkoop van sterken drank
bij de kleine maat zoo te wijzigen dat het vermenigvuldigen van
kantienen zoowel op de dorpen als ten platte lande worde tegen
gegaan.” Dit wordt gesekondeerd door den Predikant van Ficks
burg.

De Predikant van Harrismith verschijnt ter Vergaderirig.

Dc Eerw. Assessor wijzende op Art. 50, p. 36, oordeelt dat het
voorstel van den Predikant van Winburg buiten de orde was.

Verscheidene sprekers bestrijden deze bewering, en tot stem
ming gebracht, besluit de Vergadering dat het wel in de orde was
~n in behandeling zal worden genomen.
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De Moderator vraagt den Predikant van Harrismith naar den
Geloofsbrief voor de afgevaardigden van daar.

Dit wordt door hem overhandigd, met de kennisgeving daar bij
gevoegd, dat geen afgevaardigde gekomen was. Na gegevene in
lichting omtrent het niet verschijnen van den afgevaardigde berust
de Vergadering daarin.

Het voorstel van den Predikant van Winburg wordt besproken
en aangeflomefl.

Om aan dit besluit gevoig te geven worden de Voorstefler en dc
Secondant tot eene commissie benoemd.

De Predikant van Ficksburg legt een voorstel ter tafel dat
eveneens besluit der Vergadering werd en aan dezelfde Commissie
toevertrouwd. Het luidt: “De Synode verzoeke met alle beschei
denheid den HEd. Volksraad orn de opheffing der tollen voorzooverre
die kerkgangers bezwaren.”

Het laatste voorstel naar aanieiding van de Versiagen is van den
Predikant van Ladybrand, en wordt aangenomen. Dit luidt: ,,Ook
ditmaal worde door de Synode eene Memorie aan den REd. Voiks
raad gerigt, verzoekende dat het geld, door bet Gouvernement voor
onderwijs in de wijken toegestaan, waar er geene wijk of rondgaan
de scholen bestaan en waar de ingezetenen, zulks verlangen, ten
behoeve van wijkskinderen op het dorp gebruikt zal kiannen wor
den.”

Hiertoe worden benoemd de H.Erw. Assessor en de Voorsteller.

Dc Predikant van Harrismith leest, daartoe verzocht zijnde het
Versiag van den Staat van de Godsdienst in zijne gemeente. Als Con
sulent van Frankfort, leest hij ook dat van die gemeente.

Tegen het lezen van het Versiag van de nieuw gestichte ge~
meente Vrede wordt bezwaar gemaakt, op grond van Artt. 251,
III, 57 en 124.

Dc Synode echter besluit op voosrtel van den Predikant van
Winburg, dat het Versiag zal worden gehoord..
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Dit geschiedt.

Aan de orde wordt gesteld: B.P. 3. Dit wordt toegelicht
door den ~oorzitter van den Zuidelijken Ring. ‘Het b1ijkt~ dat ii~
sonirnige Ringen slechts voor een gedeelte van het j aàr, de Heffingen
voor: het Sustentatie-Fonds gesehiecit zijn. Dit geeft aaxileiding
tot cen drietal voor~sté11en, die echter moeten overstaan tot dé vo’
gende zitting, daar ‘de tijd verstreken is.

Dc - gemeentelijke Conferentie heden avond wordt bepaald ~en
7ure.

Na kennisgeving van wat op Maandag behandeld zal worden,
wordt de Vergadering gesloten en het gebed gedaan door den Pre
dikant van Buitfontein.

C. FRASER, Moderator.

JOHANNES C. OLIVIER, Assessor.

H. J. LUCKHOPF, p. t. Scriba.

VIERDE ZITTING.

Deze heeft plaats op Maandag den I5den Mei 1882. De Ouder
1ing van Fauresmith doet het gebed.

Dc Notulen worden gelezen en geteekend.

Op een motie van orde met betrekking tot avondzitting wordt
het aan den Moderator ~overge1aten om daarover te beslissen.

Hij besluit dat er heden avond geene zitting zal zijn.

Aan de orde is, het v~rs1âg der Zénding Commissie, dat door
den Scriba dier Commissie wordt gelezen.

Het versiag wordt met dank ont~.’an~en en besproken. Het
finantieel gedeelW daarvan wordt in de handen der Rationarii
gesteld. . ‘ -
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De Voorzitter spr~.ekt in naarn der Vergadering zijne blijd
schap uit over het uitvoerig en volledig versiag waardoor zulk een
duidelijk overzigt verkregen werci over de Zencling onzer Kerk.

De H.Eerw. Assessor wenscht van de afgevaardigden van Win-
burg en Kroonstad te weten welke inlichtingen zij kunnen geven
aangaande datgene wat in dit versiag van hen wordt vermeld.

De Voorzitter is van oordeel dat het niet betaamde thans deze
afgevaardigden te hooren daar zij een schriftelijk versiag over de
plaatselijke Zending hadden moeten inzenden.

Na eenige diskussie eli de, iniichtingen door genoemde afgevaar
digden gegeven, werd het alle leden op het hart gedrukt in het
vervoig de wet in d~ze te eerbiedigen.

De verdere bespreking van dit Rapport leidt tot de volgende
besluiten:

1. “Dc Synode acht het noodzakelijk dat het werk d~r Col
portage, na een behoorlijke verantwoording van de vroegeré ‘Bestuur
ders, worde overgenomen en op de best mogelijke wijze voortgezet.”

2. “Het aañstelien van een Assistent voor den . Zeid~1in~ te
Witzieshoek, hétzij om rondreizende te prediken of eene Opleidings
:school te stichten, worde onder de aandacht der Zending-Commi~si~
gebracht, en indienuitvoerbaar door de Synode aanbevolen.”

~.‘ “Het Rapport der Zendi~ig-Commissie worde in ons Ker
:kelijk orgaan gedrukt. “

Op eene vraag van •den Predikant ‘c~an Boshoff antwo~dt de
Predikant van Harrismith dat er wel aan de wet, is 1voldaan en
tweemaal voor de Zending gecollecteerd maar door nalatigheid van
den Diaken Kassier is er geene verantwoording geséhied.

De Commissie, afgevaardigd naar de Transvaal en Witzieshoek,
doet flu versiag.

Dat gedeelte van het Rapport handelende over Witsieshoek
wordt gelezen, met dank ontvangen en besproken.
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De Zendeling der Kerk heeft ook het woord en geeft inlichting
orntrent eenige punten door de Commissie aangevoerd.

Na de pauze is het vorige vers~ag nog aan de orde.

De Moderator spreekt den dank der Vergadering uit aan de
Commissie voor het werk door haar gedaan.

Dat gedeelte van het Versiag over het werk in het Transvaalsche
wordt ook gelezen en met dank ontvangen.

Op eene mondelinge mededeeling van een der afgevaardigden van
verliezen door hem op de reis geleden, wordt bet volgend voorstel
besluit : “Aan de Cominissie worde de harte1i~jkste dank toege
bracht voor de door hare verrigtte Zending en de Synode gelaste
voorts haren Quaestor om der Commissie de som van £47 ios. door
het verlies van twee muilen veroorzaakt, nit te betalen.

Aan de orde zijn de drie voorstellen die van de laatste zitting
nioesten overstaan, betrekking hebbende op de Heffingen voor het
Sustentatie Ponds in de verschillende gemeenten.

Tot stemming gebracht wordt het oorspronkelijk voorstel be
sluit der Vergadering, luidende: “De Kerkeraden moeten aan den
Ring de Heffingen voor bet Sustentatie Ponds betalen van 23 Mci
i88i.

Beschrijvingspunt P. 6 komt in behandeling.

Daar echter het Document daarin vermeld nog niet ter tafel
was wordt de bespreking daarvan uitgesteld totdat de H.Eerw.
Scriba tegenwoordig zal zijn. (*)

Hetzelfde geschiedt met B. P. 8.

B. P. io wordt toegelicht door den Inzender.

Dc Synode besluit dat de wet in deze onveranderd blijve.

(*) Het sehrijven van den Ring van Colesberg is den Scriba Synodi toege
zonden, onder dagteekening, 17 Augustus 1882. M.
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Over B. P. ii kon geen besluit vallen bij gebreke van een
schriftelijk antwoord van de Kerk van de Koopkolonie.

B. P. ‘3 wordt uitgesteld om dezelfde redenen als B. P. 6.

Saar aanleiding van B. P. 15 worden 2 voorstellen ter tafel
gelegd die echter daar dc tijd reeds verstreken was, moeten over
staan tot morgen.

De Voorzitter geeft nog kennis van hetgeen morgen zal worden
behandeld en dat er morgen avondzitting zal wezen.

Dc Notulen worden gelezen en de Vergadeering gesloten.

Dc Predikant van Harrismith leidt het gebed.

H. J. LUCKHOFF, p. t. Scriba.

C. FRASER, Moderator.

JOHANNES G. OLIVIER, Assessor.

VIJFDE ZITTING.

Dc Vijfde Zitting heeft plaats op Dinsdag, den i6den Mei 1882.

Dc Ouderling van Winburg gaat in het gebed voor.

De Notulen worden gelezen en geteekend.

Dc Predikant van Ficksburg is wegens ongesteidheid afwezig.

Dc afgevaardigde Ouderling van Edenburg, Jacob van Niekerk,
verschij ntter Vergadering, overhandigt zijn Geloofsbrief en ont
vangt zitting.

Dc Moderator Iecst cene uitnoodiging van de Directrice van het
het Instituut, “Eunice,” gerigt aan dc Synode, om Vrijdag avond
e.k. ten 8 ure deze inrichting ecu bezoek te brengen.

Dit wordt door de Vergadering aangenomen.
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Het Versiag van den Staat der Godsdienst in de gemeente
Edenburg wordt door den Voorzitter gelezen.

B. P. 15 is aan de Orde. De twee voorstellen van gisteren
hierdp betrekking hebbende, komen thans in behandeling. Na
korte discussie wordt met verlof der Vergadering het Beschrijvings
punt teruggetrokken, waardoor ook de voorstellen vervallon.

Verlof wordt gevraagd door den Inzender van B.P. i6 om dit
terug te nemen; doch zuiks wordt geweigerd.

Het worth toegelicht en gevolgd door een voorstel dat bet B.
P. in zijn geheel worde aangenomen. (*)

Een amendement komt ter tafel van den Predikant van Harri
smith gesecondeerd door dien van Winburg: “Het B. P. worde
van de hand gewezen.”

De Predikant van Boshoff beschouwt deze zaak als eene zeer
ernstige en wenscht dat de Synode zich beslist uitspreke, opdat de
Predikanten weten welke gedragslijn zij tegenover zulke Orden
hebben te volgen.

De HEerw. Assessor meent dat de zaken verward worden en
dat door dit B.P. niet gevraagd wordt om een good of afkeurencl voor
deel over de Orde der Goede Tempelieren uit te spreken, niaar oni
een middel te vinden om de dronkenschap met kracht tegen te
gaan en de matigheid te bevorderen.

De Vergadering oordeelt dat de Orde der Goede Teinpelieren
niet zal worden besproken in verband met Beschr. P. x6.

De Predikant van Boshoff geeft kennis dat hij later het gevoe
len dezer Vergadering zal vragen over genoemde Orde.

De Predikant van Bloemfontein legt een amendement ter tafel
dat, tot stemming gebracht met bijna algemeene stemmen wordt
aangenornen. Ret luidt: “Deze HEerw. Vergadering gevoelt

(*) Over Vereenigingen van xnatigbeid of afschaffing. M.
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zich niet geroepen B. P. i6 aan te nemen, rnaar beveelt ten sterkste
aan dat alle Predikanten en Kerkeraden ~inet nog meerderen ernst
en ijver in hunne respectieve gemeenten tegen het misbruik van
sterken drank zich beijveren zullen.”

Bij B. P. r7 besluit de Vergadering de ~vet onveranderci to
laten ~

Met betrekking tot B. P. i8 wordt het volgend voorstel he
~ sluit der Vergadering “Deze HE. Vergadering besluit dat ieder

Predikant die van het Buitenland dat is buiten Afrika tot eerie ge
meente onzer Kerk overkornt door de finantiecle Commiasie betaald
zal worden voor ééne maand voor en tot zijne bevestiging.”

B. P. igg wordt verworpen en bet volgende besloten

i. Dc “Fakkel” blijve voorthestaan; en bet mechanisch work;
zooals de verzending claarvan en het regt om bij niet geregelde ver~
schijning het drukwerk aan ecu’ ander te geven, wordt aan den
WelEerw. Heer J. Brebner toevertrouwd.

2. Dc Predikauten van Bloemfontein en Buitfontein nemen
de Redactie op zich terwiji eerstgenoemde wordt verzocht de ver
schillende Predikanten tot het geregeld leveren van bijdragen, op
to wekken.

Dc Commissie benoemd tot het opstellen van eene Meinorie
tegen de kantienen en de tollen wordt verzocht van haar werk ver
slag te doen. Dit wordt gedaan en een harer leden leest de Memo-
ne voor. Dezelve wordt met dank ontvangen en goedgekeurd.

Dc Memorie over de geldelijke bijdragen van de Regering voor
de wijkscholen wordt door den Predikant van Ladybrand gelezen.
Ook deze wordt met dank ontvangen en, met weglating van den
naam van den Inspekteur van Onderwijs, daarin voorkomende
goedgekeurd.

Aan de orde is, het Rapport van de Curatoren van het Grey
College. D~t wordt door den Predikant van Bloemfontein gelezen
met dank ontvangen en besproken.

(P Orntrent terugbetaling van toelagen ult het Thel. Studonten Onder.
steunings Fonds. M.

B.
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Het volgend voorstel wordt door den predikant van Ladybrand
ter tafel gelegd: “De aanbevelinge~1 van de Curatoren van het
Grey-College worden aangenomen. “

Na toelichting van die aanbevelingen door den Predikant van
Winburg als Cu~ratOt~ en een kort woord van den Predikant van
Philippolis tegen de aanname däarvan ‘~vordt de verdere bespreking
uitgesteld tot de namiddagzitting op morken.

De Predikant van Bloemfontein wordt tot Curator benoemd en
op dringend verzoek ontvangt de Predikant van Fauresinith zijn
ontslag als zodanig.

De Vergadering is om 7 uur in den avond weder gezeten.

De Predikant van Bloemfontein leest het Rapport en de Cu
ratoren van het Instituut “Eunice;” aismede het verslag van de
Directrice. Beiden worden met dank ontvangen en in behandeling
genoinen.

De WelEerw. heer Grosskopf wordt op aanbeveling der Curato
ren, tot Curator benoemd in plaats van den WelEd. heer Innes, die
vertrokken was en bedankt heeft.

Met algemeene stemmen wordt besloten orn den heer Innes te
bedanken voor zijne gewichtige diensten voor zoovele jaren aan
het Instituut bewezen.

De Vergadering spreekt ook haren dank nit aan de andere Cu
ratoren en herkiest ze. Hetzelfde wordt gedaan aan Mej. Murray,
terwiji de Vergadering hare blijdschap te kennen geeft over het zoo
gunstig Rapport van de Commissie van Curatoren.

Dc Commissie benoemd om de wet na te zien, leest haar ver
slag. Zij stelt voor

pat in Art. 6. p.a. achter de woorden “bekend als—”moet wor
den ingevoegd het woord “tot.” Dat het laatste gedeelte van Art. 7,
beginnende met de woorden “of van hunne betrekkingen enz.”
moet worden geschrapt.

Deze aanbevelingen worden goedgekeurd.
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Bij Art. 8 vraagt de Commissie, in verband met B. P. 24
verkiaring van de woorden, “Zusterkerken.”

Na eenige discussie wordt er echter geene verkiaring gegeven.

fle voorgestelde verandering in Art. ii wordt van de hand ge
wezen. Art. 22 § 2 wordt als overtollig geschrapt. flit geschiedt
ook met Art. 26.

De wijziging van Art. 28 p.c., zoals voorgesteld, worcit iliet
toegestaan.

Dc woorden in Art. 32 “waar zuiks gebruikelijk is—” worden
gesclirapt. flit geschiedt ook met de woorden ,,als Kerkbode van
de hoogere Kerkelijke vergaderingen—” in art. 34 p. f.

In Art. 34 p.g. wordt het woord “wat” veranderd in “wel
ken;” in Art. 35 het woord “bevoegdheid” in “regt;” terwijl
Art. 3g p. d. aldus wordt gewijzigd: “Mij na afgelegd Examen toe
te laten tot dc bediening des Woords;” in Art. 39 e wordt het
woord “Vergadering” veranderd in “Commissie,” het woord
“geen” in “geene’ en de woorden “onder bepalingen als bij
evengedacht reglement” in “onder de hepalingen bij dit Artikel
vaststeld.’’

Dc tijd is verstreken, en de Vergadering wordt gesloten. De
Predikant van Heilbron cloet het gebed.

C. FRASER, Moderator.
JOHANNES C. OLIVIER, Assessor.
H. J. LUCKHOFF, p. t. Scriba.

ZESDE ZITTING.

De zesde zitting heeft plaats op Woensdag namiddag den i7den
Mei, 1882.

Dc Ouderling van Philippolis gaat in het gebed voor.
De Notulen der vorige zitting worden gelezen en vastgesteld.
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Daar de Predikant van Edenburg thans aanwezig is, wordt hij
door den Voorzitter verzocht zijnc plaats als Scriba intenemen; ter
wiji de Voorzitter den waarnernenden Scriba den dank der Verga
dering betuigt voor zijne diensten als zoodanig haar bewezen.

Aan de orde wordt gesteld het Rapport van den Scriba . Dit
wordt gelezen en door hem medeovergelegd een schrijven van de
kerk der Kaap Kolonie met en benevens eene kopij der Hanclelingen
der jongste Sijnode aldaar, stukken pas geleden ontvangcn. Dit
een en ander wordt gesteld in handen der Regts-Commissie om claar
over te rapporteeren.

Aan de orde is weder het Rapport van de heeren Curatoren van
het Grey College.

De Predikant van Ladybrand verzoekt en verkrijgt verlof mu
in de plaats van het voorstel gisteren door hem ter tafel gelegd, cen
ander in te dienen. Hij voert het woord ter opheldering van zijn
voorstel en wijst op de geschiedenis van het Grey College. Op
verzoek van den Predikant van Winburg worden de Trust Deed en
Concept Ordonnantie door de heeren Curatoren bij de laatste Sijnode
ingediend, gelezen.

Voorts voeren het woord de Ouderling van Winburg, de Predi
kanten van Wepener, Smithfield en Bultfontein; wordende voorstel
len ter tafci gelegd door de Predikanten van Wepener en Buitfontein;
voorts door de Predikanten van Bethulie, Winburg en Harrismith.

Door dezen laatsten spreker wordt voorgesteld “Dc Sijnode be
sluite aan de Curatoren van het Grey College magtiging te verleeneu~
om het eigendomsregt der gebouwen over te dragen aan de Regee
ring onder de volgende voorwaarden: i. dat 4 van de 7 Curatoren
door de Sijnode worden benoemd. 2. dat de Sijnode het regt zal
hebben tegen terug betaling der van nu af aan te maken onkosten
aan de gebouwen, het eigendomsrecht terug te nemen.”

Voorts wordt het woord gevoerd, den Ouderling van Brand-
fort, den Predikant van Bethlehem, den Ouderling van Winburg,
den Ouderling van Edenburg, den Predikant van Bloemfontein en
dien van Smithfield.

Be Predikant van Bultfontein vraagt en verkrijgt verlof bet
voorstel door hem ter tafel gelegd terug te nemen.



ZESDE ZITTING. 529

Voorts voert het woord de Predikant van Edenburg, die voor
stelt: “Dc Sijnocle houde zich aan haar besluit van verleden jaar
(Not. hi. 445 en Bijlagen) en bepaalt dat de Sijnodaie Commissie,
voor dat zij eenige stappen in zake het Grey College neeint, eerst
bij daartoe bevoegden een regtsgeleerd advies inwinne omtrent het,
eigendomsrecht van het Grey College.”

Dc Predikant van Ladybrand oppert tegen dit voorstel bezwaar
wegens de verwisseling van het personeel van de Sijnodale Commis
sic. Hij zou wenschen zijn voorstel terug te trekken, indien de
Predikant van Harrismith in het voorstel door hem ter tafel gelegd,
eene bepaling zou willen opnemen, dat het Onderwijs echt protes
tantsch zal moeten zijn. Dc Predikant van Harrismith verklaart
zich hiertoe bereid. Vervolgens wordt aan de Predikanten van
Ladybrand en Wepener verlof verleend de voorstellen door hen ter
tafel gelegd, in te trekken.

Dc discussie bepaalt zich bij de wenschelijkheid of niet, om
bet College eigendom aan de Regeering over te maken, terwijl door
sonimige sprekers bet eigendomsregt der Synode op bet College in
twijfeit wordt ge~rokken.

Dc voorstellen ter tafel worden in omvraag gebracht, en hct
amendenient verworpen met xo stemmen in de minderheid, en het
voorstel met eene ineerderheid van stemmen aangenomen.

Aan de orde is nog het Rapport, en wordt op voorstel van den
Preclikant van Bethlehem tot Curator in de plaats van den Predi
kant van Fauresmith benoemd, de Predikant van Buitfontein.
Voorts wordt op voorstel van den Predikant van Boshof besloten:
“Dc aftredende Curatoren worden herkozen.”

Wordt nog besloten i. op voorstel van den Predikant van
Ladybrand: Dc vergadering brengt bij deze haren hartelij ken dank
toe aan de Curatoren van het Grey College voor hunne trouwe
diensten, als mede aan den Wel Ed. Zeergel. heer Dr. Brill voor zijn
aanhoudenden ijver in het behartigen van de belangen van bet Col
lege; en 2. op voorstel van den Predikant van Bethlehem : “Dc
Sijnode verneemt met leedwezen aangaande bet bedanken van den
WelEci. heer Bisseux, en erkent met dankbaarheid zijnen trouwen
dienst aan bet College gewezen.
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Hiermede is het Rapport afgehandeld.

De Predikant van Brandfort vraagt verlof oin (D.V.) e.k. Za
terdag hiaiswaarts te mogen keeren. De Voorzitter acht dat hij wel
zou doen zijn verzoek te herhalen op Vrijdag.
field.

Het dankgebed wordt gedaan door den Predikant van Smith
field.

C. FRASER, Moderator.

JOHANNES G. OLIVIER, Assessor.

H. J. LUCKHOFF, p. t. Scriba.

ZEVENDE ZITTING.

De zevende zitting heeft plaats op Vrijdag ig IVIei 1882.

De Oi.iderling van Bethlehem doet het gebed. Dc Scriba is niet
ter Vergadering verschenen.

De Notulen van gisteren worcien gelezen en vastgesteld.

Dc Predikant van Philippolis wenscht aangeteekend te zien,
dat hi] N] de discussie van gisteren, over het Grey-College, niet
tegenwoordig is geweest.

De Moderatuur stelt als Curator voor in de plaats van den Wel
Ed. heer Bisseux, den WelEd. heer van der Karst. Deze benoerning
wordt door de Vergadering goedgekeurd.

Daar het versiag van den Quaestor Synodi niet ter tafel is,
wordt het nalezen der wet aan de orde gesteld.

In art. 43 wordt geschrapt: “met inachtneming enz.,” en in
Art .48 : “dit alles onverminderd enz.”

In de piaats van Art. ~8 s. i worde gesteld Art. 37, i8 der oude
Wet, en daarmede is B. P. 29 afgehandeld.
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Art. 6o. 4, in verband met besluit Beschr. P. wordt behandeld,
en besloten, dat dit Artikel onveranderci blijve.

Art. 66, vergeleken met Art. 74 valt weg.

In Art. ~g worden de woorden “door den Rings-Scriba” en in
Art. 8i “door den Rings Quaestor” geschrapt.

Art. 84 wordt geschrapt, vergeleken zijnde met Art. Si.

Art. 85 wordt geschrapt en daarmede is beschikt over B. P. 2
en een gedeelte van 30.

Art. 6o van de oude Kerkewet wordt in plaats gesteld van Artt~
86 en 87 der Nieuwe, met het ook op Synodale Notulen, blz. 456
en 457.

Bij Art. 89 worden geroyeerd de woorden: “Ter Kerkeraads
vergadering in geschrifte,” en daarmede is beschikt over B. P. 31.

Onder Art. 8g aan het slot worde gevoegd: “8. Ret gees
telijk leven der gemeente.”

Art. g6; voeg in: “minstens twee Predikanten” enz.

Met het oog op B.P. voor Ringsvergaderingen wordt besloten:
Voorstellen aan de Rings vergaderingen kunnen worden ingezonden
door de Kerkeraden en de Predikanten. leder lidmaat der Kerk
heeft de vrijheid Voorstellen bij wijze van verzoekschrift aan de
Ringsvergadering te doen. Dit moet geschieden drie weken voor
de zamenkomst des Rings.

In Art. 103. C, schrap de woorden: “en van finantieele staten.”

Art. 122. c wordt geroyeerd.

B.P. 5 wordt van de hand gewezen, daar ov~r de zaak reeds be
schikt is bi] Art. 8g.

Art. 122. d. worden geschrapt de woorden : ,,finantieele staten.”
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Art. i~ blijft en Beschr. Punt 14 wordt van de hand gewezen.

In Art. 135 wordt het woord ,,minstens” ingevuld.

Art. 144. b. lees “hetwelk hij behoorlijk zal cloen inbinden.”

Bij Art. 145. a, voeg bij : “voor zoo ver die niet aan een ander
lichaam zUn toevertrouwd.”

Art. 152. 4 worde geroyeerd. Daarmede is beschikt over B.
Punt 32.

Art. 167 na “voorlezen” vul in “of te doen voorlezen.”

Lees ,,eervol ontslag” bij art. 179. 4.

Na de pauze is Art. 172. 4 nog aan de orde. Daar worden ge
schrapt de woorden “Salvo honore et stipeudio,” en in plaats daar
van gesteld “niet toeskenning van een Pensioen van £250, waarvafl
de eene heift door de geineente met de andere heift door het Pensi
oenfonds wordt gevonden. Hierinede is afgedaan B. P. 33.

Daar Art. 187 punt c onveranderd blijft, is ook over B. P. 28
beschikt.

In Art. i8g worcien geschrapt de woorden “op den eersten
Woensdag”.

Lees na Art. 203, en niet na Art. 202 de woorden “zooveel
mogelijk.”

Art. 213 worde geroyeerd; zoo ook Art. 254. Onder Art. 267
lees ,,aanneemt” voor “aanvaardt.” Art. 291 worde veranderd
overeenkomstig B. P. 23. Onder Art. 299 lees 6 in plaats van 3.
Art. 210 lees “Kerkeraden” na “beveelt.” (Vergelijk Not. blz. 286).

Over B. P. 20 wordt beschikt door art. 417—2 punt c.
Art. 417. 4, in verband met B. P. 9, betreffende het Susten

tatie Fonds wordt besproken. Er wordt beweeercl, dat dit Fonds
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aan cleszelfs doel niet kan beantwoorden, aangezien de heffingen bij
de wet bepaald, zoo gering zijn. Deze zaak wordt uitgestelcl totdat
eerst het Rapport der Financieele Commissie zal zijn overwogen.

Art. 421, vergeleken met Art. 145 blijft, en eene Commissie
wordt benoemd om een Reglement op te stellen voor de Finantieele
Cominissie. Tot Commissie worden benoemd de Predikanten van
Edenburg en Fauresmith.

Daar volgens de Notulen, bliz. 408 blijkt, dat een zoodanig
Reglement bestaat, wordt besloten dat de Commiss dat Reglenient
te raadplegen.

Art. 78 komt aan de orde en wel in verband met Beschrijvings
Punten I, 4, 21 en 34. Wordt na eenige discussie besloten op voor
stel van den Predikant van Philippolis Door “gewone predikbeur
ten” Art. 7, 8i, wil de Synode vrestaan hebben : “twee beurten
des Zondags.” Verscheidene leden voerden het woord over de zaak.

Voorts wordt ook zeer uitvoerig besproken, punt 2, Art. 78,
orntrent het prediken over den Heidelbergschen Catechismus. Dit
in verband met B Punten i en 7, dat in de wet gelezen zal worden
“Hoevele malen is in het afgelopen jaar over den Hcidelbergschen
Catechismus gepredikt ?“

De voorstanders der verandering argumenteerden, dat niet
alleen het Artikel gedurig overtreden wordt; maar dat eerst door de
aanname der verandering het doel, dat de wet beoogt, bereikt kan
worden. Wordt besloten op voorstel van den Predikant van Beth
lehem : “Dc wet blijve onveranderd.”

Aan den Ouderling van Rouxville wordt verlof verleend om
morgen huiswaarts te keeren.

Wordt besloten, op eene motie van orde, door den Predikant
van Kroonstad, betreffende de sluiting dezer Synodale Vergadering,
dat morgen in de namiddag zitting daaromtrent bepaling zal worden
gemaakt.

Het nagebed wordt gedaan door den Ouderling van Bethlehem.

Gelezen en vastgesteld op 22 Mci 1882.

C. FRASER, Moderator.

JOHANNES G. OLIVIER, Assessor.

ALBT. P. MEIRING, Scriba Synodi.
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ACHTSTE ZITTING.

De achtste Zitting heeft plaats op Zaterdag den 20 Mei 1882.

De Ouderling van Lindley gaat in het gebed voor.

De Notulen van gisteren worden niet gelezen, aangezien het
ongunstige weder en door eene verkeerde bestelling van des Koster
jongen de boeken den Scriba niet ter hand waren gesteld.

De Moderator leest voor een schrijven van Mejuffrouw Schrei
ner, Secretaresse van de “Grand Lodge of Central South Africa”
der Goede Tempelieren.

Wordt besloten dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen.

Het Rapport des Quaestors wordt gelezen en punt voor punt
overwogen, opdat van het een en ander de Commissie van Rationarii
kennis nemen kan.

Art. 78 der Kerkewet wordt aan de orde gesteld en wel punt 5.
Wordt besloten aan dit Art, toe te voegen, hetgeen nu punt 27 is,
omtrent Handleidingen bij Catechisatiën.

Punt 7, schrijf “worden” in plaats van “zijn;” punt 8 “is”
in plaats van “wordt.” Deze zelfde wijziging onder punt g; aan
welk Art. voeg bij : “geweest.”

Punt 13 zal dus lezen : “heeft er —“ enz.

Omtrent Punt x8 heeft eene vrij uitvoerige discussie plaats, en
wordt bet derde van drie voorstellen tot besluit : “Bij punt i8, in
plaats yam de woorden “die aanteekeningen” lees “aanteekeningen
van aangenomen en aangekomen lidniaten en van gedoopten.”

Hiermede is bet Rapport der Commissie over de Kerkewet
afgedaan, en spreekt de Vergadering hare dankbetuiging jegens
dezelve uit; tegelijkertijd aan de Commissie van de Redactie der
Kerkewet opdragende om Art. 35 (oude Wet) te rangscbikken naar
de volgorde onder bet Hoofd: “Het Werk der Kerk,” vergeleken
met Concept-Artikel 78.
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Omtrent beschrijvingspunten enz. bij de Ringen (in te voegen
ergens bij Art. 133) wordt, op voorstel van den Predikant van Beth
lehem besloten : “Beschrijvingspunten en Memories moeten bij den
Scriba der Ringen ingezonden worden, drie weken vóór de zitting,
behalve in zeer dringende gevallen.

Over Artt. ii6 en 287, ter sprake gebracht door den Predikant
van Wepener, heeft eenige gedachtenwjsseljng plaats en wordt be-~
sloten, dat bij Artikel ir6, “in plaats van “den oudsten predikant.”
zal gelezen worden ,,een der predikanten.” Nog wordt op voorstel
van den Predikant van Bethulie in hetzelfde Artikel besloten tot
de wijziging: “op aanzoek van den Consulent op den Kerkeraad.”

Art. ~4. n vergeleken met Art. 204 wordt, op voorstel van den
Predikant van Edenburg aldus gewijzigd, dat, na bet woord “dit”
worde gelezen “bij de eigene of eenige andere gemeente in de Kerk
van den Oranje Vrijstaat.”

Onder Art. 177 worde gelezen “of ook” in plaats van “en.”

Omtrent bet drukken der Kerkewet wordt op voorstel van den
Predikant van Ladybrand besloten: “Het drukken van de ge
emendeerde wet zal opgedragen zijn aan de Predikanten van Eden-
burg en Bethulie. Niet minder dan 6oo Exemplaren zullen worden
gedrukt, en aan iederen Kerkeraad 25 exemplaren daarvan worden
verzonden tegen betaling bij ontvangst van 4 shillings per stuk.”

Aan de orde is nu bet Rapport der Regt-Commissie, waarvan
het eerste gedeelte gelezen wordt door den Predikant van Boshoff.
Wordt besloten het Rapport der Regts-Comn~jssje van punt tot
punt te behandelen

Punt i betreft eene communicatie van bet Gereformeerde Kerk
bestuur in de Transvaal over vereeniging van dat Genootschap met
het onze, d.d. 14 April, 1882, en het schrijven daarin vermeld. De’
Vergadering besluit later bierop terug te komen.

Punt 2 van het Rapport vermeldt van aanzoeken tot onder
steuning uit bet Theologisch Studenten Ondersteunings Ponds.
Wordt gelezen, brief van den heer Dr. Brill, Rector van bet Grey
College, d.d. 13 Mci. 1882. aanzoek doencle ten hehoeve van twee
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jongelieden uit de gemeente van Philippolis. Ook andere aanzoe
ken waren aan de Sijnodaie Commissie toegezonden, door den
Predikant van Ladybrand en Brandfort. Een uitvoerig clebat heeft
piaats, en worden verscheidene voorsteilen ter tafel geiegd, Het
punt besproken loopt over het ondersteunen van jongelieden, voor
dat zij ais studenten aan dc kweekschooi zijn ingeschreven of eerst
daarna. Dc Sijnode besluit “Dc Sijnodale Commissie zal bet regt
hebben, om ook behoeftige jongelieden, dit nog niet het Admissie
Exarnen tot de kweekschooi hebben gedaan, voor het iaatste jaar
waarin zij zich voor dat examen voorbereiden, te ondersteunen.”

Paragraaf 3 van het Rapport handelt over eene voorgestelde
vereeniging der Hoflandsche Kerken in de Transvaai. Dc corres
pondentie hierop betrekking hebbende, wordt gelezen, en na eenige
gedachtenwisseiing besloten, de aanbeveling der Regts Cominissie
aan te nemen, ni. : “Dat de Scriba Sijnodi een vriendschappeiiik
schrijven aan die Kerkgenootschappen rigte, de blijdschap der
Sij node te kennen gevende over de toenadering van bedoelde Kerken
in dien Staat.

Punt 4 van het Rappoi~t, betreffende een protest van de inwo
ners van het Dorp Parijs, tegen de uitspraak van de Commis
sies des Noordelijken Rings, waardoor het Dorp Vredefort, tot Kerk
piaats verkiaard wordt, beveelt aan dat deze zaak naar den Noor
delijken Ring behoort verwezell te worden. Hiertoe besluit de
Sij node.

Op aanbeveling der Coininissie volgens § 5 van het Rapport,
oordeelt de Vergadering, dat een schrijven van den heer
C. J. Schoeman, d.d. ii Mei, 1882, niet in deze vergadering thuis
behoort.

Deel II. van het Rapport der Regts Comniissie wordt flu over
wogen.

§ i, omtrent zekere klagte van een iidniaat der gemeente Lady
brand, wordt gelezen en besloten, den kiager te verwijzen naar
Art. 342 der Kerkewet, in verband met Art. 46.

Voigens § 2 wordt op een schrijven van zekeren W. H. Acker
man besioten, de aanbeveling der Commissie aan te nernen, ni.
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“De Sijnode acht, op grond van Gods wet, zoodanige vergaderingen
ongepast.”

§ ~, letter a, is reeds afgeliandeld. Volgens letter b. wordt de
Acte van overdragt van bet Instituut Eunice ten fine van Rapport
verwezen naar de Regt Commissie. Volgens letter c wordt gele
zen het antwoord van het opperhoofd Paulus Mopeli op bet schrijven
der Sijnode van verleden jaar, hetgeen voor kennisgeving wordt
aangenomen.

Eveneens wordt gelezen, volgens letter d. van het Rapport,
ecu schrijven, namens Zijn Hoog Edele den Staatspresident, ozn
trent verboden graden van Bloedverwantscbap; wijzende op het
feit, dat Artikel 12 van Ordonnanite i, i8sg, deze zaak voldoende
inlicht.

Punt e. orntrent ondersteuning uit bet Studenten Foncis wordt
geacht afgedaan te zijn.

Punt f. van het Rapport handelt over eene Memorie van vele
leden der Ned. Ger. Kerk in en om Dewetsdorp; vragende dc stich
ting eener gemeente aldaar. Deze zaak wordt uitvoerig besproken
en grondt zich de discussie op de eischen der Kerkewet in deze.
Drie voorstellen ter tafel, worden verworpen, en daarna besloten
het advies der Commissie aan te nemen, ni. : “Aangezien het ons
niet is gebleken, dat aan de vereischten der Wet is voldaan, aan
gaande de toestemming der respectieve Kerkeraden, Art. 249, zoo
wordt dc zaak verwezen naar den Zuidelijken Ring.”

Punt g. een schrijven van de Zendelingen der Fransche Gere
formeerde Kerk in Basutoland, dankende voor een geschenk van
~o, gezonden door de Sijnodale Commissie, wordt voor kennis
geving aangenomen.

Hierinede is het Rapport der Regts Commissie voorloopig
afgedaan.

De Voorzitter leest aan de Vergadering voor, eene missive van
de Secretaresse van de “Grand Lodge” der Goede Tempelieren,
vragende om eene Deputatie van het Genootschap naar de Sijnode
te mogen zenden, ten einde informatie te geven omtrent de begin
selen, dc lering, de doeleinden, en de bedoeling van de voorzegde
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Orde. Hierop wordt besloten: “Er worde geantwoord, dat dit ver
zoek tegen de kerkelijke gewoonten van de Ned. Geref Kerk van den
Oranje Vrijstaat strijdt.”

Een vijftal IVlotiën van Orde, omtrent de sluiting der Sijnode
wordt ter tafel gelegd, en daarop besloten, dat D.V., de plegtige
smiting plaats hebben zal op e.k. Maandag avond ten 7 ure.

De Scriba legt ter tafel het Reglement op het Sustentatie
Ponds, hetgeen naar de Commissie over deze zaak verwezen wordt.

Dc Predikant van Bethulie leest flu eene voorstel over de Kerk
vereeniging, ziende op het Rapport der Regts Commissie, Bed I, § i.
Dit voorstel wordt kortelijks besproken, en daar de tijd verstreken
is, de discussie over deze zaak voor het tegenwoordige daargelaten.

Nadat aan den Predikant van Brandfort verlof was verleend,
om huiswaarts te keeren, worden de verrigtingen gesloten, en het
dankgebed geleid door den Predikant van Brandfort.

Gelezen en vastgesteld, den 22stefl Mci, 1882.

C. FRASER, Moderator.

JOHANNES G. OLIVIER, Assessor.

ALBS. P. MEIRING, Scria Sijnodi.

NEGENDE ZITTING.

Dc Negende zitting heeft plaats op Maandag, den 22sten Mci
1882 ten g ure des morgens. Be HEerw. Moderator opent de Verga
dering, en verzoekt den Ouderling van Hoopstad om in het gebed
voor te gaan. Het gebed wordt gedaan. Dc Notulen der twee vorige
zittingen worden achtereenvolgens gelezen. Goedgekeurd worden
deze Notulen gearresteerd.

Het Rapport van de Rationarii zal later aan de orde worden ge
steld.

Be Predikant van Bethlehem leest het Concept van den Herder
lijken brief voor. Na eenige gedachten wisseling werd besloten het
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voorgelezene met dank door de Vergadering te ontvangen om in het
Officieel Orgaan der Kerk te publiceeren.

Aan de orde is nu het vo~rstel ter vereeniging der Kerken, van
die van de Ocr. Kerk van do Transvaal.

Deze, zaak werd uitvoerig en met bezadigdheid besproken, en
daarop besloten “Dc Sijnode der Ned. Ger. Kerk van den Oranje
Vrijstaat, kennis nemende van de Circulaire haar door de Sijnode
der Ger. Kerk toegezonden en bevattende niededeeling van het be
sluit dier Sijnode, in zake de vereeniging der verschillende Ocr.
Kerken, verklaart

i. Dat het der Sijuode onzer Kerk blijdschap geeft te zion dat er
bij de Ger. Kerk de wensch bestaat tot vereeniging met de onze;

2. Dat naar het gevoelen dezer Sijnode dan alleen eene vereeni
ging zal kunneti plaats vinden, wanneer do verschillende Ger. Ker
ken zich onderling kunnen verstaan ointrent punten van onderge
schikt aanbelang;

3. Dat, ten einde dit dod te bereiken en ten einde voorts zich te
kunnen verstaan omtrent aangelegenheden van anderen aard, Corn
missien door de ondcrschejdene Ocr. Kerken behooren benoemd to
worden orn voorloopig schikkingen te treffen, welke later door do
Sijnoden dier Kerken bekrachtigd zullen moeten worden.

4. Dat deze Sijnode voorloopig tot Commissie benoernt en aan
stelt onze H.Eerw. Sijnodale Commissie met en benevens anderen
die zij tot haar getal zou willen toevoegen; welke Commissie voor
stellen ter vereeniging van de, Commissiën der andere Kerken zal
ontvangen.

Aan de orde is het Rapport der Rationarii.

Ret Rapport wordt met dank ontvangen en stuk voor stuk in
overweging genomen. De Quaestor Sijnodi zal na de Pauze op het
een en ander dat bevreemdend schijnt, antwoordigen; de Quaestors
wie dit geld, zullen officieel hunne dankbetuiging uitbrengen je
gens een onbekenden gever van aanzienlijke geschenken. Voorts
besluit de Sijnode dat in de gemeenten waar voor het Sustentatie
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Fonds nog niet gecollecteerd is, ten cerste vo~gens Sijnodaal be
sluit gecollecteerd zal worden en wel door persoonliike aanvraag bij
de gemeenteleden.

Ten x nrc wordt eene Pauze verleend. Na de Pauze rapporteert
le Predikant van Ladybrand, namens Rationarii dat de hoeken des
)uaestors in orde waren, zUnde eene sorn abusievelijk onder ecu ver

keerd hoofd opgebracht, onder het regte hoofd gebracht.

Door den Predikant van Boshof wordt ter tafel gelegd de Acte
ter overmaking van het Instituut Eunice. Deze Acte heeft niet
door al de leden der Regts-Commissie kunnen gelezen worden.

BeschrijvingSpUflt 8 zal blijven overstaan tot de volgende Sijno
dale Vergadering.

BeschrijvingspUflt ii is aan de orde, en wordt in verband daar
mede gelezen missive van den H.Eerw. Scriba der Kerk in de Kaap
Kolonie, d.d. 2 Mei~ 1882.

Over de benoeming der Commissie tot het afnemen van het Ad
fflissie Examen heeft eenige gedachten-wisseliflg plaats. Tot Con
vener van deze Commissie wordt benoemd de Predikant van Be
thulie. Ondertusschen wordt besloten het schrijven van den Rin°~ van
Colesberg, Kaap Kolonie, betrekkelijk leden onzer Kerk wonende
in Griqualand West (Beschri~vingspunt 6) in hanclen der Si~nodalc
Commissie te stellen.

Tot Sijnodale Commissie wordt benoemd het personeel van de Mo
deratuur en tot Secundi de Predikanten van Bloemfontein, Winburg.
en Smithfield. De Zending Commissie wordt herkozen.

Dc Commissie ointrent de grensscheidingen tusschen de genleen
ten Smithfield, Bloemfontein, Edenburg, enz. wordt ontbonden,
wegens het vooruitzicht op de stichting der gemeente Dewetsdorp.

Aan de Vergadering worden nti voorgelezen de namen der, door
den Convener benoemde leden der Commissie voor het Admissie
Examen en door haar de keuze hekrachtigd, zullende de Commissie
bestaan nit: Primarii: de Predikanten van i. Bethulie 2. Bloem
fontein, 3. Philippolis, 4. Ladvbrand, 5. Boshof, 6 Ficksburg, en
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7. Winburg. Secundi de Preclikanten van i. Kroonstad, 2. Bult
fontein, ~. Heilbron, 4. Wepener, 5. Smithfield, 6. Harrismith, 7.
Fauresmith.

Aangezien bij het Admissie Exarnen, de Kerk zich te houclen
heeft aan het Reglement cler Kaapsche Kerk wordt hesloten dit
deel van het Reglernent der Kerk van de Kolonie in ons wetboek
over te nemen.

Dc Voorzitter ge2ft nu opening aan de Vergaclering tot het doen
van vragen, indien daar leden zijn die daarvan wenschen gebruik
te maken. Dc Predikant van Smithfield bepaalt de aandacht bij
Art. ~i.

Dc Predikant van Bethulie had ergens in een verslag hooren
spreken van geauthienseerde stukken die door den N. Ring zouden
zijn teruggezonden. Een en ander stern over het onwettige hiervan
wordt gehoord.

Dc Ouderling van Edenburg wijst op Art. 64 § 2, en vraagt de
uitlegging daarvan of nainelijk het 2cle gedeelte van dat Artikel ziet
op Kerkeraden waar de Preclikant tijdelijk en met verlof afwezig is.
Ecu en ander lid voert hierover het woord, en wordt gewezen op
Artt. 259 en 260. Door het afsternmen van twee voorstellen spreekt
de Vergadering zich niet uit en meent de Voorzitter dat de Wet op
dit punt duidelijk is.

p voorstel van den Predikant van Bloemfontein wordt beslote~1
dat die stoelen en kandelaren ten gebruike van de Moderatuur der
Sijnode voor Sijnodale rekening zullen worden aangekocht.

Dc Predikant van Bethulie, reflecteerende op het Sijnodaal be
sluit ten opzigte van de uitbetaling van Predikant Salarissen uit
het Buitenland, stelt voor dat bij verwisseling van standpunt van
Predikanten, het salaris worde uitbetaald van den dag van het af
scheid in de eene, tot den dag der bevestiging in de andere ge
meente, mits niet over een langer tijdperk dan een maand.

WTordt besloten aan den Koster nn~t hc-t oog op de Avondzittingeu
uit te betalen dc soni van

C
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Omtrent het inbinden van Sijnodale Archiven heeft eenige ge
dachten wisseling plaats en wordt geen besluit genomen. Op
suggestie des Voorzitters wordt besloten aan den H.Eerw. Scriba
pro tern. en assistent Scriba aan te bieden eene gratificatie respec
tievelijk van £7 lOS. en £5.

Nog besluit de Sijnode door het opstaan harer leden haren har
telijken dank uit te brengen jegens den Predikant, den Kerkeraad
en andere Bloemfonteinsche vrienden voor hunne betoonde vriende
lijkheid en gastvrijheid.

Dc Predikant van Bloemfontein, met het oog op Sijnodaa~ be
sluit, Nott. bladz. 469, verklaart zijne bereidwilligheid en die des
Kerkeraads van Bloemfontein om voor huisvesting van leden der
Sij node te zorgen, maar verlangt toch dat bij tijds aanzoek daarorn
worde gedaan.

De Vergadering wordt verdaagd tot hedenavond 7 uur, als wan-
fleer (DV.) de plegtige sluiting plaats hebben zal.

Dc plegtige smiting der Sijnode heeft plaats ten 7 ure p.m. en
werd de dienst geleid door den Predikant van Buitfontein. In eene
treffende leerrede, naar aanleiding van I Samuel 25 vs. 28 29,
over “den strijd des Heeren,” toont de Reclenaar aan hoe die strijd
behoort gestreden te worden; lettende :—

i. Op de Bediening, met Llijrnoedigheid;

2. Op het Verledene, met ootrnoedigheid;

3. Op de Toekomst, met stoutmoedigheid.

Na deze dienst worden de Notulen van heden gelezen en vastge
steld zijnde, geteekend. Vooraf evenwel spreekt de Vergadering,
per monde van haren Voorzitter en door op te staan, haren dank
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nit jegens den Redenaar, bij de plechtige sluiting, voor de dienst
door hem verrigt, Gods zegen daarop afbiddende.

C. FRASER, MODERATOR,
JOHANNES G. OLIVIER, AssEssoR,
ALBS. P. MEIRING, SCRIBA SIJN0DI,
H. J. LUCKHOFF, ASSI5TENT ScRIBA,
P. A. C. VAN HEIJNINGEN, V.D.M.,
M. PRINSLOO,
W. P. VAN NIEKERK.
S. j. M. VAN NIEKERK, V.D.M.
F. M. A. DU TOIT.,
C. S. MORGAN, V.D.M.,
J. P. B. MAREE,
J. H. VAN WIJK,V.D.M.,
C. H. VAN NIEKERK,
A. MURRAY, JuNR., V.D.M.,
N. F. PRETORIUS,
G. W. B. VAN DER LINGEN, V.D.M.,
B. J. S. WES5ELS,
C. C. SNIJMAN,
J. J. VAN NIEKERK,
F. J. JOUBERT,
C. P. THERON, V.D.M.,
S. W. BRUWER,
J. H. P. TALJARD,
G. R. KEET, V.D.M.,
A. OLIVIER,
D. J. MINNAAR, V.D.M.
J. N. ROETS,
P. A. WINTER, V.D.M.,
A. J. GRIESEL,
J. J. CELLIERS,
P. E. SCHOLTz,
D. J. MAARTENS.



BIJLAQE I:

BEScHRIJVINGsrUNTEN~
In overweging genomen ter Synodale Vergadering, gehouden te

Bloemfontein op den ixden Mei 1882, en volgende dagen.
i. Vraag 2 van Art. 78 met betrekking tot den Catechismus

worde gewijzigd.

2. Art. 8~ worde in revisie gebracht.

~. De Synode neme kennis van de bij den Ring ingeleverde
Rapporten van gemeenteliike Heffingen, met betrekking tot het Sus
tentatie Fonds.

De Zuidelijke Ring.

Artikel 78 der Kerkewet worde ~erevideerd.

~. De Synode neme in het Kerkelijke Reglement op, bepalingen
daartoe strekkende, dat voor hare gewone Vergaderingen worde
gelegd een behoorlijk versiag van den Staat van Opvoeding en
Onderwils in elke gemeente.

Predikant van Edenburg.
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6. De Synode neme in behandeling een. schrijven van den Ring
van Colesberg (Kaapkolonie) betrekkelijk leden dezer Kerk, wonende
in Grikwaland West.

7. De Synode verandere Art. 78, punt 2, aldus : “Hoevele ma-
len is er in het afgelopen jaar over den Heidelbergschen Catechismus
gepredikt ?“

De Westelijke Ring.

8. De Synode bespreke de wenschelijkhejd; en doe onderzoek
naar de mogelijkheid, om het Predikanten Pensioen Fonds ten
onzent, met dat van de Moederkerk in de Kaapkolonie te vereenigen.

g. De wet op de Heffingen voor het Sustentatie Fonds worde
gerevideerd.

io. Ret besluit der Synode van i88o (zie gedrukte Notulen, pag.
40) met betrekking tot de collecte voor bet Onderwijs en do Opvoe
ding van arme kinderen worde vernietigd.

ii. De Synode benoeme eene Commissie tot het afnenien vau
het Admissie Examen voor de Theologische Kweekschool te Stel
lenbosch.

12. Op den eersten dag harer zitting, of zoo spoedig mogelijk
daarna, benoeme de Synode eene Conlmissie om de nieuwe Kerkewet
na te zieu, van ingeslopen fouten te zuiveren, en staande de Verga
dering rapport nit te brengen.

Predikant van Bet huljc.

13. Memorie van leden der Ned. Geref. Kerk in den Vrijstaat
en belanghebbenden van Dewetsdorp, verzoekende om tot eene
afzonderlijke en zelfstandige gelneente te worden verklaard.

14. Aan de Ouderlingen der Gemeenten worde hetzelfde regt
verleend als aan de Predikanten om Beschrijvingspunten bij Hoogere
Kerkelijke Vergaderingen in te zenden.

Kerkeraad van Ficks burg.
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15. De Synode bevele den Kerkeraden ten sterkste aan orn bij
het Heilig Avondmaal, indien ongegiste wijn gernaakt wordt en ver
krijgbaar is, denzelven te gebruiken; indien niet, den zuiversten en
besten welke in Zuid-Afrika te verkrijgen is.

Predikant van Lady brand.

i6. Eene Commissie worde door de Synode benoemd die tij dens
hare zitting een schema zal ontwerpen en voorleggen waardoor Ver
eenigingen van matigheid of afschaffing in het naauwste verband
met onze Kerk zullen kunnen worden opgerigt.

Predikant van Lady brand.

17. Dc Synodale Commissie zal het regt hebben, om onder ze
kere bepalingen en tevens met discretie, nit het Behoeftige Studenten
Fonds, mm- en onvermogende jongelieden, die voor de Evangeliebe
diening studeeren, ondersteuning te verleenen, niet alleen door geld
aan hen te leenen ter latere terugbetaling zonder renten, maar ook
dat geld zonder voorwaarde van terugeischen toe te kennen.

Predikant van Ladyra.

i8. Aan den predikant van Ficksburg worde het Synodaal sala
ris nit het Sustentatie Fonds uitbetaald van den dag zijner dimissie
in Holland af aan.

Consulent van Ficksburg.

ig. De Fakkel worde evenals de Kerk bode in de Christen opge
nomen.

Predikant van Ladybrand.

20. Voora extract uit ‘t Trouwregister worde in plaats van twee,
vier shilling ,overeenkomstig de Kerkelijke wet in de Kaapkolonie,
voor het Predikanten-weduwen-Fonds verantwoord.

Predikant van Lady brand.
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21. In het begin van de zitting der Synode worde dadelijk eene
Commissie benoemd om eene beknopte en doelmatige “Kerkvisitatje”
op te stellen en nit te leveren met raadpleging van den tegenwoordi
ge Kerkvisitatie, die welke in ‘t Concept was aanbevolen, en die der
Kaapsche Kerk.

Predikant van Ladybrand.

22. De naam der vertrokkene lidmaten moeten ook op de Dupli
kaat Registers, welke bij Ringsvergadering worden ingezonden, op
geteekend staan.

Predikant van Ladybrand.

23. In Art. 291 worde zes in drie veranderd.

Kerkeraad van Bloemfontejn.

ALBS. P. MEIRING,

Scriba Synodj.
District Wijnberg, 6 April, 1882.

24. De Synode bepale nader, wat men in Artt. 5 en 8 onder de
benaming “~usterkerken” verstaan moet.

Kerkeraad van Smithfield.

25. Art. 28c worde aldus gewijzigd

“Het houden van medetoezicht op de lidmaten der gemeente, inzon
derheid door Huisbezoek, in vereeniging met den predikant.”

Kerkeraad van Smithfield.

26. Art. 6 p. 4 worde geWijzigd.

Kerkeraad van Smithfield.

27. De Synode vergadere om de twee jaren te Bloemfontein

Kerkeraad van Smithfield.
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•, ~S.~~Bi-j 1~rt: 187cwordenrachter de woorden “worcien afgekon
digc’ ‘~~ingevoegd . .‘~of .bijaldiem.er geene godsdienstoefening plaats
vindt .aan de 1~erkdeuren geplakt.”

V Kerkeraad van Smithfield.

29. Art. 58 worde duidelijk onischreven.

Predikant van Philippolis.

~o. Artt. 85 en 86 worden geroeijeerd, benevens de woorden in
Art. 122, lit. d. van : “benevens” tot : “den Rings Scriba.”

Predikant van Philippolis.

31. Art. 8g de woorden: “ter Kerkeraads vergadering in ge
schrifte gesteld,” worden geroeij ekrd.

Predikant van Philip~olis.

32. Art. 152, 4 worde geroeijeerd; en in punt 6 worde na:
“plaats en tijd” gevoegd, en vervolgens de woorden: “op den derden
Vrijdag der rnaand Januari en Juli” geroeijeerd.

Predikant van Philip~olis.

3. Art i 72 worde in revisie gebracht.

Predikant van Philippolis.

34. Art. 78. I; wat moet verstaan worden: bij “al de gewone
predikbeurten op Zon- en Feestdagen ?“

Predika’nt van Philippolis.

H. 3. LUCKHOFF,

p. t. Scriba Synodi.

Bloemfontein, ii Mei, 1882.
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Rapport van den Schriba Sijnodi ter HEw. Sijnodale
Y~rga~Iering van 11 MeL 1882, en volgende
dagen.

.De Schriba Synodi heeft de eer te rapporteeren (Art. 143 letter
d.) dat:

Behalve de correspondentie voortgevloeid uit de Sijnodale NOL:
len der H.Ew. Vergadering van i88x, en

Be. ~áken,. die .g~woonlijk door den Scriba ~ Quaestor wor~e;i
behartigd. ~‘ . .

- .... “I

Waaronitrent in liet Synodale Brievenboek ~jan No. 470 (blz.
419) af aan—dat

Behafvêdit een en ander, kennis werd genomen van eene klagte
door den Kerkeraad van Bethulie, omtrent het ongeregeld ontvan
gen van het Officieel Orgaan der kerk (brief No. ~ blz. 447)
dat voort& .

a. Is ontvangen:~ “Acte van overdracht, enz.,~ v~Ii bet Opvoe
dings Instituut, Eunice (zie missive No. 500, blz. 451).

1. Overigens zijñ telegranirnen gewisseld omtrent het Grey
COllege;~

c. Antwoord ontvangen van het Busuto Opperhoofd, Paulus
~tapeli, op het schrijven der Synode van x88i;

.4.Antwoord van Zijn Hoog Ed. den Staatspresjdent, op het
- s~hrijven der Synodale Commissie van 29 April, x88i (zie de archie

yen der Comiriissie, )ointrent het sluiten van huWelijken in verbodene
~-graden van bloedv~rwantschap;

~e. . Correspondentie ~net den Predikant van Ladybrand omtrent
punten van de Kërkewet.
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1. Getuigschriften, door den Predikant van Brandfort omtrent
zekeren jongeling, met het oog op ondersteuning uit het Theolo
gisch Studenten Ondersteunings Ponds;

g. Resignatie voor de betrekking van Curator van het Grey
College, door den Predikant van Fauresmith;

h. Officieele kennisgeving omtrent het aannemen door den Pre
dikant van Rouxville van het beroep van de gemeente van Bloem
fontein;

i. Missive van den Sekretaris van het Genootschap Jer Broc
ders, Fransche Zendelingen arbeidende in Basutoland;

k. Vraag van den Predikant van Ladybrand omtrent (ndersieu
ning nit bet Theologisch Studenten Ondersteunings Ponds; (i—a)
Vraag (~) van denzelfden, omtrent uitbetaling van Predikants sola
ris, in verband tot het beroep van den Wel. Eerw. Ds. v~ii Broek
huizen uit het Buitenland.

1. Vraag van den Predikant van Ladybrand, betrekking heb
bende op het Colloquium Doctum met Ds. van Broekhuizen.

rn. Memorie van “leden der Ned. Ger. Kerk in den Oranje Vrij
staat en belanghebbenden van Dewetsdorp,” verzoekende om tot
een afzonderlijke gemeente te worden verklaard.

n. Eindelijk, missive van den Wel Eerw. heer H. R. Neethling,
betreffende de Transvaalsche kerken en, te laat ontvangene Be
schrijvingspunten. Deze laatstgenoernde stukken zijn der Hoog
Eerw. Vergadering door den Hoog Eerw. Moderator reeds voorge
legd; de overige worden bij deze overhandigd.

Met verschuldigde hoogachting, -

Uw Hoog Eerws. dienaar en medebroeder,

ALBS. P. MEIRING,

Scriba Synodi.

J
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Versiag van de Sijnodale Zending Commissie aan de
Hoog Eerw. Sijnode van 1882.

De Zending Commissie heeft de eer orn naar gewoonte, versiag
te doen aan de Hoog Eerw. Sijnode van hare eigene werkzaamheid
het Zendingswerk te Witzieshoek en de plaatselijke Zendingen in.
elke gemeente.

a. In ‘t afgelopen jaar is de Commissie vijf malen bijeen ter
vergadering geweest, en heeft zij bij die gelegenheden meestal het
genoegen gehad de tegenwoordigheid van den geachten zendeling
te hebben.

i. Onder anderen heeft zij het werk verricht van eene Commis
sie tot afnemen van het Zendelingexamen. Op den 3osten December,
x88i, heeft zij de vrijinoedigheid gehad om na een nauwgezet
onderzoek van twee dagen, in al de vereischte vakken, toe te laten
als Zendeling onzer Kerk, den heer S. J. Minnaar, Gouvernements
Onderwijzer te Wepener.

2. Zij is in staat om een gunstig geldelijk versiag te doen en ver
blijdt zich dat al de gemeenten geregelder dan te voren hare col
lecten opzenden, doch betreurt het dat niet alle Kerkeraden voldoen
aan het besluit der Sijnode om twee maanden voor hare zitting
schriftelijk versiag te doen van de plaatselijke Zending ten hun
nent, zoodat zij verplicht is uit de versiagen van den Staat der
Godsdienst en mondelings van den Predikanten te vernemen hoe
het daarmee is gesteld.

b. De Zending te Witzieshoek. De Zendeling arbeidende in
naam onzer Kerk onder de Basutos op Lefika Statie i~ zeif in het
midden dezer Hoog Eerw. Vergadering en zal persoonlijk kunnen
mededeelen hoe het met hem en zijnen arbeid gaat; met welke
eigenaardige moeilijkheden hij te kampen heeft, en hoe toch onder
Gods zegen, hij vrucht begint te bespeuren op zijnen onverinoeiden
arbeid; daarom zal de Commissie slechts in ‘t kort het een en ander
aanstippen van wat er aldaar gedaan wordt.
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Er wordt geregeld op de Zon~1agen gepfedikt, en in de week twee
klassen gehouden, . de ,eexie voor de~enen die voile ieden der kerk
~f ~vondmaaig~angers zijn, de andere voor degenen .die ónder in
vioed des Evangelies, gekomen zijnde, en •hunne heidenschç ge
woonte vaarwel zeggendç, zich voo’rbereiden in de. katechumenen
i~las om ihter gedoopt te worçlen. Ondér anderen kornt de voigende
verblijdende paragraaf in, het laaste rapport van den Zendeling voor:
“Het ,geeft mu ~blijdschap te kunnen mèlden, dat in de gem~eente
h~t veriangen opgel~omen~ ~is oth biduren. te houden, en bijzonder
om de ,uitstorting des Heiligen Geestés over Witzieshoek te vragen.
W~j hebben bepaal&om pp~elken eersten Woensdag cler maand bid

• t~ur te houden. De groote: cn kieine kias kornen dan-kin de~fçerk te
.zahien. Ons eerste . bidu~ir’ hiel~1én wij deir ~den~ dezér;~ ‘S.vaarbij
met ,veel gewe~n, veértien in het geb~d. voorging~n. Mocht bet

/ den Heere in ~enade behagen, onze gebeden voor Witzieshoek te
-~erhooren Indien de Heere wii zal met Pinksteren inljne eerste

‘~DoOpsbddi~hing •à~n vdiwassenen iilaáts-vinden. Dertig c~itechi
•santen hebben zich voor Aanneeming en Doop aangebàd~n; ~wij
‘~veten nog,., niet of ~ij aliep dur’ven. tOelaten Onze aanstaande
Doopsbediernng is ons een bijzondcre cinstig onderwerp des gebeds

• S S.’’ . .

• - •Er is~i j.d~ scholen te ‘~3oien bestaande t’e .Lefika, Mbñonsa en

Namagadi, eene vierde onder den kafecheet en onderwijzer fJasson
bij het 1dei~i opperhoofd Tiaijdane gevoegd Deze scholen iaten
.echter veel te ~wenschen over,~ daar de volslagç heidenen, door ~on

• kunde; vooidoideei en wat’ dies ineer zij; ~on~iiiIig,!ziji±~orn hinne
kinderen te laten ieeren en beschavep. -De ~endèiing ende Zen-
ding Commissie clenken er ernstig aan om met der tijd een~n
blanken ~schoolmee~ster aan te steilen, vooral claar Paulus Mopeli en
zijn yolk nu ~vatrneer bi~dragen~voor .openba~r onderwijs eii~bhs
geacht Go~ernement niet on~iil1ig schijnt Ook ill de~e met- gelde
hike huip bij te staafl

S - ~ ~ ‘• ‘,

— ~ De grootst~ moeilikheid welke de Zendeiing ondervindt is om de
.1ieidënefi, -‘dat is degenen-die nog;~huiden di~ageh en. .~ich. met ~e
maaiden steen- en vet .- bëstrijken té ~béreiken~ -Zij komen ~ze1den of
ñooit ter.,Opèhbáfe<~ eerediensten,: máar1 verlustigeh zich-. te dik*ij~s

• in ‘t onzédeiijk dansen en’~ akélik bier-züipen. Het’Oppeihoofd en
zijn; zoon Appoilds hoewel uiteri.ijke ~vi~ienden der.Zendiñg ,Cbben
zichnog ~met onderworpen aan den - invloed desi dierbaren Evan
gelyies? en het grootste gros van het yolk -biijft zijne heidensche ze
den behouden.
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Op de statie zelf is in ‘t afgelopen jaar een groot en gerieflijk
~agenhuis gebouwd ,dat, clank den ijver van den Zendeling ~eiven
en de mildadigheid van Zending~vricnden in de distrikten van Harri
smith, Bethlehem, en Heilbron, zonder schuld voltooid werd.

Be naturellen te Witzieshoek zijn steeds loyaal en trouw aan ‘t
Vrijstaats Gouvernement en worden wel bestierd door den Wel
Ed. Commandant. Be Zendeling en de Commandant werken samen
hand aan hand. Nu en dan ontstaat er een gerucht en eene vreeze
dat bet stuk gronds, ‘weiks vruchtgebruik afgestaan is door ‘t Gou
vernernent aan de Kerk, op privaat eigendom zou staan, doch de
zaak is zoo dilikaat, en het ‘gerucht zoo vaag, dat de Zending Corn
missie tot hiertoe niet vrijrnoecligheid gevoelde om de zaak voor
de aandacht der Sijnode te brengen.

Uit hetgeen later vermeld zal worden omtrent de plaatselijke
Zendingen zal blijken, dat de arbeid van den Eerw. Schroeder zicli
niet alleen bij Witzieshoek bepaalt, maar zich verder uitstrekt tot
zelfs in dc distrikten van Harrismith, Bethlehern~ Heilbron en
Winburg, alwaar hij overal met meercieren zegen dan op de Static
zelve arbeidt, en waarorn de Coinmissie hem eene kleine vergoeding
voor zijne lange reizen toekent. Het komt ons voor dat met der
tijd een tweede Zencleling noodig zal zijn en wel eens meer rond
reizende, die beter in staat zijn zal orn bet werk dat wij nu noemen
zullen te behartigen.

In de laatste Sijnode werd het werk der Colportage aan de Zen-
ding Commissie t~evertrouwd. Net bedroeft ons te moeten melden
dat wij dat belangrijk werk, dat schijnt in dc harwar gelopen
te zijn, zonder behoorlijk versiag inoeten overnernen. Den Col
porteur hebben wij oncler zoodanigc omstandigheden als Katecheet
aan de gemeente Bethlehem afgestaan, en hebben de Zendeling cr1
eenige predikanten op zich genornen orn de boeken te verkoopen,
terwijl er eene Schotsch-kar en vier ossen als Colportage eigendom
aanwezig zijn. Be Zending Coinmissie moest J~25 uitgeven our
loopende kosten te dekken. ‘t Zou jammer zijn dit gezegend werk
op te breken, doch op den tegeumvoordigen voet kan het niet kinger
gaan. Be Comrnissje vertrouwt dat dc Sijnode haar in deze moei
lijke zaak door raad en daad zal bijstaan.

Witzieshoek, gelegen zijnde in den Oostelijken Ring, de Zending
Comnussie bestaande uit predikanten van dienzelfden Ring, en de
meeste naturellen in die richting woonachtig zijnde, schijnt het als
of de algerneene Zending in dien Ring nicer behartigd wordt dan
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elders, doch het is de ernstige wensch der Commissie om dezelfde
voor de toekomst meer te kunnen ondersteunen, door Katecheten
zoowel als bijdragen in de overige Ringen.

c. Thans volgt een kort overzicht van wat er plaatselijk in de
verschillende gemeenten onzer Kerk voor de Zending gedaan
wordt.

i. Winburg.—Het is alhier ongeveer op denzelfden voet gesteld
als door ons gemeld in ‘t laatste verslag. De leeraar der gemeente
is beter in staat om de toedracht van zaken uit te leggen.

2. Fauresmith.—De Kerkeraad heeft het Zending kerkgebouw
op het dorp voor ~ jaren aan de Wesleyanen afgestaan, en werkt
hand aan hand met dat Genootschap, hetzelve elk jaar £35 toe~
kennende om het Zendingwerk te behartigen. Er moeten honder
den indien niet duizenden van naturellen op de Diamantmijnen in
deze gemeente zijn, waarvoor onze kerk tot hiertoe niets doet.

3. Smithfield... .De Kerkeraad rapporteert schriftelijk. “Het
werk is in handen van den bekwamen Franschen Zendeling, Dr.
Lautre, en wij hebben nog geene reden gevonde waarom wij zouden
trachten het nit zijne handen te nemen. Godsdienstoefening wordt
geregeld gehouden voor de Zendinggemeente, die uit circa ioo lid
maten bestaat in een net Kerkgebouw, behoorende aan de Ned.
Ger. Kerk. Orde en tucht worden goed gehandhaafd. Voor het
geestelijk welzijn der kleurlingen wordt naar behooren gezorgd, in
een woord, alles wordt gedaan wat men in een Zendinggemeente
wenschen kan.”

4. Bloemfontein.—Alle andere Genootschappen hier vertegen
woordigd doen Zendingwerk; alleen het onze is ten achteren; en
toch bestaat een sterk verlangen dat de Ned. Ger. Kerk eene eigene
Zending zal oprichten. De Leeraar die onlangs slechts in zijne
werkkring is ingetreden heeft tot hiertoe niets aan de zaak
kunnen doen. De Zending Commissie echter vertrouwt dat hij en
zijn Kerkeraad spoedig den weg zullen vinden om in de hQofdstad
onzes lands eene Zending te beginnen, welke eenmaal opgericht
zijnde, zekerlijk bloeien zal en tot voorbeeld voor andere geineen~
ten zal kunnen strekken. Bloemfontein is zeker altijd een voor
beeld voor andere gemeenten wat betreft hare bijdragen voor de
zending getuige de eereplaats welke zij inneemt in het geldclijk
versiag.
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5. Harrismith.—Hoewel het werk op het Dorp in handen der
Weslyanen is, bestaat er eene goede opening voor onze Kerk. De
plaatselijke I4eeraar wenscht met behuip van den Zendeling ‘t werk
te beginnen en voort te zetten. In het district wonen duizenden
van naturellen, die wanneer zij behoorlijk ingelicht en gevraagd
worden nict onwillig zijn het Evangelie te hooren en voor de ver
kondiging daarvan iets bij te dragen.

6. Boshof.—De Kerkeraad doet op de volgende wijze schrifte
lijk versiag: “Dat aan de Heidenen in ons midden het Woord gepre
dikt wordt door den Leeraar of een der Ouderlingen in een afzon
derlijk gebouw; dat de Sacramenten ook daar bediend worden; dat
cle Leden zich goed gedragen voor zoverre als ons bekend is en
dat er sedert ons laatste versiag twee voiwassene door den Heiligen
Doop in de gemeente zijn ingelijfd.”

7. Jacobsdal.—De Leeraar preekt enkele malen voor de gekleur
den en een waardig lid zijner gemeente houdt dikwijls diensten
voor hen. Met der tijd hoopt de Kerkeraad de Zending beter te
regelen en in stand te houden.

8. Kwonstad.—Qok aihier is het Zendingwerk ongeveer op den
zelfden voet als in ons laatste versiag. De plaatselijke Leeraar zal
beter inlichting kunnen geven op den toestand van zaken.

9. PhiliPPolis.—”De Kerkeraad getuigt met genoegen, dat de
belangen der gekleurde bevolking aihier getrouw behartigd worden.
Het Evangelie wordt van Zondag tot Zondag aan hen verkondigd,
het Secrament des Avondmaals vier malen des jaars bediend, en het
Sacrament des Doops zoo dikwels als zuiks verlangd mogt worcien.
De schuld die er nog op de Zendingskerk was rustende is dit jaar
afbetaald en wel door de naturellen zelven. Daar de gekleurden
geene vaste verblijfplaats hebben en bij voortduring komen en
gaan is het getal lidmaten afwisselend. Thans zijn er op het Re
gister 76 leden. Dit jaar heeft er geene Aanneeming plaats ge
vonden; 22 kinderen zijn er gedoopt; 10 paren in het huwelijk be
vestigd. De genieente bestaat volgens schatting nit 450 tot ~oo
zielen. De opbrengst van de gemeente bedroeg dit jaar de som
van £55. Te inidden van dezen uitwendigen voorspoed kunnen wij
niets zeggen van geestelijken wasdom. Er was slechts één geval
van censuur en overigens willen wij vertrouwen dat in de stilte
bet werk des Heeren in menig hart voortgaat.”
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io. Edenbwrg.—Geeil versiag ontvangen hebbencie, en de Leer
aar nog niet versehenen ~zijnde in deSijode kunnen wij niets bepaaids
melden dan dat er in deze wakkere gemeente met haren ijverigen
Leeraar zeker vooruitgang zal te bespeuren zijn in het Zenclmgwerk
dat door Leeeraar, Kerkeraad, en Gemeente behartigd wordt.

ii. Bethulie.—Het Zending werk aihier wordt van ouds her op
zoo bekwame en voidoende wijze door de Fransche Broeders behar
tigd, dat er werkelijk geene noodzakelijkheid bestaat voor den Ker
keraad de zaak in handen te nemen. Be Gemeente draagt geregeid
en zeer mild bij voor de Zending te Witzieshoek.

12. Bethlehern.—Wij verblijden ons van harte over hetgeen dc
Kerkeraad ons toezendt, en als voigt. “Be begeerte om het Zen
dingwerk in de handen van onze Kerk te hebben en onder haar toe
zicht is ons tot hiertoe gelukt. Wij hebben in ‘t afgeloopen jaar
veel vordering mogen maken op dit gebied. Be gezegende geeste
lijke herleving in dc gelneente heeft hare vrucht ook hier geleverd.
Verscheidene vrienden hebben zich a~ing~boden zamen te werken
om eene Zending-kerk gebouwd te krijgen. Met grut voiharding
en ijver zijn ze te werk gegaan en hebben van tIe J<atwrs zeiven
£200 gecoliecteerd. In aanmerking nemende dat deze bijna alien
heidenen zijn, moeten wij ons over den uitslag verbazen. Be groot
ste zegen nog is dat door de coilectanten op deze wijze met bijna
alle heidenen over hunne eeuwige belangen gesproken is. Wij
hebben ook een Katecheet gekregen, door wien onder de kleuriingen
op het Dorp en op tie buiten plaatsen gearbeid wordt. Het salaris
van dezen, £72 per jaar, wordt door de kinderen der genieente
bijeengebracht. Be kieurlingen zijn nog in zeer verachterderj toe-
stand en de kracht des Heidendoms is sterk. Moge de heer onze
pogingen tot onderwerping van de macht tier duisternis schragen
en onze begeerte dat menige ziel gered mãg worden schenken.”

13. Roux’vjlle.—Hoewel tie gerneente vakant is, houdt de plaat
seiijke Zending nog stand. Be naturelien worcien niet verwaarlooscl
en de Consulent doet wat zijne hand vindt om te doen.

14. Wepener.—De Eerw. Minnaar, oniangs toegelaten als Zen
tiding, is den plaatselijken leeraar eene ware regterhand in tie zen
clingzaak. Hij preekt en arbeid onder tie naturelien op bet Dorp
en in de Wijken. Een stevig Zendingkerkje dat £200 zal kosten
wordt op het Dorp opgericht enzai binnen kort voitooid zijn, en
geiijk men hoopt zonder schuld. Hier wordt in praktijk gebracht
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wat~ zoO~ verlañgd wordt ~door vele predikanten ddt zij eenen huip-’
“prediker of Zende1ingin~’hunne, gemeente zullen h~bben om.~he!i ‘‘

vooràl . in de bearbeiding v~ti.idê onderhoorigen’ bthulpza~am~~ te ziju.
‘‘7 :.

~5. Ficksbi~rg.—Hi~r heeft de gewezën Consulent niet~ kunneii
doen. Be tegenwoordige Leeraar is een warm Zendingvriend en
hoopt’ zodra de tijd en de ~elegenheid zich dàartde openen eene
Zending’wan. harte te ~beginnen~en..te: blijven ondersteunen.

.,, ..

i6 Lady brand —Het is den Leeraar eiicdelijk gelukt om den
Kerker~iad te bewegeiv dat. Zendiñgwerk in haflden,’ tè ‘nemen
het gevoig is d~t ei~ een ,.net .hoewe[.eenvoudig Zending-geboif*tie
staat op een erf. .aan den Kerkeraad~ getranspbrte~rd. ‘..Het ‘~ebouw7
kostte. ongéveer. J~8o,~.waarvan” dè~.helf~ ‘betaald is,:ineestal ~door d&
naturellen zelven. Be, gemeente telt. zoowat 2ó 1edei~ ~n’ dyer de
~oO zielen o~ Met Dorp, verscheidene paren zijn in hèt7huwelijk ,b~
vestigd; en eeñige. vblwassenen en kinderen gedoopt. - Een .naturel
Katechect staat.den piaatselijken Leeraar getrouw bij., . Hij ,ho~idt
school en doet,het werk zon~1er betaling, ook bezoekt hij de Kaffers
in de wijken van tijd tot tijd Be Leeraar werkt hand aan hand in
innige broederhjke hefde met de Fransche Zendelingen van Maho
leh en Basutoland en betreurt het slechts dat de verwal de omstan
digheden wegens den jongsten oorlog in Basutoland zoo verschrik
kelijk nadeeligen invloed hebben gehad op de Kaffers die in liet
distrikt woonachtig zijn I

f’~. Frankfort.-—Deze gemeente is in ‘t afgelopen jaar door den
Eerw. Zendeling van Witzieshoek bezocht, die ‘aldaar 1diensten heeft
~ehoüdeh. -~Met de huip des :Kerkeraads,h~ôpt:thij ‘een goed Zen-E
dihgw~erk tot stand’ té kunnen brengen,~~ethzal’..’Mze plaats van.~tijd
tbt tijd ‘bezoeken om oiider de Heidenèn~te atbëiden

.‘~

i8. Heilbron.—Alhier behartigt onze Zendeling onder tdezicht
en met medewerking des ‘Kerkeraads het Zehdingwerk: Hij houdt
diensten ~voor de. naturellen ,en.,deelt onder hen. de’Bondzegeleii nit.
Be gemee~ite onder den Evangelist’ Abraham telt ñiet minder dan
344;Leden en 6o ..Katechisanten.... ‘Ret’ .werk,. breidt zich uit naar de
Vaalrivier in de~ riãhting van de Koolm.ijnen Bit. Zendingveld is in
alle .op~iclrte~i’ zeer belovend.. . ‘. -:

xg. Bultfontein.—Hoe brandend het hart van ~den Leeraar,eii hoc
.ijverig zijne hand’ ook zij voor de zaak. is het hem’ tot hiertoe .niet

‘B

r

i~

• .~.. j.
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gelukt een Zending-kerkje te doen bouwen of de kern van een
Ideine gemeente tot stand te brengen omdat het Dorp nog zeer klein
is en de gekleurde bevolking wisselvallig is. De belangen der na
turellen worden nooit uit het oog verloren, het Evangelic aan hen
waar er daartoe gelegenheid is verkondigd, en hebben zelfs sommige
ldnderen het Sacrament des Doops ontvangen.

20. Brandfort.—Van hier meldt de Kerkeraad dat er sedert het
begin van de maand December I88T, een aanvang is gemaakt door
den Kerkeraad met het geregeld Zendingwerk in de gemeente.
Elken Zondag namiddag wordt er godsdienst gehouden voor de
naturellen door den Leeraar en een der Ouderlingen beurtelings
welke godsdienstoefeningen goed bijgewoond worden. Eén avond
in de week krijgen zij ook onderwijs doch waarderen dit voorrecht
nog niet. Dc kosten van de plaatselijke Zending worcien door de
Zondagschool-kinderen gedekt.

21. Lindley.—Het Zendingwerk in deze gemeente gaat nog
steeds vooruit en mag zelfs bloeiend genaamd worden. Dc natu
rellen helpen elkander; er zijn twee ijverige voorgangers onder hen,
en eenige voiwasserien zijn in ‘t afgeloopen jaar gedoopt. Ret
Avondmaal is geregeld gevierd geworden en de gemeente telt 48
leden. Dc Eerw. Schroeder kornt zoo dikwijls het hem mogelijk is
hierheen om de zaken te regelen en de Sacramenten te beclienen.
Dc Zending gemeente is bezig geld bijeen te brengen tot bouwen
eener kerk op het Dorp. De Kerkeraad heeft toezicht over alles.

22. Hoopstad.—De Leeraar die zijne gansche ziel in al zijn werk
heeft meldt dat de Zending ten zijnent nog geboren moet worden.
Hij verkondigt het Evangelic waar hij kan aan de Heidenen en is
er reeds daarin geslaagd om een stuk gronds te hekomen ten cinde
een Gesticht voor de kleurlingen op te richten.

23. Senekal.—Hier wordt een goed werk gedaan door den Kate
cheet Benjamin, die door den Kerkeraad hartelijk onclersteund
wordt. Zijn salaris wordt gevonden door bijdragen van de kleur
lingen op het Dorp en in ‘t distrikt. De gemeente telt i8 leden.
Dc Eerw. Schroeder bezoekt haar geregeld om de Sacramenten te
bedienen en de zaken te regelen: Dc Consulent en een der Ouder
lingen zijn door de Kerkeraad aangesteld om toezicht over de ge
meente te houden. Overal waar de Katecheet in de wijken gaat
preeken of collecteeren, wordt hij door de blanke ingezetenen ge
liolpen.
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24. Vrede.—Deze slechts onlangs gestichte gemeente heeft bij
het eerste Nachtmaal dat gehouden werd cene goede collecte voor
de Zending afgestaan. Wij hopen, dat dit eene voorspelling is dat
zij ook het plaatselijk Zendingwerk zal aanvatten.

Uit bovenstaand algemeen overzicht van de Zending onzer Kerk
blijkt duidelijk, dat zij niet stilstaat doch steeds vooruitgaat, en
wij hebben reden om den Heere te danken voor genotene zegeningen.
Dc Zending Commissie wenscht op het gemoed der afgevaardigde
Ouderlingen de noodzakelijkheid te drukken van niet tevreden te
zijn dat cle Leeraren zich met het Zendingwerk bemoeien, maar om
ook zelven waar zij kunnen op de boerenplaatsen het geestelijk heil
der onderhoorigen te behartigen of te cloen behartigen. Onze vee
boeren en landbouwers zijn in vele opzichten tegenover hun dienst
yolk gelijk Abraham van ouds gesteld, en moge het van hen, zoo als
van dien aartsvader gezegd worden: ,~Ik heb hem gekend, opdat
hij zijnen ,kinderen en zijn huis (of yolk) na hem zoude bevelen, en
zij den weg des Heeren houden, om te doen gerechtigheid en ge
richt.’’

Meenende door dit uitvoerig versiag aan de ons opgelegde taak
eenigszins te hebben voldaan, hebben wij de eer ons te noemen,.
Hoog Eerw. Heer, Wel Eerw. Broeders en Eerw. Afgevaardigden,

Uwe dienstwillige Dienaren en Broeders,

C. P. THERON, Voorzitter,
A. A. VAN DER LINGEN,
G. A. MAEDER, Scriba.

Bloemfontein, i~den Mci, 1882.

BIJLAGE III, B.

Versiag van het Zending Ponds aan de Hoog-Eerw.
Synodale Vergadering, 1882.

De Zending Commissie heeft de eer bij deze aan de HoogEerw.
Vergadering voor te leggen haar Kassa boek en Rekening Courant
(zie Schedule A, B en C).
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x.—Uit Schedule A blijkt hoe onze gemeenten tamelijk geregeld,
hoewel niet in groote sommen, bijgedragen hebben tot het Zenclmg
Fonds. Dit jaar is door haar gezamenlijk opgebracht de somme van
£379 x8s. 9d.; ongeveer dezelfde som, welke verleden jaar werd
verantwoord.

2.--—Uit Schedule B bemerkt men dat wanneer vrienden daartoc
aangezet worden zij gewilliglijk wat collecteeren voor de Zending,
vooral uit achting voor den Zendeling. Ook wordt flu en dan van
eenen voorstander onzer Kerk gehoord die een vorstelijke somme
voor de zaak over heeft.

3 .—Schedule C toont aan ~vat dc geheele inkomst en uitgave is,
latende een batig saldo van £252 3S. waarvan £150 op renten in de
Nationale Bank is gedeponeerd.

4.—Te Witzieshoek is dit jaar direct door de Zending Comniissie
uitgegeven £450, om op de Static en in dc omstreken de Zending
voort te zetten. De Naturellen en ‘t Gouvernement besteden ruim

per jaar voor ‘t onderwijs onder de kleurlingen. Wij hebben
eene grove berekening gemaakt en bevonden dat wanneer al de
plaatselijke Zendingen in de verschillende gemeenten in acht wor
den genomen en al wat zij tot instandhouding van haar werk
moeten iiitgeven en niet minder dan £x~oo daartoe wordt besteed. Het
is verblijdend om te weten dat zeker meer dan £2000 door onze
Kerk elk jaar wordt uitgegeven voor de e.vangelisatic en bearheiding
der vele naturellen woonachtig in dezen Staat.

Vertrouwende dat ‘n gunstig geldelijk Verslag dat wij inleveren
de leden der Synode tot meer ijver en moed in dit helangrijk werk
zal aansporen, hebben wij de eer ons te noemen,

HoogEerw. Broeders in den Heer

Uw dienst~v. clienaren en Broeders,

C. P. THERON, Voorzitter,

A. A. v. D. LINGEN,

G. A. MAEDER, Scriba.

Bloemfontein, den X5den Mei 1882.
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P. A. WINTER,

AUD. MURRAY, Rationarjf.

C. C. SNIJMAN,

SCHEDULE A.

COLLECTEN IN DE GEMEENTEN.

Ontvangen gedurende het laatste Synodaal jaar in verschillendc
~aairnenten vc~n de volgen de gemeenten, gera.ngschikt nawi
do son~nen welke zij opgebrachl hebben.

Gezamenlike opbrengst van al de gemeenten

Nagezien en correct bevonden

Bloemfontein, i.~ Mei 1882.
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SCHEDULE B,

Andere Inkomsten dan de Collecten der gerneenten.

£ s. d.
Door den Eerw. Schroder voor wagenhuis en stal, gecol

lecteerd op zijne zendingreizen door den Staat
Van den heer Jê G. Grabe, Collecten in Biduren en van

vrienden in Harrismith i8 ~ 6
Van Ds. Minnaar, den heer de J. Kock en andere vrienden

te Heilbron 10 0 0
Van den Ouderling Joh. Cilliers en Zending-vrienden te

Lindley 10 0 0
Vrijwi1li~ ~,ccollecteerd door den heer Mart. Grabe onder

vrienden, Harrismith district 13 ‘8 o
Van den heer Joh. Naude, Naauwpoort, Bethlehem, en

vrienden 9 9 6
Van den heer P. de Villiers en vrienden, Naauwpoort,

Bethlehem 4 0 0
Van den heer Schalk Cilliers en vrienden, Bethlehem ~ 5 0

Totaal £67 i8 o

Ontvangen door Ds. Morgan

~T~1fl ~ ojibekenclen doch geachten vriencl onzer Kerk ... 5~ 0 0

£117 r8 0

Nagezien en correct bevonden,

H. VAN BROEKHUIZEN,

A. MURRAY,
Rationarii.

C. C. SNIJMAN,

P. A. WINTER.

Bloemfontein, i~ Mei 1882.



VERDERE BIJI,AGEN. 563

Staat van Inkamsten en Uitgaven van het Ned. Ger. Zending Fonds,

0. VS., van i~ Mci i8Si tot i~ Mci 1882.

ONTVANGSTEN.
i88’ £ s. d.

Mei 15.—BalanS in handen van het laatste Synodaal jaar 200 12 ~

1882.

Jan. 17.—Totaal van het gecollecteerde door den Eerw.
Zendeling in de gemeenten Harrismith,
Heilbron, Linciley en Bethlehem 67 iS o

Mrt. 23.—Ontvangen door Ds. Morgan van een onbeken
den doch geachten vriend onzer Kerk ~o 0 c

Mci 15.—Renten op de in de Nationale Bank gedeponeer
de sotnirien 4 0 0

Mci r~.—Collecten in de 24 gemeenten onzer Kerk, ge
zarnenlijke opbrengst 379 iS 9

£702 89

UITGAVEN.

i8Si. £ s. ci.
Oct. 21.—Aan den Eerw. Zendeling toegekend voor een

kar 6500
1882.

Jan. 17.—Uitbetaald voor een Wagenhuis op de Zencling
statie Lefika 77 iS 0

Jan. 17 .—Reiskosten van ecu lid der Zending Commissie 7 10 0

Mci 4.—Schrijfbehoeften, postzegels, disconent op che
ques, enz 0 17 0

Mci 15.—Salaris van den Zendeling voor ‘t geheele jaar 250 0 9
Mei i~.—Vergoeding van reiskosten aan den Zendeling

voor zijne bezoeken aan verschillende ge
meenten 15 0 o

Mci i~.—Sa1aris van ecu Katecheet te Witzieshoek 10

maanden 10 0 0

Mci 15.—In belang van het Colportage werk tlitgegeven 25 0 0

Batig saldo op heden den 15 Mci 1882 251 3 0

£702 8 9
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Dc Zending Commissie certificeert dat hct hovenstaande ecne
naauwkeurige en juiste opgave is.

C. P. THERON.
A. A. v. n. IJNGEN.
C. A. MAEDER.

Nagezien en correct bevonden,

P. A. WINTER,
AND. MURRAY, Rationarii.
C. C. SNlJ~\iAN,

illoem fontein, f5 Mei 1882.

BIJLAGE IV.—A.

HET GREY COLLEGE.

Dc Curatoren van het Grey College hebben de eer hierbij aan
Uwe Hoogeerw. Vergadering voor te leggen, het volgende Versiag
omtrent de toestand van het Grey College o’~er den cirsus i88i—
1882.

Sedert de laatste Vergadering der HoogEerw. Sijnode hebben er
aan deze school eenige helangrijke veranderingen plaats gehad.

2. In de eerste plaats vermelden wij het bedanken van onzen
mede-Curator den WelEerw. C. Radloff. Bij gelegenheid van zijn
beroep naar Hoopstad, legde ZWEw. tevens zijne betrekking van Cu
rator neder. Door zijne volledige bekendheid met, en belangstel
ling in al wat het College aangaat; door den ernst en liver waar
door zijne werkzaamheid als Curator steeds gekenmerkt werd, was
hij ccii bijna onmisbaar lid van onze vergadering, wiens vertrek zeer
betreurd wordt. Als een blijk onzer waardeering benoemden wij
ZErw. op onze vergadering van io Oktober 1882 tot honorair Cu
rator, welk besluit ongetwijfeld uwe goedkeuring zal wegdragen.
Onmiddellijk na de komst van den nieuwb~roepen Predikant van
Bloemfontein, wen WelEerw. C. S. Morgan, werd ZWErw. door ons
uitgenoodigd aan onze vergadering deel te nemen, aan welke nit
noodiging hij met de grootste bereidwilligheid heeft gevoig gege
yen. Wij twijfelen niet of gij zult door ZWErw. in deze uwe Ver
gadering tot Curator te benoemen, de bestaande vacature aanvullen.
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3. Ook in het personeel der Onderwijzers hadden veranderin
gen plaats. In plaats van den heer T. Inman, die niet berekend
was gebleken voor de hem opgelegde taak, werd de heer Alex. Dun
can M.A. van Aberdeen tot Assistent in de Hoogere School be
iioemd, welke heer in Augustus van het vorige jaar aankwain en
zijne betrekking aanvaarclde.

4. Ernstige klachten van velerlei aard tegen den Bestuurder cler
kostschool, den heer van Hohnhorst, ingebracht, hebben er in den
loop van den vorigen cursus toe geleid, dat dien heer door ons zijn
ontslag werd aangeboden. In zijne plaats werd benoemcl de Wel
Erw. N. Meeser, laatst onderwijzer te Georgetown, Kaapkolonie.
Schoon het te betreuren is dat zowel het ondcrwijs als de kost
school ten gevolge der onaangenaamheden met den vorigen onder
wijzer veel geleden hebben, en het aantal scholieren verminderd
is, koesteren wij de gegronde hoop, dat door dc ijverige plichtsver
vulling en zorgvuldige verpleging van den neer Meeser de school
spoedig weder dezelfde hoogte zal bereiken als te voren.

~. Het aantal leerlingen dat in het vorige jaar 105 bedragen
had, bedroeg in het cerste kwartaal van den tegenwoordigen cursus
g6. I-let aantal kostleerlingen daalden van 45 tot 32.

6. Dc resultaten van liet onderwijs in de Hoogere School wa
ren zeer gunstig, zooals uit den nitsiag der verschiliende examens
biijkt : van de 3 leerlingen die aan het Matriculatie-examen der
Kaapsche Universiteit voor i88i deelnamen, siaagdcn er twee, H.
Papenfus en B. Daniel. De 3 icerlingen, die het in December 1.1.
in dezen Staat gehouden exarnen in Letteren en Wctenschap afleg
den, slaagdcn alien, namclijk C. van der Wath, C. Fraser en J. C.
Chase. Ecrstgenoemde met lof. Twec dezer ~ongelingen zijri sedert
in Gouvernements dienst getreden en reeds als kierken bij ver
.~chillende afdeelingcn van den dienst werkzaam. Aan den open
baren wedstrUd der scholen namen twee onzer leerlingen dccl bei
den behaaldcn nicer dan het vcreischte aantal punten. Aan I-I. S.
J. H. Bier, die als te Bloemfontein woonachtig niet voor het ont
vangen van een beurs in aanmerking kan komen, werd door d~
Commissie van Examinatoren ecu eerediploina en een prijs van
£25 uitgcreikt. Ook voor het in Juni a.s. te houden matriculatie
examen der Kaapsche Universiteit bereiden zich cell zestal der leer
lingen voor.
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~. Wij l1~open, dat Uwe HoogEerw. Vergadering het ons niet
tëñ ~Wadé zal duid~n wanneer. wij, naar aanleiding van het ten
vorigé jare door de Sijnode genomeri beslüit, en met hèt oog op het
óók dit jaar weder door ons in te dieñen ~jootstel tot wijziging der
Trustdeed, in eenige bijzondethedén treden omtrent de verhouding
van de Sijnode tot het College en omtreht den finantieelen toestand
in verband met de behoeften der aan onze zorg toevertrouwde In
richting, overtuigd als wij zijn, dat volkomen bekendheid met de
zaak U ons voorstel in gunstiger overweging zal doen nemen.

In dé eer~te plaats zijn volgens de tegenwoordige Trustdeecl
~e gronden en eigendommen het Grey College uitrnakende niet over
gemaakt aan den Transgariepschen ring thans de Sij node cler Ned.
Ger. Kerk v~n den Oranje Vrijstaat, maar is de eigendom daarvan
gevestigd in drie Trustees en is aan den Ring of Sijnode alleen bet
téëht toegekend bij ontstentenis van een of meer der Trustees de
dpvolgers daarvan te benoemen, die, na aan zekere formaliteiten
vOldaan te hebben, in de - rechten der oorspronkelijke Trustees
te treden. Dit is het eeñige recht der Sijnode ten opzichte van
bet Grey College en van dat recht vragen de Curatoren uwe Ver
gadering voor een deel afstand te doen om de volgende redenen:

Niettegenstaande de ruime toelage jaarliks door den HoogEd.
Volksraad aan bet Grey College toegekend tot bestrij ding van de
salarissen der onderwijzers, en de sommen nu en dan toegestaan
voor den aanbouw van school- en slaapvertrekken is de finantieele
toestand van het Grey College verre van gunstig en zien Curatoren
geen kans bet gelclelijk bebeer op den bestaanden voet voort te zet
ten, wanneer niet 1. de reeds bestaande schuld gedekt en 2. de noo
dige sommen verstrekt worden, om in de bestaande behoeften te
voorzien.

Uit het finantieel versiag door onzen thesaurier opgemaakt zal
U blijken dat onze schuld op die oogenblik bedraagt £2113 is.
waartegen overstaat eene op schepenkennis uitgezette som van Li 2oo
blijft over een schuld van £913 15. 10 d.

Daarbij komt, dat de jaarlijksche bijdrage van £1550 van den
HEd. Volksraad met voldoende is om de salarissen der vijf tegen
woordige onderwijzers te bestrijden, welke gedurende het laatste
jaar £1780 13s. 8d. bedroegen; terwiji uit het verslag van den Rec
tor blijkt dat er aan meer onderwijzers behoefte bestaat; dat de
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veelvuldige veranderingen in het onderwijzers personeel telkenmale
het verstrekken van reisgelden noodzakelijk maken; dat de toe-
stand der gebouwen en muren dringend reparatiën en aanbouw
vordert, zooals op dit oogenblik een muur om den tuin van het
kostschoolgebouw in aanbouw is, die volgens den laagsten tender
£525 kost, terwiji het dringend noodzakelijk is het stuk grond
waarop de schoolgebouwen staan te ommuren, om aldaar een sped
plaats en gymnasium in te richten, de schoolgebouwen zeif te laten
pleisteren, enz., enz.; al hetwelk belangrijke sommen zal vergen, die
onmogelijk, ook afgezien van de reeds bestaande schuld, nit de ge
wone inkoinsten zouden te vinclen zijn. In dezen staat van zaken
rijst bij Curatoren de vraag :op welke wijze in dezen ongunstigen
toestanci verandering te brengen? En daar het~ te vreezen is, dat
de Sijnode der Ned. Ocr. Kerk bij alle werkelijke belangstelling en
niettegenstaande den ongetwijfeld bestaande nwensch van die be
langstelling te doen blijken, moeijelijk aan alle behoeften zou kun
nen tegemoet kornen, hebben Curatoren natuurlijk bet oog gewend
naar den Volksraad, die reeds meermalen getoond heeft, dat hij niet
slechts bereid maar ook in staat is in~ de bestaande behoeften te
voorzien en onze school te handhaven in de positie welke zij tot dus
verre heeft ingenomen.

Maar Curatoren hebben gegronde redenen om te betwijfelen of
de HEd. Volksraad vrijheid zou vinden ook ditmaal weder te huip
te komen, ingeval niet, aithans een billijk aandeel in de controle in
bet bestuur der Inrichting aan het Gouvernement wordt toegekend,
en dit is de reden waarom zij tot uwe HEerw. Vergadering komen
met het verzoek te bewilligen in eene wijziging in de bestaande
Trustdeecl.

Curatoren hebben het plan opgevat om alle eigendomnien en
gebouwen het Grey College uitmakende over te dragen aan het Gou
vernement van den Oranje Vrijstaat, dat dan voor het vervoig de
zorg voor die eigendommen en gehouwen, •de reparatie daarvan en
zoo noodig het aanbouwen van nieuwe vertrekken enz., zou op zich
nemen; terwijl daarmede natuurlijker wijze ook het recht tot be
noeming van een gedeelte der Curatoren zou moeten gepaard gaan.
Om deze verandering tot stand te brengen, zou de Volksraad de
bestaande Trustdeed moeten wijzigen. Daartoe zal echter vooraf
de toestemmmg der Sijnode moeten verkregen zijn, voor zoo verre
het recht tot benoeming der Curatoren aangaat.

Wij twijfelen echter niet of, na de nu door ons verstrektc in
hehtingen, zal die toestemming door U gereedelijk worden gegeven.
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Eén punt slechts, wenschen wij nog, in verband hiermede, in
het licht te stellen. Het is voorzeker niet de bedoeling van het
Curatorium het College aan de Godsdicnstige zorg en controle van
dc Sijnode der Ned. Ger. Kerk te onttrekken.

Het Grey College behoort eene Christelijke evenzeer als Na
tionale school te zijn, en de opvoeding en het onderwijs aldaar van
Protestantschen geest doortrokken; maar Curatoren geloven geens
zins dat de samenwerking van Regering en Sijnode voor dien geest
cen gevaar zon kunnen zij.

In tegenoverstelling van hetgeen wij in andere landen zien, is
dergclijkc samenwerking in ons land gelukkigerwiize even mogeli5k
als wenschelijk, en zelfs voor het geval, dat een verandering in de
zen staat van zaken voor het vervoig gevreesd werd, zou het in de
macht der Sijnode zijn bepalingen te maken, waardoor dit gevaar
werd voorkonien. Eene dergelijke verhouding als op dit oogenblik
bij het Dames Instituut “Eunice” bestaat en zoover ons bekend
is, goed werkt, schijnt ohs ook voor het Grey College gewenscht.

Dc geheele zaak van de hand wijzen en te weigeren in eefle
bevredigende schikking te treclen, gelijk het vorige jaar geschied is,
schijnt ons zeer ongeraden, aangezien dit voor het Grey College
ernstige gevolgen zou knnnen hebben. Van twee en een. Of de
hulp der Regeering worcit begeerd en aangenomen, inaar dan kan
ook hillijker wijze de controle der Regering niet afgewezen wor
den; of dergelijke controle wordt geweigerd, niaar claarmede neemt
ook de Kerk de geheele finantieele zorg voor onderwijs, gebouwen,
enz., op zich. Het Grey College treedt als clan buiten het verband
van ons Nationaal onderwijs stelsel en wordt eene Kerkschool uit
sluitend van wege de Kerk onclerhouden en door haar gecontroleerd.
Dc vraag of het wenschelijk is op die wijze de oprichting eener
uitsluitend onder Staats controle staande Hoogere School uit te
lokken, en of het de Kerk mogelijk zou zi~jn de coinpetitie met
zooclanige school vol te houden ,hetgeen aithans niet zonder opof
ferin~ van duizenden ponden ‘s jaars zou kunnen geschieden, laten
~ ii gaarne aan dc wijsheid uwer H.Erw. Vergadering over.

C. S. MORGAN, V.D.M.

P. A. C. VAN HEYNINGEN,
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BIJLAGE IV.—B.

T71~RSLAG non den stoat der Inkomsien en Uitgaven van lid Gre
College te Bloemfontein, O.V .S., loopende nan Primo Januari tot
en met Ultimo December iSSi.

INKOMSTEN.

1. Aau Gouvernements Toelaag
2.,, Schoolgelden
3.,, Huishuur
4.,, Renten
5.,, Beleening van het Gouvernement

Balans Dr.

TJITGAVEN.

~€ s. d. ~ s. d.
1,513 10 0

501 12 6
100 0 0
159 4 0
400 0 0

2,673 6 6
213 6 ~

Somma ~C,886 8 4

1. Door Nadeelig Saldo van 1880
2.,, Reiskosten
3.,, Salarissen
4.,, Nieuwe Gehouwen
3.,, Instandhouding gebouwen en reparatie
6.,, Assurantiën
7.,. Schoolmeubels
8.,, Drukwerk, advertentien en school

behoeften
9.,, Renten
10.,, Telegrammen en Postgeledn
ii.,, Bank Cheque Boek
12.,, Zegels en Leges

1. Kapitaal schuldig sedert 1875, op
Gebouwen geleend

2. Beleening van bet Gouvernement
3. Do. Do. voor omheiningsmuur
4. Nadeelig Saldo van 1881

£ s. d. £ s. d.
127 19 8
110 5 0

1,780 13 8
536 1 6
148 15 9

12 3 0
320

65 15 0
96 0 6
296
043
2 18 6

2,886 8 4

Somma £2,886 8 4

£ s. d. £ a. d.

1,000 0 0
500 0. 0
400 0 0
213 1 6

-2,113 1 10

Somma 2,113 1 W

Aldus opgemaakt te Bloemfontein, O.V.Staar, op heden den lOden April, ]h82

door mij DR. 0. 3. G. KRAUSE,

STAAT DEE KAS.

College

rpotaal der Schuld

Thesaurier voor het Grey College.
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BIJLAGE V. A.

Rapport van Curatoren van het Dames Instituut
“Eunice,” te Bloemfontein, jaar 1881 1882.

Curatoren van het Dames Instituut “Eunice,” hebben ‘iet j~a
volgende als hun rapport in te leveren.

Bij besluit van den HEd. Volksraad van den 22 Junie x88r werd
aan het Uitvoerend Gezag opgedragen, om dadelijk transport van
Curatoren te verzekeren en daarna onmiddelijk de op het Instituut
rustende schulden over te nemen en te betalen.

Voor dit laatste dod wetd de som van £1417 op gewone jaar
lijksche Begrooting gesteld.

Bij Akte gepasseerd voor en geregistreerd door den Registratent
van Acten op den x6 Augustus I881 hebben Curatoren, de gebou
wen der Inrichting, getransporteerd ten name van het Gouvernement
van den Oranje Vrijstaat~ in termen van Acte van Oprichting.

De Thesaurier-Generaal heeft daarop aan den Thesaurier dCr
Commissie de som van £1417 uithetaäld en dit bedrag is aange
wend tot delgiñg der schulden op het Instituut~ rüstende, met uit
zondeting~ echter eener som van £300 O~ schuldbewijs geleend,
tegen 6 pct. van zekeren heer Pretorius in het district Bloemfontein.
Dit bedrag van £300 werd nog niet afgelost omdat het tegen 1~ge
rente was geleend en de geldeischer zijn geld nog niet terug be
hoefde en ook omdat de dagelijksche uitgaven van bet Instituut bij
het ongeregeld ontvangen der inkomsten, uit schOolgélden bestaan
de, het voor de Commissie wens~helijk en noodzakeltjk maakten
om eenig geld in handen te houden ter bestrijding van die uitga~ven.
Curatoren hadden tot het Raadsbesluit van 22 Juni 188I voortdu
rend ke worstelen met geidgebrek, ontstaande uit het niet, of zeer
ongetegeld inkomen van schoolgelden. Na de overgave was een
ãañzieñlijk bedrag invorderbaar doch de betaling bleef achterwege
en de uitgaven van het Instituut eischen betaling; de nalatigen te
vervolgen, werd onraadzaam geacht en zoude ook op het oogen~blik
~e1ve geeñ huip hebben aangebracht, te meer daar de Commissie
zich ovettuigd hield dat tfitstel, mitinëlijke verzoeken tot betaling
en betaling in terinijtien tot t~etere resultaten zouden leiden dan eene
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vervolging in rechten; en daarom verzochten Curatoren aan het
Uitvoerefld Gezag om hun een zeker bedrag voor te schieten, dat
dan boven en behalve de som van £300, hierboven gemeld, zoude
kunnen strekken tot bestrij ding der loopende uitgaven en l~ngza
inerhand, naarrnate de achterstallefl zouden inkornen, worden
teruggegeVefl dit verzoek werd toegestaan en de Commissie ontving
voor dit doel de som van £836 i6s. waarvan echter reeds een be-
drag van £304 19S. 8d. bij den Thesaurier-Generaal is terugbetaald,
terwiji het overige naarrnate van de ontvangst daarvan zal worden
ingestort en de £300 vail Pretorius ook iangzamerhand zal worden
afbetaald.

Curatoren mogen echter niet ontveinzen, dat de nalatigheid der
ouders, in de betaling der schoolgelden, Jiet uiterst moeilijk maakt
om de financieele zaken van het Instituut naar behooren te drijven.
De salarissen der OnderwijzereSsefl en de rekeningen der Leveran
ciers moeten geregeld worden betaald, en dikwijls ontstaan groote
moeilijkheden om aan die verplichting te voldoen, te meer daar bet
zeker geen voeg heeft, dat voor eene GouvernemefltsSchool geld
worde opgenomeri op schuldbewijZen voor korten tijd onder per
soonlij ke verantwoordelij kheid van Curatoren, zooals vroeger voor
de overgave maar al te dtkwijls inoest~geschieden, en Curatoren
zouden met blijdschap elken maatregel begroeten die aan dezen
bijna onthoudbaren toestand een einde zoude maken, hetzij dat die
bestond in het geven van voorschotten uit ‘s lands kas of door het
toekennen eener hoogere jaarlijksche toelage dan tot hiertoe werd
verleend en die de som van £250 bedraagt, terwijl de salarissen aan
de verschillende Onderwijzeressen te betalen alleen ongeveer £1000
beloopen. Bij een ander Raadsbesluit van 22 Juni i88i werd de soni
van £2000 vastgesteld voor aanbouw en voor meubelen. Een ten
der voor den aanbouw aan den noordelijken vleugel werd door het
Uitvoerend Gezag goedgekeurd voor een bedrag van £1210, eli
gegeven aan Thomson & Stevenson, die met het werk reeds gereed
hadden kunnen zijn doch daarin nalatig zijn gebleven. In het met
hen aangegane contract is echter eene boete bedongen voor iederen
dag vertraging en naar Curatoren vertrouwen, zal die boete streng
worden toegepast. Tot nu toe is van de som van £2000 voor dit
werk toegestaan slechts £oca lOS. besteed; doch het 4de payment
voor den aanbouw moet nog worden betaald en pianos, watertanks
en anclere benoodigdhedefl zijn of moeten worden besteld, zoodat
Curatoren meeneen te mogen aanbevelen dat de balans ad £— dit
dit jaar op de Begrooting zal worden gesteld.

Curatoren meeflen te moeten wijzen op het groote ongerief in Ilet
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Instituut ontstaande, door bet gebrek aan water. Bat de behoëftë aan
drink-, bad- en waschwater, in eene Inrichting met zovele bewo
ners als bet Instituut groot is, behoeft geen betoog. Dagèhjks
zijn ongeveer 7 a 8 vaten noodig die alien door kleurlingen moeten
worden aangedragen, hetgeeii groot ongerief, moeite, oponthoud en
kosten veroorzaãkt. Curatoren bevelen daarom aañ dat cene vol
doende som (zeg £250) op dc Begrooting zal worden geplaatst
voor bet graven eener goede put op de groiiden der Inrichting en de
daarstelling eener pomp daarop.

Utt het hierbijgaande Rapport van dc Directrice, Mejuffróu\~i
Murray, die sedert Augustus 1.1. aan het hoofd der Inriebting is
geplaatst, zal men ontwaren dat het onderwijs, aan. bet Instituut
génoten, zeer voldoende - is, dat verscheidene leerlingen met vrucht
examens afiegden en dat de zucht der ouders om hun~ie kindereii
onderwijs te doen genieten voortdurencl toeneemt, blijkbaar uit de
vele aanvragen tot plaatsing, en bet feit dat zelfs na de uitbreicling
geene nieerdere leerlingen kunnen worden aangenomen en het wel
haast noodig zal zijn om voorzorgen te maken tot huisvesting -van
meerdere doebters. des lands. Wij nernen deze gelegenheid. te..
baat om onze erkentelijkheid uit te spreken tegen de Dfrectrice
voor haren onvermoeiden ijver en hare hartelijke belangstelling
in bet werk haar toevertrouwd.

Verder wordt hierbij gevoegcl het Fiiiancieel Rapport over
het afgeiopen Dienstjaar waarbij ter inzage gevoegd is de lijst van
achterstallige Schoolgeiden.

Twee Heeren Curatoren hebben hun ontslag genomen, de I-leer
Dr. B. 0. Keliner, die door den HEd. Voiksraad was gekozen en in
wiens plaats wij den WelEd. heer E. Fichardt aanbevelen, en dc
heer R. Innes, die door de Synodi der Ned. Ger. Kerk was ~ekozen
en in wiens plaats wij den WelEerw. heer Groszkopf, Predikant bij
de Luthersche gemeente aanbeveien.

Wip hebben de eer te zijn,

De dw. dienaren,

C. S. MORGAN, Voorzttter.

VAN HOYTEMA.
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Kon tan! Rekening van he!_“Eunice” Inst ituut.
ONTvANGSTEN.

~S8i. £ s. d. £ s. 6.
April. Aan Schoolgelden. . ... ~6i 17 2

Gouvernements schenking... 20 ~6 8
382 12 10

Schoolgelden... ... .. 346 7 ~
Gouvernements schenking... 20 i6 8

3 9
Juni. ,, Schoolgelden... ... 8~ 15 II

Gouvernements scheuking... ~o i6 $
R. Innes ... ... •.. 45 0 0

148 12 7
,, Schoolgelden... ... ... 132 ~ 0

Gouvernernents schenking.. 20 i6 $
‘53 5 S

,, Schoolgelden. . .. ... 6~g 0 10
,, Gouvernernents schenking... 20 i6 S

id. id. 2253 i6 0
2913 13 6

Sept. ,, Schoolgelden... ... ... 50 ~ 8
Gouvernements schenking... 20 i6 8
R. Innes ... ... 30 0 0

101 4 4

__________________________ _____ _____ £4066 i~; 8
iSSi. £ s. d. £ s. (1.

Ovcrgebracht 4066 i~ S
Oct. Aan Schoolgelden... ... .. 253 12 8

,, Gouvernernents schenging... 20 I6 S
274 9 4

Nov. ,, Schoolgelden... ... ... 119 ~ 6
Gouvernements schenking... 20 i6 S

— —140 4 2
Dec. ,, Schoolgelden... ... ... 363 4 7

Gouvernements schenking... 20 r6 8
R. Innes ... ... ... 151 5 0

~ 6 ~
1582.

Jan. ,, Schoolgelden... ... ... 544 2 3
,, Gouvernements schenking... 20 i6 8

564 i8 ii

F’ebr. ,, Schoolgelden... ... ... 312 14 6
,, Gouvernements schenking... 20 i6 8

333 II 2

£sg’s ~ 6
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ONTVANGSTEN.

1882.
Overgebracht

Ivlaart. Aan Schoolgelden...
Gouvernemeiits schenking...

Kontant in handen O~ 31
Maart 1881

Saldo in hanclen i8 Maart
1882

£ s. ci. £ S. d.
5915 ~ 6

198 I I
20 16 8

— 218 i~ 9

15 17 4

£6491 x8 7

£35 9 5
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UITGAVEN.

575

Per Huis Rekening...
Salarissen
Reparatiën
R. Innes (terugbetaald)
Kosten

Huis Rekening...
Salarissen
Kosten
Renten

Juni. ,, 1-luis Rekening...
Salarissen
Kosten...

Huis Rekening...
Salarissen
Schoolgeld (terug betaald)
Meubelen
R. Innes (terug betaald)

Huis Rekening...
Salarissen
Prornessen ...

Reparatiën
Boeken enz. C. Borckenhagn.

id. Barlow, Brs. & Co.
id. WelEerw. Brehner..

Ac1vertentii~n
Kosten ...

Meubelen

Sept. ,, Huis Rekening...
Salarissen
R. Innes (terug betaald)

£ s. d. f S. d.

213 6 10

95170

910 0

35186
613

— 36013 7

43 19 0
66 i6 0
19 10 0

6 13 0

45 0 0
i8o iS 0

460 14 9
101 5 0

641 I 9
17 8 io

i6~ 8 ii
148 II 4
351 I 2

34 19 0
48 12 3
87 17 3

2047 I~ 0

IC) II 0

30 0 0

£130 13 6

1881.

April.

I()5 7 C~

ho 5 U

046
191

— 283 5 7

128 9 9
45 0 0
32 2 I

205 11 10

Si 2 6

£3078 ‘0 -~
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S. Goddard,,

KostenI,

Oct. ,, Huis Rekening
Salarissen,,

Kosten
Reparatiën
lYltiziek

Huis Rckeuing...
Salarissen
Kosten,,

i\iuziek
Meubelen,,

Huis Rekening...
Salarissen
Renten
Kosten
Reparatien
iViuziek
Meubelen

Huis Rekening...
Salarissei,
Reparatien
Kosten
Meubelen
Schoolgelcien terug
Gouvcrneinent

Huis Rekening...
Salarissen
Kosten
Reparatien
Men belen

£ s. d. .~, .

Overgebracht 130 13 6 3O~S i

163 2 II

154 10 0

ic~ ~ 6
24 3 ~;

35 S o

201 4
ç8 7
hO

i6i 13

5’ 7

88 o

135 i6 ~

biO 12 f-~

‘45 4 4
30 0 0

52

536
r56

27 011

274 9 6
535 11 9

147 I 9
149 3 4
i6i_ 2

‘‘9 ()
2019 0

335 ‘5 ‘)

£5917 17 6

576

x88x.

Sept. Per R. Innes, meubelen 362 13 I

2610 0

25 2 6
644 Ic)

255 0 6
26 0 0

733
25146
1153

sgg ix 8

Nov.

Dec.

1882.

Jan.

Febr.

0

0
0

4
0
0
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RECAPITULATIE.

ONTVANGSTEN.

Sclioolgelden en Kostgcld
Gouvernernents schenking

do, do
R. Innes, Beleening
I,wntant in hancien op 31 Maart iSSi.

577

s. d. £ s. d.
5917 17 (-~

1882.

3laart. Per Huis Rekening...
Salarissen
Kosten

Overgebraclit
107 13 10

3613 4
52 4 7

Kontant in lianden 0~ 31

Maart, 1882

ROBERT PALMER,
Thesaurier.

— ~——-— ig6 ii 8

35 9 5.

j~6149 i8

£ s. d.
3083 19 10

250 0 0
2253 i6 0

151 5 0
15 17 4

£5754. 18 2

Aan

,,

Per

,,

,,

,,

,,

S~11c1o 111 handen i Maart 1882... . . . £ss g S

UITGAVEN,

iliiis Rekening ...

Salarissen ... ...

Reparatie Rekening
I~osten ... ...

Reiskosten, Oncierwijzeressen
Reiiten ... ...

~vIeiibc1 Rekening...
R. Inncs, terug betaald
Bock en Muziek Rekening
Per Xdvertentiën en Doctors Rekening
Prornessen ...

Kontant in handen, 31 Maart 1882

ROBERT PALMER,
Thesaurier.

S. ci.
2112 10 2

939 7 10
184 iS 2

68 i8 2

292 5 4
2 19 I

693 15 10

35 r8 6
699 10 II

48 2 0

641 2 9
--95

£5754 iS
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Stast van bedrageri verschuldigd aan bet Dames Instituut ‘Eunice’ op den
3lsten Maar 1882, en aanwijzende welke sedert dion datum hetaald zijn.

s. d.
Do beer Armstrong 12 10 0

,, ., l3osboff 47 7 6
,, ,, ]3radfield 40 10 0
,, ,, O’Brien 36 12 3
,, ,, Cronje Betaald 0 15 6~
,, ,, Campbell 39 16 7
,, ., Coetzee 29 15 1
..,, Deale Do 5 0 6
,, ,, Daniel Do 10 13 6
,, ., Erasmus Do 0 15 3
,, ,, (%radwell Do 50 2 0
•, ,, G-roencwald Do 0 11 6
., ,, Fiowse 33 13 6
,, ,, Holmes Do 50 10 0
,, ,, Hofineijer Do 0 7 0
,. ,, Ilail Do 8 11 3
,, ,, Jacobsz Do 23 2 0
,, ,, Jacobs 41 12 7
,, ,, Luttig ‘23 9 9
,, ,, MacDonald ..; Do 0 15 9
,, ,, Marshall 16 19 0
,, ,, Morkel Do 17 0 3
,, ,, Ortlepp 32 19 3
,, ,, 1’olil Do 17 5 3
,, ,, 1{ademeijer Do 0 14 6
,, ,, Reinach Do 14 12 11
,, ,, Van Itonsburg Do 0 17 9
,, ,, Van flenshurg 0 8 6
., ,, Spies Do 0 15 3
,, ., Swart Do 4 3 1>
,, ., V~ssc 2 6 9
,. .. Yiljnen Do 0 10 6
,,,,Antill Do 0 6 0
•, ,. Brcbner 11 18 0
,, ,, Blignaut Do 2 4 3
,, ,, Blommestein Do 1 12 6
,, ., Canisius Do 2 8 0

Mevrouw Durand Do 1 4 6
He beer Ensor Do 1 4 6

,, ., Faustmann Do 4 2 3
,, ,, Henegan 6 9 9
,,... I~rause Do 5 18 9
,, ., Lucas Do 2 4 6
,, ,, Mathey Do 4 2 0
,, ,, Meyer 1 5 6
,, ,, MacMaster 9 0 3

£615 19 0



I~1evrouw .Papenfus
De hoer Papenfus
-, Roberson

Raaff
Steyn

Mevrou~v Vickers
Do Iieer Van dor Wath...

,, ,, Westley
Ferreira
Van Jicyningen
Joubert
Kent

Mevrouw Marticossen
Do heer Van Soelen

Dc \Tilliers
Orsmond

£615 19 6
220
353
349
279
5 10 0
026
773
3 15 3
0 10 0

24 12 9
026

17 0 6
17 11 0
:36 36 9
023

21 8 3

£762 5 5

£696 19 2
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Overgebracht
Betaald

Do.

Do.

Do.

Do.

Do.

Do.

Mm bedrag ontvangen ter crediete van kwartaal eindi
geode 30 Juni 1882, en welke betaald was voor den
3lsten Maar 1882 65 6 3
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£615 19 6
Mevrouw Papenfus 2 2 0
Dc beer Papenfus 3 5 3

Roberson 3 4 9
Raaff 2 7 9
Stcyn 5 10 0

Mevrouw Viekers 0 2 6
De beer Van der Wath 7 7 3

Westley 3 15 3
Ferreira 0 10 0
Van Heyniogen 24 42 9
Joubert 0 2 6
Kent 17 0 6

Mevrouw Martienssen 17 11 0
Do beer Van Soolen 36 [6 9

Dc Villiers 0 2 3
Orsrnond 21 S 3

£762 5 5

65 6 3

£696 19 2

Overgebracht

BetaaldDo.Do.Do.Do.Do.Do.

Miii bedrag ontvangen ter crediete van kwartaal eindi
gende 30 Juni 1882, en welke betaald was voor den
3lstcu Maar 1882
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BIJLAGE V.—B.

O.V.S. DAMES INSTITUUT “EUNICE.’~

RAPPORT, El, 88

ONDERWIJZERESSEN
MISS K. LYNN

J. COLQUHOUN
E. ROSSOUW
A. ZEEGERS

J. CAMPBELL

IN DE MUZIEK:

MISS W. VON STETTLER
M. HUGHES

J. COLQUHOUN

HUISHOUDSTER:

MISS F. WIESLER.

Getal Leerlingen

an IL t begin van het bestaan dcr Inrichting, ‘rwcc Hnriclerd Acht
en Zeventig

Tegenwoorclig Octal, Een Honclerd.

Op den isten Augustus iSSr zijn wij met g~ leerlingen ons
~verk aihier begomien; wij tellen nu op het Register honderd narnen.
51 zijn Kostleerlingen; van dit getal Zijfl 42 in den Vrij Staat
woonachtig, 2 in de Kaap Kolonie; 4 op de Diarnantvelden, en 3
in de Transvaal.

In Juli i88i beeft Miss F. Ortlepp, cene der leerlingen, met
goecl gevoig het onclerwijzers ExamQn dci derde kiasse afgelegd.
In Jannari 1882 Zijfl dc Jongejuffro~’~vcn E. Krause en D. Ortlepp
voor hetzclfcle E’~aineu ~~csla’i ~(1, n hebbcn latcr h’ire Acten in den
cersten rang behaald. I3eidcn geveil thans in het Institnut onderwijs,
en zetten ook hare eigene stduiën voort.
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Met een blik op het bijna afgeioopene jaar bemerkten wij veel dat
ons ~~rootmoedigt, en ook veel dat ons tot vreugde en bemoediging
strekt met een blik op de ~Terre toekomst, al moeten wij ook soms
teleursteiling verwachten, toch hebben wij de vrijinoedigheid orn te
zeggen—in het voile bewustzijn van al het moeilijke, en verantwoor
delijke, en eervoile van onze taak ,,Voorwaarts, het werk behoort
Hem toe die het zeker zal doen gelukken.”

Ons oogrnerk zal steeds blijven, niet alleen her de verstande
lijke vermogens te ontwikkelen, onze school te laten uitmunten ho-
yen anderen, onze leerlingen eervolie examens te doen afleggen—
naar iets hoogers zullen wij streven. Harten moeten wij vormen tot
vreugde van vrienden, tot sieraad en kracht voor dc maatschappij;
moeten wij winnen voor den Heiiand.

In onze dagen, terwiji elders de kwestie van vrouwelijke regten
ijverig behaudeld wordt, zuilen wij ook hier ecu gevoel van vrouwe
lijke regten trachten op te wekken, het regt namelijk orn met zeif
verloochening voor anderen te arbeiden, het regt om licht en liefde
om zich hencn te versprecldcn, het regt om in stille, neclerige, die
nende liefde haar geluk te vinclen, en alzoo w’aarlijk en niet in naarn
“Godsdienstige en Nationaic Beginseien” op te luisteren en duide
lijk te maken.

,,Onze dochters als hoeksteenen, uitgehouwen naar de gclijke—
nis van een paleis.”

M. MURRAY, Directrice.

BIJLAGE VI.

A—VERSLAG VAN DEN QUAESTOR SIJN0DI HIERBIJ.

B—REKENINGEN, QUITANTIES ENZ.

c_BANK STATEN, NATIONALE BANK, BI.OEMPONTEIN.

D—DE NATIONALE BANK ENZ., QUITANTIES, ENZ.

E—S1JNODALE co~rMIssIE VAN PINANTIEN, QUITANTIEN ENZ.

PONDS TER APVAARD1GING, ENZ.

G.H.1.K.—VERANTWOORDING DER 4 RINGEN: NOORD., OOST., WESTEI,.

EN ZUIDELIJKEN RING.

Aan de HoogEerw. Sijnodale Vergaderiug van ii Mci, 1882 ufl
volgencle dagen.
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Versiag van den Quaestor Sijnodi tot dato.

Dc Quaestor Sijnodi heeft de eer aan de HoogEerw. Vergade-~
ring cler Sijnodi te rapporteeren, omtrent

— Hot Sijnodale l~’onds (Jot. 6~, &c.)

a. In de Rekening, die voor de Sijnode van i88i gediend heeft
is een abuis ingeslopen (fol. 6o). Dit is geretificeerd (fol. 76).

b. De gewone Heffingen der Gerneenten hij de Ringen ver
antwoorcl, beciroegen de sorn van £403 los. 5d.

c. Voor de afvaardiginn naar de Transvaal en overigens de
Sijnodale kas te stijven, is door 22 gemeenten bijgedragen £223
5s. 6d.

d. Op enkele wissels, zooals vroeger weleens, inoesten eenige
shillings aan disconten betaal worden. Een shilling of wat is ook
aan renten in de Bank betaald.

e. Dc Balans ten gunste op het Sijnodale Fonds beclraagt, £338
12S. 5d., terwiji in de Nationale Bank gedeponeerd is £347 lOS. 5d.

2—f-let Predikanten Tj7eduwen Fonds (Jot. 225.)

Dc gewone Heffingen, bij de Ringen verantwoord, bedragem
£131 175. 6d.;van welke sorn £39 115. 6d. nog niet verantwoord,
doch in de Nationale Bank hier ter stede gedeponeerd ligt; zijnde
dit geld evenals ettelijke andere soinmen, pas onlangs geleclen ter
hand gekomen.

3.—Het Siste?itatie Fonds (Jol. 269).

a. Dc Heffingen, bij de Ringen verantwoord, bedragen geza—
inenlijk L’s’ 8s. gd.

h. Contributiën zijn ontvangen van de gemeenten, Ladybrand,..
E.indlev Senekal, Philippolis en Kroonstadt £37 i8s. 3d.

c. Dc totale som, dit jaar ontvangen, bedraagt £169 7S.
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d. Nog is onverantwoorcl en in de Bank voornoeind gedeponeerd,
£66 J4S. 6d.

4. Predikanten Pe~sioen Fonds (Jot. 319.)

Dc Heffingen voor cut Funds, verantdoorcl door Rings Quaes
tor, bedragen £293 2S. 6d., waarvan £50 I9S. nog niet overgedra
gen is aan de Sijnodale Commissie van Finantiën. Deze som ligt
in de ineergenoernde Bank gedeponeerd en zal, evenals de balans op
liet Sustentatie Fonds ten eerste aan uwe Finanejeele Commissie
worden overgeinaakt.

5. He! Theol. Studenlen Ondersteu.nings Fonds (Jot. 305).

a. Voor dit Fonds werd door so gemeenten bijgedragen, de ge
2amenke sorn van £76 35. 6d.

b. Voorts is ons door den WEw. C. S. Morgan toegezonden de
sorn van £50, eene gift van . ,eenen zeer geachten vriend, die gaarne
onbekend blijft.

c. Dc balans, ten gunste van dit Fonds, in de Nationale Bank
aihier gedeponeerd, bedraagt £244 15s. gd.

I\Iet vcrschuldigde hoogachting,

ALBS. MEIRING, Quaestor Sijnod.

rn, 20 Mci, 1882.

BIJLAGE V1.—B.

Ral,hort van de Financicele Commissie.

Uwe Commissie heeft het genoegen, versiag te doen van de
Fondsen onder haar beheer, voor het afgelopen jaar, eindigende op
31 Maart~ 1882.
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1—let Predikan ten Sustentatie I1onds.

Met kapitaal met renten van (lit Fonds op 31 )Jaart, I881 was
groot f1,284 17s. id.

Uit Nevensgaand Stuk,

A. Blijkt dit Fonds mi tegeli £2,790 OS. 8d.

In verband met dit foncls staat de Salaris Rekening stukken
B en C.

Volgens Saldo Staat, zal blijken, dat deze soin met £456 12S. 8d.
die in vodrschot tegen toelage voor bet volgend Qwartaal, op goecle
securiteit van vastgoed aan Schepenkennissen volgens stuk D uitge
zet is ten bedrage van £3,246 13 5. 4d., en een jaarlijksche inkomst
van renten opbrengt ten bedrage van £259 15S.

Met Predikanten Pensioen Fonds.

Hot Kapitaal met renten van dit Fonds op 31 Maart, I881 was
groot £3648 105. 8d.

Uit Nevensgaand Stuk,

A. Blijkt dit Ponds an te zijn £4,146 4s. 7d.

Volgens Saldo Staat zal blijken dat deze scm met £89 17S. iid.
die in voorschot tegen toelage voor het volgencle Qwartaai op goede
securiteit van vastgoed aan Schepenkennissen volgens stuk B uitge
zet is ten bedrage van £4,212 2S. 6d., en eon ~jaarlijksche inkomst
van renten opbrengst ten bedragen van £350 IS.

Do Commissie meent met vrijmoedigheid to kunnon oggen
dat cob de ondervinding dit tweede jaar van haar bestaan ic over
tuiging moet geven, dat hot finantieel beheer der kerkulijke Fnd:a’n
op een alleszins bevredigonde basis gelegd is—en strekken moet 0111
het dccl van do 1~nog Eerwaarde Sijuode te bereiken.

Evenwel blijkt bet duidelijk. dat wanneer het Sustentatie
Fonds naar behooren \verd ondersteund door do heffingen in de
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verschillende gerneenten een veel grootere sorn jaariljks kon wor
den bijgelegd, en de Kerk alszoo des te spoediger in staat gesteld
worden, om in de behoeften van nienwe gemeenten, en later in eigen
onderhoud te voorzien, en de Commissie zou clus in bedenking geven
meer bepaalde aandacht claarep bij al de gerneenten te wekken.

JOHN BREBNER,

J. GEO. FRASER,

GEO. F. FAUSTMANN.

Saldo Staat van hot Predikanten Sustentatje Fonds opgemaakt tot
31 Maart 1882.

LASTEN.
G.B. 7 Kapitaal ... £2,514 6 5

Renten .. 275 14 3
£2,790 0 8

Saldo ... 456 12 8

£3,246 13 4
EATEN.

G.B. 18 Aan Schepenkennissen No. 1 en 317 £3,246 13 4

£3,249 13 4

Saldo Staat van het P-redikanten Pensioen Ponds oj5gernaakt tot
31 Maart 1882.

LASTEN.
14 Kapitaal £3,812 6 10

Renten ... 333 17 9
Saldo ... 89 17 ii

£4,236 9 6
BATEN.

S.B. Kerkeraad Edenburg
Renten verschuldigd £ 24 0 0

G.B. Si Aan Schepenkennison No. 13.4; 6-12 4,212 2 6

£4,236 2 6
GEO. F. FAUSTMANN, Rekenmeester.

Bloernfontein, 31 Maart 1882.
Nagezien en correct bevonden,

H. VAN BROEKHUIZEN,
A. MURRAY Jr.,
J. C. SNIJMAN, Rationarii.

P. A. WINTER.
Bloemfontein, 16 Mci 1882.



VERDERE BIJLAGEN. 5~17

in de gemeente

£1,180 17 1
104 0 0

£1,284 17 1

2014 625 0 011 3 01118 020 0 011 0 0450613 6

—-—f 110 14 0

101 0 619 4 016 1 0

———---~-~2 136 5 6

SALARIS REKENING

Juni, Sildo
Sept.
Dec.,
JVlaart, 1882

Heffingen over hot kerkjaar
tot ulto. Sept. 1881 : in den
Noordelijkou Ring
Oosteljken
Zuidel ijken
Bijclrage van kerieeraad cler
gemeeote Ladybra nclt voor
hct jaar 1181

Maart, 1882 Rcnten gernaalct

1 percent op Kapitaal onder
administratie n’olgens Sijno.
dial besind van 7 \Iei, 1881
VOW’ hot a fgol ape jan r van
de Regeering ontvangen
Van doze 50111 in Oct kapitaal
gestort Jiini

id. Sept.
id. Dec.
id. 51aar~ 1882

44 5 3
19 14 9
32 1 6

6 11 0

Ilel Fredilw,ite,i Susteufatie Fonds.

April,

_\laart 31, 1881. 1~ipitaa1
Kenton

Collccteerd
Philippolis
Bethulie
Brandlort
Jacobsdal
1’auresmitb
F’icksburg
l3randfort
llultfontein

Boshof
llcthlehern
Heilbron

160 9 3
256 5 0
264 19 1
277 6 4

-~ £958198

102 12 6
275 14 3

£2,869 3 0

£6,000 0 0

160 9 3
256 5 0
261 10 1
277 6 4

£ 958 19 S

£5,041 0 4
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Nagezien en corree~ bevonden.

£5,041 0 4

£2 869 3 0

£7,810 3 4~ 79 2 4
2,790 0 8

£2,869 3 0

£2,710 0 8

P. A. WINTER.
C. C. SNIJMAN,
AND. MURRAY,

SALARTS REKENING.

Aan bed rag your bet afge.
lopen jaar van de Regering
ontvaflgen

Postzegels
500 Envelopes
250 BricIjes gedrukt
Do. your nanmaning van

Renten
1 Journaal
1 Saldo Sraat Bock
1 Cheque Boek
Uitbetaald nan Predikanten

volgens stuk c
Per Saldo

Aan Saldo
In het Kapitaal gestort ale
volgt :—Juni Saldo

Sept.
Dec.
Maart, 1882

£6,000 0 0

104 0 0
£ 61 010
£6,104 0 0

389
015 0
100

100
4 7 6
026
0 16 8

4,968 9 1
958 12 8

£6,000 0 0
958 19 8

160 9 3
256 5 0
264 19 1
277 6 4

£ 958 19 8

Overgebra~ht
Kapitaal root do Rentin als

boven

15h2 Ann Saldo op heden

Bloernfnntein, 15 Mci, 1882.

Maart 31, 1882

Rationari.

£6,000 0 0

Juni 1881 1 per cent, op Kapitaal un
der Administi’atic vQlgens
Sijnodaal besluit van 7 Mci
1881 voor bet afgelopen jaar
van do Itogeering ontvangcu
Renten gcniaakt ~‘olgens
Saldo St.i ~it ~3i Maart, 1881



VJLRDERE BIJLAGEN. ~8g.
UITBETAALD AAN PREDINANTEN.

\\ inloi rg, l3osliof, [3ctliulie, 13iiltfontcio,
Brandfort, B~’thlchc’in, 5’a urcsxnith, Croci.
stad, Laclybrand, Smithfield, Philippolis,
Heilbron, Harrismith, Edenhurg en We
pencr, van [ April 1881 tot 31. Maart [$82,
12 niaandmi a

.1 acohadal van 27 F’ebr. ‘81 tot 31 5[aart
[$82, 13 n~nuidcn en 3 clagen a

1 Ficksburg van 1 Juni 81 tot 3 Juni ‘81
1 dagen ii

l3loeinfontein van 1 April 81 tot 9 Oct.
81 , 6 ma anden en 9 (lagen 4

1. Hoopstad van 16 Oct. ‘81 tot 31 iVlaart
1882, 5 inaandcn en 17 dagen 4

1 Ronxville van 1 April ‘81 tot 9 Januari
1882, 9 maanden cci 9 dagcn 4

1 Bloomfontein van 14 Jan. ‘82 tot 31
Slaart ‘82, 2 maanden en 18 dagen S

Nagezien en correct hevonden.

i’Oa’.iiinntcin, 75 Mci, [882.
P. A. WINTER,
C. C. $NIJMAN. Rationaru.
AND. MURRAY,

Sche~cnkenn isscn van iret Predikai ten Suslen tatie Fon ds.

No. Schep~nke~nisPoek. Renten Betaalhaar. Kapitaal. Renten.

£ s. dl £ s d.
Fol. 1 22 Augustus 1882 546 13 -II 43 15 (1

3 ,, 0 29 April ,, 300 0 0~ 21 0 0
4 ,, 13 27 juli ,, I 400 0 01 32 0 0
5 ,, 17 I Augustus ,, 700 0 0J 5$ 0 0
6 ,, 21 I Maart 1883 $00 0 0 64 0 0
7 ,, 25 16 ,, ,, 500 0 0 40 0 0

~324t-~ 13 4~259 is o

Nagezien en correct bevondcn.

P. A. WINTER,
C. C. SNIJMAN, Rationarn
AND. MURRAY,

4~22 18 4
£4,125 0 0

22 18 4
300 4 1

22 78 4
2 3 [0

23 0 0
157 20 0

22 18 4
727 10 11

22 18 4
21278 1

16 13 4
43 0 2

£4,968 9 1

hem luntein , 75 Mci, I S82.



HET PREDIKANTEN PEN SIOEN FONDS,

rdiart 81, 1881.

Maart 1882.

Maart 31.

.Kapitaal
Renten

1 per cent. op Xapitaal on
der administratie volgens
Sijnodaal besluit van 7cleu
Mci, 1881

Heffingen oTer bet kerk-jaar
tot ulto. Sept. 1881: in don
Noordelijken Ring
Oostelijken
Zuidelijken

Renten gernaakt.

1 per cent. op Kapitaal on~
der adni~nistratje volgens
Sijnodaal besluit van 7de
Mci 1881

£3,283 8 11
365 1 9

£3,648 10 8

36 9 8

£3,612 1 (1

£72 1 0
95 4 6
74 18 0

£ 242 3 6

£3,854 4 ~
333 17 9

~4,188 2 3

47 17 8

£4,149 4 7

. Sclzei5enkennisen ‘can het Predikanten Pensioen Fonds.

No Schepenkennis Boek. Renteu Betaalbaar. Kapitaal. Renten.

6 Augustus 1882
24 Sept.
24 Oct.

9 Nov.

11 ~ov.
29 April
25 Oct.
16 Maart

1 Fol. 51 6 per cent.
3 ,, 59
4 ,,63
6 ,,7l
7 ., 75 8percent.
8 ,, 79
6 ,,83

Ict ,,t37
II ,,97
12 ,, 5 12 per cent.

Eloeinfontein, 15 Mel, 1882.

400 0 0
480 0 0
100’O 0
500 0 0
385 0 0
500 0 0
000 0 0
t51) 0 0
250 0 0
527 2 6

£4212 2 6

£24 0 0
32 0 0
800

40 0 0
30 16 0
40 0 0
80 0 0

2 0 0
20 0 0
62 5 0

£350 1 0

Nagosien en correct bevonclen.

P. A. WINTER,
AND. MURRAY,
C. C. SNIJMKN,

Rationarii.


