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Geen~ Exeniplaren worden voor echt erkend dan die
geteekend door den Scriba Synodi,
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Synode van do Ned~ GereL Kerk van den Oranjevrijstaat,
gehouden te Bloemfontein, op 15 Mel 1885, en

volgende dagen~

EERSTE ZITTING.

Do zitplaatsen worden ingenomen door do loden naar den
~nderdoni der Gemeenten, en de werkzaamheden begonnen,
geleid door den Moderator Synodi met het zingen van Ps.
146: 1, en het lezen van Psalmen 87 en 132. Het gebed
wordt gedaan.

Volgons ingecliende Oredentialen zijn tegenwoordig de At.
gevaardigden door do Kerkeraden der G-emeenten:

1. Wn~oun~: Do Predikant en do Ouderling J. C. Lonw;

2. FAuRESMITH: Do Predikant en do Ouderling Corne1i~
~T~ouw.

L 3. SrnTHPIELD: Do Predikant en de Ouderling Ca~por J. IL.
~nger;
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4. BLoE!~fFoNTIEN: Do Predikant en do Onderling Andrie~
Johannos van Tonder;

5. H~nms~i~n: Be Predikant en do Ouderling J. J. Grabe;

6. Bosuor (vacant): do Ouderling W. J. A. Strauss;

7. J~consn.~r~: Do Predikant en do Ouderling A. J. Viljoen;

8. KR0ONSTAP: Do Predikant en do Ouderling B. J. Swart
Wessels;

9. Puiuopoi~is: Do Predikant en de Oudorling A. P. Labbe;

~0. EDENRURG: Do Proclikant en do Onderling W. L, van
den Hover;

11. B~’rnuur~: I)e Predikant en do Ondorling Thom. Mc
Donald;

12. BEPHLEHEN: Do Predikant on do Ouderling M. N.
Kruger;

~I3. Rouxviu~:: 1)e Predikant en do Ouderling B. J.
Vorster;

14. WJ:PT~N~:a: Be Predikant en do Ouderling L. A. d~
Jager;

15. Ficicsuunc: Do Prodikani en do Oudorling .Andrio~
Olivier;

16. 1i~u: Do Prodikant en do Ouderling J. P. Nel;

17. FRANxrORT: Do Predikant en do Ouderling A. H.
Latogan;

18. II Lnuo!~: Do Prodika~t en do Ouderling A~. B. FJber
solin;
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19. BULTF0NTEIN: Do Predikant en de Ouderliug A. 0. v~u
Wijk;

20, BRANDE0RT: Be Ouderling H. J. van der Merwe;

21. LINDLEY: Be Predikant en de Ouderling S. J. Cilhier8;

22. HOOPSTAD: Be Ouderling P. E. Scholtz;

23. SRNEKAL: Do Predikant en de Ouderling S. P. Erasmn~
Jakobs;

24. BEwJ~TsDoRP: Dc Preclikant en do Ouderling J. H. P.
Taljard;

25. VREDEF0RT (vacant): Be Underling J. 0. Botha;

26. VREDE (vacant) : Do Onderling P. 0. ce Jager;

27. PARIJS (vacant): Niemand.

Be Voorzitter verklaa~ t nu doze Vergadering voor wettig
geconstitneerd, en geeft de gelegenheid te handelen over de
Credentialen, indien verlaugd.

• Do Predikant van Senekal wijst op bet feit, dat hier
Predikanten zitting hebben genomen, die nog niet, volgens
Art. 303 der Kerkwet, in hot Officieel Orgean der Kerk tot
loden van don Ring waren verklaard, en vraagt of deze
Broeders deswege wel wettig sitting namen als leden der
Synode. Hij wijst hierop, otn do aandacht dci’ \Tergadering
to bepalen bij eene schijubare leornte in de wet op dit punt.

Dc Scriba wijet op het feit dat door bedoelde Broeders bij
hunne ordening en het bevestiging Art. 284 was onderteokend.

Do Scriba van den Oostelijken Ring noemt do redenen op
waarom aithans in ecu geval niet aan de eischen van Art. 303
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waren voldaan. Ret blijkt ook, dat in hot nuder geval aan
dat Artikel niet heeft kunnen voldaan worden,

Be Vergadoring berust bij het besprokeno.

Na nog eon enkole aanmerking werden do Credentialea
goedgekeurd.

Be Vergadoring keurt do handeling der Synodale Commie
sie goed, waardoor zij bepaald had dat dezo Vergadoriug
liodon en niob eon dag vroeger son geopend worden.

Daar do Preclikant van Fieksburg, ondersteund door dien
van Harrismith zijne hoop to kennen gegeven heeft, dat in hot
vorvoig, indien de dag der opening der Synode zooals bij do
web bepaald weder op Heuielvaart zou valleri, dezo plechtig
heid op dien dag zal plaats hebben; oordeelt do Moderator,
dat hij doze zaak later ter sprake sal brengen.

Met eon gepast woord beet nu do Voorzitter do loden der
Vorgadering en in zouderheid do jongo Broeders Predikanten
bartelijk welkom, hen wijzende op do bron onzer bulpo, op do
yereisohte stemmin~ on op hot verheven doel bi~ al onse
heraadslagingen.

Be Predikant van Bloemfontein geeft kennis dat do Wel
Eerw. Dr. Casalis, do Fransche Zending in Basutoland hier
is komen vertegenwoordigen, on mode dat do geachto Zende
Hug onzer Kerk te Witzieshoek, do Brooder Minnaar; ook
her verschenen is.

Do pleclitige opening sal plaats hebben ThY. ton ~waalf ure
beden middag, en sullen do gewone werkzaamhedon ten drie
ure heden narniddag worden voortgezet, nadat tot Commission
waron benoemd:

1. Om ZHEd. den Staatspresidout af to halen: do Prodi
kant van Harrismith en do Ouderling van Philippolis.
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2~ Om don Voorzitter van den REd. Volksraad to bege~
leidon: do Predikartt van Bultfontein en do Ouderling van
Senekal.

To 12 are gesehiodde do Plechtige Opening in eono dionst
opgeluisterd door koorgezang, terwijl do aftrodondo Moderator
eene leorrecle uitsprak naar aanleiding van Cobs. 1: 18 a:
“En Hij is hot Hoofd des hchaams, namelijk dor gemeento “~

op~evo~gd door gopaste aanspraken, gericht tot Zijnen REd,
den Staatspresideut, den Voorzittor en Leden van den HEd~
Volksraad, en de Vertegen w oordigers van Zusterkerken.

Na de pauze ten drie are worden achtoroenvo~gens met voh
strekte meerderheid van stemmen (Art. 139) gekozon: tot
Moderator, de Predikant van Buitfontein; en tot Assessor, do
Predikant van Bloemfontein. Deze Broedors hunne zitp~aat~
sen ingenomen hebben richten do eon na den andor een gepas~
woord tot do Vergaderiug.

Do Predikant van Fauresmith wordt benoomd tot Assistent
Scriba.

Dc tijd dci zittingen van do Synode wordt bepuald van half
tien tot half eon uro des voormiddags3 en van drie tot vijf do~
nammiddags.

Aangozion do WelEerw. I) Casalis, hier thans tegonwoor~
dig, vooruemeus is op morg D.V. to vortrekkon, geeft do
Voorzitter hem do gelegenh [ hot woord to vooron. Doze
Broeder geoft zijn loedwez a to kennen, dat do Broeder~
Dieterlin en Chriestol, mode in het credential door hem ovor~
gelegd geuoemd, vorplicht waron to vertrokken vdór de
opening dor Vergaderiug. Hij breugt do groete dor Brooders
arbeidonde in Basutoland nan doze Vorgaderiug over, wijzendo
op do nauwe bauden die do Fransche Goref. Kork nan do
onzo verbouden, zoodat doze Korken zelfe meormalen genoemdl
zijn tweeling zusters, en sprak o.a. zijn blijdschap nit over
ket vooruitzicht, dat do Synode ook do zaak der Colportatie
in bohandeling zal nemen, hopondo dat zij dit belangrijk work
naar vereischte in den Staat sal kunnen bevordoren.
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Do Moderator in een wederwoord geeft zijn leedwozen to
~ennen over hot Voorgenomen spoedig vertrek van den heer
~asalis, en over de afwezigheid der andere Bredoers mede
~fgevaardigden. Hij dankt den eersten voor do goede
wenschen door hem uitgesproken, en verklaart, dat do
~fstammelingen der Hugenoten niet vergeten wat zij nan
]Frankrijk te dauken hebben. Wij zijn alien loden van dat
lichaam waarvan Christus het hoofd is. Met nog eon en ander
woord, ook ten opzichte van do zaak der Colportatie eindigt do
npreker met do beste wensohen op hot werk der Zending in
IBasutoland, en do groete ann do Broeders. Hij ga met God!

Als punt van orde wordt door den Predikant van Jacobsdal
voorgesteld en met hot opstaan der leden bekrachtigd, eerie
motie van dankbetuiging aan den afgetreclen Moderator voor
~Ie openingsredo heden morgen door hem uitge3proken.

Be Voorzitter leest het Rogieoient van Orde Art. 49. Hij
~g~eft vorvolgens to kennen, dat de verschillende Cornmissiën,
vermeld onder Art. 147 D.V. op morgen zullen worden be
noemd, en verzoekt tevens, dat do verschillende Rapporten
gamed mogon ziju.

Er was geene kenuisgeving ontvangen van do Predikanten
~m~n Brandfort en Hoopstad. Omtront dozen laatsten Broeder
1he~luit do Yergadering eenpariglijk; “Do Synode heeft met
Ileedwezen veruomen, dat het huisgezin van den Predikant van
]Hoopstad andermaal in droefbeid gedompeld is, wegens het
~ver1ijden van zijn WelEerws. oudste dochter, en bidt hem in
~ijne beprooving Gods vertroostingen toe.

Do Hoog-Eerw. Assessor gaat in het dankgebed voor.
Geresutneerd en geteekend ter tweedo zitting der Synodale

Yergadering van 1885, op den 16 Mei dezelven jaars.

P. A. WINTER, Moderator.
C. S. MORGAN, Assessor.
ALBS. P. MEIRING, Scriba.
P. A. C. VAN HEIJNINGEN, V,D.M.
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.1. C. LOUW.
H. J. LUCKUOFF, V.D.M.
CORNELIS LOUW.
S. J. M. VAN NIEKERK, V.D.M.
C. J. H. KRUGF~R.
A: J. VAN TONDER.
A. A. VAN DER LINGEN, V.D.M.
J. G. GRABE.
W. J. A STRAUSS.
A MURRAY, JZN., V.D,M.
A. J. VILJOEN.
G W. B. VAN PEP. LINGEN, V.D.M.
B. J. S. WESSELS.
C. FRASER, V.D.M.
A. P. LUBBE.
W. L. VAN DEN HEEVER.
J. J. T. MARQUARD, V.D.M.
T. MoDONALI).
C. P. THERON, V.D,M.
M. N. KRUGER.
A. A L. ALBERTIJN, V.D.M.
B J. VOR’~TER.
G. R. KEET, V.D.M,
L. A. DE J~GER.
H. VAN BROEKHUIZEN, V.D.M.
A. OLIVIER.
J. A. JOUBERT, V.D.M,
J. P. NEL.
GEORGE THOM. V.D.M.
A. H. LATEGAAN.
D. J. MINNAAR, V.D,M.
A. B. EBERTSOHN.
A. C. VAN W~IJK.
N. VAN. DEN MERWE,
A. J. B. ALBNRTIJN, V.D.M.
S. J. CILLIERS.
P. B. SCHOLTZ.
R. N. VAN pi~ WALL, V.D.IL
S. P. E. JACOBS.
W. A. PU TO IT.
J. N. P. TALJARD.
J. C. BOTHA.
P. C. yE ,JAGER.

I
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TWEEDE ZITTING,

De ~woed~ Zitting heeft plants op 16 Mei.

Op zeer onkelo na zija al do loden tegenwoordig

De Predikant van Hoopstad gaat voor in bet gebed. Do Notulen
der vorige zitting worden gelezen, goedgekeurd en geteekend.

Do Voorzitter leest eon telegram van gelukwonsohing ontvangen
van den We! Erw. J. H. van Wiij k, den vorigen L ~eraar dor Ge
xneente van Boshoff, en onderneemt zeI~ hot te beantwoorden.

Pot de b!tioeming der Commission overgaande (Art. 147 en 143)
worden door den Voirzitter benoemd: tot Rechtscomrnio, do Preth
kanten van Philippolis, Winburg en H~rrismith, on de Ouderlingen
van Smithfield, Edenburg en Fra~kfort; on tot Synodale Commisste
van Bezigheid,* do Predikanten van Senekal, Kroonsbad, Jacobsdal
en Wepener.

Daar Beschrijvingspunt 6 herinnert nan hot Synodat besluit (pag.
6, 7, 8 en elders) betreffende do aanstelling van ecu Auditear,
wordt na eon en nuder woord besloten: Do Synodo drage nan do
Moderatuur op om in do eerstvol~ende zibting iomand onder
approbatie der Synode tot Auditeur ann to bevelon.

Met hot oog op Art. 148 par. 4 worth na oenige gedaohten
wisseling besloton: Do Synode houde heden namiddag geeno zitting,
en drage aan do Commissio van Bozigheid op otu gedurendo de
pause hot onderwerp voor do Conferentie met do gerneente to be
palen en de v~rschi11ende sprokers to benoemen, en beslait, dat do
Conferentie hedou avond D,V. sal gehonden worden,

Op de vraag des Voorsitters omtront de uitvaardiging van don
Herderlijken Brief wordt besloten: Dat zoodanige Herdelijke Brief
door doze Synode sal worden uitgevaardigd, en wordon tot Coni
missie om eon concept daarvan ann do Vorgadering voor to leggen
benoemd: de Predikanten van Fioksburg on Smithfield.

Ecu en ander woord wordt gewisseld omtrent het houden, at dan
niet, van een Broederlijk Onderhoud, Art. 1~8. Wordt bosloten: De
Synode bopaale eon tijdvoor het hondea van ecu Broedorlijk Onder

‘~Zie deTd~ sitting,
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I bond gedurende do zittingen van deze Vergaderiug. Do sehikkingeu
liier~~~trent worden (148 par. 5) aan do Synodalo Commissie van
~ezigbeid toevertrouwd.

Worden nu, achtereenvolgens, gelezen en ontvangen bet Rapport
ian den Scriba en dat van den Qaaestor Synodi. Dezo Rapporten
~iet de daartoe behoorendo stukken worden ter hand gesteld; hef
eerste aan de Rechtscommissie, en hot under aan do Commissie van
Bationarii.

Aan do orde &jn on do Rapporton over den Sta~t doe Godsdienst
in do respectieve Gemeenten (Art. 87.) Ret gerapporteerde op
punt 1 door al do Kerkoraden wotdt gelezen, on daarna besproken.

[48) Verseheidene loden voeren bet wooed. Vragen worden gedaan en
~edi- ophelderingen gegeven, ook besloton In den Herderlijken Brief
~geu worde gewezen op plichtverznim in do gemeenten in vorbirnd tof
issie do Huisgodsdien~t des morgens en do behartiging van do Geestelijko
sdal Belangen der onderhooringen; aismede op den vooruitgang met

Zondagscholen, en hot Seculair Ondurwijs.

Op ecu wenk van den Predikant van Phulippolis om—met bet oog
op den benarden toestand des lands—des morgen ceo Bidstond in do

do kerk to houden~ legt do Predikant van Bloemfontein ter tafel cone
der konnisgeving ten dien eiude op vorzoek van den Prodikant van

Bethlehem.

Dit punt wordt nog besprokon terwiji de tijd reeds voestreken i~
en~ en wordt de Vorgadering vordaagd tot heden avond,

do Do Conforontie met do gemeente heoft plaats ten 7 ure. Deze
be.. wordt geleid door den Moderator, terwiji bet wooed voercien do
do do Predikanton van l~dadybrand, Dewetsdorp, Bultfonteir, Bethulie

on Senekal, en do Zendeliig dee Kerk to Witzieshoek, on wel over
de Zending, naar bniten op do dorpen en in do huisgezinnon. Eon
aanzienlijk gehoor was tegenwoordig.*

Gelozen en, na cenige woordonwisseling in aanmerking daarop,
goedgekeurd en geteekend den 18 Mci 1885.

P. A. WINTER, Moderator.
C. S. MORGAN, Assessor.
ALBS. P. MEIRING, Scriba.

*Zie dercZ~ sitting.

If
fr
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DERDE ZITTING.

Do d’~rd~ Zitting heeft pleats op 18 Mci 1885.

Do Vergadering wordt tot do orde geroepen, en hot gebed ged~
door den Predikant van Rouxyille.

Be Notulen der ]aatste Zitting worden gelezon. Be Sriba be.
merkte dat op hladzijde 6 had moeten stean Commissie van Ratio
iiarii, in plaats van Commissie van Bezigheid. Do Vergadering
~fant de verandering toe.*

De kwalificatie van hot gehoor bij do Synodale Conferentie lokt
eenige discussie nit. Het wordt besloten daar in te vul1en: “Hot
ongunstig weder in nanmerking nemende,” was cc eon aanzienlijk
gehoor.f

Do Notulen worden goedgekenrd en geteekend.

Be Voorzitter leest eon sehrij von van den Predikaut van Hoop.
stad, bericht inhoudencle van hot afsterven van zijn WelEerws.
oudste dochter. Daar do Vergadering zich hierover reeds uitge
sproken both. wordt de boantwoording van dezen brief den Seriba
opgedragen.

Eon nuder schrijven is tet tafel, geteekeiid M. Voorboom,
zijnde cone nitnoodiging tot cone begrafenis plochtigheid hedon na
middag. Wordt na eenige woordenwisseling besloten: Do Synode
betnigo hare innige deelneming met den hoer Blommestein en do
zijnen wegens hot afsterven zij nor eehtgeuoote, dock verzoekt ver
schoond to blijven van ale Synode can bet verzoek van den heer
Voorboom to voldoen; terwiji ecu en ander barer leden do begrafe
nisplechtigheid zijilen bijwonen en daaraan deelnemen.

Be Voorzitter bevoelt der Vergadering als Auditeur san den heor
heer R. Tunes. Be Vergadering kenrt doze aanbevoling good, en
draagt ann de Moderatnur op om zich van de diensten van den hoer
Tunes to verzekcreu, en nuder welke voorwaarden.

Omtront hot Broederlijk Onderhond komt eon tweetal voorstellea
ter tafel, riadat door do Commissie van Bezigheid tot onderworp for
bohandeling genoemd was: Hot Geestolijken Loven. De Vergade.
ring bepaalt dat de onderhond zal plants hebben op Donderdag avond.

* Zie bIn 746. ~ Zie blz. 747. Zie de t~e~~e zi~ting.
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~an do orde is weder punt 1 par. 2 Artikel 87, nd, “Do Huis
~odsdienSt; het Godsdienstig en Seculair Onderwijs der kinderon;
~ behartiging der geestelijke belangen der Onderhooringen.” Over
do Rapporten omtrent dit print heefi~ goon verdere discussis plaats.

~ed~
Eu wordt niitsdien nan de orde gesteld punt 2, par. 2, Artikel 87,

~° inide~~de: ~‘ Do deelneming ann do Openbare Godsdionstoefeningen;
Ratio. de Openbare Beclstonden; do Heilige Sacramenten do Kerkelijke
lerlng inzegoning des Hnwelijks.

Be respeetieve Rapporten wordon golezon, en over bet gerappor
teerdo door verseheideno kden hot woord govoerd. Intusschen
wordt sen negental voorstellen tsr tafel gelegd. Na de pauze
worden do voorsteilen besproken.

Wordt achtereenvolgons bes~oten: “ Do Synode mernorialiseere
den REd. Volksraad, dat lichaaiu verzooken ernatigo mastregelen
to nemeu met het oog op do aanstekelijke ziekte do Syphilis.’

2. “Be Synode betrourt bet nit do Verslagen yarn den Staat dur
Godsdienst vernomen te hebben dat do gewone opkoms!en mar do
Kerk in do meeste Gemeenten en do Opeabare Bedestonden veel to

o~ wenachen ovorlieten, en zij maakt hierop oprnerkzaam zoowel ito
na~ Predikanien en do Kerkeraadskden ala de Gerneonten. En do

tode Synode acht hot tevens noodig in haven Hordorlijken Brief te wear
z do schuwen tegen cone sehijnbare neigiug tot lichtvaardigheid orntront
rev- do Kerkelijke Inzegening des Huwelijks, en do Gemeenten oprnerk
leer zaam to inaken op bet gevarir dat in den laatsten tijd iii eene en
ife- andere Gomeente dreigt sin de lidmaten afvallig to maken van de

Kerk, dozen tot getrouwbeid en waakzaain heid oj wekkettde.”

3. “Dat namens do Syuode doe Kork ann do Brooders dee
Fransehe Zending in Basutoland, eon vriondelijk sehrijven worde
gerieht door den Seriba Synodi, humue uiedewerking verzoekende
tot waakzaambeid omtrent de luzegening des Huwelijks van lid
maton onzer Kerk zonder overlegging eerier anribeveling daartoe van
Leeraar of Kerkeread.”

Punt 3 par. 2 Artikel 87 kornt nu ter sprake. Do Rapporte&i op
dit punt worden geboord en besproken. Bit punt lnidt: “Do
betooning in de zameling inst woord en daad, van Christelijke liefde~
s~nsgezindheid, verdraagzaamheid, hnlpvanrdigheid, enz.”
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Do Vergadering besluit, dat do Commissie tot hot opstoflen van
~don Herderlijken Brief kennis netnen zal van do besehouwingen
door do Vergaderiog over hat gerapporteerde op dit pant.

Sommigo loden vorlaten de Vergadering em do begrafeni~
plechtigheid bij te wonen.

Aan de orde komt an punt 4 par. 2 van hot meerg~nioemd Artikel
(87): Dc bolangstelliog in Christelijke instellingen, als Bijbel en
Boekgonootschappen; Colportatie; de Zending.

Daar de steller van Beschrijvingspunt 18 en do Predikant van
Bloemfontein, met het oog op Besehrijvirigspunb 16 met verlof der
Vergadering juist nu afwezig zijn, wordt de behandeling van do
Rapporten op het voornoemde punt (4) voor hat tegenwoordige
aitgesteld. Zoo ook met het oog op Besehrijvingspunt 15 worden
de R~pporten op l~unt 5 van hot meergeuoernd Arbikel (87, par. 2),
na gehoord to zijn, ter behandeling tot morgen versehoven.

Dit punt Juidt: Ret bestaau en do working van Jonge1ing~
Christelijke Vereenigingen, Work, en Leesgezelschappen.

Art. 87 par. 2 pt. 6: “Do Zondagsviering; do Openbare Zede
lijkhoid” is nuaan do orde. Hot woord ~vordt govoerd, on in den
loop der discussie besloten : Do Commissie over den Herderlljken
Brief nomo kennis van hot gerapporteerde op punt 6 omtront ear
Iijkheid, waarheidsliefdo, reinheid en do heiliging des Sabbats.

Be Predikant van Edenburg geeft kennis out D.V. in verband
met do zaak ter tafel morgen eon voorstel omtrent den telegraaf
dionst des Zondags nan do Vergadering ter hare overwoging voor to
leggon.

Do Moderator bonoemt den Predikant van Ladybrand tot mode
Assistant des Sribas met hot oog op hot houdon van eene copie der
Notulen voor do Pers, on tot Comraissio out hot Concept dor Me
Inorie nan den REd. Volksraad omtront do wet op aanstokolijke
ziokten to vervaardigou en nan de Vergadering voor to leggen do
Predikanten van Bethlehem en Ronxvillo. Dc Predikant van
Faurosmith gaat voor in hot gebed.

Gelezen en na eene eukelo wijzigiug goodgakeurd. Goteekend op
19 Mei, 1885.

P. A. WINTER, Moderator,
C. S. MORGAN, Assessor.
ALBS. P. MEIRING, Scriba.
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VIERDE ZITTING.

Be vi~rde Zitting heeft plants op 19 Mei 1885.

~ Afwezig ziju do Onderlingen van Philippolis on Vredefort. Hot
gebed wordt gedaan door den Otidorling van Fanresmith.

Be Notulen der vorige Vergadering worden gelezen. Op blz. 8
zal het onderwerp voor bet Broederlijk Ond~rhoud: “Het Geeste
lijk T4oven” moeten zijn het “Gemeentelijk Leveu.”*

van Op eone rnotie van orde wordt besloten dat de namiddag zittingen
f der ~en nanvang sullen nemen ten half drie ure.
n de
edige Be Moderator brengt nan do Ver~adering ecu verzoek van den
rderi Ouderling van Philippolis, n.l., dat bij verlof moge hebbon om dau

2) ~lleen ter vorgadering to verschijnen, wanneer do REd. Volksraad
geene zittir~g houdt, aangezien hij ook van dat HEd. Lichaam lid is.

ings Van meer dan cone zijde wordt de bedenking goopperd, of eeu
Onderling die lid is van den Volksraad wel aaar de Synodo
behoort te worden afgevaardigd, terwiji inmiddels ecu drietal
voorstellen ter tafel wordt gelegd. Hot eerste van dezo voorstellen
wordt aangenomen, n.l., “Aangezien hot gebleken is, dat do
Kerkeraad van Philippolis in doze niet onvoorzichtig heeft gehan
deld; doch dat door onvoorziene omstandigheden een lid van den
Volksraad zitting kreeg in de Synode wordt het verzoek van het
lid toegestaan, om hem geheel verlof van afwezigheid te gegeven.

Do Predikant van Smithfield geeft konnis, dat bij eon voorstel
ter tafel zal loggen, ten dod hebbende, dat geen Ouderling, die
tijdons do Synodale Vergadering sitting in don Volksraad hoeft,
naar de Synode worde afgevaardigd.

do
er Do Predikant van Edenburg legt, overeenkomstig kennisgeving

gisteren eon voorstel ter tafel, ten dod hobbendo om do dienst uren
ke in de telegraaf kantoren des Zondags zoodanig gewijzigd to krijgen,

dat kierken do gelegenheid hebben om do morgen Godsdienst bij
to wonen. Do zaak wordt besprokon, en hot voorstel tor steuning
gebraeht. Zoer woinige leden vereenigen zich hiermode.

Punt 7 par. 2 Art. 87 is nu ann do orde. Be Rapporten worden.

*Zi~ blz. 748.
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gelezen, en bosproken. Oudor do wonkon bier gegeven is hot wou~
iohelijke om bij hot b~nwen van nieuwe kerken, doze zondor schuld
in to wijdon.

Do Voorzitter ~telt aan do orde do Memorie onitreut besmetto
luke ziekten. Doze Momorie worth gelezen on op last der Ver
gadering door do Moderatuur ouderteekend ter verzending ann den
REd. V~ilksraa~.

Punt 8 Par. 2 van bet nicer genoemd Art. (87) “Ret Geestelijk
Jieven der Gemeente” komt ondor bohandeling. Na hot lezen der
Rapporten op dit punt. worth de zaak van verschillendo zijden
besproken. Do Vorgad~ring berust bij hot hesprokeno.

in den loop der gedachtonwisseling had do Predikant van Senekal
aanleidiag, om kennisgoving ann do Vergadering to doen, dat hij
ator eon voorstol ter tafol hoopte te loggon, met het oog op do
do nanstelliug van ecu Kerk Visitour. Ook besloot do Synode hot
niet wenseholijk, op eon voorstel van den Predikant van Dowets
dorp, hot houden van eene Conferontie met hot oog op de verdeeld
heden to Fiankfort, door do Woderdoopers ontstaan, aantobovelon.

Gedurende hot debat over do R~porten op dit laatste punt had
do Vergadoring bet voorrecht Zijn REd. don Staatspresident ann
wezig to zion.

Op eon ontvangon kenuisgeviug door eon dor Ratiouarii, den
Predikant van Sonekal, dat do heer Tunes zich do benoeming to~
Anditeur der Synode mat welgevallen, worth op voorstel van doe
Predikaut van Bloonifontein besloten, don hoer hines door haree
Scriba to kennen to geven de waardeering door do Synodc van zijnc
boreidvaardigheid tot hare dienst.

Punt 4 Par. 2 Art. 87 wordt nu, tongevolge hot besinit vat
gisteron nan do ordo gesteld. In verband hiermode worden ii
behandeling genomen Beschrijvingspuntefl 18 en 19, en bopaalde!ijl~
met bet oog op do zaak der Colportatie. Worden in deze geleze!
de aanboveling der Rechtscomniissie over do zaak, on do mi~siev~
van den WelEerw. beer Mabillo (Bosohrijvingspunt 18), en nog eo~
tweede schrijvon van dienzelfden hoer. Voorts ook do bo~Iuitei
~1er Synode omtrent Colportatie (Nott., bladz. 675.) Na do pans
(ten half S uro) worth do bespreking dor sank ter tafel hervat.
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Do Predikant van Bethlehem geeft eon kort overzicht van de
I goscheidenis van het Colportatie work zooals tot hiertoe gedaan,
I en logt eon voorstol for tafel: “Omtrent do Colportatie blijve d~

Synode bij haar beslait voorlodon jaar genomon (zie Not. pag. 675).
~rnotto. Dit besluit lnidt: “Do Colportatie worde door do respectieve Predi~
r Ver~ kanten met hunne Kerkeraden behartigd.”
an den

Do Predikant van Philippolis wil het voorstel van dien van Beth~
lohem onderstounen met do bijvoeging, (Beschrijvingspunt 19):
“Do Synodo benoomo eono Colportatie CommisRie aan welke ieder
Kcrkeraad jaarlijks versiag doen zal, welke Commissie op hare
heart jaarlijks een algemeen rapport aan de Synodo zal doen.’~
Doch bij wilde veel hover, dat do Synodo zon bos[uiton: “Dat do
zaak dor Colportatie in onze Kerk zal gedreven wordon door eon
Colportour, onder het bestnur eeuer Commissie, welker loden elke

,enokal Ring zullen vertegenwoordigen, aan welko Commissie die Colportour
dat htj versiag van zijn work sal doon; terwiji doze Commissie jaarlijko
op do tijdens de zittingen der Synode versiag opmakon, en aan do Synode

~do hot voor]eggen zal.” Hij legt eon voorstel ten dien effecte for tafel.
~ewets

Do Predikant van Bloemfontoin dringt bij de Vergadering nan,
dat doze hot work der Colportatie aan do ZiicLng Commissie~ zal
toevortrouwon.

Do Vergadering oordeeht, dat do zaak der Colportatie zal ge~
dreven wordon ovoreenkotristig hot voorstel van den Prodikant van
Bethlehem, met do bijvoeging van Bop. 19, en staat vorlof toe, dat

uOfl de bobandoling deze~ zaak in het breede sal worde genotuleerd.
ing tot
anden
haren Nog in vorband met pt. 4, Par. 2, Art. 87, en Bsp. 16 wordt go~

a zijne handeld o; or do oprichting van Bijbolgenootschappen. Wordt
‘roorgelezen wat hierop betrekking hoof t in do Not. op blz. 675—~76f
en do Kerkewet Art. 308—310.

Lit van
don j~ Do Predikant van Bloemfontein licht do Vergadoring voor ten
ldolijk opzichto dor stichting van het Bijbelgenootschap to Bloemfontein,
~Oiezofl
issiove Verechillendo leden voeron over doze zaak hot woord, en hot
ogeen blijI~t, dat reeds to Hoilbron en elders vortakkirigen van hot Genoot~
!lu.tten ichap to Bloemfontein zijn opgoricht. “Dc Synode verhoagt zich
pause~ over do oprichting van hot Bijbelgenootschap io Bloemfontein, en

t. hoopt dat dit Geaootschap spoedig in voile werking treden zal.”
B

V
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punt 5, Par. 2, Art. 87 in vorhaud met Bsp. 15 is a~ do orde.
Bet Be~chrijvingspunt wordt door den Steller daarvan toegelicht.
Dit heeft betrekking op Christelijke Jongelings Vereenigingen (ale
Not. blz. 656, en do Kerkwet, Art. 30t)

Do Predikaan van Bloemfontein geeft zija gcuoegen to kennen
over de strekking van het Besebrijvingspnnt, en doet mededeeling
omtrent do opriebting en working der Christelijke Jongdlings Ver
ceniging te Bloemfontein.

Do Predikaut van Senekal geoff (us con woord over do zaak
door dien van Philippolis) zijne bevinding to kennen tea opsiclite
van eon dergelijke Vereenioing to Senekal. No bet gehoorde be
sluit do Vorgadering: “Do Synode spreekt haren dank nit jegons
de Predikanten van Bloemfontein en Senekal voor do inliehtingeu
der Vergadering gegeven en do wenken haar medegedeeld omtrent
do Christelijke Jongeliags Vereenigingen to Bloemfontein en Sene
kal gevestigd, en hoopt, dat bet gooprokene zal worden hehartigd.
Hiermedo is Art. 87 afgehandeld.”

Aan do orde zijn nu do lieschrijviegspnnten. Do Ver&ogon vol.
gnus punten 7, 8, 9 en 10 zije met gereed. Volgens Bop. 11 wordt
gehoord het Rapport der Commissie ter behartiging von do publi
eatie van hot Offieieo~ Orgaan der Kerk. Ret wordt ge~ezeu door
den Predikant van Blootnfontein, door do Vergadering met dank
ontvangen, en in behandeling genomen. Punt 1 gewaagt van do
gezette viertiendaag8ehe nitgave van hot Blad. De Vergadering
hecht hare hoogate waardeering can do naawgezntheid. der Corn
missie in doze. Punt 2 spreekt van do verzending van bet l3iad.
Op een vraag for tafel gelegul worden do mdenen opgenoemcl waar
em niet aan ieder Kerkeraad in do Kolonie ecu gratis exernplaar
was toegezonden; hoewel nochtans verseheideno exemplaren in do
Kolortie gratis werdea bezorgd.

Punt 3 handelt over do onvoldoende medewerking ter vor
~obaffing van leesstof voor do Fakkel. 1)e disoussie over dit pant
is nog gaaude teen het tijd ‘word oto to verdagen. En wordt do
Vergadering mitadien verdaagd tot D.V. morgen, en do verrichtin
gea gesloten met gebed door den Predikaut van Lindley.

Gelezen, goedgekeurd en geteekend ter vijfdo Zitting, op 20
Mel 1885,

P. A WINTER, Modemtor.
C. S. MORGAN, Assessor.
ALES, P. MEIRING, Sc~iba,
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Do Notulen der ii~jfde Ztting van do Hoog.Eerw. Vergaderhig
~er Synode van 1885. Doze Zitting hooft plaats, den 2Osten Mei 1885.

Hot gebed wordt gedaan door den Ouderling van Harrismith~
Do Notulen. Be Notulen der Zitting van gistezon worden gelezen,
goedgekeurd en geteekend.

zicbte Afwezig ~s do Ouderhng van Vrcdefort. Deze Afgevaardigde
~e be was ook gisteren en eergistcren afwezig~ Do Predikant van Kroon~
jeo*0n stad geeft inliobting omtrent do omstandigheden, waaronder doze

en Ouderling was afgevaardigd. Do Vergaderhg berust daarbij en
~ besluit, dat ook do Ouderling van Vredefort haar verlof tot afwozig_
Sene. heM vrage.
rhgd. Mot refertenaar de behandeling opgisteren van de zaak dor stiebting

van Bijbelgenootschappeu, lecst de Predikant van Bloemfoxitein—
v~i~ verlof van do Vergadering daartoe verkregen hebbende—aan haar

vordt cenen brief voor, heden van den WelEerw. hoer Dr. Hole ontvangen.
~ubli
door Per monde van den Prethkant van Bloemfontein gesehiedt cone
dank ~itnoodiging nan do Vergadering, namens de Directrico van het
o do opvoedings Institnut “Eunice,” Mejufvrouw Murray, om heden
ring avond eene “Conversazione” in bet Institunt bij to wonen. Be
~om- Synodo lant sick doze uitnoodigiog welgevallen.
kad,
aar- Ook legt do Voorzitter ter tafel eene sehriftelijko uitnoodiging

namens don HoogEd. den Volksraad tot het bij woneu van do plech
~ dO tighoid der Hoeksteenlegging van hot Gouvernements Huis,~ D.V,

op eerstkomeuden Vrijdag, ten 3 des namiddags. Wordt besloten,
dat doze uitnoodiging worde aangenomen. Hiervan sal schriftelijk
konnisgeving gesehieden.

Ecue motie van ordo, voorstollende our Vrijdag avaud to vergade~
ron, wordt afgeotemd.

Ann do orde is wederom hot Rapport der Commissie over de
Uitgave van Do Fa1cke~. In verband hiermede kornt in behando..
hug l3esehrijvingspunt 12.

* Zfe de Nutulen van 21 Mci, 18S~.
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Versclieidene Prodikanten voeren bet woord. Na eene nitvoerigo
discussie wordt besloten: “Do Synode geeft haar leedwezen te
kennen, over het verzuim van diegenen van wie bijdragen tot het
Elad konden zijn verwacbt, om te zorgen voor leesstof voor do Pers
en alzoo do Commissie van do Redactie to ondersteunen.”

Punt 4 van hot Rapport der Commissie van de Redactie, hande.
lendo over wenken, ten elude het Blad aantrekkelijk te maken met
bet oog op den inhoud, is nu aan do orde.

Do Predikant van Bloemfontein legt hierbij over eene lijst,
aantoonende dat er 353 Inteekenaren op Do Faithel zijn, en nan
merkelijke sommen op do inteekening nog verschuldigd.

Een rifftal voorstellen wordt ter tafel gelegd, waarover ecu
Leer nitroerig debat plaats heeft, waaraan zoowel Predikanten
als Ouderlingen deel nemen. Ret laatsto van doze voorstellen
ivordt tot besluit, namelijk: “ Do Synode geeft hare deel
nemiug to kennen met de Commissie der Redactio van I1~
FahkeZ, wegens do ontmoedigende omstandigheden waaronder de
Redactie do uitgave van bet Blad heeft moeten behartigon; maar
draagt aau hare Commissie van Redantie d task, door haar tot
biertoe met eore verrigt, op nieuw op, vertrouwendo dat de Predi
kauten der Kerk over bet algemeen voor 1eesstoff~n zorgen zullen
en een dreigenden amaad daardoor van do Kerk afwenden.”

Be Predikant van Betbulie, verwijzende naar Punt 20 van Artikel
49 der Kerkewet, betwijfelt of do stemming volgens voorschrift
aidsar—hoewel nogtans volgens aangentmen ~ebrnik—was go
~chied. Nz~ een en ander woord, ten gevolge biervan, leslnit de
Vergadering, te berusteri bij do wljze van st mrnen wasrop het besluit
is gevallen. Be Vergadering wordt verdaagd tot ten half 3 nrc.

Na do Panze wordt door den Predikant van Jacobsdal om verlof
gevraegd bet beslnit—onmiddelijk voor do Peuzo genomen, in
~revisie mogen brengen. Hij doet dit met hot ong op bet verzook
der Redactie om haar outsiag.

Bit verzoek wordt niet toogestaa~, maar met hot oog op de aan
biding daartoe cone vrij uitvoerige woord~nwiss&ing gehonden.

Hot laatste van drie voorstellen, gedur-nde dit debat ter tafel
gelegd, wordt tot besluit, namelijk: “Do Synode spreko bij doze
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[tvoerig ~~reu hartelijken dank nit jegens do Commissie van Redactie van
vezon ~ j~ Fakkel; terwiji zij baar leedwezen to kennen geeft, dat doze
a tot b.c Commissie verlangt outsiagen te worden. Zij verzoekt eohter de
de Per ~onimissie vriendelijk, het dirigeren van het Blad te blijveu be

~artigen tot 1 Julij 1885, en draagt aan haar op hot Personeol van
~ haar to vervangen Commissie, nog staande deze Vergadering,

3, hand ~ Synode nan to bevelen.”
ken me

Xii verband met bet voorgaande wordt besloten, op voorstel van
den Predikant van Bethlehem: “Do Synode kennis dragende van

no lijst ~ vriendelijke huip door den WelEerw. beer Brebner en Dr. Brill
en aan j.~ bolang van De Falckel verleend, betnigt ann dezo heeren door den

$oriba haren hartelijkon dank.” Hiermede is ook beschikt over
~eschrijvungspnnt 12.

ver ee~
1ikante~ Aan do ordo is nu het Rapport der Synodale Zending Commissie.
orstel1e~ Het eorste gedeelte wordt gelezen door den Predikant van Senekal,
~o dod jiandelende 1. Over do Zending te Witzieshook, en 2. Over de Zen-
van D ding in do Gemeenten, voor zoover versiag was ontvangen.
rider de
ri; maar Ret tweede gedeelte; zijude bet Eunantieel Rapport wordt ge
haar tOt Jezen door den Predikant van Harrismith.
o Predi.
~i zullen Peze Rapporten worden met dank ontvangen en in behandeliug

genomen:

t Artikel Punt 1 handelt over do bijdragen der versehillende Gemeenten en
orschrift do Godsdionstoefening des Zondags, enz. flit wordt voor
was ge- kennisgevung aangenomen.

~bos~ Punt 2 gewaagt van bet Zonding Huis en hot plan om bet Kerk
3 ure. gebouw to vergrooten.

Be Eorw. Broedor Minnaar, de Zendeling der Kerk to Witzie~
hock, die bij do overwegung dozer Rapporten de Vergadering
adviseert, berigt, dat hij voonnemens is voor do bouwkosten eerst
van do Natnrollen to collectoren en dan een beroep to doen op de
Kerk of hot publiok.

Do Moderator legt kiem op doze rnodedeolirg en acht dat di
Vergadering dezelve met ungenomonheid zal hebbon aangehoord.*

~ Zie do Notnien van 21 Mei 1886.
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Punt 3 gewaagd van Aaunemingen, enz.

De Eerw. Zendeling drukt met ernstge bowoording op heer~.
~chezido en voor hot Zendingswerk nadeelige gewoonten.

Do Vergadering besluit, dat deze zaak zal blijveu beruaten, ton
fine van onderzoek en behaftiging, bij de Zending Oommissio.

Punt 4 spreekt over do Scholen en gewaagt van eene Opleidings~
school.

Do Synode verneemt met genoegen omtrent den vcoruitgang van
hot onderwijs to Witzieshoek, en vertrouwt het toezicht daarover
too aan de bijzondere behartiging der Syt~odale Zending C~mmissie,

Punt 5 verzneldt van bet bezoek van twee loden dor Zending
Commissie to Witzieshoek.

Hierover wordt een enkel woord ge~prokea en verlof gegeven
later hierop terug to komen.

Met be~t oog op de Zending in cle Gemeonten wordt verwezen naar
Artike1~ 89 en 233 en do Synodale Notulen op bladzijde 669.

Daar het blijkt, dat do wet bet voor Kerkeraden niet verpUcbtend
maakt om aan de Zetiding Commi~sie versiag toe to zenden van hot
Zendingwerk in de Gemeenten, zonder eerst~ vooraf daartoe door do
Zeudiog Commissie to ziju verzocht, zoo geeft do Predikant van
Philippolis to kennen, dat hij D V. hieromtreut later eon voorstel
ter tale1 zal leggen.

DII gedeelte van bet Rapport ziot op do Geineenten van welk&
goon versiag was ingezonden.

Omtrent do Gemeenten, alwaar bet Zendingswerk door andero
Kerkgonootscbappen worth behartigd, worth—na eon en ander
woord bes~oten: ‘De Synodo neme do aaiibevding der Zeuding
Commissie in bet Rapport uitgeproken aan, namelijk: Uwe Corn
missie gevoelt zich bij dezo get oepen to wij’ten op do weoscholijk
hoid, dat het Zendingswerk bebartigd worde onk in die Gemeenten
woar dit werk wordt gedaan door andere Kerkgenootschapponr
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0nder do Natarellen zoowel op do Dorpen ale op do Bnitenplaafsen,
efl bepale, dat elks Gomeonte der Kerk cone plaateelijke Zending~
Gemeente stichte.”

Over h513 gedeelte van hot Rapport, omtreut Gemeouten, wear
~1aatselijk Zendingswerk gescbiedt zal—daar de tijd verstreken is—
later worden geharideld. Dit ziet op do Gemeenten (in bet Rap
port) genoemd, en die van Philippolis, Edenbnrg en Bethlehem.

~ Over hot werk te Philippolis spreekt do Vergadering hare blijdsehap
~ nit en achtte dat der navolging van al do Gemeentea waardig.

Do Predikant van Bethlehem verzoekt om verlof van afwezigheid
Tan morgen af aan, tea einde een ondernomene role naar de Kolonie
aisdan to kunnen voortzetten.

Do Predikant van Senekal stelt voor, dat ann hot vorzoek van
dien van Bethlehem zal worderi voldaan,

Dear nogtaes door cen en nuder lid der Vergadering de wensehe
~geven lijkheid wordt betoogd, dat de Broeder blijve tot nan hot einde dee

Vergadering, verzoekt en verkiijgt doze verlof om zijne vraag aa~
ae Vergadering to mogen terug trekken.

fl near
Do Predikant van Heilbron doet hot nagebed.

~htend Gelezen en vastgesteld op 21 Mei, 1885.
an hot
oor do P. A. WINTER, Moderator.
it van
)OrStol C. S. MORGAN, Assessor.

AIeT~S, P. MEIRING, Scriba.

welke

udere ZESDE ZITTING.
andor
nding De zesde Zitting heoft plaats, den 2lsten Mci, 1885.
Oorn-~
~e1ijk. Be Ouderlingen van Vredefort en Philippolis ziju afwezig. De
ontoza Vergadering wordt geopend en het gebed gedaan door den Ouder
ppon~ ling van Kroonstad.
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Do Notnien der Zitting van gisteren worden gelezen. De Predi.
kant van Bloernfonlein verlangt, dat duidelijk zal worden to kennen
gegeven, da~ de Eerw. Zendeling van Witzieshoek in zijne mede~
deeling omtrent collecten tot vergrooting der Kerk aldaar, ale
begissel lieeft nitgesproken, dat do Naturellen eorst tie heift van
hot bouwfonds zullen bi~eenbrengen, voordat bij elders om bij
dragen vrsgen zal.* Do Predikant van Lindley wil, dat genoomd
zal worden, hot Presidentsbuis in plaats van het Gouvernements
huis f Be floogEerw. Moderator wil doen aanstippen, d~t do nit
noodiging tot de plechtigheid der Hoekateenlogging van het voor
noemd gebouw is uitgegaan van de Commissie van Cerimonien
voor die verrichtingen4 Be Notulen worden goedgekourd en
geteekend.

De Moderator wil, dat do Vergadering ala eon punt van orde za~
beslissen, over do ‘wijze van stornmen, pp. 19—21 van Art. 49, van
welke zaak gisteren sprake was.

Hierover voeren enkele loden bet woord, terwiji intussehen vier
voorstellon ter tafel wordon gele~d. Dezo worden ter stemming
gebracht en alien verworpon. Do Moderator oordeolt, dat do Ver
gadering or due berust, dat do stemming geschioden moot volgons
alond gebruik.

Aan do ordo is weder bet Rapport der Zending Commissie en
wel hot gedeelte, dat handelt over do Gemeenton, alwaar Plaatselijk
Zondingswerk geschiedt.

Eene vrij uitvoerige gedacbtenwisseling hooft plaats, waarna het
~ersto van twee ingediende en besprokeno voorstellen tot besluit
wordt, namelijk: “Dat do Synode eene aanbeveling doe aan do
plaatselijko Kerkeraden om daar, waar dit niet geschiodt, de plaat.
seiijke Zendingen ter ondersteuning hunner Katecheten, geldolijk
to gemoet to komen.”

Aan tie orde zou nu zijn hot Finantieel Versiag tier Zending
Commissie; doch daar dit in verband staat met hot Rapport der

*Zie blz. 757.
tZie blz. 755.

Zie hIm. 755.
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Predi~ ~ationarii, steTh de Voorsitter do bohandoling daarvan nit, totdot
ennen dit Rapport (van Rationarii) ter Vergadering zal hebben gediend.
rnede~ ~ij dankt intnsschen, namens do Vergadering, do Zending Corn
r, als missie voor den gowichtigen arbeid door haar verricht, en geoft

van den Brooder Zendeliug do gelegenheid orn de Vergadoring toe to
a bij- spreken.
oomd
~ients. Be Zondeling gewaagt van don vooruitgang in hot work, zoodat
~e nit- allongskens bet Personeol der Katochoton moest worden vermeer
vo?r- derd.

Lonlon
rd en Do Huisgodsdionst wordt geregold des Morgens en des Avonds

waargenomen.

In den laatsten tijd en op zijne aansporing, begint men ook den
segen over hot eeten af to bidden.

Er is over do zedelijkheid niet te kiageri.
n vzer

Eidstonden worden geregeld gehouden en gezet bijgewoond.
ilgens

Be Opleidings School telt twaalf leerlingen.

jo en Ret Onderwijs is geheel in bet Ho]landsch.
selijk

Elij wilde, dat Leges, hoe gering ook, konden worden geheven.
Maar dat do oudste zoon baas is, dit hindert hot work.

~a hot
iesluit Op eene vraag des Zendelings, “hoe gehandeld moet wordon
an do met personen, die kerkelijk wensehon to trouwen, novea en nichton
plaat- ~ijnde, en die reeds op Reidensche wijze waron gehnwd ?“ Wordt
delijk besloten, den Eerw. Zendeling te verwijzen naar ‘s Lands wet op

“Ret Ruwelijk.”

nding Ret Rapport der Commissie over do Kerk Formnlieren in hot
rt der Sesuto, over welke zaak do Broeder Minnaar een woord in hot

midden bragt, is niet ter tafel. Rij zal daarop later kunnen terag
komen. Thans evenwel spreekt do Voorzitter den Zendeling een

I bemoedigend woord toe.
Aan do orde is bet Rapport der Algemeene Synodale Commissie.

flit wordt in behandeling genomen.
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Omtrent den Herderlijken Brief ann de Gemecuten Fraukfort en
Vrede, borigt do Vooraitter, dat hem dozen op ~zisteren door den
Predikant van Winburg was ter hand gesteld. Na ecu en under
woord beslait do Vergadering. dat deze Brief ann do Synodale
Commissie ter goodkenring on verzendingzal worden toevertrouwd~

Ret gedeelto (van bet Rapport) orntrent Lidmaats-certificaten
dergenen, die fis. Venter volgen, wordt voor kennisgeving aange~
nomen.

Do Moderator vindt hot cr.no overzage in heb Rapport; zijnd~
door do Synoclale Commissie, tijdens bet heersehen der kinder
pokken, ecu Biddag uitgeschreven en aeht dat do Synode hierover
hare erkentelijkheid gevoelt.

Ret Rapport is afgehandeld en komt nan do orde, dat van do
Commissie omtrent Zondagscholen. flit Rapport wordt gelezen
door den Predikant van Bethlehem, met dank ontvangen en in ziju
geheol in behandeling gonomen.

Niet van alle Gemeenten was versiag ontvangen; terwiji toch
door do Commissie nan Artik~1 152 door middel van hat Kerkelijke
Orgaun was voldaan.

Daar bil de wet, zoowel omtreut Zondagscholen, ala omtvent do
Plaatselijke Zondingen, gevorderd wordb, dat do respectieve Com~
missiihi van do Korkeraden rapport zullen vragen, geoft do Predi
kant van Philippolis keneis, dat hij am cane wijziging d~r
Kerkewet in deze ml verzoeken, orn hot narnelijk voor de Kerkeraden
vorpligtend to maken, hitane R~porton toe to zenden, zoader
vooraf daarom gevraagd te zijn. Over hot Rapport wordb van
yerseheideno kanten hot woord gevoerd.

Na de pause, en nadat besloten was, dat hot Broederlijk Onder..
bond D.V. ten 7 uro hoden avond sal boginnen, heoft nag do
Predikant van Heilbron hot woord over de Zondagsoholen.

Aan do orde is hot Rapport der Rogts-Commissie. flit wordt
voorgolezen door don Predikant van Winburg, en met dank ont~.
vangen om zakelijk to warden behandold.

Op punt A wordt besloten, de aanbevolingen der Commissie ann
t~ nemen, namelijk:
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!ort en 1. Ten opzgto van do Ordening en Bevestiging van den WeI~
or den ~erw. hoer A. J. B. Alhertijn, zouder dat aan zija ‘wVelEerw. eene
ander~ “Acte van Bovestiging” was uit1~ereikt en wel op grond der redenen

nodale jn hen Rapport genoemd, dat do Synode hierbij beruste, eveuwel
onwd. den beer Albertijn versoekende zoo spoedig mogelijk zijee “Acte

ian Bovestiging” nan don Scriba Synodi to doen toekomen, on
baton
aege~ th Dat bet Predikants salaris ann den Predikanl van Lindley sat

worden uitbetaa!d volgons do Regels daarorntrent door de Synode
vastgesteld in hare Vcrgadering van 1882 (zie Syn. Notalen,
hIs, 525,)

Over Pant B., gowagende ~an don Horderlijkeu Brief naar
Prankfort en Vrede is reeds besehikt,

3nde
lezen Punt C, doelende op de “Acten van Beveshging” van conigo

~ oulangs geordende Leeraren, wordt voor kennisgeving aangenomen.

Punt B adviseert, dat ann den Kerkeraad van Parijs het Predi
kants salaris behoort to worden toegekend, indien do Foudsen sulks
toelaton.

Be Vergadering neemt deze aanbeveling ann.

~t de Onder Pant B wordt gebandeld over eon versoek om cone gelde

~edi- lijke toelage door den Uitgover van Do Fakitel.
d~r .

den Op dit pant beeft eomge diseussle nlaats, ged’irende welke do
~der I~emorie van den beer Borckenhageu wordt gelezen.
van Be Synode bes~uit, doze zaak in overweging genomea hebbonde,

dat zij hot billijk acht, den heer Borekenhegen cone gratificatie toe
te kennen, en kent hem bij doze £30 toe.

Pant F hande~t over een verzoek van den Eerw. beer Minnaar,
•m ondersteuning met het Theol. Studenten Ondersteunings Fonds.

~ Do Synode beshuit, volgens advies der Regts Commissie, dat hot
I verzoek van den heer Minnaar, zoodra bij ziju Admissie-Examen
1 sal hebbon afgelegd, in gunstige overweging sal wordon genomen.

Naar aanleiding van Punt G wordt besloten eenige to laat inge~
komen Beschrijvingspunten in behandeling to nemon.

ordt
ont
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Het advies der Cominissie omtrent eene Meniorie van den Kerke.
raad der Gemeente van Wepener, vermeld onder Punt H van hot
Rapport, wordt door de Vergadering overgenomen, namolijk:
Memorialisten te verwijzen naar den Zttidelijken Ring.

Dc sank der Colportatie, waarvan melding wordt gemaakt onder
Punt J is reeds afgehandeld.

Volgens bet laatste Pant (K) van het R~pport der Regts Corn.
mimic sal he~ schrijven van zeker~’n van Biljon, nit de Gemeente
Frankfort, worden beautwoord met cone verwijzing van dien heer
naar den Kerkeraad der Gemeente aldaar. iliermede is dit Rap
port afgehandeld.

Ann de orde is nu bet Rapport der Rationarii. Pit wordt gelezen
door den Predikant van Senekal en in behandeling genomen.

Punten 1 en 2 worden voor kennisgeving aangenomon.—--Op Pant
3, handelende over het Theol. Studenten Ondersteunings Ponds,
wordt besloten: “Dc Vergadering drage be~eefde1ijk ann do Corn
missie van Rationarii op, om baar ingediend Rappoi t, met bet oog
op dit Punt, in herzieuiog to nemen.”—F]en en nuder woord wordt
gewisseld over hot gerapporteerde onder Punt 4, handelende over
bet Sustentatie Fonds.—Pant 5 gewagende van betaalde Inlog
Penningen, ten bate van bet Predikanten Pensioen Ponds, wordt
voor kennisgeving aangenomen.

Wordt gelezen en besproken hot Rapport der Synodale Commis
sie van Finantien. Het woord wordt gevoerd door verschillende
leden. Daar everiwel de tijd nagenoeg verstreken is, wordt ter stem
ming gebragb eene motie van orde door de Onderling van Ficksburg
ingediend, om namelijk eerstkomenden Zaterdag middag ten 12
ure de Vergadering te siniten en verworpen.

Voorts wordt ter tafel gelegd ecu verzoek van de Afgovaardigden
Tan Pewetsdorp, om de Vergadering eerstkomenden Zaterdag te
mogen verlaten.—” De Synode, gehoord hebbende de redenen,
~waarom de Afgevaardigden van Dewetsdorp verlangen ontslageu te
worden, verleent ben bet gevraagde verlof.”

Ann do orde is weder bet rapport der Rationarii in verband met
~dat den Synodale Commissie van Finantien. Over bet gorappor.
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erke. teerde, dat geene Heffingen nit den Westelijken Ring voor hot
rn hot Predikanten Pensioen en het Sustentatie Fonds waren verantwoord~
elijk sat de Quaestor der Synode onderzoek doon en rapporteren.* Do

Vergadering wordt verdaagd tot heden avond ten 7 ure.

ondor Ten 7 ure p.m. heeft bet Broederlijk Onderboud p~aats. Do
HoogEerw, Moderator bekleedt den Voorzitterstoel. Hij geeft to
keni~exi, dat do Scribes, wegens bindende ‘werkzaamheden niet

Corn- tegenwoordig kunnen zi~n. De Predikant van Wepener sal, op
ieente yersoek des Voorzittors van de verrichtingen aanteekening houdon.

heer Do Voorzitter deelt tevens mede, dat do Predikant van Winburg
Rap- zijn HoogEerw. had verzocht nan de Vergadering mode te deelen,

dat hij ten gevolge van andere pligton niet aanwezig kon zijn. Do
cerrigtingen worden begonnen met gebod, gezang en bet lezen van
Gods Woord. (Zie de Bijiagen)

elezen

P. A. WINTER, Moderator.
C. S. MORGAN, Assessor.
ALBS. P. MEIRING, Scriba.

ZEVENDE ZITTING.

Do zevende Zitting hooft plaats den 22 Mci 1885.

Do Predikant van Edenbnrg gaat voor in het gebed. Afwezig
sijn do Ouderlingen van Philippotis en Vredefort. Be Notulen dor
Zitting van gisteren worden gelezen en vastgesteld.

Do Vergadering bes~uit dat hot Rapport van bet Brooderlijk
Onderhoud, gehoudon door den Predikant van Wepener, als bijiago
tot do Notulen sal worden gedrnkt.t

Ten opziehto van hot Rapport der Commissie van Finantieu~
waarop niet zoa zijn bskend gestold, dat do Westerlijke Ring zijne

* Zie voigende Zittiug.

~Zio Bijiage Xlii.

Gelezon, goedgekeurd en geteekend, den 22 Mci 1885.

Punt
ponds,
Corn

et oog
wordt

over
Inleg
wordt

unais
ilonde
stern
sburg
en 12

Ligden
lag to
1onexi~
~en te



766 VJERTJEND~ V~EGAfl~RJN~.

Heffingen niet zen hebben verantwoord, wordt en door den Quacs.
tor, Ca door do Rationarii voldoende opheideringen gegeven.

Weder is aan do orde het Rapport van de Rationarii, botreffende
do Boeken, enz der Zending Commissie, en in verband hiermedo, hot
Fioantieel Rapport der Commissie. Omtrent bet verzuirn van
~ommige Kerkeraden om, Cf do door do Synode bepaalde collecten
te houden, Cf het gecol~ecteordo bij tijds to verar~~woorden__want
bet is gebleken dat tijdens do zitting dezer Synode verseheidene
items ziju inbetsald geworden—wordt door verseheidene ledon bet
woord gevoerd, en een tweetal voorstellen tee tafel gelegd, Ret
tweede dezer wordt tot besluit, nami.: “Be Synode bepale, dat alle
collecten, gehouden ten behoove van do Fondsen onzer Kerk, met do
eerste post ne do iozameling den respectievo Penningmeeste~,
znllen worden toegezonden, en dat doze, indien somrnige Kerke..
radon in gebreke blevon dit to doen, zoodanige Kerkeraden in hot
Officieel Orgaan doe Kerk daarop opmerkzaam maken.”

Do aanbovelingen der Commissio van Rationarii, omtrent hot
nankoopea van ecu Braadkast ten dienste van do Commissie van
Financien en eon Koffer ton dienste van den Quaestor dor Synodo;
ook do goedkeuring van do aankooping van eon Notulen Book,
worden door do Synode bekrachtigd, en voorts besloten tot den
aankoop van eon Braudkast ten dienste van den Qinoator Synodi
voor do Synodale Archiven.

Met bet cog op hot Financicel Versiag tee mid wordt besloten:
“Be Synode acht bet wenscheiijk den weak nit te spreken, dat do
Synodale Commissie van Financien bij bet uitzetten van golden van
bet Snstentatje- en Pensioen Fonds, wanneer golden bescbikbaar
zijn, ann Kerkeraden dozer Kerk, dit verzoekende, op socnriteft ten
genoege ran do Commissie, de voorkeur gelieft to geven.’

Hot Rapport van den Qusostor Synodi wordt~-~na eon noord van
dankbetuiging namons do Vergadering door den Moderator uitgo..
sproken, ann de Commissie van Rationarii, en nan do Commissie
van Financien-~—gelezen, en in zija geheel in hebandeling genomen,
en in vorband biermedo Besohrijvingspunt 24, Dit bandoit over
do vorautwoording door Kerkeraden van Gemeentelijke Hoftiagen
n~ot bet cog op Synodaal besluit van 16 Mci 18S4, ton opzichta van
bet Sustontatie. en Predikanten Pensiocu Fond~. Na cone nit..
voerige behandeling der zonk wordt be~loten: Do Synede ant..
woordde op Besebrijviugapunt 24: Je, en b~paIe, dnt do ~e~deuijk~
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~~rantwoordingeu over 1884 der Kerkeraden door den Qnaeswr der
~y~ode ann die der Ringen zullen worden toegezonden, en door
doze can do respectieve Kerkeradeii ter reetifleatie om dam die
Verantwoordinaen ann do Qaaestors der Ringen terug to zenden, en

reffend0 eZOfl can den Quaest~r’s doe Synode.”
edo, hat,
~rn Van ~a no~ ccii enkele opmorking is hot Rapport des Quacotora
)lleCten gehandeld, en daarmode ook Besehri~vingspunt 24.
—Want
~eiden0 ~no motie van orde, omtrent de smiting, ter tafel gelogd door
Ion hot en Onderling van Smithfield, goof t aanleiding tot cenige discussie,

Ret ~ indienen van twee voorstellen, en bet volgend besluit: “Met
Lint cue et cog op do wenschelijkheid dat do sluiting der Vergadering
met d~ .V. op morgen (Zaterdag) plants hebbe worden heden Namiddag
~esterB, itting gehoudon van 5 tot 7 nur.
~erke
in hot Op ceno vraag van den Assistent~Scriba, die do Kosten-rekening

~onscht nit te maken, wat de Synode zen mogen wonechen omtrent
o nitbetaling van reis- en vacatie-geldon nan do Ondorlin~on van

nt hot hilippolis en V~edefort, blijkt, .dat de Vergadering door hot
ie van fotem men van twee ter tafel gelegde voorstellen, zich daarover niet
‘node. wenseht nit to spreken. Do Moderator oordeelt des, dat doze rank
Book: Wi do discretie van den Quaestor worde overgelaten.
t den
ynodi Ret Rapport der Commissie over do Kerk Formalieren in hot

esuto is te” tafel, doch wordt niet gelezen, naugezien do opdracht
or Synode flog niet geheel was volvoerd.

Ann do orde is het Rapport over bet Grey College, voorgelezen
~ooe den Predikant van Bloemfontoin. Dit wordt met dank ont~
vangen en in bahandehng genomen.

Punten 1 tot 6 worden roor kennisgeving aangenomen en na do
pauze punt 7 ann do orde gestold. Onder dit punt wordt ann-

van bevolen hat wensehelijke, dat al do Curatoren bier ter stede wonen.
itge. SEen en nuder lid voert het woord hierover, on wordt besloten, dat
issie doze aanbeveling van do Heeren Ouratoren bij do benoeming van
men, nienwe leden zal worden behartigd, en dat do Vergadering baron
over dank botuigt jegens don Predikant van Winburg. en dien van
agen Buitfontein roar hunne diensten als leden van bet Cucatoriem.
van

Lb~i Synode besluit baron dank to botuigon ann Heoresi Onratoren
van bet Grey College voor hunne belangrijke dieneten ale ~oodanig,
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Do Moderator neemt doze gelegonheid to boat orn namons do
Synode don dank dezer Vergadering to be~uigou aan do Commissi~
van Zondagscholen voor bet werk door haar verricht, en hot nanw~
keurig versiag door haar ingediend.

Aan de orde is nu Beschrijuingspunt 23, vragende om revisie
van zekor Ringsbesluit. Hierovor wordt van verseheideno kanton
het woord gevoerd, en gewezen op Arts. 342, 385, alsook 147 dor
Kerkowet. Do Vergadering besluit: “Daar a~n den eisch der wet
niet voldaan is, kan Beschrijvingspunt 23 niet en behande1in~
komen.”

Aan de orde is het Rapport over bet Institnut “Eunice,” voor
gelezen door den Predikant van Bloemfontein. Dit wordt met
dank ontvangen, en in behandeling genomen. Na een enkel woord
bierover, wordt besloten: “De Synode heeft met genoegen ver
nomen aangaande hot weislagen van het werk in het Opvoedings
Institunt “Eunice,” en spreekt bij deze baron hartolijkea dank uit
jegens Heeren Bestuurders, de Directrice en andere Onderwijzer~
omen en Onderwijzers, voor den ijver en do vertrouw, waarmede
zij do hun toevertrouwdo bolangen hebben behartigd. Ret Versiag
is hiermede afgehandeld.

Beschrijvingspunt 33 wordt aan do ordo gesteld, daar do Predi
kant van Dewetsdorp verlof heeft morgen d~ Vergadering te
verlaten. Na eenige gedachtenwissoling wordt besloten: “.De wet
blijve onveranderd.” Dit ziet op Lidmaatcertificrten.

Do Herdelijke Brief komt nu in behandeling, voorgelezen door
den Predikant van Smithfi~dd. Eene en andero kleine wijzigiag
wordt door do Vergadering aanbevolen en besloten: “Do Herder
lijke Brief wordo met dank ontvangen en goedgekeurd, in hot
Oflicicel Orgaan der Kerk gedrukt, en van den Kansel voorge1ezen.’~

Over Beschrijvin~zspnnt 13, met het oog op Synodaal besIni~
emtrent do aanstolling van een Huippredit er to Jagersfontein, is
ieeds beschikt bij do bohandeling van hot R tpport over don Staat
der Godsdienst van den Kerkeraad der Gomeente van Fauresinith.

Daar do Predikont van Hoopotad afwezg is, kan de Synodo horn
niet booren omtrent zijue bevindingen in Stellaland volgens Be~
ichrijvingspnnt 14.
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Ret RapporL der Doputatie naar bet Jubolfeest to Bethanie wordt
d~ gelOZOfl en Ontvangen.

~Ommjs~.
hot na~

lie aanbevoling door Beschrijvingspnnt 20 wordt aungenomen,
~arneh~k: Do Synode voege toe aan Art. 117: “en zal doze ~aarto~
ecr$t gorechtigd zijn na do publicatie zijner benoerning in h~t

fl revxsi~ Qifioieol Orgaan der Kerk.”
ie
~47 de~ Do toevoeging aan Art. 204 let, a gevraagd met Beschriving~.

er ~et punt 21, wordt niet toegestaan.
iandebng

Beschrijvingspunt 22: “Do Synode verkiare de strekking van d.
wet bij Art. 80, ten opzigte van Doodregistors,” is nog in behando.

-, voor. hag, torwiji het tijd is om to verdagen. Hier was behalve op Art.
rdt Znet 80, gewozen op Art. 33 punt k. Ret dankgebed wordt gedaari
el woord door den Onderling van Frankfort.
~en vet.

Gelezen en vastgesteld, den 23 Mei 1885.
rwijzer.

P. A. WINTER, Moderator.
Versiag C. S. MORGAN, Assessor.

ALBS. P. MEIRING, Setiba,

Predi.
ing te
Do wet ACHTSTE ZITTING.

Do Notulen van de achtste Zitting, der Hoog-Eorw. Sy-nodah~
u door Vergadering van Mei 1885. Doze Zitting heeft plaats den 23 Mel,
.‘~iging des jaars voornoemd.
[order.
iii hot Afwezig zijn do Ouderlingen van Phihippolis en Vredefort,

Ret gebed wordt gedaau door den Predikant van Ladybrand,
)esluit
3iU~ 1$ Do NotulQn der Zitting van gisteren, worden g~1ozen en vas~ge.

Iteld,

Aan do orde is wedor Beschrijvingspunt 22. Wordt be~1oton:
“lie Synode late aan de Korkeraden over, om waar zulke geschiodt
op do best mogelijke wijze Doodregisters te houden.”

0
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Do Vergadering oordeelt op yerzoek der Commissie over th
~crkfdrmie1ieren in bet Sesuto, dat hot Rapport; dozer Commissie
~Isteren ten tafel gelegd, zal gelezen worden.

Fit gescheidt en “de Synode, dit Rapport gehoord hebbende
ean de Commissie op, bet werk ten uitvoer to doen brenger

~et inachtneming van de wenken in deze Vergadering nitge
~proken.

Bcsehrijvingspunt 23 ~vordt behandeld ci; vorvolgens be&oten~
n~0 Synode verklaart, dat de bepaling orntreut Certifloaten vooj
iReizenden en Trekkenden (Not. blz. 7) nog kracht van wet heeft.’

Eene zeer uitvoerige discussie heeft pleats naar aauieidin~
w~n Beschrijvingspunt, No. 27, waarmede gevraagd worth, dat d~
$ynode zal vergaderen otn do ~wee jaren. Ret iaaiste van cci
~i~f1el ingediende voorstellen worcit tot besluit : De Synode, me
~ct oog op Artikels 161 en 132, bepale dat dc voigende Synodai~
Ycrgadering D.V., gehoude’i zal worden op den tweeden Donder.

van de maand Mel, 1887.”

Ecschrijvingspunt 26, ook omirent de Synodale Vergaderingen
~ordt teruggetrokken, zoo ook ecu Beschrijvingspunt van dci
Noordelijken Ring. Dit laatste door den Predikant van Winburg

Rene motie van orde, dat do Vergadering heden avond smite
~urdt verworpen.

Eeschrijvingspunt 28, handelende over de wijze van onderzoe]
w~n Credentialen bij de opening der Synodale Vergaderingen
~ordt met verlof terog genornen.

Fe Steller van Beschrijvingspunt 29, omtroiit den dienstijd va~
~rkeraads.1eden, lieht hetzelve toe. Do Vergadering besluit d
~~wet op dit punt niet te veranderen.

&sehrijvingspunt 30, over cone boweging oin den Bijbei in he
Afrikaansch Hollandsch te laton drukken, ~okt eenige diseussie ni
—na door den Voorst~11er to zijn toegelieht.

Vier Voorsteilen worden in doze ter tafci gelegd, over welke ci
Vrrgadering beschikt door do aanname eener Motie van Orde, ~iami
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over d~ “Do Synode neme Beschrijvingspunt, No. 30 niet in bohandelirig.
)mmi~sle1

Beschrijvingspunt 31, over de toetsing der Liederen van de
~Kinderharp” aan Gods Woord en Kerkelijko goedkenring der

tebbend~ ~elVe, wordt besproken en bet laatste van twee voorstellen tot be
brenge ~lnit: nami. “Dc Synode benoeme eene ~ommissie om in overleg

~g nitge~ ~iet de Commissie van de Kerk der Kolonie over dezeifde zaak, cle
jaoideren van de Kinderharp te onderzoeken en—indien zij overeen
~onistig Gods Woord bevonden worden—dezelve ann de Synodale

bes1otei~ Vergadering van 1887, ter goedkeuring voor to leggen.”
tten voor
et heeft.” 0~ de vraag van den Prodikant van Ladybrand, met Bcsclirij

1ingspunt 32, omtrent Art. 264, wordt door den Moderator ten
anleidin onoege van den Steller van hetB. Punt geantwoord.
t, dat d~

van e~ Beschrijvingspunt 34, wordt toegelieht en besproken. Ret mat
rode, ~.Ot te van drie voorstellen, ter tafel gelegd. wordt tot besluit: “ Do
Synodal~ ynode acht, dat hot gevraagde met Beschrijvingspunt 34, te Ituis
Doi~der~ boort onder de bepaling bij Art. 74—omtrent Huishoudelijke

giementen.”

~deringe Op hot Beschrijvingspunt van den Kerkeraad van Ficksburg,

Winbu:g omt~t daggelden neemt do Synode geene actie.

Op eon voorstel van den Predikant van Philippolis, be~luit dond. shu Vergadering: “Be Synode aeht, dat Art. 233 baron wenseb genoeg

aam uitspreekt, namelijk, omtrent Verslagen van Kerkeraden nan
e Synodale Zending Commissie.”

ondersoc
~eringe Be Synode bepaalt, op eon voorstel van den Predikant van

enekal, dat voortaan alle Synodale besluiten, betrekking hebbende
Gerneentelijke Heffingen, in werking treden bij het begin van

nstrjd ~ eerstvolgend Kerkelijk Finantieei jaar—te weten, den Isten
besluit etober.

Op eon voorstel van den Predikant van Ficksburg, wordt beslo
bel in Ii : “Be Synodebepale dat Kerkeraden voortaan geenen Onderling
LscuSSlO len afvaardigen naar do Synocle, die tegelijk lid van den VoIk~

is.,,

welke Is Secundi voor do loden der Aigerneene Synodale Cot 51e
rde, ~ t. 151) worden benoerud: voor den Moderator, de Prodikant

I
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van Kroonstad; voor den Assessor, de Predikant van Senekal en
voor den Scriba, do Prodikant van Smithfield.

Ale Comniissie ter behartiging der Colportatie worden benoenici
do Predikanten van Wepener, Heilbron, Jacobsdal en Ladybrand.

Ale Commissie voor “Do Kindorharp,” zullen ageren de Predi.~
kanten van Phulippolis, Fauresniith, en Bethulie.

Tot Curatoren van bet Eunice worden benoemd do Predikant
‘ran Bloemfontein, met den WelEerw. Groskopf en de WelEd.
heer J. G. Fraser en Dr. C. J. G. Krause.

Tot Curatoren voor hot Grey College, ziende op Synodaal besluit
van gisteren—de hh. J. G. Fraser en Bisseux; en worden herkozea
do Predikant van Bloemfontein en Dr. C. J. G. Krause.

Do Synodale Zonding Commissie wordt herkozen, namelijk, do
Predikanten van Bethlehem, Harrismith en Senekal; terwijl al~
plaatsbekleoder van den Predikant van Bethlehem, gedurende diens
afwezigheid, de Predikant van Ficksburg ageren nil.

Ook wordt herkozon do Commissie over Zondagscholen, ni., do
Predikanten van Ficksbnrg, Bethlehem en Heilbron.

De Predikanten van Philippolis, Fanresmith en Hoopstad worden
herkozen ale Commissie over het Examen van Godsdientonder
wijzers.

Do zaak der pnblicatie van “Do Fakkel” wordt wedor aan do
orde gosteld.

Do Commissie ‘ran Redactie bericlit dat zij or wel in geslaagd i~
eene haar to vervangen Commissie van Redactie to vinden, nL, do
Predikanten van Philippolis en Sonekal; maar dat zij geenen yer~
~ntwoordeLjken Redacteur hoeft kunnon vinden.

Eene uitvoerige gedachteniswissoling hooft plaate, gedurendo
welko vorseheidene voorstelton ter tafel worden gelegd. Van doze
~iaakt do Vergadering tot bos] nit: “Hot worde don Scriba opge
dragon, naar eenen Rodacteur voor ‘Do Fakkel’ nit to zion tegen
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naar zijn oordeel, voldoencle verzoldiging, en—hiorin niet
gendoznake hij schikkingen met do Redactie van ‘Do Kerk
de,’ of zorge op a~idere wijze voor eon Officieel Orgaa~. der Kerk.”

Op eene vraag van den Predikant van Kroonstad, oordeelt de
0ode, dat indien iemand geene Bewijzen leveren kan (d.w.z., per
rtificaat of mondeling), dat men gedoopt is, zoo behoort dergc~

~k persoon bij do Aanneming gedoopt to worden.

Ve Predikaut van Philippolis verlangt, d’~t do Synode oene
paling zal maken omtrent het houdon van oene collecto voor het
beologisch Semenariurn to Stellenbooch.
j)aar evenwel dit eene wetsverandering uitsluit, zoo oordeelt de

laal besl~ ergadering, dat zij in doze zaak flu niet treden kan.
a herkoze

Nog ettelijke vragen worden gedaan en onderling boantwoord,
s bij voorb. Wanneor in het Doop Register des Kerkeraads eon.

me1i~k, d out is ingeslopen, dan kan dezo font gereetificeerd worden op last
terwiji a~ an den Ring, als deze—na eene gehoorde Declaratio des Kerkeraads
onde di~ daartoe besluiten zal.

Kerkeraden worden vermaand, met omzichtigheid to handelen
bij do aanbieding ten Doop van Kiuderen, waar do Lidmaats-oer
tificaten der ouders niet zijn ingediend.

~dworde~
entonder 0 ver do stiobtang van Nieuwe G-emeenten wordt bet noodige

voorgelegd.

r aan d In gevallen, waar mec een kind ten Doop brengt, lidmaat zijud,
van eene andore Gezindte, zid do IJoop niet ligtvaardig worden
geweigerd.

1aao~d j~
ul d Over de erkenrnng des Doops van andere Ohrastehjke Korkge_

~ieu yen nootschappon wil do Synode, dat do Secte van Wederdooper. niel
worde medegerekend.

1~en Oud.Kerkeraadslid mag zitting hebben in do Gecombineerd.
urende Kerkeraads.Vergaderingen, ook al had hij als Kerkeraads.lid

~fl ueze ~bedankt.
~ opge.

iegen Artikel 421 is duidelijk.
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Do Predikant van Bloemfontein legt tor tafel eene kennisgeving,
dat do Gemeento van Bloemfontein besloten heeft, oxn geenon
Huipprediker aan te stellen.

Na eon en en ander woord besluit de Vergadering: “Do Synode
norne dozen brief van Kennisgeving met dank doarvoor aau.”

En wordi eindelijk besloten: “Be Synode spreke haren harte
lijkcn dank nit jegens den Predikant van Bloemfontein; do Coni
missie des plaatselijken Kerkeraads in zake bet logies van leden dor
Synode en—alle vrienden te Bloemfontein, die ons hunne Christe
lijke liefde en gastvrijheid hebben betoond.

Hierop spreekt de Predikant van Bloemfoutein eon wederwoord
~u wordt do Vergadering verdaagd tot ten 10 minuten voor zevenen
heden avond, om dan tot do Plechtige Smiting weder bijeen to
komen.

Doze Plegtige Sluitiug heeft plaats ten 7 ure. Be Predikant van
Fauresmith spreekt de Sluitings-rede uit, naar aauleiding van 1
Cor. 15: 58, en wijst 1. Op hot work des Heeren, hetwelk wij te
doen hebben; 2. Op do getrouwbeid waarmedo dit work moot
g~daanworden en—3. Op de heerlijke beloften ons bij dat werk
gegeven.

Do Zuidelijke Ring benoeme een van do Prodikanten ondor
dezelfs Ressort, om do Volgende Synodale Vergadering D.V., met
Leerrede te sluiten.

Do Syaode spreekt haren dank nit jegens den Predikant van
Faurosmith voor do gepasto (n treffende Loorrode bij de Smiting,
dezer Synodale Vergadoring door hem uitgesproken.

Deze Notulen wordon gelezen en goedgekeurd en zullen getoe
keud worden na het dankgebed.

Be Uoog~Eorw. Moderator spreekt ecu woord van opwekking en
bemoediging tot do Vergaderiug. Wordt gozongen, Gez. 96 en het
gebed gedaan door den Predikant van Winburg. Do Hoog-Eeyw~
Voorzitter spreokt den zegen nit

Aldus gedaan en geteekend op heden, den 23 Moi, 1885 :—



VIERTIENDE VERGADERING. 77~
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BIJEAGE I (Zie Index.)

B~scnRIJvx&GSPuNTEN, zijnde voorstellen, en stukken ter overwo
gen door de HoogEerw Vergadering der Synode, van D.V. 15 Mei
1885 en volgende dagen.

LZ.

1. Do Rapporten over “den Staat der Godsdionst” in do vershil
‘83 lende Gemeneenten (Art~ 87).
85

2. Het Rapport van den Scriba Synodi.

3. Ret Rapport van den Quaestor Synodi.
)3

4. Diverse Stukken, betreffende het Scribaat en hot Quaestora~t
(Do Archieve.)

1
3 5. Het Rapport van de Synodale Commissie van Finantien.

6. De benoeming van eon Au~1iteur (Not. blz. 678, 683).

7. Ret Rapport der Algem. Synodale Comnaisoio.

8. Ret Rapport der Synodale Zending Comtnissie
blz. 682).

9. Hot Rapport der Commissie over Zondagocholen
blz. 683).

10. Ret Rapport over het Examcn van Godsdienstonderwijzer~
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11. Ret Rapport over het Officieel Orgaan der Kerk (zie de No
talen op blz. 673 en elders).

De Scriba Synocli.

12. De Synode bespreke do bolangen van De Faithel.

De Piedika,nt van BloemJ’ontein.

13. Do Synode verneme van de Vertegenwoordigers der Gemeent,
van Fauresmith, of—volgens Sy6odaal besluit van 1884 (Not blz.
684) —bij den Kerkeraad dier G-omeente door Inwoners van Jagers
fontein aanzoek is gedaan om do anusteistelling van eenen Hulppre
dikvr voor die pleats.

Do Fred. van Edenburg.

14. Do Synode verzoeke van den Leeraar van Hoopstad om eone
~ededee]ing van ZWelEorws, bevindingen in Stellaland, met hot
óog op Synodaal besluit 1884.

Do Prod, van Edenburg.

15.— Do Synode nerne kennis van de stichting dor” Christelijke
Jongelings Vereeniging” to Bloomfontein (Do Faithel, blz. 1] 16) en
dring~ aan op de toepassing dor Kerkewot in doze, bij Art. 304—
(ñaen vergelijke do Synod. Notulen, op blz. 666).

Dc Prod, van Edenburg.

16. Do Synodo verzoeke van de Vertegenwoordigers der Go.
meente van Bloenfontein om inliebting omtrent do opriohting en
werking van een tak van hot Z. Afr. Bijbelgenootschap to Bloom.
fontein, zeinde op Synodaal besluit (Notulen blz. 675—676) van
1884 en met hot oog op do Kerkowet, bij Artikels 308—3 10.

Do Pi’esikant van Edonbnrg.

17. Hot Rapport dor Deputatie van de Synodo van 1884 naar
hot Jubelfoest te Bethanie, 24 September 1884.

Do ,Soriba iS’ynodi.
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zie de N~, j~. Do Synode nemo kennis van een sehrijven van den We1Eer~

~jabi11e, van Morija (Basutoland) nan den Moderator der Synode,
~rakking tot hot Colportatiewerk onzer Kerk.

Do P,edikent van Pliilppoli~.

WETS BEPALINGEN.

G-emeen 10~ Do Syuode benoeme eeno Colportatie Coinmissie, ann welko
(N~ot bJtI eden Kerkeraad jaarlijks versing doen zal, wolke Coinmissie op hara
a Jagors~ ~nrt jaarlijks eon aigerneen Rapport nan do Synode zal doen.
Ru1ppr~.

De Predikant can Phili~ppo Us

~Jc1eiibu~.~, f~ergei. Artt. 306 en 307 der Kerkewot en de Notnien day Synodo

Verg. 1884, blz. 675.
Dc S~i’iba.

20. Do Synode voege toe ann Art. 117: “en sal deze daartoe
CC?,St gerechtigd zija, na do publicatie zijner benoeming in het Offi
cI~ol Orgaan dor Kork.”

ZStOlij1c~ 21. Worde toegevoegd ann Artikel 204, let a : “Welke Certificaton
en door do respeotieve Kerkeraden in ontvangst zullen worcien genomen

en bij de Archievon bewaard.”
De Pied. van Eden barg.

WETsvERKLnoIKGEN.

Sr Go
flg en 22. De Synode verkiare do strekking van de wet bij. Art. 80;
Moern. ten opziohte van “Doodregistors.”

van
Dc Kerkei’aad van Edenb erg.

23. Do Synode neme hot besinit van den Znidelijken Ring, in
sake: “Memorie van den Predikant van Bloemfontein, namens en

naar op verzoek van den heer N. van Ziji, Bodleysfontoin” en do
behandoling, welko gemolde momorio aldaar to beart gevallen is,

~ in revisie.
I Dc Preci. van Bloemfontciu
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24. Do Synode verkiaro, of hot Synodaal besinit van 1884, ten op
ziclite van de wijziging in de Contribution voor hot Pred. Pensioen
en hot Sustentatie Fonds (do Notulen, blz. 679) volgono Art. 160
kracht van wet had, nadat hot genomen was, ja of neon ;—voorts,
of de Synode oordeelt, dat mitsdien, de Qaaostor der Synode en die
der Ringen verplicht waren zich daaraan to houden en overeenkom
~tig hetzelve to handelen, ja of neen.

Do Fred. van EdenbiLrq.

25. Do Synode spreke zich uit, of do bepaling omtront Lidmaats
cortificaten aau “reizonden on trokkenden” (de Syn. Notulon 10
Mel 1865, blz. 7) ziendo.op de “slotbepalingen.” van het Kerke
Iijk Wetboek, bis. 146, let. d. nog kracht van wet heeft, ale niot in
~trijd met Art. 77.

Ee .Predikant van Edenbz~rg.

WETSVERANDERINGEN.

26. Ten einde do verechillende 6-emeenten dor Kerk de gelegen
lieid to geven om met de Algomeene Vergadering, on de Predikanten
~m met do versehillende Gemeenten bekend to worden, zoo verga
dere de Synode orn hot derde joar te Bloernfoutein en telkens tue.
cohen in om bet ander jaar op eon of ander Dorp.

De Fred. van Phi lippolis.

27. De Synode vergadore om do twee jaren.

Do Predikcad van Srni~hjield.

28. Do Synode bepale:

a. Dat do Credentialen dor Afgevaordigden, des avonds veer do
opening der Synode aan de Synodale Comnaissie, in do Consistorie
kamer dor Kork, alwaar do Synode staat gehouden to worden, zullen
worden overgelegd;

b. Dat do Synodale Conamissio doze Crodontialen naga en bij d.
opening der Synode do namon der Afgovaardigden oplezo, die op
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WrTsv~RA~c DJ~R~NG.

33. Aaiigezien bij do “Aanneming” van Lidmaten reeds een~
Leges van lOs. wordt geheven1 zoo besluit de Synode: dat voortaan
Kerkelijke Attestation en Certifleaten gra1~s worden uitgereikt.

Dc .Prcclikun t vm~ 13~wetsdciip.

WE’rsoNTwERr.

34. Aan elk Lidmaat eener Gemeente wordo, na de “Voorsi~o1-
ling,” eon Bowija van Lidmaatschap overhandigd, dat in heb bezit
van zoodanig Lidmaat kan blijven.
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Rapport van den Scriha Synodi.

~n do Hoog.Eerw. Vergadering der Synode van 15 Mei, 1885 en
volgende dagen.

De Scriba der Synode heeft de eer, met verschuldigde Iaoog.
- ‘ bij dezo aaa uwe Hoog.Eerw. Vergadering voor to leggen:

Het Synodale Brievenboek en

I pakket: “Synodale Archieven.”

Deze stnkken spr~keii voor zichzelven en het tusschen-gebeurde
sedert do Synodale Vergadering van 1884 (voor zoover dit den
Scriba geldt) wordt daardoor naar vereischte voor de aandacht van
uwe Hoog-Eerw’s: Reehtscomm issie—ten fine van rapport—
gebracht.

Bij name nogtans zal uwe Regtsconimissio er op kunnen letten,
dat eene correspondentie word gevoerd, o. a. omtrent do “Aete van
~Bevestiging” enz van den. Predikant van Lindley en dit om dozen
~broeder, ten opzigte van zijne “ Acte van Bevestiging” to hu~p to
komen en de orde in do Kerk te handhaven (zio Brievenboek,

~Nos. 740 en 745.)

Ook andere correspondontien, hetroffende do “Handoponing,”
“Bevestiging” en dergelijke, mogon door uwe Hoog-Eerw’s.
Rogtscommissie worden ingozion.

Zoo ook, omtrent “ Wederdoopers-gezinden :“ Brieven Nos. 783
en 784.
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Aan de opciragt der Synode, otntrent hot doen bekend stellen bij
do Kerk van “Zuid-Afrika,” van Legitimation door de Kerk aihier,
i: voldaan. (Zie hierover missiven Nos. 736 en 744.)

Omtront het “Inbinden” der Synodala Arohioven is or gecor~
re~pondeerd; doch dit work is nog niet aanbesteed.

“Acten van Bevestiging” hebben door den Scriba niet kunnen
worden uitgereikt, o2ndat de “Acte van Admissie” (bij Artikel
802 vormeld), in geen geval, flog aan hem was voorgeJogd.

Onder do Archieven zijn or Beschrijvingspunten en stukken, t,
laat ontvangen om to wordon gepubliceerd; waarovsr uwe HEw.
Vergad~ring zelve besohikken kan.

Uwe Hoog-Eerw~s. Commissie (de Regtscommissie) gelieve to
refererea naar do Diverse Stukken onder “Kerkelijke Finantion.”

Met verschnidigde hoogachting,

Uwe Hoog-Eorw’s. d.w. dienaar,

ALBS. P. MEIRING,
Scriba Synodi,

P.S.—~-Heden, 15 M~i 1885 ontvangen flog 3 stukken, gemerkt.
reopectieviijk:

AA. Memorie omtrent “Do Fakkel,”

BB. Memorie van Parijs.

CO. Schrij von omtrent Corportatie.

ALBS. P. If,
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~ipport van de Algemeene Synodale Com~.
missie over het Kerkjaar 1884—1883:

~ Do werkzaamhedon van do Synodale Commissie, gedurende hot
- ~e1oopen Korkjaar, vielen ZOO zoer zamen met de algemoene
[angen der Kerk, dat onwillekenrig al do stukkon dier Cominissie

~a ann het overzigt zijn voorg~1egd van uwe Hoog-Eerw’e.
,jtscommissie en Commissie van Rationarii, we~ko Commission

,~ eon en nuder, dat do overweging der Synode verdient, nan haar
F sullen voorleggen.

Wij hobbon her hot oog op do aanvrage om “Handopening
tot hot beroepen en oni ondersteuning nit hot Theol. Studentea
Onderstounings Ponds.

Ann do Synodale Commissie was door do Synode ~peciaaI opgo
dragen een Horderlijken Brief to verzendeu aan de Gem eenten van
Frankfort en Vrode (nott. blzz 662 en 681); doch zoodanigo
Uerderlijke Brief is ann do Synodale Corn missie niot toegtzonden
geworden.

Voorts was speciaal aan de Synodale Commissie opgedragoi~, do
vraag omtrent Getuigsohriften van Lidmaten der Kerk, onder don
Predikant Us. Venter, vroegor van de Gereformeerdo Kerk.

Do Commis~ie heeft in doze gecorrespondeerd en anderzine
~ daaromtrent informatie zoeken in te winnen; doch zij hoeft g one
~ gefloegzalfle inlichtingen over do zaak bekomen om uwo Roog

nerkt ~ Eerw’s. Vergadering daarover to kunuen adviseren.

Eindelijk, uwo Hoog~Eerw’s. Comrnissie heeft in hot af~e1oopon
jaar eon Biddag n.itgeschroven, mc~t bet oog op do groote droogto,
die teen in sommige streken des lands heeft goheerscht.

C. FRASER,
0. 8. MORGAN,
ALBS. P. MEIRING.

llloemfontoin, 21 Mci 1885.
D

I
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Rapport van de Regtscommissie.

Aan den [{oog-Eerwaardigen heer Moderator cler Synode dc’-~ Ned.
Ger. Kerk van den Oranje Vrijstaat.

H000-EErtN. Heen !—Uwe Commissie heeft, volgeus do iastge
ring daartoe ver~trekt, eene vergaclering gehoudon op Maaodag, 18
Mci j.1., en bet rapport van den Soriba Synodi en andere haar over
handigde stnkken in overweging genomon, en heeft de eer bet
volgende te repporteren

A.—Omtrent do bevestiging van den predikant van Lindley i~
het aan uwe Commissie nit de gevoerde eorrespondentie met den
Consalont van Lindley en den Hoog-Eerw. Aeturins der Synode
der Nederduitsch Gereform eerde Kerk in do Kaapkolonie gebleken,
dab de WeI-Eerw. hoer ~Ubertijn geordend word be Clanwilliam en
bovestigd om be arbeiden ols Leoroar in Namaqua~and—datevenwe1
door verzuim van den Sct’iba des Rings van Olanwilliam van de~e
Ordening en Bevestiging goon beriehh gezondon word aan den
Act narins Synodi der Nederduitseh Gereformeerde Kerk in do
Kaapkolonie—dat, dientengevolge, do bij de wet (Artikel 301)
vereisebte Acte van Bevesticing ann de ~Vel Eerw. beer Albertijn
niet word tee hand geateld—dat de Wcl Iferw. beer Albertijn
evenwel eon bewijs vertoond heeft van zijn Ordening ann den
Pracses van den Ring van Clanwllhiam—dat do Consnlent van do
gemoe~to Lindley, naar welk gemeente do WeI-Eerw. beer Alhertijn
een beroep had aaugenomen, dat bowije tot zijue Bevestigin~ als
Leeraar dier gemeente yoldoende heeft geacht.

UWQ Commissie adviseert dab de Synode in de zaak beruste.
Evenwel bohoort de leeraar van Lindloy de Acte zijner bevestigiug
zoo spoedig mogelijk nan den Scriha Synodi to doen toekonien.

Omtrent hot sa1ari~ van den Tioeraar van Lindley, adviseert awe
Commissie dat heb eaIari~ horn zal worden nitbetaald voIgen~ de
regels daaromtroub door do Synode vastgesteld in hare Vergadering
van 1882 (zie Synodale Notulen, bladzijde 525.)
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E.—EIet is awe Commissie uit daaromtront gevoerde correspon~
dexitie geb1eke~, dan aan do opdraoht em eon Horderlijk Schrijven
~an de Wederdoopers to Frankforb to richten niet is voldaan.

C.—Aaugezien hot aan awe Commissie gebleken is, dat do Scriba
Synodi aan oenige onlangs bevestigde Leernars geen Aete van Bove~.
tiging heeft uitgeroikt, onidat hera goon Acte van Adinissie werd

c1~ Ned. aangeboden, zoo is haar acivies dat do bedoelde leoraars ~n
spoedigste voldoen nan Artl&el 302 der Kei’kewet, opdat hun ook
~Ie Acte der Bevestiging kunnen worden gegeven.

~o ~aat~e.
ndag, i.~ D.—Aangaaude een memorie van den WelEerw. Kerkeraad van

Parijs orn predikant’s salaris te bekomen, adviseert uwe Cornmissionar oVer.
eer het dat, zoo do fondson zuiks toelaten, nan hot, vorzoek van Memoria

listen behoort to worden voldaan.

indlcy i~ E.—Omtront eene memorie van den heer Borekenhagen aan
niet den gaande “Do Fakkel,” inhoudende dat hot getal inteekenaren verre

Syriodo beneden do verwachting is gebleven, en dat hij do huip der Synode
~eb1elcen, noodig heeft, besloot uwe Oonimissie, na rijpo oveoweging, ann to
illiam ~ bevelen, dat £60 nan genoemde heer uit de Synodaal kas wordt
evenwe~ betaald.

ran de~e
arm den ~.—Een verzoek van ouzen Zendeling, de Eerw. Minnaar, om
rk in do ondersteuning, aangezien hij voornemens is ziju Admissie Exarne~
rel 301) eerlang te doen, in overweging genomen hebbende, besloot uwe

Commissie to adviseeren dat, zoodra de hoer Minnaar zijIl Admissie
Examen zal hobben afgologd, ziju verzoek in de ganstigste overweann den

van do ging zal worden gonomen.
Xihertiju
gin~ als G.—Uwe Coinmissie adviseert esnige te Iaat ingekomen Besehrij

vingapunten in behandeling te nemen.

beruste. n.—Aangaande eene memorie van den Kerkeraad van Wepener,
estigiug omtrent eon verechil in de greusbepaling tussehen de gemeenten
ion. Weponer en Dewetsdorp, adviseert uwe Commissie dat doze

nlemorio worde verwezen naar den Zuidelijken Ring.

ert uwe
gens de i. —In overweging genomen hebbende eenige brieven van den heer
~aderipg Mabille omtrent Coiportage, besluit awe Commissie doze zaak nun

de ernatige overweging dci’ Synode ann te bevelen.
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~x.—Een mit of moor onverstaanbaar sehrijven van aekore hee
van Bo~iillon, uit do gomeente Frankfort, wnrde bea~itwoorcI me
~verwijzing near den Kerkeraad zijuer gemeonte.

C. FRASER,
A. A. VAN ~ LINGEN,
C. J. H. KRUGER,
A. H. LATEGAN,
W. L. yAN DEN HEEVER,
P. A. C. VAN HEIJNINGE?
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Versiag der Synodale Zending Conimissie aan
de Hoog-Eerw. Synode van 1888.

~oog-Eerw. Hoer,—

Uw Hoog-Eorw’s. Zending Commisgie heeft de ocr het volgonde
zuede to deelen

J.—OMTRENT HET ZENDING WERK TE WITZIESHOEK.

Do bijdragen in het afgeloopen jaar door do verschillonde Gemeen
ten waren vrij geregeld, hoewel gering.

Wat hot Zending work to Witzieshoek zelve betreft, heoft do
Zendeling hot volgende medo to deolen

1.—Do Godsdienstoefeningen worden nog gerogeld des Zondags
tweemaal gehouden, behalvo gedurende de winter maauden, wan
neer de Naturel]en zoo laat komen dat do dieust slechts na den
iniddag kan aanivangen.

Be opkomsten ter Eeredienst waren moor bevredigend, en in
yele gevallen kon hot opgemerkt worden, dat ooren en harten
geopend waren, toch sehijnt hot Evangelie Woord voor velen eon
doffe kiank to ziju. Do kiassen voor Lidmaten en heilbegeerigon
wordon eons in do week gereg&d gehouden. De Zendeling houdt
van tijd tot tijd ook diensten bij Heiden kraleni. Be Zendeliug
gaat voort met die diensten bij Cobus Motha; do Cateeheot Jasson
bezoekt goregeld de kraal. Do Bidstonden worden gerogeld maan
delijks gohondeN en good bijgewoond.

2.—Dc woning van den Zondeling vorkeerde in zulk eenen bouw~
valligon toestand, dat awe Commissie het noodzakelijk achtte eenige
reparation to laten doen. Hot Kerkgobonw is to klein bij gowonc
gelegenheden, en op verre na to klein bij buitezigewone gele
genheden. De Zendeling heeft dorhalvo, in overleg met zijne
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ouderlingeri en gemeenteleden door colleeteeren met eon bouw.
fonds begonnen, dat echter flog klein is.

3,—In het afgeloopen jaar zijn 13 voiwasserlen gedoopt, 14
~angenomen, 5 kiuderen gedoopt en 5 paar gehuwd. 48 bereiden
tich tot de aauneming voor. Do Echtgexioote van den Zendeling
hooft con Zangklas en Werkgezelschap.

4.—Dc opkomst der kinderen naar de 4 scholea to Witzieshoek
is beter.

Do school te Thaba ‘Tseu, die wegens gebrek aan kinderon bijna
gesloton word, is na aanmoeding door den Zendeling en eon lid der
Commissie, wedor in bloeienden toestand, en felt nu 25. Ret getal
der leerlingen is overal toogenomen en bedraagt,volgens do registers,
138; do gemiddolde opkomst 118. Dc vorderingon geven vol.
doening.

Uwe Commissie heeft de noodzakelijkheid gevoeld aan oeno
Opleidingosehool voor naturel Onderwijzers on Catecheteri on tot hot
opriohten daarvan reeds stappen genomen. Zij hoeft daarloe eon
somma golds nit do Zonding.kas beschikbaar gesteld. Hot is haar
echtor nog niet gelukt eon geschikten porsoon to vinden om den
Zandeling in dit work bij te staan. Do Eorw. hoer Minnaar bereidt
inrniddels eenigen, vooral Onderwijzers ale Catechoten voor. Hot
doet uwe Commissie eohter leed to moeten berichten, dat do belas
ting voor hot Onderwijs gehovon slochts £60 2s. 9d. instede van
£115 5s. ale in hot vorige jaar bedraagt. Pit is to wijten aau oor
zaken nader door owe Commissie te beoordeelon.

Be vrees bostaat dat sommige scholen, nit gebrek san fondsen,
~ul1en mooten gesloten wordon, hotwelk zeor to bekiagon zen
wezon.

5.—Twoe loden der Commissie hebben in ‘t afgeloopon jaar
Witzieshook bezocht, en hot Zendingwerk en do Scholon aldaar
geinspecteord. Zij waren over ‘t algomeen tovreden met hot work
,,ldaar.

Do Zending Gemoente verkeerde toen in eenon onstuimigon toe~
stand, aan versehillendo oorzaken to wijten. Ret is der Commissie
golukt rust on vrede to herstollen,
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11.—GEMEENTEN VERSLP~GEN.

1.—’~~1NBURG——De Zending is nog in do handen van ‘t Wesley
a~nseh Kerkganootschap. To Ventersburg is zij in do handoii der
J?ranscbe Zending.

2—FAuRESMI’rH.—Ook is de Zondilg hier in do handon der
Wesleyanefl.

3.—SMTTHFIELD.—De Zending aihier is nog altijd in handen van
bet Franeche Zending Genootechap onder beheer van den nog altijd

na ~ ijverigen Dr. Lautre.
Le~ W
tal 4,—BL0EMFONTEIN.--—De Zending aihier is in handen van andere

Kerkgenootsehappen.

5.—IIARRISMITH.—GOen versiag.

6.—BOSnOF.—Geefl vorsiag.

7.—JACOBSDAa.-—G000 versiag.
.Ofl
Ldt 8.—KR00NSTAD.—Aldaar is ~le Zending in handen dor Wesley
[et anon. Men hoopt echter spoedig ze~f daarmede to beginnen.

9.—PHILIPPOMs.—Ret werk gaat aldaar geregeld voort. Do
Koster houdt er tweemaal ‘s Zondags dienst in ‘t Hollandsch on
eons in do Kaffertaal door cenen Catocheet. Do plaatselijke
Leoraar hondt des avonds dionet voor doze gemeente en bediont do
Sacramenten. Er zijn 28 aangenomon en gedoopt. Er is eene
Cateehisatie kias tweemaal per week en eene Dagschool voor kleine
khideren. Do gemeente bestant uit 430 zielen, 106 lidmaten ; 11.
kiñderen en 28 voiwasgenen zijn gedoopt, en 3 paar getrouwd.

iar
~ar 10.—EDENBURG,---Hier zijn geeno nieuwe lidmaten in ‘t afgeloopen

jaar yoorgesteld. Do Leeraar houdt eons des Zondags dienst voor
doze gemeente. Some neomt eon lid des Kerkeraad~ ook de dienst
~waar. Ret geregeld work onder do Naturellen heoft veel geleden

~—~-~-s do ongtinstige verbouding van den Catecheet Toch ziju or
si, Len lie nan do gemeente getrouw bleven, en hare belangen met

~~behartigen. Do Zending gemeente hoopt spoedig to begin~en

a
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~et i~ot bouwon van eon Gesticht. Godeolte van bet bouwniateriaal
is gereed. Er is a~ndaeht bij do prediking. Over de zedelijkheid
wordt niet geklaagd.

11.—BETH LEIIH!5.—Hot werk gaat aldaar gezegend voort. Aldaar
aiju 4 voiwassenon gedoopt en in de gemeento opgenomen, een
veel gt’ooter gotal bereiden zich oehter voor tot hot Iidmaatsohap.
Eon good opzicht wordt over de gemeente gehoaden, en hot godrag
der leden is onburispelijk. Do opkomsteu naar do Godsdienstoefenin
gen en Avondsobool zijn redelijk goed. Be plaatselijlce Loeraar
bedient do Sacramenten. Do Catecheet arbeidt ook voel onder do
Naturellen op do buitenp~aatson, en geniet over het algemeon do
zamenwerking en ondersteuning der blacken. Bij afwezigh~id van
den Caiecheet wordt godsdienst gehouden door den Leoraar of een
Iii van de Oornmissie van toezicht. Er zijn blijkeu van hot bestaau
van ernst en geostelijk leven hi do gemeente.

12.—RouxvILaE.—Geen versiag van doze Gemeonte ontvangen.

13.—WEPENER.—Do plaatselijke Zending wordt behartigd door
den piaatselijken Leeraar. Er is eeoc Commissie bestaande uit
drie Korkeraadsleden om opzicht over deze gemeente to houclen, en
a~n ~aar bet Woord te brengen. He~ Avondmaal wordt vierrnanl
‘a jaars gevierd, on het getal communicanten variecri tussehen do
20 en 30. Ia hot afgeloopen jaar zijn er 7 volwassenen aangeuo
men. Hot werk wordt thans niet zoo good behartigd a~s Loon or ecu
plaatselijken Zendeling was. Be behoofte aan oenen plaatselijken
Zendeling wordt zeer gevoeld.

14.—FICKSSURG.—-Hef Zending werk gaat hior voornit. Daar is
~og geon Gcstieht, maar men komt bijeen in eon geschikt geboa~r.
Er is nog goon Catecheet, maar eon lid der naturellen Gemoonte
gaat voor. Er zijn pogingen aange’~ ~n’1 om eon erf van hot Gon
vernenient to krijgen ten eindo ~n p oen Gesticht te plaatson.
Be aitalag is nog onbekend. Er is ~u kiourling godoopt en aan
gonomon, en eon hnwelijk kerkolijk ingezegend.

15.—LADvBun~D.—Geen versiag ontvangeo.

16.—FRAi’ KF0RT.—Goen versiag ontvangen.

17.—UEILER0N.—Aldaar zijn 21 volwassenen gedoopt en aauge
nomen en 12 kinderen gedoopt. Be Catechisatie-kiassen tellen 46.
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~e geineente telt 91 leden. De zedolijke toestaud is rodolijk
gezoud. Ret Avondma~l word gerogeld gevierd. Er is reeds £40
gecolleeteerd voor eon Zending gesticht. De belangstelling in doze
~aak neenat toe.

l8.—BULTF0NTEIN.—Het Zending work heeft veel door de pok~
ziekto en droogte in doze gemeente geleden ; dock bet work is weder
met nienwen mood begonnen. Do Gouvernements Onderwijzer, 4~
beer van Bouillon, verleent zijne hartolijke oudersteuning aan dit
werk en gaat do gemeente your. Wegens gebrek aan ecu goschikt
lokaal, worden do Godsdieustoefeningen in bet wagenhuis van de
Pastorie gehouden. Be opkomsten op hot Dorp zijn zwak.

19.—BRANDF0RT.—Do Evangelist arbeidt met grooto zelfopoffe
ring. Op den tweeden Zondag in Februariii. werd voor ‘t eerst
Avondmaal gevierd. Hot gaat moeielijk met hot vinden van ie
golden voor het salaris van den Cateeheet.

20.—LINDLEY.-----Het werk aldaar vordert. Er ziju 93 lidmaten;
20 volwassenen zijn in hob afgeloopen jaar gedoopt en 24 kinrleren.
Er is een Gesticht tot stond gekomen, hetwelk zeer doeltnatig is.
Be Sacrameuten werden geregeld bediend. Er is eec grooto aan
yraag om Bijbols en Gezangboeken, on ve~en zijn reeds van do hand
gozet.

21 .—H00PSTAD.—Geeu versiag ontvaugen.

22.—SENEKAL.—Het werk heeft hier eon nienwen stoot gekregen
doordat do Kerkeraad cone Commissie benoemd heeft mu de
belangen der Zending gemoonte to behartigen. Ook h~bben ver
~cheideiae jonge Lidmaten hnnne medewerking toegezegd, en die
gewillig zijn voor dat doel te collecteeron. Hot materia~L voor eon
nieuw Gesticht is grootoudeels bijeen,en or zal waarschijnlijk spoedig
eon begin gemaakt worden met hot bouwen.

23.—B EwErsDoRP.—.Geen versiag ontvangen.

24.—VRsDxFoRr.—Hier bestaat geone plaatsolijke Zeziding.

25.—VREDE.—Geen versiag ontvangen.

26.—PARIJS.—Geeu versiag ontvangen.
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Uwe Comnaissie ge~oo]t zich bij doze goroepen do wenschelijkheid
jilt to drukken dat al do Gorneenten zich deze zaak aantrekkon; ook
die waar de Zending in handon is van andere Kerkgenootsehappen.
Er blijft steeds voor onzo Kerk een arbeidsveld open onder do
Naturellon op do buitenplaatsen.

Uwe Commissio hoeft ontvangen eon sehrijven van don Predi..
kant van Lindloy, namens eenige Catecheten in versohillendo
Gemeonten werkzaam, waarin dezen verzoeken of van wege d&
Synode eene jaarlijksche toelago to outvangen, of van wege de
Kerlceraad eon vast salaris. Uwe Commissie acht hot ~oodzakelijk
dat de Synodo eene aanboveling doe aan de plaatselijko Kerkeraden
em, waar zuiks niet geschiedt, met geldelijke ondersteuning hunne
Catecheten to gemoet to komon.

Vortrouwende dat Uw Hoog-Eerw’s. Coamissie aan hare opdracht
voldaan heof~, hebbon hare loden do eor to zijn,

Uw Hoog.Eerw’s. D.w. dienaars en brooders,

C. P. THERON, Voorzitter,

A. A. vAN DEn LINGEN, Penningmooster,

R. H. VAN DE WALL, Scriba.

Financieel Versiag dor Zending Commissie.

A.—De boeken van den Penningmeester toonen een balans of
voordeelig saldo in kas groot £261 17s. 8d., zeggo £261 17s. 8d.
(van Philippolis £4 8s en van Wepener 9d. ontvangon, lieden 19
Mel 1885.—A. VAN DER LINGEN.

~.—Het versiag van ontvangeno golden toont aan dat niots is
opgebracht door do Gemoenten Bloemfontein, Bethulie, Ladybrand
en Dewetsdorp.

c.—flaar sommige Gemeenten slechts gedeeltelijk aan do wet
voldaan hebbon, door sleehts eene collecto to overhandigen, meent
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‘Jo Ponniugmeester bet zeor wensehelijk dat de Afgevaardigden, die
F~eIden voor do Zendingzaak medegebracht hebben, ten eerste aan
Jon oisch der wet in deze voldoen.

p.—Door eenen vriencl der Zending word aan den Penning
~eester eon cheque groot £50 overhandigd.

ilende
go d~ E.—-Onder do uitbetaalde en ontvangene gelden vindt uwo

~j0. 1~oog E W’s. Commissie dat nan den Wel Eerw. A. Mabilie is uitbe-~
kelijk ~aald £48 lOs. Terwijl nan Ds. Thoron en door born aan den
rade~ Penmngmeestor werd overhandigd £7 4s. voor verkochte boeken.

F.—De ge~den zijn gedeponeerd in do Nationalo Bank. Zoo de
cheques door de Nationale Bank iaitbetaald zijn (eene cheque~
£12 nan Catecheet Jason ingesloton) zal er eon voordeelig snide
xijn van ... ... ... ... ... ... £226 7 5

In handon aan Stamps ... ... ... 1 0 9
In Kas aan latere ontvangene geideu in han..

den van Ponningmeester... ~. ... 34 9 6

£261 17 8

I c+.—Op hot Financieol Versing van den Zendeling is eon to kor~
I ran £5 9s. 9d. Do Ponningmeester dor Z. C. oordeelde hot beter to
~ ~ijn geene ~iitbotaling in dezo te doen, alvorens instructie van do

Zending Commissie te hobben ontvangen.

F Vertrouwendo hiermede voldaan to hebben nan den oisch der wet;
noemen wij one met ware hoogaehting,

C. P. THERON, Voorzitter,
H. H. v~ DE WALL, Scriba.
A. A. VAN PEE LINGEK, Penningmoostor.

Bloemfontein, 18 Mei 188.5.

P.S.—De Penningmeester der Zeading Comn~issie wonscht onder
do aandacht der Vergadering te brengen dat hot wen~cheiijk is don
Eerw. Zendoling te vragon, hoe hot met de Inkomsten on Uitgaven
voor do Openbare ChristeUjke Scholen to Witzieshoek staat.

A. A. VAN PER LINGEN, Penningmoester.
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Door de Gemeenten van de Ned. Geref. Kerk in den Oranjevrij..
~t~t wérd er aan den Penniugmeester verzonden :—

ONTVANGEN VAN DE GEMEENTEN.

Winbnrg
Fauresmith
Srnithfie~d
Bloemfontein
Harrismith
Boshof
Jacobsdal
Kroonstad
Philippolis
Edenburg
Betkulie
Bethlehem

Rouxville

Wepeiier

Fioksburg

Ladybrand

Frarikfort

Helibron

Bultfonteiu

Brandfort

Lindley

Hoopetad

Senekal

Vrede

Vredefort

Dewetsdorp

Parijs

.,~619 8
1012 9
14 7 9
000
815 9

12 2 0
1113 9
763

10 8 0
876
000
359

918 0

560

500

000

310 3

1411 0

460

600

219 6

216

283

414 6

210

000

203
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~ekort i~ Kerkekas op 31 Maart 1884
~. W. Bayly & Co. voor Harmonium
~eparaties op Staties.eigondom en Kerk
~~olkgeld voor 12 maanden
~aohtmaa~s wijn ...

4~andegg ijzeren pencen
Kloine benoodigdheden voor Statiegebruik

£9 5 ~
10 17 9
969
080
186
050
599

£42 18 11

£9 5 8

1017 9

416
12 0 0
130
119 6
311 6

£42 18 11

De Ondergeteekende cettifioeert dat bovenstaaude, vargeleken met] ds
kerkboeken, correct is.

I
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~jnantiee1 Versiag van de Ned. Geref. Zending
Gemeente te Witzieshoek, loopende over
het jaar eindigende 31 Maart 1885.

INKOMSTEN.

5nningmeester Zending Commissie voor tekort in Kerkeka~ op
31 Maart 1884

~ol1ekte voor Harrnoninm ,., .,.

Iaohtmaal Kollekten ...

5nkoffers van onders bij ‘t doopen van hunne kinderon
~srlijksohe dankoffers van nieuwe Lidmaten bij eanneming
ollekte dienst bij Cobus Motha ...

Tekort

Witzieahoek, 1 April 1885.
8. MINNAAR, Zandeling,
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Versiag van den Staat der Zondaqschoien i~
de versc3hillende Gemeenten der Ned. Geref.

Kerk van den Oranje Vrijstaat, Art. 132,
ann de Hoog Eerw. Synode.

Uwe Commissie wonscht in do eerste plants de aaudaeht do~
RoogEerw. Vorgadering to bopalen bij hot versiag der vergadering
yan de Zondagsobool Vereeniging gehouden te Brandfort op den
27ston Maart j.l., zooals medegedeold in do Fctkkel van April 13.
Daar vinden wij medegedeeld,” Nagenoeg allo versiagon spraken
van weinig vooruitgang, geringe bolangstelling enz. Verder dat in
bi~na ails Zondagsoholen, daar vertegenwoordigd, Roosters en
kaartjes worden gebruikt, torwiji soinmigen wensohen tot denKinder
bijbel terug to keeren. Ook kwam daar ter sprako, naar aanleiding
van het vorsiag van Heilbron, hot nut van Kinderfeesten en word
het volgonde besluit gonomen.—” Doze Conferentie hooft met ge
~oegen vernomen het groote nut en den zegen, die do Kindorfeesten
hebben tewoeg gebragt, en wensehen alle gomeenten. waar Zondag
seholen gehouden worden nan te bevelon van tijd tot ti~d zoodanige
KindorfeestOfl te houden.

Do vraag word daar geopperd “ Zou heb niet mogelijk ziju een
eigen Rooster voor Zuid Afrika of ten minste voor den Vrijstaat te
hebben, en of hetnietwensehelijk zou zijn eon eigen Orgaan te hebben
waariu de Zondagschool lessen kunnen besproken worden, en den
Onderwijzers wenken gegeven.” Hierop word geantwoord, waarom
overgegaan tot do onkosten van eon niouw Orgaan waarom Diet de
Fakkel gebruikt? Waarop men besloot dat vooreorst een paar
bladzijden van den Fakkel gewijd kondon worden nan de helangen
der Zondagschool.

Van BLOEMFONTEIN wordt medegedeold :—Mon heeft we1 dauken
~tof en voel dat den broedors moed geoft, doch ook bier is or to
kiagon over geostelijke doodshoid, die to meer verontrust wanneor
men bedonkt, dat hot opkomond goslaeht—do lammoron dor kudde
—de schadolijko gevolgen mooton ]ijdon.—Gerogeld olken Zondag
wordt Godedionstig onderwijs aan do kindoron inodogedeeld, waar

~nen roden hoeft te geloovon dat do zegon des Allerhoogste rust.
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Door velen evenwel wordt do Zondagsschool zeer ongeregeld bijge
wooed. Betrekkelijk weinig kinderen van onze kerk in do stad woon
aclitig, maken van dit voorregt gebruik, terwiji. de buiten kinderon
de school in het geheel ziiet bezoeken. Ret aantal kinderen op hot
Z. S. Register bedroeg 106, gemiddeld getal 83.—Er zijn 13 onder

~ wijzers en ondorwijzeressen. Vier van do jonge broeders hcbbon
nit oigen beweging don wenseb. to kennen gegove~ in de Z. S.

~ werkzaam te zijn. Elken Vrijdag avond komea de ondorwijzers
in de Pastorio bijeen tot gemeenschappelijk gobod en ter behaude
ling ~an do Les voor de Z. School. Men verlangt zoer naar de
zamenwerking der ouders, en vooral naar godzaligen invloed op do

~ng kinderen en do huisgezinnen. Wegons oigenaardigo moeijolijkheden
hoof t men do kindoren niet gelijk andore Gcnootschappen aihier op

13. eon picnic kunnen onthalen, doch heeft mon met onitront 160 leer
lingon en vortegonwoordigers van andere scholen eon genoeglijk
avond in het Dames Instituut doorgobragt. Bodenkondo met welk

en govaren ooze kinderen bodreigd worden is hot hoog tijd dat chris
er- ten onders in hot huis en alien die in de Z. Scholen onderwijs goven,
rig elkanders barton verblijden en elkanders handen storken, dan zal
rd het zinrijk woord eons Fransehen Staatsmaus, door do Kerk van

Rome zoo wol versbaan, in ons geval bewaarheid worden “Goof
en inij de kinderen on ik hob do toekomst.”

Van PIIILLIPPOLIS vernemen wij ~—Do Zondagschool wordt bij
ons gerogold gohouden onmiddelijk na den afloop van de morgen
dienst. Er zijn tnsschen do 70 en 80 kindoren die geregeld de
Z. School bijwoonon. Ret gotal is soms 200 naar dat do opkonast

to dor gemeento is. Er zijn 5 Onderwijzers en 3 Ondorwijzoressen.
en Als liundleicliny voor de lessen wordt het boekjo “Dc Kindervriend”gebruikt. Eon hoekjo dat wel tot handleiding kan worden aanbe

en volen. Elken eersten Zondag houdt de loeraar oene toesp~ank tot
d de kinderon. Do collekte dor kinderen wordt bestood ~. Ter betal
a ing van do “ Kindervriend ~“ 1’. Per stijving der zending collekto.
en 0 )k is or dit jaar eon Bib1ioth~olc in vorband met do Zondagschoolopgorigt. Do Onderwijzers komen eons in do maand in do Pastorie

bijeen om te bidden en de belangen der Zondagachool to bespreken

U- EDENBuIIG.—Hior wordli geregeld Zondagsschool gehoudon onder
te do biding van den Leeraar. Hij goniet do huip van oenige zusters.
or Do lesson in do Kerkb&~e aau do hand gegeven worden gevolgd.
de Do opkomst die soms zoor goring is wisselt zich af naarmate van do
ag opkomst der gemoente. Bij gelogenheid van bet Avondinaul heoft

ten Kinderdionst pla~ts. Do lessen worden meestal, en vooral door
st. do jongere kinderen good geleerd.
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~el~ngstelliUg ontstaan om buurt Z. School te honden. Do Z~
SchoolroostOr8 en gekleurde kaart~e~ werken goed, t~rwiji oo~
~oekjes met plaatjes iR Ohristdlijken geest ~an de kindereri ~i~n
~itgereik~.

Overigeim is aan Art. 152 der 1~erkewet door de overige Keike.
‘aden niet ~old~an gew~rden.

Wi~ hebben do eer mm te noemen, uw HEW.’s dien~t. dier~refl en
3.B. in den Heere.

H. VAN BROEKHU1ZEN, (Pros.)

C. P. THERON, (Scriba.)
]L J. MINNA-AR.

Blo,xnfonteifl, ~J Mci, 1885.
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BIJEAGE VII (Blz. ).

Versiag der Comniissie over h.et Examen van
Godsdienst-Qnderwij zers.

D. onderge~eekendo~i, leden der Commis3ie tot het afnenien van
~iet Examon van Godsdienst-Onderwij~ers hebben de oer ~n Uw.
~oogEorw. Vergadering medetedoolen, d.~t aangezien zich niem~nd
~oor tht Exanien heoft aRngome~1d, zi~iiiets gedaan hebbon.

C. FRASER,
H, J. LUCKHOFF.

~1oemfon~ein, 21 ~Lei 1885.



J~IJLAGE VIII (Blz. enz.)

Rapport van het Grey College.

Be Curatoren van hot Grey College hebben de eer mite doze,
hot volgende aangaande het Grey College gedurende do afgoloopene
12 maanden, met verschuldigden eerbied aan do HEerw. Synode t~
rapporteren :—

1._Niettegenstaaflde do drukkende finantieele omstandigheden
woarin het land verkeert, en die voor zoo menig dergelijke Inriobting
echadelijko gevolgen gehad hebben, bedroeg bet hoogsto aantal
loorlingen op hot Register, gedurende den Cttrsus, 90, en geduronde
het laatste kwartaal 77, waarvan 25 in de hoogere en 52 in d~
lagere School zijn.

2.—Er zijn geene K~ndidaten geweest voor bet Matrieulatie
Examen der Kaapsel~e Universiteit. ~an den Openbaren Wedstrijd
der scholen namen 6 der leerlingen deel, en onder hen neemt P.
Attwe]l do eerste plaats in, waardoor hij aansprak hoeft op een~
Gouvernements bears, tw. £60 stg. voor twee jaren.

3.—In bet examen in Letteron en Wetensehap tweeden graad,
zijn or 8 leerlingen gepasseord, w.~arvan 4 met lof.

4.—lJe gezondheid der leerliugon hot niets te wonsehen over, en
daartoo heeft niet alloen do geneeskundige zorg die gedurig e~n
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hen besteed word, maar ook do Gyminestieke Oefeningen waaraau i~iJ
geregeld deelgenomcn hebbon, aanmerkelijk bijgedragen.

5.—In hot Onderwijzend psrsoneol is or cone verandering ontstaan.
doordien do hoer Oiland op verlof van afwijheid naar Holland gegaan
zijnde, aldaar tot het bosluit goko~ten is, om naar hot Grey College
met terng to koeren, en zijne plaats nu door don hoer P. Elffers
aangevuld is, die ~odort zijne aanstelling, algemeene voldoening
gogeven heoft.

6.—Do Kostiarichting levert nog, als altijd cenige moeijelijk~
vraagstukken ter beantwoording op, welke ook do aandacht dcv
Curatoren verdiend hebben, en door hen in ornstige behandeling
genomen zijn goworden. Naar anleiding van een sehrijven van den
Gouvernements Secretaris insluitende Volksraad besinit dd. 4den
Jnh 1884, betrekkelijk do kostschool van hot Grey College, is hot
volgende besluit door do Curatoren genomen, den l3den Januari 11:—
“flat deze Commissie den REd. Volksraad aanbevelen zal dat do
“Hoofdonderwijzer dcv lagero school een jaarlijksch salaris van
“£250 stg. zal ontvangen en hot togenwoordige kostschoolgobotiw
“ala private woning, met hot regt om kostleerlingen of onderwijzera,
“doch geen andere personen, or in to nemen: dat van de £150
“van hot tegenwoordig salaria van den Hoofdonderwijzer (tw.
“~400) £75 ann ieder der Rt~ilponderwijzers zal worden betaald,
“ala voor Kost on Inwonibg buiten en boven het tegenwoordig
“salaris door hen genoten.”

7.—Dc Curatoren nemon doze gelegenheid to baat om den weak
uit te spreken dat do HEerw. Synode de wensche1ijkheid overwege
van voortaan bet Curatorium, indien mogelijk, alleen uit plaatselijko
loden to doen bestaan, aangezicn do ondervinding ons geleerd heeft
dat, bij do afwezijhoid van twee loden die niot in do hoofdstad
woonaclitig ziju, het sotns moeijelijk valt zaken van hot grootete
belang naar behooron te bohandelen, ja hot soms bijna omnogolijk is
het vereiaohte quorum to viuden, ter bijwoning dor vergadering.

Met verschuldigdan eerbied,

hebben wij de eer to ziju, enz. enz.,

C. S. MORGAN V.fl.M.,

Vice Voorzitter en Seerefaria.
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VEI~SLA6~ vai& d~m Staal der Inkomstcn ti~ Uitgave~t van liet Gr.y
College te Bloernfoiitein, 0. V. Staat, kopei~dr van I Mel 1884 F~
30 April 1885.

INKOMSTEN.

1. Aen Gouvernemente Toelaag
Schoolgeldon

3. ,, Aohteretallige Ranten
4. , Aohteretallige Sohoolgeldeu

Bijdragen (Gymnastiek)
s.,, Reititutlo van Salarie

1. ~er Salariseen
2, ,, Sohoolmeubelen en Reparation

Sanitairwerkon sohoonhouden van
Sohoo1oka~en ..,

4. ,, Sohoolbohoeften
Adyertentien en ander Drukvrerk

6. ,, Sehoolgelden gere~titueerd
7. ,, Bijdraag CoJ.legebibliotheek
3, ,, Pro~nreura Koeten
9. ,, Renten in do Bank

Balans op 30 April 1885—Cr,

£1650 0 0

51918 0
37 5 9

101 7 9

610 0
1515 0

£1985 8 4
3~00

62 0 0
29 10 7
12 13 0
220
500

13 2 0
~ 5 11

173 14 S

Totaul £2330 16 •

UITGAVEN.

Toteal £2~30 16 1
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STz4AT cler Fiuan~i~’n ua~ het Gre~~ C~lle~,e ‘~ ~ei’ 3O~te Apr17 1885~

BATEN.

1. A~n iohteretallige Sohoolgelden, £460 13 0
borakend op 100 0 0

2. ,, Vordering tegon den boedel van von
Hohnhoret 51 8 3

3. ,, Credit Balans op 30 April 1885 ... 173 14 8
4. ,, Balaneverschuldigd op 30 April 1885 • 327 8 4

Toteal ,,. ... £652 16 *1

LASTEN.

1. Per Sohuld overgebraoht van 30 April 1884 ... 652 11 3

Totani ... ... £652 11. ~
——~

AA~eaKnG VAN DEN TREsAUJUER.—Hot bogi~se1, do sohoolgelden to lats~
voornit betalen, werkt goed. Do sohuld van hot Grey College is in he&
a~geloopen jaar met £173. 14. 8 verminderd. Nu beotaat er kane, over eanigs
jeren do iohuld a! to botalon, en dan hot Loarmateriaal van hot College t~
kannen verboteron, waaraan er groote behoefte bestant.

Aldui opgemaakt to Bloemfontein in den Oranje Vrijstaat op heden dee.
Ostea April 1885 door mij.

DR. C. J. G. KRAUSE,

Thesaurier ran hot Grey College.

1~i~ Vorelag is correot overeenkometig Ka~boek en Bowijstnkkou Bloemfonteie.
den Sden Mel 1885.

W. H. CANISIUS,

Auditour generasi.



BIJLAGE IX (Blz. enz).

Versiag over het Dames lnstituut “Eunice.”

De Curatoron van het Dames Instituut “Eunice,” hebben de eer
~iits deze, hot volgende aangaande gemelde Inrichting, gedurendo
~Le afgeloopene twaalf mamdon, met versehuldigden eerbied, aan do
HEerw. Synode to rapporteren;

1.—Sedert ons laatste versiag, hebben eenige veranderingen in het
Ouderwijzend Personeel plaats gevonden. Mej. Hockley hecft, bij
hot oinde van haren diensttijd in Jali 11. het Institnut verlaten, en
in diezelfde maand vingen de diensten van Mej. Reimar, ondor
wijzeres in do muziok, aan. Mej. Smart keerde omtrent den
~elfden tijd nit de Kaapkolonie naar Bloemfontein terug en word in
hare vorigebetrekking van Onderwijers der Bewear School geplaatst,
on onder hare bekwame zorg verkeert doze School thans in eer meer
jloeijenden Staat. In December is Mej. Zeegers, met verlof van

~fwezijheid, van den REd. Volksraad, voor zes maanden naar
Europa vertrokken, en word haie plaats tijdelijk nangevuld door Mej.
van Broekhuizen ala Onderwijzeres van de Nederduitsche taa~.

2.—Schikkingen zijn met den WelEd. heer Canning getrc~~en
yoor hot geven van onderwijs tweemaal per week in de teeken en
~ehilderkunst, en ongeveer 12 leerlingen wonen 7ijnde lessen bij.

3.—Hot Onderwijzend Personeel is thans ala volgt:—

Mejuf. M. MURRAY, Directr~i’
Mejnf. H. BRERNER.
Mejuf. ~A. VAN BRoErnuizaN, (tijdelijk.)
Mej. M. HAMMA, Onderwijscreuen in vocale en
Mej. E. RmuAR, $ Instrumentale T~Inziek.
Mej. BRINK.
Mej. A. SMART, Onderwijzeres der Bewaar School.

Do heer L. Canning, Ondorwijzer in do teeken en schilderknnst.
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Do Eerw. Inspectenr van Onderwijs houdt voorlozing elke week
in het Institunt over de Gezondheidleer.

4.—Hd aantal leerlingen op bet oogenblik, bedraagt 57, waar~an
20 kost, en 37 dngscholieren zijn.

5.—In Juli 11. hobben twee der l€erlingen het derde kias
Ondorwijzers Examen met good gevoig afgelegd, waaruit men
duidelijk zion kan dat de Inrichting ook in dit opzicht aan het
doèl beantwoordt waartoe zij tien jaren geleden tot stand gebracht
werd. In December hebben drie nan bet Openbare Wedstrijd Examen
deelgenomen, waarvan twee met lof geslaagd sun, en nu tot eeuo
beurs van £60 stg. gerechtijd zijn (voor twee jaren), op voorwaarde
~4at zij hare studien, gedurende dien tijd, op gemeld Institnut

n -voortzetten.

6.—Tot hiertoe is bet ous niet gelukt water in den put to krijgen,
a en hoewel Curatoren onder do tegenwoordige bedrukte finantieele

omstandigheden des lands, geene vrijmoedigheid hebben om aanzoek
r bij don REd. Volk8raad to doen, om meer geldelijke onderstemming
ft in deze, toch vortrouwen zij dat hot werk niet geheel gestaakt sal
r worden.

7.—Met blijdschap kunueu de Cur~toren rapporteren dat volgons
hot nieuwe systeem, namelijk, van kwartaalsgewijs vooruit te
betalen, do schoolgeldon geregeld inbetnald zijn geworden en er eon
bat~g saldo in do kas is van £144 15s. 8~d. sterling.

8. Do algemeenc geldsohaarschte heeft aaumerkelijk bijgedragen
om bet aantal leerlingen minder to doen zijn dan het vroeger was.

9.—Onder diegenen die van elders gekomen zijude, hot Instiuiut
met een bezoek yereerd en do gelegenheid waargenomen hobben om
belangrijke toespraken tot de Ièerlingen to richteu, noemen wij den
Eerw. Gonin, van de Pilaansbergen, WelEerw. Dr. Hole van do
Kaapstad, WelEerw. Scott, uit Schotland, WelEerw. Dr. Wanger
mann, uit Berlijn, en WelEerw. A. Murray nit Wellington.

10.—Do Curatoren kunnen niet nalaten om ook bier to betuigen
dat zij grooten dank aan den REd. Volksraad verschuldigd zijn
voor do geldlijke onderstemming bun tot hiertoe vérleend, wa~rdoor
~ij in staatgesteld we,iden om het Instituut op die hoogte to houden
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waarop hot thans verkeort, en boven al danken zij don Allorhoogste
yoor den zegen welken Hij gteeds op de Inrichting heeft d.oe~
rusten.

Met verschuldigden eerbied,

Hebben wij do eer te zijo, enz. enz.,

C. S. MORGA.N V.D.M,

‘~Toorzitter van hot Curatoriu!n.

Ver.1~ag van ~em Staa~ vc*n Inleomsten em tT~tgaven van he~ Da~.tiu
I~st~t~v$ “Eunice” ~e Bloemfontein, O.V.S., voer het jaar~
30 Mizort 1884.

INKOMSTEN.
£ s.

1. Aan Sohoolgelden en teragbetaalde boekon en
andere Schoolbehoof ton ... ... ... 1485 19 3

9. Gou~ernements toelaag ... ... ..~ 750 0 0
3. Balans in 1884 .. .,, .,. ,,. 104 10 ~

Totaal .,. £2340 9 9

UITGAVEN.
£ s. d.

1. Artikelen voor hniselijk gebruik ... ... 852 2 21
~. Ropara.tie en andere werken ... ... ... 164 2 6
3. Wwchen en bedienden loon .. ... ... 228 0 0
4. Boeken en andere Sohoolbehoeften .. ... 61 18 1
5. Eenige Meubelstnkken ... . . .. ... 34 7 0
6. Twee Watertanken ,.. ... ... .,. 19 0 0
7. Reiekost~n, Mej. Reimer en Mej. Smart ... 34 14 3
8. Onderwijieressen sa~aris ... ... .. ... 801 10 0

Batig Saldo ... ... 144 15

Totaal ... £2340 9 9
M. MTJRRA.Y.



BIJLAGE X (Blz. ).

Rapport van den Quaestor Synodi.

Aari do HoogEw. Vergadering der Synode, van 1~ M.oi, 1885 en
volgende dagon.

De Qnae~tor der Synode heoft bij doze de eo; met verschuldigd.
hoogachting aan uwe HoogEw. Vergadering voor to leggen:

I-
Do geld of kassa-boekon der Synode, over

L—Het Synodale Fonds;

2.—~Het Pred. Woduwen Fond~;

3.—Het Pred. Pen~ioen Fond~;

4.—Ret SEsteutatie Fonds, en

5.—Hot Theol. Stud. Onders. Fonds.

Doze boeken ziju, ook dit jaar afgesloten, tot 31 Muart, 1885.

Uit do kassa.boeken, over hot Sustentatie en hot Theol. Stud.
Ozidors. Fonds, sal aan Uwo HoogEw’s. Rationaril kunnen b1ijken~
da~ op ~‘erre na niet door alle Kerkeradon was voldaan, aau de be
p~1ingon der Synode, omtreut to houdene coleoten ton behoove dozer
Fo7zdsen.

Hot Synodaal besluit van 1884, betroffendo do verwisseling der
keffiagen voor hot Pnsn. PENST0EN on hot SvSTENTATIE Foyids, hoofê
~iet bijgedragon

nooh oni den arbeid van don Quaester Synodi to verligten,

noch o~ do positie wa~rin, als zoodanig, do Synode hem ge~
plaatst heeft, te handbavon,
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Getuige hieromtrent de gevoerde correspondentie met do RoogEw
4~uae~tors der respektieve Ringen, en INZONDERREID do missiven i~
het Synodale Brievenboek, Nos. 775, 777, 779, 786 en 800.

Do Synode gelieve zich ook over dit punt beslistelijk uit t~
~preken?

“

Ten anderen beef t de Quaestor Synodi de ocr aan Uwo HoogEw.
Vergadering voor te leggen:

Diverse stukken, op hare Finantion betrekking hebbende en AF.
ZONDanLIJK gerangschikt onder do hoofden (behalve dit Rapport.)

2.—~-De 4 Ringen der Kerk—N. 0. W. en Z., gemerkt, respek~
tiovelijk: 2 A, 2 B, 2 C en 2 D;

3.—Dc Algem. Sijuod. Comrnissie;

4.—Vacaturen: Randopening enz.;

5.—Synodale kosten, Verg. 1884, ens.;

6.—Dc Synodale Commissie van Finantien, waarbij afzonderlijk
is gevoegd: Ret Rapport dier Commissie self;

7.—Ret Theol. Studenton 0. Ponds;

8.—Dc Nationale Bank, ens.;

9.—Borekenhagen on auderen, over “ Dc Fakkel,” ens.

Hopende hiermede voldaan te hebben aan den eisch der Kerke~
wet ten genoege uwor HoogEw. Vergadering, noem ik mij, met
,er~ehuldigde hoogachting, derselven Quaestor. -

ALBS. P. MEIR1NG~



BIJLAGE XI (Blz. ).

Rapport van de Finaneieele Commissie.

I Do Commissie heeft do eer onder overlegging der ver~chillende,van do Fonden onder haar beheer over hot afgeloopen jaar,
jt volgende tot Rapport daarover to doen dienen:

n oerste.—Het Kapiaal van het Sustentatlo Ponds

is thans gekiommen tot een bedrag van .. .. £6415 19 6

eon vermeordering van ... ... ... ... 1054 14 0

twcode,—Het Kapitaal van het Pensioeu Ponds

is evenoens gerezen tot een totaal van .. ... 6483 1 1

~ ook cone verrneerdering aantoonende van ... 839 17 11

Wat hot eerste Ponds aanbetreft is hot gunstig resultaat meestal
~eteschrijven ann bet zoo lang vacant blij von van versohillende ge
seenton en aangezien die vacaturen op eon na, nn alien aangevald

kan awe Comm~ssie niet do verwachting koesteren dat hot
~o1gend jaar eenige groote verm~erdering sal aantoonen tenzij do ge
e~eenten ontwaken tot een bezef der belangrijkhoidvandezozaakvoor
ie toekomst der Kerk—en do heffingen aanmerkelijk vergroot wor
~n—want voor hot volgend jaar moeton salarissen gevondon word

a voor 24 genaeonten en zal waarschijnlijk niet alleen do gehoolo
‘ivernonionts toolage daarvoor noodig zijn, maar ook do renten—
dat men enkel op do heffingen zota kannen zion, als toekomstigo

~n tot vermeerderiNg van kapitaai,

hot nfgeloopen jaar bedroegen de heffingen do
som van ... ... ... .,. .., .~. £215 4 4

~s minder dan hot vorige jaar ... ... .~, 15 9 2

En kan men oordeelen dat vooreerst geene verdero salarissen voor
a gomeenten zullen kunnen worden toegolaten.
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Hierbij koxut nog dat hot muon der renten in de tegenwoordig0
benarde tijden moeijiijk gaat,

en zoo ale blijkt nog een corn van ‘~264 0 a
onbetaald is—en allioewel do Conirnissie niet twijfelt dat dit bedra~
~ok betaald zal worden, nogthana doordat hot uiet altijd prompt~
lijk gesohiedt, kan men niet rekenen dat do voile renten bij tijd,
beschikbaar zullen ziju voor salarissen.

Rot wordt due pligt om nicer bijzondere aaudaeht op de heffingen
to ~estigon.

Ret Pgnsioon Fonda schijnt uog aitoos weer bevorderd te wor~
~,n, dan het andere—naar de beschouwing der Comrnissie—v,e]
z~eer helangrijke Fonda.

Do heffiingei voor dit jaar bedroegen de som van ... £427 14 10

Due eene vormeerdoring op hot vorige jaar van ... 31 15 10

en bijna dttbbel hot bedrag voor het Sustentat.ie Fonda geheven.

Ret Synodaal beeluit op doze aaiigelegenheid aehijnt due niet
nagekomew te zijn.

Van dit Fonda is ook nog achterstaliig renten ten
sotnrna van ... ... ... 84 5 ~

do inbetaling waar van do Commissie dec niet te mm zeker 1~e~
*ckouwt.

Let felt voor oogen houdonde dat ons Land nog nooit in zoo eeu
eritieke toestand ~erkeerde ale thans—meent uwe Commissie dank
baar te -moeten zijn dat do renten betaling nog zoo gunsfig is afge
loopen.

Naar aauieidiug van op dragt der Synode heoft uwe ComrnissiO
~ieh gewend tot hot Bestuur der Nationalo Bank, O.V.S., Beperkt
—met verzoek om vrijstelling van Wisselcoers voor de checqne~
der Commiasie voor do salarissen der Predikauten. Echter kon
dit verzoek ~iet worden toegestaan en uwe Commissie lettende op
het feit dat gernelde Bank.inrigting geeli voordeel had nit de ad-



eeu

ge

~ie
rkt

op
ad-

BIJLA~EN. 815

mjnist~atie der rekening der Kerk Fondsen, doordien er nooit
-~ besehikbaar balans in handen bleef, ~ermeeiide dat men nieb
kervrijs kon verwachten om ook nog van do Wisselcoori Yrij

to worden—welke do eenigste en toch maar geringe ver
verachafte.

Ten slotte ineent do Commissie daarop to inoeten wijzen dat niet
~ y~fl nile Ringen verantwoording van heffingen voor de Fondsen ge

kome~ iL

J. GEO. FRASER. ) Leden der
J. BRILL. ~ Financie.le

GEO. F. FAUSTMAMN.) Com~isii-e.

~]oemfontei~’, 31 Maart 1885.

Het Prede1cantei~ Pens~.eu Fonda Kapik~cd.

DT.
1884.

~ei 13. Wisselkoers op trata £50 U 0 £ 0 2 6

18~5.
)Laart 7. ,, £ 0 0 6 ~ 0 3 0

31. 1 pet. voor adminlitrarie voor het
ja~r volgens Synodsal besluit
van 7 Mel 1881 op ... 6548 13 ~ 65 9 8

Per Saido ... .,, 6483 1 1.

£6548 13 9
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Bulufontein, Brandfort, Bethle
hem, Edenburg, Fauresmith,
Heilbron, Harrismith, Hoop
stad, Jacobsdal, Kroonstad,
Philippolis, Smithfield, Win
Wepener, 14 van 1 April 1884
tot 31 Ma3rt 1885, ~

Bethulie, van 1 April 1884 tot 10
April 1884, @

M~juf. Olivier, van 10 April 1884
tot 10 Maart 1885, @

Bloemfontein, Ficksburg, Roux
yule, Senekal, 4 van 1 April
1884 tot 31 Maart 1885, @

Lindley, van 21 Juni 1884 tot 31
31 Maart 1885, @

Frankfort, van 7 Juni 1884 tot 31
Maart 1885, @

Dewetsdorp, van 7 Februaii 1885
tot 31 Maart 1885, @

Boshof, van 1 April 1884 tob 31
October 1884, @

1 pet. voor administratie voor het
jaar volgens Synodaa~ besluit
van 7 Mci 1881 op £54~8 19 11

Over~chot nan Sustentatie Fonds

DT.
1885.

Maarb.

Ifet Fced~1~autei, ,‘-~alL’r~s Rekeniag.

£22 18 4

22 18 4

22 18 4

16 13 4

16 13 4

-22 18 4

16 13 4

22 18 4

54 15 9
466 4 4

£3850 0 0

7 12 ~

252 1 8

800 0 0

155 11 1

22411 8

28 14 5

160 8 4

£5478 19 11

521 0 1

£6000 0 0
N.B—Voor Ladybrand niets uitbetaald.
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CT. I
1885. 1 —

M~art 31. Bedrag van do Regeeringontvangen gedurendc I
hot jaar van 1 April 1884 tot 31 Moart 1885 £60u0 0 ~ I

£6000 0 0

N~gezien en correct bovonden door ons.
(R. H. VAN DE WALL,

Rationarii G. W. B. v. n. LINGEN,A MURRAY, Js.,
(G: K. KEET.

B. INNES, Auditeur,
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h~peke~.n~i~sen. vcti~ het PrecZika,~ten~ Suste tat~ Fo nds.

No. Sehepenkennis Bk. Betaalbaar. Kt~pit~l. Rente.

1 Fo.
3

9:,,
10
11:
12
:14
15

1
9

25
34
37
41
45

283
387

8 percent.

,, ,,

,, ,,

,, 9
,, 8

1 Febr. 1885
29 April 1884
16 Meart 1885
18 Jani.
17 ,,

4 Oct. 1884
5 Febr. 1885
4 Sept. 1884

13 Dec.

£232 0 0Renten betaald

4~

5~

6!

13
Saldo

17

21

£250 0 0 £20 0 i
300 0 0 ‘24 0 0
500 ~0 0 40 0 0
100 0 0~ 8 0 0
600 0 0 48 0 0
200 0 0 16 0 0
400 0 0 36 0 0
300 0 0 24 0 0
200 0 3 16 0 3

-~ 400 0 0 32 0 0

700 0 0
35 0 0 56 0 0

800 0 0 64 0 0
78 0 0

975 0 0

210 0 0 ‘21 0 0

~5970 0 0~483__0 0

22 Juli 1884
10 0 0
1 Aug. 1883
1 1884

112 0 0
1 Maart 1885
64 0 0

28 Juli 1884
78 0 0

264. 0 0

,, 30 ,, ,,

Renten onbetaald

4910
13 Renten nog niet be

taabaar.

24 Aug. 18~5

21 0 0
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))~~? ke~ ,~ i.~ r’i ii ~i p,.p,Jfl,.1,,, f,’ / P~ ~ .Zro nds.

3 No. 59 8 percent. £32 0 0
8,, 79,, ,, 4000

U ,, 91 ,, ,~ 20 0 0
14,, 103,, ,, 4000
13 ,, 107 ,~ ,~ 16 0 0
1’5 ,, 111 ,, ,, 6 8 0

119 ,, ,, 24 0 0
19 ,, 123 ,, ,, 20 0 0
22, ,, 135 ,, ,, 24 0 0
23 ,. 139 ,, ,, 28 0 0
24,, 143,, ,, 800
25 ,, 147 ,, ,, 36 0 0

151 ,, ,, 14 0 0

Renten betaaid

7 ,, 75 ,,

Saldo
1 ,, 83

Reutcu onbetaald

1,, 516 ,, 7100
127 10 ,, 23 16 0

21 ,, 131 8 ,, 20 0 0

Renten nog niet be~
taalboar

Ni Schepenkennis Bk.~ Bctaalbaar. Kapitasl. Rento.

24 Sept. 1881 £400 0 0
11 Nov. ,, 500 C’ 0
16 Maart 1885 250 1) 0
23 Nov. 1~54 509 9 0

~ ,, ,, ,, 200 0 0
~ l5Dec.,, 80 0 0

6 April ,, 300 0 0
,, ,, ,, 250 0 0

~ 16 Juni 1863 300 U 0
~ 12 ,, ,, 350 0 0

16 Febr. ,, 100 0 0
~ 24 ,, ,, 450 0 0
~ 11 Maart ,, 175 0 0

~308 80

~ 9 Nov. 1884 363 1t~ 0
~ 4 3 3

~ 29 Aptil 1881 1000 0 0
80 0 0

81.33

~ 17 Juni 1886 125 0 0
7 Apiil 1885 238 0 0

~ 28 Aug. ,, 250 0 0

29 5 3

SO 0 0

51 6 0

£5833 16 0 468 19 0

Nagezien en correct bevonden dooi ono,
/ R. H. VAN BE WALL,
~G. W. B v. D. LINGEN,Rationarii ~ A. MURRAY, Jz.,

(G. R. KEET.
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Sulo!o Stoat ~ hot Fred~ku,~ten Sustentutie knc7~,
Opgemactht tot 31 Mao it 1885.

LASTEN.
DT.

G.E. 7. Kapit~aa1 ,,.

EATEN.
CT.

G.E. 18. Aan Sehepenkenni~san
Renten onbetaald
Ronten nog niot betaalbaar
Kas *

82~

£h.
G.E. 14. Kapitaal

LiSTEN.

EATEN.
CT.

G.B. 16. Aan Sohepenkeanissen.
Reuten onbetaald
Renten nog niet betaald

,, Kas

£6483 1 IL

£6483 1 1

~5833 16 cJ~
84 5 3
51 6 9

5131319

£6483 I IL

GEO. F. FAUSTMANN~

Nagozien on correcf~ bevonden door ons,
I R. H. VAN DE WALL,
\ G. W. B. v. D. L1NGEN,

R’~tionarri ~ A. MURRAY, Jz.,

(G. R. KEET.
H. INNES, Anditeur.

£6415 19 6

£6415 19

£5970 0 9
264 0 9

21 0 0
16019 6

£6415 19 6

Sa~do Staat uan~ hot Precljkanteii Pen8ioen Fon&~,
Opgernaakt tot 31 Maart 1885.

GEO. F. FAUSTMANN.
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Bonds.

~(en taf~e and Fensloem Ponds.

Have examined arid checked Bonds, found the same correet Bud
hi order.

R. INNES.
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Versiag der Rationarii.

H000EzEw. HEEREN,—De Comtnissie der Rationarii heeft bij
doze do eer het volgende nan UwHE. to rapporteeren:

A.

1. Do booken van den Qnaestor Synodi zijn door Uwe HEws.
Commissie to zamen met den Auditeur nagezien geworden, verge
leken met de boeken der Finantieele Commissie, en correct be
yonden.

2. Betreffende de verschullende Fondsen hebben W aan t~
merken.

A. Hot Synodale Ponds wijst eon voordeelig saldo van £137 9s.
9d.; volgens bet Bankbook £139 2s. Sd. Hot versohil (~1. 12s.
8d.) wordt door den Quaestor Synodi in eon nota toegelicht.

a. Ten voordeele van liet Studeuten Onderstonnings-Fonds is er
eon balans van £307 17s. 3d.

Hier morken wij nan dat de volgende gemeenten verzuimd heb
ben hare colleeten bij den Quaestor to verantwoorden.

Do geraeentenWinburg, Bethulie (twee kollecten Jannari 1884
eu Januari 1885.)

Do gemeenton Frankfort (eene collecte Januari 1884.)

En do gemeenten Bloemfontein, Kroonstad, Smithfield, Harri
smith, Boshof, Bethlehem, Rouxville, Wepener, Ficksbnrg, Lady
brand, Hoopstad, Brandfort, Senekal, Vredefort, ]Jewotsdorp, Pavij~’
(cone collecte Januari 1885.)

c. Alleen do volgende gemeenten hebben in het afgelopen jaar
voor het Sustentatie Ponds bij gedragen door speciale coUecteu blij
kens Kassa-boek van den Quaestor Synodi, viz.: Edenburg, Jacobs
dal, Philippolis, Buitfontein.
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flit het Kassa-hock van hat Predikanten Pensiocn Ponds blijkt
dat 1-larrismith, Ficksbnrg, Lindloy en Hoopstad in hot ai’go~oopen
jaar do inlegponningen (~.5O) hebben betaald,

B.

1. Do Kasboeken en versebillende stakken der Pjn~ntjee1e Corn
missie zijn nagezion, in volkomene orde, en correct bevondcn.

Do Commissie van Rationarii, rn. liet gevoelen van den Auditeur
to hebben gehoord, beef vrijmoedigbeid to verkiaren, dat hot hou~
~en der Beckon, en de administratie der Fond~on hoogelljk han go
roernd worden.

2. Uit den Saldo staat der Pinantieele Commissio blijkf dat hot
Susteutatie Ponds oen balans hoof t vau £1130 19s. 6d , en hot Pen
sioen Ponds £513 13s. lOd. to zamen de corn van £674 13s, 4d, j~
kas, overoenstemmende met de Bankrekening.

3. Uit nevensgaand rapport dee Finantieele Comnaissie zal blijkeu
dat de aandacht dezer HE. Vergadering wederorn zal moeten bepaald
worden bij den stoat van het Sustentatie Ponds. Do Rationari’
beve1en aan, dat do wenk in punt 2 van bet rapport worde bebartigd,
Viz.: Dat maatt’ege~en genomen worden ten einde genoemd Ponds
moge vergroot worden om aan deszeWs dod to boantwoorden.

4. Naar aanleiding van punt 3 van bet versiag moot U ye Hoog.
Eerws. Commissie mededeelen, dat de heffingen van de Noordelijke
Ring nog uiet bij do Finantieeli Commissie is verantwoord. Onder
bet hoofd Pensioen Ponds wordt de Westelijke Ring niet genoemd.

5. Dc Schepenkenissen van het Snstentatie en bet Pensiocu
Fonds, zijn door den Auditear nagozieu, correct en in orde bovon.
den.

C,
1. Aangaaude do boeken van den Quaestor der Zencling hebben

wij niefs aan te merken, dan alloen dat zij correct ziju bevonden.

2. Do vo~geudo gemeonten bebben in het afgeloopen joar in bet
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g~hP~?1 niet hare eollecteu voor do Zending to Witzieshoek verant
woord, nametijk:

Bloemfontein, Bothulie, Ladybrand, Dewetsdorp; torwiji s1eoht~
~e~m eel hebben gecollecteerd do gomeenten Winburg, Boshof, Both
lebein, Fickthurg, Fraukfort, Hoopstad, Senekal, Vrede en Yrede
fort.

3. Uit hot versiag van den Quaestor der Zending vinden wi~
~en balans ten voordeelo der kas van £267 4s. 6d.

D.

Do Comrnissie der Rationarii acht bet ook noodzakelijk do vol
gende suggestion voor do HE. Synode to leggon:

1. Dat een “safe” ter bewaring der beckon der Finantieele Corn..
xnissie en eon bohoorlijke kist voor die van den Qnaestor Synodi
worden aangekoeht.

2. Dat do aankoop van een Notulen Bock door den Quaestor
Synodi worde goedgokeurd.

Met hoogachting, verblijven wij HoogEerw. Heeren,

UHEs. dw. Dienaren,

(R. H. ~AN BE WiLL,

Do Corn nissie der Rntionarii ~: ~~

G. B. KEET.
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Broederlijk Onderhoud, gedurende de zitting der Pn
Synode op Donderdag d. 2lsten Mei 188g. ge1

Ten 7 ure ‘s avonds is men bijeen met bet oog op eon Brooderlijk
Onderhoud.

Do Moderator ageeL t als Voorzitter, opeut met gebed, laat zingen
Gez. 21, 1, best nit Ps. 133 en Fil. 2 en geeft hot dool van hot
zamen zijn to kennen, namelijk om broederlijk en openhartig zamon
to opreken over het gemeontelijk leven in ons land, Wij zollen
~prekon 1 over hot geestelijk leven dci gemeente, en 2 over hot
geestelijk leven ia de gemeente.

ga
Verschillende sprekers voeren bet woord. Do Prod, van Philip.

polio wijot vooral op de volgende rakeu als dienende tot bovordering
van hot geestelijk leven onzer gemeenten. 1. Leeraron en ouder
lingen mooten in het besef van hunne hooge verantwoordelijkhoid
in liefde tot Christus hun werk doon. 2. Men moet zich ten doel
~telben do bekeering van zielen. 4. In tuchtzaken moet men han
delen zonder aanneming der persoons. 4. Wij moaten vervuld
worden met den Heiligen Geest.

Do Oud. van Frankfort wijst op het noodzakelijko om persoon.
iijk met gemeentebeden to spreken over hunne zielsbehoeften en op
den plieht des gebeds voor do degehen aan onze zorg toevertrouwd.

Do Ouderlingen van Harrismith en Bothulio wijzen op hot nood
~ake1jke van ornstigo godsvrucht bij do voorgangers do gomoente.

Be Ouderling van Hoopstad beveelt de christelijke liefde aan.
Wij nioeten werken uit ]iofde tot Christus dan zal ono work go.
.zegond zijn.

Nog voeron bet woord do Predd. van Rouxyille on Bethlehem. De
eerste wil, dat wij hot altoos in het oog zulben houden, dat wij pie.
dikanlem on ouderlinyen zijn, on als zoodanig goroepon om ons licht
to laten sehijnen; do laatste drukt op hot gemoed der aanwezigen
dat wij in don goest van lijdzaamheid verdraagzaamhoid en lang
moedigheid moeten waehtoa op Gods oogst tijd.
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Na cone korte toespraak van den Voorzitter over do wijze, waar
op hot Ohristelijk leven en christelijke liefde kunnen worden opge
wekt, door biddend to waehten, en wachtend te bidden, s~uit de
Predikant van Philippolis hot zeer genoeglijk zamenzijn met dank
gobed.

Gelezen en goedgekeurd 22 Mei, 1885.

P. A. WINTER, Moderator.

C. S. MORGAN, Assessor.

ALBs. P. MEIRING, Scriba Synodi.

Vr~ors~ande, a1~ “Bi~~~ge”tot do Notulen der Synodale Ver~
g~dering ~n 21 Mel, 1885.

ALBs. P. MEIRING,
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Van Giji~rs op d’n Index der Notulem Syn Vergadering 1885.

Afwezi~e L~don ; lees 1885—vooHs paw. 765, in pI. van 764.
Artikels der Kerkewet; lees (Verg. 1 885.
BeschrijvingsPUntefl. Lens tweemaal : 1885. Voorts

,, rage1 3 van boven, lees: pag. 753, in
pinats van 752.

Broederl~jk Onderhou d, lees no Bran dkast.
Fonds (bet Sustentatie). Lees pp. 764—765.
Herderlijke Brief. Lees: pcg. 768, in plaats van 761.
Rapport (der Syn. Comm. van F.) lees : pag. 813 in pl. van 812.
Synode. Lees d’riemaal: 1885 in pl. van 1884.
Zending(De—te Witsies Hock). Lees : pag. 761 in pl. van 461.

Edenhurg, 3 Febrnarij, 1887.
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