
NOTIJLEN
VAN DE

VIJFTIENDE VERGADERING

IJ

SYNODE
VAN DE

~ r~fnrnn~t~rb~ ~‘ft~rft
VAN DEN

ORANJE VRIJST~~P

KERKARGIEF

KAiPSTAD~~

VAN DE SANDT DE VILLIERs EN Co.,
1888.



NOTIJLEN
VAN DE

VIJETIENDE VERGADERING

DEN

SYNOD t~

VAN DE

rbuit~rjii~ rnrwi~rr~n~ ~ft~th
VAN DEN

ORANJE VRIJSTAAT.

• ;r~. • .~

KAPiPSTAD:
V~ DE S~DT DE VILLIERs EN Co., DRUiucERS, ST~ GE0RGE5TRAAT.

1888.



Geene Exemplaren worden voor echt erkend dan die
geteekend door den Scriba Synodi,



BE NOTULEN PER RANBELINGEN
VAN DE

VIJP1fI~ND~ ~EWONE VERGADERING
DER

Synode van de Nederduitsche Gereformeerde
Kerk van den Oranje Vrijstaat ~wordt
gehouden in de Kerk te Bloemfontein, op
Donderdag, den l2den Mei 1887.

EERSTE ZITTING
Do Afgeva~rdigden tegenwoord~g nemen do hun naugo

wezene zitplaatsen in. Do Moderator roept do Vergaderden
tot do orde, laat zingen Gezang 46 : 56, 55. Hij best
vervolgens Efeze 4: 16, en goat in het gobed voor.

Do (Jrodontialen worden overgebegd, waaruit blijkt da~
versohenen zijo van de Gemoonten

1. Wi~uune: Dc Predikant en Ouderling Andries Petrus
Oronje;

2. FAuREsMITH: Do Predikant en Ouderling Thomas
Aruoldus do Toit;

3. SMITHFIELD: Do Ouderling Philippus Arnoldus Oost
huizen;

4. Biioiuzroi~rprai~: Do Predikaut en Ouderling Potrus
Johannes Joubert;

5. U~ninsiviun: Do Ouderling Weasel Jacobus Weasels.

6. Bosnor: Do Prodikaut en Ouderling Hendrik Johan
flea 0-roenewald;

7. J~oousn~i : Do Predikant en Ouderliug Jan Audries
J. Viljoen;
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8. KR00NsTAD: Niemand. Van

9. Pniuppoias: Do Predikant en Ouderling Adriaan
Izak van Ziji;

10. Ep~z~oune: Do Predikant en Ouderling Jacobus
Christiaan Oloeto;

11. Birrnui~iz: Do Predikant en Ouderling Cornelis
Johannes Vissor;

12. BETHLEHEM: Do Predikant en Ouderling Christiaan
do Jager, Sr.;

13 R0UXvILLE: Do Predikant en Ouderling Barend Izaak
Vorster;

14. WEPENER: Do Predikant en Ouderling Daniel Johan
nes van don Heevor;

15. FIcKsnuRG: Do Predikant en Ouderling Esaias Michal
Rautonbach;

16. LADYBRAND: De Prodikant en Ouderling Dirk
Cornelis Johannes Weasels;

17. FRaNKFORT: Do Predikant en Ouderling Johannes
Roots;

18. HEILI3RON: De Predikant on Ouderling Johannes
Jacobus Soheepers;

19. BULTF0NTEIN: Do Predikant en Ouderling Izaak
Jaoobus Mointjes;

20. H00PsTAD: Do Predikant en Oud~r1ing Mathija
Johannes Weasels;

21. BRiNDE0RT: Do Predikant en Ouderling Hendrik
Johannes van dor Merwe;
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22. LINDLEY: Be Predikant en Ouderling Daniel Radoif
do ~\TOt;

23. SENEKAL: Be Predikant en Underling Theunis
Fredrik Breijer;

24. DEwETsD0RP: Be Predikant en Onderling Johannes
Philippus du Plessis;

25. VREDEF0RT: Do Underling Andries G-erhardus Willem
Hattingh;

26. VREDE: Niemand. Eindelijk van

27. PAIuJS: Do Ouderling Jan Gerhardus van Aewegen.

Do Moderator verklaart nu do Vergadering voor wettig
geconstituoerd, en na eene en andore aanmerking over den
vorm van enkele G-eloofsbrieven, spreekt hij do Vergadering
eon hartelijk woord van welkom toe.

Er zijn goono Gedeputeerden van Zusterkerken tegen
woordig. Van den Predikant van Harrismith is eon
telegram ter tafel, vermeldende dat hij wegens ziekte aan
huis eerst heden zich op reis kon begoven. Do Predikant
van Rouxvillo bericht, dat hij vorzocbt werd door don
Predikant van Smithfield om nan do Vergadering mede to
doelen, dat hij wegons ornstigo ongesteidhoid in zijn gezin
voorloopig niet op rois kon gaan. Den Eorwaardon Zondoling
onzor Kerk to Witsieshoek, die bier versehonen is, wordt
een hartelijk woord van wolkom toegesproken. Do Prodi
kant van Heilbron doolt mode, dat do Afgevaardigde van
Kroonstad voor hot G-eroehtshof godagvaard zij ode, nieb
bijtijds kon vertrekken ; beiden zullon tezamon komen.

Do ModErator bopaalt, dat de Upeningsdienst plaats zal
hebben hedon middag ten 12 ure; benoemt don Predikant
van Philippolis on don Oudorling van Bethlehem om Zijn
Hoog-Edolo don Staats-Prosidont naar do Openingsdionst to
goloiden, en den Prodikan~ van Hoopstad met don Under..
ling van Jacobsdal, don Voorzitter van den Hoog-Edele
Volksraad. Hij verdaagt do Vergadering tot ten 12 nrc.
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Op don bepaalden tijd wordt do Openingsdienst g~houden3
en do Openingsleerrede nit gesproken door den Hoog-Eer
waardon Moderator: do Leerrede naar aanleiding van
Johannes 19: 28, deze woorden: “ Mij dorst !“ De dienat
word &pgeluisterd doLr een talrijk we]geoefond koor.

Na de dienst der plechtige opening wordt do Vergadering
verdaagd tot ten half 4 ure. Be Moderator (na do pause)
boricht dat hij kennisgoving per telegram van den Predikant
van Smithfield had oatvangeu, dat doze spoedig tor Verga
doring hoopte to vorsehijnen.

Tot do kiezing ovorgaande van eon Moderator on Assessor,
wordt do Kerkewet, daarop betrekking hebbende, voorge
lozen. Be kiezing gosohiedt, en worden met volstrokte
meerdorheid van stemmen gekozen : tot Moderator do
Predikant van Buitfontein en tot Assessor de Predikant
van Bloemfontein. Beiden richten achtereonvolgens een
kort woord tot do Vergadering.

Een voorstel wnrdt sander discussio on door het opstaan
dor loden tot besluit, namelijk: don Hoog-Eorwaardo
Moderator dankzeggendo voor do Loerrede door hem uitge
sproken, on hem verzoekende deze in hot Orgaan der Kerk
to publiceeren. Do Moderatnr sal met genoegen aan den
wonsch der Vergadoring voldoen.

Tot Assistent Scriba wordt benoomd do Predikant van
Fauresmith, die welgevallen neemt in do benoemiog.

Omtrent den tijd van de zittingen der Synode wordt eene
van eon zestal motiein van orde tot bosluit, bepalende dat
de Synode sal sitting houden des morgens van 9 tot 12 en
des namiddags van 3 tot 5 uren.

Do Voorzitter bepaalt, dat do Commissi~n volgeos Artikel
147 (D V.) op morgen sullen worden benoemd, en stelt
voorts aan do orde do Verslagen van den staat dor Gods
dienst, v Igens Artikel 87 der Kerkowot.

Be Hoog.Eerwaarde Assessor gaat in hot Dankgebed
voor.
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Gelezen en vastgestek[ ter twoede sitting van do v~jftie’n4e
Vergadoring der Synode van do Nederduitsohe Gerefor
meerde Kerk van den Oranje Vrijstaat, den l3den Mei 1887.

P. A. WINTER, Moderator.
C. S. MORGAN, Assessor.
P. A. C. VAN HEININGEN, V.UM.
A. P. CRONJE.
T. A. DU TOIT.
H. VAN BROEKHUIZEN, V.D,M.
P. A. C. OOSTHUIZEN.
P. J. JOUBERT.
W. J. WESSELS,
H. J. GROENEWALD.
P. S. VAN HEERDEN, V.D.M.
A. MURRAY, J.z., V.D.M.
J. A. J. VILJOEN.
A. J. VAN ZIJL.
C. FRASER, V.D.M.
J. C. CLOETE.
J. J. T. MARQUARD, V,D.M.
C. J. VISSER.
C. P. THERON, Y.D.M.
C. ‘s JAGER.
A. A. L. ALBERTIJN, V.D.M.
B. J. VORSTER.
P. J. VAN DEN HEEVER.
G. R. KEET, V.D.M.
J. A. JOUBERT, V.D.M.
P. 0. WESSELS.
E. M. RAUTENBACH.
GEO. THOM, V.D.M.
J. ROETS.
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B. J. MINNAAR, V.D.M.
J. J. SOHEEPERS.
R. H. VAN DE WALL, V.D.M.

J. F. ]JREIJER.

GUSTAV RADLOFF, V.D.M.
M. J. WESSELS.
E. A. J. DU TOIT, V.D.M.
H. 3. VAN DEI~ MERWE.
A. J. B. ALBERTIJN, V.D.M.
B. B. DE WET.
W. A. DU TOIT, V.D.M.
3. P. DU PLESSIS.
A. W. 0-. HATTING-H.
S. W. BEUKES.
J. 0-. VAN ASWEG-EN.
H. J. LUCKHOFF, V.i).M.
ALBS. P. MEIRING, Soriba.

TWEEDE ZITTING.
Do ~weede Zitting heeft plaats den l3den Mel 1887.

Tegenwoordig. zijn al do loden die gisteren versohenen
waren. Be Predikant van Bethlehem gaat in het gebed
voor.

Heden is versohonen de Afgevaardigde van Yrede, do
Brooder Samuel Wilhelm Beukes.

Be Notulen der Zitting van gisteron wordon gelezen,
goedgekeurd en goteekend. Be Voorzitter spreekt zijne
blijdsehap uit over de tegenwoordigheid ter Vergadering
van den Wel-Eerwaarden Mabifle, arbeidende in Basutoland,
en bopaals, dat aan dezen Brooder morgen (D.V.) do
gelegenbeid sal gegeven worcien om do Vergadering toe
to spreken.
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Ann den Pastor Loci wordt overgelaten do regeling van
diensten in do Kerk des avonds, op een wenk van eene
en andere zijde daaromtrent uitgesproken.

Be Vergadering besluit hare bepaling op gisteren omtrent
den tijd van de Zittingen der Synode in revisie to nernen en
to verordenen, dat do Zittingen des voormiddags zullen
plaats hebben van 10 tot half 1 uur, in stede van 9 tot 12.

Ondor approbatie der Vorgadering wordt door den
Moderator benoemd, volgens Artikel 147 der Kerkewet, do
Regts Commissie, bestaande uit do Prodikanten van Philip
polis, Winburg en Ficksburg, en do Ouderlingen van
Fauresmith, Bloemfontein en Ladybrand. Doze Commissie
zal agoren als Commissie van Bezigheid, en bepalingen
maken omtrent de Conferentie (Ai’t~kel 148, pt. 4), en
het Broederlijke Onderhoud (Artikel 148-5), “bijaldien
do Synode zal goedvinden daartoe to bosluiten (Artikel
158).”

Als Commissie van Rationarii (Artikel 149), worden
benoomd do Predikanten van Hoopstad, Bethlehem, Boshof
en Bethulie.

Aan do orde voor morgen wordt gesteld het Rapport van
den Seriba en dat van den Qmestor. Op eon voorstol door
den Predikant van B~thnlie, gesecondeerd door dien van
Boshof, dat “do Synode bepale, dat eon Broederlijk
Onderhoud zal piaats hebben,” wordt door enkele leden
hot woord gevoerd. Het voorstel wordt tot besluit.

Op voorstel van den Predikant van Philippolis, gesecon
deerd door don Onderling van Wepener, wordt besloten,
dat een Herderlijke Brief ann do G-erneonten zal worden
gorigt. Do Commissie oni dezen Herd.erlijken Brief op to
stellen zal in den namiddag worden benoemd.

Twee stukken, eon uit do G-emeente Vrede, en hot
nuder uit die van Parijs heden ontvangen, worden naar do
Regts Commissie verwezen,
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Be Voorzitter leest flu hot Reglement van Orde (Artikel
49) aan do Verg~dermg voor, waarna doze in behandeling
neemt de verschdlende Rapporten aarigaande den Staat der
G-odsdienst volgens Artikel 87 der Kerkewet.

Aan de orde is punt 1 (Artikel 87, § 2) inhoudende
berigten omtrent “Huisgodsdienst; het G-odsdienstig en
Seculair Onderwijs der Kinderen; de behartiging der
Geestelijke belangen der Onderhooringen.” Be beriohten
van al de Kerkeraden op dit punt worden gehoord, en aan
de Vergadering de gelegenheid tot gedachtenwisseling
daarover gegeven. Van versehillende kanten wordt het
woord gevoerd omtrent het ge~appnrteerde, wat aangaat
zoowel do Huisgodsdienst, als hot Onderwijs dot’ Kinderen,
beide godsdienstig en burgerlijk, en de behartiging der
geestelijke belangen van Ollderhooringen. Een voorstel
ter tafel gelegd door den Predikant van Senekal gesecon
deerd door then van Bloemfontein, en door versehillende
loden besproken, ook met referte naar Artikels 203 en 206
wordt tot bes1uii~, met bijna eenparige stemmen, namelijk:
“Be Synode gevoelt do noodzakelijkheid om do oischen bij
do Aanneming hooger te stellen, dan over het a~gemeeu.
plaats vindt, en beveelt aan, dab de Candidaten voor do
Aanneming van tijd tot tijcl onder de onmiddellijke
bearbeiding van den Leeraar zullen verkeeren, als ook, dat
do verschillende Kerkeraden hun invloed zullen gebruiken
tot vorbetering en vormeerdering van soholen in do
c-emeenten.”

Voorts wordt, na eone uiivoerige discussie over do zaak,
besloten op voorstel van den Predikant van Buitfontein,
gesecondeerd door dien van Ficksbnrg: “Be Synode ver
heugt zich over do ondersteuning door don Hoog-Edolo
Volksraad aan do zaak van hot Onderwijs gegoven, en
verwacht met hot oog op Artikels 215—217 der Kerkewet,
dat do Lidmaten der Kork eon ruim en vlijtig gebruik van
zu~k Onderwi~s zullen maken, en beveelt do Gouvernements
scholen ton sterks~e en nadrukkelijk aan.”

Be Moderator oordeelt, dat ‘ater bij hot Rapport op
Punt 7, des verkiezende over hot Onderwijs kan worden
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gesproken, en dat eene vrang om ondersteunin~ door den
Kerkeraad van Bloemfontein in deszelfs Rapport op Punt 1,
ter sprake kan worden geb~acht bij het Rapport op Punt 4.

Tot Commissie om den Rerderlij hen Brief to vervaardigen
worden benoomd do Predikanten van Senekal en Wepener.
Bet Rapport der Commissie van Bezigheid omtrent do
Conferentie op morgen hoveelt tot onderwerp der bespre
king aan : “Do Christelijke invloed,” en als sprekers do
Predikanten van Boshof en Bethulie; van Rouxvillo en
Ladybrand benevens den Wel-Eerwaarde Mabille en den
Zondeling der Kerk te Witzieshoek. Ret Rapport wordt
op voorstel van den Predikant van Jaoobsdal aangenomen.
Do Moderator oordeelt, dat naar aanleiding van een wensoh
uitgesproken door den Predikant van Philippolis, hot
Rapport der Synodale Zonding Commissio op morgan D.\T.
ann do orde zal worden gostold.

Do Conferentio (D.V.) morgon avond sal aanvangon ten
7 uro. Do Voorzitter verzookt do loden zoo veel mogelijk
van do to houdon. Conferentio nan vrienden en bekenden
kennis to gevon.

Do Predikant van Philippolis doet hot nagebed.

Gelezen, goedgekeurd en vastgesteld, don 14 Mei, 1887.

P.. A. WINTER, Moderator.

C. S. MORO-AN, Assessor.

ALBS. P. MEIRING-, Scriba Synodi.

DERDE ZITTING.

Do derde zitting der T2~ijftiende Synodalo Vorgadering
der Nederduitsoho GEereformoerdo Kerk van den Oranjo
Vrijstaat heeft plants op Saturdag, den 14 Mei, 1887. Al
do loden, die vo~ sohenen waren, zijn togenwoordig. In hot
gebed gaat do Afgevaardigdo van Harrismith voor.
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Ter Vergadering is nog versehenen, de Predikant der
Gemeente van Yrede, wien door den Voorzitter een
hartelijk woord van verwelkoming wordt toegesproken.

Be Notulen van gisteren worden gelezen en vastges teld.

Aan de orde zija do Rapoorten van den Scriba en van
den Qurestor der Synode. Doze worden achtereenvolgens
gelezen en der Regtscommissie en Commissie van
Rationarii, respektivelijk ter hand gesteld.

Be Predikant van Hoopstad, als eerstgenoemde der
Commissie van Ratiouarii verlangt inlicliting omtrent den
Auditeur der Synode. Be gevoolens van sprekers ver
schillen, of wel dan niet ook dit jaar een Auditeur zal
worden benoemd. Wordt nogtans besloten, voorgestold
door den Predikant van Rouxville, dat door doze
Vergadering weder eon Auditeur zal worden benoemd. Be
Moderator draagt den Predikant van Senekal op, den hoer
Innes, die twee jaar geleden als Auditeur heeft geägeerd to
versoeken ook tijdons doze Synode als zoodanig to ageren.

Be Predikant van Bethulio legt aan do Vergadering, met
verwijzing naar do Synodalo Notulen, op bladzijdo 611
do vraag voor, of niob do Qurostor in ziju Rapport eon
opgavo had moeten doen van do Kerkoraden, die in
gebreken mogten gebleven zijn, do gehoudeno Synodalo
Collecten to verantwoordon? Do Vorgadering oordeelt, dat
do Qua3stor, geacht kan worden met het overleggen zijner
boeken, waarin do ontvangeten staan gespecificoord nan hot
voornoomd Synodaal besluit to hebben voldaan.

Aan do orde is nu hot Rapport der Synodale Zending
Commissie. Bit wordt voorgelezen door den Predikant van
Senokal. Hot Rapport handelt: I. Over do Zending in
Witsieshoek; JL Over versoheidenhedon betreffendo do
Zeuding aldaar; on IlL Over do Zending binnen do
grenzen der gevestigdo Gomoenten der Kork.

Op voorstel van den Predikaut van Ficksburg, wordt
beslo ten, dat dit Rapport met dank worde ontvangen en in
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behandeling genornen. Vooraf evenwel wordt do Vergade
ring toogesproken door den Wel-Eerwaarden Mabillo, van
Morija, in hot Basutoland.

Hot was den spreker iced, dat zijn Mede~afgovaardizde,
do heer Bijke, niet was aangokomen. Hij schijnt wegons
gezwollen rivieren verhinderd te zijn. Horn en zijn Mode
afgovaardigde was, door do Conferentie d~r Fran~cho
Broeders in Basutoland arbeidendo, opgedragen, de groeto
der Broeders aaa dezo Synode over to brengen en hunno
beste wenschen over baron arbeid en bet werk der Kerk
in de Gemoenten en nan de Zendirig. Hun wensch is, dat
steeds naauwere vereeniging en meer zarnonwerking dan
tot hiertoc mogo plants hebben. Door eon bestaande
Bijbelschooi worden Cathecheten gekwoekt, on geschikte
jongo Natureilen son men daarin willen opnoinen tegon
£12 ‘s jaars, met inbegrip van kost, kleoding en onderwijs.
Booken in bet Sesuto wil men tegen 24 percent disconten
tot vorsproiding verschaffen. Onder behandeling is eene
Constitutie en regelen voor do Tncht voor de Zending
kork elders, die men hoopt to publiceren. Na eene statis
tieko opgave, die getuigt van den aard, den omvang en do
veelzijcligheid van den Zending-arbeid in Basutolaad, berigt
do Wel-Eerwaardo spreker, dat oene beperking van gelde
lijke bijdragen van hot Genootschap in Frankrijk, do
Conforontie hier or toe heeft gebragt om eeno Theologischo
school, ter kweeking van Naturelien Evang4isten, to
stichten en in vorband daarmode cone hoogero Meisjes~chool,
to heropenen. Na flog eonige seer belangrijke mededeelin-.
gen eindigt do spreker met do betuiging: God heeft gezegend
en sal zegenen ! en beveelt hub Zeadingwork door hunue
Couforentie vertegenwoordigd, nan in do gebeden der Kerk,
wier vertegenwoordigers thaus hier ter Synodo zijn
vergaderd.

Be Hoog-Eerwaarde Moderator antwoordt op do gohoudeno
aansproak, ann den Brooder den dank der Vergadering
betnigonde ~oor do broedergroete en zegenwenschen narnons
do Conferentie der Broeders van do Fransohe Zending
onder de Basutos en elders, hier uitgesproken. Zijn Wel
Eerwaarde van ttuk tot stuk volgeude, getnigt hij, namens
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do Synode, van hare ingenom~’nheid met den Zendingarbeja
der Fransebe Broeders en hunne toegenegenheid to ons
waarts: dngon die her weerkiank vinden en do inDigo
banden wegens afknmst en Godsdienst, die ons wederzijds
vorbinden, nt>g heebter nmken, Rij eindigt met de bede,
dat onse gomeensohapp~!jji~~ arbeid, onder Gods zegen,
strekkon moge to~ meerdere uitbreiding en vesiging van
het Kningrijk des Verlossers. Be Broe br brenge weder
keerig de groete en harteljke heilworischen der Kerk van
djt Land over aan de Conferen ie der Broedets in Basuto
land werkzaam.

Ret Rapport der Synodale Zending Cemmissie wordt in
behandeling genomen, en allereorat het gestelde onder
hoofd I. Ret woord wordt van verschulleude kanten on
met veel ingenomenheid gevoerd, ann welke gedachten- en
woordwisseling ook de Eerwaarde Zendeling onser Kerk to
Witsiosboek deel noemt. In den ioop der discussien wordon
achtereenvolgens en met overgroote meerdorh~jd van stem-
men besloten: i. Op voorstel van den Predikaut van
Winburg: “Be Synode netne maatregelen ter vorkrijging
van Transport van do 0-ronden, behoorende nan de Zending
to Witzieshoek,” en 2. Op voorstel van den Preclikant van
Edenburg: “Be Synode bevolo der Zending Oommissie
aan, om de woning van den Zendeling der Kerk to Wit
zioshoek; aithans don opstal der Statie riaar eon betor
golegon stand to vorplaatsen.” Be Momorie nan den Hoog
Edelen Volksraad, betreffende do Eigondoms-regton d or
Statio-grondon to Witsieshoek, zal worden opgesteld door
de Prodikanten van Winburg, Philippolis en Sonekal.
Gocluronde hot pas gevoerde dobat verschenon ter Ver
gadoring, do Predikant van Krooustad en do Broeder
Oudorling—afgevaardjgdo van don Kerkeraad dier Go
m onto, Barend Johannos Swart Wessels, die beiden door
den Modcrator n~ot eon woord van verwelkoning wordon
begroEt on hunne zitplaatson innemen.

Be zaken vermeld onder hoofd II van hot Rapport dor
Synodalo Zonding Commissie, worden besproken. Van
mer dan eon kant wordt hct woord gevoerd. Een
voorstol wordt ter tafel gebegd door den Prodikant van
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Winburg, gesecondeerd door dien van Fieksburg, ni.:
“Do Synode geve kenuis nan den Hoog-Edelen Volksraad,
dat onder bet yolk van Paulus Mopelie, de wijze van
huwelijkefl to sluiten, met onregtvaardigheid, onzededelijk
held en mishandeling schijnt gepaard to gaan, en verzoeko
den Hoog-Edelen Volksraad aan die diugen, door wijzo
maatrogolen paal en perk te stelleu.

Daar evonwel do tijd vet streken is eu door do aannamo
eener Motie van Ordo door do Vorgadering, dat uL heden
namiddag geeno sitting sal worden geliouden, aangezien
ook do Synodale Conferentio heden avond zal plaats
hebben, zoo sal do behandeling van het Rapport der
Zonding Commissie, B. Y. op Maandag worden voortgezot.

Be Predikant van Dewetsdorp gaat in bet nagebed voor.

Golezen, goedgekeurd en geteekend, don 16 Mel, 1887.

P. A. WINTER, Moderator.

0. S. MORGAN, Assessor.

ALBS. P. MEIRING, Scriba.

VIERDE ZITTING.
Be vierile Zitting dor Synodo van 1887 wordt gehouden

ter plaatse als do vorigon, op Maandag, den 16 Mel, 1887.
Hot gebed wordt gedaan door don Predikant van Wepener.
Do leden zijn allen tegenwoordig. Worden gelezen en
vastgesteld do Notulen van den 14 dozer.

Op eeno vraag van den Prodikant van Ladybrand
oordeelt do Vergadoring dat aantoekoning sal worden
genotuleerd, dat op Zaturdag avond j.1. do Synodale
Conferentie met do Gemeento heeft pleats gehad, bij welke
gologenheid eon vrij talrijk gehoor tegenwoordig was. Be
Voorzitter stool word bekleed door don Hoog-Eerw.
Moderator. Do verrigtingen werden begonnen en go
eindigd met gebed door den Moderator en den Prodikant
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van Bethulie respeetievelijk. Onder afwisseling door
Gezang werd onder de leidiug des Voorzitters do Gemeento
to~e~esprokeu over den Christelijken Invloed: a, in het mis
geRm, door den Predikauten van Boshof en Bethulie; b, in.
de Gemeenton door de Predikanten van Rouxville en
Ladybrand; c, in do Heidenwereld door don Wel-Eerw.
Mabille, van Basutoland en den Eerwaarden Brooder
Minnaar, Zendeling onzer kerk to Witzieshoek. Do
Moderator oordeolde, dat men eon genoeglijk en stichtelijk
uur met elkandor heeft mogon gonieten, waarop Gods
zegeu ruste.

Naar aanleiding der vastgesteldo Notulen berigb do
Predikant van Souekal, dat do hoer Innes met genoegon
hot Auditoursohap van do boeken der Synode op zich hoeft
genomeri, met verzook dat do Rationarii hedon avond bij
hem aan huis zullon bijeenkomon. Daar de Predikant van
Smithfield verschenen is, heet hem do Voorzitter wolkom,
en daarna evoneens den Predikant van Harrismith, dio juist
ter Yorgadering verschijnt. Wordt tor tafel gelegd do
Concept-Memorie aan don Hoog-Edelon Volksraad, bolan
gende do Eigendomsregten dor Kerk op do Statiegrondea
to Witzioshook. Volgons eon en ander woord dat gewisseld
word, blijkt het hoogst waarschijnlijk te zijn dat do Static
gronden to Witzioshook door do Rogooring slechts waren
aangowezen en voor do Zending tot gobruik waren tooge
staan. Hot voorstol ter aanname van do Momorio, door don
Prodikant van Smithfield ter tafol gelogd, wordt flu in
omvraag gebragt en aangenomen.

Eeno missive ter tafol van don Wel-Eerwaarden John
Brehner, eon der loden van do Synodale Commissio van
Pinantiën, dd. 14 Moi 1887, verzookende, wegens redenen
door hem genoemd om ontslag als zoodanig, wordt gelozon
en naar do Commissie van Ratiouarii verwozen ten eindo
daaromtrent eeno aanbovoling to doen.

Aan do orde is woder hot Rapport dor Synodale Zending
Commissie en wordt mitsdien in behandeling gonomen het
voorstol op eorgisteren door den Predikant van Winburg
ter tafci gelegd, en hotweik was blijven overstuan.
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Hot woord wordt gevoord over Heideusohe gobruiken
onder do Kaffers in zwang en do gruwelen daarmedo in
verband staande. Men woes or op, dat zulke Heidenseho
praktijken uitgooefond worden niet slochts in Witzieshoek,
maar ook hier en daar over hot Land; en do vraag ondor
disoussie ioopt over het al of niet wenschelijke van kenni~
to goven aan do Regering van hot bestaan van zulke
misbruiken, èf in hot algemeen in eano Memorie aan den
floog-Edelen Volksraad door do Synode, of dan eerst,
wanneer bepaa]do feiton van misbandeling zich zullon
bebbon voorgedaan, door den Zendeling of do Zending
Commissio aan hot plaatselijke Regtsbestuur. In dezen.
tweeledigon zin werden voorstollen tor tafel gelegd door do
Predikanton van Sonekal en Philippolis, en wordt hot
woord govoerd naar den eenon of anderen kant door ver
scheideno leden, Predi kanten zoowel ala Ouderlingen.
In den loop dor discussie legt do Hoog-Eerwaarde Assessor
do vraag tot’ tafol, of do Synode niet den Wel-Eorwaardon
Hoer Mabille, met wien hij een gesprok over do zaak had
gehad, en die zich beroidwillig had verklaard, indion. do
Synodo hot verlangdo, het zijoe daaromtront in do
Vergadering mede to deelen, zou willen hooren. Do
Vergadering besluit hiortoo, en zegt do Hoer Mabille:
“1k stem toe met den Zendeling van Witzieshoek, dat dit,
het Huwei’ijlc met beeste’m, eon der alleralechtsto gewoonten
is ondor do Hoidenen. Zou 1k wagon bijzondorheden mede
to deelen, gij zoudt u vorbazen. Doze gewoonton staan in
vorbaud met do veelw’ijverij, do besmijdenis en~ dergelijke. 1k
zou meenen dat doze gewoonten door do Christonen nog jaron
lang zullen moeten worden bestreden. E~u middel om zo
togen to gaan zou zijn, dat do versohillende Godsdienstigo
gozindten zamenspanden om Memories daartogon to doen
teekonen ; mawr memor’ies door do Nature lle~a zelven.. 1k go
loof niet dat do Regeeringalleenveel zal doon; rnaargestorkt
door zulko Memories zon hot doel kunnen bereikt wordou.”
Hij vorhaalt hoe vóór den ontwapenings oorlog door do
Britseho Rogering eon order in Basutoland was ontvangen,
onderzoekendo of zulke gowoonten konden worden togen-.
gegaan. Eonige Opperhoofden zijn bijeen gekomon en
hobben ziob dadelijk togon do besnijdenis verklaard. Do
meeston van hen waren ook tegen hot Huwelijk met
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beesten; doch eene sterke minderheid was daar voor.
Men meende, dat met do afachaffing van het Huwelijk met
beesten ook de Polijgamie zcu vervallen. Maar hot
antwoord der Regeering was, dat men sick niet met
Heidensche gewoonten wilde inlaten. Hierover stond
men verbaasd. Do opperhoofden wilden sells, dat ouders.
die de besnijdenis nan hun kind lieten uitoefenen zouden
worden beboet. Be ge~egenheid van dien tild is on~
ontvallen. Nu is bet Heidendom sterker geworden. BE
christelijke zameuleviog kon veel doen, en inissohien ook d
Regering des lands door eene kennisgeving, dat dazE
misbrniken haar voor do arrndacht zijn. Ooze ConferentiE
wil het hare bijdragen. Onse kerk in Bi sutoland voltrek
geen Huwelijk, waar do vrouw met beesten was verkregen
Maar bet gebeurdo wol somtijcts, dat twee of dna jaar n~
hot Hnwelijk do bloedvorwanten van do vrouw aanspraal
kwamen makon op het yea, en sedert den ontwapening:
oorlog heeft eon der Kapiteii~s zijno goedkeuring daaraai
gehecht. In belang van deze zaak hen ik afgevaardig
geweest near het Opperhoofd Letsea. Hij deed bet voor
stel, dat bij hot aangaan van eon Christelijk Huweliji
do bloedverwanten vooraf van alle can spraak op yea al
koopsehat voor do vrouw sullen moeten afzien
Zoo jets kon gedaan worden met goed gevolg.

Een motie van orde, tar tafel gelegd door den Predikan
van Ficksburg, or do discussie op dit punt to sluiton
wordt bestreden on afgestemd. Nog voeren eenige lode]
bet woord, waarna eind~lijk do Predikant van Senek~
wions amendemenit met verlof der Vergaderiug in plaal
van het oorspronkelijk voorstel was getreden repliceerl
met nadruk wijzenide op den voorrang welken beginsel dier
to bebben boven eigeubelaug. Do voorstellen worde
in omvraag gebragt, en hot eerste tot besluit der Ye:
gadering gernaakt, nainelijk: “Do Synode beslaite d
gruwelin gepaard gaande met den yrouwen handel en c
heideuseholen ouder do Naturellen tar ernstige overw
ging per Mernorie ann do aandaoht van den Hoog-EdelE
Volksraad voor to leggeu, vragende dat dat Ligcbaa
wijze en doeltreffende inaatregelen mogo nemon, ten eiu~
deze onhoilen tegen to gaan~”
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Be Vergadering besluit verdor op voorstel ivan den
Predikant van Harrismith: Do zaak thans ondor behande
ling voor do aandacht to brengen van Conferentiën en
Synodos van andere Ohristelijke Gezindten, verzoekeude
deze zaak voor den 0-enadetroon to gedenken en pogingen
in bet work to stellen de gruwelen moor genoemd togen to
gaan.”

Do Hoog-Eorwaardo Assessor legt tor tafel bet Crodon
tiaal dor Broeders Afgevaardigden van Basutoland,
bonevons eon beg~1eidend schrijvon van den Wol-Eer
waarden R. Honry Dyke, berigtoado dat do gezwollen staat
dor rivioren hem had belot tegenwoordig to ziju. Hot oen
en ander wordt golezon. Be Vergadering besluit ann don
Assessor op to dragon don Wel-Eerwaardon Hoer Dyko one
loodwozen to betuigen wegens zijne afwozigheid en de beste
wensehen der Synode hem medo to deolen.

Naar aanloiding van hot godeelto van hot Rapport dor
Zonding Oommissie ondor bohandeling, wordt nog bosloten
dat do Synodo zich verblijdt over den aauwinst voor do
Kork ton gevolge van hot welgeslaagd Zendelings..Examon
van den hoer Josias Hendrik Otto.

Do vraag der Zending Commissie naar oeno vorkiaring
van de beteekenis van Artikol 35 0.1. dor Korkowet,

a wordt, op voorstel van den Prodikant van Bothulio naar do
Regts-Oommissie verwezon.

:5

Op hot punt in hot Rapport, wear do Zending Commissie
it om do bemiddeling dor Synode vraagt, ten eindo in staat
n gesteld to worden aan Zendingen binnon do gevostigdo

G-emeenten geldelijko ondersteuniug to verleonon, wordt op
o voorstel van den Predikant van Ficksburg bosloton: “Do
.0 plaatselijko Zondingen worden door olke Gemeonto zelvo

bekostigd.”
n
n Hot voorstol der Commissio omtront hot wonscholijke
o eonor bopaling door do Synode, waardoor Cathecheton na

afleggen van een voorschreven Examen eon STATUS kunuen
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verkrijgen, wordt door den Moderator ten fine van rapport
verwezen na~r do Synodale Zending Commissie.

Hoofdstuk III van het Rapport der Zending Commissie
is aan de orde, en wordt in zijn geheel voorgolozon en
bohandeld. Rierbij zal in overweging gonomen wordon do
vrasg van den Kerkeraad van Bloemfontein, gedaan in. hot
Versiag van den Stast der G-odsdienst, om ondersteuning
voor eeno plaatselijke Zending.

Do Hoog-Eerw. Moderator oordeelt, dat door do loden
der Vergadering diont tor harto to wordon genomon de aan
beveling der Zending Coinmissie aan hot slob van haar Rap
port, namolijk: “Bat vernieuwde en meer kraohtigepogingen
tsr ondersteuning der Zendingzaak mogen wordon aange
wend, opdat onzo kerk haar invloed op dit torrein niet
verlioze; terwiji toch vole duizenden van Heidonen ondor
en rondom one nog esne goestolijke bearbeiding blij yen
misSen en ancloron ens welligt hot pand ons toevortrouwd
zullon ontrooven ale hot mogt blijkon, dat onzo Kerk door
gobrek aan ijver, zolfopoffering en liefdo tot do zaak dat
pand niot genoog waardeordo.”

Omtrent den probatio tijd van Candidaten voor do
Aannomiog in do Zending Gomeonte wordon do praktijkon
en gewoonten bij ééno en andero Gomoento rnodegedoold
en daarop besloton, voorgestold. door don Predikant van
SenekaL “Do Synodo bevele aan, dat do probatio.tijd van
Candidaten voor do Aannoming in do Zending 0-omeenton
duren zal, minstons van 18 maandon tot 2 jaren”

Eene en andere aanmerking tot verduidelijking of aan
vulling van do borigton over do Zendingen in vorsohullende
Gemoenton wordt in hot midden gohragt.

Als eono herinnering zal dienen, dat do Predikant van
Senokal vorwijst naar Art. 236, o. dor Korkwot omtrent do
vorautwoording van den Archivarius der Synodo van
“Copy Registers van Gedoopten en Lidmaton” van Zonding
Gemeenten~
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Met hot oog op do vraag van den Kerkoraa& van Bloom
fontein voeren verscheideno loden hot woord, ook in belang
dor aanwijzi.ng van een werkkring op het Zending void
voor don Eorwaarden Heer Otto.

Eon voorstel wordt ter tafel gelegd door den Predikant
van Hoopstad.: “Do Synode geboord bebbende van do
wensohelijkbeid dor stichting van eerie Zending onzer Kerk
to Bloemfontein, b~vee1t dezo zaak ernstfg ter
bohartiging van die Gemeento aan.” Eone pauzo wordt
vorleond.

Na do pauze wordt tar tafel gelegd eeno rnof,ie van orde,
vragendo om do zittingen des namiddags eon half uur
vrooger to beginnen. Dit wordt verworpen.

Ala Commissio om do Momorie aau don Hoog-Edelen
Volksraad, ~n zake Heidensehe gewoomten op to stollen
wordon benoemd do Predikanten van Jacobsdal on Roux
villo. Met hat oog op hot voorstel ter tafel geeft do
Predikant van Fauresmith konnis, dat hij later aanzook
hoopt to doon oni eerie toelago van £200 voor eon Huip
predikor met hot oog op do Geestelijko Behooften der
talrijko bovoikirig op do Doiverijen to Jagorafontoin.

Met bet oog op de stichting oener Zending onzer Kork to
Bloemfontein, legt do Ouderling dozer Gomeente, naeen woord
over do zaak vooraf, ecu voorstel ter tafci, dat hij evenwel
met verlof der Vergadoring later terugtrok met kennis
goving, dat hij hetzelve gewijzigd weor hoopt in to dienon.
Over do sank nogtans wordt door den Prodifrant van
Bloemfontein en anderon hot woord gevoerd.

Met verwijzing nogtans naar do Synodalo Notulon blad
zijdo 683 (vgl. bi. 679) en het noodzakolijke van eorst hot
verslag éler Rationarii tar tafel to hebben, wordt
besloten do zaak eoner sending to Bloemfontein, later
in overweging to nemen. Dit was voorgesteld door don
Prodikaut van SenekaL Ret voorstel van den Prodikant
van Bloomfontein v6ór do pauzo tar tafel gelogd, wordt nu
in omvraag gebragt on aangenomen.
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Do Predikant van Phulippolis, met het oog op hot
versiag onder behandeling drukt op do wenschelijkheid,
dat or binnen do grenzen van olko Gomeonto onzor kerk
ook eeno Zending Gemeento besta.

Eons mededooling godaan door don Hoog-Eorwaardon
Assessor namons den Wel-Eorwaarden Mabil]e—(hotgeen
door zijn Wel Eorwaardo vorgeton was medetedeelen)—dat
namolijk do Oonforontio der Fransoho Zendolingen in
Basutoland bosloton had zich uit den Vrijstaat torug
tetrekken, en hun work to concentreron in Basutoland,
wordt door den Moderator der behartiging waardig don
Afgo7aardigden van zulke G-omeenton, waar hot Zending
work door do Fransoho Broedors gedreven wordt,
aanbevolon.

Hot Rapport is afgehandeld en per mondo van don
Hoog-Eerw. Voorsiter wordt ann de Zending Commissie
daarvoor do dank der Vergadering betuigd. Hij stelt
vorvolgens ann do orde (D.V.) op morgen hot FinantieSi
versiag van do Synodalo Zending Commissie.

Wordt nu hervat do behandoling van do Rapporten over
den Staat der Godsdienst Art. 87 par. 2.

Hot Rapport van den Korkeraad dor Gemeento van
Harrismith ondor Punt 1, wordt gehoord, waarop enkele
opmerkingon volgden, terwiji ook do Predikant van Smith
field, wat het Rapporb van den Kerkoraad dier Gemeento
onder dat punt betreft, medededt, dat slochts wegens eons
ovorzage, van daar niets was gezegd over het Seoulair
Onderwijs.

Punt 2, par. 2, Art. 87, is aan do ordo. Hot gerap
porteerdo onder dit hoofd door al do Gemeenten wordt
voorgelozen en hot woord wordt van versohullende kanten
gevoerd, over het houden van buiten kerken, verwaar
loozing van hot Heilig Avondmaal, ingeslopen dwalingen
bier en daar in do bevestigi~g va~a hot Huwelijk in enkelo
Gerneenton ondor bijzondore omstandigheden door don
Landdrost; maar do verdere beliandeling der zaken onder
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bet voornoemd hoofd voorkomende, wordt, daar do tijd
vorstreken is, uitgestold tot (D.V.) Morgon.

Be Ouderling van Bloemfontein gaat in hot dank gebod
voor.

Gelezon en vastgesteld, den 17 Mei 1887.

P. A. WINTER, Moderator.

0. S. MORGAN, Assessor.

ALBS. P. MEIRING, Soriba Synodi.

VIJFDE ZITTING.

Do vijfda Zibting heeft plaats op 17 Mei 1887. Al
do leden zijn tegenwoordig. Hat gebed wordt gedaan door
den Predikant van Winburg. Be Notulon der Zitbing van
gisteren wordon gelezon en vastgosteld.

Be Hoog-Eerw. Voorzitter had eono missive aan hem als
Moderator der Synode gorigt ontvangen van den Hoer
Hubertus Elifers, d.d., Stellenbosch, 12 Mei 1887, betref
fendo Sohoolboekjes en G-edichten. Hij least doze missive
aan do Vergadering voor, en legt de bookjes ter inzage,
van wion hot vorkiezon mogt, voor. Vervolgens bopaalt
bi~ do nandacht bi~ do schra~e bijwoning van het morgan.
Biduur op elken dag, dat toch ward opgericht op verzoek
en in belang van loden zoowel van do Synodo als van
den Volksraad.

Aan do orde wordt gesteld bet Rapport van do Synodalo
Cominissie van Bezigheid belangonde hot Broederlijk
Onderhoud. Hot onderwerp zal zijn “Geheolo toowijding
aan don dienst des Heeren” en do tijd voor dit Ondorhoud
bopaald (D.V.) op Bonaerdag ton 3 uro p.m. Na eeno
enkole vraag en aanmerking wordt hot Rapport op voorstel
van den Predikant van Sonokal goedgekourd.
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Art 87 enwel pt. 2, par. 2, komt wederin behandeling. O~
het gerapporteerdo oxider pt. 2 wordt niet verder gesprokE
Mitsdien worden do Rapporfen gehoord over zaken on~
pt. 3 van het meergenoemd Art. 87. flit geldt “

betooning in do zamenleving met woord en daad v
Christelijke deugden.” Ret woord wordt gevoerd dc
verscheideno leden. Do zaak hier in behandeling wo~
geaoht van zeer groot aanbolang, het wordt o k Z€

uitvoerig besproken. Do Commissio over den Herd
lijken Brief sal van bet eon en ander nota nemen b.v. l~
schutten van vee, maar ook hot oppassen van vee.

Overigens neemt do Synode geen verdero actie op Ii
gesprokene. Ook laat do Vergadering hot bij I
gesprokene naar aanleiding van hot gerapporteerde over I
ge~telde onder Punten 4 en 5 van par. 2, Art. 87.
do behandeling van Punt 4 wordt ernstig gedrnkt op
noodzakelijkheid van do verspreiding van nutdg lectuur
de 0-emeenton, en mitsdiea gewez~n op do Zuid Afrikaa
ache Christelijke Bookvereoniging, en wordt ale I
hartigingswaardig gewag gewaakt van do Bijbel en Bi
Vereeniging en hot Lidmaatschap daarvan. 0
omtrent do versproiding van meerdoro kennis in
Gemeenten betreffende do Zending en als nuttigo ha]
niiddelon in deze gonoemd do Illustrated Missionary Nov
do Zending Bode, The Christian Express en Evange1i~
Christendom.

Naar aanleiding van pt.5 worden do gedacbten gewiss~
omtrent het bestnan en do working van Christelij
Jongelings-Vereenigingen, en aan de hand gegeven I
noodzakelijke van to letten op den gesohikten tijd ye
zamenkomsten zulker Vereenigingen ale ook op b
wensohelijko van zoodanige zamenkometen eer wokelij
dan maandelijks to hebben.

Punt 6, par. 2, Art. 87, handelendo over do Zondagsvi
ing en do Openbare zedelijkheid is aan do ordo. ]
Rapporton worden gelezen en besproken Er wordt n~
nadruk gewezen op bet verkeerdo van des Zondags narrii
dags vóór do Namiddagsdienst uit to rijden. Over verkeer
rigtingen in enkele Gemeenten ontotaan om den Zaturd~
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or in plaats van don Zondag ala rustdag wanrtonemon, worden
a. do gedachten uitvoering gowisseld.
or
Jo Gew~gendo van do zedelijkheid wordt gewezen op do

goode uitwerking over hot land van do bestaande Landsweb
op den handel van sterken drank, Daar deze wet pas

It onlangs op nieuw door den Volksraad is bokrachtigd
geworden en ter willo van bet welzijn der bevolking als oin
andero redenen, dio do Vergadering d~arvoor had, b~sloot
de Synode: “per eerbiedig adres aan den Hoog~Edelen
Volksraad hare hooge irigenonienheid met en deawego
baron warmen dank voor bet besluit dor Wetgeving onzes
Lands to betuigen, waardoor het den Hoog-Edelen
Volksraad behaagd heeft do Landswot op den handel in
sterken drank onveranderd to laten.” De Vergadering
berust bij bet oordeel des Hoog-Eerw. Voorzitteis, dat do

[0 Scriba dit besluit ter kennisso van den Hoog-Edelen
Volksraad brengen zal.

Met do behandeling van Art. 87, voortgaande, en wel
Punt 6, wordt nog beslotert op voorstel van den Predikant

k van Winburg: “Do Synode beschouwt dat Lidmaten dor
0 Noderdui~ ache Goreformeerdo Kerk, die zioh laten her

doopen, of zoodanigon wederdoop bodienon volgens do
Kerkowet op de tncht, moeten behandeld worden. Pit ziet
op eene sekto van Wederdoopers, die volgens do versiagen
over den staat dor C-odsdienst in eono en andere Gemeente,
was ontstaan.

Do Versiagen onder Punt 7 worden gehoord en bij do

r bespreking daarvan vooral gedrukt op hot verkeerde, datLidmaten onser kerk hunne kindoron op do Roomacho
school hier ter stede plaatson, en in verband hiermedo
do gedachton gowissold omtrent do Iarichting voor Onder
wijs van Jonge Dochters in verband met onze kerk alhier,
namolijk hot Irisituut “Eunice” on besloten op eon
voorstel, dat ter tafel was gelogd door don Predikant
van Bloomfontein: “ Doze Vergadering heeft met leed.~
wezen uit hot Versiag van don Kerkeraad van Bloemfontein
vornomon, dat or Protestanscho ouders in hot Land zijn, die
hunne ondersteuning aan de Roomsoh-Katholieko scholen
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(hier ter stede) verleenen, tot nadeel zelfs van do Inrigtin
gen der Kerk voor het Onderwijs.

Nog wordt, naar aanleiding van bet gerapporteorde over
punt 7, en eon en ander kort woord over do zaak, besloten
dat (D.V.) later do vraag omtront do behartiging dor
Geostelijke Bolangen van loden on~er kork, woonaohtig
in hot Barolong G-rondgebied in overweging zal wordeu
gonomon.

Eindolijk komt nan do orde punt 8 van par. 2, Art.
87, namolijk: “Ret Goestelijk Leven der U-emeente.”
Do vorscbillende Rapporten hierovor wordon gehoord. Na
eon onkol woord, ac,htereenvolgens door do Predikanten
van Wepener en Boshof over do Rapporton in hun gehool’
wordt do verdere bespreking hiervan, daar do tijd ver
streken is tot (D.V.) morgen uitgesteld.

Do Moderator stelt aisdan ook aan do orde hol3 Rapport
der Coinmissie over hot Examen van G-odsdienst Onder
wijzers; der Commissie over Zondagscholen: over het
Officieel orgaan dor Kerk; over do Kerk Formulioren in
het Sesuto, onz. (zie Besohrijvingspunten).

Hot nagebed wordt gedaan door don Predikant van
Hoopstad.

Gelezen en vastgestold ter 6do zitting dor Synodo van
1887, op den 18 Mei, des voornoemdon jaars.

P. A. WINTER, Moderator.

0. S. MORGAN, Assessor.

ALBS. P. MEIRING, Scriba Synodi.

ZESDE ZITTING.
Do Notulen der zesde Zitting, gehouden ter plaatso als do

vorigon, op den 18 Moi 1887. Al do loden zijn tegen
woordig, behalvo do Predikant van Ficksburg die weldr a
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ter Vergadering versohijr’t. Hot gebed wordt gedaan door
don Ouclerling van Boshof. lJaar hot Notulen Book niet
ter tafel is~ wordt or hot eon andor besproken, on eono

or motio van ordo, om do namiddag zittingon eon half uur
311 vrooger to boginnen tot bosluit gemaakt.
or
ig De Notulon van gistoron wordon gelozon on vastgostoid.

Over de Rapporten op Punt 8, par. 2, Art. 87, wordt niot
vorder uitgeweid. Do Hoog-Eerw. Voorsitber wijst op do
teokenon ten goode in do Rapporten, bij aJ hetgeon daarin
ontrnoedigend moge schijnon, en wekt met eon gepast
woord do Vorgadering op tot het gebed in don arbeid.

Do Versiagon wordon flu overgelogd en in. ontvangsb
gonOmefl.

Do Predikant van Senekal geoft keunis van zijn voor
rt nemon oin eon voorstel to doen, daartoo strekkendo, dat,
r- vóór do behandoling der Versiagen in hot vervoig, deze
et eorst door eone Commissie zullon worden onderzocht, en
in goedgekourd.

Hot Versiag dor Commissie over hot Examon van Gods
dionst-Onderwijzors wordt gehoord, en op voorstol van den
Prodikant van Bloemfontoin, mot dank ontvangen en over
gonomon.

Aan do orde is vorvolgens bet Versing dor Commissie
over Zondagsoholen. Dit Versing wordt in haar goheel
gelozen, met dank ontvangen en in overweging genomon.
Omtrent hot eorsto godoelte daarvan, handelende over do
Zondagscholen in do versehillonde G-emeenton, voor zoover
daarover Rapport door do Commissie was ontvangon, wordt
uitvoerig gesproken, on he~goon bijzonder do aandacht
trok, was hot wensohelijko of nieb om Zondagsohoien in do
Buitenwijkon to hebben. Eon tweotal voorsteilen in den
loop van hot debat tor t~tfe1 gelegd, wordon bediscussieord,
bet. laatste waarvan tot besluit wordt dor Vergadering, nam.:
“Na bet gehoorde op hot Rapport omtrent Zondagscholen,
heeft do Synodo veel vrijmoedigheid om aan to bovelen, dat
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bel~alve de Zondagschool op het Dorp, maar nogtans in
verband daarmede, waar er de noodzakehjkheid voor
bestaat, Zondag~choo1-onderwjjs aan Kinderon in grootero
of kleinero kringen op Buitenplaatson worden gogeven door
personen daartio aangew~zen door don Leoraar of don
Kerkerand; dat Kerkeraadsleden van do verschillendo
W~jken hot oog houdon op zoodanig Zondagscboolwerk in
do Buiten-g~rnEento, en van tijcl tot tijd daarorntrent aan
den Kerkeraad rapporteren, dat het work der Zondag
school vooral dringend wordt aanbevolen in de bolangstol
hog, maar moor nog ann do medewerking van Kerkeraads
loden; dat eindelijk de Synodo zich verblijdb over den
vooruitgang van het Zundagschoolwerk in de Kerk.”

Deol II. van hot Rapport der Comrnissie over Zondag
scholon bevat een v’tjftal aanbovelingon door do Oommissio.
Hot eerste gewaagt van hot toenemen in bloel van do
Zondagscholen en van hot wenschelijke dat in do Rapporten
der diverse Gemeenten voortaan zal worden genoemd hot
aantal Kinderen die elke School bezooken. Dit wordt
aangenomen met don wenk daarbij uitgesprokeu, dat dan
cok elkon Zondag behoorlijk book zal worden gehouden
van do kinderon die do school bezookon. Do tweedo aanbo
young ontraadt do oprigting van eon Depôt van Lectuur
van Zondagschool leorlingon. Do Vergadering borust bij
bet aanbod van eon en anderen kant, om van tijd tot tijd
in hot Officieel Orgoan der Kerk 0000 opgavo van geschikto
boeken to publiceoren. Do derde aanbeveling heeft ton
doel hot daarstollen van eon Kalendor van Zondagschool
lessen, in vereeniging met do Koloniale Kork. Dit lokt
nog al eon vrij uitvoerigo godachten-wissoljng uit, waarna
besloton wordt: “Do Synode draagt aan hare Commissio
over Zondagscholen op, om in vereeniging met do Kerk in
do Kaapkolonio eon Zondagschool Kalonder op to stollen,
daarbij in aantnorking nemende hetgeen ovor doze zaak
bier in do Vorgadoring word u~tgesprokon,” Ten viordo
wordt do “Kindervriond” ala handleiding bij do lesson
aanbevolen. Dit wordt voor kennisgoving aHngonomen.
Eiudelijk, ten vijfde, wordt in bedonking gegeven, of hot
niet raadzaam zou zijn do Zondagschooloommjssjo nit to
broidon. Hierop wordt bosloten: “Do Synodo acht do
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in Zondagsehool-Commissie talrijk genoeg.” Na do pauze is
oor bet naeergenoemd Rapport nog ter tafel. Nieniand verlangt
era verder hot woord daarover, doch wordt eon gopast
~or woord naar aanleiding van hot behandelde door den Mode-
lea rator uitgesproken.
ide Ann do orde is flu het Rapport over hot Officioel Orgaan
in der Kerk “Do Fakkol.” Dit wordt voorgolezen door don

Lan Scriba en orttvangen. Kortelijks wordt naar aanleid~ng
van dit Rapport do gedachton gewisseld en betreurd dat

~e1- “Do Fakkel” in do Kork niet die ondorsteuning genoot,
us- die men verwachton zou nan hot Officieol Orgaan dor Kork
[en to wordon gesehonken. Eon drietal voorstellen in zake

worden achtereenvolgons tot besluit, namelijk: 1 Do Synode
bevelo, den Predikanten en Kerkoradon der vorsehillonde
gemeonten aan om zich to beijveren zoowel van den Kansol
als eld€rs bij do loden dor Gemeonten do bolangon van hot

do Officeel Orgaan der Kerk voor to staan; 2 Do gratifloatie
en van £25 per jaar aan den tegenwoordigen Redakteur
iet worde bestendigd; 3 Do zorg voor hot Offioioel Orgaan der
~dt Kerk worde op nieuw den Scriba opgedragen.

Aan do orde is nu hot Rapport der Commissie over do
publicatie der Kerk Formulioren in het Sesato. Na eon

ur en ander kort woord wordt op voorstel van den Predikant
van Sonekal besloton: “Do Synode betuige haren dank
aan do Commissie tot het vertalen en publiceeren der
Kork Formulieren en van het Kort Begrip in hat Sesuto
en bovele dezo vertalingon in do Zending Gemeonton,
waar zuiks noodig is, tot gebruik aan.”

Do Yorgadering bosluit op voordragt van den bog
na Eerw. Voorzitter huron dank to betuigen aan do Wel
~1O Eerw. lEleeren Dietorlen, Mabille en Maoder, voor hunne
iii belangrijke diensten der Kerke bij hot vervaardigen on

publiceeren dozer vertalingon bewozon. Hiormede is hot
Rapport afgehandeld. Do Preclikanten van Winburg en

do Hoopstad zijn met verlof hoden namiddag afwezig.
on

Hot Finantieel Rapport der Synodalo Zending Commissie ~
et dat voorgelezen was door den Predikant van Harriarnith
to wordt met dank oatvangen en in handen der Rationarii
10 gepiaatst,
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In verband met het voornoemd Rapport gooft
Prodikant van Senekal kennis, met vorwijzing naar Arb.
230 en 281 der Kerkowet, dat hij eon voorstol hoopt ter
tafel to leggen, ten doel hobbendo do vermeerdoring van hot
personeel dor Synodalo Zending Commissie, en wordt door
don Predikant van Harrismith do wonk u~tgosprokon omtrent
do tookonning van eon gratificatio aan don Eorw. Zondolmg
dor Kork met het oog op hot ontoereikondo van zijn salaris
in hot vorledon jaar, wegens do toon hoersohendo droogte en
andore nadeelig inworkonde omstandigheden.

Hot Rapport der Colportatie Commissio wordt gelezen
door don Prodikant van Weponor. flit wordt na eeno en
andero aanmorking daarovor met dankbettuging ann do
Commissio voor afgohandold boschouwd.

Wordt nu in bohandoling gonomen hot Rapport der
Commissio over do Kindorharp, dat was voorgelezen door
den Predikant van Bethulie, en door do Vorgadoring met
dank ontvangen. Do Commissio had gohandold in over
eonstemming met die dor Kork van do Kaapkolonie over
dezelfde zaak. Bozwaar son kunnen geoppord wordon
tegon hot lactate gedoelte van vs. 3 van lied No. 17; en do
vierdo en vijfde regols van lied No. 107,; doch men hoeft
bevondon dat het eon en ander to wijten was ann do
vortaling, waaromtrent do Commissio aanboval dat bij eon
volgondo publioatie dit mag worden verbotord.

Naar aanleiding van dit Rapport hoof t eone vrij uitvoorigo
gedaebten wisseling plaats, waaraan zoowel Oudorlingon
als Predikanton deelnomon. Van eon driotal voorstellen.
godurendo do discussie tor tafel gelegd wordt hot tweedo
(van don Prodikant van Sonekal) tot besluit: “Do Synodo
dringt or op aan, dat hat gobruik van do Kinclorharp bij do
Kinderen niot en kosto van do Psalmen on C-ezangen sal
gesehiodon,” terwiji nan don Scriba wordt opgodragon om
aan don Compilator can do Kinderharp ter kennis5e to brengou
do aanbeveling dor w~jziging van hot tweetal voornoomdo
liederen. Hiormede is hot Rapport afgohandeld.*

* Z do NotuIe~ do volgoadc Zitting!
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Achtereonvolgens worden door den Predikaut van Bloem
rt. I fontein gelezen en met dankbetuigiug ontvangen bet Rap
ter I port van Heeron Curatoren over het Grey College (B. Punt
iet I 14~. a.) en van Heeren Bestuurders over hot Dames Instituut
or I Eunice (B. Punt. b.). Near aenleiding dozer Rapporton

1 wordt door versehillendo sprekers hot woord gevoerd en
ng oindelijk door het opstaan der ledon besloten tot eeno
rig dankbetUiging der Vergadering can de Heeren Curatoreu
en van beido Inrigtingen, en aau Onderw~jzers en Ondorwij

zeressen. Beide Rapporten waron door do Vorgadering met
veel genoegen gehoord.

Godurende do behandeling der voornoemde Rapporten
do komt ter tafel cone momorie geteekend 0. Borokonhagen,

Drukker en Uitgever van “Do Fakkel,” der Synodo wegons
door hem genoemdo rodenon verzoekondo om zoodanigen

or bijstaud in zako do publicatie van voornoemd Blad, als
or onder omstendighedon billijk mogo blijkon, to govon. Pit
et word door don Voorzitter voorgelezen en gesteld in handea

van den Zaakgolastigde over den Fakkol, dear dib punt
or reeds was afgehandeld.

Voor Vrijdag (D. V.) wordt can do orde gosteM de
Rapporten der Regts Commissie; der Rationarii; der
Algemeene Synodalo Commissio en do Bosohrijvingspunton,
voor zoo ver doze nog niet in behandeling ziju goweest.

Den Predikant van Jacobsdal wordt goreedolijk verlof
toegesta~n wegens belangrijke oorzaken, hniswaarts to
keoron. Daar bij met don Oudorling van die Gemeonto
tezamen gekomen was wordt ook dozen eon dergeiijk verlof
vorleend.

Do Predikaut van Brandfort gent in bet dankgebed voor.
Gelozen en ua eene aanmerking ten dod bobbende eon

ovorzage to horstellen, (zie do volgende Notulen!) goed~
gekeurd en geteekend, den 20 Mci 1887.

P. A. WINTER, Voorzitter.
C. S. MORGAN, Assessor.
ALBS. P. MEIRING, Seriba,
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ZEVENDE ZITTING.

Do zeuencle sitting wordt gehouden, den 20 Mei 1887.
Al do leden zijn tegonwoordig.

Ret gebed wordt gedaan door den Ouderling van Kroon
stad.

Do Notulen der Zitting van den 18 dezer wordon golezen.
Na do opmerking, dat in do vorige Zitting omtrent hot
Rapport der Commissie over do Kinderharp was besloton,
voorgesteld door don Prodikant van Harrismith, dat dat
Rapport met dank wordo aangenomen en in hot Orgaan der
Kerk gopubliceord, worden do Notulen goedgokeurd en
geteekend. Op gisteren namiddag, zoo als vroegor word
bepaald, heoft ton 8 uro des namiddags hot Broederlijk
Ondorhoud plaats gohad. Do Voorzittorstoel werd ingo.
nomon door don Hoog-Eorw. Modorator. Hij liet zingon,
Gozang 108: 8; las 2 Timoth. 2, on ging in hot gobod voor.
Met hot oog op hot Onderworp ter bespreking, nanil: “Do
goheele toowijding aan don dienst dos Hooron,” goof t do
Voorzitter met oeuo inleidendo toespraak aan do hand, bij
do overweging van hot Ondorwerp to donken: a aan do
toowijding van hot hart; b van den wandol; c van het
work. Ret woord word onder afwisseling met Gezang, na
den Voorzitter, die ook do verrigtingon met een gopast
woord eindigdo, aohtereenvolgens govoord door do
Predikanten van Faurosmith en Senekal, don Ouderling van
Bloemfontein, do Predikanten van Boshof, Bethlehem,
Bothulio, Ficksburg, Hoopstad, Philippolis, Edenburg en
Harrrismith. Er word gezorigon Gezang 33: 4; Gezang
62: 9; Gezang 143: 10. Do Prodikant van Ladybrand
gaat in het nagebed voor. In ‘t bijzonder gedaoht de
Vergadering aan hot huisgezin van den Leeraar dezer
Gemoonte wiens echtgonooto ornstig krank lag. Do Prodi
kant van Brandfort vraagt on vorkrijgt verlof cm zich op
morgon to mogon verwijderen.

Do stuliken die hedon hot eerst aan do orde zoudon
komon, ziju niet tor tafel, en wordon do Besohrijvingspunton
in behandeling genomen B Punt 15, over eono modedeoling
namons do “Korkelijke Commissie” van do “Nedorthiitscho
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Horvormdo of Goreformeerde Kork” in do Zuid Afrikaan
soho Bepubliek sal bij do behandeling van hot Rapport der
Begts Commissie in overweging wordon genomon.

37 Orntront B. Punt 16, gewagendo van eons vortaling van
don i3ijbel in hot Afrikaansch Hollandsob, spreekt do Voor

a- zittor don wenk uit, dat door do luzenders dat B. Punt
3jefst son worden ingetrokken. Hierop wordt nadruk
gelegd met eon woord door den Predikant van Faurosmith.

iot Do Predikant van Smithfield geeEt to kennon, dat do inzen
ders goreede1ijk hot B. Pant ~u1len torugtrokken, indien aan

[at horn vergund wordt zijno rodenen daarvoor op to noomen on
or t~ doen notuleeron. Dit wordt toegestaan. Do genoemde

redenen zijn: 1. dat men denkt, dat do tijd nog niet daar is
rd voor zn1k eon voorstel; 2. nit vreos, dab in de Vorgadoring
jk solo vorwijdering kan komen to ontstaan; 3. daar toch do

Bijbel in hot Afrikaansche Hollandsoh sal wordon vortaald,
hot spijtig zou zijn, indien doze Synode daarover niot eon

r. woordjo zal hobben gehad.*
)e Stemmen wordon gohoord tegen het goven van vorlof

door do Vorgadering dat hot Besohrijvingspunt op growl
03 van boven vermeldo redonen kan wordon teruggetrokkon.

Evenwel “do Vergadering geefb verlof oar B. Pant 16
at terug to trokkon.”

st B. Punt 17, over do vervaardiging van eon algomoonon
to Index op al do Synodalo Notulen, leidt~ tot het bosluit:

“Hot uitvoeren van B. Punt 17 words den Scriba met
ci, behuip van don Predikant van Bothulie ter bohartiging

opgedragen.”
g Do Predikant van Fauresmith ale Ineender van B. Punt
d 18 verzookt dit Punt to mogen intrekken, daar hot hera later

gobleken was, dat do zaak bij wjzo van appel had behooren
to dionen.

p Hot verlof wordt toegestaan. Besehrijvingspunt 19, op~
gonomon door den Scriba tsr voldoening nan eon Speciaal
vorzoek van don Korkoraad der Gemeente van Lindley, sal,
bij do behandeling van hot Rapport der Rationarii, in over
weging komon.

* Zie der Notulon do volgondo zittiug!
C
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Over Besehrijvingspuflt 20, vragende dat de Synodo door
hare Comrnissie van Finanti~n op Synodale golden geen
hooger dan 6 per cent Renten nemen zal, wordt vrij
uitvoorig gesproken . Ret laatste van 4 voorstellen (tweo
waarvan in den loop der discussie werdon teruggetrokken)
wordt tot besluit, namelijk: “Be Synode geve met bet oog
op Synodaal Besluit, bL 678, haren wensch uitdrukkelijk
to kennen nan do Synodalo Commissie van Finantieën,
verzoekende om do Synodale gelden tegen do laags~e
gangbaro rentecoers uittozotten.”

Beschrijvingspunt 21 wordt door den Predikant van
Bethulio toegelicht, en dit tot bes~uit gemaakt, namelijk:
“Do Synodo bepale, dab indien een Lidmaat der Kerk van
eeno Gemeento, mogt wenschori om onder eene andero
Gemeento to sorteren, zoodanig lidmaat aisdan daaromtrent
aanzoek doen moot bij don Kerkoraad, alwaar hij, vo]gens
do vastgesteldo grenssoheidingoa der betrokkene 0-emeenton
behoort to sorteren; terwiji aan hetzelvo regt van Appèlr wordt toegestaan bij den Ring, waaronder do Gemeento, die
hij zou wenechen to verlaten, sorteerL”

Door do stemming over eon voorstel van den Predikant
van Senoka], dat B. Pant 22, handelende over do procedure
in tuohtzaken, wet worde, bli]kt, dat do meerderheid zich
daarmede niet veröenigt.

Wordt besloten Bosohrijvingspunb 23 in do Kerkewet op
to nemon, namelijk. : Bij Art. 79 par. 8. worde gevoegd:
“Door hoevele kinderen wordon zij bijgowoond? W elko is
do gemiddeldo opkomsb volgens uwe registers ?“

Beschrijvingspunt 24 lokt tegenbedenkingen uib van
é~ue zijde, en van den anderon kant eene hartelijko instem
Ining, handelende namelijk over bopalingen bij Bidstonden,
volgens Art. 245. Do Vergadering nogtans besluib g~eno
verdere wets-bepalingon op dit punt to maken.

BeschrijvingspUnt 25, vragendo om eone jaarlijksohe
bijdr~ge ten behoeve van do Theologisehe Kweeksohool to
Stelleubosch zal, in verband met het Rapport der Regts
commissio later in behandelmg komea,
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Wordt besloten Boschrijvingspunt 26 aantenemen,
lu~dendc: “dat can hot slot van Art. 415 dor Kerkowet
wordo gevoegd: “gratis aan behoeftigen ?“

Aan do orde zijn Besehrijvingspunten 29 en ~O. Twee
voorstellen worden ter tafel ge1egd naar aanleiding van bet
dear gevraagdo: 1. dat Art. 132 zal bepalen dat do Synodo
om do twee jaar zal vergaderen; 2. do Synode vorgaderdo
om do drie jaar. Hierover wordt van meor dan eon kant
bet woord govoerd, ten doel hebbeade, of eeno wotsver
anderiug zoo ale voorgesteld of slechts eene tijdelijke
bepaling met hot oog op de volgende Synodale Vergadering.

Lfl Gedurende dit debat heeft do Vergadering do eer en het
genoegen zijn Hoog.Edelen den Staatsprosident bij hare
boraadslaging tegonwoordig to hebben.

ro
at Do discussie over bet Punt in behandeling oindigt met bet
as besluit, dat bij Art. 132. der Kerkewet in plaats van “elk

jaar,” zal gelezen worden “om do twee jaren,” en dat
el mitsd~ien Art. 151, punt 1. des overoenkomstig zal worden
Lie gewijzigd.

Wordt ter tafel gelegd en gelezen Concept-3~lemorie aan
nt den Hoog-Edelen Volksraad omtrent Heiden-scholen ea
re Vrouwenhandel. Bib concept wordt goedgekeurd en over-
cli genomen, om door do Moderataur to wordeu geteokend en

verzonden.

O~3 Aen do orde zijn weder do Beschrijvingspunten, en wel
Punt 27, vragende orn do uitbreiding van bet loden-tal dor
Algemeene Synodalo Oommissie. Na een en ander
woord wordt besloten: “Do Synode bepale twee loden tot
do Algemeene Synodale Commissie too to geven, en dat
doze Commissie in den tusschentijd, tusschen do eene en
andere Synodale Vergadering, volgens Kerkewet nieb alleen
werkzaam zija zal, maar ook jaarlijks alle boeken en
stukken op do Kerkelijke Finantie~n botrekking hebbendo,
voorloopig na zal zion en behartigen.

~he
to Naar aanleiding van Beschrijviugspunb 28 bepaalb de
~ Synode, dat op denzelfden dag waarop speciaal ann do to

vergaderen Synodale Vergadering volgena Kerkewot in hot

I
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gebed moet wordon gedaoht ook in het gebed zal gedacht
worden aan do Vergadering van don Hoog-Edelon Vo1ks~
raad, en dit jaarlijks, hetzij do Synode vergadert of niet.

Be Vergadering is van oordeol, dat do wet bij Art. 79,
Punt 22, handelonde over bijdragen voor do Zonding, ter
sprako gebragt volgens Beschrijvingspunt 31, duidelijk
genoeg is. Beschrijvingspunt 32 is aan do ordo, doch zal
eerst na do Pauzo daar do tijdnu vorstrokon is, in behandel
ing kunnen komon.

Dit B. Punt verlangt eeno nadore verdeeling dor respec
tiovo Ringon.

Na do Pauzo wordt besloten: “Do Synodo erkennendo do
noodzakolijkhoid van hetgeen in Boschrijvingsunt 32
govraagd wordt, draagt aan de Scribas der respootiove
Ringen op, om do zaak to overwogen on morgon desaan
gaundo de Vergadering daarover to adviseren.

Be Prodikaut van Winburg stelt voor ale cone motio
van orde: “Aan den Soriba worde opgedragen, do Kerko
wet met hot oog op do verandering van Art. 132 na to zion
en zoo noodig to wijzigen.” Bit wordt afgestemd. Over
dezolfdo zaak komon nog twoo voorstollon tor tafel,
vragendo om eon Commissie uit deze vorgadering to
benoemen tar herziening dor Kerkewot, ovoreenkomstig hot
ovengonoemd besluit, of dat volgens gewoonto alle wotsvor
anderingen door den Scriba in hot Officiool Orgaan dor
kerk sullen worden gepubliceord. Beide voorstellen wordon
afgostemd.

Hot Rapport der Regts Commissie, gelezon door den
Predikant van Winburg, wordt met dankbetuiging ontvan
gen on in behandeling genomon. Punt a. gewagendo van do
bevinding der Commissio bij bet nagaan der iJocumenten
baar voorgelegd, wordt in dien geest door do Vergadoring
voor kenaisgeving aangenomen. Punt b. vermoldendo do
uitvoering van eon zeker Synodaal besluit wordt voor
kennisgeving nangenomen. Punt c. vragondo om bepalingen
door cte Synode, opdat kunno voorzien worden in do G-eeste
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lijke Beboeften onzer Lidmateia, wonondo in bet Barolong
gobied, cal in behandeliug komen, ale hot aangekoudigd
voorstel over deze zolfdo zaak door den Predikant van
Bloomfontein zal worden overwogen. Nuar Punt d. botreffende
eon schrijven van den Hoog-Eorw. Hoer N. J. van Warmelo,
Scriba der Algenaeeno Kerkvergadering van do Nederduit
sehe Hervormde of Gereformeerde Kerk in de Zuid
Afrikaansche Republiek, wordt besloten, op voorstel van
den Predikant van Smithfield: “Be Synodo heeft mob veal
blijdschap kennis genomen van eene neededeeling namens do
Kerkelijko Coinmissie van do kerk voornoemd, ann den
Seriba opdragende, om hiorvan in een hartelijk schrijven
nan do meorgenoemdo Kerkelijke Commissie berigb to
doen.”

Onder Punt e. wordt nader niteongezet, eon borigt
namens do Kerkdijke .Comnaissio moergenoomd one tooge
zonderi, betreffende kerkelijke bepalingeu voor do diensb op
do Gouddelverijen. Bit wordt voor keanisgeving a inge
nomen. Punt f. vermeldt oeuo mededeeling namens do

• Synode van do Kerk van “Zuid Afrika” omtrent in dit
10 Land verleende ondersteuniog aan do Normaalsohool. Do

Synode ontvangb deze mededeeling voor kennisgeving.
3t1 Onder Punt g. wordt ter sprake gebragt eon verzoek :—

“O~n ondersteuning voor hot Thoologisch Serninarie to
Stellenboseh.” Hierbij komt in behandeling B. Punt 25

tO (zie boven.)
et

Doze zaak valt eeno vrij uibvoerige gedachtenwisseling
or ton deele. Hot wonsche]ijke eener ondersteuning ann do

voornoemde Inrigbing wordt door allo sprekers erkead on
voorgestaan, doch do govoeleus versehillen zeer over do
wijze hoe? Ret laatsto van 5 voorstellon wordt tot besluit,

en namelijk: “Do Synode drago nan do verechilleude Kerko
raden op, om jaarlijks naar eigeu goedvinden tar onder

do steuning van het Theologisob Seminarie to Stellenbosch
on ~o colleoteren.”
ng Punt h. vermeldt dat van wego de Synode der Kaapsche
do Kerk werd berigb dat voor elk extract nit eon Hawelijks
)or Register ann hat Predikanten Weduwen Ponds moet verant
00. woord worden, niet twee maar vier shillings.
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Onder ~. wordb voor de aandaeht dozer Synode gebragt
ceno mededeeling namens de Synode d~r Kerk “van do
Kaap-Kolonie” omtront do wijze waarop hot Pensioen Fouds
der Kerk elders en dat van do onze kan vereenigd worden.
Daar evenwel de stnkken zelven niot ter Vergadering zijn,
wordt do verdero behandeling van het Rapp ort der Regts
Corn missio voor het tegenwoordigo uitgesteld.

Aan do ordo is flu Beschrijvingspunt 33. Met dit
Besehrijvingspunt wordt gevraagd eene verandering in do
hepaling der Korkwot onatrent den diensttijd van Ouderlin
gen on Diakonen, en wei, dat Art. 57 par. 1 in dier voego
moge wordon gewijzigd, dat gez~gde dionsttijd zich nit
strekken zal over tweo achtereenvolgende jaren, waarna dan
cone aftreding voor ten minsto eon jaar ‘meet plaats hebben.
Do zaak wordt, op grond van twee voorstollon, ter tafol
tegem en voor cone verandering der Kerkwet uitvoorig
besproken, en daarna besloten: “Art. 57 par. 1 blijve
onveranderd.”

Do voorzitter stelt flu aan do orde bet Rapport der Algo.
gerneene Synodale Commissie, hetgeon door hem wordt
voorgolezen. Ook wordt gehoord ecu sohriftolijk Rapport
van den Afgevaardigde naar do Synode der Kerk van
“Zuid Afrika,” den Prodikant van Bloemfontein, van wiens
afvaardiging in hot Rapport der Comrnissio melding wordt
gemaakt. Do Vergad.orIng oordeelt dat doze Rapporten
dadelijk in behandeling zollon komen. Van stuk tot stuk
wordt bet Rapport goodgekourd, en ten opzigte der afvaar
diging ovengenoomd besloten, den Predikant van Bloemfon
tom den dank der Vergadering to botuigen voor zijue
dionsten, waar hij do Kork op zoo bokwarno wijzo heoft
vertegenwoordigd. Bit geschiedt door bet opstaan dor
loden. Do Predikant van Bloemfontoin sproekt zijue
erkontelijkbeid nit over hot evengenomen besluit der Verga
dering. Om eon verkeerdon indruk weg te nemen zij hot
hem voroorloofd ook flu to zoggen, dat hij niot is tegen
geloofsgenezing, maar wel zoo ala zij hior te Laude door ecu
zeker persoon is vertegenwoordigd geworden.*

* Zie do Notulon der volgendo Zitting.
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Beschrijviugspuflt 34 wordt door den Stellar na hot even
gevallen besluit der Vergadering omtrent Art. 87 par I
toruggetrokkon. Bit was gestold met hot doel ona Art. 58
par. 3 in ovoreenstemming met hot gevraagdo onder
J3eschrijvingspunt 38 veranderd to krijgen.

Volgens Beschrijvingspuut 35 wordt besloten: “Art.
98 par. 1 zoodanig to wijzigen, dat geone Ringsvergadoring
wettig geconstitneerd zal zijn, tenzij twos derdea der loden
van zoodanigen Ring tegenwoordig zijn.”

2- Naar aanleiding van Beschrijvingspunt 36 wordt bosloton,
dat Art. 136 par. 1 aldus luiden zal: “Het quorum eenor
Synodale Vergadering zal bestaan uit minstens do heift van

fl at do loden, die do Kerk behoort aftevaardigen.”
a.
el Met Beschrijvingspunt 87 worcit door den Kerkeraad
[g van Lindley gevraagd, dat Punton a on b van Art. 223
re niogen worden gesohrapt. Onder dit Art. sohrijft do wet

voor do wijze van handelen bij hot Huisbezook door Oudor
lingen. Wordt voorgesteld door den Predikant van Kroon
stad: “Het Beschrijvingspunt words van do band gewezon.”

it Godurendo eon discussio hierover wordt door don Predjkanf
rb van Winburg voorgesteld: “Van Art. 223, a, wordo

gesohrapt do woorden: “telkons na, onz”; van Art. 223, b,
is worde geschrapt: “Hij zal dogenen” tot hot slot,; voor
it Avondmaalgangers wordo gelezon: “do Gomoento Ledon.”

Be tijd. is vorstrekon, en wordt de behandeliug der zoak
voor do Vergadering uitgestold tot (B.V.) Morgan. Aisdan

r- zullen in behandeling komen do Rapporton dor Rationarii en
dor Regts Commissie; do Beschrijvingspunten in den
Herderlijken Briof~

or Ret gobod wordt godaan door don Predikant van Sonekal.
10 Voorgelezen, on na eeno on andere aannierking (ziG

volgendo Notulen), goedgekeurd en geteekend.

P. A. WINTER, Moderator.

C. S. MORGAN, Assessor.

ALBS. P. MEIRING, Soriba.
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ACHTSTE ZITTING.
Be achts~e Zitting wordt gehouclen ter plaatse ala do

vorigen, op 21 Mel 1887. Do Vergadering wordt tot do
orde geroepen en hot gobed gedaan door den Predikant van
Ficksburg. Do Notulen der vorige Zitting wordon gelezen.
Boarop wordb aangemerkt, ten opzigto van hot Rapport
van do Afgevaardigdo van do Kaapsehe Kerk, dat deze in
ziju wederwoord tot de vergadering zon gezegd hebben
“dat hij nooit in bet openbaar gezegd heeft dat hij tegen
goloofsgenezing is” (zie op blz. 868). Voorts dat do
Predikant van Smithfield bij hot opnoemen der rodenen
waarom hij hot Beschrijvings Punt, door hem en do Predi
kanton van Ladybrand en Dewotsdorp ingezonderi, zou
terugtrekken, son hebben gezegd, “dat hot dan seer jammer
son wezon, ala, wanneer toch tot do Bijbelvertaliog son
worden overgegaan, ooze Kerk niebs in do zaak sal to
zeggen hebbon” (sio op blz. 863). Voorts wil do
Hoog-Eerw. Moderator uitdrukkelijk Zion aangeteekend
dat do Synodo baron dank had botuigd nan do Seriba root
hot oog op hot work door horn verrigt in den tusschentijd
van do laatsto Synodo tot doze. Eiudoiijk verzocht do
Scriba to mogon aanteekenen, dat door eono overzago niot
was vermeld, dat do Commissie over Zondagsscholon op
nieuw was bonoomd geworden. Do Notulen worden goedge
keurd en gotoekond (zie op bIl. 865, 866).

Do Predikant van Winburg krijgt vorlof om ter tafel to
loggen een verzoek, dat in rovisie wordo gonomen bet
Synodaal besluit van gistoren omtront do wijziging der
Korkwet, overeenkomstig mob do verandoring van Ar13. 132
aangebragt. Do Vergadering bosluit do gevraagde revisie
toe to staan (zie hi. 59.)

Eon voorstel wordt ter tafel golegd door don Predikant
van Ficksburg, en in don loop eener gedachteniswisseiing
eon ander door den Predikant van Rouxvillo, en daarna woor
eon aoder voorstel door den Prodikant van Wiuburg. Hoe.
wol Art. 142, §3 a, dnidelijk spreekt, wordt tech bewoord,
dat in hot tegenwoordig geval, waar do verandoring van
132 noodwondig andere wetsveranderingea ten gevoigo
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bebben moe~, deze alleen op grond eener spociale opdragt
kunnen worden gemaakt. Wordt besloten: “Be Kerkowet

3e worde herzien met hot oog op hot besluit ten opzigto van
Ele Art. 132, en do Soriba, bijgestaan door den Assistont

Soriba, zullen eene Commissie uitmaken om dat work ten
U. uitvoer to leggen en bet resultaat daarvan in bet Offioieel
rt orgaan der Kerk to publioeoren.” Bit is gesohied overeen
in komebig hot clerde der meergenoemde voorstellen, nadat do

boiden aersten met verlof waren ingetrokl≤en.

Op eene Motio van Orde ingodiend door den Prodikant
van Smithfield: “Be Synode zitte heden tot 1 uur en

Li- verdago dan toc (DV.) Maandag morgon ton half 10 ore,”
Ml welke ook later tot be~luit dor Vergadering is geworden,
or volgen eon vijftal voorstellen als IVlotieën van Orde, met do
Ml be~preking waarvan do Vergadering vrij lang wordt bez~g
to gebouden. Ret ~weede van de~o voorstellen wordt tot
le besluit, namL: “Be Slnitingsrede worde Maandag avond

gehouden.” Bit was voorgesteld door den Predikant van
l3loemfontein.

Ret Rapport der Commissie in zake de verdeeling van do
Ringen der Kerk wordt ter tafel gelegd in den vorm van
eon voorstel, luidende: “Bat aan den Noorderlijke Ring
worden toegevoegd do Gemeenten van Frankforb en Lindley,
en aan den Westelijken Ring do Gemeenten van Hoopstad
on Buitfontein.” Eene v~jftal amendementen volgen op dit
voorstel en heeft or cone vrij nitvoerige gedaohtenwisseling
pleats. Met do groote meerderheid van stemmen wordt
besloten, volgens het la~tste der ingodiende voorstellen:
~‘ Met hot oog op hot Barolong grondgebied en in aanmer
king nemende de uitgestrektheid der Gemeente van Faure
smith, besluit do Synode, hare bepaling van gistoren botref
fendo eene nadere verdeeling der Ringen voorloopig to laten
rusten.”

Do Predikant van Wepener, bet woord hebbendo orlangd,
vorzoekt, ondersteund door dien van Fioksburg, om met
verlof der Vergadering Maandag morgen huiswaarts te
keoren. Be Vergadoring ken hiermode niet instemmon.
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Do Predikan~ van Edenburg geeft kennis, dat hij later
eon voorstel boopt te doen met hot oog op do wrjze van
rapporteren met betrekking tot do Zending, bet Zondag
school werk en do Colportatie.

Met de werkzaamheden, zooa]s doze aan do orde waren
gesteld, wordb voortgegaan. Do voorstellen, die in do
laatste Zitting waren blijven overstaan, worden, daar
niemand meer daarover hot woord ve~’iangde, in omvraag
gebragt, en hot laatste daarvan (zie hot slot der Notulen van
de van de vorige Zittirig) betreffende een wijziging van Art.
223, a., b., aarigenomen.

Aan do orde is tin weder hot Rapport der Regts-Com
missie, en wel Punt ‘i. betroffende eene vereeaiging van hot
Pensioen Fonda der Kerk ten onzent met dat van do Kerk in
do Kaap-Kolonie. Daarop wordt besloten op voorstel van
don Predikant van Smithfield: “Ret Pensioen Fonda ouzer
Kerk wordo niet veroonigd met dat der Kaapseho Kerk.”

Hot advios der Regts-Oommissie in haar Rapport onder
Punt j. betreffende do uitreiking der “Acto van l3oves-
tiging,” wordt veor kennisgeving aangenomon. Hierbij
wordt~ berigt door den Predikant van Lindloy, met roferto
naar de Synodalo Notulen in zake op bi. 763, dat hot hena
nog niet gelukt was, zijno “Acte van Bevestiging” to
verkrijgen. Do Yorgaderiug neemt hierop goeno verdere
actie.

Punt ic. van hot rnoergenoemd Rapport, handelt over eene
Memorio van 19 Loden der Gemeente van Yrede, ver
langeudo dat do “Formuuioren van Eenigheid” ouzer Kerk
afzonder]ijk mogen worden gedrukt en vorspreid. Hierop
wordt besloten: “Aangezien or uitgaven bestaan van do
“Formulieren van Eenigheid” afzondorlijk, zoo besluit do
Synode geone uitgave to doen op oigene kosten.”

Op eeno Memorie, afkomstig van do Gemeente Parija,
onder Pint 1. van het Raport der Regts Comruissie wordt
besloton: “Zoolang do Gemeento van Parijs nog geen
ander kerkgobouw heeft, of hot tegenwoordig kerkgebouw
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net ~a1 vergroot zijn ;—zoo worde, als uii~sondering op den
‘regel, de Kerkeraad dier Gemeente ontslagen van de
verpligting—ziende dat er tegen het verhuren van ~itp1aat-
sen in bet tegenwoordig Kerkgebouw der Gemeente be
zwaar bestaat—van de opbrengst van £10 jaarlijks, welke
som dient opgebragt te worden door Kerkeraden van
Gemeenten, waar er geene zitplaatsen verhuurd zijn.”
Dit bssluit is gevallen volgens bet laatste van een drie
tal voorstellen over de zaak ter tafel gelegd.

Punt m. van bet Rapport der Regts-Commissie adviseert
dat aan een verzoek van den heer Daneel, Resident Yrede
regter te Ventersburg, om geldelijke ondersteuning voor
zijn soon, die tot Predikant wenseht opgeleid te worden,
net worde voldaan, voordat de soon van Applikant sun
Matricnlatie-Examen heeft afgelegd. Op een voorstel van
den Predikant van Frankfort wordt besloten dese aanbe
veling aantenemen.

Ret meergenoemd Rapport der Regts-Commissie, onder
Punt ri. gewaagt van bet tot Zendeling afgelegcl Examen
van den beer Josias Hendrik Otto, en van de hoop “ dat
gemelde Broeder spoedig een gezegenden werkkring zal
vinden.”

De Vergaderirig keurt bet autwoord der Regts-Commissie
in haar Rapport onder Punt o. omtrent de vraag der
Zending.Oommissie, wat de bedoeling is der woorden:
“eerie beschaafde burgeflijke opvoeding” (Art. 3~. c. Punt
1 der Kerkewet) goed, namelijk: “dat tot eerie beschaafde
Burgerlijke Opvoeding behoort de kennis der volgende yak
ken, al s lezem, sehr~jven, rekenem, aardrijkskunde, b’ijbelsclie
geschiedenis, algemeene geschieden’is, hollandsehe en engelschc
tan ikunde.”

Dit besluit houdt slechts in, een antwoord op de vraag
des Synodale Zending-Commissie. Eerie andere vraag son
wezen, of met bet oog op Art. 38 pt. o, de bekendheid met
de voornoemde vakken alleen, een genoegzaam vereiscbte.
zou ~ijn bij het examen van Zendel’zmgen, waarover flu geen

V
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sprake kan zijn, aangezien dit een wetsveranderiug zou
vereisehen, waartoe volgens bet Reglement van orde thans
niet kan worden besloten.

Aan do orde zou nu zijn Punt c. van het Rapport der
Regts-Commissie, betreffende bet Barolong-Grondgebied;
doch doze zaak moet nog in overweging worden genomen.

Dc flerderlijke Brief is nog niet gereed, en wordt
naitsdien gehoord bet Rapport van do Rationarii, voorge
lezen door den Predikant van Hoopstad. Op voorstel van
den Predikant van Harrismith wordt dit Rapport ontvan
gen om van stuk tot stuk te worden overwogen.

Afdeeling A pt. 1 vermeldt dat “al de Boeken en
Stukken des Qu~stors volkomen correct en in orde
bevonden werden.” Punt 2 spreekt van bet batig Saldo
van het Synodale Folds vergeleken met den Bank Staat
van £373 9s. lOd. Punt 3 vermeldt, dat do Gemeente
Lindley in gebreke gebleven was do Synodale Heffingen
over twee jaren intebetalen en de Gemeente van Yrede
over een jaar. Ten opzigte van den Kerkeraad der
Gemeente van Lindley wordt in behandeling genomen
Beschrijvingspunt 19, en gelezen de brief des Kerkeraads
voornoemd en bet antwoord van den Qu~estor Synodi
(No. 3 D. b. 46.) daarop.

Daar de tijd verstreken is, sal (D.V.) doze zaak op
Maandag in verdere behandeling komen. Do Predikant
van Harrismith gaat in bet dankgebed voor.

Gelezen en vastgesteld op Maandag, den 23 Mci 1887.

P. A. WINTER, Moderator.

C. S. MORGAN, Assessor.

ALBS, P. MEIRING, ~eñba.
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Be Notulen der negende Zitting, gehouden ter
plaatso als de vorigen, den 23sten Mel 1887. Eenige
leden zijn bij de opening afwezig. Ret gebed wordt
gedaan door den Predikant van Reilbron. Be Notulen
der vorige zitting worden geleZen en getee1~end. Be
predikant van Dewetsdorp geeft kennis, dat hij eon
voorstel ter tafel zal leggen in verband met bet Predikants
Salaris, vroeger voorloopig toegestaan aan die Gemeente.
Be Ouderling van Vredefort vraagt en verkrijgt verlof, om
in den namiddag huiswaarts te mogen keeren.

Aan de orde is bet Concept van den Herderlijken Brief.
o Pit wordt gelezen door den Predikant van Senekal, en
o besloten: “Be Herderlijke Brief wordo met dankbetuiging
t aan do Comnaissie, die deuzelven heeft outworpen, out
e vangen, in de Fakkel gepubliceerd en door de Leeraren van
a den Kansel in zijn geheel gelezen.”
D

r Het Rapport der Rationarii is weer aan de orde, en wel
a Peel A. § 3. In den loop eener langdurige discussie
s worden verseheidene voorstellen ter tafel gelegd. Wordt
Li besloten: “Be Synode eisoht, d~t do golden der gemeonte

lijke heffiagen bij elko Ringsvergaderiag verantwoord zallen
worden of bij ouvermijdelijke omstandigheden zoo spoedig
mogelijk daarna, en dat ale achterstal]ige Reffingen zonder
verzuim wordon inbetaald.”

Punt 4, Afdeeling A lokt eenige discussie nit en wordt
daarna besloten: “Be Synode bepault, dat wanneer do
Gemeenten met de opbrengst harer Heffingen achterstallig
Ziju, dan do QuEestor do namen van zoodanige Gemeonten in
bet Officieel Orgaan der Kerk zal publiceren.”

Punt 5, gewagende van aohterstallige bijdragen, wordt
voorbijgegaan. Be aanbeveling der Rationarii onder Punt
6, “dat naar hun oordeel in do Ringskas van het Synodalo
Fond~ geen balans behoort gehnuden to worden, en dat
do buitengewone kosten bij Ringsbesturen, nadat zij door
do Ringen goedgekeurd zijn geworden door den Qu~stor
Synodi zullen worden uitbetaald,” wordt goedgekeurd.
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Op Punt 7 wordt besloten, op voorstel van den Predikant
van Senekal, tot eeno dankbetuiging aan do Synodalo
Commissie van Finantign alsmede aan den Auditeur voor
do respeetieve diensten thr Kerk bewezen.

Volgens Pant 8 worden do versiagen van den Reken.
moester der Synodalo Commissie van Finantie~n door don
Modorator voorgelozen.

Punton 9 on 10, handelonde over don Staat respectieve
lijk van hot SustoutatieFonds on het Prodikanten Ponsioen
Fonds, worden voorbijgogaan. Eene onkole aarnnerking
wordt gohoord of hot niet wonschelijk zou zijn, doze
Fondsen door oono of andero Kamer to doen beheoron.
Riorovor wordt verder uitgowoid door enkolo loden dor
Vergadering, wear or gobandoid wordt over hot vermeldo
onder punt 11, dat namelijk “do Commissio van Rationarii
uit do ontvangen inlichtingen zich overtuigd had dat, wat
aan verlies geleden word ten govolgo dor ongunstigo
tijdsomstandighedefl, onvormijdelijk was, en dat do Synode
rodenon heeft, om dankbaar to zijn, dat haar niet zwaardoro
verliezen gotrofffen hadden.” Riorovor wordt, en naar
aanleiding van versoheidono voorstollen tor tafel golegd,
voor on na de Pauze eeno zeer uitvoerige beraadslaging
gehoudon, en werd—vóór do Pauze met cone grooto moor
derhoid besloten, ten opzigto ook van Punt 15. b “Do
Synodo late do Synodale golden, thans onder haar boheer,
in handon van do Synodalo Commissie van Finantiën;
doch stello tot rogel, dat goono Synodalo golden zullon
worden uitgezet op vast Eigendom dan ondor oerste verband
en voor niet hooger dan eon derde van do getaxeordo
~vaarde.”

Na do Pauze werd besloton “De Synodo drage ann do
Algemoono Synodalo Commissie op om naar bevinding do
toelago voor do Administratie aan don Rekonm eoster dor
Synodalo Commissio van Finantioën to vormindoron.”

Punt 12 van hot Rapport der Ratiosarii komt in be
bandoling meldondo “dat behalvo hot Predikants-Salaris
voor do Gemoento van Yredefort or thans geene Fondson

I
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besohikbaar zijn voor nog meordero Salarisson.” Hierop
wordt besloten: “Do Synode stelt hot Salaris, ann do
Gemeento Dewetsdorp toogekend, hierbij definitiof vast.”

Do Predikant van Fauresmith zal orn die reden geen
aanzoek doen om i~0fle toelaag met het oog op Jagersfontein;
noah ook do Ouderling van Bloemfontein met hot oog op
cone Zending hier ter stode, betnigende de laatste spreker,
dat, indien er geldon beschikbaar waren, hij aohtte, dat do
beboefteil to Jagersfontein dringender ziju dan hier.

Naar aanleiding van hot gestelde onder Punt 13. van
afdeeliug B (doze afdeeling begon met pt. 7) wordt in do
plaats van den Wol-Eorw. heor John Brebner tot lid der
SynodaTo Oommissio van Finantioën bonoemd do Wel-Ed.
hoer P. F. R. do Villiors, do tegenwoordige Thesaurier
GeneraaL

Punt 14 van het Rapport houdt in eeno suggestie, dat do
15 G-emeentcn der Kerk, die £275, ieder uit het Sustentatie
Fouds trekken, zich mogen willen vergenoegen met £200,
uit voornoemd Fonds, ten eindo a~zoo het Sustentatie
Fonds jaarlijks met do corn van £1,125 ter kapitalisatio
to vermeerderen. Eene van twee voorstellen—in denzelfden
geest—wordt tot besluit, namelijk: “Be Synodale Commis
sic rigte eon sohrijven aan do versehillende Kerkeraden der
vijftien 0-emeenten evengeuoemd in den geest van hot
gestelde op dit punt door Rationarii, ten einde to vernemen,
of zij gewillig zijn, om aan het gedane voorsiag te voldoen.”

Wordt~ besloten, “dat nan den Qna3stor Synodi volgens
Punt 15 a. van bet Rapport der Rationarii wordo overge
laten, of hij (in p]aats van do diverse Kasboeken) ecu
Ledger wil bouden al dan niet.”

Punt 16 gewaagt van het Kassaboek des Qu~estors van
do Synodale Zending Commissie. Hierop wordt besloten:
“Doze Vergadering verzoekt dor Zending Commissio aan
to bovelon, dat deze met den Eerw. Zendeling der Kerk to
Witsieshoek zoodanigo schikkingen make, dat hij van
tijd tot tijd do versohillendo Gemoenten onzer Kerk kan
bezooken, ten einde alzoo de plaatsolijke Zendingen to
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bevorderen en do bolangstolling in do Zending ouzer Kerk
to Witsioshook bij do G~omoentoleden onzer Kork to vor
naeerdoron.” Hiorover werd van do oono on andero zijdo
hot woord gevoerd. Op Punt 17 van hot Rapport wordt
bosloton: “Wanneer 0-omeenten in gebroke mogen blijvon
om do collecton voor hot Zending-Fonds gehouden, to
vorautwoordon, dat dan do Korkeradon van zoodanigo
G-omoenten door den Ponningmeestor van hot Zending
Fonda door micidol van hot Officieol Orgaan onzer Kork op
hot vorzuim worden gewezen.”

Punt 18 van hot Rapport leidt tot goon vordor besluit,
wordendo hior gosprokon ovor aanteokeningen in hot Kassa
book niot voldoendo gespocificeord, on van andore poston
ton overvloedo.

Op hot Rapport dor Rationarii in doszolfs gohool, wordt
op voorstol van den Prodikant van Sonokal bosloten: “Do
Synodo bevelo der Synodalo Commissio van Finantiën aan,
don Kerkoraad van Frankfort op aanzoek oon bedrag,
£1,500 niet to bovea gaando, a 6 per cent per annum to
leenon, beiaalbaar op schuldbowijzon voor grootore en
kloinere bedragon, naardat or golden beschikbaar zullen
zijn; zeggo op schuldbewijzen van den Korkoraad
ala Ligcbaam on deszolfs leden afzondorlijk, on hiermedo
is bet Rapport dor Rationarii, met dat vau den Quaestor
Synodi afgohandold.

Do Voorzitter spreekt namons do Vorgadering eon dank
botuiging nit jegens do Loden van do Regts-Oommissio en
die dor Commissie van Rationarii, aismode jegons don
Q urostor dor Synodo.

Do Scriba wenscht or op to wijzen dat mon bij hot
vorzondon van geld do voorkeur moest govon aan T aites
op do Nationalo Bank to Bloemfontoin bovon die op andere
of op vertakkingon van doze Bank.

Do Synodalo Zonding-Oomrnissio hooft goon Rapport
goroed met botrokking tot don STATUS veer Cathechoton.
Hot wordt dor Commissio opgodragen zoodanig Rapport op
to atellon en in hot Orgaan der Kerk to publiceren.
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Besehrijvingspunt 38 vraagt om eene wijziging of uitbrei
ding dor Kerkewet, waar doze betrekking heeft op Bewijzen
van Lidma~tschap in onse Kerk. Wordt besloten: “Do
wet is omtront dit~ punt duidelijk gonoeg.”

Do voorgestolde verandering in do Kerkewet bij Art.
352 volgons Besehrijvingspunt 39, nami. “Heilige Sacra
menten” in plaats van “ H oilig Avondmaal” wordt goodge
gekeurd en door do Vergadoring overgenomon.

Beschrijvingspunt 40 is aan do orde, on wordt daarop
besloten, d~t geantwoord worde op do vraag: “Indien aan
oudors verlof wordt gogeven (Art. 178) om eon kind in oene
andere Gemeente to doen doopen, wear naam on logos
behooren? bij die 0-emeente, waar do bondzegeien zijn
bediend.” Ten opzigte van Aannemelingen onder hetzolfdo
Beschrijvingspunt (40) voorziet de wel’ bij Art. 211.

Omtront Belijdenis-predikatien, Art. 79, Punt 5 der
Kerkewet, volgens Besehrijvingspunt 41, wordt besloten:
“Belijdenis-prodikation zijn zoodanigo Kanzel-redevoerin
gon, waarin do heils-leor ovoreenkomstig de Formulieren
van Eenigheid onzer Kerk in eene preok aau do Gemoente
wordt voorgedragen of anders bij gedoelten in geregeldo
volgorde van tijd tot tijd in tweo of moerdore redovoo
ringon.”

Op Besohrijvingspunt 42, zijndo eene vraag omtrent
zekor punt in do Landswot op hot Huwelijk, wordt besloten,
dat ondor do uitdrukking “waar partijen tot versohillendo
Gomoenton behooren,” moot vorstaan worden: “Personen
wordon gerokend tot die Gemeonto to bohooren, alcvaar zij
gedurende de laatste drie maanden vóór do voltrekking des
Huwelijks woonachtig zijn geweost.”

Ton opzigto van hot Barolong 0-obiod wordt tot besluit:
“Do Synodo drago aan do Kerkoraden van Bloemfontein,
Ladybrand~Dowetsdorp on Winburg (Gomeonten greuzendo
aan hot Ba~o1ong Gobied) op. ona eono overeenkomst to
troffen, ton doel hobbonde, dat door do Predikanten dozer
respeotiovo G-omeenton wordon behartigd do Goestelijko
belangen dor Lidmaten onter Kerk binnen hot Barolong
Gebied woonaohtig.”

D

J
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De Predikant van Senekal verlangt, met verlof cler
Vergadering, flu liefst geen voorstel ter tafel te leggen met
betrekking tot do Versiagen van den Staat der Godsdienst.
Wat aangaat de uitbreiding van het ledental der Synodalo
Zending-Commissie, legt hij eon voorstel ter tafel ter wij
~iging van Art. 231, Punt c., in stedo van ter vermeerdering
van hot ledeiatal; doch do Synode besluit, “dat voor do
leden der Synodalo Zending Commissie Secundi zullen
worden benoemd.” Met verlof der Vorgadering zal do
Predikant van Edenburg thans niet ter tafel loggen eon
voorstel ter bepaling van het rapporteron over do Zending,
Zondagscholen on Colportatie.

Tot Zonding-Commissie worden benoemd: Be Predi
kanten van Bethlehem, Senekal en Harrismith, en tot
Secundi respeetievelijk do Predikanten van Ficksburg,
Hoopstad en Heilbron.

Be Synodo besinit met haar work voort te gaan tot 5 uur
boden middag en do verrigtingen voort to soften na do
Sluitingsrede heden avond.

Bij volstrekto meerderheid van stemmon wordt tot lid der
Algememeene Synodale Commiesio gekozen do Prodikant
van Phulippolis. Be kiezing van hot ander lid sal (D.V.)
plaats hebben heden avond.

Do Voorsittor—ten govolge van eon besluit dor Ver
gadering tijdens do kiezing dor Zonding Commissie
genomen—benoemt, om voor to stellen aau do Vorgadoring
bet Personoel 1. der Commissie over hot Examen van Gods
dienst Onderwijzers, den Predikant van Philippolis; 2. van
Curatoren van hot Grey College en Eunice, den Predikant
van Fauresmith; 3. van do Commissie over Colportatie, den
Predikarit van Ficksburg; terwijl ten 4do do Hoog-Eorw.
Ivioderator zelf aan do Vergadoring voorstollen sal do
namen voor Secnndi der Algeineone Synodale Commissio,
en wo! dt hierbij do Vorgadering verdaagd tot heden avond.

Do Sluitings Leerrede wordt in eone talrijk opgekomen
gemceote uitgesproken door den Predikant van Bothuho,
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on wol naar aanleiding dor woorden: (Hand: I: 8’)
“Maar gij zult outvangen do kracht des Heiligen Goestos,
die over u komen zal; en gij zult mijno getuigen ziju.”
Spreker wees or op dat wij I. Getuigen van Jezus mooten
~ijn en II. Zuiks alleen kunnen zijn door de kracht des
Reiligen Geestes.

Do Hoog-Eorw. Moderator—na de dienst, do Vergadoring
weder tot do orde geroepen hebbende,—spreekt een woord
van dankbetuiging jegens den Rodenaar, voor do Leerrede
door hem uitgesproken. Do Vergadering hecht, door
eonparig op to staan, hare goedkeuring hieraan. Op een
uitgesprokon wenk, goof t do Vergadering haar vorlangen to
kennen, dat de Leerrede, zoo even uitgesprokon moge wor
den gedrukt in hot Officieel Orgaan dor Kerk.

Ann de ordo is flu do kiozing van bet vijfde lid dor
Algemeene Synodale Commissie. Met volstrokte meerdor
hoid van stemmen wordt gekozen, do Predikant van
Winburg.

Tot Secundi der loden van do Algemeeno Synodale
Commissie, worden benoerud do Predikanten van Ficksburg
(van den Moderator); Hoopstad (van den Assessor);
Fauresmith (van den Scriba); Senekal (van den Predikant
van Philippolis); Smithfield (van den Predikant van
Winburg).

Tot Commissie over do Colportatie worden benoemd do
Predikanten van Heilbron, Wepener, Jacobsdal en
Ladybrand.

Tot Curatoren van hot Grey College de Heeren J. G.
Fraser on Bisseux, benevens den Prodikant van Bloemfon
tein en Dr. C. J. G. Krause.

Tot Curatoren van het Eunice, do Predikant van Bloom
fontein, do W&-Eerwaardo Groskopf (J.)—en do Wel-Edele
Heeren 3. G. Fraser en Dr. C. J. 0-. Krause.

Tot Commissie over hot Examen van 0-odsdienst Onder
wijzers worden gekozen do Predikanten van Fauresnaith,
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Hoops~ad en Bethulie. Be Noordelijke Ring za~ aan do
beurt zijn eon zijner Predikanten to bonoemon om do
Sluitingsrode to honden der Synode, D.V., in 1889.

Wordt, op voorstel van den Predikant van Senoka~, en
do Vergaderingbesl0t0~ “Do Synodo spreke haren
bartelijken dank uit jogens den geaohton Iieeraar der
Gemeente van B~oemfontein; de Oommissie des p~aatse
lij ken Kerkeraads, die gezorgcl. heeft voor logies voor do
Afgevaardigdefl, alsook jegens allo Christen vrienden voor
hunne hartelijkheid en gastvrijheid botoond, en verzoeke
den Pastor Loci dit bekend to stollen.”

Nog wordt besloten, voorgesteld door den Predikant van
Philippolis, den Assistent Scriba een gratifloatie toe to
kennen van £7 lOs., ala blijk van erkentelijkheid zijnor
diensten tijdens de Synodale Vergadering.

Do Predikant van Bloemfontein legt—met eon inleidend
woord—ter tafel, het volgend voorstel, dat tot besluit der
vergadoring wordt “Do Synodo besl.uite, dat in hot
vervoig do Scriba minstons twee weken vóór do plegtigo
opening der Synodale Vergadering, daarvari kennis gevo
ann zijn Wel-Edelon den Staats President en ziju Hoog
Eds. gezin; den Hoog-Edelen Volksraad en do Vertegen
woordigers der Episcopale, Luthersehe en Wesleyaansehe
kerken, en Hoofden van Ambtenaren, met beloefde nit
noodiging om dezelve b~j te wonen.”

Do Vergadering, door op to staan betuigt den Hoog
Eerwaarden Moderator haren dank, voor de bekwame en
waardige wijze, waarop door hem doze vorgadering is
geloid geworden.

De Oudorling van Kroonatad ]egt eene vraag ter tafel, of
eea Predihant extra kan laten betalen voor hot bevestigen
van een Huwelijk buiten. hot Dorp! Do Vergadering oor
deelt, dat hij wol hot regt daartoe beeft; maar dat dit niot
botamend is.

Do Predikant van Senekal wordt verwezon naar do
Notulon, bladzijde 113 op eene vraag omtrent Doopgetuigen.
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Aaii de Synodale Zending Commissie wordo overgelaten,
naar goedvinden den Eerwaarden Zendoling eene gratifloatie
uit do Zonding kas toe to kennen en later eon voorstel,
betreffendo hot salaris van don Zendeling aan do Synode
voor te leggen.

Do Notulen van heden worden gelozen en goedgekeurd.

Do Hoog-Eerw. Voor~ittor rigt eon slotwoord tot do
Vergadering terwiji men goreed staat nit elkand~ r to gaan.
Ale een Afseheidswoord wil hij den Brooders toeroepon
Be Heiligo Geest sal over u komen en do kracht dos
Allorhoogsten sal u oversohaduwon.

Wordt gezongen, G-ezang 84, hot laatste yore, en het
nagebod godaan. Daarna geschiedt do ondortoekening
dezor Notulen.

P. A. WINTER. Moderator.

C. S. MORGAN, Assessor.

P. A. 0. VAN HEIJNINGEN, V.D.K

A. P. CRONJE.

H. J. LUCKHOFF, V.D.M.

J. A. DU TOIT.

S. J. M. VAN NIEKERK, V.D.M.

p. A. C. OOSTHUIZEN.

P. J. JOUBERT.

W. J. WESSELS,
P. 5. VAN HEERDEN, VD.M.

H. J. GROENEWALD.

M. J. WESSELS.
C. FRASER, V.D.M.
A. J. ‘TAN ZIJL,
J. 0. CLOETE.
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J. J. T. MARQUARD, V.D.M.
C. J. VISSER.
0. P. THERON, V.D.M.
C. DE JAG-ER.
A. A. L. ALBERTIJN, V.D.M.
B. J. VORSTER.

G. R. KEET, V.D.M.
1). J. VAN DEN HEEVER.
H. VAN BROEKHUIZEN, V.D.M.
E. M. RAUTENBAGH.
J. A. JOUBERT, V.D.M.

P. C. WESSELS.
CEO. THOM, V.DM.

J. J. ROETS.
P. J. MINNAAR, V,D.M.
J. J. SCHEEPERS.

J. J. MEINTJES.
GUSTAV RADLOFF, V.]3.M.
M. J. WESSELS,
A. J. B. ALBERTIJN, V.D.M.
13. R. DE WET.
H. H. VAN DE WALL, V.D.M.
T. F. DREIJER.
W. A. PU TOIT, V.D.M.
J. P. DU PLESSIS.
J. H. ENSLIN, V.D.M.
L. W. BEUKES.
EL J. VAN PER MERWE.
J. G. VAN ASWEGEN.
ALB~. P. MEIRING, Scriba Synodi.
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Beschr~uingspunten,
Zijudo voorstellen en stukkon ter overweging der Hoog-Eorw.

Vergadering van do Synode van D.V. 12 M~i 1887, en volgende
dagen :—

1. Do Rapporton over “den Staat der Godsdionst” in do
verochillende Gemoonton (Art. 87).

2. Hot Rapport van don Scriba Synodi.

3. Hot Rapport van den Quaestor Synodi.

4. Hot Rapport van den Actuarius en Arehivarius Synodi.

5. Hot Rapport dor Synodale Oommissio van Finantiën.

6. Hot Rapport van do Algomeone Synodale Commissio.

7. Hot Rapport van do Synodale Zending Commissie.

8. Hot Rapport der Commissio over hot Examen van Gods
dionst Onderwij zors.

9. Hot Rapport dor Commissio over Zondagscholon.

10. Hot Rapport over hot Officieol Orgaan dor Kerk.

11. Hot Rapport der Commissio over do Kerkformulioren in
hot Sosuto.

12. Hot Rapport der Conimissio toy behartiging van do zaak
der Colportatie (Acta Syn. pag. 772).

13. Hot Rapport der Commissio over do Kinderharp, Syn.
Not. pag. 772).

14. RapporLen over ‘t Onderwije—Grey Collego en Eunice.
13e &riba ,SynotZ~.
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ALGEMEEN EN SPECIAAL.
15. Do Synode neme kennis van cone mededeeling door do

“Korkolijko Commissio” van do Nedorduitsch lElervormde of
Gereformeorde Kerk” in do Zuid-Afrikaansohe Ropubliek,
omtront do vereeniging der Ned. Hervornado en Ned. Gorefor
meerde Kerkon aldaar.

Be &riba iSynodi.

16. Do Synode hochte hare goedkeuring aan het plan, dat or
bee taat om don Bijbel in hot Afrikaanseh-Hollandsch to ver

P talon.
Be Predi1~anten van 8mit1~iWZ, Laclybranci en Dewet8dorp.

17. Do Synode gelaste do vervaardiging van eonen Alge
nieonen Index, of Bladwijzer op al do Synodale Notulen tot en
met do Notulon der tegenwoordige Synodale Vorgadoring.

De Predilèant van. Edenburg.

18. In zake “Kerkeraad van Fauresmith vs. lidmaat Andries
Petrus van Zyl,” bekrachtige do Synode do uitspraak der
Ringecommissie, welko door den Ring vornietigd word.

KerA~eraao~ van Faureernit1~.

19. Do Synode nemo kenuis van eon speciaal verzoek van
den Kerkeraad der Gemeonte van Lindley, omtrent achtorstalligo
heffingonbij den Oostl. Ring over do jaron 1885 en 1886, dd. 23
Maart 1887.

De Qa.~aestor SynocZi.

20. Uit hot Finantieel Verslag der Notulen der vorige Synode
blijkt, dat er nog Synodale golden worden uitgozet togen 8 per
cent per jaar. Do Synode neme goon hooger Jutorest dan
6 per coat.

Do Kerlceraacl van Fic/csbur.

WETSONTWERPEN.

21. Do Synodc bopale, dat indien eon Lidmaat dor Kerk van
cone Gemeento, zou wonschon om onder cone andere Gem eente
to sorteren, hij aisdan aanzoek daaromtrent doen moet bij den
Korkeraad, aluaar hij, volgens do vastgestelde grensscheidingen
dor Gomeente behoort to sorteren, en worde hem recht van
appel toegestaan bij den Ring waaronder do Gemoonto, die hij
zou wenechen to verlaten, sorteert.

Do Predi/cant van Bethulie.
E
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22. Do Synodo bepalo, bij do wet op ole Tucht, voor don
I~vrkeraad, wanneer de bczwaarde, geroepon zijede, niet
ve~ scheen, noch ook gegroude—aan hot oordeel des Korkerands
onderworPon redecon voor sijne a~wozigheid inbracht; dat dan
do goroopeno getuigen, die verscheuen zijn, in do afwezighoid
van don niet verschenou bek].eagae, kunuen wordon gehoord.

Dv Predileant van Edenburg.

23. ]31j Artikol 79 § S wordo govoogd : door hoevole kiuderon
wordon nj bijgowoond? Wet is do gemiddelde opkomst volgens
uwo registers?

Dc Preclilcant van Betliul,ie,

24. Aan hot elude van Artikel 79 worde govoegd :—

“80. Worclon do Wijksbidureil in uwe Gemeenten good bijgo
woond? Wordt or bij die Biduren gohandeld overeonkomstig
do Synodale aanbevoling, neergelegd in Artikel 245? Indien
niet, waarom niet ?

Dc Predileant van Betliulic.

25. Er words door ofloe Gomeente jaarlijks eon bijdrage
gezondon aan don Zaagelastigdo den Ned. Geref, Kerk in do
Kaapkolonie, ton behoove van Let Fonds der Theologisehe
Kweekscliool to Stollonboseli,

Dv P,eddeunt van Beth~die.

26. Aan hot slot van àrtikel 415 den Kerizowet worde gevoegd:
“Gratis aan behoeftigen.”

Dv Z idelijiec Ring,

27. Met het oog op list lioudon dor Syno$a’o Vergadening em
hot andero jeer, aangezien het niet houden den Synode dan
dubbel zoolang duurt, on veer do Syaodale Commissie belang~
nijleo zakea kunnon gebragt worden, die goon uitstel mogen
lij den, zoo worde godnrendo dit intermediair twee leden can do
Moderatuur toegevoogd, to kiezon door do Synode, zoodat dan
de Synodale Commissie bostaan sal uit vijf loden.

Predileant van Ficlesbury.

28. Do Synode bepalo eon dag des jaars vb6r de opening van
den Hoog~Ed. Volksraad, waarop het wetgevnnd lichaam des
lands bijzondcil9ile in ci do Gemoonten der Kerk in den gobede
sal worden gedacht.

Predilea at van Eclenburg.
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WETSVERANDERINGEN.

29. Tn Artikel 132 dor Korkewot wordon do woordon, CC van
elk jaar” voranderdord in “om do twee jaron.”

Preclikant van Smithfield.

30. Hot houden der Synodo em d~ twec jaren wordo tot wet
vorheven. Artikol 132 der Korkewot worde aisdan in dior
voege gowijzigd: Do gowone Vergaderingen der Synodo komon
bij eon em de twee jaren op den 2don Donderdag van do maand
Moi, to Bloomfontein. Ook wordo uit Art. 151 No. 1 hot woord
jaarl~jksch goschrapt.

Dc Predikcint van Ficlcsburg.

31. Artikel 79, p. 22 worde tor verduide1~jking aldus go
wijzigd: wat wordt door do gemeonto ten uwont aan do Zen-
ding zoowel binnon do gronzen dorzolve, ale daarbuiten godaan,
on hooveel word in elk geval door uwo Gomoento ten behoovo
der Zending bijgodragon?

Dc Zuithl~jke RingS

32. Do Synode neme in revisie do vordeeling der respeetiovo
Ringen, met hot bopaalde doel om don Wovtelij ken Ring to
vorgrooton.

Do Westel~jke Ring.

33. Artikel 57 § 1 luide ale volgt: Do dionsttijd van iederen
oudorling of diakon cal zich uitstrekken over den tijd van twoo
aehtoreonvolgendo jaron, waarna hij cal moeten aftrerlen, en cal
hij niot horkozen worden, tenzij hij ten minste eec jaar hobbo
gerust.

Do Kerkoraad van Bet/colic.

34. In Artikol 58 § 3 wordo do uitdrukking: “zooveel
mogolijk” gesehrapt.

Do Kerkeraacl van Bethulie.

35. Do Synode vorandero Artikel 98 § 1 ale volgt: Geerie
Vorgadoring des Rings cal wettig geeonstitueerd zijn, tonzij
twee-derden dor Ringeleden togenwoordig ziju.

Do Predikant van Bethulie.
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36. Artikel 136 § 1 worde aldus gelozen: Ret Quorum eeuer
Synodale Vergadering zal bestaan uit minstens do heift van al
do leden, die do Kork behoort af to vaardigen.

Do Predikant van’ Bethutie.

37. Artikol 223, punt a on punt b der Kerkewet wordO
gesebrapt. Do X~rkeraaZ van’ Iindlo~i.

38. “Do Synode neme in overweging, do wenscboli~kh0id en
uoodzakelijkheid om do wet, botrokking hebbeudo op Cer
tifloaton on Attests” zoo te wijzigen of uit to breiden, ten
eiude hot verkrijgofl van bewijzefl van LidmaatsehaP voor do
loden onsor kerk, gemakkeli~k to maken.”Dv Predilèan’t van Linëlley.

39. “Do Synode neme in overweging of hot niot iaoodig is
b~j Artikol 352 der Korkewet bugs Sacramonton, in plaats
van Heilig Avondmaal to lozon ?“ Do Pru~ikant van’ lindley.

WETSVERKLAR~

40. Indien aan oudors vorlof wordt gogevon (Art. 178,) om
bun kind in eons andore GomeoIite to doen doopen; en indien
aan personen verlof wordt gogovon (Art. 212) om in oene
andero Gemeente tot IAdmaten to wordon aangenomofl waar
behooron in beiclo govallen, Naam on Leges ‘1Do Predikant van’ Smitkfleld.

41. Do Synodo verkiate, wat bedoeld wordt door do bena
ming: “Bolijdoflis Predikati~fl” bij Artikol 79, punt 5 der
Kerkowet. Do Predikant van’ Lindloy.

42. Do Synodo doo ondorzook waar hot bohoort on sproko
zich ovorigons daarover uit, of bij do Landswet op hot huwelijk,
do ujtdrukking, “waar parti~efl tot ver~chullende Gomoonten
behooren”_betoekent woonac.htig in vorsehillonde Paaochien of
dat zi~ beteekent in verschiTionde GenloontorL op hot Register
als I~idmaat bekond staande, zeUs to onregt volgons do
Kerkowet. Do PrecZilcctnt ‘van Edenburg.

AIBS. P. MEIRING,
Scriba Synodi.

Edenburg, 1 April 1887.
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II.

Het Rapport van den Scriba Symodi, ter Synodale
Vergadering van 12 Mel, 1887 en volgende dagen.

Be Scriba Synodi heeft de eer met verschnidigde hoogachting
over te leggen, benevens het Brieven-Boek der Synode, een
Pakket, inhoudende correspondenties, ens., betreffende Synodale
aangelegenheden, in zoo verro doze niet tot de onmiddellijke
J3ijlagen der Aigemeene Synodalo Commissie behooren. her
benevens een pakket, bevattende correspondentie, betrekking
hebbendo op do publicatie der Synodale Notulen.

Geene “Acten van Bevestiging” ziju door den Scriba uitgoreikt
geworden, omdat de vereischte Documeuten heni niet waron
vertoond, of om hot Document geen aanzoek werd gedaan.

Overigens sullen de bijzondere aandacht der Hoog-Eerw.
Vergadering verdienen, correspondentien van do Ned. Hervorinde
of Gereformeerde Kerk van de Zuid Afrikaansche Republiek
en van do Ned. Geref. Kerk van Zuid Afrika.

Met verschuldigde hoogachting,

ALBS. P. MEIRING,
Scriba Synodi.

Bloomfontein, Mei 1887.

P.S.—Bij do Archieven zijn gevoegd stukken, gisteren ten
tafel gelegd:

1. Memorie van Lidmaton der Gemeonte van Vrede.

2. Memorie van Lidmaten der Gemeente van Parijs.

3. Memorie, J. S. Daneel.

Do Scriba Synodi,

ALB. P. MEIRING.

Bloemfontein, 14 Mei 1887.

I
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Rapport der Algemeene Synodale Commissie oin te
clienen ter Hoog-Eerw. Synod. Tlergadering van 12

Mei 1887 en volgende dagen.

Uw Hoog-Ew’s Commissie heoft do eer to rapporteren, dat zij
in den verloopen tussehontijd sedert do laatste Synodale Ver
gadering ~nmaal is vergaderd goweest, en wel to Bloemfontoin
op 16 Juli 1886.

Uit eon pakket van stukken hiermede overgologd sal nogtans
kunnen blijken, dat uwe Commissie af en toe zaken voor baar
gebragt per correspondontlo heoft afgedaan. Immers zij vond
ge000 vrijmoodigheid our “zakon, die van zoodanigen aard zijn,
dat zij door correspondentio konden worden afgedaan, niet op die
wi~ze af to cloen in hot belang én van do Synodalo Kas en van
bet F1ordor1i~k Work in do Gomoonton onder do zorg van do
Loden uwor Commissio. Vorgadoren toch kost tijcl on gold.”

Uwe Commissie hoeft alzoo gocorrospondeord omtrent hot
Hordorlijk Schrijvon dor Synodo, vo~gens bosluit van 1884 aan
do 3omoonton van Frankfort en Vrodo, en do opdragt aan uwe
Commissie uitgovoord.

Voorts word per Circulaire eon en ander maal in overwoging
gonomon aanzoeken our ondersteuning nit het Theol. Studenten
~~derstouningF011d5, en daarover besloton.

Eindelijk woid. do wonseh, van moor dan een kant tot uwo
Commissie gokomen. om per momorie togon do herroeping van
Ord. 10, 1883 zich tot don Hoog.Ed. Volksraad to wendon, per
Cireulairo bekend gestold en besprokon, in bolang van wolko
zaak alsook our andore redonen uwo Commissie besloten heeft
our to vergadoren, zoo als bovengenoemd.

Op doze Vergadering word do zaak uitvoerig besproken en
rijpolijk ovorwogen.

Do sitting van den Hoog-Ed. Volksraad van dat ~aar was toon
reeds voorbij. Wegens afwezighoid van den Hoog-Eerw.
Moderator heeft men niet vroeger kunnen vergaderen. Even-
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wel hoeft uwe Commissie goed govonden eon Concept Memorio
aan den Hoog-Ed. Yolksraad in voornoemdo zaak, om in do
verschillende gemeenten ter teekeniog te circuleeren, nan do

~diverse Ringen der Kerk ter approbatie en aanbeveling voor to
leggen. Bit is dan ook gesehied blijkens do stukken hiorbij
overgelegd. Overigens heeft zij inzage genomen van den staat
der Finantign tot dato, nogtans hot eon on ander latendo over
staan tot do eerstvolgendo Synod. Vergadering. Ook op doze
Vergadering word een tweetal aanzoeken om ondersteuning uit
bet Theol. Stud. Ondersteuning Ponds in overweging gonomen
en daarovor beschikt.

Op deze Vorgadering ook heoft uwe Commissio hot hare
roeping geacht. als voorstaande do belangon onzer Kerk, oenon
Afgovaardigde to benoonion naar do to houdono Synod. Ver
gadoring in October van het verleden jaar van do Synodo dor
Kork van Zuid-Afrika. Zij benoemde den Prod. van Bloemfon
tom, on als dions Secandus den Pred. van Faurosmith.

Doze handoling wenscht uwe Commissie inzonderheid aan do
goedkeuring uwer Vergadering voor to leggen, on zij hoopt, dat
uwo Vergadering genoegen nemon zal in het hooren van een
Vorsiag zijner bovindingen van don Afgevaardigdo.

Per Circalairo word nog beschikt over eeno missive van don
Hoog Eorw. Scriba dor Kerk van Zuid-Afrika, betreffende
voreeniging van hot Pred. Pensioen Ponds onzer Kerk met dat
dor ovengenoomdo Kerk van Zuid-Afrika. Bit was goteekend
29 Juli 1886.

Vordore Correspondontio had plaats ton opzichto der Afvaar
diging naar do Synode van do Kaapsche Kork. Door den
Hoog Eerw. Scriba van den Zuidelijken Ring was do ontvangst
erkend van de Circulaire betreffendo den Drankhaudel.

Ovorigens werdon do bolangon van hot Thool. Stud. Ondor
stounings-Fonds per Circulairo besprokon on aan do verschillendo
gemoonten ter behartiging voorgolegd.

Eindelijk heeft uwo Commissie besloton over hot tijdig on
officieol toezendon van uitnoodigingen ter bijwoning van do
oponings-dienet dezer Synod. Vergadering.

P. A. WINTER, Moderator.

C. S. MORGAN, Assessor.

AIiBS. P. MEIRING~ Scriba.
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Iv.

Ilet Rapport der Synodale ReehtscommiSSie ter
Synodale Vergadering in lVIei 1887.

Aan don floog-Eerw. Moderator der Synode der
Ned. Ger. Kerk van den Oranjo Vrijstaat. -

11000 EERw. flEER !—Uwe Recbtscornlflissie heeft, ter
voldoening aan do haar opgedragen taak, do volgende
punten onder do aandacht der Synodale Vergadering to
brengen V

A. Uit do Documenten en Brieven door den Hoog-Eerw.
Scriba haar overhandigd, bleek met boeveel ijver on
getrouwheid do belangen onzer Kerk door Z.H.-Eerw.
behartigd worden.

B. Aan do opdracht, om eon herderlijk schrijven to
riobten aan do Kerkeradefl van Frankfort en Vredo, ointrent
eone secte der Wederdoopers aldaar bestaande, is door do
Synodale Ooxnmissie voldaan.

a. Een Boschr~~vingSp~~t van den Predikant van Roux
villo, vragende: waar de leden onzor Kerk, woonachtig in
hot voormalige grondgebied dor Barolongs, kerkelijk
bebooren to ressorteren, wordo door do Synodale Vergade
ring in bebandeling gonomefl.

D. Met blijdschap vernain uwe Oommissie~ uit een
schrijven van den H. Eerw. Hoer N. J. van Warmeloo,
Scriba dor Algemeene Kerkvergadering dor Nod. fiery, of
Ger. Kerk in do Zuid Afrikaausche Republiek, dat de Ned.
Gereformeerde en Ned. Herv. Kerken in de Z. A. Republiek
vei eenigd zijn, onder don naam van Noderduitach Gerefor
formeet do of Hervorinde Kerk. Dit is gesohied in den loop
des joars 1885 en 1886.
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I

E. Tovens wenscht do H.-Eerw. Heer N. 3. van Warmeloo
nan onze Kerk mede to deelen, dat voor do geestelijko
b&angen dor leden onzer Kork op d~ Goudvelden gezorgd
wordt door de verschillende Goudvelden ondor toezicht
to plaatsen der verschullende Predik3nten:

1. Be Kaapscho Goudveldon (Barberton en Comatie)
staan onder toezicht der Predikanten van Lijdenburg,
Ernielo, Middelburg en Wakkerstroom.

2. Be Middenlandsehe Goudvolden (Witwatersrand), do
Prodikanten van Heidelberg, Pretoria, Potchefstroom
en Rustenberg.

3. Do Noord-westelijke Goudvelden (Malmani~, do Predi
kanten van Zeerust, Lichtenburg en Bloemhof.

Doze mededeeling goschiedt, opdat leeraren onzor Kork,
die do Goudvelden zouden willen bezoekon, konden weten,
tot wien zij zich bohooren to wenden.

v. Be Hoog-Eerw. Scriba der Kaapsche Synodo heoft eon
schrijven gericht ann den Hoog-Eerw. Scriba onzer Kerk,
om hartelijke dank to betuigen voor do milde ondersteuning
door do leden ouzor Kerk gegoven aan do Normaa!sohool in
do Kaap Kolonie, waardoor die School thans in bloeienden
staat verkeert.

G. Een verzook om ondersteuning voor het Theol. Semi
nario to Stellenbosch worde door de Synodale Vergadering
overwogen.

H. Nog wordt van wege de Kaapsche Synodo medogedeold,
dat voor extracten uit hot Huweli~ksregister moet verant
woord worden ann het Predikanten Weduwenfonds niet twee
shillings maar 4 shillings sterling.

i. Be Synodo neme kennis van een schrijvon van don
Hoog-Eerw. J. Hofmeijr, Scriba Synodi der Kaapsche Kork,
omtrent do wijzo waarop do Pensioenfondsen der Kork in do
Kolonie en in den Vrijstaat konden vereenigd worden.

r. Uwe Commissie adviseert, dat aan do Predikanten,
nan wie nog goon Acte van Bevestiging is uitgereikt, doze
docunienten worden verstrekt op vortooning van do daartoe
vereischte documenten.
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K. Omtrerit een Memorie van 19 leden der Gemeente
Vrede, die verlangeil da~ de Formulieren van Eenigheid
onzor Kerk alzonderhik wor en gedrukt en verspreid,
adviseert uwo Gommissie d~t am dat verlangen worde
voldaan.

L. Uwe Commissie advi~eert, aangaand~ eon verznek
sobrifr van de Gemeent Par’js, om gehoel of ten deelo van
de gemeenteHike beffingen ontslagen to worden, schoon hot
onvormog~n di-r Gemeento betrewende, dat het aanzoek
moot van do hand gewezon worden.

M. Aan eon verzoek v~n den Hoer Daneol, Resident
Vrederechter to Yentershurg, em ondersteuning voor zija
~oon, die vo r predikant wenscht opg&eid to worden, worde
niet voldaan, voordat do soon van applicant zijn Matriculatie
Examen hoof t afgelegd.

N. Uwe Commissie verneemt met blijdschap dat de Hrer
Josias Hendrik Otto zijn examen als Zendeling hoof afge
kgd, enhoopt dat geinolden breeder spoodig een gezegenden
workkring sal vinden.

o. Op de vraag der CommisSie, belast met het examineren
van Zondolingen, wat do bedoeling is der woorden: een
besobaafcle burgerlijke opvoeding (Punt 35, 0. 1 dor Kerk
wet) wordb bet vo~gondo goantwoord : —Tot eeno beschaafdo
burgorlijko opvoeding behoort do kennis der volgoude
vakkon, als: lezen, schrijvon, rekenon, aardrijkskunde,
bi~bo1sche geschiedonis, algomoono goschiedenis, Holland
sohe en Engelsche taalkundo.

Uwe Commissie oordeolt vorder, dot z~o iemand met
gunstig govoig Onderwijzers Examen dor derde klasse
gedaan hooft, hi~ van hot vordor onderzook in die vakkon
kan ontolagen worden.

C. FRASER.
H. BROEKHUIZEN.
P. J. JOUBERT.
J. A. DU TOIT.
D. 0. WESSELS.
P. A. C. VAN HEIJNINGEN, Seriba,
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V.

Hot Rapport der Synodale Zending Comniissie to
worden ingediend tijdens do Zitting van do

J7i~ftiende Vergadering der Synode in 1887.
Aan den Hoog-Eerw. Hoer Voorzitter en H-Eerw.

Heeren Loden der Synode.

H000-EERw. REEREN,—

Uvve Hoog-Eerw. Zonding Commissie heeft bet volgende
to rapporteren op het gebieEL der Zendin~ gedurende
do laatste twee jaren onder haar opzicht toovertrouwd.

1.—RET ZENDING WERK TE WITZIESHOEK.

1.—Ret werk gaat aldaar geregeid voort, en breidt zich
van dag tot dNg uit, zoodat de Zendeling eene bohoefte
gevoelt aan huip, vooral om onder do verstrooide heiden
kraien to arbeiden.

2.—Be opkomston ter kerk zijn over bet algemeen good;
bij enkelo golegenheden is do kerk to ki~iu geweest.
Alice gaat er ordehjk toe en tot stichting, en vooral is or
eene groote verbetering op het gebied van kerkelijk
muziek nadat er eon instrument is a~ngekocht en hot
zingen ondor do leiding van ~[ej. Minnaar staat.

Er zijn echtor nog velen die niet onder do prediking des
Woords wiiien komen en zeifs viuchten wanneor do Zonde
hug bij hunne kraien Godsdienstoefening houdt.

Ook worden do bidstonden geregeld gehouclen.

3.—De Zondeliug onderscheidt zich door do getrouwhoid
waarmede bij zijn work vorricht, hij ontziet noch moeito
noch tijd om tot nut to zijn, en zijn work openbaart reeds
vruchten. Ook staan do Ouderiingen he~n trouw ter zijã[o.
Do Oatecheet Jasson hoipt hem vooral in hot verkondigou.
doe Woords aan do buiten kraien.

Er zijn in do laatste tweo jaren 6 nangenomen, 5 paren
gehuwd, 21 ged.oopt~

I



V

898 IIIJLAGEN.

4.—Neve~s de kiassen van Lidmaton en beilbogeerigen
is or ook eeoc Vereeniging opgericht, in den goest van eon
~.hriste1ijke Jo~igo1ings Vereeniging, waarin do ledon
schijnen groot belang to si~e1]en en dat tot nut is, vooral
daar de Holland sche taal dan gebezigd wordt~ en nuttige
onderwerpen van tijdelijken en geestelijkeu aard worden
besproken.

5. Hoe no dzakelijk ook, is do Kerk nog niet vorgroot.
Hot hout voor ‘t dak is reeds aangekocht, dour en venstors
zijn reeds gemaakt, zelfs is bet fondament reeds uit
gegraven en zijn d e klippen aangoreden doch do baksteenen
ontbroken omdat zi~ niot in de rogen tijden kunneu
geinaakt worden. Wij hopen eohter dat hot stuk gedurendo
den winter ~al aangebouwd worden.

6. Aan do woniug van den Zoudeling zijn eenige vor
beteringen on reparaties gemaakt en nu moet hot spitse dak
vernieuwd worden. Do woonplaats is echter slecbt gelegen
en in den winter h ‘ast geheol ontbloot van zonneochiju.

7. Be lauden op 1o static grondon haddon veol to lijden
van vorniebng door vee. Uwe Commissie heeft bob des
noodsakelijk g~acbt fl2 to doen aanbostedon voor homing
di~aad, en nu zijn do gronden gehoel afgesloten door
kranzen, muren en draad, en bovrijd van aanstoot.

8. Met do sotiolen goat hot to Witzieshook nog niet naar
behooron. Ifl hot onderwijs wordt niob genoog belang
gosteld. Do Registers toonon aan eon maximum van 130
doch gemiddeld ~jn or 98 togonwoordig. Er zijn ochter
tijden in hot jaar wanneer or minder kiuderon zijn. Over
vordering in hot Hollandsoli kunnon wij ons vooral
verblijden.

9. Do Ondorwijzers nemen los bij den Zendeling op
gezette dagen en uron. Ook worden zij voor Catecheten
opgeleid.
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10. Do Commissio is vijf malen bi~ eon vergaderd geweest.
Uwe Commissie hoeft ook Witzieshoek van tijd tot tijd
bezoclit, ten einde persoonlijk kennis to nemen van het
werk aldaar.

11. Nadat de zaak omtrent bet toelaten van vrouwen, die
iiiet kerkelijk gehuwd zijn, tot bet lidmaatsohnp, torug
verwezen was d or de Synode aan do Zending Commissie is
zij tut een besluit gek omen om geene personen tot het
lidmantschap toe to laten, tonzij zij op Christe1~jke wijze in
het buwelijk zijn boves~igd geworlen, of zoo do eene partij
hierin niet bewilligt en van man of vrouw afzien.

12. Aangezien de gruwelen van vrouwenhandel en heiden
scholen ongestraft blijven voortbostaan, zou. het niet
wenschelijk zijn, dat de Synode doze zaken per memorie
voor den H.Ed. Volksraad te brengen.

13. Op don 26sten en 27sten Nov., 1885, narn uwe
Commissie met goed gevoig hot Zendelings Examen af van
den Hoer Josias Hondrik Otto, die ook na onder
teekenen van de acte van toelating van Zendolingen (Art.
38. d.) als Zondeling beroepbaar verklaard word in do
Fakkel.

14. Hot zou uwo Commissie zeer aarigenaam zijn eeno
uitlegging to hebbon van do woordon “beschaafde, burger
lijko opvoeding” in Art. 35, c. 1 vervat, ook zou uwo Corn.
missie zeer gaarne willen weten of een candidaat tot hot
Zendelings- Examen, die stukken kan overleggon ten
bewijze van hot passoron in zekero vakkon bij eon
Burgerlijk Examen, woderona in die vakkon moet ondor
zooht worden. En zoo niet wolk Burgorlijk-Examon
zou toeroikend kunnen besohouwd. worden.

15. Gedurig wordt bij uwe Commissie aanzoek gedaan
orn Catechoten; doch tot hiertoe kon uwe Commissio
weinig daartoo doon. Uwe Commissie oordeelt derhalve

I
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ale seer wenschelijk dat do Synode eon seker Examon voor
sehrijft voor hen die Cateoheten willen worden, opdat alzoo
or Nj hot pa~seren van (lit Examen eon certifioaat mogo
uitgereikt worden, en de Exàminandi een zekere status
hebNn.

16. Ret ontbreekt insgelijks niet aan aanzoeken om
ondersteuuing nan plaatselijke Zending in do gomeenten.
EieTaan kan uwe Commissie seer weinig doon, aangezion
do inknmston naauwelijks toereikend ziju voor do Zending
te Witzieshook. Zou do Synode geen middel weten om doze
moeielijkheid to boven to komen?

17. Ret Zending work neomt toe, boido in omvang on
bolangi’ijliheid, en do hulpmiddelon zoowel op het gobied
van personeel, als van finanties blijven ontoereikond.

Uwo Commissie boveelt met allo boscheidenhefd, dock
seer dringend ann, dat vernionwde on moor krechtigo
pogingen .worden aangowond, opdat onzo kork haren
invloed en macht ton goode op hot Zendingvold niet
verlieze, aangezion zoovole duizendon van Hoidenen onder
ons n~ g onbearbeid blijven, en anderen wellicht het pand
one toevertrouwd ons ontroovon zullon, omdat wij door
gobrok aan ijver, zolfopoffering on liefdo dat pand niet
genoeg bewaarden.

IlL Plaatselijke Zending in do Gemeonton:

1. WINBuRG.—Goen versiag.

2. FAuRESMITH.—Geen versiag.

3. SMITHFIELD.— C-eon vorsiag.

4. BL0EMF0NTEIN.—Goen versiag.

5. HAFRISMITH.—O-een verelag.

6, Bos~o~.—Do Kerkeraad alhier klaagt deels over
gebrek aan belangstolling en deels over onvorholen tegon
stand tegon do Zendingzaak. Doch er zijn ook wier harten
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warm kloppon voor dose ~aak. Een salads is reeds gewaar
borgd voor een Catecheet, die spoedig verwaeht wordt.

7. J~co~sn~ —Geen vorsiag.

8. KRO0N5TAD.—Hier bestaat or eene kleine Zending
gem-ente onder tnezicht van Paulus Khorong, die gods
dienst houdt en ond rwijs g~eft. Be ~acramenten worden
bediend d~ or den plaat~eIij ken Leeraar. Eenige kinderen
en eon voiwasseno zijn gedoopt gedurende do laatste twee
jaren. Er sijn ongeveer 20 Avondmaalgangers. I-let
groo~ste god elte van het Zondingwerk wordt behartigd
door do Wesloyanen.

9. PHILIPPGLIS.—De Zondinggemeente, a~s eon lang
gevestigde, met eig n Kerk- en Schoolgebouw, wordt
geregeld behartigd. Do pkomsten zija bevred~gend.
Er is eeoc Catechisatiekias van 11. Do Gemeente tel~ circa
100 leden en 500 zielen. In do Dagschool, onder eon
Natur~llen onderwijzer, zijn 58 kinderen. Do Avondklas
voor voiwassenen bevat 34. Er zijn 31 kinderen gedoopt.
Er wordt geklaagd over hoogmoed en dronkensoh~p onder
hen die niet leden zijn. Do probatie tijd tot lidxuaatsohap
duurt van 18 maandon tot 2 jaren.

10. EDENBURG.—Rier heeft men nog goon Catecheet.
Do plaatsolijko Leeraar behartig~ do geestelijko belangen
der Naturellon, on hot Reilig Avondmaql wordt geregeld
bediend. Ret bouwmateriaal voor eon C-esticht is bijeen:
men ziet nit naar oen geschikte ambachtsman om hot work
to aanvaarden.

11. BETHuiiIE.—Het Fransche Gonootschap werkt bier,
en wonscht dit work aan den plaatselijken Kerkerasd over
to dragen. Eigenaardige moeijelijkheden hebben dit tot
nog toe verhinderd. Do plaatselijke Leeraar verkondigt
elken Zondag avond in het Gosticlit van hot Fransche
Genootschap het Evangelic. Rier wordt voor do Zonding
gecollccteerd door Zustors, doch hot geld is nog niet out
vangen of aanbesteod.
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12. BETHLEHEM.—Het werk breidt zich bier nit. In de
afgeloopen twee ~aren sun 32 tot lidmaton aangenomen,
31 volwassenen gedoopt, 11 par~n getrouwd, 15 kinderen
godoopt. De Catecheet wordt bijgestaan in zijn work door
eon Commissie van vijf loden nit do blanke Gemeerito, welke
van tijd tot tijd nan den Kerkeraad vorslag geeft. Hot
Heilig Avondmaal wordt geregeld bediond aan on~oveer
70 communicanten. Do opkomston zijn zoo groot, dat hot
Gesticht, waarin ongeveer 100 zitplaatsen zijn, dikwij~s to
klein is. Do Catocheot houdt ook godsdionst op do buiten
plaatson. Hij wordt, behalvo hot geringe sa~aris dat hij
ontvangt, hoofdzakelijk door do kleurlingen zolven onder
bouden.

13. RouxvILLE.—HiOr is eeno kloine Zondinggemoonto
mot 34 loden. Er sun 17 tot hot lidmaatschap toego
laten, 6 met certificaten aangokomen, 12 voiwassenen
gedoopt en 7 kindoren.

14. WEPENSR.—Hiel’ arbeidt een Catecheeb tozamen met
den Leeraar. Hij gaat ook op do buitenplaatsen bet Evan
gelie verkondigen. Er zijn ongoveer 30 communicauton.
Er zijn 7 kinderon godoopt, 1 aangenomen en 2 paron
getrouwd. Er is eon Naturellen onderwijzer dio voor
ongoveer 30 loerlingen school houdt. Hier wordt ook eon
weinig aan Colportatio gedaan. Hot work is niet onge
zegend.

15. FICKSBuRG.—Hier arboidt eon Catecheet, Petrus,
reeds eon drie-tal jaren, alsook eon Bastaard, Izaak, die in
‘t Afrikaausch ‘s middags dienst doet. De plaatsolijke
Leeraar heipt van tijd tot tijd. Eén paar kerkolijk getrouwd.
en twoo kinderen gedoopt. De Catecheet haast geen salaris.
Er is nog geen Gesticht.

16. L~DYBRAi~D.—Geefl vorsiag.

17. Fn~&icK~’oRT.—OOk is bier hot Zendingwerk bogonnen
onder eon Cateoheot. Eén paar in het huwelijkbevestigd.
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F 18. HuiLBR0N.—Hier arbeidt eon Catoelieet onder opzicht
F van den Kerkeraad. Er ziju 130 lidmaten, 93 kiuderon

gedoopt en 73 candidaten tot het lidmaatschp. Ofechoon
etreng toezicht over do Gemeente wordt gehoudon, zijn er
geene cen8uur zoken voorgekomeri. Er is reeds £40 bij
eon voor eon nieuw Gesticht, ook is hier eeiie Zending
Vereoniging opgericht met het dod om do pla tselijke
Zending to ondersteunen. Do Wosleyanen arbeidou ook
hier.

19. BULTF0NTEIN.—Hot werk gaat hier vooruit. Men
heeft eon Gestioht gobouwd uit geldon buiten do korkekas
govonden. Elkon Woensdag avond wordt hier eene
Catechisatie klas gehoudon, bijgewoond door 12
candidaten tot hot lidrnaatsohap. Er is eon aanvraag naar
Bijbels, Tostamenten, onz. Er zijn 2 voiwassenen godoopt,
alsook eonigo kinderen. Er wordt eeno grooto behoefto
gevoeld aan meer gerogeldo bearbeiding door eon Catecheet.

20. BRAI’rnFoRT.—Geen versiag ontvangen.

21. LINDLEY.—Hier zijn in do laatste twee jaren 33
voiwassenon, en 25 kinderen gedoopt, ook 11 paron in ‘t
buwolijk bovestigd. Do Gemeente tolt nu 114 loden. Do
Cateoheet arboidt gednrig voort. Do opkomst hij Nacht
maals golegenheden, onder de leiding des plaatsolijken
Leoraars, is seer good. Er is eene Commissio aangesteld
bestaande uit den Leoraar on twee owl Kerkeraadsleden on~
do a]gemeene bolangen der Zending Gemeente to behartigen.

Do Zulus zijn hier meer afkeerig van hot Evangelie dan
do Basutos. De Catecheet doet ook Colportatie werk. Op
het gesticht rust nog eon schuld van £96 ; het verslag is
seer verblijdend.

22. H00PSTAD.—De plaatselijke Leeraar arbeidt aan do
kiourlingen, bijgo.taan door den Gouvornoments Onder
wijzer die somtijds do diensten waarneemt, alsook door twee
gotrou.wo kleurlingen die opzicht houden over do gemeento.
Er is eon gebouw in do “Locatie” waar godsdienst go
houden wordt, dat echter to beknopt is. Men heeft, beide
blanken en geklenrden, reeds bijdragen bijeen gebracht

F



904 BIJLAGEN.

voor een G-estioht, welk van doze winter zal gebouwd worcien.
Ook is er eene Commissie door den Kerkeraad benoernd. om
in bet Zendingwerk behulpzaam to zijn. Er ziju eigen
aardige moeilijkheden die het werk belemmeren. Ook is
er nog geen Cateeheot.

23. Sin~EKAL.—HOt work vordert hier. Do niouwe
Cateobeet is eon grooto asnwinst. Ook is do belangotelling
van do zijde dor bianken in bet Zendingwerk toegenomen.

24. DEWETSDORP.D0 Naturellen bohooren bier vooral
tot do Wesleyanen, doch do plaatsolijko Leeraar arboidt
ook aan boa en houdt godsdienst in bet Kantoor. Do
opkomsten zijn bevredigend.

25. VREDEF0RT.Hier bestaat tot nog too goene plaatse
lijke Zonding.

26. VREDE.—Geen versiag.

27. PARIJS.—Geen vers~ag.

C. P. THERON, Pr~sis.

B. H. YANIJEWALL, Scriba.

Do PenningmoeSter der Hoog-Eorw. Zondingoommissio
der Nod. GereL Kerk van den O.Y.S. beeft do oar
hot volgend. Yersiag ter Hoog-Eerw. Yergadering in te
dionen :—

A. Geduronde do laatsto twoo jaren bebben al do versebil
~Iondo Getnoontefl van don O.V,S. voor do Zondingzaak
bijgedragen. Sommigo ontvangen briovon toonden niet
duidelijk aan of do opgezonden sommon slocbts voor eon
dan we’ voor moor colleoton waren. Do Penningmeester zal
aan do Pationarii een versiag ter band stellen aantooneudO
voor welke collecten door do versohullendo G-enieentefl
zijn verantwoord.
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B. Ret Zendingfonds bestaat uit gelden gedeponeord ln do
Nationale Bank te Harrismith, golijk blijkt nit hot Doeumen~
annex, groot £159 3s. 9d., 2e. stamps, 3rde contaut, to laat
oatvangen tor deponering.

c. Hot Kassaboek boont heden eon voordeelig saldo, groot
£201, wiji hot voordeolig saldo op den 21 [Vlei, 1885 £321
13s. id. was, waaruit tea duidelijksto blijkb dat or eon
achteruitgang to bospeuren is in do bijdragen voor do
Zendingzaak.

D. Ondor do bovengemoldo somma tolt zich £2 12s. 6d.,
gekomen van do Colportatie, toegezonden door den
Predikant van Ficksburg, met do aanmerking dat hot den
Penningmeester duidelijk is dat 2s. 6d. aan den zouder zal
moeten worden terug gegoven, wijl do cheque zonder
disconto word verdisconteerd, en disconto nit do bours des
~enders word bijgezet.

E. Al do bewijzon voor ontvangen en uitbetaaldo golden
zija door don Ponningmoostor behoorlijk gorangschikt
zooals blijkon z~1 bij do overhandiging dor Bocumonton.

Vertrouwende aan den wensch der Iloog-Eorw. Zending
commissie voldaan te hobben,

Heb ik do eor to zijn,

Hoog-Eerw. Hoer,

Uw dw. iJionaar,

A. A. VAN DER LINGEN,
Penningmeester.

0. P. THERON, Voorzit~tor.

R, H, YANDEWALL, Scriba.

Bloemfontein, 18 Mel 1887.
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Versiag van Golleoten onteangen voor do Zen dingzaalc der
Ned. Gerof. Kerk 0. 7.8.

Door do volgendo G-etxieenten is voldaan aan do Collect-
en godurende den tijd verloopen tnsschen do Hoog-Eerw.
5ynodei3l 1885 en 1887:—

Winburg,
Faureamith,
Harrismith,
Smithfield,
Heilbron,
Hoopstad,
Yredefort,
Ladybrand,
Senekal,
Boshoff,
Jaoobsdal,
Philippolis,
Bethulie,
Wepener,
Dewetsdorp on Brandfort.

Door do hierna volgendo Gemeenten is voldaau aan den
eisoh der Kerkewet, met uitzondering van do Collecte in
April 1887, welke Collecte nog niet is verantwoord aan den
PenningnieeSter, to weten :—

Kroonstad,
Buitfontein,
Bethlehem,
Ficksburg,
Lindley,
Frankfort,
Edenburg,
Rouxvillo,
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Verder valt aan te merken, dat van de Gemeente Vrede
nog verwacht wordt, dat do Collecten van October 1886 en
April 1887 sullen worden opgezonden.

Van do Gemeente to Bloemfontein ziju do Collecton nog
niet verantwoord volgens Kerkewet.

Do Ponningrneester hooft mode golden ontvaugon gocol
lecteerd in Bedestonden en Zondagscholen, aismode
gesohenken van vriondon, gelijk aangotoekend is en blijkea
sal nit hot Kassaboek.

Aldus gedaan to Bloemfontein, O.V.S., 17 Mei 1887.

A. A. VAN DEE LINGEN,
Penningmeester Z.O.

C. P. THERON, Voorzitter.
R. H. VANT)EWALL, Scriba.

VT.

Versiag der Commiss~e over Zondagseholen, Art.
152, aan de Hoog-Eerw. Synode.

Uwo Comm~ssie heeft door middel van het kerkelijk
Orgaau versiag gevraagd van den staat der Zondagscholen
in do respectieve gemeenten. Sommige Kerkeraden
hebben daaraan gevoig gegeven, van sommigo gemeenton.
was er een vorsiag in handen, dat naar do algemeene Z. S.
Vorgadering, gehouden to Senekal op 25 en 26 Maart, j.l.,
gezonden was, waarvau wij in dit verslag gebruik hebben
gemaakt. Van enkole gemeenten is geen versiag ontvangen.

Wij sullen in dit verslag eerst rapporteren wat wij ons
belangrijks van den staat der Zondagscholen to weten is
gekomen, om met eenige aanmerkingon en voorstellen to
bosluiten.
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Be Zondagschool Vereeniging welko voor eenige jaren
geleden in den oostelijken Ring ontstaan is, doch waaraan
ook geineenten uit andere Ringen hebben deelgenomon
heeft dit joar hare vijfdo Vergadering gehouden to
Senekal. B~j dezo Vergaderingon is abs or op ingericht
om den bloei der Zondagscholen to bevorderen, en heeft
alzoo, wij gelooven het, eene heilsame uitwerking.

Do Ned. Z. S. Roosters alsook die in do Kaap Kolonie
uitgegeven, schijnen niet algemoeno voldoening to goven,
waarop dit voorstel op do Algemeeno Vorgadoring word
aangonomen. Do Z. S. Voreenigin~ waardoert seer hot-
goon door de broeders in do Kaap Kolonie gedaan is met
betrokking tot eon Z. S. Calen’der, en draagt aan do
Z. S. Commissio op met do Commissie in de Kolonie to
corresponderen over de zamonstelling van eon verbotordo
Calender. “Ook block het dat do Kerkeradon als Kerke
raad zich niet gonoeg met do Zondagscholon bomoeion,
waarop dit besluit word genomen.” Do Z. S. Conferentie
to Son okal acht het hoogst pligtmatig dat elk kerkeraadslid
ouzer gernoenten zich aan ho~ hoofti plaatse en hot zijno
duro roeping acht om de Z. School op hot dorp en in do
wijken of buurten to bevorderen of waar to nomen.

II. Van Smithfield word gerapporteerd: Do Zondag
school is in eonen bemoedigenden t estand, do namen van
340 kinderon zija op hot Register, dose wonen do Z. School
goregeld bij i.e., minstens eon maal per maand. Van
ieder kind dat do Z. School bezookt wordt naauwkeurig
book ghouden. Bit wordt beschouwd als onmisbaar voor
den blnei der Z. School. Eon dortig tal onderwijzers on
onderwijzeressen zijn in do Z. School bohulpzaam. Doze
komen zooveel mogelijk elken Zaturdag namiddag zamon
cm do les van den volgondon dag met don leeraar over to
gaan, on do belangen der Z. School to bespreken. Men
beoft geen kans gozien om Buiteii-Z. Scholen to stichten,
vroezende dat ordo en regol, waaraan do bloei van do
Z. School afhangt, daar alto dikwijls gomist milieu worden.
Be lessen der Nederl. Z. Voreeniging worden hier gebruikt.
Do Kolonialo Roosters vindt men ondoelmatig. Mon
verlaugt dat aan oono Commissio door do Synode daartoe
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aangesteld opgodragen worde Roosters voor de Vrijstaat
echo Kerk op to stollen. Bij bet zingon nemen do Psalmen
en Gezangen eone eerste plants in. 225 Prijzen zijn in 15
maanden uitgereikt. i.e., aan hot kind dat 48 malen do
school heeft bezocht en zijno los heeft gekend. Er is eeno
maandelijkscho coflocte, eon deel gaat voor do Zending to
Witzieshook, men heeft een batig saldo in handen van
£15 8s., on 150 Bijbels en bookon.

ITT. PrnLIPPoLIS —Hot work is op do gowono wijzo v ort
gezet. Be K~ndervriend wordt gebruikt als handleiding.
Do Zondagachool lessen der Kaapscho kork worden
gebruikt. Hot getal kinderen is seer wisselvallig naar do
opkomst der gemeente varierende van 70 tot 200. Men
botreurt het verlios van eon der bekwaamsto onderwijzors
wegens zijn vertrek uit do gemoonte. Daar do korkoraads
loden niet geregeld ter kerk kunnen komen, kunnon zij niet
naar verlangon behulpzaam ziju. Mon heeft negen ondor
wijzers en ondorwijzeressen. Be ongeregelde opkomst
blijft de moeijelijkheid waardoor de Zondagschool niet tot
den bloei gebragt kan worden, die zij in stads gemeenten
kan bereiken.

IV. BETJaULIE.—Buiton Zondagscholen zijn hier riiet.
Do Z. S. lessen worden nogthans in do huisgezinnen
bohandeld, wanneer dezo do Kerk niet bezneken. Op hot
dorp is een seer bloeiende Z ‘ndagscbool. Er bostaat eon
merkbare toeneming. Van do 320 kinderen in do gomeento
welke do Z. S. bezoeken kunnen, wonen 237 haar mm of
xxieer gerogeld b~j. D~ gemiddelde opkomst is 73, do
grootsto is 140, in do laatste sos maanden had men nooit
minder dan 60 kinderen op school; op den eersten zondag
is or ecu speciale Z. School, en in pinats vain do gewone
namiddagdienst een kinderdienst. Men gebrui~t flu den
Kalender uitgogoven door do Kaapscho c mmissio, voor
namolijk, omdat do lessen daarin opgegeven in do Kinder
ur’iend worden behandeld.; van dit blaadjo krijgt elk huis
gozin dat kindoren naar do Z. School zendt eon exemplaar,
doch ook hior verlaugt men naar eon Kalender ingericht
naar do eigenaardige bohooEie in dit land. Beloonings
kaartjes en prijzen ten getalo van 112 ziju uitgereikt aan
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kinderen die 48 ma1en hunne lessen gekend hadden. Aan
do jongelieden die kiassen in de Z. School hobben wordt
gelegenheid gegeven de lessen vooraf naauwkeurig na to
gaan. Be Collecte welke mm of meer £20 per jaar
bedraagt wordi besteed ten behoove der Z. School, en ter
uitbreiding van Gods Koningrijk. Bij het versiag word
ons een Z. S. Kalender van een doelmatigen vorm, met
wenken can oudors en kinderen toegezonden welke wij ter
irizage en navolging zeer aanbovelen.

V. BETImEHEM.—Be belangstelling in do Zondagschool
is toegenomen, geregelde buiten Z. Scholen bestaan or 13
in geta], op den eersten Zondag wanneer do verhooring
plaats vindt is do opkomst over do 100. ‘T is bier niot hot
gebruik dat de Belooningskaartjes en prijzen alleen op hot
dorp worden gegeven. Men vindt do Kaapscho
Z. S. Rooster geschikter wat do inhoud betrefti den do
Nederlandscho, en wordt gezorgd dat elk onderwijzer zooveel
mogeliik eon axemplaar van do Kindervriersd krijge als
handleiding ter voorbereiding van do lessen. Prijzen
bestaando in goschikto bnekjes wordea tw ournal in h~ t jeer
gegeven, voorleden jeer in de maarid Mel had mon eon
eon veldpartijtje voor de kindoren, dat good is afgeloopon,
hierdoor ontmooten de kinderen en ook do g~meonteleden
elkander, word~ n gedachten gewisseld, bert men elkander
kennen en de lieldeband versterkt.

VI. R OUXVILT~E.—De Kerkeraad dozer gemeento getuigt
met vrijmoedigheid dat de Z. Scheol b1oo~t; wegens do nit
gestrektiheid der geineente ken men onmogelijk iederen
Zondag eene ger~ gelde bijwoning verwachton, daarom
hoof ti men op den eersten Zondag der macnd eon speciialo
Z. School wanner do lessen overhoord worden, on do
gewone namiddagdienst niet wordt gehonden ten dienste
der Z. School, dan is et gemiddelde getal kinderen 240, op
gewono zondagen is het 40, men heeft hier zijne eigono
lessen loten drukken, en zich bepaald bij den Kinderbijbel
als handl€iding, men bevindt zich or gced bij. Bij do los
is een Ps. ~f Gez. vera gevcegd. om van buitten to worden
geloerd. Be belangstelling van den kant dor gemoento is
groot en neemt gestadig toe. Be bode is dat zij vrucht
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mogt dragon voor do eeuwigheid. Do Onderwijzers en
Onderwijzeressen kornen eons in de maand tot het gebed
bijeen. Er bestaat eon buiten Zondagschool, met 30
kinderen, op hot dorpjo Zastron.

VII. HnILnRoI~.—De gewone opkomst elken Zondag is
van 30—40. Voor den laatsten Zondag der m~and zijn er
ruim 300 namen op het Register, terwiji 230—250 kioderen
do school dan geregeld bezoeken. Do Gemeento is in zes
wijken verdeeld, onder toezigt van eenen Oudorling. In
elk dezer wijken zijn van twee tot vijf Zondagscholen; er
ziju alzoo 16 scholen en 273 kinderen; 41 kinderen minder
dan voor~eden jaar, hetwelk veroorzaakt is door he~ vertrok
van eenigo broeders, die do scholen vroeger hidden. Op
het oogenblik zijn er ruim 500 kinderen in de Gemeente,
welke in verband staan met do Zondagscholen. IIet~ werk
gaat alzoo gezegend voort~ hoewel nog veel meer kan
gedaan worden. Dc Kindervr~end telt 40 inteekenaren.
Belo~ningskaartjes en prijzen worden uitgereikt. Jaarlijks
wordt eon Zondagschoolfeest gehouden. Ret onderwijzera
biduur wordt gehouden, na afloop van de Z. S., op den laat
sten Zoudag der maand.

VIII. LADYBRAND.—Men verblijdt zich to kunnen meMos,
dat do Zondag~chool in het afgeloopen jaar vooruitgegaan
is. 95 Kinderen wonen do school elken Zondag mm of meer
geregeld bij. Wat den blo~i der Z. school zeer in den weg
stast is gebrek nan onderwijzers. Ret uitreiken van prijzen
schijnt eene aanmoediging voor kinderen geweest to zijn.
Buiten zijn er ook eenige Zondagscholeu die vooruitgaan.
Ook doze kondon meer in getal zijn, ware het niet gebrek
san onderwijzers.

IX. FIcKsBunG.—Ds Z. school is geregeld gehouden. Hot
getal kinderen wisselde af. Buiten kinderen kwanaen
minder dan vroeger. Bij onderzoek blijkt dit meest to
wijten aan finantieelen achteruitgang. Op den eerston
Zondag dee m~and is dit beter. Er is ecu Zondagschool
in vereeniging met doze voor Engelsch-sprekende kinderen,
welke niet zonder vruchb blijkt to zijn. Er bestaan ook
Buiten Zondagacholen. Over bet geheol geven do ouders
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do voorkear or can, dc zij niet ter kerk gaan, zelven do
lessen to overhooren. Men gebruikt bier de Zondagschool
Roosters, doch heeft tegen den hoogen prijs en fijne
letter. Dc Kerkeraad is niet van plan zo weder to ontbieden.
Prijskaartjes en prijzen worden aan het eind van elke macnd
uitgereikt.

X. E1RANKF0RT.—De Zondagscholen worden onder toezigt
van den Kerkeraad steeds met lust en ijver gebonden. Met
het oog op do dwalingen die er in onzen tijd verspreid
word on is hot noodzakotijk dat do Kerkeraad eon wakond
oog houdt over bet godsdienstig ondorwijs der jeugd. Dit
werk wordt in de Gomoonre verrigt door 11 ond~rwijzors,
die tezarnen 368 kindoren in hunne khssen onderwijs geven.
Bet voornaamste hook dat men gobruikt is do Bijbel volgens
opgaaf in den Rooster, doch men gebruikt ook do Kinder
bijbel en voor do gevordordo idassen bet Catechisatie-boek
ter voorboreiding voor de aanneming. Eens in do drie
maanden komen al do kindoren zoo yen mognlijk naar hot
dorp, wanneer eon kinderpreek wordt gohouden. Do
broedors gaan blijmoedig voort, godachtig nan hot woord
des wijzen Konings: “Werpt uw brood uit op het water,
want gij salt hot vinden na vole dagen.”

XI. WEPENmz.—Men verblijdt zich to mogen mecledeolen,
dat or in doze hoogst belangrijke zaak ecu aanmork’ lijken
in do Gemeento vooruitgang to bespeuren is. Er zijn thans
seven Zondagsoholen in do Gomoente. DobuitenZ. scholen
zijn onder bestior der Ouderlingen, bijgestaan door de
Diakonen, of andore onderwijzors, door den Loorsar aauge
steld. Zij vergaderon eon of twee malen in do maaud. Do
lessen zijn naar opgaaf des Kindervrien6ls. Eens in do drie
maanden komen do Z. soholon op hot dorp bijeen, wanneer
do Loeraar ‘s morgens eene kinderdienst heeft, en prijskaart
jes word en uitgereikt. Ret aantal kinderen op hot Register
is ongeveer 200. Do dorpschool telt in don rogel van 60 tot
70 leerlingen. Men houdt eons in hot jaar ecu kinder-
bazaar, Doze heeft in hot laatste jaar circa £30 opgebragt.
Dit geld gaat gedeeltelijk voor bet bijeenbrengen van eon
kloine Z. S. Bibliotheek, Tegen Kerefeest wordt een kinder-
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feest gehouden, wanneer gosehonken uitgedeeld warden aau
kinderen die vlijtig teksten hebben geleerd en zich goed
hobben gedragen.

XII. BULTF0NTEIN.—De Z. school op hot dorp wordt
geregold gohoudon, en door al de kioderen daar wononde
bezocht. Do opkomst der Buiten kinderen is zwak;
men wijt hot aan de nsjatighoid der ouders. Be
opkomst tijdens do driemaandelijksche repetitio is nogthans
goed; dan worden aan do vlijtigen belooningskaartjes
uitgereikt, en bij hot einde des j~ars. Men vindt hot
]noeielijk geschikte en goedkoope Hollandsche boekjes te
krijgen, en goeft aan do Commissie over do Zondagsoholen
in bedenking om aau do Synode voor to stollen eon depót
daar to stellen voor do geheele Kirk, waar geschikte
boeken, goschriften en traktaatjes to verkrijgen zullen zrjn.
Engelsehe boekjes van dion aard zijn or in overvloed, maar
die kan en wil mon niet gebruiken. In do Buitengomeonte
is eon Z. school, door 40 bezocbt. Men kan niet alti1d
gesohikte onderwijzors krijgen: er behoort lust, takt en
bekwaamhoid too, en ook eon hart vol liefde tot Jozus; en
dat wordt niet altoos bij elkandor gevonden. Do Z. S.
Kalender van Do. McGregor wordt hier gebruikt; men is
or evenwel niet zoo mode ingenomen (aithans wat den vorm
betreft) als met de Roosters vroeger door Ds. Van Brook
huizen uit Holland ontboden. God zegene do lammeren
der kudde!

XIII. Si~mzi~.—Do dorps Z. school wordt gerogeld
gehouden voor oen gemiddold getal van veertig kinderen.
Do opkomst is niet zoo geregeld, omdat or gebrek is aan
onderwijzers en niet alle kiassen een vasten onderwijzer
bobber’. Do opkomst op den eers~en Zondag in do maand
is aanrnerkelijk grootor gowordon, tot 150. Do lessen
worden gevolgd volgeus do Kindervriend, wasrop 22 jutes
kenaren zijn. Do wesken daarin gegeven komon doelmalig
voor, on mon oordeelt gonoemd blad aan elko Z. school to
kunnon aanbevelen. Ook bier vindt eene uitreiking van
belooningskaartjes en prijzen plaats. Er zijn Buiten Z.
scholen, doch die missen sen bohoorlijk toozigt van den
Kerkeraad. Men verlangt naar een betere organisatie3
doch, vindt vole hinderpalen daarvoor.
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XIV. 1TOOPSTAD.—De Zondagschool wordt voor gemiddold
25 kindoren door den Lseraar en twee seer getronwe Assis
tenten geregeld gehouden. Do Kinderbijbel dient als bid
draad voor do lessen. Op elken eerston Zondag der maand
wordt een kindorpreek gehouden; om do drie mann don is
repecitie van do lessen. Dear do mensohen zelven zonder
Zondagschool opgegroeid zijo, kennen zij hare waarde
niet, en stollen or weinig belang in. Be District Onderwij
zer gstroost zich do mooito orn elken Zondog twoo uron vor
aan Vaalrivior your 24, meestal armo kindoren, Zondagschool
to gaan houdon. Er is eon krndorfeest gehouden; 300
kindoren namon or san deel, en schijnt eone goedo uitwer
king gehad to hebben. Tegon hot gebruik der Kinderharp
was or nooit objectio, mogolijk omdat ook do psalmen on
gezangen niot achterwoge worden gelaton. Do Zondag
school is hier nog eon toeder plantje, doch ondor G~ods zogen
sal zij zeker groeien en heorlijko vruchton dragen.

XV. Bosuor.—Do Zondag~choo1 op bet dorp word~
bijgewoond door gemiddold 90 kinderen. Er zijn 9 Onder
wijzers on Ondorwijzoressen. Tweo kiassen worden in hot
Engelsch ondorwez~n. Eon wekelijksch biduur wordt
door do Onderwijzors gehouden, en eon maandolijksohe
kindordiensb door den Leoraar. In do buiton wijkeu sija
sevon geregelde scholon voor 120 kinderea. Sommigon
dozer scholen zija rondgaande van plants tot plaats. Z. S.
Roosters zijn boproofd, tnaar schijnon nan hot doel niot to
beantwoordon. Do Bijbel en Kinderbijbel dionen tot bid
draad. lodere zes maanden. heeft moo eon confereutio, otn
met elkandor konnis to maken, olkandor to bomoedigen on
to storkon. Doze is door den Heere ruimsohoots gezegend
goworden. Het vaR moeielijk geschikto arboiders to vindon
wior barton warm kioppen voor den Heere Jezus. Bezo kan
eon van do redonen zijn waarom hot werk niot zoo gezegend
is nb men kondo verwachten. Op ~Gods tijcl nogthans sal
het gesohiedon.

XVI. LINmizY.—Do Zondagschool op hot dorp wordt
alleen op don laatsten Zondag dor maand gohouden, omdat
op andoro Zondagen hot gotal kindoron uiterst goring is, en
ook omdat tussohen do morgon en namiddagdienst goon
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tijd daarvoor ovorblijft; op den laatsten zondag wordt
de namiddagdienst daarvoor afges aan, dan is het getal tot
160 verdeeld in 14 klasson. Do Z. S. Roosters der Kaap
Kolonie beautwoordon, alieen dat do kerkelijke feostdagen
daarin niet opgenomon zijn. Belooningskaartjes en prijzen
warden uitgoroikt; met uitzondering van eon persoon zijn al
do Onderwijzers loden des Kerkeraads. Do Collecte go
schiedb voor do Zending. Er bestaat slechts eon buiten
Zondagschool.

XVII. DEwETsD0RP.—Er zijn drio Onderwijzers en drie
Onderwijeeresson. Twee tot drie hoofdstukken worden ale
los opgegeven. Do verkiaring van vroemde woorden of
moeijelijke zinsnedon warden als vragen uitgogoven. Dit~
plan beantwoordt good. Do gomiddeldo opkomst is 60 tot
70. Hot getal klimt sotas tot 200. Do kinderon stollen
grooter belang in do zaak, dan sommigo ouders zelven.

XVIII. BLOEMFOm~TEIN.—Er ziju 14 Onderwijzors en
Onderwijzeresson; op hot register zija er 130 loerlingen,
gorniddoldo opkomst 102. Men gobruikt her Znid.Afri..
kaansohe Z. S. Roosters. Men betreurt hot gomis van
gepaste teksten voor Kerkelijko foestdagen. Op den
eorsten Zondag van olko maand wordt or eon kinderdionst
gohouden, do opkomst is dan zeor talrijk. Do Collecto is
ten voordeele van do Zonding. Er is eon werkgezelschap
onder do ineisjes voor do Zending en opvooding van arme
kinderon. Do Z. School staat niot onder onmiddollijk toezigt
doe Kerkeraads.

XIX. EDBNBuRG.—Do lesson ziju ingericht naar eigen
plan. Do bolangstelling noomt too. Hot Z. S. work is eon
zoer bolaugrijk work in do gemeento. Men hoeft eon
prijsuitdeeling gehad waardoor do belangetelling zoer
vermeerderd is gowordon.

Van do avenge gemeonton is goon vorslag ontvangen
namelijk: Winburg, Fanresmith, Harrismith, Kroonstad,
Braudforb, Jaoobsdal, Vredefort, Parijs on Yrodo.

1. flit bovonstaande vorslagen blijkt hot dat do Zon
dageoholen in bloei toenornen0 Hot son good zijn dat men
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altijd het gotal kinderon wolke do Z. Scholen bezoeken en
do Onderwijzers noemt, ten eindo eon algemeeno statistiok to
kunnen geven.

2. Wi~ oordeelen dat het niot noodig is eon d~pot van
Z. S. boeken en tractaten daar to stellen, waarvan in hot
vers1~g van Buitfontoin gemeld wordt. Ret zon met
kosten gopaard gaan, on zoodanige boekon kunnen op
andero plaatson verkregen wordon.

3. Hot blijkt dat sotnmigen wel met do Kaapsche Z. S.
Roosters tevreden zijn, doch do moesten niet. Wij kunnen
niot aanbevelen eon afzonderlijk Z. A. Kalender op to
stellen, doch met do Kaapscho Com~nissio hierin zamen to
worken.

4. Wij bovelen do Kinclervrzemd ter handloiding voor do
lessen aan, ook met hot oog or op om hot blad to ondor
steunen en aan den gang to houdon.

5. Wj gevon in bodenking of hot niet noodig is do Z. S.
Commissio nit to broidon,

Wij hebben do oer to zijn, Uw Hoog-Eorw. dionstw.
dionaron en Broeders.

H. VAN. BROEKHUIZEN, Voorzitter.
C. P. TRERON.
D. 3. MINNAAR.

Bloemfontein, 18 Mei 1887.

VII.

Versiag der Coinmissie over hot Examen van
Godsdienst Onderwi~jzers.

Do Ondergoteekendon, Loden dor Commissie tot ho~
afnemon van hot Examen van C-odsdienst Onderwjlzors
hebbon do eor aan uwe Hoog-Eerw. Vorgadering modo
to deelen, dat wij in ho~ laatste jaar niots hebben gedaan,
aangezion goon Kandidsat zich bij c~ts hoof t aangomeld,
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Doch dat ~ij dens dezo sitting der Synode Uwe Commissie
aanzoek heeft ontvangen van zokeren Heer Pepler om
genoemd E~amen to mogea afleggen en dat Uwe Oommissio
hoopt nog in doze week den Applicant het Examen af to
nemen.

C. FRASER,

GUSTAV RADLOFF,

H. J. LUCKHOFF.

Bloemfontein, 17 Mei 1887.

VIII.

Het Rapport aangaande het Grey College, 1887.
HooG.EERWAARDE HEER,

WEL.EERwAARDE EN WEL-EDELE HEEREN!

Namons Curatoren van hot Grey College, hebbon wij de eer
hot volgendo versiag van den toestand dor School, gedurende
hot verloopon jaar, in te dienen

1. Met voldoening kunnon wij melden, dat, terwiji do tijden
in mis land nog steeds drukkond gebloven zijn, hot College in
aantal leerlingen is vooruitgogaan. Het telt thans 92 leerlingen
—72 in do Lagere, 20 in do Hoogere School.

2. In Juni 11. vortrok do Hoofdonderwijzor der Lagero School,
tovens hoofd der Kostschool, de Eerw. N. Meoser.

In zijne plaats kwam do Hoer P. Carmichael, die in vroogere
jaren dozelfde betrokking aan onso School vervuld had. Do
goode vorwachtingon van zijn optredon in do School en Kost
school gokoostord, zijn aanmerkolijk vervuld geworden. Do
liagore School is ook in voldoenden toostand, en het aantal
loerlingon in do Kostechool is van 5 tot 14 gestogon, zoodat or
roden is te verwachton dat ook doze inricbting weder tot karen
vorigen blosi komen zal.
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3. Do resultaten van hot in December 11. gehouden Schrifte.
lijke Examen blij ken uit hot gedrukto versing, dat hierbij
gevoegd is.

W~t do buiten do School gohoudon examens aangaat: In
Jurnj 11. namen 8 leerlingon van hot College deel aan hot
Matriculatie-examen dor Ks apsche Universiteit. Zij slaagden
alien, terwijl 4 hunner eeno plaats op do “honours” lijst
Innemon. Hunne namen ziju: 1. 3. A. J. do Villiers; 2. 3. B.
Skirving; 3. D. Attweli; 4. 3. S. M. Rabie; 5. IVE. 0. Moses;
6. R. 3. Cleaver; 7. M. Hsijns; 8. 3. A. 0. Morgan. Do
eerste op do lijst, 3. A. 3. do Villiers, ontving do door de Aig.
Commissie van Examinatoren uitgoioofdo hours van £25 om
zijne studien voort to zotten.

Aan den in December 11. gehouden Openbaren Wedstrijd der
Scholen namen 4 loerlingen dool. Tweo hunner, C. C. Thomas
en E. B. Snijman, waron golukkig genoeg eeno Gouvernoments
hours to winnen.

Aan hot Examen in Letteren en Wotenschap, 2den graad,
eveneeps in December 11., word door vier loerlingen deolgonomon:
W. Bramloy, A. Vickers, 3. Cameron on H. Smith, welke allen
slaagdon.

In Januarij van dit jaar passoerde do gedurende het laatste
jaar aan hot College opgeleido kweekeling onderwijzer, C. 3.
Watts, nit Heilbron, hot Ondorwijzors-oxamon dor 3de klasse.

Uit bovengenoemde resultaten blijkt genoegzaam do bevrodi
gendo toostand van hot ondorwijs op hot College gegoven.

4. Do vermindering der toelage aan hot Grey College toege
otaan, ten gevolge der door den Hoog-Ed. Volksraad in zijne
vorige zitting aangonomen bozuinigings-maatrogolon, dreigde
eon storendon invloed op do School uit to oofenen, daar hot voor
sommige der Onderwijzers uitgetrokken salaris to eenenmale
onvoldoende is. Gelukkig heeft do vormeerdoring in hot aantal
loerlingen ons in staat gostold hiorin eenigermato to voorzien,
en zoo doonde bet onderwijzeud personeel voor do School to
behouden. Alleen heeft hot onderwijo in Exercoeren en Gymnas
tiek gelodon, daar wij buiten staat waren langor do dionston.
van den Kapitein der Aitilierie to bekostigon, die tot nog toe
die lesson op bokwame wijzo geleid had. Wij koosteron dorhalve
do hoop dat, zoodra do toestand van ‘a lands financiën zuiks
veroorlooft, do toelage ~eder naar behoofto zal worden vorhoogd.
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5. Er is sodert ~elo jaren gobleken, dat leerliagon, van
andore soholon in doze stad aan hot College komonde, goons
voldoonde konnis van do Hollandscho taal bozitton, on daardoor
eon nadoeligon inylood hobben op hot Hollandsoh ondorwija in do
kiasso waarin zij geplaatst worden. Do eonigo school, die hior
op eone gunstigo uitzondoring maakt is do ondor hot toezigt der
Curatoron van hot Dames Instituut staando Bloomfonteinsche
Bowaarschool. Wij wensohon this bij den Hoog-Edolen Voiks
raad aan to bevolon, dat nan doze School eon Gouvornomonts
toelage wordo toogestaan, op voorwaarde dat in do School steeds
voldoend onderwijs in do Ho1land~cho taal zal worden gogeven.
Dit zou ongotwijfold eon gunstigen invlood uitoofonen op hot
onderwijs in do moederteal, niet alleen op die School zolvo,
maar ev euzoor op hot Grey College en hot Dames Instituut.

6. Ten slotte wenschon wij met eon enkol woord melding to
makon van do in October 11. plaats gehad hebbondo foestvioring
tsr horinnoring aan hot 30-jarigo bostaan van hot College,
georganiseord door do Oudstudonton Voreoniging “Roünie.”
Wij boschouwen do blijvondo liofdo dor oudleorlingen voor do
School, waaraan zoovole hunnor hot to dankon hobben, dat ~ij
eon eorvollo plaats in ons land innomen, als eon der schoonsto
bowijzen dat hot Grey College, ondor Hoogeren zegen, nan ziju
rooping beantwoordt, en zich do mildo ondorstouning van do
Rogooring on do warme bolangstolling van do Kerk des lands
niet onwaardig botoont.

Onder botuiging onzer verschuldigde hoogachting, hebbon wij
do eor ons to noemon,

Uwo dienstw. Dienaren,

F. W. REITZ, Voorzittor en Sec.

Dn. C. 3. G. KRAUSE, Thesaurier,

Grey College.

Aan den Moderator en do Loden der Hoog-Eerwaardo

Synode van do Nederduitsehe Gereformeerde Kork.
G
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VERSLAG van den &aa~ der lnkornsterb en Uitgaven van
het Grey College to Bloemfonteim, 0. 17. Staat, loopende
van den lsten Mei 1886 af aam tot dem 3Osten April 1887.

INKOMSTEN.
1. Ann Gonvernonionts Toelaag
2. ,, Sohoolgelden...
3, ,, Dividends in Boedel Von Hohnhorst

UITG AVEN.

STAATder Finantiirn van hot Grey College op 30 April 1887.
EATEN.

Ann Acbterstallige Sohoolgelden, verleden jaar bore.
kend op £50, schaars v. waard

Meer kkornsten ale Uitgaven van 1 Mei 1886 tot 30
April 1887 ... ... ...

Balans verschuldigd op 30 April 1887

LISTEN.
Per Schuld overgebragt van 30 April 1886

Aldus opgomnakt to Bloomfontein, in den Oranje Vrijstaot, op
heden, den 30sten April 1887, door mij,

Dii. C. J. G. KRAUSE,
Thesaurier van het Grey College.

Bovenstaand Versiag is correct volgens Kasboek en Bewijestukken
Namens den Auditear’Generanl,

1. Per Salarissen ... ...

2. ,, Bank Cheque Book ...

3. ,, Sanitairwerk ... ... ...

4. ,, Gymnastie en Drillen ...

5. ,, Schoonhouden van Schoollokalen...
6. ,, Advertentien en ander Drukwerk
7. ,, Schoolbeboeften ... ...

8. ,, Schoolgelden eerugbotaald...
9. ,, Renten in do Bank van 1 Mei ‘86 tot 30 April ‘87

Moor Inkornsten ale Uitgaven van 1 Mel 1886
tot 30 April 1887 ...

£1358 6 8
51817 0

4 1 9

£1881 5 5

£1656 12 3
0 8 4

18 15 0
12 10 0
600
6 11 3
9 14 9
2 14 0

23 0 6

14419 4

£1881 5 5

£20 0 0

144 19 4
379 11 3

£544 10 7

£54410 7

£544 10 7

Bloemfontoin, 3 Mci 1887,
C. —,
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Ix.’

Versiag van den siaat van het Dames Instituut
Eunice,” over hetjaar eindigende c9lsten

Maart 1887.

Do CuratOren van hot Dames Instituut hebben do eer mite
dozen, hot volgende aangaande gemeldo Inrichting, met vor
sehuldigden eerbiod, nan do HEorw. Synodo to rapportoren :—

1. Met inbogrip van do Directrice, bostaat hot onderwijzend
personeol uit vijf Onderwijzeressen. Do behoofte ann eon zosde
wordt dringend govoold, maar hoowel horhaalde pogingon door
hot Curatorium aangowend ziju, om in die behoofto to voorzion,
toch is hot hun niet golukt, en wol voornamolijk omdat do appli
canton in do Kaap Kolonie geen voldoondo konais hobbon van
do Hollandseho taal. Do vacanto botrekking is nan eono dame
in don Staat aangeboden, die do veroischto bekwaamhoid bozit
em on~orwijs in hot Hollaudsch en do andero vakkon to gevon,
doch door haar beleefdelijk bodankt.

2. Ret aantal Leorlingon op hot Instituut is 50, waarvan 11
Kostleerlingon ziju. Van do dagscholieron gonieton or 13
gratis onderwije. 40 loorlingon ontvangen ondorwijs in do
muziok en zangkunst, 6 in hot Hoogduitsoh, on 8 in do tookon
en schilderkuast.

3. Over hot gorogeld schoolgaan vait or woinig to kiagon.

4. Goduronde hot afgoloopen jaar ziju or 5 Candidaton
geweest voor hot Ondorwijzors Examon, 3do kias, tw. 3 in
Juli en 2 in .Tanuarij, waarvan alien geslaagd zija; 3 mot lof.
Thans wordon or vior (4) ieorlingou voor hotzolfdo examon in
J~uiij o.k., voorboreid.
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5 Mejuf. Hamma is in Januarij nit Europa teruggekeord en
haar zangonderwijs wordt met dezelfde vlijt en bokwaamheid
voortgezot ale vroeger.

In hot begin van April is cone vacature door Mojuf. Edmeades
van Oudtshoorn in do Kaapkolonie opgevuld. Voor hare nan
komst wei den do dienston van don Hoer Todd tijdelijk verzekerd,
die gedurende twee maanden, drie uur onderwije per dag gaf, in
roken- en ratuurkunde.

6. Uit hot versiag van do Auditeuron blijkt dat de finanti~n.
der Inrichting in gunstigen staat zijn.

7. Do gezondheidstoestand dcv leerlingen is altijd bovro
digend geweost, en goon enkel geval van ernstige origesteidheid
heoft zich voorgedaan.

8. Niottegenstaando onvordiendon togenstand, scherpo corn
petitio en do drukkondo omstandigheden des lands, blijft het
Instituut do gowenschte vruchten van zich afwerpon. Do storke
competitie waarmodo hot Curatorium to kampen heeft, maakt
hot noodzakelijk dat do School- en Kostgolden aanmerkelijk
zullen moeten verminderd worden, zal do lnrichting aan do
vereischten van do opvooding van Protestantsche dochters in don
Staat blijven voldoen. Do aandacht der Curatoren houdt zich
thans onledig met do beautwoording der vraag, tot welk bedrag
zen zuike vormindering met good gevoig kunnea gebracht
wordon.

9. Eon Curator zal van Rogeerings wego moeten benoomd
worden in do plaats van don Wel-Ed. Hoer H. van Blommestein
die door zijn vertrok van Bloemfontoin zijne botrokkiug ale
zoodariig heeft moeten neêrloggen. ~angezien do Wel.Eerw.
James Scott, die vroeger eon zeer belangetellend en ijverig lid
van het~ Caratorium was, voornemens is binnen vier of vijf
maanden uit Europa naar ]3loemfontein terug to koeren, nemen
do Curatoren do vrijhoid hem ale eon gosehikten persoon voor
do vacante betrekking aan to bevelen.

Namens hot Curatorium,

C. S. MORGAN, V.D.M.,
Voor~ittor,
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VE.RSLA 0 van den S~aat der Inkomsien en Ui~gaven van
he~ Dames Ins~i~uu~ “Eunice,” ~e Bloemfontein,
O.V.S., over het jaar eindigende 31 Maart 1887.

INKOMSTEN.

1886.
April 1.—Aan Belons

1886-87.
April 1.— ,, Gouvornements Toelago
Maart 31.—,, Sohoolgelderi, enz.

Aan Balans

TJITGAVEN.

£53 6 7

625 0 0
1042 16 11

£1721 3 6

£23914 6

1886-’87.
April 1.—Bij Salarissen ... ... ...

Marat 31.—,, Artik&en voor Huiselijk gebrnik
Boeken en Muziek ...

Disconto op Cheques, Laai in Postkautoor
Reparatiën ... ...

Drnkloon en Schrijfbehoef ten
Medicijneu ... ...

Reiskosten ... ... ...

Tariken (twee) ...

Balans ... ,., ...

£854 15 0
505 16 9

57 5 5
237
4 11 6

25 0 3
166

14 10 0
16 0 0

239 14 6

£1721 3 6

GEO. FRASER, Thesaurier.

Wij, do ondergeteekenden, cortificeren inks dozen, dat wij don
bovenstaanden Staat met do Boekeu van hot Dames Institunt
“Eunice” vergeleken hebbon, en dat dezelve correct is.

R. INNES.
GEORGE SCOTT.

Bloemfontein, 1 April 1887.
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x.
Rapport van den Qua3stor Synodi, ter Synodale

Vergaderinci van 12 Mei 1887 en volgende dagen.
Do Quaestor Synodi heef.t do eor bij doze over to leggen :—

1. Do Synodale Kassa-boekon over
Het Predikanten Wedawen Ponds;

Hot Pensioen Ponds;
Het Sustentatie Ponds; on

Ret Theol. Studenten Ondersteuning Fends;

2. Do Versiagen der vier Ringen van do Kork, over do jaron
tot ultimo September 1885 on ultimo September 1886;

3. Correspondentiè en Stukken, betrokking hebbende op do
Finanti~n der Kerk;

4. Do diverse Bankstaten, tot ultimo Maart 188~;

5. Correspondentie en Stukkon over aangelogenhedon betref
fende do Nationalo Bank van den Oranje Vrijstaat, to Bloom
fontein

6. Correspondentio met do Synodalo Commissie van Finantien;
on eindelijk,

7. Rapporten der voornoemde Synodale C ommissio van
Finantiën over do twee laatste verloopene jaren.

llierbij komen in aanmerking Correspondentiën over Finan
tii~o1o aangelegonhedon in bet Synodale Brievenboek.

Uwe HoogEerw.’s Comniissie van Rationarii sal bevinden dot

a. Do geldelijke verantwoording van den Oostelijken Ring
volstrekt niet voldoenend is gewoest;

b. Do versobeidene Kerkeraden seer nalatig zijn geweest
em do gehoudeno collecten tijdig to verantwoordon
voorts
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7. Dat é~n item voor het Sustentatie Ponds, groot £7 is. 9d.,
wel in do Bank word godoponeord, maar door eeno voorbijzage
niet aan do Synodalo Commissio word overgomaakt; dat ovori
gem do som van Li lOs. abusiovolijk op credit van hot Synodalo
Fonds word gedeponeord, daar dezo som was bestomd gewoost
voor hot Sustontatie Ponds. Dezo beido items staan, gelijk
gozogd is, vormeld op hot Kassaboek van hot Sustontatie Foods,
ei~ zullon do bohartiging des Quaestors orlangen.

Tot pas onlangs too zijn nog steeds do verbetordo vorantwoor
dingon van do Prod. Ponsioon- on Sustontatio Fondson over hot
jaar tot ultimo September 1884 ingezondon. Hot versehul der
goaoomdo verantwoordingon is duo nog niot met do Synodale
Commissio van Finantiëu vorrekend.

Do Synodo gelievo zich nit to sproken of hot wottig is of niot,
dat:

1. Eono balans in do Ringskas van hot Synodalo Ponds
worde gehouden? on

2. Of Kosten van Ringscommissi~n, of andero Buitenge
wono Kosten, door do Ringen geapprobeerd, door Rings
Quaestors worden uitbetaald, on niet in elk geval door
den Quaostor der Synodo?

Met do meesto hoogachting,
ALBS. P. MEIRING,

Quaestor Synodi.
Bloomfontoin, Mei 1887.

Rapport der Finctn~ieele C’ornrnissie der Nederduit
sehe Gereformeerde Kerk, voor het Jaar,

eincligende 31 ]Jlaart /886.

Overeenkomstig bopalingen van Synodaal besluit heefif do
Commissio do eor to rapporteron dat do workzaamhedon van do
Commissie als naar gowoonto geduronde bet afgeloopen iaar ziju
behartigd goworden. Evenwel met minder gunstigen uitslag
en wol om do volgendo redonen:

Ten eorsto.—De ongekonde tegenspoed waarin het land in
hot algemeen deelt, en do heerschende armoede oudor allo
k1assen der bevolking heeft ook nadeolig op do adrnii~istratie der
Kerkfondsen teruggewerkt, en ziju do debiteuren niet a~s naar
gewoonto iostaat gowoest goregeldo opb~ta1ing der rents te
doen.
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Ten tweede.—Dat om do zelfdo oorzaak do Commissjo nie~
auders doon kon dan waar eenigszins mogelijk toegeefelijkheid to
gebruiken en uitstel tot betaling to verleenen, en dus,

Ten derde.—Een aanzienlijk bedrag van renten ala achter
sta]Iig voortkomt.

Ton viorde.—Dat zolfs in twee gevallon waar do Commissie
genoopt word recbterlijko procedures in to stellon zoo lang
inogelijk tijd ~ogovon word ten oindo niet do Korkfondsen met
inkoop van do verbondono eigondommon to bolasten maar do
Commissie is verpligt geweest instructie to goven tot aankoop
dor plaats Sweethome van P. A. Beukos in bet district Winburg
voor het bedrag van het Kapitaal ni. ~7OO; do uitslag waarvan
aisnog niet bekend is, ingeval do Fondson eigeiiaar worden dier
plaats, kan dezelve dadelijk voor eon naar den tijd redelijkon
prijs worden verhuurd voor een termi-jn van jarerl. Hot
cigendom in den Boedel van H. P. Griesel word verkocht voor
meer dan do belaste waarde on do Commissio heeft toegestaan
overgang van de Scheponkennis, en do Fondsen zullon denkelijk
geen grooter verlies in doze to vorduren hebboa dan do ronte
voor een jaar, doch is men nog eon dividend to wachten daarop.

Urn alle die redonon en ook omdat bijna allo Gomeonfen in hot
land an aangevuld zijn, en meer dan do toolago door do
Regering geschonken vereischt wordt tot dekking dor
Salarissen, en omdat do opbrongst van heffingen steeds zoo
bepaald goring blijft is or dit jaar geen buitongewone
verhooging van het Kapitaal der Fondson geschiod.

Ret zal do HoogEerw. Synodalo Commissio wel duidolijk
gebleken zijn nit do rapporten der Bezuinigings Agitatie overal
in den lands dat in onbewimpelde bewoordingen geëischt wordt
invoering van bet Vrijwillig Beginsel in den Staat, on do
Commissie blijft dus met vernieuwdon nadruk aandringen op
speciale pogingen tot versterking van het Sustontatie Fonda.

Do Commissie heeft verder do eer do Staten der admjnjstratjo
hierbij to voegen.

Do loden der Finantieelo Commissio.

GEO. FRASER.

J. BRILL.

GEO. F. FAUSTMANN,
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SALDO STAAT vans het Predikctntem Bustentat~e JF’onds,
opgernaakt tot 31 Maart 1886.

LASTEN.
DT.

G.B. 8. KapitaaL.. ... ... ... ... ... £7083 10 5
Kas ... ... ... •.. ... ... 79 1 1

£7162 11 6
BATEN.

CT.
G.B. 18. Aan Schepenkennisson ... ... ... £6628 11 6

,, Rente onbetaald •.. ... ... 534 0 0

£7162 11 6

,SALDO STAAT van hot PrecW~antem Fensioen Foncis,
opgemactht tot 31 Maart 1886.

Aan Sehopenkennissen
Rente onbetaald
Rente nog niet betaalbaar

,, Kas ...

£7259 3 8

£7259 3 8

£6986 6 6
143 5 3
111 6 0

18 511

£7259 3 8

Nagozien on correot bovonden, door ons,

GEO. F. FAUSTMANN.

GUSTAV RADLOFF,•~
J. 3. T. MARQUARD,f Rabionarii.
C. P. TRERON, i
P. S. VAN HEERDEN,)

LASTEN.
DT.

G.B. 14. Kapitaal ...

BATEN.
CT.

G.B. 16.

R. INNES, Auditeur.



928

Schepenlcen’fliSSefl vanS he~ Predi/canten Susterttatie Ponds.

Sch~en~ennis Betaalbaar. Kapitaal. Rente.

lOFo. 37 8 per et. 17 Januarij £600 0 0 £48 0 0
9 ,, 34 8 ,, 18 ,, 100 0 0 8 0 0
1 ,, 1 S ,, 1 Februarij 250 0 0 20 0 0

12 ,, 45 9 ,, 5 ,, 400 0 0 36 0 0
6 ,, 21 8 ,, 1 Maart 800 0 0 64 0 0
7 ,, 25 8 ,, 16 ,, 500 0 0 40 0 0

it ,, 291 8 ,, 31 ,, 200 0 0 16 0 0
3 ,, 9 8 ,, 29 April 300 0 0 24 0 0

18 ,, 299 8 ,, 29 ,, 375 0 0 30 0 0
17 ,, 295 8 ,, 2 Mci 115 0 0 9 4 0

4 ,, 13 8 ,, 22 Julij 400 0 0 32 0 0
8 ,, 29 8 ,, 28 ,, 975 0 0 78 0 0

Onkosten ... ... ,.. 14 7 6
13 Fo. 49 10 per et. 24 Augustus 210 0 0 21 0 0

5 ,, 17 8 ,, 1 ,, 700 0 0 56 0 0
Onkosten ... .,. ... 39 4 0

l4Fo. 283 8 ,, 4 September 300 0 0 2~L 0 0
11 ,, 41 8 ,, 4 October 150 0 0 12 0 0
15 ,, 387 8 ,, 13 December 200 0 0 16 0 0

£6628 11 6 £534 4 0

RENTE ONBETAALD.

No.5 Fo. 17 1 Augustus ‘83 £56 0 0
1 ,, ‘84 56 0 0
1 ,, ‘85 56 0 0

Onkosten ... .~. ... £39 4 0
6 ,, 21 1 Muart ‘85 64 0 0

1 ,, ‘86 64 0 0
8 ,, 29 28 Julij ‘84 Saldo 18 0 0

1 ,,‘SS 7800
Onkosten ... 14 7 6

4 ,, 13 24 ,, ‘85 32 0 0
10 ,, 37 17 Junil ‘86 24 0 0
12 ,, 45 5 Februarij ‘86 36 0 0

1 ,, 1 1 ,, ,, 1000
7 ,, 25 16 Maart ‘86 40 0 0

~ £53 11 6 £534 00
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Schepen1cenn’~ssem van het Preilikanten’ Pen~sioen Fonds.

~. ~ohe~en~ennis Betaaibaar. Kapitaal. Rento.

27 Fo. 155 8 per ot. 4 Januarij £500 0 0 £40 0 0
23 ,, 139 8 ,, 12 ,, 350 0 0 28 0 0
22 ,, 135 8 ,, 16 ,, 300 0 0 24 0 0

1 ,, 51 6 ,, 17 ,, 125 0 0 7 10 0
28 ,, 159 8 ,, 25 ,, 450 0 0 36 0 0
24 ,, 143 8 ,, 16 Februarij 100 0 0 8 0 0
29 ,, 163 8 ,, 18 ,, 200 0 0 16 0 0
25 ,, 147 8 ,, 24 ,, 450 0 0 36 0 0
26 ,, 151 8 ,, 11 Masrt 175 0 0 14 0 0
11 ,, 91 8 ,, 16 ,, 250 0 0 20 0 0
18 ,, 119 8 ,, 6 April 300 0 0 24 0 0
19 ,, 123 8 ,, 6 ,, 250 0 0 20 0 0
20 ,, 127 10 ,, 7 ,, 238 0 0 23 16 0

9 ,, 83 8 ,, 29 ,, 1000 0 0 80 0 0
Onkosten ... ... •.. 2 10 6

21 ,, 131 8 per et. 28 Augustus 250 0 0 20 0 0
3 ,, 59 8 ,, 24 September 400 0 0 32 0 0
7 ,, 75 8 ,, 9 November 365 16 0 29 5 3
8 ,, 79 8 ,, 11 ,, 500 0 0 40 0 0

14 ,, 103 8 ,, 23 ,, 500 0 0 40 0 0
15 ,, 107 8 ,, 23 ,, 200 0 0 16 0 0
16 ,, 111 8 ,, 15 December 80 0 0 6 8 0

£6986 6 6 £560 19 3

RENTE ONBETAiLD.

No.7 Fo. 75 9 November ‘85 £29 5 3
9 ,, 83 29 April ‘84 80 0 0

Onkosten ... ... ... £2 10 6
21 Fe. 131 28 Augustus ‘85 20 0 0
26 ,, 151 11 Maart ‘86 14 0 0

£210 6 £143 5 3

BENTE NOG NIET BETiAIBALR.

No.1 Fe. 51 17 Januarij £7 10 0
9 ,, 83 29 April 80 0 0

20 ,, 127 7 April 23 16 0

~ £111 0 0
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Dc Predikanten ,S1aiaris Rekeming.
1886.—PT.

Maart. Buitfontein, Brandfort, Bethle
hem, Ede~burg, Fanre~mith,
Frankfort, Heilbron, Harri
emith, Hoopetad, Jacobsdal,
Kroonstad, Philippolis, Smith
field, Winburg, Wepener, 15,
van 1 A pril 1885 tot 31 Maart
1886, @

Bloemfontoin, Dewetsdorp,
Ficksburg, Lindley, Roux
villa, Senekal, 6, van 1 April
1885 tot 31 Maart 1886, @

l3oshof, van 27 Juni 1885 tot 31
Maart 1886, @

Bethulie, van 10 Juni 1885 tot
31 Maart 1886, @

Ladybrand, van 14 Maurt 1885
tot 31 Maart 1886, @

Lindley, van 21 Mel 1884 tot 21
Junij 1884, ~

Olivierc Meluf. Weduwo J. G.,
van 1 April 1885 tot 30 Juni
1885 @

Vrede, van 11 Julij 1885 tot 31
Maarb 1886, @

1 per ct. voor administratie
voor hat Jaar volgens Syno
dad besluit van 7 Mci 1881
op £6077 13 11

£6138 9 5
1886.—CT.

Maart. Bedrag van do Regeering ontvangen go
durende hat Jaar van 1 April 1885 tot 31
Maart 1886

Per Sustentatie Fends Kapitaal:
Saldo overgebragt

£29 18 4 £4125 0 0

1613 4 1200 0 0

1013 4 152 310

1613 4 161 2 3

1613 4 209 9 1

16 13 4

2218 4 6815 0

16 3 4 14410 5

£6077 13 11

60 15 6

£6000 0 0

13C3 9 5

£6138 9 5



Dv.
1885.

Junij 15.—Halve Aandeol in Brandkast
Vervoor hiorvan
Eon Bank voor do.

Junij 29.—Telegram
Envelopes

Maart 21.—Postzegels

Sept. 25.—Wisselkoers op Trata, £7 13s,
Oct. 19.—i Cheque Book ...

Maarb.—Saldo van Salaris Rekening
1 per Ct. voor Administratie voor bet Jaar,

volgens Synodale besluit van 7 Mci 1881
op £7155 is. Sd. ...

Per Saldo ..,

Cv.
1885.

April 1 .—Kapitaal... ...

Mci 10.—Bij dragon van do Gemeente Jaoobsdal op 10
Mci 1884 ... ...

Ficksbarg
Collecie in do Gemeente van:

Smithfield
Fioksburg
Weponer
Kroonstad
Fauresmith

186
436
217 0
110 0
113

Julij 17.—Bijdrago in do Gemeente van Bethulie voor
hot Jaar 1884 ...

Sept. 25.—J3ijdrage in de Gemeente van:
Bethulie ... .,, 3 0 9
Boahof ,,. ... ,.. 4 12 3

2 17
00
0 16

138 9

71 11 0
7083 10 5

£7312 18 9

7 13 0

Tranaporteren ... £6512 16 3

r
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Het P’redikanlen Sustentatie Ifonds Kapitoal.

931

£1411 3

120

~•o ~
110

010
076
286

0
6
8
5

Junij 2. H~vPINGEN TOP SEPTEMBER 1884.
NoorcZeiijke Ring
Wisselkoors op Trata

Oostele~1ce Ring:

£5817 9
026

910

£6415 19 6

600

79 2 0

410



In do Gemeento van:
Stnithftold ... £9 13 0
Philippolis ... 10 8 6
Edonbnrg •.. 9 1 0
Bet~aulie ~. 7 14 6
Ronxville ... 16 16 0
Wepener •.. 9 10 6
Dewetsdorp •.. 8 14 0

Oo~tc1~j7ce Ring.
flarrismith ... 9 2
Bethlehem .~ 11 11
Ficksburg ... 11 0
Ladybrand .., 15 17
Senekal ... 8 17

Wes~e~ijkc Ring.
Fauresmith
Bloemfontoin
Boshof...
Jacobsdal
Brandfort

.NoordeUjlce Ring.
Winbnrg 15 15 0
Kroonstad 15 17 0
Heilbron 15 19 6
Bultfontein 8 4 6
Hoopstad 8 12 6
Yredefort 7 12 6
Parijs 6 6 0

Net P’recZikante~ Fennioen Fonds Karitaa~.
DT.

1885.
Junij 10.—Halve Aandeel in Brandkast
Maert. 1 per Ct. voor administratie voor hot Jaar

volgens Synodalo besluit van 7 Mei
1881, op £7302 lOs. 3d

Saldo

932 I3IJLAGEN.

I

Dec. 21.
Per transport

HEFFINGEN TOT S~.rTEMBEn 1885.
Zuide~ijke Ring.

6512 16 3

0
0
6
6
0

0
6
0
0
6

11 16
14 10
13 0
10 8
90

265 8 6
Route gemaakt .~ ... ... ... ... 534 14 0

£7312 18 9

Aan Saldo ... ... ... £7083 10 5

£1411 3

73 6 6
7259 3 8

£7347 1 5
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He~ Predikan ten Pensioen Fonds Kapitaal.
CT.

1885.
April 1. Kapitaal £6483 1 1
Junij 2. HEi~sINaEN TOT SEPTEMBER 1884.

Noordelijke Ring £73 15 10
Oostdijke Ring 5 0 3
Inleg in do Gemeenten:

Dewetsdorp 50 0 0
Rente doarop 1 10 0 130 6 1

Dec. 21. HEFFINGEN TOT SEPTEMBER 1885.
Zuidelz~j1ce Ring.

In do Gemeente van:
Smithfield 5 6 3
Philippolis 6 13 3
Edenburg 7 9 3
Bethulie •.. 3 2 3
Rouxville,.. 12 9 3
Wepener 8 13 3
Dowetsdorp 4 3 3

Ooslelijke Ring.
flarri~mith 4 4 3
Bethlehem 9 5 3
Fieksbnrg 6 19 3
liadybrand 11 6 3
Senekal 4 7 3

Weste~jke Ring.
Fauresmith 6 16 3
Bloemfontein 9 16 3
Boshof 7 5 3
Jacobsdal 5 19 3
i3randfort 4 6 3

Noordclijke Ring.
Winburg 10 11 3
Kroonstad 11 14 3
Heilbron 11 18 3
Buitfontein 5 0 3
Hoopstad 4 2 3
Vredefort 6 1 3
Parijs ~ 5 5 3

— 17215 0
Rente gemaakt ... 560 19 3

£7347 1 5

Aen Saldo ... ,.. ,.. £795938
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Rapport der Finantieele Commissie der Nederduit
sche Gereformeerde Kerk over het .Finantieel
Jaar van I April 1886 tot 31 Maart 1887.

Onder overlegging van do Gewone Staten der
versehillende Fondsen onder haar beheer,
heeft do Commissie to rapporteren, dat hot
Kapitaal van het Sustentatie Foods, thans
gestegen is tot eon bedrag van ... ... £7312 4 2

E~ insgelijks het Kapitaal van bet Pensioen
Ponds tot eon bodrag van ... ... ... 7906 18 10

Makende eon Globaal voor beide Fondsen van £15219 3 0

Dit bedrag zou hooger kutmen gewoest zijn,
ware het niet dat eerie corn van ... ... £450 9 0

Van hot Kapitaal van het Sustentatie Foods
moest worden afgesohreven on ook do sorn
van ... ... ... ... ... ... £8210 6

van hot Kapitaal van het Pensioen Ponds.
Desniottemin vormoont uwo Commissie dat or rodon van

dankbaarhoid bostaat dat inoen tijd van zulke ongokonde benard
hoid, tegenspoed en geldschaarsohte goon grooter verlios is
berokkend.

Wogons dezelfde oorzakon is ook nog eon aanzienlijke corn
van renton achterstallig gebleven, dock zijn gedurigo pogingen
godaan tot moon daarvan, en verwacht do Commissie dat hiorop.
met uitzondering van twee posten, goon verder verlies zal
plaats hebbon.

Be Commissio hooft met genoogon opgomorkt, dat do hoffin
gon voor hot Sustontatie Ponds moer bedroogen dan die voor
hot Perisioon Ponds, ofsehoon nog in boide gevallen naar hare
mooning niet go~venredigd naar hot belang der zaak en ook
niot naar do kracht der gemeenten.

Eenige vordere inlichtingon die do Hoog-Eerw. Synocle
rnogt wenschon, sullen met genoegon tijdens hare sitting door
do Commissie wordon gogeven.

J. GEO. FRASER. ] Loden
J. BRILL. ~ dor
GEO. F. FAUSTMANN.) Commissie,
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SALDO STAAT van hot Prec~ikantom Swstentat’ie Foncis,

opgemaakt tot 31 YYTaart 1887.

LASTEN.
DT.

G.B. 8. ICapitaal ... ... ... .,. ... £7312 4 2

£7312 4 2
BATEN.

CT.
G.B. 19. Aan Schepenkennissen .., ... .., £6098 1 6

Rente onbetsald ... ... ... 356 0 0
Kas .,. ... •.. ... ... 258 2 8

£7312 4 2

SALDO STAAT van hot PrecW~anten Penojoen, FoncZs,
opgemaalct tot 31 Maart 1886.

LASTEN.
Dr.

G.B. 15. Kapitaal ... ,.. £7906 18 10
Kas ... .., ... 1219 2

£7919 18 0
EATEN.

CT.
G.B. 17. Aan Scheponkennissen ... ... ... £7733 16 0

Rente onbetaald ... ... ... 186 2 0

£7919 18 0

Nagezien en correct bevonclen,

GUSTAV RADLOFF,
T. J. T. MARQUARD,
0. ]?. TRERON, Rationarn.
P. S. VAN FIEER,DEN,

R. INNES, Auditeur.
H
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Schepenkennissen van het Piedikanten Bus tentatie Fonds.

i~ Sche~en~ennis Betaalbaar. Kapitaal. Rents.

10 Fo. 37 8 per ct. 17 Januarij £600 0 0 £48 0 0
9 ,, 34 8 ,, 18 ,, 100 0 0 8 0 0

12 ,, 45 u ,, A 5 Februarij 400 0 0 36 0 0
6 ,, 21 8 ,, 1 Maart 800 0 0 64 0 0
7 ,, 25 8 ,, 10 ,, 500 0 0 40 0 0

10 ,, 291 8 ,, 31 ,, 200 0 0 16 0 0
3 ,, 9 8 ,, 29 April 300 0 0 24 0 0

17 ,, 295 8 ,, 2 Mci 115 0 0 9 4 0
4 ,, 13 8 22 Julij 400 0 0 32 0 0

19 ,, 305 8 ,, 28 ,, 278 1 6 22 5 0
8 ,, 29 8 ,, 28 ,, 975 0 0 78 0 0

13 ,, 49 10 ,, 24 Aogustus 210 0 0 21 0 0
20 ,, 313 8 ,, 1 September 500 0 0 40 0 0
14 ,, 283 8 ,, 4 ,, 300 0 0 2~ 0 0
11 ,, 41 Saldo 4 October 20 0 0 1 12 0
15 ,, 287 8 ,, 13 December 200 0 0 10 0 0
20 ,, 309 8 ,, ~ 15 Februarij 800 0 0 04 0 0

£6698 1 6 £544 10

.Renten Onbetaald.—Ret Predikantert Bustentatie Fonds.

No. Sehepenkennis l3oek. Betaalbaaar. Rente.

1887. 1888.
12 Boshof, M. P. A., 45, 9 pet. 5 Feb. tot 5 FeOr. £36 0 0

1885. 1880.
0 Wesley. Inf. Sch., 21,8 pet. 1 Meart. 1 Maart. 64 0 0

8 pet. 1880. 1887. 64 0 0

8 pot 1887. 1888. 04 0 0
10 Steyc, Herms. H, 291, 8 pet 31 Meart. 31 Macct. 10 0 0

1885. 1886.
4 Paver, Mrs., 13, 8 pet 22 Julij. 22 Julij. 32 0 0

1880. 1887. 32 0 0
11 Hughes, Mrs., 41, Saldo 4 October. 4 October. 8 0 0

4316 0 0
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DT.

Ren~e niet vooru’it betacdbaar.—I{et Predikan ten

Sustentahe Foncis

Foncis.

1887.
Maart.—Verlies van Kapitaal ... ... £200 0 0

Achterstallige Rente en On
kosten ... ... ... ... 250 9 0

Op do Pinats “Sweet Home,”—
Seheponkennis No. 5, 3. A.
Beukes, vorkocht aan H. P.
v. H. Steiju en P. F. Steiju,
volgens Schepenkennis No.
21, met Ronte a 8 per ot. van
1 September 1886. — -~450 90

Cv.
1887.

Maart 31.—Vorlies afgeschroven van ICapitaal ... •,. £450 9 0

£4~0 9 0

FROFIJT en VERLIES.—Het Predikantem $ustentcdie
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Schepenkennissen van het Pred’i1eanten~ Perbsioen Fends.

No. So~0~0~nhjs Betaaibaar. Kapitaal. Rento.

27 Fo. 155 8 per ct 4 Januarij £500 0 0 £40 0 0
23 ,, 139 8 ,, 12 ,, 350 0 0 28 0 0
22 ,, 135 8 ,, 16 ,, 300 0 0 24 0 0
28 ,, 159 8 ,, 25 ,, 450 0 0 36 0 0
30 ,, 167 8 ,, 30 ,, 475 0 0 38 0 0

1 ,, 51 6 ,, 17 ,, 125 0 0 7 10 0
29 ,, 163 8 ,, 18 Fobruarij 200 0 0 10 0 0
25 ,, 147 8 ,, 24 ,, 450 0 0 36 0 0
11 ,, 91 8 ,, 16 Maart 250 0 0 20 0 0
26 ,, 151 8 ,, 11 ,, 175 0 0 14 0 0
18 ,, 119 8 ,, 6Apr11 300 0 .0 24 0 0
19 ,, 123 8 ,, 6 ,, 250 0 0 20 0 0

9 ,, 83 8 ,, 29 ,, 1000 0 0 80 0 0
20 ,, 127 10 ,, 7 ,, 238 0 0 23 16 0
31 ,, 171 8 ,, 24 Julij 225 0 0 18 0 0
32 ,, 175 8 ,, 25 Augustus 450 0 0 36 0 0
21 ,, 131 8 ,, 28 ,, 250 0 0 20 0 0

3 ,, 59 8 ,, 24 September 100 0 0 8 0 0
7 ,, 75 8 ,, 9 November 365 16 0 29 5 3
8 ,, 79 8 ,, 11 ,, 500 0 0 40 0 0

14 ,, 103 8 ,, 23 ,, 500 0 0 40 0 0
15 ,, 107 8 ,, 23 ~, 200 0 0 16 0 0
16 ,, 111 8 ,, Saldo 15 Decmbr. 80 0 0 6 8 0

£7733 16 0 £620 19 3

Rents Onbetaald.—Het Fredikanten .Pen,sioen Fends.

No. Schepenkennis Book. Betaalbaar. Route.

1887. 1888.
20 Lubbe, A~bs. G.)

Poit, du, ~. w ~ 151, 8 pct. 1 Maart. 1 Maart. £14 0
11 [‘oit, du P. F. en

~.ck, s. 91,8 pet. 16 Maart. 16 Maart. 20 0
1886. 1887.

18 touwor, P. W., 119. Saldo... 6 April. 5 April. 4 16 0
15 \Tisser, P. J., 197, 8 pot. ,..~ 23 Nov. 23 Nov. 16 0 0

. £5416 0

0

0
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Cv.
1887.

Maart 31—Verbs afgesohreven van Kapitaal £82 10 6

£82 10 6

Renten niet vooruit betaalbactr.—Het P’redikanten

Pemsioen lioncZs.

Betaalbaar. Ronte.Sohepenkounis i3oek.No.

1

20
9

21

KerkeraadEdonbg.,51, 8 pot.

Erasmus, D. P. 127, 10 pot.
Griesel, A. P. en ~ 83, 8 pct.
Griesel, W J ~
Lingen, v.d., M. P., 131, 8 pot.

1887.
17 Januari.

1886.
7 April.

29 April.
28 Aug.

1888.
17 Januari.

1887.
7 April.
29 April.
28 Aug.

£7 10 0

23 16 0
80 0 0
20 0 0

£131 6 0

PROFIJT en VERLI]318.—Het P’rec~ikanten Pensioen
Fonds.

PT.
1887.

Feb. 24~—Vor1ies van Route, 1 jaar van 29
April 188,~ tot 29 April 1886

Onkoston ...

Op do Plaats Boschrand,—Soho.
ponkennis No. 9, Hdk. Jaos.
Griesol, zijude Insolvent gewor
den.

80 0 0
2 10 6

£82 10 6



940 i3TJLAGEN.

De P’recl’ikantem Salons Beken~ny.

Vp.
1887.

Maart 31.—Bultfontein, Brandfort, Beth
lehem, Ederburg, Fauresmith,
Frankfort, Heilbron, Harri
smith, Hoopstad, Jaeobsdal,
K1 oonstad, Philipplis, Smith
field, Winburg, Wepener, 15,
van 1 April 1886 tot 31 Maart
1887, @ per maand £22 18 4 £4125 0 0

Bloemfontein, Bethulie, Boshof,
Dewetsdorp, Ficksbnrg, L~dy
brand, Lindley, Rouxville,
Senekal, Yrede, 10, van 1
April 1886 tot 31 Maart 1887,
@permaaud 16 13 4 2000 0 0

£6125 0 0
1 per ct. voor administratie

voor hat Jaar, volgons Syno.~
daal besluit van 7 Mci 1881,
op £6125 Os. Od. 61 5 0

£6186 5 0

CT.
1887.

Maart 31.—Aan Bedrag van de Regering ontvangen
gedurende hat Jaar van 1 April 1886 tot 31
Maart 1887 £6000 0 0

Aan Sustentatie Fonda Kapitaal:
Saldo overgebragt 1~0 5 0

£6186 5 0
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liet Predikanten Sustemta~’ie Fends Kapiteal.

1886.—-JJr.
Juuij 1.—i Cheque Book (200)

10.—Wisselkoers op Trata—
£5 Se. Gd.

Sept. 14.—Do. do. do.—~4 5s. 3d.
Oo~. 8.—Do. do. do.—~22 7s. Gd.

1887.
Febr. 5.—i Cheque Boek ç200)

,, April 1886—Gedrukt 500
Brievenvormen

,, Do. do. 250 do. Route en
Schepenkenrrissen

Maart 31.—Postzegels tot heden
Sehrijfpapier

ProfijtenVcrlies Rekening...
Per Saldo

Maart 3i.—Verlies afgeschroven
Per Saldo

1886.—Cv.
April i.—Kapitaal

Collecte in do Gemeente van
Mei 27.—Fauresmith—Aanneming 1885

Smithfield
Juni 9.—Frankfort

Fioksburg
Aug. 6.—Bethlehem

20.—Lindley— 2de Aanneming, Oct.
1885

28.—Senekal——Aannemiog, 1886
Sep. lO.—Boshof—Collecto, 5 Sept. 1886
Oct. 13.—Bethulie——Collecte

1887.
Feb. 3.—Senekal—2de Aanneming

24.—Rouxville ,,

Mrt. i7.—Bultfontoin—Nov. 1885
Nov. 1886

006
006
000

0 17 6
2 14 2
044

£618 4
186 5 0

£78 7 4
410 1

£7762 13 2

£7083 10 5

3
3
6
0
6

0
6
3
0

1 11 0
321
333
1 15 3

£016 8

0 16 8

176

Saldo Salarisrekening overgebraoht~
1 per ot. voor Aciministra

tie voor bet Jaar,
volgens Synodaal be
sluis van 7 Mei 1881,
op £7836 lOs. Sd.

Minder op £450 9s. Od.

73 17 3
7762 13 2

£8029 13 9
450 9 0

7312 4 2

£3 19
26
15
40
32

15
1 12
45
27

33 14 10
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Hot P~ec1uikan~em Sustentat~e Ponds Kap’~taal.

i886.—Heffingen in do Gerneonte van:
Dec. 11.—Harrisrnith

F’icksburg
Frankfort—1884 tot 1885

1885 tot 1886
Senekal
Vrede—1884 tot 1885

1887.
Jan. 20.—Bethlehem

Ladybrand

1886.
Dec. 11.—Fanresmith

Bloemfontein
Boshof
Jacobsdal...
Brandfort

1886.
Dee. 11.—Sm~tbfie1d.,.

Philippolis
Edenbnrg
Bethulie
Ronxville
Wepener
Dewetsdorp

Dee. 31.—Winburg
Kroonstad,..
Heilbron
Buitfontein
Hoopstad
Vredefort
Parijs

826
10 7 0
10 13 6
15 4 0
10 16 6
866

1312 0
13 18 0

12 4 6
19 6 0
14 9 0
976
9 16 0
7 15 0
646

OosteZijlcen.

12 9
12 14
16 1

8 18
9 18

11 8
11 :ii

8 10
62

14 7
8 11
9 10

6
6
0
0
0

6
0
0
6
0
6
6

Weste5jken.

ZuideUjkem.

.Noorc~el~j1cen.

Rente gemaakt

Aan Saldo

Aen SnIde

300 4 6
012 4 0

~C8029 13 9

£7762 13 2

£7762 13 2

£7312 4 2
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Het Predikanten Pensioem Foncis Kapitaal.

DT.
1887.

Maart 31.—i per et. voor Administratie
voor he~ Jaar, volgons
Syiodaal brsluit van 7
Mei 1881 op £8069 Os. 8d.

Minde’ op £85 lOs. 6d.
Profijf3 e~ Vor1~os Rokening

Per Saldo

Verlies afgeschreven
Per Saldo

CT.
1886 Oostelijkcn.

April ].—Kapitaal
Heffingen in do Gemeento van:

Dec. 11.—Harrismith
Ficksbnrg
Frankfort— 1884 tot 1885

1885 tot 1886
Sonokal
Vrede—1884 tot 1885

1887.
Jan. 20.—Bethlehem

Ladybrand

Dec. 11 .—Fauresmith
Bloomfontoin
Boshof
Jacobsdal
Brandfort

Dec. 11.—Smithfield
Philippolis
Edeabnrg
Bethulie
Rouxville
Wepener
Dewetsdorp

£80 [3 10
0 16 6

~79 17 4
7989 9 4

£8069 6 8

~82iO 6
7906 18 10

£7989 9 4

3 17 3
6 15 3
8 19 3
6 17 3
663
383

11 13 3
8 16 3

6 12 3
773
803
263
815 3
653
4 11 3

£7259 3 8

7 19
75

10 3
4 13
5 14

3
3
3
3
3

West jken.

Zuic5elijken.

Transport ... ~136 6 0
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ilet Pre~ikantefl P~nsioen Fon~s Kapitaai.

Per Transport •.. ... ... ... £136 6 0
Noor~Zelijke Ring.

Dec. 31._Winburg 7 0 3
Kroonstad 14 16 3
Ueilbron ~ 11 3
Buitfontein 4 15 3
Hoopstad 5 13 3

188T. Vredefort 6 5 3
Mrt. 17—Parijs 4 16 3

____— 5217 9

189 3 9
Rente gemaakt ~. 620 19 3

£8069 6 8
Aan Saldo... £7989 9 4

7989 9 4

£7906 18 10

XII.
Versiag der Rationarii.

AAN DE H006.EERW. SYNODE DEE N. G. KERK
VAN DEN ORANJE VRIJsm~T.

Uwe Commissie Van Rationarii heeft al de haar overhandigde
Boeken en Stukken nagozien, en heeft thans do eer bet volgende
to rapportoron

A.
1. Al do Boeken en Stukkon van den Qu~estor Synodi werden

volkomon correct en in orde bevonden.

2. Hot Synoaale Fonds, vorgoleken met hot Bankbook, toont
eon batig saldo aan van £373 9s. lOd.

8. De Gemeento Lindley is voor twee jaren, de Gemeente
Vredo voor één jaar, met hare bijdragen ten achtoren.

4. Do vorantwoording on correspondentie van den Qu~stor
des Oostolijken Rings is niot naar eisch, en heeft en den Qu~stor
Synodi en dor Commissio van Rationarii veel onnoodigo moeite
veroorzaakt.
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5. Hot Studenten OndersteuwinGs Fonds had op 31 Maart 11. eon
batig saldo van £23~7 Sc. 2d.; rnaar or zijn nog eenige Gorneen
ton, die do colleete niet hebben verantwoord. lTwe Commissie
kon echter niet eons naamlijst der achtorstallige Gemoenten
opstollon, onidat zij dit niet dnidelijk gonoog nit do aantoekenin
gon kon Zien.

6. i)e vraag van den Qu~stor Synodi, of hot wettig is, dat
eon balans in do Ringskas van hot Synodalo Ponds worde gohou.
den ?“ behoort, naar hot oordeol uwer Commissie, ontkennend to
wordon beantwoord, en do buitengewono kosten, door do Ringen
geapprobeerd, mooten door den~Qrnsstor Synodi tor nitbetaling
vorstrekt worden aan don Qn~stor des resp. Rings.

B.
7. In hot nazion on vorgelijkon der Booken en Stukkon dor

Finantioele Cornrnissio hooft do Auditour uwo Commissie groote
lijks geholpon. Alles word volkornon correct bevonden.

8. IJe Vorsiagon over de twos laatste jaren dionon nog ann
Uwo Hoog-Eerw. Vorgadering voorgelezen to wordon.

9. Hot Sustentatie FoncZs had op 31 Maart 1886 do corn van
£6,628 Us. 6d. aan Sohepenkonnisson uitgezet, en aan Ronten
gemaakt £534 14g. Op 81 Maart 1887 was hot Kapitaal, op
Schoponkennissen uitgozet, gekiommon op slochts £6,698 is. 6d.,
en aan Renten gomaakt £612 4s. Dit Ponds hooft eon vorlies
geledon van £450 9s. Op tweo Schopoukonnissen—oono van
£400 en eeno van £800—zijn do Ronton voor twos jaren achter
stallig.

10. Met hot Predikanten Pensioen Foncis staat hot oonigszins
gunstigor. Hot Kapitaal op Renton nitgozet bedroeg op 31
Maart 1886 do corn van £6986 6s. 6d, en do Ronten toen
gornaakt £560 19s. 7d. Op 31 Maart 1887 was het bedrag door
Sehoponkennisson vorzekord £7,733 16s., en do toen gernaakto
Ronten £620 19g. 3d. Hot vorlies door dit Ponds geledon
bodraagt slochts do corn van £82 lOs. 6d., en do achtorstalligo
Renten £186 2s.

U. Uwo Commissie hooft zich nit do ontvangen inlichtingon
overtuigd, dat het verlies ten govolgo der ongunstigo tijdsorn
standighedon onvorrnijdolijk was; on dat Uwo Hoog-Ew. Synode
zich dankbaar mag gevoelon, dat niot zwaardore slagen haar
getroffen hebbeii.
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12. Ret is awer Oommissie duidelljl~ gebl&ken, dat, hoewel hot
Predikants salaris van £200 voor Yredefort gereed is, or thans
goon fondsea besohikbaar ziju voor nog me rdore salarissen.

13. Wat de bedanking van den Wel Eer v. J. Brebner ale lid
der Finantiele Commissie betreft, awe Rationarii kunnen r,iet
anders dan Uwe Roog-Ew. Vergadering~ aanbovelen, die om
voldoendo redenen aan to neinea, onder d~ankbetuiging voor do
bewezene diensten, en als opvolger to benoemen den Wel-Edelen
Fleer Dr J. Brill.

14. Aange don do Finantiele Commissie in elk rapport or
sterker op aandringt, dat pogingen in het werk worden gestold
tot versterking van hot Sustontatie Fonds, hebben uwo
Rationarii deze zaak in ernstig beraad genomen, en nemen do
vrijheid aan Uwo Hoog-Ew. Synodo ter oc’erweging het volgond
plan voor to stollen, dat door do Synod.e, met heenwijzing op
hot groot bolang der zaak on op hot dreig;end gevaar, eon beroep
gedaan worde op do vijftien Gemeonten onzer Kerk, die nog
ieder als Gouvernements toelage £27~ per jaar ontvangen, om
zich in ‘t vervolg even als do andero Gerneenten met £200 nit
deze bron tovreden to stellen, ten ~inde alzoo hot Sustentatie
Fonds jaarlijks met do som van £1,125 ter kapitalisatio to
vermeerderen.

15. Eindelijk hoeft awe Commissie, in hot belang der verochul
londe fondsen, aan to bovelen:

a. Dat do Qua3stor Synodi, in plants van do vijf Kasboeken,
eon “Ledger “ houde.

b. Dat aan do Finantiolo Commissie instructie worde
gegeven bij hot uitzotten van kapitalen nooit meer dan
hot dordo van do waarde dor aangeboden socuritoit uit
to geven.

C.

16. Ret Kasboek van den Pennirigmeester der Zonding
Commissio hoof t awe Commissio nagezien en de optolliug correct
bevondea. Hot toont op 16 Mci 11. een batig saldo aaa van
£201.

17. Bohalve do in hot Versiag des Penningmeesters als achter
stallig genoemdo Gemoenten, zijn nog do volgende Gemeenten
met hare collocto ten achtereu, ni. voor October 1885 : Parijs,
Lindley, Boshof, Jacobsdal; on voor October 1886: Lindley,
Harristuith, Vrodo, Jacobsdal.
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18. Do aanteekeningen in het Kasboek zijn niet voldoende
gespecificeerd, hetgeen uwe Commissie te meer bevreerndend
vindt, omdat er onder de uitgaven volgende nitvoerige posten
gevonden worcien: “ Aan den Penningmeester voor bet werk als
Penningmeester gedaan van den 28sten Februarij 1884 tot den
7den Mei 1887—Gratis ;“ en ook, ‘ Disconto op de cheques per
laatste post ontvangen, ook niets, wiji de Penningmeester met
de Bank grootere transacties had in andere zaken.”

Aldus gedaaa en geteekend op heden, 21 Mci 1887.

De (Jommissie van Rationarii,

GUSTAV RADLOFF.

C P. THERON.

J. J. T. MARQUARD.

P. S. v~a HEERDEN.

Van de Sandt de Vilhers & Co., Drukkers, Kcwpstad.
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