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NOTU LEN
VAN DE

VIER-EN-TYIINTIGSTE VERGA~tR1NG
VAN DE

Synode der Nederduitsch Gereformeerde Kerk in den
Oranje Vrijstaat.—1912.
EERSTE

ZITTING,

DONDERDAG, den 25sten APRIL, 1912.

De afgevaardigden der verschillende gemeenten nemen hunne plaatsen in te 10 ure ‘s morgens in de
Gedenkzaal.
De aftredende Moderator, Ds. J. 0. Kestell, laat
zingen Ps. 68 : 10, vraagt den Assessor het gebed te
doen, en leest Ps. 46.
Hij eiseht de Geloofsbrieven der afgevaardigden op,
en leest ze voor.
Versehenen zijn van —
Winburg: Ds. W. H. Boshoff en Oud. S. I. Cronjé,
Primarius.
Fauresmith: Os. R. J. van Niekerk en Oud. L. M.
Oberhoizer, Primarius.
Smithfield: Oud. J. W. Wessels, Prim arms.
Bloemfontein: Os. P. J. J. Boshoff en Oud. W. J. S.
Marais, Primarius.
Harrismith: Os. J: Rabie en Oud. J. J. de Jager,
Primarius.
Boshof: Os. P. v. d. Merwe en Oud. 0. 5. Viijoen,
Prim anus.
Jacobsdal: Os. A. A. Weich en Oud. S. I. Fourie,
Prirnarius.
Kroonstad: Os. G. W. B. v. ci. Lingen en Qué. B. J.
S. Wessels, Primarius.
Philippolis: Os. S. ~T. Perold en Oud. J. J. R. v. d.
Linde, Primarius.
Edenburg: Os. P. du Toit en Oud. J. J. v. Niekerk,
Primarjus.

Opening.
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Bethulie r Ds. H. C. J. Becker en Oud. 3. H. de Lange,
Primarius.

Bethlehem: Dc. C. P. Theron en Oud. J. 3. Botha,
Prirnarius.

Rouxville: Dc. H. S. M. Botha en Oud. 0. F. Swane
pod, Primarius.
Wepener: Os. J. F. Marais en Oud. P. J. J. Viljoen,
Frimarius.

Fieksburg: Ds. 3. D. Kestell en Oud. N. 3. du Toit,
Primarius.

Ladybrand: Pg. P. S. v. Heerden en Oud. C-. H. Wes
sels, Primarius.
Frankfort: Os. 3. P. v. d. Walt en Oud. P. W. Steijn,
Primarius.

Heilbron: Ps. P. 3. Minnaar en Oud. W. L. Roux,
Primarius.

Bultfontein: Ps. J. A. Pienaar en Oud. D. C. Fourie,
Primarius.

Brandfort: Os. C. H. Stulting en Oud. J. 3. Botes,
Fri marius.

Hoopstad: Os. T. C. Donges en Oud. F. H. Odendaal,
Primarius.

Lindley: Os. A. 3. Troskie en Oud. J. 3. Geldenhuijs,
Primarius.

Senekal: Ds. H. B. Kiopper en Oud. Z. J. Koekernoer,
Primarius.

Dewetsdorp: Oud. C-. 3. van Tonder, Frimarius.
Vredefort: Os. 3. A. Joubert en Oud. R. L. du Plessis,
Primarius.

Vrede: Os. J. H. Enslin en Oud. J. L. Prinsloo,
Fri?narius.

Parys: Os. C. D. Murray en Oud. P. J. van Wijk,
Primarius.

Ventersburg: Ds. P. J~ Pienaar en Oud. 0-. 0. Vogel,
Prirnarius.

Reitz: Os. 3. P. v. d. Spuy en Oud. 3. 3. v. Rensburg,
Primaries.

Bothaville: Os. J. 3. Krige en Oud. C. J. Botha,
Prim anus.

Thaba ‘Nehu: Os. C. J. Snijman en Oud. J. 3. Lubbe,
Prim anus.

Petrusburg: Os. P. A. Roux en Oud. W. J. Pretorius,
Primani’us.

Luckhoff: Ds. Z. J. van Wijk en Oud. W. P. v. d.
Merwe, Primarius.
Jagersfontein: Ds. J. W. Meijer en Oud. W. F. Pie
naar, Primarvus.
Zastron: Ds. P. A. M. de Vos en Oud. J. F. Kiopper,
Primarius.
Fouriesburg: Ds. lvi. J. de Kook en Oud. P. 1). Theron,
Primariv s.
Trompsburg: Ds. C. 0. Jooste en Oud. N. J. J. Jansen
v. Rensburg, Primarius.
Koffyfontein: Ds. P. J. IViarais en Oud. B. J. Lichen
berg, Primarius.
Dealesville: Ds. A. L. Badenhorat en Oud. A. 0. Er
lank, Primarius.
Marquard: Oud. B. J. Schutte, Secundi~s.
Kestell: Ds. B. J. P. Smit en Oud. A. A. Cilliers,
Primctrius.
Odendaalsrust: Ds. W. J. du Toit en Oud. F. J. Late
gan, Primarius.
Clocolan: Ds. H. A. Hanekom en Oud. W. L. Vos,
Prim anus.
Villiers: Os. J. C. le Roux en Oud. M. 0. Pieterse,
Pnirnanius.
Xopjes: Oud. D. C. Lourens, Secundus.
Theunissen: Os. J. 0. Louw en Oud. J. 0. Linde,
Prirnarius.
Reddersburg: Oud. P. 0. J. Haasbroek, Pnimanius.
Steijnsrust: Oud. J. L. Sehoeman, Pnimanius.
Excelsior: Os. J. P. H. Steijn en Oud. J. W. Wessels,
Pnimarius.
De Voorzitter verklaart. flu de Vier-en-twintigste
Vergadering van de H.Ew. Synode der Ned. Geref.
Kerk in den Oranje Vrijstaat wettig geconstitueerd.
Geen bezwaar tegen eenig Geloofsbrief wordt inge
‘braoht.
De Voorzitter deelt mede dat de Plechtige Opening
der Synode heden avond te half acht ure in het Kerk
gebouw alhier zal plaats vinden.
Er wordt besloten dat de zitting morgen te half tien
lire cen aanvang nemen zal.
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Groe~new~aid
Zaai

Eene uitnoodiging tot de inwijding van de Groene
wald Zaal en “Oranje” School kiaskarners heden mid.
dag te half vier ure, wordt aangonomen.
De Vergadering verdaagt tot heden avond te half
aeht ure. De
PLEGHTIGE OPENING

Openinienst

vond placts in de kerk. Do kerk was redelijk gevuld van
leden der Synode en der Gemeente, en ook andere’
genoodigde gasten, waarondor Z.E.A. de Administra
teur.
De dionst als een gewone eeredienst ingericht, wer&
door koorzangen opgeluisterd, en geleid door den H.
Eerw. aftredenden Moderator.
Naar aanleiding van Luk. 22 : 24-27 en 2 Cor. 5
18-20 sprak hij over do
KERK ALS DIENARES,

‘DeKerk als
Dienares.’

en besprak hij de twee stellingen :—
1. Waar het de Roeping van den Staat is om te hoer—
schen, met al de middolen die hem ten dienste staan,.

Nieuwe
G~t~e1~ten

is hot de Roeping van de Kerk om to dienen, en door
dienende hoMe een gezegende macht uit te oefenen..
Waar zij op andere wijze beproefd heeft macht te doen
gelden, word zij daarvoor gestraft.
2. De Kerk vervult hare roeping door zich te wijdeu.
aan de dubbole taak van (a) do bediening des Woorde.
vooral der vorzoening. en (b) do bediening der tafelen
of der barmhartigheid.
Met nadruk woes hij er op dat de Kerk in den Anos
tolischen tijd zich niet uitsluitend bij de prediking des
Woords bepaalde, maar zich ook aan de zorg dci armen
wijdde. Waar wij dit laatsto vergeten, straft dit plicht
vorzuim zichzelf door de vervreemding der armen, en
is ‘t oorzaak van verwaarloozing en veraclitering van
zulke leden. Hij woes met ernst op Jezus als one voor
beeld in doze.
Aan hot einde sprak hij eon woord tot den E.A.
Administrateur en de leoraren van Zuster-Kerken to
genwoordig.
Vóór hij deze redo uitsprak heette hij de vergaderde
loden der Synode en Gemeente en andere bezoekera
welkom, maakte melding van de vier niouwe gomeen
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ten sedert do laatste Synode gesticht, d.w. Theunissen,
Reddersburg, Steijnsrust en Excelsior; sprak hij over
bet heengaan van Ds. C. H. Boshoff en den waardigeri
ouden lee.raar van Philippolis; herinnerde hij hen aan
de broeders door ziekte gedwongen af to treden, n.l. : —
Di. J. C. Hefer en P. T. Retief, verwelkomde hij de
nieuwe broeders Di. R. J. van Niekerk, J. F. Marais,
J. J. Krige, J. W. Meijer, M. J. de Kock, W. J. du
Toit, H. A. Hanekorn, J. D. Louw en J. P. H. Steyn,
terwijl hij ook Ds. D. J. Kriel, die voor zes maanden
te Reddersburg stond, niet vergat. Dc breeders ouder
lingen, vooral diegenen die reeds vroeger ter Synode
waren, heette hij van harte welkom. Hij gedaeht ook
aan bet vertrek naar elders van Di. J. P. van Huijs
steen en M. ~T Odendaal.
J. D. Kestell, Prasses.
0-. W. B. v. d. Lingen, Assessor.
P. J. J. Boshoff, Scriba.
W. H. Boshoff.
R. J. van Niek~rk.
L. M. Oberholzer.
J. W. Wessels.
W. J. S. Marais.
J. Rabie.
J. J. de Jager.
P. v. d. Merwe.
D. S. Viljoen.
A. A. Weich.
S. I. Fourie.
B. J. S. ‘~Tessels

S. J. Perold.
J. J. B. v. d. Linde.
P. du Toit.
J. J. v. Niekerk.
H. C. J. Beci~er.
J. H. do Lange.
J. J. Botha.
‘C. P. Theron.
C. F. Swanepoel.
Harold S. M. Botha.
J. F. Marais.
Petrus J. J. Viljoen.

0-. J. van Tender.

J. A. Joubert.
R. L. du Plessis.
J. H. Enslin, V.D.M.
J. L. Prinsloo.
P. J. van Wijk.
Charles D. Murray, V.D.M.
P. J. Pienaar, V.D.M.
0-. C. Vogel.
J. P. van der Spuy, V.D.M.
J. J. van Rensburg.
C. J. Botha.
J. J. Krige, V.D.M.
C. J. Snijman, V.D.M.
J. J. Lubbe.
P. A. Roux, V.D.M.
W. J. Pretorius.
Z. J. van Wijk, V.D.M.
\~.

P. v. d. Merwe.

J. W. Meijer, V.D.M.

W. F. Pienaar.
J. F. Klopper.

P. A. M. de Vos.
M. J. do Kock, ~,TDM

NjenweI~€den
verwe~komd.

N.
P.
S.
0-.
J.

J. du Toit.
S. van Heerden.
I. Cronje.
H. Wessels.
P. v. d. Walt,
V.D.M.
D. W. Steijn.
D. J. Minnaar.
W. L. Roux.
J. A. Pienaar.
P. C. Fourie.
J. J. Botes.
C. H. Stulting.
T. C. Donges,
.1). M.
F. H. Odendaal.
J. J. Geldenhuijs.
A. J. Troskie,
\TJ) M.
H. B. Kiopper,
\Tp

Z. J. Koekemoer.
A. J. Maiherbe.

H.

P. P. Theron.
Carl 0-. Jooste, V.D.IVL
N. J. J. v. Rensburg.
13. J. Liebenberg.
P. J. Marais.
A. L. Badenhorst, V.D.M.
A. 0-. Erlank.
B. J. Schutte.
A. A. Cilliers.
B. J. P. Smit, V.D.M.
\\T• J. du Toit, V.D.M.
P. J. Lategan.
H. A. Hanekom, V.D.M.
W L. Vos.
J. C. 1~e Roux, V.P.M.
H. 0-. Pieterse.
P. C. Loureris.
J. P. Louw, V.D.M.
J. 0-. Linde.
P. 0-. J. Haasbroek.
J. L. Schoernan.
J~ V~T Wessels.
J. P. H. Steijn.

TWEEDE ZITTING.
VRIJDAG, den 26sten APRIL, 1912, 9.30 v.m.

Notulen.

Telegrammen
van Zegen
wen~ehen

De Voorzitter laat zingen Gez. 1 2 en do Prod. von.
Vr~defort doet het gebed.
Do notulen worden gelezen met de opinerking dat
de naarn van den Ouderling van Dewetsdorp niet ~s
N. J. v. Vuuren, rnaar reel 0-. J. van Tonder.
Ter vergaderiug is versehenen Ds. A. J. Maiherbe
van Dewetsdorp.
Terwiji de notulen door de vergadering worden ge~
teekend, leest de Voorzitter de volgende telegrammen,
de vergadering toewensehende den zegen Gods op hare
beraadslagingen: 1. Van de “Wesleyan Conference”;
2. Van Ps. P. T. Retief; 3. Den Kerkeraad van Bos—
hoff; 4. Van Ps. Cilliers van Laingsburg.
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Er wordt besloten dat do Scriba op genoemde tele
grammen namens do Synode antwoorden zal, en dat
aan Ds. Retief een brief van deelneming zal worden
gerioht.
Ook worden do volgende brieven gelezen :.—(a) Van ~
Ds. Ru~sel namens do Synode der “Wesi. Methodist
Church,” mecledeelende dat een deputatie benoemd ~s
om de groeto van die Kerk over te brengen aan de
Synode, en aan de hand gevende dat op Maandagof
Dinsdag a.s. een uur daartoe zal worden bepaald. De
vergadering laat deze bepaling in de handen van de
Moderatuur; (b) Een brief wordt gelezen van den
Secretaris van do Christelijke Studenten Unie te
Bloemfontein, do vergadering kennis gevonde van een ~~j~ncwa1d
gozelligen avond in verband met die Vereeniging in do
Groenewald ZaaI van de “Oranje” Meisjes School, op
Vrijdag avond, 26 dezer te 7.30.
(c) Een verzoek van Deale Bros., vragende om ver
lof hot portret van de Synodo te nemen. Hierop ant
woordt de vergadering toestemmend.
Do uren der zittingen worden bepaald als volgt :—
‘s morgens van 10 to 12.30, ‘s namiddags van 2.30 tot
5. Ook wordt besloten dat er Zatordag namiddag eerie
zitting zal worden gehouden.
Do Pred. van Vredefort spreekt een hartelijk woord ~j~eningsred0
over do Openingsrede van den H.Eerw. iVioderator Moderators.
gisteren avond uitgesproken. Hij stelt voor dat do
vergadering haar dank hem toebrenge voor die Redo,
en hem verzoeke haar in de Korkbode, of in bet Gere
formeerd Maandblad, te doen publiceren. Dit voorstel
wordt met acciamatie aangenomen, terwiji do H.Eorw.
Assessor praesideert.
Tot Moderator Synodi wordt herkozen de Pred. van Kiezing van
Mocleratoren
Ficksburg en tot Assessor de Pred. van Kroonstad. Do Assessor.
Voorzitter deelt mede dat de Scriba reeds eenige rnaan
den geleden heeft bedankt als zoodanig, en dat hij hem
toen verzocht had tot do opening der Synode aan to
blijven. Do dank der vergadering wordt bij acciamatie
den Scriba toegebracht voor zijne getrouwe en belang- Dank nan
rijke diensten der Synode bewezen gedurende do laat- Oud-Scriba
ste zes jaren. Waarna do Scriba zijn hartelijken dank
betuigt aan do vorgadering, or op wijzende dat hij do

~
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Vrijstaatsche Kerk met veel vreugde en lust heeft~
gediend, bijna sedert hij in dienst trad van die Kerk.
Tot Scriba wordt gekozen de Predikant van Lady
brand. Ben woord van dank komt van den Moderator
en Assessor en Scriba voor de eer hun bewezen en he~
vertrouwen in hen gesteld en zij verkiaren hunne be
reidwilligheid do Synode hunne besto krachten te goyen.
De Voorzittor geeft kennis dat hij bet porsoneel van
de Tlechts Commissie na de pauze zal aanstellen.
Aan de orde wordt gesteld Punt 3 van bet Verslag
van den Senba en Actuarius. flit verslag wordt ont
vangen en punt voor punt besproken.
PUNT 1.—Under Punt I. wordt medegedeeld dat de
notulen van de vorige vergadering gedru.1≤t en verspreid

zijn en do rest bij bet Archief in bewaring gelegd is.
PUNT 11.—Under Punt II. dat de noodige expediti~n
daaruit zijn gemaakt en do verdere bevelen der verga
doring zijn uitgevoerd.
Under Punt III., dat hij do vergadering der Synodale
Commissie op last des Voorzitters heeft opgeroepen, do
notulen ervan beeft gepubliceerd, en de noodige cor
respondentie heeft gevoerd.
Under Punt IV., dat hij geen enkel exernplaar van
de Kerkewet meer beschikbaar had.
Under Punt V., dat bij de afschriften van Doop en
Lidmaten Registers van de versehillende Gemeenten
heeft ontvangen, en aan den Archivarius ter bewaring
heeft overhandigd.
Under Punt Vi., dat Actes van Bevestiging werden
.
uitgereikt aan Di. J. F. Naude, J. F. Marais, W. J.
S. Kiomp, J. le R. Hauptfieisch, J. P. H. Steijn, en
J. le R. Retief, en de Eerw. Zendelillgen T. C. M.
Naudd, W. C. Potgieter en J. J. Pansegrouw.
Under Punt VII., dat deze Predikanten en Zende
lmgen en nog anderen in bet Formulier Book der Sy
node nog niet hunne handteekening hebben geplaatst.
Onder Punt VIII., dat hij waar noodig aanzoek heef~
gedaan om do aansteIlin’~ van daartoe bevoegden als
.
Huwe1ijks~bevestigerS.
flit Versiag wordt door de vergadering met dank
aangeflOmefl.

Aan de orde worden geplaatst :—
Beschrijvingspunten III. en IV. onder Litera C.,
afkomstig van de Predd. van Bloemfontein en Jacobs
~da1, betrekking hebbende op een nieuwe uitgave van
onze Kerkelike Wetten en Verordeningen.
Op voorstel van de Predd. van Vrede en Jacobsdal
worden deze Bescbrijvingspuntefl aangenomen.
Op voorstel van den Pred. van Thaba ‘Nohu en den
Ouderling van Ladybrand wordt aan de Commissie van
Revisie opgedragen een zeker getal exemplaren van
het nieuwe ‘c\Tetboek te laten drukken doorscboten met
hianco bladen.
Aan de orde komt voorts bet Versiag van den H.Ew.
Quaestor, en onder Punt I., op vragen van den Pred.
van Winburg en den Pred. van Vrede, met bet oog op
de uitgaven in verband met den Federalen Raad, ver
klaart de H.Eerw. Quaestor dat hij zich stiptelijk heeft
gehouden aan bet beginsel dat slechts de onvermijde
lijke uitgaven, zooals de Reis- en Vèrblijfkosten van
onze Leden door hem zijn uitbetaald.
Tot Assistent Scriba wordt benoemd de Predikant
van Petrusburg, en de Pred. van Parijs wordt door den
Voorzitter gevraagd orn de Bidstonden te regelen voor
elke morgenzitting. Hierna wordt de vergadering ver
daagd.

~
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Na de Pauze
Worden tot I ~eden der Rechts Commissie benoemd
de Predd. van Vredefort, Buitfontein en Harrismith,
en de Oudd. van Bloemfontein, Fauresmith en Oden
daalsrust.
Aan den Superintendent van de Arbeids Kolonie, die
de zaal is binnen gekomen, wordt een eereplaats in de
vergadering aangewezen.
De Ringen worden door den Voorzitter herinnerd aan
Art. 74.
De Pred. van Bloemfontein deelt mede dat de Synode van de Eng. Kerk een Deputatie zendt om de
broedergroete over te brengen aan deze vergadering,
en dat zij wenscht te weten of die deputatie heden na
xniddag te 3.15 kan worden ontvangen; wat door de
-vergadering gereedelijk wordt toegestaan.
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Het Rapport van den Quaestor Syiiodi, Punt I.,.
komt weer aan de orde en met betrekking tot de kosten
van de Parlementaire Acte, wordt door den Quaestur
modegedeeld dat het aandeel van deze Synode zoowat
£250 hooft bedragen.
Aangezien er door den een en ander bezwaar sehijnt
gemaakt te worden tegen het maken van kosten in
verband met den Federalen Raad, wordt door do Predd.
van Harrismith en Jaeobsdal met nadruk er op gewe
zen, dat het onmogelijk is vertegenwoordigd te zijn op
den Federalen Raad, zonder dat kosten worden veroor
zaakt.
De Predd. van Boshoff en Wepener geven kennis dat
zij het volgende voorstel zullen doen tegen bet eind&
van do vergadering :—
“Eene Commissie worde benoemd om eon berede
neord voorstel, in verband met de uitgaven veroorzaakt
door de werkzaamheden van den Federalon Raad, aan
do vorgadering voor te leggen.”
Punt II. van bet Rapport van den Quaestor komt
nu aan do orde—”Het Theologisch Studenton Onder
steuningsfonds,” en in verband daarmede Beschrij
vingspunt V., L., van den Prod, van Harrismith.
In den loop der discussie blijkt dat vorseheidone
Prodikanten die uit dit Ponds zijn geholpen, nalatig
zijn iii hot torug betalen van hot goleendo.

Op eene vraag van verschillende kanten, antwoordt
de Quaestor dai~ die nalatigen dikwijls zijn gomaand,
doch to vergeefs..
Sommige sprokers moenon dat strongere maatrege
len behooren genomen to worden om do schuldenaars
to dwingen hot geleendo to restitueeren. Anderen zijn.
van gevoelen dat mon niot to sehorp zich moot uit
laton in hot voroordoolon van dio brooders, daar or
redonen kunnon bostaa.n, ons onbokend, die eenigs
zins tot verontschuldiging kunnen golden.
Do Prod. van Harrismith heeft gologonhoid zijn voor
stol too to lichten, en boschouwt dat wat hij voorstol~
een middel zal zijn om do boners uit dit Fonds daar-~
toe to brongon moor nauwgozot to zijn in hot torug
botalen.
Torwiji do besproking aan den gang is, troedt do
doputatie van do Eng. Kork binnon, bostaando uit
Doken Hulme en don WelEerw. hoer Thorne.

Do Deputatie wordt met hartelijkheid door do Synode
ontvangen. Op verzoek van den Moderator ageert de
Pred. van Parijs als tolk.
De Deken zegt dat hij do drager is van de volgende
boodsohap :—“De Synode vande Eng. Kerk zendt do
broedergroete aan de Synode van de Ned. Geref. Kerk
en bidt dat de zegen des Heeren ruste op hare beraac[
slagingen.” Hij beschouwt het een groote vreugde de
vertegenwoordigers van deze Kerk te ontmoeten, do
Kerk die een gezonden Godsdienstigen invloed heeft
uitgeoefend in bet familie- en in het maatsohappelijk
leven. Bij het woord van den Moderator van gisteren
avond dat bij van harte beaarnt, wenscht hij dit te
voegen dat bet yolk geleerd moot worden dat werken
geen sob ande is.
Ds. Thorne, in hot Hollandseli sprekende, zegt dat
hij dikwijls in broederlijke gemeensohap is geweest met
leden van de Roll. Kerk, en dat hij het zeer waardeert
dat die Kerk den huiselijken godsdienst levend heeft
gehouden, wat veel beeft bijgedragen tot do redding
van dit yolk. Daar is nog eon les die zijn Keric van de
Roll. Kerk beeft geleerd, en dat is oni eigene jonge
lieden op te leiden voor bet Predik Ambt, en niet af
hankelijk te zijn van Engeland in dit opzicht.
Do Moderator verblijdt zich over bet herstel van
Deken Hulme na een ernstige ziekte, beschouwt do
komst van doze Deputatie als eon biijk van broeder
lijkheid, en vraagt haar wederkeerig de groete van
deze Synode over te brengen aan de Synode van do
Eng. Kerk. Hij gelooft dat wij alien één groot dod
hebben, n.l. do verheerlijking van God.
Hierna verwijdert zich de Deputatie en wordt voort
gezet do bespreking van Bescbrijvingspunt V.
Do Prod. van Harrismith stelt voor, gesekondeerd
door den Prod. van Roitz, dat Beschrijvingspunt v.
worde aangenomen, met invoeging van do woorden
“van kapitaal of rente” tussohen “betaling” on “good
to keuren”; en dat in piaats van “good te keuren” do
woorden “toe to staan” worden gepiaatst.
Na nog wat discussie over doze zaak komt er eon
voorstel van do Oudd. van Fauresmith en Smithfield
dat de discussie zal gesloten worden. Bijna geiijktijdig
met dit voorstel komt or een ander van den Prod, van

~

~h~oI. Stud..
‘~

.

Foid~.

16

~om van
Rekeningen.

Verzoek van
~~erde

afwezigheid.

Parijs en den Ouderling van Marquard: “De aanbeve
ling van de Commissie van Revisie worde aangeno
men met bijvoeging van Punt H. van Beschrijvings
punt V.”
En ook komt er een van den Pred. van Bethulie en
den Oud. van Kroonstad: “Dc vergadering neme aan
de aanbeveling van de Corn. van Revisie re Beschrij
vingspunt V.”
Vóór de stemming wordt nog bet recht van repliek
toegezegd aan den Pred. van Harrismith, en ook bet
woord toegestaan op morgen aan den Pred. van Vrede
fort op grond van een misverstand. Hierna wordt bet
voorstel van de Oudd. van Fauresmith en Smithfield
het besluit der vergadering.
Tot Commissie van Rekeninaen worden benoemd
.
b
uit den
Noordelijken Ring: Pred. van Hoopstad.
Oostelijken Ring: Pred. van Reitz.
Westelijken Ring: Fred. van Luckhoff.
Zuidelijken Ring: Pred. van Bethulie.
Centralen Ring: Pred. van Senekal.
Ter tafel komt een verzoek van den heer R. de
Kierk vragende om het portret van de Synode te mogen
nemen. Dit verzoek wordt ter behandeling uitgesteld
tot de volgende zitting. *Verlof van afwezigheid op
Zaterdag wordt toegestaan aan den Pred. van Petrus
burg, en aan den Oud. van Kopjes op Zaterdag namid
dag.
De Voorzitter laat nu zingen Gez. 68 : 1, en de Oud.
van Kroonstad doet het slotgebed.
J. D. KESTELL, Moderator Synodi.
G. W. B. v. n. LINGEN, Assessor Synodi.
P. S. v. HEERDEN, Scriba.

DERDE ZITTING.
ZATERDAG, den 27sten APRIL, 1912, 9.30 v.m.

~otu1en.

De Voorzitter laat zingen Gez. 67 : 1, en de Fred.
van Excelsior doet bet gebed.
Be notulen wc,rden gelezen en aangenomen, na de
vugeudc opmerkingen

1;’
(i) Dat de naain van den Pred. van Hoopstad moot
komen in plaats van den Pred. van Yrede, als voor
steller dat Besehrijvingspunten III. en IV. worden
aangenornen.
(ii) Dat de Quaestor aanteekening verzoekt dat de
Synode zijn handelwijze goedkeurt met betrekking tot
de uitbetaling van golden in verband met den Federalen
Raad en dat de kosten in dit verband ongeveer £515
bedragen.
(in) Dat de Pred. van Vredefort gaarne ziet dat do
notulen worden gehouden in den tegenwoordigen tijd
en dat bet niet noodig is een relaas te geven van rap.
porten die worden ingediend.
(Iv) Dat de Pred. van Bloemfontein verlangt dat zal
worden gezegd “Kosten verbonden aan de zitting van
den Federalen Raad, en ook reis en verblijf kosten,”
met het cog op do uitgaven van den Foderalen Raad;
waarna do notulen worden geteekend.
De Voorzitter drukt de hoop uit dat bij al do besprekingen liefde steeds het kenmerk zal zijn van de Vrij.
staatsehe Synodo, en dat men e]kanders gevoelen zal
respecteeren.
Naar aanleiding van het verzoek van den heer Do
Kierk om bet portret van de Synode te nemen, besluit
do vergadering dat het verzoek zal worden toegestaan.
Aan de orde wordt geplaatst do verdere bohandeling
van Punt V. van het Rapport des Quaestors.
Do Prod. van Vredefort ontvangt do gelegenheid
hem toegezegd om hierover te spreken. Hij wenscbt
dat ‘t duidelijk zal worden verstaan dat geen predikant
ooit heeft geweigerd het geleende terug te betalen.
Goon blaam behoort gelegd to worden op oenigen predi
kant. Een predikant heeft levenslang tijd om restitutie te doen. Do liefde denkt geen kwaad, en gelooft
allo dingen.
Do Prod, van Harrismith maakt duidelik dat hij niet
bet oog heoft op dogenen die niet konden betalen, rnaar
op degenen die in staat waren dit te doen. Daarom
is bet noodig dat er eene verandering in do wet wordo
gemaakt. Het Fends lijdt soms schade door dat broe
ders storven, die nog niet abs hebben kunnen terug
betalen, en d~ardoor ken moor dan één arme jongeling
niet worden geholpen. Hij meent dat zijn voorstel
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zachter is dan de aanbeveling van de Commissie van
Revisie, en maakt ook voorziening voor kwijtschelding
indien iioodig. Hierna wordt bet voorstel van den
Pred. van Harrismith aangenomen met een wijziging
in paragraaf 2, die nu aldus luidt :—“In gevallen waar
de Synodale Commissie, na behoorlik onderzoek, ervan
overtuigd is dat er gegronde redonen bestaan waarom
er niet op de schuld afbetaald is geworden, of de schuld
nog niet betaald is, zal bet haar vrij staan uitstel van
betaling van kapitaal of rente toe to staan, of des noods
bet verschuldigde kwijt te schelden; dit laatste eehter,
onder goedkeuring der Synode.”
De Pred. van Brandfort geeft kennis dat hij aan het
einde cler vergadering de volgende vraag zal doen :—
“Welke bevoegde Commissie beeft, na beboorlijk onder
zoek, de gegevens geleverd waarop do argumenten van
den Pred. van Harrismith berusten?”
Punt III. van het Rapport van den Quaestor wordt
voor kennisgeving aangenomen.

Uet Grey
Fonds

~red~ Pensioen
orns.
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Met betrekking tot Punt IV., bet Grey Ponds, wordt
hesloten bet in handen to laten van de Commissie van
Rekeningen hieromtrent een voorstel to doeri.
Bij de behandoling van Punten VIII. en IX. van
dit Rapport, wijst de Quaestor erop dat stappen moe• ten worden genomen om hot Pred. Pensioen Fonds to
stijven. Indien nog twee pensionarissen bijkomen, zou
den de renten van dit fonds worden uitgeput. En zooals
zaken flu geregeld zijn wordt dit fonds maar gevoed
met een jaarlijksche hijdrage van ongeveer £18.
Ook deelt bij mee dat hot Sustentatie Ponds, volgens
hesluit van bet Unie Parlement, van af 1 Juli, 1911,
met 10 percent jaarlijksch wordt verminderd, en do
Synode wordt dus geroepen zich uit to spreken omtrent
do vaststelling van salarissen, en hoe gehandeld moot
worden met do gemeenten die gesticht mogen worden.
Op voorstel van den Prod. en Oud. van Boshof, be
sluit do vergadering: “Eene Commissie word~benoemd
om de Synode re Punten VIII. en IX. met advies to
dienen.”
De Voorzitter zegt dat hij doze Commissie zal be
noemen na do pauze.
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Aan de orde komt voorts hot versiag van de Synodale
c~c?$e0&om
Commissie, dat gelezen wordt door den afgetreden
&riba.
Dit Rapport wordt ontvangen en puntsgewijze be
handeld.
Over Punt 1.—dc Amalgamatie der Weeshuizen— Amalgamatie
wordt breedvoerig gesproken. Ret blijkt dat sleehts
~
twee Weeshuizen zijn geamalgameerd, n.1. Ladybrand
en Bethulie. Redenen worden genoernd waarom dc
andere Weeshuizen tot amalgamatie niet zijn toegetro
den, zooals de overeenkomst tussehen Commissjën en
ouders of voogden, en do weigering van ouders oni
hunne kinderen naar andere Weeshuizen te laten gaan,
alsook servituten met betrekking tot eigendoms-rech
ten. Nadat verseheidene sprekers zich over deze zaak
hebben laten hooren, wordt het volgende voorstel door
do Predd. van Parijs en Vredefort aangenornen :—“Do
vergadering verneomt met dankbaarheid dat do WOOS
huizen van Ladybrand en Bethulie zijn geamalga
meerd, en spreekt hare ernstige begeerte uit dat do
thans bestaande Weeshuizen niouwe pogingen zullen
aanwenden om zich in [wee op to lossen, ~ón voor jon
gens, en één voor meisjes.”
Verlof tot afwezigheid op heden namiddag wordt toe- Verlof tot
gestaan can do Predd. van Dewetsdorp en Dealesville. utwezigheid.
Dc Oud. van Koffijfontein geeft kennis dat hij het vorstel Oud.
Kollyfontee
volgende voorstel zal rndienen tegen hot ernde der vir- eindeder
gadering :—“Eene Commissie worcie henoemd am do Vergaderieg.
klachten tegen predikanten gernaakt die hun schuld
aan het Studenten Onderstounirigs Ponds nog niet heb
hen betaald, to onderzoeken en aan doze vergadering
rapport uit te brengen.”
Ook komt or nog het volgend voorste~ ter tafel van do
Predd. van Harrismith en Wepener :—“fle Synode be
noeme cone Commissie onder wior toezicht de hcstartrj
de of do toekomstige gearna~gameerdo Weeshuizen
staan zullen.”

Na de Pauze
Stolt do Voorzitter aan als Comniissje-Joden met
bet oog op Punten VIII. en IX. van bet Versiag des
Quaestors :—de Quaestor, do Pred. van Vredefort en
do Oucl. van Eclenburg.

Com.~pengjoen
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Dc Pred. van Hoilbron stelt voor dat de vergadering
heden namiddag een uur vroeger zal verdagen met het
oog op de diensten van hedenavond en morgenochtell&
en de vergadering besluit hiertoe.

WeethUizefl.

Ret voorstel van de Predd. van Harrismith en We
pener om de bonoeming van eene Commissie van Toe
zicht over de Weeshuizen, komt nu voor do vergade
ring, en wordt verworpen verklaard.

Vervolgens komt aan de orde Punt II. van het Rap
port van de Synodalo Commissie, n.l. de bearboiding
van onze uitgewekeflen in Ghanziesland. Ret blijkt
dab doze Synode aan Eerw. Conradie, die aldaar heeft
gearbeid, een salaris van £~0O met reiskosten heeft
betasid. Er wordt aan de vergadering meegedeeld dab
er nog ‘n aanzienlijk getal van onze mensohen in Ghan
ziesland woont, en de vraag doet zich voor of dezo
Synode niet geroepen zal zijn eene verdere poging san
te wenden om ze be bearbeiden.
IJit eene correspondentie met de Synodale Commis
sie van de Kaapsche Kerk verneemt de vergadering
dat die Kerk moeilijk de bearbeiding van do mensehen
aldaar op zich kan nemen, omdat zij hare handen vol
heeft met hot werk in Rhodesia. De Scriba van do
Kaapsehe Kerk, echter, schrijft dat die zaak weer voor~
de Synodale CommiSSie aldaar zal worden gebraeht.
Naar aanleiding van doze zaak komen er twee voor
stellen ter tafel, één van den Pred. van Boshof en den
Oud. van Wepener, dat ala volgt luidt :_-“Deze ver
gadering drage het op aan do Synodale CommisSie om
in overleg met de Synodale CommiSsie van do K sap
sche Kerk pogingefl in hot werk be stellen eon arbeider
naar onZO mensohen in GhanzieSland to zenden.
GbanZieSlafld.
Een ander van den Prod. en Oud. van Bloernfo1it(~ifl:
“Den H.Eerw. Seriba Synodi van do Kaapsche Kork
wordo geantwoord~ dat do Synode verlangt dat hij bet
verzoek van de Synodale CommiSsie voor do Synodalo
Commissie zijner Kerk brenge en haar verzekere van
den hartelijken geldeliikefl steun onzer Kerk ala zij hot
mocht verlangen.”
Door verseheideno sprokerS, zoowel predikanten ala
ouderlingen, wordt met innige belangstelliflg over dezo
zaald gesproken. Sommigen rfreenefl dat wij niet ver
antwoordelijk zijn voor het werk in GhanzieSland, en

GhanzieS~afld.
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moeten borusten bij wat wij reeds hebben gedaan. An
deren zijn van gevoelen dat onze yolks- en geloofsgo~
nooten aldaar aanspraak hebben op onze liefde en huip.
Eindelijk wordt het voorstel van den Pred. van Boshof
en den Oud. van Wepener het besluit der vergadering.
Punt III. van bet Rapport der Synodale Commissie
wordt voor kennisgeving aangenomen.
Punt IV., pogingen in het werk gesteld tot bet ver- Zondagswet.
krijgen van een behoorlijke Zondagswet, lokt goon dis
cussie uit, aangezien er later weer gelegenhoid zal zijn
over deze zaak to sprekon.
Naar aanleiding van Punt V. besluit do vergadering Ondersteuning
Opleid-Sehooi
01) voorstel van den Pred. van ~epener en den Oud. teWellington.
van Trompsburg, dat de kwestio van ondersteuning
can de Opleidings School te Wellington zal overstaan
totdat het Verslag van de Commissie voor de Binnen
landsche Zending, voor de aandacht der vergadering
komt.
Punten VI., VII. en VIII wordon voor kennisgeving
aangenornen.
Uit Punt IX. verneemt de veraadering
dat do voor- i~erk
Vereeni
a
ging afgekeurd,
gestelde kerk Vereeniging door de meerderhoid der
Kerkeraden is afgekeurd, en dit lokt het volgend voor
stel uit van den Prod, en den Oud. ‘san Philippolis :—
“De Synode beruste bij het besluit der Kerkeraden re
Kerk Vereeniging voor hot tegenwoordige, zonder ver
der discussie in dezo sitting.”
Op eene vraag uit de vorgadering, antwoordt de Mo- ~
derator dat de Acte van Parlemont van kracht blijft
totdat bet Parlement zelf so terugroept.
Over de zaak in Punt X. genoemd, n.1. hot Theol.
Studenten Ondersteunings Ponds, heeft de Synode
reeds actie genomen.
Over Punt XI., Transport Acten van Eigendommen Transport van
Eigendommen
in l~oord Rhodesia en Nyasaland, die nog met in han- inN.Rhodesia.
den ziju van den Quaestor Synodi, besluit do vergade
ring op voorstol van den Prod, en don Oud. van
Trompsburg :—“Do bospreking van doze zaak worde,
uitgestold totdat liet Rapport van do Commissie voor
do Buitenlandsche Zending wordt behandold.”
Daar do tijd nu verstre1~en is zogt do Voorzitter dat
hij do verdere behandeling van hot Rapport der Syno
dale Commissie aan do orde zal stellen op Maandag.
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Hij bat flu zingen Ps. 118
14, en de Oud, van
Koffijfontein doet het slotgebed.
J. D. KESTELL, Moderator Synodi.
G. W. B. v. D. LINGEN, Assessor Synodi.
p. S. v. HEERDEN, Scribci.

YTERDE ZITTING.
MAANDAC, den 29sten APRIL, 1912, 10 v.m.

De Voorzittor laat zingen Gez. 1 : 1, en de Pred.
van Clocolan doet het gebed.
Notulen.
De notulen der vorige vergadering worden gelezen.
Hieromtrent wil de Quaestor aangeteekend hebben dat
hij gezegd heeft dat ~ in verband
met het Concept van de Acte van ‘t Parbement zoowat
t~te
£515 a £516 hebben bedragen. En omtrent het voor
van Parlement. stel van den Pred. van Harrismith re Theol. Stud.
Ondersteuningefonds, § II., wil do vergadering dat de
~ woorden “in do toekomst” zullen worden ingevoegd
tussehen do woorden “des noods” en “hot versehul
digde.”
Hiorna worden do notulen goedgekeurd en ondertee
kend.
Aan do orde komt Punt XII. van ‘t Rapport van do
St~tstoe~w’
aaudeKerk.

Synodale Cornmissie_Staatstoelaag aan de Kerk.
De Quaestor geeft eon overzicht van de geschiedenis
in verband met do ondersteuning door den Staat aan do
Kerk van £8,000 met do redenen waarom die som van
tijd tot tijd verminderd is gewordon, totdat eindelijk
hot Unio Parlement finaal heeft besloten dit bodrag
met 10 percent jaarlijks to verminderen. Hij wil dat
do Synode hierover zich uitspreke.
Do Predd. van Harrismith en Vrede stellen voor naar
aanleiding van deze zaak :—“De Synode richte een
memorie aan de Regeering, to kennen gevendo dat de
Synode hot gevoelt dat zij in den Vrijstaat hardelijk
behandeld werd door hot besluit om do oude toelago
die tijdens de Imperiale Regeering reeds verminderd
werd, andermaal jaarlijks met 10 percent to vermin
deren.”
Hierop wordt als Amendement ingediend door de
Oudd. van Excelsior en Steijnsrust :
‘Dit Punt wordt
als kennisgeving aangenomefl.”
—‘
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Nadat/ hierover heel wat discussie wordt gevoerd
vindt hot voorstel van den Pred. van Harrismith d~
.goedkeuring der vergadering.
De Voorzitter deelt aan de vergadering mode dat d~
h.h. Deale en Kierk heden namiddag om 5 uur bet
portret van de Synode zullen nemen.
Punt XIII. van het Rapport der Synodale Commissie
komt voorts aan de orde, en wordt voor kennisgeving
~aangenomen.
Punt XIV. maakt melding van een klacht tegen
G-ereformeerde en Hervormde Predikanten die in do
gemeenten Frankfort en Heflbron inbreuk hebben gomaakt, op onze Kerkelijke rechten. Do Predd. von
die gemeenten geven aau de vergadering bijzonderhe
den hieromtrent, en door den Pred. van Bloemfontein
wordt duidelijk gemaakt welke houding de Synodalo
Commissie heeft irigenomen met betrekking tot deze
zaak. Na oen vrij broedvoerige discussie, komt ter
tafel bet volgende voorstel van de Predd. van Boshof
en Bloemfontein, die vooraf door den Voorzitter zijn
benoemd hieromtrent een voorstel te doen :—
“Do Synode het versiag van hare Algemeeno Corn
missie onder Punt XIV. gehoord, en de redene~ voor
de houding dier Commissie in deze zaak vernuinen
hebbende, hoopt dat bet zijn nut kan hebben, ter wille
van do betero behartiging van orde en tucht in de ver
schillende gemeenten, dat de Commissie grondig zal
onderzoeken of de verhouding tusschen onze Kerk en
do genoemde Kerkgenootschappen van dien aard is dat
correspondentie over en weer in dergelijke gevallen
nutteloos zou zijn, aangezien zoodanige verhouding zeer
ongewonscht is voor do botrokkene Kerkgenootschappen
on voor do zaak des Heeren.”
Door den Oud. van Koffyfontein wordt kennis gegevon dat hij aan bet eind der vergadering do volgende
vraag zal doen:—
“Indion iemand zijn Lidrnaat Certificaat opeischt
om rodenen waarin onze Kerk beschuldigd wordt, is do
Kerkeraad verplicht om hem zijn Certificaat af to
leveren?”
Nadat nog oonige sprokers bobben uitgewoid over do
vorhouding tusschen do genoomde Kerkgenootschappen
en onze Kork, wordt door don Prod, van Reitz aan do

Klacht tegen
(iereformeerd e
en Hervornide
Predikanten.

~0Ud:

~

dating.

De OosteL Ring
~
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vraag aan eind
der Verg.

vergadering.

voorstel Fred.
Harrismith
eindder Vergadering.

vergadering medegedeold dat de Oostelijke Ring do:
Geroformeerdo Kork heeft govraagd Lidmaten uit onze
Kerk niet op to nemen zonder eon degelijk ondorzoek
naar do redenen waarom dezen do Kerk verlaten.
Hierop heoft de Gereform. Kerk goantwoord, dat
geen opname van leden uit onzo Kerk geschiedt, dan na
onderzoek door don Kerkeraad.
Door den Fred. van Odendaalsrust wordt kennis go
geven van de volgendo vraac~ aan het oinde van do
.
b
vergadermg
:—
“Ms eon lid der Kork als zoodanig bodankt on zijn
Lidmaat Oortificaat opoischt zonder zijn rodon to noe
men on zonder dat hij van plan is do gomeento to ver
laten en naar oldors to verhuizen, is do Prod. of Kerke
raad dan verplicht horn zijn Lidmaat Certifikaat to
geven
Ook de Prod. van Bethulio geoft konnis dat hij oen
vraag zal doen aan bet eind der vorgadoring met betrekking tot de onttrekking van Staatstoelagen aan do
Kerk. De vergadering is van gevoelon dat doze vraag
metéén kan worden godaan als do Fred. van Bothulie
on-i revisie verzookt. Hij doot zuiks, maar do vorgade
rign weigert revisie too te staan.
De Fred. van Harrismith geeft kennis dat hij san ‘t
oind der vergadering het volgendo zal voorstellon : —
“Aangezien volgens Art. 392 : 3 do collocten die ge
.
durende do Dankzeggingsdionst tijdens do April en
October Avondmaalsvieringofl, ter sterking van hot
Zendingfonds voor hot Binnonland (niet voor Witzies
hook alleon) zijn, en aangezien volgons Art. 210 : 4 do
Synodale Zending Commissie ook op andere plaatsen
dan Witzieshoek gorochtigd is to arboiden; en aangezion
verder, dab do Fondsen die door middel van bovenge
me]dc collecten do Zending Commissie in handen go
steld zijn, voor versehoidene jaron reeds ook voor an
dere doeleinden dan do ondersteuning van bet werk ±0
Witzioshoek zijn aangewend geworden, zoo besluite dc
Synode dat de genoemde collecten overal in hot Wetbock waar zij thank nog genoemd worden: ‘Collecten
voor Witzieshoek,’ genoernd zullen worden ‘Collecten
voor do Binnenlandscho Zending’.” Vorgelijk Art. 72.
35~; 74 : 2 en 3; 220 : 1; 223,
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Vervolgens wordt een brief gelezen van Ds. H. F.
‘Sehoon, beriohtende dat hij de afgevaardigde is van de
Kerk van Natal, om hare groete over te brengen naar
doze Synode en dat hij denkt bier to zijn op Woensdag,
8 Mei.

~H.F.

Na de Pauze
Geeft de Prod, van Bloemfontein kennis dat hij aan Fred. Bloem
‘t oinde der vergadering zal voorstellen : —‘ ‘Het laatste ~

gedeolte van Art. 274 leze: ‘en wij de vertegenwoord~- ~ erg.
gers der Ned. Geref. Gemeente te
verbinden
ons U van aardsohe beslommering en zorgen te vrijwa
ron, terwiji gij one geestelijke zegeningen brengt, zoolang gij de diensten des Evangelies onder ons waar
neemt’.”
De Voorzitter deelt aan de vergadering mede dat het
Versiag van de Zending Commissie voor ‘t Binnenland Binnenlaud.
gedrukt is in de laatste twee uitgaven van de Kerk
bode. Uit een schrijven van den Soriba der Transvaal~
sche Kerk blijkt, dat Ds. J. W. G. Strasheim als
Primarius en Ds. D. Theron als Secundus, afgevaar

digd is om de groete van die Kerk over te brengen.
Vervolgens wordt aan de orde gesteld Beschrijvingspunt VI. onder B, met de aanbeveling van de Rechts
Commissie. Deze Commissie beveelt aan: “dit Be
:sehrijvingspunt worde aangenomen.” Nadat de Voor
sitter van de Rechts Corn. gezegd heeft, dat zijn Corn
niissie oordeelde dat do bespreking van “Den Toestand
der Kerk” goedsohiks de plaats zou kunnen innemen
van het gewoon Broederlijk Onderhoud, en nadat do
Pred. van Ficksburg, onder het praesidiurn van den
H.Eerw. Assessor gewezen heeft op den ernst en de
noodzakelijkbeid orn een dag San deze zaak af te staan,
komt bet volgende voorstel van de Predd. van Bloem
fontein en Boshoff: “Do aanbeveling van do Rechts
Commissio worde aangenomen,” dat do goedkeuring
van de vergadering wegdraagt.
Daarna wordt hot voorstel aangenomen van den
Voorzitter der Rechts Commissie “dat er geen Brooder
lijk Onderhoud worde gehouden, aangezien Beschrij
vingspunt VI. E is aangenomen.”
Punt XV. van hot Rapport der Synodale Commissie
wordt door do vergadering goedgekeurd, wat do ver-
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kiaring der Corn. betreft dat onze Kerk zich houdt in
wet en praktijk aan de Formulieren der Eenigheid.~
Naar aanleiding van de klacht genoemd onder dit booM
tegen den Redacteur van de Kerkb6de omtrent de Be
perkte Verzoening, verzoekt de Voorzitter den Scriba.
deze klacht te lezen.
Be verdere behandeling dezer zaak wordt uitgesteld,
omdat de Deputatie van de Wesleyaansche Kerk ter
vergadering verschijnt. Doze Deputatie bestaat uit~
den WelEerw. heer J. W. Househam, den Ed. heer
James Collins en nog een lid.
Be Pred. van Parijs wordt gevraagd as tolk te agee
ren. Be Voorzitter zich tot do Deputatie wendencle,
zegt dat wij blij zijn deze Deputatie te ontvangen en
gaarne zouden willen vernernen wat zij ons to zeggen
heeft. Do WelEerw. Househam geeft uitdrukking van
zijn groote vreugde om de groete van de Wesleyaansche
Conferentie in Zuid Afrika te brengen aan do Synode
van de Ned. Geref. Kerk. Hij geeft o.a. zijn groote
bewondering te kennen voor wat de Roll. Kerk beeft
gedaan op tweeerlei gebied.
(1) TJoor Opvoeding, eene zaak, die bij van bet uiter—
ate gewicht beschouwt voor den gezonden bloei van ons
yolk en die hem aanleiding geeft om te zeggen, datr
zal de kweeking van onze jongelieden waarlijk betee
kenis hebben voor de toekomst, dan moeten zij worden
opgekweekt in de twee landstalen en op de basis van
Gods Woord.
(2) Be Heiliging van den Rusidag. Hij meent dat
de Roll. Kerk in dit opzicht een edel werk heeft ver
richt. Be geest van onzen tijd belt naar onversohillig
heici orntrent de waarneming van den Rustdag, en
van oudsher is het gebleken dat geen yolk groot en
machtig worden kan als bet Gods Wetten niet gehoor
zaamt. Hij vertrouwt dat wij op dit punt vast zullea
staan en hartelijk zullen saam werken. Hij bidt do
Kerk toe groote geestelijke kracht, om dit donker land
te verlichten en leven te verspreiden onder de dooden.

~a.u~r.couins

Be Ed. heer Collins in het Hollandsch sprekende,
zegt dat Afrika eon ruim arbeidaveld biedt waar plaats
is voor ons allen, rnaar wij moeten toch in elkander
belang stellen, en voor elkander Gods zegen afbidden.
Hij legt nadruk op de hoofdwaarheden van ons alga—
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meen Christelijk geloof zooals: do zondigheid der zon
de, hot kruis van Christus als hot eenig middel tot ver
zoening, do Godheid en de mensehhoid van Christus, de
heorsehappij des Geestes, en het toekomend oordeel
met Christus als Rechter. Mogen deze grondsiagen
nooit hun kraeht voor ons vorliezen. Laton wij ons
zelven altijd daaraan tootsen.
Be Voorzitter dankt de Deputatie voor hare over- ~~~oord
komst en voor de broedergroete die zij ons hebben ge- van dank.
bracht. Hij zegt wij staan op gemeen grond, en met
betrekking tot die grooto zakon door do Deputatie ge
noernd, moeten wij samen staan, vooral nu. Indien
er ooit een ongelukkige Zondagswet in het leven zou
worden geroepen, dan waeht one in do toekomst oen
groote strijd. Wij behooren sarnen te werken om in one
land de vreeze des Heeren to maken hot beginsel der
wijsheid. Hij vraagt oindelijk de Deputatie om onze
groete over te brengen aan hare Kerk.
Aan de orde wordt nu weer gesteld do zaak omtrent DeRedacteur
van de “Kork
do Kerkbode.
Naar aanloidrng van de beschouwrng bode.”
door den Redacteur vau dat blad, uitgesproken ten
opzichte van do verzoening, wordt heelwat discussie
gevoerd. Sommigen meenen dat de Kerk zich hier
over uitspreken moet, opdat er geen blaam op ons ruste.
Anderen zijn van gevoelen dat de Synodale Commissie
genoeg heeft gedaan door uitdrukkelijk te verkiaren dat
wij one houden aan de drie Formulieren van Eenig
held.
Ter tafel komt hot volgendo voorstol van don Pred.
van Bloemfontoin en den H.Eorw. Assessor :—“De
Synode verlangt dat do Synodalo Cornrnissio deze
klaehtschriften naar do H.Eerw. Commissio voor het
Kerkblad terug zende, met verzoek de zaak grondig to
onderzooken on het noodige er in to doen.”
Aan do ordo kornt Punt XVI. van hot Rapport dor ~
Synodale Corn., en daarmede in verb and Beschrijvings
punton XI. (a) en (b), onder Litera J. Hieromtrent
wordt aan do vergadering modegedeeld dat do Kerko
raad van Rouxville bij do Municipaliteit aldaar heeft
aanzoek gedaan om aan Prijsgevechten binnen de
grenzen van do dorpsgronden eon eindo to maken, doch
to vergeefs.
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Ook blijkt het dat de Synodale Commissie luierom
trent handelend heeft opgetreden, door de besluiten va~
de Ringen onder de aandaeht te brengen van den Minis ter van Justitie, zonder bet gewenschte resultaat.
De discussie lokt bet volgende voorstel uit van
Predd. van Fauresmith en Betbulie :—“De Synode
dringe can bij de R.Ed. Regeering, bet euvel van
Prijsvuistgevechten in ons land door wetgeving tegen te
gaall.”
Punten XVII. en XVIII. van het Rapport der Syno
dale Commissie worden voor kennisgeving aangeno
men.
De Voorzitter spreekt een woord van deelneming met
den kranken toestand van de B.B. P. T. Retief en 3.
C. Refer en verzoekt de Predd. van Boshof en Jacobs
dcl in het gebed deze B.B. can den Heere op te dragen
en Zijn zegen op hen af te smeeken, wat ook geschiedt.
Hiermede is het Rapport der Synodale Commissie
afgehandeld en de Voorzitter brengt den dank der ver
gadering toe aan den afgetreden Scriba voor bet op
stellen van dat Rapport.
Nu wordt can de orde gesteld bet Rapport van de
Synodale Commissie voor Arme Blanken. Dit Rap
port bevat twee deelen :—
(1) Dc Spoorweg Zending.

Spoorweg
Sending

Hieruit blijkt dat er slechts ~én Spoorweg Zendeling
thans is, daar Eerw. Poelakker Superintendent is ge
worden van de Arbeids Kolonie. Ben tweede arbeider
is zeer noodig daar er zoowat 950 van onze menschen
op de Spoorweglijnen arbeiden.
(2) Dc Arbeids Kolonie.

Arbeids
Kolonie

Ret versiag omtrent deze belangrijke inrichting van
onze Kerk, heheist veel dat interessant en bemoedigend
is, en dat bewijst dat bet werk aldaar begint vruchten
af te werpen. Aan den Superintendent der Kolonie,
Eerw. Poelakker, wordt de gelegenheid gegeven bet
een en ander omtrent bet werk aan de vergadering me
de te deelen. Hij doet bet met opgewektbeid en vuur,
en geeft interessante mededeelingen van wat er is ver
ricbt en van wat er nog noodig is.
Vooral maakt bij duidelijk dat een Kerkgebouw in
de Arbeids Kolonie een essentieel vereisebte is gewor
den.

Eerw.P,elakwoord.
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Do tijd verstreken zijnde laat de Voorzitter zingon
~Gez. 83
6, en de Ouderling van Edenburg gaat voor
in bet gebed.
J. D. KESTELL, Moderator .Synodi.
G. W. B. v. D. LINGEN, Assessor Ss,nodi.
P. S. v. HEERDEN, Scriba Synodi.

YIJFDE ZITTING.
DINSOAG, den 3osten APRIL, 1912, 10 v.m.

De Voorzitter laat zingen Gez. 40
1, en de Prod.
~van Odendaalsrust doet bet gebed.
De notulen worden gelezen. Vergeten is melding to Notulen
maken dat de Preci. van Bothaville kennis gaf van eon
verzoek dat hij aan bet einde van de vergadering zal
doen, n.l.: “Deze H.Eerw. vergadering gevo duideli~k
uitspraak re de wederzijdsche roebten en voorrechten
~ran de Ned. Hervormde en Ned. Geref. Predd. en Le•
den.” Dit verzoek wordt gesteund door den Oud. van
Bothaville. Ook wil do Prod. van Odendaalsrust dat
aanteekening zal worden gedaan van eene vraag die hij
wil doon aan ‘t eind der vergadering, n.l.: “Zal de
Synode het Wotspunt omtrent den ouderdom van aan
nernelingen duidelijk maken?”
De Pred. van Bloemfontein geeft aan de band dat
do uitdrukking “zonder gewenscht resultaat” in do
notulen van gisteren, in verband met pogingen aange
wend door de Synodale Commissie, re Prijsgevechten,
zal woiden weggelaten. Hierna worden de notulen
goedgekeurd en geteekend.
Do Moderator leest eon telegram van don Voorzitter Telegram van
der Zending Synode, de vergadering eon zegenwenseb ~
toebiddende.
Synode
Eon sehriiven wordt ontvangen van Eerw. Craig na- Schrijven
van
WeiEerw.
mens den Presbyteriaanschen Ring, vragende of de Craig
Synode een Deputatie zou willen ontvangon op Woens
dag of Donderdag o.k. De vergadering besluit eon uur
daartoe at to zonderen op Dondordag n.m.
In do vorgadering wordt door den Voorzittor verwel- Eerw.Van
komd de Spoorweg Zendeling, Eerw. Van Rooijen, on
hem wordt eon eereplaats aangewezen.
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Ook verwelkomt de Voorzitter den WelEorw. Kies,.
die onze Zendeling zal worden in N.O. Rhodesia, en
zegt dat hij hem de gelegenhoid zal gevon de v’3rgadering toe te sproken.
Aan de orde komt Punt IlL van ‘t Rapport van de
Synodalo Commissie voor Arme Blanken.
1 Spoorweg Zending :—Onder dit hoofd wordt aau
do vergadering medegedeeld dat er zoowat 950 men
schen ~ijn arbeidende op de Spoorwegon, waarvan
ongeveer 880 leden zijn van onze Kerk.
Er zijn zoowat 300 families en 2200 zielen. De meor
&rheid van de kinderen bezoekt de school. De Eerw.
Van Rooijen krijgt do gelegenheid de vergadering toe
te spreken. Hij wijst op de moeilijkheden van het
werk onder de mensehen op de Spoorwegen, zooala
werkuren der arbeiders, sterke drank, en vechtlustig
heid. Ook herinnert hij nan de groote behoefte aan eon
tweeden arbeider, en ann de voorbidding der Kerk.
De Oud. van Trompsburg vraagt nan den Spoorweg
Zendeling of hij ook huisbezoek moot doen bij de men
schen op de lijn, waarop “ja” geantwoordt wordt; en
ten tweede, of hij weet dat de ouders, die kinderen ten
Doop aaribieden, altijd vrij zijn van wangedrag. Hierop~
worcit geantwoord dat de Zendeling zooveel mogelijk
hiernaar onderzoek doet, en voorzichtig handelt, wan
neer hij meent dat er twijfel bestaat. Over het work
van den Spoorweg Zendeling wordt met belangstelling
gesproken.
Nadruk wordt gelogd op do noodzakelijkheid van om—
z~chtig to work te gaan bij het toedienen van het Sacra
ment des Doops, en ook op de bohoefte ann een twee—
don arbeider, en ook op hot feit dat do Spoorweg
Zendeling niet gerechtigd is personen aan to nemen,
maar alleen to catochiseeren en voor do aannoming aan
te bevelen, en ook nog daarop dat hot gebruik van
sterken drank ton strongsto verbodon is onder do Spoor
wog workers.
Onder Punt IV. van het Rapport van do Commissie
voor do Spoorweg Zonding, wordt medogedoeld, dat do
schuld die or op dit work rustte afbetaald is. Onder
dit hoofd vorneeint do vergadering dat or collecton
worden gohoudon bij do dionston op do Spoorlijn, on
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dat er door do gemeenten in de Iaatste drie jaren is
bijgedragen de som van ~1,032 4s. 7d. Ook wordt
modegedeeld dat er behoefte bestaat aan Fondsen om
een tweedon Zendeling to bezoldigen.
Naar aanleiding hiervan komen de volgendo drie
voorstellen ter tafol :—
1. Van de Predd. van Petrusburg en Buitfontein
“De Synode bepale dat de eerste Zondag in do maañd
Mei in elke gemeente voor de Spoorweg Zonding zal
worden gecollecteerd.”
2. ‘Van do Predd. van Bloemfoxitoin en Bethulie :—
“Do Synodo bevele ten storkste aan dat iedore go
meente jaarlijks een bedrag voor dit werk storto, ge
lijkstaande met minstens IQ1 per 100 lidmaton.”
3. Van de Predd. van Rouxville en Weponer :—“Dat
er jaarlijks eon collocte in elke gemeento gehoudon zal
worden ten behoove van do Spoorweg Zending, de tijd
daarvoor door de Synodale Commissie to worden be
paald”; en dat or in Art. 74 : 35 do vraag worde go
steld: “Hoeveel is bijgedragen voor do Spoorweg
Zonding?”

Na de Pauze :—
Wordt golezen eon brief van den Oud-Scriba, mede
deelondo dat eon Beschrijvingspunt van den Prod. van
Roitz met betrokking tot de wijzo van Avondmaals
viering wel gedrukt word in do Kerkbode, maar per
abuis word uitgolaton uit do officiole lijst bier voor de
vergadoring. Hij verzoekt dat ook dit Boschrijvings
punt zal worden opgenomon on aan de Rochts Com
missio zal worden overhandigd ten fine van Rapport.
Dit wordt door do vorgadoring toogestaan.
Aan do ordo komt flu Punt II., Rapport der Synodale
Commissio voor Armo Blanken.
1. Eersto Doel:—
(1) Do School in do Arbeids Kolonio staat onder hot
toozicht van don hoer Bossolson. Van 90 tot 100
kinderon worden daar ondorwezen. Er is grooto bo
boefte aan kleodoren on schoonon. Met oen Indus
trieole School is reeds eon aanvang gemaakt, on hot go
reedschap is reeds ontbodon. Kinderen die op eon af
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stand van do school wonen, worden per trolley-wagen
aangevoerd.
(2) Do vergadering verneemt met dankbaarheid dat
do Regeering nieuwe Turbinen heeft verschaft in plaats
van do oude die niet hebbon beantwoord. Deze Tur
binen zullen meer dan twee millioen gallons water per
dag leveren.
~ierop komt een voor~tol van den Pred. van Hoop
staci en den Oud. van Bethehem:—”Deze vergade
ring betuigt hiermede hare erkentelijkheid jegens de
Regeering voor do ondersteuning onze Kerk verleend in
het werk onzer Arbeids Kolonie in het algemeen, en
meer in het bijzonder in ‘t geven van nieuwe Turbinen
in plaats van do oude, die niet hebben boantwoord, en
beveelt zich verder aan den steun der Regeering.”
(3) Onder Punt III. wordt medegedeeld dat de vroe
gere Superintendent, Ps. NaudS, vertrokken is, en dat
Eerw. Poelakker nu die betrekking bokleedt.
(4) Als Vice-Superintendent is aangesteld de heer
Boning.
(5) Onder dit punt verneemt de vergadering dat er
hoelwat groot en keinvee door do Commissie is aange
kocht voor de Arbeids Kolonie, en dat meer dan £1,000,
nog achterstallig is op de £10,000, die de Kerk moot
opbrengen; en dat er nog gemeenten zijn die haar pro
rata deel niet hebben opbotaald. Dit geeft aanleiding
tot de volgende voorstellen :—
1. Van de Oudd. van Smithfield en Fauresmith:—
“Do Synode make andermaal eon beroep op die ge
.

.

-

meenton die dit nog niet hebben gedaan, om hoar pro
rata deol zoo spoe dig mogelijk op to betalen.”
2. Van de Predd. van Edenburg en Bethulie, dat al
dus luidt :—“De vergadering besluite die gomeenten
die tot hiertoe haar pro ratci deel niet hebben gestort,
te verzoeken dit zoo spoedig mogelijk te doen, en wel
vdór het einde van do maand Juli.”
Na nog wat discussie over doze zaak, wordt hot voor
stol van do Predd. van Edenburg en Bethulie hot be
sluit der vergadering.
De Voorzitter deelt aan do vergadering mode dat do
Regeering reeds £20,000 hoeft hetaald voor do Arbeids
Kolonie, en beloofd heeft nog £10,000 or hij to voegon,

nadat de Kerk haar aandeel van £10,000 heeft bijge
dragen. De Voorzitter bedankt de Collectanten voor
bet goed werk dat zij hebben gedaan in het belang van
het Ponds voor Arme Blanken, en antwoordt op eene
vraag uit de vergadering, dat men de Kerk voor bet
tegenwoordige aithans niet weer zal lastig vallen om
bijdragen voor deze zaak.
DS. KIES,
onze Zendeling naar Madzimoyo, wordt nu door den
Voorzitter aan de vergadering voorgesteld met bet
woord dat de gedachten zich in hem vermenigvuldigen
bij het zien van dezen jongen Broeder. Twee Zende.
lingen vdór hem zijn uit het arbeidsveld teruggekeerd,
en bij gaat flu moedig been, om in de bresse te staan.
Zoo jets herinnert hem aan bet heroieke in de gesohie
denis der Zending. Wat wij flu doen, moet zi~n als een
afvaardigen van onzen Broeder naar bet Zendingveld,
waar wellicht menig gevaar hem wacht, en hij bidt hem
toe den zegen en de toerusting Gods.
Ds. Kies spreekt een kort woord van dank, en zegt
dat hij den ernst van dit oogenblik gevoelt. Hij staat
aan den ingang van een groot en heilig werk, en be
veelt zich aan de belangstelling en voorbidding van do
Vrijstaatsche Kerk. Hij hoopt na vijf of zes jaren
meer te zullen kunnen zeggen dan op dit oogenblik.
Ps. 134 : 4 wordt hem door de vergadering staande toe
gezongen, en de Voorzitter draagt hem en zijn familie
en zijn toekomstig werk in een pleebtig gebed den
Heere op.
(6) Punt zes gewaagt met lof van den Ingenieur, den
heer Pitt, een man die alleszins hekwaam is.
(7) Punt zeven beveelt aan dat er eene Commissie ziJ
voor de Spoorweg Zending, en een andere voor de Ar
beids Kolonie, waarop bet volgende voorstel wordt in~
gediend door do Predd. van Edenburg en Philippolis :—
“Deze vergadering besluite dat er een afzonderlijke
Commissie zij voor de Arbeids Kolonie, en ook een
afzonderlijke voor de Spoorweg Zending.”
flit wordt door de vergadering aangenomen.
(8) Punt acht spreekt den dank der Commissie uit
jegens God voor den zegen die daar heeft gerust op dit
werk, en beveelt doze groote onderneming san do.
voortdurende belangstelling van de Kerk san.
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Naar aanleiding van de mededeeling dat er groote
behoefte bestaat aan een Kerkgebouw in de Arbeids
Kolonie, komt bet volgende voorstel ter tafel van de
Oudd. van Fauresmith en Smithfield
‘De Synode
make een beroep op alle gemeenten onzer Kerk om een
bijdrage ten behoeve van een Kerkgebouw te Goede
moed.” Ook dit wordt het besluit der vergadering.
Nadat nog een en ander bijzonderheid omtrent het
werk te Goedemoed voor de aandacht der vergaderiRg
is gebracht, komen de volgende twee voorstellen ter
tafel, van de Predd. van Hoopstad en Rouxville, die
beide de goedkeuring der vergadering erlangen : —(1)
“Ten einde bet werk op genoemde Kolonie beter onder
de aandacht onzer gemeenten te brengen, draagt zij aan
de Commissie op, om ten minste twee maal ‘s jears
in het Offieieel Orgaan der Kerk rapport te doen om
trent den staat en de werkzaamheden op genoemde
Kolonie.” (2) “Deze vergadering spreekt haar harte
lijken dank uit jegens God, voor den zegen dien Hij tot
hiertoe op onze Arbeids Kolonie heeft laten rusten, en
—‘

Rapport twe~
K~k

Stern vanDai:k

tevens hear hooge waardeering van het werk door de

Arbeids Kolonie Commissie, alsook den Superintendent
en de Ambtenaren in bet voorleden verricht, en van den
vlijt der Kolonisten.”
De Fred. van Parijs meent dat bet wenschelijk is

dat het belangrijk Rapport waarnaar wij hebben geluis
terd zal worden gedrukt en voor de aandaeht onzer
Kerk zal worden gebracht. Hij doet een voorstel in
dien geest, maar met het oog op de kosten daaraan
verbonden, en bet feit dat men niet weet vanwaar het
geld te vinden die te dekken, trekt hij zijn voorstel
Bekdrnaking
~neeenten.

terug.
Een voorstel eehter van den Oud. van Bethlehem,
van den volgenden inhoud, wordt ingediend —‘ ‘Do
Synode drage bet aan de Predikanten op om deze zaak
op de beste wijze aan de gemeenten bekend te maken.”
Dc Voorzitter zegt dat bij dit voorstel morgen aen
de orde zal stellen.
De tijd verstreken zijnde, doet hij zingen Gez. 40 : 7,
en de Oud. van Bethlehem doet bet slotgebed.
J. D. KESTELTJ, Moderaf or Synodi.
G. W. B. V. D. LINGEN, Assessor Synodi.
P. S. v. HEERDEN, Scribe Synodi.
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Gezongen wordt Gez. 52 : 8, en de Pred. van Kestell
doet het gebed.
Na bet lezen der notulen wordt door den Pred. van
Buitfontein herinnerd dat zijn naam door misverstand
is genoemd ala Secondant van het voorstel van den
Fred. van Petrusburg, maar terwille van de discussie
zal hij er in berusten.
Do Huipprediker van Kroonstad in de vergadering
verschenen zijnde, wordt hem een plaats aangewezen
met adviseerende stem, volgens Kerkwet.
De Voorzitter verzoekt dat in de morgenbidstond bij
oen of ander gelegenheid in het bijzonder de Heer zal
worden gedankt voor de overvloedige regens.
Eene uitnoodiging komt tot de Synode van den Ditekteur van Onderwijs tot een gezellige samenkomst
in “Hamilton Hall,” Grey College, op Vrijdagavond
o.k., te 8 ure. Deze uitnoodiging wordt met dank door
de vergadering aangenomen.
De Pred. van Koffyfontein geeft kennis van de volgende vraag aan ‘t einde der vergadering :—‘~Indien
een gekleurde Lidmaat van de Kaapsche Kerk tot ons
overkomt met bewijs van lidmaatschap, en daarop
aandringt om in de blanke gemeente opgenomen to
worden, wat staat ons dan te doen?”
Voorts komt aan de orde het Rapport van de Corn
missie voor Arme Blanken Punt I.: Dc Spoorweg Zending.
Na nog verdere discussie over deze zaak, wordt het
voorstel van de Predd. van Rouxville en Wepener, gis.
teren genotuleerd, aangenomen.
Ook komt er nog eon voorstel van de Oudd. van
Kestell en Harrismith van den volgenden inhoud :——
“Deze vergadering ziet niet op ‘t oogenblik de nood
zakelijkheid voor de aanstelling van een tweeden arbei
der voor de Spoorweg Zending, maar draagt het op aan
de verschillende gemeenten om do menschen langs bet
spoor, tot onze Kerk beh~orendo, behoorlijk to bearbei
den, opdat de Spoorweg Zendeling zich meer tot do
voornaamste centrums kan bopalen.”
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Dit voorstel, echter, wordt door de vergadering ver—
worpen, en de aanstolling van een tweeden Spoorweg
Zendeling wordt gelaten in de handen van do Commis
sic voor de Spoorwog Zending.
De Pred. van Vredefort goeft kennis dat hii do vol
gende vraag zal doen aan ‘t einde der verg~idering
“Heeft de Predikant gonoemd in Art. 61 eon stem ~n
de gecombineerde vergadering en moet de Beroepsbvief
door hem ondorteekond worden?”
Aan do orde komt nog eons het Rapport van do Corn.
voor Arme Blanken: Do Arbeids Kolonie.
Naar aanloiding van dit Rapport wordt hot volgendo
voorstel ingediend en aangenomen van de Oudd. van
Bethehern en Jagersfontein :—“De Synode drage hot
op can de Predikanten orn dit Rapport op do beste wijze
can de gerneenten bekend to makon.”
Do Oud. van Excelsior zal do volgende vraag doen
can hot einde der vergaclering bij do behandeling van
do Gerneentelijke Heffingen voor het Synodalo Ponds,
Art. 391 : 1 (a) :—“Dat do zitplaats golden die moeteri
opgebracht worden, aan do gemeente van Excelsior zui
len geschonken wordon, daar er goon Kerkgobouw was
met zitplaatsen in het afgeloopen jaar.”
Ook do Prod. van Dewetsdorp geoft konnis dat hij
aan ‘t eind der vergadering zal voorstellon dat in Art.
394
1 do woorden “ook uit hot Huwelijksgeboden
Book” zullon geschrapt wordon.
Ook do Predd. van Clocolan en Villiers zullen aan
het eind der vergadering voorstollen :—“De Synode be
sluite dat in de toekomst al hear vorsiagen, uitgeno
men die vermeld in Art. 7 en 79 der Kerkwet, gedrukt
worden semen met do Beschrijvingspunton, zoodat elk
lid der Synodo zo in hand moge hebben.”
Hiormede is bet Rapport omtront do Arbeids Kolonio
afgehandeld.
Vervolgens wordt gohoord hot Rapport van den
Redacteur van do Faklcel, den Pred. van Ficksburg.
Hieruit blijkt dat do publikatie van de Falckel word
gostaakt tegen het einde van 1909, dat voor oenigo
maanden daarna Offieieele Kennisgevingen werdon go
plaatst in do Vricnd des Yolks, en voorts dat er nog
subscripties achterstallig waren ten bodrago van £179
die do Kerk nog vorschuldigd is aan den Quaostor

0~

0(

Synodi, en oindelijk wordt aan de hand gogoven dat do
Synode nu inaar do zaak voor goed zal afsluiten.
Do vergadering berust hierbij, en bij monde van den Dank der
Prod. van Vredefort biedt zij haar hartelijkon dank ~
den Pred. van Ficksburg voor do bokwame wijze waar- burg,
op hij do Fakkel heeft gerodigeerd. Zelfs verneemt
men bier en daar uit do vergadering eon zaehte stem
die zegt dat men weer vorlangt naar hot oude Kerk
blad.
Op voorstel van den Oud. van Edenburg en don Dank
Eoofd aan
Agent.
Prod. van Jacobsdal wordt ook do dank der vergad’~
ring gebracht aan don Hoofdagont van do Fakkel, den
beer Klerck, voor zijn getrouwe diensten.
Voorts wordt goluisterd naar do vorsiagen van afge- ~pporte~van
vaardigdon naar Zuster Kerken, n.l. van den Prod. van de~°~~ ig
Ficksburg, die do afgevaardigde was naar do Kaapsche ZusterKerken.
Kerk, en van den Prod. van Bethlehem, die do afgo
vaardigdo was naar do Natalsche Kerk. Doze versia
gen zijn interessant, worden me~ bolangstelling go
hoord, en met dank ontvangon.
Met hot oog op don geachton Prod. van Bethlehem,
zegt do Voorzitter, dat hot waarschijnlijk do laatste
maal zal zijn dat die Brooder afgovaardigd zal worden
naar eon Zuster Kerk.
Vorvolgens kornt voor do aandacht der vorgadering ~
hot Rapport van hot Curatorium van do Meisjos School ~eis&eS School
“Oranjo.” Hieruit verneemt de vergadoring dat die
School in eon bloeienden toostand verkeert. Ret getal
kostleerlingen is geklommen tot 113, do dagscholieren
tot 70. Men heeft sommigo applikaties moeton afwij
zen door gebrek aan plaats. Hot Curatorium zag zich
gonoodzaakt do inrichting uit to broidon, en eon niouw
gobouw op te trekken dat £3,682 heeft gekost.
Do beer J. H. Groenewald, van Hoilbron, heeft do
som van £600 ten geschenk-e gegevon voor dit dod, en
do Commissio van hot Genorale Booron Huip Fonda de
som van £500. Dc grondon waarop hot niouwe gebouw
staat zijn door den Stadsraad van Bloemfontein gratis
san hot Curatorium gogeven.
Do vergadering vorneemt met vrougde dat do g~est
dozer school Christolijk Nationaal blijft, on dat mon
bijzonder golukkig is met do Directrice en hot ~nder
wijzend personoel. Ret Curatorium drukt de hoop uit
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dat deze belangrijke inrichting steeds den steun dee
Kerk zal genieten. Dc vergadering verneemt met
dankbaarheid van de voornoeinde schenkingen en van
den gezonden toestand der school.
Dc leden van het Curatorium die van wege de Synode
aftreden zijn:—Di. Boshoff, Murray, Postma en de
Ed. heer P. J. Joubert.
Dc Oud. van Excelsior, ondersteund door den Oud.
van Smithfield, geeft kennis van het volgende voorstel.
aan het eind der vergadering :—“De Synode besluite
dat er geen verdere verbanden op de Oranje School
gronden zullen gelegd worden.” Dit voorstel komt
naar aanleiding van het hericht dat de som van ~3,OOO
is geleend met het Oranje-eigendom als securiteit.
De dank der vergadering wordt gebracht can bet
Curatorium bij monde van den Assessor.
flit bet Rapport van de Commissie voor t Examen
van Godsdienst Onderwijzers blijkt dat één candidaat
zich voor dat Examen heeft aangemeld. maar dat hij
door krankheid is verhinderd zijn oogmerk te bereiken.
flit Rapport wordt met dank ontvangen.
Ret Rapport der Rechts Commissie, Deel I., wordt
flu gelezen door den Pred. van Rarrismith.
Naar aanleiding van Beschrijvingspunt A. 1, van den
Kerkeraad van Bethlehem, beveelt de Rechts Commis
sic aan, dat zal worden geantwoord “dat de bewering
dat er aan kleuringen, wat geleerdheid betreft, door
onze Kerk te veel gedaan wordt, onjuist is, en dat do
Kerk tot hiertoe aan Arme Blanken gedaan heeft wat n
haar vermogen ~as.”
De Pred. en de Oud. van Bethlehem maken duide
lijk wat aanleiding heeft gegeven tot dit Beschrijvings
punt en verlangen dat de Synode hieromtrent zich dui
delijk zal verkiaren, ten einde verkeerde indrukken die
er mochten bestaan weg te nemen.
Deze zaak lokt een breedvoerige discussie uit: 13
Predd. en 10 Oudd. voeren hierover het woord. Men
wil dat bet duidelijk zal worden verstaan, dat niet de
Kerk maar de Regeering jets doet voor de geleerdheid
der kleurliugen; dat de Kerk doet ivat in haar vermo
gen is voor de verzorging en opheffing onzer Arnie
Blanken, en dat waar Zending werk verricht wordt
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alleen zoodanig onderwijs wordt gegeven als volstrekt
noodzakelijk is tot het lezen van Gods Woord.
Men meent dat er geen twijfel bestaat dat in sornmige van onze gemeenten een geest wordt aangetroffen
die vijandig is tegenover de Zending en dat meerdere
informatie noodig is van wat de Kerk werkelijk doet
voor onze verwaarloosden. De discussie loopt uit op de
volgende voorstellen :—
1. Van de Predd. van Bloemfonten en Bethulie :—
“Het antwoord der Rechts Commissie worde ‘t be
sluit der vergadering.’’
2. Van de Predd. van Parijs en Boshof:—
“Deze vergadering keurt goed de aanbeveiing van de
Rechts Commissie, doch besluit eene Commissie aan te
stellen om een meer breedvoerig antwoord te geven op
het Beschrijvingspunt van den Kerkeraad van Bethle
hem, waarin zal aangetoond worden wat de Kerk, als
Kerk, voor de Arme Blanken doet, en wat voor de ge
leerdheid der kleurlingen.”
3. Van den Assessor en den Pred. van Buitfontein :—
“Aan den Kerkeraad van Bethlehem worde geant
woord dat het bezwaar in de gemeente vergadering ge
opperd, als zoude er te veel gedaan worden aan de
kleurlingen, wat geleerdheid betreft, geheel onjuist is,
en van grond ontbloot zooveel onze Kerk betreft; voorts
dat niet eileen de gemeenten afzonderlijk zich het lot
onzer Arrne Blanken aantrekken. maar dat ook de
Synode bij wijze van Arbeids Kolonie, Spoorweg Zen
ding, Weeshuizen en Reddingshuizen, zooveel heeft
gedaan voor de Arme Blanken. als zij heeft kunnen
doen, en gaarne zal zij nog meer in de toekomst willen
doen, en daartoe ook getracht heeft plannen te heramen.”
Tot stemming gebracht, blijkt bet dat het voorstel
van de Predd. van Parijs en Boshof de goedkeuring
van de meerderheid heeft eriangd.
Tot leden van de Commissie waartoe de vergadering
pas heeft besloten worden benoemd :—De Predd. van
Boshof, Edenburg en Brandfort.
Over Beschrijvingspunt B. 2, Tentoonstelhngen in
verband met Kerken, beveelt de Rechts Commissie
can, dat zal worden geantwoord: “Alles hangt er van
af hoedanig die tentoonstellingen zijn.” Nadat de
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Pred. en Oud. van Hoopstad hebben medegedeelci wat
“De aanbeveling van de Binnenlandsche Zending Cornring op voorstel van de Oudd. van Excelsior en Botha
yule :—“Het antwoord van de Rechts Commissie op
de vraag van den Kerkeraad. van Hoopstad worde aan
genornen.
Naar aanleiding van Besohrijvingspunt D. 5, van den
Kerkeraad van Steijnsrust, wordt door de Rechts Corn
missie geadviseerd dat aan bet verzoek des Kerkeraads
re zitplaats-gelden worde voldaan, rnaar niet re inleg
penningen voor het Pred. Pensioen Ponds.
Op voorstel van de Predd. van Reitz en Trornpsburg
besluit de vergadering :—“De aanbeveling van do
Rechts Commissie worde aangenomen.”

Oud. Uoopstad
twee vragen
eindderVerg.

Orntrent Beschrijvingspunt K. 12, van den Weste
lijken Ring, adviseert de Rechts Conimissie :—“Dit
Beschrijvingspunt worde niet aangenornen.”
Dc Pred. van Luckhoff bepleit de aannaine van dit
Bescbrijvingspunt op bekwarne wijze, nadruk leggende
op den ernst van den arbeid aan jongelieden.
Dc Oud. van Hoopstad geeft kennis van twee vragen aan ‘t eind der vergaclering : —
1. Wat zijn onschuldige tentoonstellingen?
2. Is de vergaclering voor zoogenoernde tentoonstel
lingen? Keurt zij ze goed?
De Voorzitter zegt flu dat hij morgen aan de orde
zal stellen het Rapport van de Synodale Zending Corn
missie voor bet Binnenland. Hij laat zingen Gez.
12
5, en na gebed door den Oud. van Philippolis,
wordt de vergadering verdaagd tot mergeR.
J. D. KESTELL, Moderator Synodi.
G. W. B. v. n. LINGEN, Assessor Syiwdi..
P. S. v. REERDEN, Scriba Synodi.
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De Voorzitter laat zingen Gez. 29
6, en de Pred.
~van Jagersfontein doet bet gebecL
De notulen worden gelezen en goedgekeurd.
Ds. J. W. G. Strasheirn, de afgevaardigde van de
Transvaalsehe Kerk, verschijnt ter vergadering en
wordt een eereplaats aangeboden.
De Voorzitter zegt dat hij hem later de gelegenheid
~zal geven orn de Synode toe te spreken.
De Pred. van Winburg geeft kennis van de volgende
vraag aan t eind der vergadering — Staan Predikan
ten die hun Emeritaat hebben aanvaard, of tussehen
wie en hunne gemeenten de band is losgemaakt, en die
eervol ontslag hebben ontvangen, onder de Kerkelijk~i
~Jurisdictie van den Ring, of van den Kerkeraad waar
onder zij sorteeren?”
Dc Oud. van Roopstad ontvangt verlof van de ver
gadering orn in plaats van de vragen gisteren door hem
gedaan, de volgende te stellen, orn aan ‘t eind der ver
gadering te worden behandeld :—
1. “Zijn Tentoonstellingen wenschelijk, die bij Kerkeraad en gerneente ontevredenheid verwekken ?“
2.
Zijn Tentoonstellingen een reehte middel om
geld te verzarnelen tot uitbreiding van Gods Koning
rijk en in stand houding van Zijn Kerk?”
Dc Voorzitter herinnert de Commissie van Rekenin~en aan Art. 131 : 2.
Aan de orde komt bet Versiag van de Zending Cornmissie voor t Binnenland, dat gelezen wordt door den
Pred. van Edenburg.
Ret Rapport is lijvig en belangrijk, en is reeds in de
Kerkb ode gedrukt.
Dit Rapport wordt ontvangen, en punt voor punt
behandeld.
Punt I. wordt voor kennisgeving aangenomen.
Under Punt II. zegt de Voorzitter dat bet een belangrijke gebeurtenis is in de gesehiederns der Kerk,
~~dat de eerste Zending Synode werd gehouden in Maart,
1910.
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Onder Punt III. wordt de vraag gedaan: “Waarom
eenige Zending-Gemeenten die door blanke Zendelingen.
worden bearbeid, zich nog niet bij de Zending Synode
hebben gevoegd?”
Ten antwoord wordt gegeven dat eenige Zending
Gemeente die aan de voorwaarden voldoet en applicatie
maakt, tot de Zending Synode moge toetreden.
Punt IV. wordt voor kennisgeving aangenomen.
Punt V. heeft betrekking op veranderingen in bet
Zending Reglement.
Door de Zending Commissie wordt aanbevolen dat
in Art. 4, 1 (a), 2, het woord “Catecheet” zal worden
ingevoegd tussohen “afgevaardigde” en “Ouderling,”
en op voorstel van den Pred. en Oud. van Frankfort,
besluit de vergadering deze aanbeveling aan te nemen,
terwiji een voorstel van de Predd. van Petrusburg en
Hoopstad :—“Dat een Cateeheet recht zal hebben zit
ting te nemen in de Zending Synode met adviseerende
stem,” wordt verworpen, alsook een voorstel van den
Pred. van Thaba ‘Nehu en den Oud. van Ladybrand:
“De aanbeveling van de Binnenlandsehe Zending Corn
missie worde aangeiiomen met bijvoeging van bet hier•
onder volgende—de Synode drage bet aan de Kerke
raden der Zending Gemeenten op, om de Catecheten in
hun midden werkzaam, tot Ouderlingen te kiezen.”
Aan de orde komt Punt V. (b) van bet Rapport—eene
aanbeveling van de Commissie bevaftende, met betrek
king tot Art. 4 van bet Reglement. De vergadering
is van oordeel dat deze aanbeveling niet noodig is,
aangezien de Wet duidelijk is.
Naar aanleiding van Punt V. (c) besluit de vergade
ring op voorstel van den Oud. van Fauresmith en d”n
Pred. van Boemfontein :—“Deze aanbeveling van de
Synodale Zending Commissie worde aangenomen.”

Na de Pauze :—
geen
Zitting,
Rapport van
~om. van
Rekeningen.

Stellen voor de Predd. van Edenburg en Brandfort,
dat er op Zaterdag namiddag geene zitting zal zijn, en
dit wordt bet besluit der vergadering.
Nu wordt gelezen bet Rapport van de Commissie
van Rekeningen door den Pred. van Reitz. Dit wordt
ontvangen en punt voor punt behandeld.
Punt I. (a) van het versiag wordt met blijdschap
geboord, en voor kennisgeving aangenomen.

Onder Punt (b) verneemt de vergadering ‘net dankbaarheid dat het tekort dat er onlangs bestond m de
Kas van de Buitenlandsohe Zending, gedekt is, en do
Balans in handen op 22 April, 1912, £360 15s. lOd.
bedroeg, die meer dan noodig zal zijn om uitstaande
rekeningen te vereffenen.
Punt II. heeft betrekking op bet Rapport van den
Quaestor Synodi. Met het oog op een schijnbare te
genstrijdigheid, waarvan de Commissie melding maakt,
geeft de Quaestor een bevredigenden uitleg.
Ter vergadering verschijnt nu de Deputatie der Presbyteriaansche Kerk, die met blijdschap ontvangen
wordt.
De Voorzitter zegt dat de vergadering verheugd is
over de komst der Deputatie, en geeft haar flu de gele
genheid de vergadering toe te spreken.
Do Moderator der Presbyteriaansche Kerk spreekt
in ‘t Hollandseb, en vraagt om versehooning dat hij
zich in die taal niet goed uitdrukken kan.
Hij zegt dat wij allen ranken zijn in de G-roote Pres
byteriaansche Kerk van de wereld, en dat het hem
eene behoefte is do groete zijner Kerk over te brengen,
en te bidden dat het Hoofd der Kerk Zijn rijken zegen
doe rusten op de Ned. Geref. Kerk.
Dr. Porteus zegt dat hij zich bier thuis gevoelt, en
spreekt van de groote waardeering van ons Buiten- en
Binnenlandsch Zending werk door zijn Kerk. Hij
spreekt van de Ned. Geref. Kerk als de Nationale Kerk
van dit land, en dat het hun eon voorrecht is de groete
van hun Kerk over te brengen.
Een ander lid der Deputatie gewaagt vooral van bet
werk dat zij onlangs begonnen zijn to doen aan de weezen, en geeft eenige bijzonderheden aangaande dat
werk.
De Voorzitter zegt ten antwoord dat het ons aangenaam is do Deputatie to ontmoeten. Wij kunnen niet
vergeten wat wij verschuldigd zijn aan do Presbyt.
Kerk, en weten werkelijk niet of wij de namen Murray,
McGregor, Robertson moeten beschouwen als Schotsch
of Afrikaansch. Hij gevoelt dat van alle vormen van
godsdienst, de Presbyteriaansche do grootste is. Hij
verblijdt zich verder over do goede verstandhouding
die er bestaat tussohen do Scbotsche en Afrikaansche
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Zendelingen in Midden Afrika. Hij wenscht de Pres
byteriaansche Kerk toe Gods zegen op haar werk in ‘t
algomeen, en bij name aan de weezen, en vertrouwt
dat zij zal gaan van overwinning tot overwinning.
Hierop verwijdert zich de Deputatie.
Over Punt (b), Hot Theol. Studenten Ondersteu
flings Ponds, heeft de Commissie van Rekeningen niets
te rapporteeren.
Over bet “Grey” Ponds, Punt C, beveelt de Corn.
aan dat dit Ponds blijven zal voor opvoedings doelein
den; dat bet kapitaal onaangeroerd blijve, maar dat de
renten worden aangewend ter ondersteuning van be
hoeftige en minder begaafde jongelingen op bet platteland in do voortzetting hunner studien, onder voor
waarde door do Synode to worden bepaald.
Do Assessor maakt duidelijk dat dit Ponds sheen
mag worden gebruikt in overeenkornst met den geest
van do oorspronkelijke schenking, n.h as eon Ponds
orn jongelingen voor to bereiden tot Zendelingen of
Predikanten.
Verscheidene sprekers laten zieb hierover hooren, en
do gevoolens loopen zeer uiteen; sornrnigen willen dat
het Grey Ponds zal worden geutiliseerd om veel belo
vende jongelingen voort to helpen in do gewone yakken van onderwijs; anderen, dat wij jongelieden zullen
helpen, die niet zoo brilliant zijn; nog anderen dat wij
de gezonkene rnoisjes van ons yolk door do hulp van
dit Ponds zullen opheffen; nog anderen begunstigen d~
aanstelling van eon Commissie 0111 onderzoek to doen
naar do voorwaarden waarop dit Ponds oorspronkelijk
is gescbonken, en of do Synode bet recht zou hebben,
onder bestaande onistandigheden, bet tot een ander
doel aan to wenden.
Do discussie loopt uit op twee voorstellen :—
Eén van de Oudd. van Excelsior on Marquard, ten
effecte :—“Dat do aanbeveling van do Commissie van
Rekeningen worde aangerlomen.”
En één van de Oudd. van Bethlehem en Winburg,
dat luidt :—‘ ‘De vergadering besluito cone Cornrnissie
van drie leden aan to stellen om onderzoek to doen
waarvoor bet geld gegeven is en staande do vergade
ring rapport to doon.”
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Dit laatste wordt bet besluit der vergadering. Tot
loden dezer Commissie worden benoernd :—De Quaes
tor en de Predd. van Vredefort en Parijs.
Over Punt D: Ret Predikanten Weduwe Ponds en
bet Theol. Semin. Ponds, wordt niets gerapporteerd;
~ok niet over Punten E en F, daar dit laatste verwezen
is naar een Specials Commissie.
Naar aanleiding van deze zaak wordt het Rapport
.gehoord van de Commissie aaugesteld om een behoorlijk evonwicht te regelen tusschen bet Predd. Sustentatie en het Pensioen Ponds.

Rapport der
~
tatie

Dit Rapport wordt gelezen door den Assessor en bevat twee deelen : —
1. Ret Pensioen Ponds en de aanbeveling der Corn
missie omtrent de voeding van dit Ponds.
Op voorstel van de Oudd. van Philippolis en Harri
smith, besluit do vergadering :—“De aanbeveling van
do Comrnissie re Pensioen Ponds aan te nemen.”
2. Ret Sustentatie Ponds, en de aanbeveling der
Commissie orntrent de voeding van dit Ponds.
Op voorstel van den Pred. van Edenburg en den
Oud. van Fauresmith wordt besloten de aanbeveling
der Commissie ook hierorntrent aan te nemen.
Onder dit Punt beveelt de Commissie aan dat de
salarissen geregeld worden O~ Sen vaste basis voor de
volgende negen jaren. En ook dit voorstel wordt door
de vergadering aangenomen.
Weer komt aan de orde hot Rapport van de Cornmissie van Rekenrngen.
Over Punten 4, 5 en 6 wordt, met eenige kleine uit
~onderingen, zooals de afwozigheid van “vouchers,
vooruitbetalingen die zijn geschied, het Rapport door
~de vergadering met dank aangenomen.
Aan do orde wordt geplaatst de verdere behandeling
van het Rapport der Commissie voor de Binnenlandsche Zending.
Punt 5 C wordt door do vergadering aangenomen.
Onder Punt 6 (a) komt het volgende voorstel van
den Pred. van Vredefort en den Oud. van Luckhoff
“Aan het vorzoek van do Commissie re opnarne van
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het Reglement der Zending Kerk in een nieuwe uit
gave van cle Wetten der Moederkerk worde niet voI-~
daan.”
Dit voorstel ter tafel zijnde wordt bet tijd te verda
gen. De Voorzitter laat zingen Gez. 20 : 9, en de Oud..
van Clocolan doet het slotgebed.
J. D. KESTELL, Moderator Synodi.
G. W. B. v. D. LINGEN, n~sessor Synodi..
P. 8. v. HEERDEN, Scriba Synodi.

ACHTSTE ZITTING.
VRIJDAG, den 3den MEl, 1912, 10 uur v.m.
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Dc Voorzitter laat zingen Gez. 81 : 5, en de Pred.
van Theunissen gaat voor in ‘t gebed.
Dc notulen worden gelezen en goedgekeurd.
Afwezig zijn door krankheid de Oud. van Zastron en
de Pred. van Harrismith.
Aan de orde staat nog het voorstel van den Pred.
van Yredefort re opname van het Reglement der Zen
ding Kerk in een nieuwe uitgave van onze Wetten.
Over dit voorstel wordt het woord gevoerd door ver
scheidene sprekers, sommigen van wie ten gunste van
de opname spreken, en anderen er tegen.
Bij de stemming blijkt het dat dit voorstel bet be
sluit der vergadering wordt.
Aan de orde kornt Punt 6 (h) van het Rapport der
Zending Commissie met betrekking tot de uitgave in
het Sesuto van het Zending Reglement. Op voorstel
van de Predd. van Bethulie en Philippolis wordt beslo
ten —“Dat aan bet verzoek der Commissie worde
voldaan.”
Onder Punt II. (1) worden eenige mededeelingen
gedaan aangaande de ordening en bevestiging van
eenige Zendelingen.
Hier moot worden aangemerkt dat Eerw. Willemse
niet is te Jagersfontein, maar to Koffyfontein. Verder
worden dit Punt en ook 2 en 3 voor kennisgeving aan
genorflefl.
Naar aanleiding van Punt 4 (a) wordt het volgende
voorstel aangenomefl van de I redd. van Jacobsdal en.
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Bethlehem :—Sub-sectie 4 onder II. (Algemeen) (a)
van het Rapport der Binnenlandsehe Zending Corn
missie worde aldus gewijzigd :—“zullen afgevaardigden
naar
mogen afzenden.”
En hioronder regelt de Voorzitter dat er bijgevoegd
zal worden “afgevaardigden met adviseerende stem.”
Naar aanleiding van Punt (b) onder dit hoofd, besluit
do vergadering op voorstel van de Predd. van Bloem
fontein en Boshof :—“De aanbeveling der Synodale
Zending Commissio voor hot Binnen.land worde aange
nomen.”
Nu wordt de gelegenheid gegeven aan Ds. J. W. G.
Strasheim, de afgevaardigde van de Transvaalsehe
Kerk, om de vergadering toe te spreken. Hij doet dit
op zeer hartelijke en innige wijze. Hij zegt dat het
hem eene groote eer is de groete van zijn Kork over te
brongen. Van oude tijden was hij in zeer vriendschap
pelijke aanraking met vole leden dezer vergadering, en
de wederontrnoeting is hem een groote vreugde.
Dc Kerk in Transvaal waardeert wat de Kerk in den
Vrijstaat doet voor de Sabbatsheiliging, voor onder
wijs in de Moedertaal, wat geheel volgens de Schrift
is, voor de stichting van nieuwe gemeenten, indus
trieële scholen, weeshuizen, en op ‘t gebied cler Zen
ding. Gelijk do Vaal Rivier wordt gevoed door stroo
men uit den Vrijstaat, zoo rekent de Transvaal op de
hulp der Vrijstaatsche Kerk. Dc strekking is steeds
noordwaarts. Gedurig komen er leden uit de Kerk
aihier naar de Kerk over de Vaal. Hij geeft eenige
belangrijke statistieke mededeelingen, omtrent de Zus
ter Kerk in de Transvaal, en verhaalt hoe dat die Kerk
hare werkzaarnheden uitbreidt in Britsch en Duitsch
Oost Ofrika. De Arbeids Kolonie, en do Weeshuizen
te Langlaagte en Potchefstroom, zijn in bloeienden
toestand, en doen een gezegend work. Ten spijte van
vole nieuwe seoten en invloeden, blijft do Kerk go
trouw aan do grondwaarheden des Evangelies.
Hij spreekt met teedere hoMe van wijien Prof. N.
J. Hofmoijr en Dr. A. Murray, en zegt dat do nage
dachtenis van mannen uit do geschiedenis van dit land,
zooals Sarel Celliers, ook in Transvaal hoog wora~ ge
ëerd. Een groot gevaar droigt do Kerk in do Trans
vaal, en dat is do materialistischo geest van doze
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De Assessor
.antwoordt.

Doop Ocr
Ethiopisehe
Xerk.

eeuw. Velen lezen den Bijbel niot meer, en bezooken
hot Ruis des Heeren niet meer. Vandaar dat er zoo
veel doodschheid is op geestolijk gebied. Al ir de
organisehe Vereeniging der Korken ditmaal geen vol
dongen feit geworden, toch zijn wij é~n, en die eon
hoid duurt voort.
Hij eincligt zijn hartelijke toespraak, die telkens door
de vergadering werd toegejuieht, door den Moderator
als vertegenwoordiger der Kerk in den Vrijstaat, na
mens zijn Kork een warmen handdruk te geven onder
hot uitsproken van een zegenwenseh.
Do Assessor beantwoordt doze toespraak niet mindr
hartelijk, en op do hem eigenaardig weisprekondo wijzL
geeft hij uitdrukking aan de gewaarwordingen der lief
do tegenover de Zuster Kerk in de Transvaal. Be schei
ding tusseben die twee Kerken is eigenlijk geene schei
ding. Liggende tussehen de Kaap Kolonie en de Trans
vaal, beeft de Vrijstaatscho Kerk aan den eenen kant
de teekenen van grijsheid, en aan den anderen kant do
blakende tinten van eon vroolijke jeugd. Toob staan
wij vast bij bet voorvaderlijk geloof, en bestrijden den
gemeensehappelijken vijand. Hij vraagt den Brooder
afgevaardigde om wederkeerig onze groeten to brongen
aan zijn Kerk, en haar to verzekeren van onze weder
liefde.
Onder Punt V. (a) Rapport van do Binnenlandsehe
Zending Gommissie wordt aanbevolen dat bet besluit
dor Kaapsche Kerk, re den Doop der Ethiopisehe Kerk,
door onze Kerk zal worden overgenomen.

Na de Pauze :—

Ds.G.fluro.

Wordt verlof van afwezigheid toegesta~n aan den
Assessor, en do Predd. van Bothaville en Luokhoff op
Zaterdag morgen, en aan den Prod. van Trompsburg op
Maandag n.m., en Dinsdag a.s.
Eon verzoek van den Pred. van Edenburg om revisie
van hot besluit heden morgen genomen over Punt VI.
(a), wordt geweigerd.
Wegens do krankheid van den Pred. van Harri
smith, wordt do vordere behandeling van hot Rapport
der Binnenlandsche Zending Gommissie uitgosteld tot
Maandag.
Do Voorzitter best eon brief van Ds. Hugo, den
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Pred. van Colesberg, meldende dat hij als afgevaar
digde van de Kaapsche Kerk op a.s. Maandag hier
denkt aan to komen.
Do Voorzitter stelt flu aan de orde bet Rapport van
de Synodale Zending Commissie voor het Buitenland.
Tht Rapport wordt gelezen door den Pred. van Dewets
dorp, en bevat zeer veel dat belangrijk, interessant en
bemoedigend is. Ret wordt door de vergadering ont
vangen, en punt voor punt behandeld.
Punt I. wordt voor kennisgeving aangenomen, terwiji de vergadering zich verheugt over den vooruit
gang waarvan mededeeling wordt gedaan.
Punt II. Do afvaardiging van Ds. C. D. Murray
naar one Zendingveld, getuigt dat uit zijn Rapport men
verneemt van grooten zegen op bet werk.
Punt III. maakt melding van do gevreesde slaapziekte in do nabijheid van een of twee onzer Staties in
Noord Oost Rbodesië.
Onder Punt IV. worden zeer gunstige mededeelingen gedaan omtrent do boerderij in verbãnd met onze
Zending. Dit work wordt een vruchtbare bron van
inkomst voor onzo Zending in die gewesten.
Punt V., bevattende statistieke opgaven, wordt voor
kennisgeving aangenomen.
Bij Punt VI. verneemt do vergadering dat twee
arbeiders dringend noodig zlJn, en dat £3,000 wordt
vereiscbt om bet werk in stand to houden. Dit geeft
aanleiding tot eon belangrijke discussie, in den loop
waarvan men verneemt van de medewerking van de
Mannen en Vrouwen Zending Bonden, en waarulj
eenige wenken worden gegeven, hoe bdlangsfellin~ ~n
onze gemeenten op to wekken voor de Zending.
Eon voorstel van den Pred. van Kestell en den
Oud. van Marquard, komt ter tafel, en luidt als volgt:
—“Dc Zending Commissie voor bet Buitenland geve
elk jaar op eon gezetten tijd aan elken Kerkeraad een
opgaaf van de totale sommen (onder hoofden verdeeld)
benoodigd voor de instandhouding van do Zending in
hot Buitenland, opdat de Kerkeraden in staat mogen
gesteld worden om to berekenen wat bun pro rata. deelen zijn.” Dit voorstel, echter, wordt verworpen.
Onder Punt ~ wordt gevonden eon aanboveling
der Commissie met betrekking tot de aanstelling van
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een Permanenten Zending Sekretaris. Daarbij worcit
vermeld dat de Mannen Zending Bond de som van
£250 p.a. voor drie jaren heeft gewaarborgd voor dit
doel.
Beschrijvingspunt K. 12, van den Westelijken Ring,
met betrekking tot de aanstelling van een Predikant
om zich bepaald te wijden aan de bearbeiding onzer
jonge mensehen, wordt hiermede in verband gesteld.
Na eenige bespreking, echter, regelt de Voorzitter
dat alleen de vraag omtrent de aanstelling van een
Permanenten Zending Seliretaris aan de orde zal zijn.
De Rechts Commissie levert flu haar Rapport in,
iriet betrekking tot de gemeente Conferentie op e.k.
Zondagavond
Zij beveelt aan als onderwerp: “De Toestand der
Kerk,” en dat de behandeling zal zijn als volgt:—
1. Aanwijzen wat de Kerk behoort te zijn. Spreker:
Fred. van Panjs.
2. Aantoonen dat de Kerk niet is wat zij behoort te
zijn. Spreker: Fred. van Ventersburg.
3. Letten op de oorzaken hiervan. Spreker: Fred.
van Wepener.
4. Den Weg aanwijzen waar~angs zij worden han,
~vat zij behoort te zijn. Spreker: Fred. van Boshof.
Punt VIII. is nog aan de orde terwiji het tijd wordt
te verdagen. De Voorzitter zegt dat hij aan de orde
stelt op morgen: het Rapport van de Zondagsschool
Commissie, en van de Commissie voor Colportage.
Hij Iaat zingen Gez. 155 : 5, en de Oud. van Brandfort doet het slotgebed.
J. D. KESTELL, Moderator Synodi.
G. W. B. v. D. LINGEN, Assessor Synodi.
P. S. v. HEERDEN, Scriba Synodi.

NEGENDE ZITTING.
ZATERDAG MORGEN, den 4den MEl, 1912.

Nctulen.

De Voorzitter laat zingen Gez. 130 : 1, en de Pred.
van Fouriesburg gaat voor in hat gebed.
De notulen wordeii gelezen, en er wordt herinnerd
dat de behandeling van ‘t Rapport der Binnenlandsehe
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:Zending Coxñmittee is uitgestold omdat do Prod, van
Harrismith, die krank is, lid is dezer Commissie. Ook
moot aangeteekend worden dat ~C3,OOO jaarlijks benoo
digd is tot voortzetting onzer Zending in ‘t Buiton
land.
Hierna worden do notulen goedgekeurd en getee
kend.
Aan do orde stelt de Voorzitter bet Rapport van de Rapport Zend.
Zending Commissie voor ‘t Buitenland.
Naar aanleiding van de aanstelling van een Algemee
nen Zonding Secretaris, en bet aanbod van den Man- Ale. Zending
Sekretaris.
nen Zending Bond, komt bet volgende voorstel van den
Pred. van Parijs en den Oud. van Ficksburg, dat na
eenige discussie ‘t besluit der vergadering wordt
“Doze vergadering besluit aan de Synodale Commissies
voor bet Binnen- en Buitenland op to dragen, om een
Algerneonen Zending Secretaris aan te stellen.”
Do Pred. van Yredefort herinnert do vergadering dat
een bijzonder Reglement zal moeten worden opgesteld Sekretaris.
met bet oog op ‘t ambt en de werkzaambeden van
zoodanige.n Secretaris. Hij stelt voor, ondersteund
-door den Pred. va-n Wepener :—“Eene Commissie wor
do benoemd orn nog staande deze vergadering eon Re
glement op te trekken in verband met hot ambt van Corn. om zoo
Zending Secretaris, do workzaamheden er can verbon- ~~ment op
den, omscbrijvendo, en bepalendo onder welk toezicbt te stellen.
de Secrotaris zal staan.” Dit voorstel wordt door do
vorgadering aangonomon.
Naar aanleiding van Besehrijvingspunt K. 12, van &rbejd van
-den Westelijken Ring, kornen er twee voorstellen tee jongeujed~.
tafel: Eon van den Prod, van Bethlehem en den
Scriba :—“De aanbeveling van do Rechts Commissie
wordo aangenornen, en aan do Predd. on Kerkeraads
loden worde aanbevolen van tijd tot tijd een Predikant
uit te noodigen hunno gerneenten to be-zoeken, meer
bopaald mot hot oog op do jongolieden.”
Eon tweode, van de Prodikanten van Boshof en We
poner :—“De aanbovoling van de Rechts Commissie
worde aangenomen.”
Tot stemming gobracht wordt het laatsto voorstol bet
besluit der vergadering.
Punt 9 van hot Rapport der Zending Commissio voor
‘t Buitenland wordt voor kennisgeving aangenomen,
- en hiermede is dit Rapport afgehandeld.
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Met bet oog op dit afgehandeld Rapport, wordt door
de vergadering aangenomen het volgende voorstel van
den ired. van Hoopstad en den Oud. van Kopjes :—
“Met groote belangstelling en innige dankbaarheid
jegens den Heer der Kerk, heeft deze vergadering ken
nis genomen van hetgeen door onze Kerk in het Zen
dingveld gedaan wordt; zij betreurt het ten zeerste dat
terwiji deze zaak de ernstige aandacht van al onza
Kerkeraden vereischt, zij door enkele Kerkeraden niet
behoorlijk behartigd, en door anderen bepaald verwaar
loosd wordt; zij draagt dit werk met de werkers en
werksters verder den Heer der Kerk, en de hartelijke
ondersteuning aller kinderen des Heeren op. Ook
spreekt deze vergadering hare waardeering uit over
diensten door de Buitenlandsohe Zending Commissie
attn onze Kerk bewezen.”
De gelegenheid wordt nu gegeven aan den Pred. van
Parijs om aan de vergaclering bet een en ander mede
te deelen omtrent het werk in ons Zendingveld dat hij
bezocht heeft. Hij spreekt met groote ingenomenheid
van de toegewijdheid van de mannen en vrouwen die
aldaar arbeideri, van hunne opofferingen en de spaar
zame wijze waarop zij leven en bet geld ter hunner
beschikking besteden.
Hij vertelt dat de inboorlingen worden geleerd zelven
bij te dragen tot de ondersteuning van dit werk. Hij
beaamt wat te voren is vernomen van den ijver en
ondernemings geest van den Zendeling-boer en maakt
aan de vergadering duidelijk hoe de scholen daar zijn
ingericht. Hij kwam onder den indruk dat er dna
noodkreten waren
1. Van verlorengaande zielen.
2. Van Zenclelingen die verlangen naar huip.
3. Van Chnistenen uit de Heidenen, die om stichte
lijke boeken vragen.
Hij brengt de liefde groeten van de arbeiders en de
Chnisteiien in bet Zendingveld.
De Voorzitter danlit hem voor zijne mededeelingen,
waardoor de vergadering een beter denkbeeld krijgt
van wat er gedaan wordt.
Vervoigens wordt gelezen door den Pred. van Zastron
het Rapport van de Commissie voor Zondagsscbolen.
Met belangstelling wordt vernomen wat in elke ge-
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meente voor de kinderen wordt gedaan, en de volgendo
bijzonderheden worden o.a. in dat Rapport vermeld:—
Daar zijn 510 Zondagsscholen, 12,613 Leerlingen, 998
Onderwijzers(essen), en de som van ruim £380 word
gecolleeteerd.
Dit Rapport wordt verder door den Voorzitter aan
do orde gesteld op Maandag, alsook de verdere behan
deling van het Rapport der Binnenlandsehe Zending
Commissie, aismede de aanbevelingen van den Fedo
ralen Raad is de Legitimatie van Predikanten.
Ook komt nog hot volgende voorstel van de Predd.
van Philippolis en Bethulie :—“De vergadering govo
toestemming, dat op e.k. Maandag hot hesluit re terug
trekking van Staats toelaag aan onze Kerk, in rovisie
worde gebracht.”
Ds. Strasheim ontvangt do gelegenheid eon kort
afscheidswoord tot do vorgadering to richten, en wordt
nog eons door den Voorzitter be.dankt voor zijn over
komst.
Tot leden van do Commissie tot do opstelling van
eon Reglement met het oog op den Zendrng Sekretaris,
worden benoemd do Predd. van Harrismith, Dewetsdorp en Bloemfontein.
Do Voorzitter doet zingen Gez. 1 : 4, en de Oud.
~ en Steynsrust doet het gebed.

Ds. Strasheirn
~

A1t~. Zend.
Sekretaris
Corn. voor
Reglernent.

J. D. KESTELL, Moderator Synodi.
G. W. B. v. n. LINGEN, Assessor iSynodi.
P. S. VAN HEERDEN, Scriba Synodi.

TIENDE ZITTING.
MAANDAG, den Gden MEl, 1912, 10 LJur v.m.
Do Voorzitter doet zingen Ps. 25 : 4, en do Pred.
van Fauresmith doet bet gebeci.
Do notulen worden gelezen en goedgekeurd.
Notulen.
Ds. i\Iinnaar is afwezig wegens krankheid.
Aan do orde is het Rapport van do Comrnissie van ~ dsdiernt
Revisie. Naar aanleiding van Beschrijvingspunt L. (i), V~rslagen.
worclt door doze Conimissie aanbov6len :—“Dat dit Be
schrijvingspunt aangenomen worde.”
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~oorsteL~indeWep~ner.

Ds.G.J.Hugo.

Registratie
~~e1ingen.

Statistiek.

Aangekomene
Lidmaten.

Pen~en~en
Weduwen
Fends.

Art. 325: 5

Op voorstel van den Pred. en den Oud. van Bloem
fontein, wordt deze ~aanbeveling door de vergadering
aangenomen, en zullen de Godsdienst Versiagen niet
meer voor de Synode dienen.
Near aanleidirig van de vraag of de opgestelde Gods
dienst Versiagen in deze Synode zullen worden gele
zen, besluit de vergadering, op voorstel van de Predd.
van Kroonstad en Philippolis, dat het niet zal gesehie
den.
Dc Oudd. van Wepener en Ficksburg geven kennis
van het volgende voorstel aan ‘t einde der vergadering:
—“Dc Synode drage bet op aan de Rings Scribas om
aan iedere Synodale Vergadering een beknopte semenvatting van de Godsdienst Versiagen in hunne respec
tieve Ringen van het vorige jeer voor to leggen.”
Ds. G. J. Hugo, de afgevaardigde van de Kaapsche
Kerk, komt ter vergadering, wordt door den Voorzit
ter hartelijk verwelkomd, en hem wordt een eereplaats
aangeboden.
Naar aanleiding van Beschrijvingspunt 2, van den
Kerkeraad van Lindley, beveelt de Commissie van
Revisie can dat dit Beschrijvingspunt niet worde aan
genomen, en op voorstel van de Predd. van Bethulie
en Edenburg besluit de vergadering hiertoe.
Met bet oog op Beschrijvingspunt 3, van den Pred.
van Heilbron, wordt de aanbeveling van de Commissie
van Revisie aangenomen.
Onder Besehrijvingspunt 6 wordt op voorstel van
de Predd. van Bloemfontein en Bethuhe de aanbeve
ling van de Commissie van Revisie aangenomen, n.I.:
—“Dit Beschrijvingspunt worde niet aangenomen.”
Besehrijvingspunt 7. De aanbeveling van de Corn
missie van Revisie is, dat dit Beschrijvingspunt niet
worde aangenomen, en op voorstel van den Pred. en
den Oud. van Bloemfontein, besluit de vergadering als
volgt :—“Aangezien do grondesi, waarop bet Beschrij
vingspunt van den Kerkeraad van Bethlehem rust,
gansch incorrect zijn, wordt de aanbeveling van tie
Commissie van Revisie aangenomen.”
Beschrijvingspunt 8. Hieronder komt een voorstel
van den Pred. en den Oud. van Reitz, dat eehter niet
de goedkeuring der vergadering vindt, n.l. :—“Dit Be
schrijvingspunt 8 worde aangenomen.”

Beschrijvingspunt 10 wordt uitgesteld tot latere be
handeling.
Beschrijvingspunt ii. Op voorstel van de Pred).
van Hoopstad en Fauresmith wordt besloten dit Be
dehrijvingspunt aan te nemen, en de woorden “uur,
op eenigen,” worden geroijeerd in Art. 165, linea
1 en 2.
Beschrijvingspunt 12. Op voorstel van de Predd.
van Petrusburg en Philippolis, besluit de vergadering
dit Beschrijvingspunt niet can te nemen.

Uurvoor

Na de Pauze
Geeft de Pred. van Buitfontein kennis dat hij aan t Voorstel Fred.
eind der vergadering het volgende voorstel zal doen re Buitfontein.
Artt. 76, 387, punt 4, enz. : —De benaming Predikan
ten Sustentatie Fonds worde veranderd in, of “Sus
tentatie Fonda” (vergelijk Art. 392 : 5), Of “Gemeento
Sustentatie Fonds,’’ Of “Sustentatie Fonds cler Kerk’’
(vergelijk Art. 72 : 15, 1 : b).
Aan de orde komt Beschrijvingspunt 14.
Naar can
leiding van dit Beschriiving~punt besluit de vergade~
ring op voorstel van de Predd. van Bloemfontein en a:Lnneming.
Parijs :—“De aanbeveling van de Commissie van Re
visie omtrent Besehrijvingspunt 14 worde nan gen o
men, met hijvoeging van do volgende zinsnede :—
‘om gewiebtige redenen mag de Kerkeraad in speciale
gevallen gewone leges vorderen’.’’
Naar aanleiding van eenige voorstellen gecIaan door
de Commissie van Revisie, aan ‘t eind van haar Rap
port, besluit de vergadering onder Punt 1 de benarning
“Oranje Vrijstaat” in bet Wetboek te stellen in plants
van “Oranje Rivier Kolonie.”
Het voorstel onder Punt 2, nI. de herziening van Reg1emen~
Artt. 224 tot 230, wordt aangenomen, op vooratel van
de Predd. van Hoopstad en Edenburg. En do Coin- Gemeente:,.
missie van Revisie wordt door den Voorzitter benoornd
om staande de vergaderh~g hieromtrent een Reglement
op te trekken.
Punt 3. Hieronder besluit de vergaderina de woor- ~iesc1?rapt:
Ind~en niet
den in Art. 45 : 29 (e) indien met betden’’ te sehrap- beiden.”
Art.
45. 99 (1.)
pen.
Onder Punt 4: “Verleenen van Pensioen” besluit Verleenen van
de vergadering op voorstel van den Pred. en den Oud. Pensicen.
150: 7 en Art.
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van Bethulie :_“BeschrijvingSpUflt 4 van de Coni~
missie van Revisie, re herziening van Art. 150 : 7 en
0, worde aangenomen.”
En de Voorzitter benoemt de Commissie van Revisie
om dit werk te doen.
Hiermede is het Rapport van de Commissie van Re
visie afgehandeld, en wordt haar door den Voorzitter
de dank der vergadering gebracht voor ‘t werk dat zoo
degelijk werd gedaan.
Rapport van
Rechts Corn.
Aan do orde kornt het Rapport van de Rechts Corn
missie re Verzoekschriften.
Petit~e van CU
~ Petitie van Oud-Kerkeraadsledefl du Toit en v. d.
der Spuy re
Spuij betreffende Halleluja Liederen.
Hieromtrent rapporteert de Commissie dat er wel
gevaar bestaat dat onze kinderen ontvreernd worden
aan onze Pss. en Gezz., wanneer uitsluitend deze lie
deren worden gezongen bij kinderdiensten en Zondags
seholen.
~
En ondei Punt 2 geeft de Commissie aan de hand,
dat eene Commissie worde benoemd orn den inhoud en
de leer van die Liederen te onderzoeken. En de ver
gadering besluit op voorstel van de Predd. van Jacobs
dal en Parijs :—“De aanbeveling van do Rechts Corn
missie Punt 1 re Halleluja Liederen worde aangeno
men.”
Ofld~Z~k
Halleluja
ie eren.

Verz1~ek~ca~ift
3.duToit pm
voller Pensioen.

Verzoek van
A.JWeidOrna1~,
~
sgtell~ken

Met betrekking tot de aanbeveling der Rechts Corn
missie dat een Commissie van onderzoek sal worden
aangesteld besluit de vergadering als volgt, op voor
stel van de Predd. van Kroonstad en Edenburg :—
“Punt 2 van het Rapport van de Rechts Commissie re
Halleluja Liederen worde aangenomen, en eene Corn
missie benoemd, orn zoo spoedig mogelijk rapport hier
omtrent te doen aan de Hg. Eerw. Synodale Corn.
missie.’’
Naar aanleiding van bet verzoekschrift van 1)s. E.
A. J. du Toit, rapporteert de Rechts Commissie dat
zij.. geen vrijrnoedighe~d gevoelt om san te bevelen dat
san dit verzoelc sal worden voldaan. En op voorstel
van do Oudd. van Edenburg en Kestell besluit de ver
gad cnn dienovereenkofli sti~.
U
Met bet oog op bet verzoek van A. J. Weidaman
kiagenda over eon nitsnraak van don Westelijken Ring,
rneent de Reehts Commissie dat dit goon appèl is, om
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~4at aan de eischen der wet niet is voldaan, en zij be~
veelt, derhalve, aan dat dit verzoek niet in behandeling
worde genomen. Dit wordt ook het besuit der verga
dering op voorstel van de Predd. van Petrusburg en
Philippolis.
Naar aanleiding van een brief van de Presidente der Brief
van
Presidente van
Oranje ~ rouwen \ ereeniging, aan de Synode steun o.v.v.
belovende in hare pogingen tot meerdere heiliging van
den dag des Heeren, besluit de Synode, in overeen
komst met de aanbeveling van de Reohts Commissie,
om den inhoud van dezen brief met dank te erkennen.
Ter tafel komt verder eon brief van den O.V. Zending Itapport van
Bond, eenige mededeelingen doende, aangaànde he~ ~
Zead.
werk van die Vereeniging gedurende het laatste jaar.
Die Bond heeft flu takken in 37 gemeenten, met een
ledental van 1800.
In het laatste jaar is bijeen gebracht de sorn van Dank aan
£2,300 voor de Zending en liefdadigheids doeleinden. Zend.
Oranje Vr.
Bond.
Op voorstel van de Predd. van Dewetsdorp en Reitz
besluit do vergadering :—‘ ‘Do Synode spreke hare har
telijke waardeering uit van bet werk door den O.V.
Zending Bond gedaan, en hare ondersteuning aan ons
Binnen- en Buitenlandsch Zending werk.”
De Voorzitter leest nu den geloofsbrief van Ds. Hugo D~.G.J.Hugo,
van Oolesberg.
va~i Colesberg, waarin wordt gezegd dat hij door de
Kaapse Kerk is afgevaardigd oin de groete van die Kerk
over to brengen, en de Voorzitter zegt dat hij hem later
do gelegenheid zal geven de vergadering toe to spreken.
Nu wordt weer aan de orde gesteld bet Rapport van Rapport van
de Synodale Zending Commissie voor bet Binnenland.
~~C0m
I3innenland.

Onder Punt 5 van dit Rapport beveelt de Zending
Commissie aan dat bet besluit van de i\aapsche Kerk ye
den Doop der Ethiopisehe Kerk door deze Synode zal
worden overgenomen. Na eenige discussie over deze
~aak, komt er eon voorstel van den Pred. van Vredefort
en den Oud. van Winburg, n.I. “Het eerste dee] van
de aanbeveling van de Zending Commissie worde aan
genomen.” Dit voorstel, echter, wordt door de verga
dering verworpen, en daardoor weigert do vergadering
de Etbiopisohe Kerk als een Christelijke Kerk to erken
non.
Onder Punt 6 van dit Rapport wordt door den Prod.

Doop der
~er~aapsche

Besluit der

Stofberg
Gedenk-school.

van Edenburg gelezen het versiag van de Stofberg
Gedenk School.
Punt (a) van dit verslag wordt voor kennisgeving
eangenonien.
In verband met Punt (b) wordt aan de orde gosteld
Beschrijvingspunt L. 4 van den Pred. van Heilbron:—
“Do Commissie van Revisie beveelt aan dat dit Be
schrijvingspunt aangenomen worde, en dat or lange
dien weg ondersteuning worde verleend aan de Stof
berg Gedenk School.”
Daar echter do tijd verstreken is zegt de Moderator
dat hij doze zaak voor morgen aan de orde stelt.
Hij laat flu zingen Gez. 155 : 5, en do Oud. van
Kopjes doet hot slotgebed.
J. D. KESTELL, Moderator Synodi.
G. W. B. v. LINGEN, Assessor Synodi.
P. S. v. HEERDEN, Soriba Synodi.

ELFDE ZITTfNG.
DINSOAG, den 7den MEl, 1912, 10 uur v.m.

Notulen.

Predikant van

~
afwez~gheid.
Aanmerlcingen
van Redacteur
“Kerkbode”

Do Voorzitter doet zingen Gez. 4
1, en do Prod.
van Villiers doet het gebed.
De notulen worden gelezen en na do aanmerkingoll
dat Beschrijvingspunt L. 6 niet is aangenomen, en dat
Art. 49 foutievelijk is genoemd voor Art. 45, worden
do notulen goedgekeurd en geteekend.
Do Oud. van Kroonstad is afwezig wegens krank
heid.
Aan den Pred. van Wepener wordt verlof van afwe
zigheid gegeven wegens ziekte in zijn huis.

Op voorstel van den Pred. van Frankfort en den Oud.
.
van Fauresmith besluit do vergadermg
Deze Hg.
Eerw. vergadering benoerne eon Commissie om do
aandacht to geven aan zekere aanmerkingen op Predd.
en Kerkeraden van ouze Kerk door den Redactour van
do Kerkbode, in de uitgave van 2 Mei, 1912, onder t
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Hoofd: “Be Kerkvereeniging mislukt,” gemaakt, en
daarna met een eanbeveling voor haar to komen.”
Be Oud. van Smithfield geeft kennis van ‘t volgende
~I~ud.
voorstel aan bet eind der vergadering :—“De Hg. Aanrandin~gv.
Kleurlingen op
Eerw. Synode nadere de Regeering des lands in ver- blanke
band met het toenemend onheil van aanrandingen door Vrouwen.
kleurlingen op blanke vrouwen, en zelfs kinderen, met
onzedelijke bedoelingen gepleegd.”
Aan do orde wordt gesteld ‘t Rapport van de Syno- Stoiberg
Gedenk-school.
dale Zending Commissie voor t Binnenland, Punt 6,
“Be Stofberg Gedenk School.”
Hieronder komt er een voorstel van den Pred. van
Harrismith dat door de vergadering niet wordt aange
nomen, n.I. :—“De aanbeveling van de Binnenland
sche Zending Commissie Punt 6 (b) worde aangeno
nien.’’
Ook een voorstel van den Pred. van Heilbron, en den
Oud. van Heilbron wordt door de vorgadering verwor
pen :—“De aanbeveling van de Commissie van Revisii
worde aangenomen.”
Be Pred. van Luckhoff geeft kennis van do volgende
vraag aan ‘t eind dor vergadering :—“Punten 2 en 3
van Art. 53 worden duidelijker en vollediger gesteld.’ n 2 enS.
Als Commissie van Onderzoek, betreffende de Halle- Corn v~n
luja Liederen, wordt de Commissie van Revisie door onderz~ek r~
den Voorzitter benoemd.
En als Commissie om onderzoek te doen naar de uit- Com.re
latingen van do Kerkbode re Kerk Vereeniging, de
~ van
Predd. van Reitz, Kestell en Frankfort.
Ker~bode”
over Kerk
V ereeniging.”

Aan do orde komt Punt 6 (C), en hieronder wordt do
aanbeveling van do Zonding Commissie aangenornon.
Eenige sprekers die do Stofberg Gedonk School hebben bezocht, geven gunstigo mododoolingon omtrent
den geest die daar hoerscht, do gohoorzaamheid die or
govonden wordt, de werkzaamhoid dor leerlingen on
omtrent hot onderwijs dat or medegodoeld wordt.
Na oenige discussio onder dit punt, stapt men or
van af.
Punten 7, 8 en 9 worden voor kennisgeving aango
nomen.
Under Punt 10: “Fondsen,” verneemt de vergado-

Rapport Bin.
Zend. Corn.
Stofberg
Gedenkschool.

~
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zendeling Ross
Deelnoming
der Verg.
~

Saiari~—

ring dat de balans op 31 Maart j.I. in de kas £167 3s.
6d. hedroeg.
De vergadering gaat over tot de behandeling van
Hoofdstuk III. : “Witzieshoek.”
Punt 1 wordt voor kennisgeving aangenomen.
Onder Punt 2 betuigt de vergadering bij monde van
den Voorzitter haar innige deelneming met den Broeder
Ross in zijn zware beproeving.
Onder Punt 3 wordt het volgende voorstel van den
Pred. van Harrismith en den Oud. van Steijnsrust door
de vergadering verworpen, n.1. :—“De gemeente van
Witzieshoek worde toegelaten tot de Zending Kerk toe
te treden, zooals door de Zending Commissie aanbe
volen.”
Punt 4 wordt voor kennisgeving aangenomen.
Punt 5 lokt bet volgende voorstel uit van de Predd.
van Reitz en Bultfontein:—”De Synode spreke bare
overtuiging uit dat de Zending gemeente te Witzies
hoek behoort bij te dragen tot het salaris van 1 -re~
Zendeling, en drage bet aan de Binnenlandeche Zending Commissie op deze gemeente aan te sporen jaar
lijks een deel van het salaris van den Zendeling to
vinden.”
De verdere bebandeling van deze zaak blijft over
staan tot na de Pauze.
Bij bet horvatten van de werkzaamheden

Na de Pauze :—
OezeiIige
Bijeenkomst
in Normaai
School.

Wordt gelezen eene uitnoodiging van den Direeteur
.
van Onderwijs tot een gezellige bijeenkomst in bet
Normaal College, op Donderdag avond e.k., die door

Tijd voor

de vergadering wordt aangenomen.
Op voorstel van den Pred. van Thaba ‘Nchu besluit
do vergadering op e.k. Vrijdag avond te sluiten.

or

Ds.Hugo
~

Kerk~an ‘t

Bij de verdere bespreking van Punt 5, Hoofdstuk
III.: “Rapport Binnenlandscbe Zending Commissie,
wordt bet voorstel van de Predd. van Reitz en Bult
fontein bet besluit van de vergadering.
De Voorzitter geeft flu bet woord aan Ds. G. J.
Hugo, den afgevaardigde der Kaapsohe Kerk. Bij heti
overbrengen van de groete der Moeder Kerk, brengt hij
zijn boodsehap onder het beeld van het huisgezin te
Bethanie. In dat huis~ezin
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(1) Is vooreerst do kranke broeder, en bier gewaagt
hij van de melaatschen, doofstommen, blinclen, armen
en gevallenen en van wat de Kerk voor dezulken doet.
(2) Ook de dienende Martha: cle Moeder Kerk doet
wat zij kan om bet werk van een dienares te verrichten. Ruim £1,800 is bijgedragen ter onderstouning
van bulpbeboevendo gemeenten, en ever de £20,000
ten behoove van de Zending.
(3) Ook de stub Maria is in dat Kerkelijk huisgezin.
Er is een diep verlangen bij de Moeder Kerk naar een
hooger en meer krachtvol geestelijk leven. Daar is do
Kweelcschool met een grooter aantal studenten dan
ooit to voren. IIij maakt ook melding van de Predd.
Conferentie to Stellenbosch.
(4) Daar is ook do Vriend van het huisgezin: Jezus
Do Zoon van God wordt door de Kerk gekend en g~
ëerd. Zij is overtuigd van Zijn almacht, wijsheid en
liefde.
Dc pols van de Moeder slaat recht. Al is do Kerk
Vereeniging niet doorgegaan, zijn wij toch niet ver
cleeld en wij kunnen veel doen om elkander behuip
zaam te zijn in den gemeensehappelilken strijd.
Den Moderator eon hartolijken handdruk govend~,
verzekert hij hem, als vertegenwoordiger der Kerk al
bier, van do liefdo der Moeder, en geeft ale afscheids
woord dit: ‘‘Wees sterk, en laat one sterk zijn voor
ons yolk en voor de steden onzes Gods.”
Hierop antwoordt de Scriba, op verzoek van den
Voorzitter, waarna do Voorzitter doet zingen Gez.
69 : 6.
Bij de verdere behandeling van Punt 5, aarizoek on~
verhooging van salaris van den Zendeling to Witziesr
hook, verneemt do vergadering dat zijn salaris £2~0
‘s jaars is, en dat hij ook hot vruchtgebruik hooft van
500 morgon gronds.
Na eenige discussie over doze zaak, komen twee
voorstellen tor taf ci
1. Van do Predd. van Edenburg en Bethulio :—“Do
vergadering stemme toe in do verhooging van hot sala
ris van onzon Zendeling to Witzioshoek tot £300, en
~dat die £50 kome uit zijn gerneente.”

~
~ee1d van bet
~

De Soriba
antwoordt.

Zending
Witzieshoek.
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B. P. van
Kerkeraad ‘ran
Luckhoffrc
?~~oek.

Vraaeaan
~
Parijs.
~aP~o~t Bin.
en

,

orn.

~ankder
~
Corn.

Rap orty. den

Registers.

2. Van den Oud. van Bethlehem en den Pred. vans
Reitz :—“Aan Eerw. Ross words een gratifleatie van.
£50 toegekend.”
~Beide deze voorstellen worden door de vergadering
afgnsbernd.
Be Voorzitter stelt san de orde Beschrijvingspunt
L. (g) van den Kerkeraad van Luckhoff: De Commissi&
van Revisie beveelt aan dat dit Beschrijvingspunt niet
worde aangenornen, en de vergadering vereenigt zich
hiermede.
Be Pred. van Parijs geeft kermis van eene vraag san
‘t eind der vergadering :—“Oni bet besluit re do grati
fleatie san den Zendeling van Witzieshoek in herzie
fling te brengen.”
Nu wordt san de orde gesteld Hoofdstuk IV. van ‘t
Rapport der Binnenlandsehe Zending Commissie. Pun
ton 1, 2, 3 en 4 (a) (b) worden voor kennisgeving san
genomon.
Ondei’ Punt (c) wordt bet volgende voorstel van do
Predd. van Harrismith en Boshof het besluit der ver
gadering —“Be Iaatste § words aangenomen.”
Hiermede is hot Rapport van de Binnenlandsohe’
Zending Commissie afgehandeld.
Be ‘\Toorzitter brengt den hartelijken dank der ver-~
gadering san de Commissie voor dit zeer belangrijk en
uitvoerig rapport, en spreekt zijn hooge waardeering
nit van do rnoeite er San besteed.
Vervolgens wordt gelezen door den Pred. van Bloom
fontein bet Rapport van den Arohivarius, dat ontvan
gen en bebancleld wordt.
Punt 1 maakt melding van veel dat ontbreekt en van
onnauwkeurigbeden in de afsohriften. Naar aanleiding
van doze zaak komen er twee voorstellen ter tafel :—
1. Van den Pred. en Oud. van Reitz :—“De Synode
drage het aan den Arehivarius op Kerkeraden die fou
ten in hunne afsehriften hebben laten insluipen, bierover te sohrijven, om uit te vinden wat in de oorspron
kelijke Registers staat, en dat do noodige reetificaties
zullen worden aangebracht door den Actuarius en
Archivarius.”
2. Van de Predd. van Vredefort en Bloemfontein
“Be zaak wordt terug verwezen naar de Scribas der

(5:3
versehillende Ringen. daarin betrokken.’
Dit laatsto
voorstel wordt het besluit der vergadering.
Nog komt een voorstel van de Predd. van Hoopstad
en Vrede :—“Aan den Actuarius Synode worde opge
dragen een wakend oog te houden over alle Duplikaat
Registers en vóór de inbinding de Thuten, indien er die
zijn, te rectificeeren.”
Terwiji dit voorstel onder behandeling is, wordt het
tijd te verdagen.
De Voorzitter laat zingen Ps. 100 : 4, en de Oud.
van Bothaville doet het slotgebed.
J. D. KESTELL, Moderator Synodi.
G. W. B. v. D. LINGEN, Assessor Synodi.
P. S. VAN HEERDEN, Scriba Synodi.

TWAALFDE ZITTING.
WOENSOAG, den 8stèn MEl, 1912, 19 uur v.m.

De Voorzitter laat zingen Gez. 77
1, en de Pred.
van Bothaville doet het gebed.
De notulen worden nu gelezen, goedgekeurd en onderteekend.
Be Voorzitter do~t de opmerking dat de Oud. van
Vrede afwezig is wegens krankheid.
Be geloofsbiief van den afgevaardigde van de Na
talsehe Kerk wordt nu gelezen, waaruit blijkt dat de
WelEerw. beer H. F. Schoon de afgevaardigde is.
Daar hij ter vergadering versehenen is, wordt hem een
eereplaats door den Voorzitter aangewezen met de be.
tuiging dat hem later de gelegenheid zal worden ge
geven orn de vergadering toe te spreken.
Aan de orde wordt nu gesteld het Rapport van den
Archivarius. Hieromtreht komt er een voorstel van
de Predd. van Bloemfontein en Bethulie :—“De Sy
node aannemende dat wat in de bijvoegsels tot het
Rapport van den Archivarius gemeld wordt, in booM
zask correct is, spreekt hare verbazing er over uit dat
‘lt~ Scribas van sommige Kerkeraden zulke incorrecte
afqc.hriften vervaardigen, dat de Kerkeraden ze onder
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teekenen, en do Rationarii der Ringen ze niet aanmer
ken, en hoopt van harte dat men in de toekomst meer
nauwkeurig zal zijn, daar zulke fouten de oorzaak van
groote moeilijkheden kunnen zijn en niet tot eer van
onze Kerk verstrekken.”
Dit voorstel wordt bet besluit der vergadering.
In verband met de zaak aangaande de kosten ver
bonden aan do inbinding van Duplioaat Afschriften der
Zendrng gemeenten, komt bet volgende voorstel van do
Predd. van Odendaalsrust en Philippolis hetwelk door
de vergadering wordt aangenomen :—“De Zending
Synode drage hear eigene onkosten.”
Punt 3, de Brandkamer, wordt voor kennisgeving
aangenomen.
Hiermede is het Rapport van deii Arehivarius afge
handeld, en hij wordt bij monde van den Voorzitter
bedankt.
Do Pred. van Harrismith geeft flu kennis van de
volgende vraag aan ‘t eind der vergadering :—“Of do
Synode het onwensehelijk beschouwt dat er met een
enkel woord zelfs, in het Wetboek der Kerk, melding
zal gemaakt worden van de dochter der Kerk, de Zending Kerk, en indien onwenschelijk, waarom
Aan de orde komt nu het Rapport van de Commissie
voor Colportage.
Dit Rapport wordt gelezen door, den Prod, van Pea
lesville, voor do vergadering gelegd, en punt voor punt
behandeld.
Punten 1 en 2 worden voor kennisgeving aangeno
men, en onder Punt 8 wordt gemeld dat do wagen en
ezels, gebruikt voor colportage doeleinden, verkocht
zijn voor £85 ten bate van do Synode, zoodat de Syno
-dale kas met deze transactie geen schade heeft gelo
den.
Punt 4, hot tekort, wordt voor kennisgeving aenge
nomen.
Intussehen geeft do Voorzitter zijn spijt to kennen,
dat een voorstel door den Pred. van Hoo-pstad inge
diend, niet voor de vergadering gelegd werd.
Hij doet zuiks nu en de vergadering stemt hot voor
stel af.
Punt 5 deelt mede dat hot Britseh en Buitenlandsch
Bijbelgenootsehap eene schade van £85 heeft geleden
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in verba.nd met onze colportage werkzaamheden. Deze
mededeeling wordt voor kennisgeving aangenomen.
Punt 6, meldende dat wij thans geen colporteur hebben, wordt eveneens voor kennisgeving aangenomen.
Onder punt 7 blijkt dat er slechts uit circa twintig
gemeenten bijdragen zijn gezonden tot ondersteuning
van bet Britsch en Buitenlandsch Bijbelgenootschap.
Onder dit punt komt voorts bet volgende voorstel
van de Predd. van Dealesville en Reitz veer de verga
dering, dat ook haar besluit wordt :—‘‘Besloten aan
den Voorzitter van de Colportage Commissie op te
dragen jaarlijks in de maand September, in het Kerke
lijk orgaan, de gemeenten te herinneren aan de Collecte
op Hervormings-dag veer bet Britsch en Buitenlandsob
Bijbelgenootschap.”
Onder Punt 8 komt, na heel wat diseussie, het vol
gende voorstel van den Pred. en den Oud. van Philippolis :—“Deze vergadering besluite aan de gemeenten
der Synode te vragen om een speciale bijdrage tot
dekking van ‘t tekort in de Colportage Associatie Kas
van den O.V.S.”
Dit voorstel wordt aangenomen.
Onder Punt 9 valt een lange discussie, zoncler dat
de vergadering, echter, eenig besluit neemt.
De Pred. van JagersfonteIn xeeft flu kennis van de
volgende vraag aan het einde der vergaderrng :—
“Waarheen meet de Collecte veer ‘t Koning Eduards
Gedenkteeken gezonden worden?”
De Ouderling van Beth aville vraagt en verkrijgt verlof deze vergadering op mergen te verlaten, daar do
kar Kroonstad op Vrijdag verlaat, en dan niet weder
vdór Dinsdag.
Near aanleiding van eon verzoek em Revisie, dat ni.
één dag gegeven worde aan de behandeling van “Den
Toestand der Kerk,” waarop de vergadering toestemt
komt het volgend voorstel van den Pred. van Deah-c~~
yule en den Oud. van Marquard, dat bet besluit w~)rcTh
van do veroadering :—“De vergadering besluite in
pleats van é.én geheelen dag, sieclifs een en een half
uur aan de bespreking van “den Toestand der ICerk”
te wijden, en wel Donderdag morgen van 9.30 tot 11
uur.”
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Op dit voorstel is er een amendement van den Pred.
van Parijs en den Oud. van Hoopstad :—“Dat de na
middag zitting op morgeu gewijd worde aan de bespre
king van “Den Toestand der Kerk.” Dit wordt, ech
ter, door de vergadering verworpen.
Ret Rapport van de Colportage Commissie is afge
handeld, en de Voorzitter brengt deze Commissie den
hartelijken dank der vergadering toe.
Begeleid door een hartelijk woord, wordt het vol
gende bij acelarnatie, op voorstel van den Assessor,
besluit der vergadering
De Synode besluite
1. Dat de diensttijd van den tegenwoordigen Hg.
Eerw. Seriba gerekend worde van af hot begin van bet
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tweede kwartaal.
2. Dat in plaats van bet honorarium van den Hg.
Eor w. voornialigefl Scribe, dat aan hem zou moeten
betaald worden tot op den 25sten April 1.L~ aan hem
betaald worde de som van ~5O als honorarium, in den
engeren zin des woords, en als blijk van erkentelijicheid
voor de vole en voortreffelijlce diensten der Synode
bewezen.
Aan do orde wordt nu gesteld: “Aanbeveliflgefl van
den H.Eerw. Raad der Kericen aan deze Synode.”
Hoofdstuk II. A. ‘‘In zake Legitimatie, enz., van
Predikanten” wordt punt voor punt aan de vergade
of vraag, in zijn geheel aangenomefl, op voorstel van
den I-I.Eerw.
Assessor
en bier
den Pred.
vaneene
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voorgelegd,
en met
en daar
opmerking
Ook deel B. “Naarnlijst van Beroepbare Predikan
ten en Proponenten” wordt het besluft der vergade
ring.
Van do te~ laat ingekornene Beschrijviflgspufltefl
konit Punt A. 1 can do orde. Dc vergadering besluit
dit Bcscliriivin~ZSp11flt in behandeling to nemen. Do
Pred. van Ficksburg, van wien dit Beschrijvingspuflt
afkomstig is, levert hot volgende voorstel in onder bet
Praesidium van den Hg. Eerw. Assessor :—“Daar de
gerneenten des Transgariepschefl Rings in bet jaar
1862, ongezocht afgoscheurd van do Moeder Kerk door
do uitspraak van hot Hooge Gerechtshof, zich tot eene
afzonderlijke Ned. Geref. Kerk in den O.V.S. moesten

Eli
~eonstitueeren, en na vole voorbereidsolen haar eerste
Synode te Bloemfontein hielden, op den lOden Mei,
1865, zoo besluite doze vergadering :—
1. Ret Jubileum ter gedaohtenisviering van bet SO
jarig bestaan dezer Synode to vieren in April of Mci,
1915.
2. Ret aan de Algemeene Synodale Commissie op to
dragen om de noodige schikkingon te maken om het
feost op waardige wijze te vieren.
3. Een Jubileum Ponds op te richton, en tot bet
vindon van dit Fonds de hartelijko medowerking en
vrijwillige gaven van elk lid der Kerk te vragen.
4. Pit dit Ponds do som van ~1O,OOO te besteden aan
bet bouwen van een Synodale Zaal, en over bet restant
te besehikken in de volgende vorgadering der Synode.
5. Aan de Synodalo Commissie op to dragon, indien
ne gelden toereikend en voorhanden zijn, naar een ge
scbikt ontwerp met bet bouwen van do zaal te begin
non in bet jaar 1914.”
Do Prod, van Fieksburg licht dft voorstel toe en wijst
or op boo gepast en betaamijk bet zijn zal die belang
rijko gebeurtenis op feestelijke wijze te herdenken.
Nadat de verschillende punten van dit voorstel zijn
aangenomen wordt bet voorstel van den Prod, van
Fioksburg, ondersteund door den Pred. van Vredefort,
hot bosluit der vorgaclering.
Aan de orde komt nu F. 7 re Uitgaven van Synodale
Notulen, en na eonige diseussie wordt bet volgende
voorstel van do Predd. van Fieksburg en Reitz aango
nornen :—“Dat 26 Exx. van do Notulen van Verga
deringen die onthreken can do Aeta Synodi, gedrukt
en met do overige Acta in twee deelen gebonden zullen
worden, waarvan 4 Exx. hewaard in hef Xrchief, en do
ovorige verkrijgbaar gesteld zullen worden.”
Met bet oog op do uitvooring van dit hesluit komt
ter tafel hot volgende voorstel van do Predd. van
defort en Dealesville :—“De uifvooring van deze zaak
wordo aan do Synodalo Commissie opgedragen.”
Vervolgons wordt aan do orde gesteld hot Rapport
der Rechts Commissie rn zake bet Beschrijvingspunt
van den Pred. van Reitz re wijze van Avondmaals
vioring. Dc Prod, van Roitz spreekt ter verduidelij
king van zijn voorstel, en na eenigo discussie wordt op
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voorstel -van de Predd. van Jacobsdal en Petrushurg~
de aanbeveling van de Rechts Commissie aangenorn~n,
n.l. : —‘ ‘Bat de wijze van AvondmaalsVieriflg in sor~.
.
n-uge gemeenten in gebruik, met af to keuren
veel eer aan te bevelen is, vooral waar de gem~en~e
groot en de ruimte vóór den kansel klein is. Maar
Icerkeraden worden aangeraden hierin met veel om
zichtigheid te handelen.”
Viering van
Over Besehrijvingspuflt G. (a) van den Pred. van
DingaaimDag. Odendaalsrust re de viering van Dingaansdag, komen
twee voorstellen ter tafel.
1. Van den Pred. van Odendaalsrust en den Oud.
van Kopjes —“Be vergadering, gelet hebbende op de
neiging die er bestaat, en al sterker schijnt te worden,
om van de oorspronkelijke bedoeling van Dingaansdag
af te wijken, en het geaeeltelijk op wereidsehe wijze
te vieren, spreke de wenschelijkheid en noodzakelijk
heid uit dat deze dag overeenkomstig de voorvaderlijke
instelling en belofte zal gehouden worden.”
2. Van den Pred. van Vredefort :—“Dat de aanbe
~ veling van den Federalen Raad der Kerken worde aan
~..
genomen.”
Be Oud. van Fauresmith herinnert dat do laatste
Synode zich over deze zaak duidelijk heeft verklaard,
doch de tijd verstreken zijnde, wordt de verdere be—
spreking van dit punt uitgesteld tot morgen.
Be Voorzitter laat zingen Gez. 180
1, en de Oud~
van Fouriesburg doet bet slotgebed.
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ZITTING.

DONDERDAG, don gden ME~, 1912

Notulen.

Nadat 1~ uur gegeven is aan een Broederlijk Onder
lioud over den “Toestand der Kerk,” worden de werk
zaamheden te 11 uur her-vat.
Be notulen worden flu gelezen, goedgekeurd en go
teekend.

Op voorstel van den Pred. van Jacobsdal wordt de Verjaardag
volgende onbestreden motie hot besluit der vergade- r.
u~ray,
ring:—”Daar het do verjaardag is van Dr. Andrew
Murray worde hot aan den Hg. Eerw. Scriba opgedra
gen een telegram van congratulatie aan hem to zenden.”
De Pred. van Bloemfontein dankt de vergadering Dank van
zeer hartelijk voor het besluit gister genomen om hem ~
een honorarium toe te kennen en verzekert haar van Honorarium.
zijn groote waardeering.
De Pred. van Lindley vraagt en verkrijgt verlof orn Pre~L~L~in~dleY
deze vergadering op morgen namiddag ~t~e verlaten.
~lwezigheid..
De Oud. van Koffyfontein geeft flu kennis van bet Oudi~r1ing
volgende voorstel aan ‘t eind der vergadering : —“Dc
Hg. Eerw. Synode bevele de Hg. Ed. Regeering aan vergacloring.
om den Standaard van verplicht onderwijs in onze
scholen op ‘t platteland te verhoogen.”
Ook het volgende voorstel van den Hg. Eerw. As
sessor en den Oud. van Winburg wordt het besluit der ~en~or•
vergadering :—“De Synode betuigt hiermede hare in- ar ~ving.
nige deelneming met degenen die zoo zwaar geteisterd
werden door de aardbeving die onlangs ook haren
schok in den Vrijstaat deed gevoelen, en vooral in het
Zuiden van ons land.”
Ds. H. F. Schoon, de afgevaardigde van de Natal- Toespraak van
sehe Kerk, ontvangt flu do gelegenheid om do vergade- ~
ring toe to spreken en zegt o.a. dat bet hem cen zeer van NataL
groote vrougde is hier te zijn. Hij gevoelt zich geheel
den met de B.B. hier, en wat van zijn persoon waar
is, is ook waar van zijne Kerk die zich eveneens
met onze Kerk gevoelt. De Kerk van den Vrijstaat
en die van Natal hebben meer of mm dezelfde gesehie
denis doorgemaakt. Beide hadden fei~elijk haar onaf
hankelijk ontstaan te danken aan de scheuring door
het Hoog Gerechtshof der K.K. bewerkstelligd. Ge
lijk do Vrijstaatsche Kerk haar eer~te Synode in 1865
had, zoo had ook de Natalsche Kerk haar eerste Synode
in dat jaar. En sedert dien tijd hebben wij onze we
gen afzonderlijk bewandeld. Toen bestond de geheelo
Kerk van Natal uit slechts vier gemeenten. Hot is
waar de Natalsohe Kerk is niet groot, immers, or ziju
enkele gemeenten in de K.K., zooals ook in den
O.V.S., die grooter zijn wat getalsterkte be~reft, dan
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de geheele Kerk in Natal. En toch heeft ieder Predi
kant een ruim arbeidsveld. De Kerk is niet rijk, maar
vijf Predikanten worden door haar gesalarieerd, en
elf kerkgebouwen worden door haar in stand gehouden.
Zij heeft óón Zendeling, met eenige Evangelisten. Zij
doet haar werk in stilte, al wordt er niet veel van haar
gehoord. Zij heeft ook hare wederwaardigheden, en
met het zedelijk leven gaat het niet naar wensch; maar
de zegen des Heeren blijft haar deel. Hij herinnert
dat daar vele banden zijn die ons aan elkander hinden;
ook zijn verseheidene Predd. in do Ned. Geref. Kerk
van Zuid Afrika, zonen uit Natal. Ret is hem een
vreugde de groete van zijn Kerk over te brengen, en
hij heeft de stille hoop dat die Kerk later met de Vrij
staatsche organisoh sal worden vereenigd. Rij bidt de
Kerk van den Vrijstaat toe den zegen des Heeren in al
haar werk.
De Pred. van Bethlehem beantwoordt de hartelijke
toespraak van den afgevaardigde uit Natal, op verzoek
des Voorzitters. Hij zegt dat hij reeds tweemaal de
Natalsche Kerk heeft mogen bezoeken, en dat hij zeer
getroffen werd door de eensgezindheid van de B.B. al
daar. De Natalsche Synode heeft zelfa den naam van
“Dc tfnanieme Synode.” Den geachten Br. Schoon
toesprekende, noemt hij hem een Vader van de Natal
sche Kerk, aan wien die Kerk zeer veel verschuldigd
is. Dc Kerk aldaar moge klein worden genoemd in ze
keren sin, maar zij is groot in ijver en goede werke~i.
Zelfs de kleine David heeft den reus verslagen. Hi~
bidt van harte dat de Hoer ons helpe in den strijd
tegen den gemeenschappelijken vi~and, .en dankt den
Br. voor zi~n overkomat.
Aan de orde komt weer Beschrijvingspunt G. 8, met
de twee voorstellen reeds ter tafel gelegd. Na nog
eenige besprek{ng wordt het voorstel van den Pred.
en den Oud. van Vredefort door de Vergadering aan
genomen.
Op Beschrijvingspunt H. g. (a) van den Pred. van
Winburg antwoordt do vergadering op voorstel van de
Predd. van Kroonstad en Hoopstad :—“De Synode
verkiare dat hot woord ‘informed’ in Art. 155
1 moet
verklaard worden—huwelijken die niet volgens Kerk
h uwelijks Formulier ingezegend zijn.’’

Ti
Na de Pauze :—
Komt van den Oud. vail Kestell kenuisgeving van
do volgende twee voorstellen aan ‘t eincl der vergade
ring:—
1. “Dc Synode drage bet op aan de Synodale CornmiSsie om dc Regeering te uaderen met bet nederig
verzoek, om, indien er in Witzieshoek eene verandering
gemaakt wordt, wat de Regeering aldaar betreft, dan
een Commandant te benoernen, die in sympathie met
-onze Kerir is, daar onze Reek vroeger door de Regee
ring gevraagd was om daar cen Zendeling te plaatsen.”
2. “Dc Synode nadere de Provinciale Regeering door
middel van de Synoda~e Commissie met bet nederig
verzoek orn de Seholen in \Vitzieshoek onder ‘t Depar
tement van Onderwijs te plaatsen.’’
Aan de orde komt Eesehrijvingspunt H. g. (b). I-Tierop geeft de Assessor de volgende veridaring, waarmecle
de vergadering zich vereenigt
Litera (a) en (b), in Art 347
3 beteekenen :—“Uit
•den dienst gezet voor eeii tijd, met verlies van bet
reeht oiii te spreken en te stemmen in vergaderingen
van den Rerkeraad, of den gecornbrneerden Kerke
raad.”
Met bet ooc~- op Besc1irijvin~spunt
L. 10 van den
b
Westelijken Ring rc Lidmaat Certificaten aan vertrekkenden, wordt bet volgende voorstel van den Pred. ~
den Oud. van Reitz aangenomen :—“De aanbeveling
van do Commissie van Revisie worde aangenomen
n.1. Dat Beschrijvingspunt 10 als overbodig zijnde,
niet worde aangenomen.”
Dc Moderator noernt flu de vo~gende Predd. om
morgen bet personeel voor te stellen van de volgende
Commissien
De Peed, van Winburg henoernt de Corn. voor Ar
beids Kolonie.
Dc Pred. van Jaeobsdal benoernt de Corn. voor
Spoorweg Zending.
Dc Pred. van Philippolis benoemt de Corn. voor
Examen van (~ odsdienst Onderwijs.
Dc Peed, van Edenburg benoernt de Corn. voor
Z~ndags Scholen.
Do Pred. van Heilbron benoernt do Perrnanent~e
Corn. van Revisie.
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Be Prod. van Thaba ‘Nohu benoernt de Corn. voor
Colport ago.
Be Pred. van Vrede benoernt de Afgevaardigden naar~
Zuster Kerke.n.
Be Prod. van Petrusburg benoernt Vier Leden voor
‘t Curatorium van de Oranje School.
Nu kornt aan do orde bet Rapport van de Commissic
over ‘t Grey Ponds, dat gelezen wordt door den Pr~’d.
van Parijs.
Bit Rapport wordt ontvangen en behandeld.
Punten 1 tot 5 worden voor kennisgeving aangeno
men.
Uit dit Rapport verneernt de vergadering dat volgens
do “Trust-Deed,’’ doze Synode alleszius gerechtigd zou
zijn, om ‘t kapitaal en de renton van do £10,000 to
gebruiken voor algemeon onderwijs doeleinden, en doze
Commissie beveelt aan:—”Bat do renten van de
i~10,000 minstens tot op de volgende Synode gekapita
liseerd worden.’’ En bet volgende voorstel van den
Hg. Eerw. Quaestor en den Pred. van Buitfontein
wordt bet besluit der vergadering : —‘ ‘Be aanbeveling
van de Commissie re bet Grey Ponds worde aangeno
men.”
Terwiji bet voorstel van do Predd. van Reitz en
Winburg verworpen wordt : —‘ ‘Be aanbeveling van do
Commissie van Rekeningen re het Grey Ponds worde
aarigenomefl.”
Do Voorzitter brengt den dank der vergadering toe
aan doze Commissie voor dit belangrijk Rapport.
Vervolgens wordt gevraagd hot Rapport van do Corn
.
.
,
missie over t stuk in do Kerkbode Do Kerkvereern
ging Mislukt,” dat golezen wordt door den Pred. van
Reitz.
Punten 1 tot 4 van dit Rapport worden voor kennis
geving aangenomen.
Uit do aanbevelin~en dezer Commissie blijkt dat aan
do hand gegeven wordt dat de Commissie van ‘t Ver
eenigd Kerkblad or op gewezon zal worden dat dit stuk
bet Kerkblad zal benadeelen, on dat do Synode haar
leedwezen zal uitdrukkon dat do Redacteur van do
Kerkbode daardoor onnoodig aanstoot heeft gegeven.~
Hierorntrent kornen er twee voorstellen ter tafel.

1. Van de Predd. van Petrusburg en Jacobsdal dat
luidt —“Dc Synode beruste in de bespreking van daze
zaak.”
2. Ben tweede van den Fred. van i3nltfontein en den ~
Oud. van Heilbron —“Dc aanbevelingen in het Rapport van de Commissie worden aangenomen.”
Na eenige cliscussie vdór en tegen dc genoomde voor
stellen, wordt eindelijk het laatste voorstel, n.1. van
den Fred. van Buitfontein, het besluit den vergade
ring.
Dc Fred. van Parijs verzoekt dat de nainen van al
de laden tegenwoordig, die vOór of tegen gestemd heb
ben in de notulen zullen worden opgenomen.
De vergadening staat dit toe, en de uitslag is als
volgt: 59 vóór en 29 tegen.
Tcgen.
Toot.
• Oud. van Winburg.
Pred. van Fauresmith.
• Cud, van Fauresmith.
Oud. van Smithfield.
Fred. van Bloemfontein.
Cud. van Bloemfontein.
Fred. van Harrismith.
Cud, van Harrismith.
Oud. van Jacobsdal.
Fred. van Eroonstad.
Cud. van Kroonstad.
Oud. van Philippolis.
Fred. van Bethulie.
Oud. van Bethulie.
Prod, van Bethlehem.
Cud. van Rouxville.
Oud. van Ficksburg.
Oud. van Ladybrand.
Pred. van Praukfort.
Oud. van Frankfort.
Oud. van Heilbron.
Pred. van Buitfontein.
Oud. van Buitfontein.
Pied, van Hoopatad.
Prod. van Lindley.
Oud. van Lindley.
Prod. van Senekal.

Fred. vaii Winburg.
Pred. van Boshof.
Cud. van l3oshof.
Fred. van Jacobsdal.
Fred. van Philippolis.
Oud. van Bethlehem.
Fred. van Rouxville.
Fred. van Fieksburg.
Fred. van Ladybrand.
Prod. vaii Heilbron.
Prod. van Bi’andfort.
Cud. van l3ranclfort.
Cud. van Hoopstad.
Cud. van Senekal.
Fred. van Farijs.
Fred. van Thaba ‘Nehu.
Fred. van Petrushurg.
Cud. van Petrusburg.
Fred. van Zastron.
Cud. van Zastron.
Cud. van Fouriesburg.
Pred. van Koffyfontein.
Cud. van Koffyfontein.
Fred. van Cclendaalsrust.
Fred. van Clocolan.
Fred. van Villiers.
Cud. van Villiers.

Wie COOT,
-~vie teg~n
h~bben
~esten1d.
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Fred. van Dewetsdorp.
Fred. van Excelsior.
Oud. van Dewetsdorp.
Oud. van Exce1sior~
Pred. van Vredefort.
Oud. van Vredefort.
Fred. van Vrede.
Oud. van Vrede.
Oud. van Parijs.
Fred. van Ventersburg.
Oud. van Ventersburg.
Pred. van Reitz.
Oud. van Reitz.
Fred. van Bothaville.
Oud. van Thaba ‘Nehu.
Pred. van Luckhoff.
(hid. van Luekhoff.
Fred. van Jagersfontein.
Oud. van Jagersfontein.
Pred. van Fouriesburg.
Fred. van Troinpsburg.
Oud. van Trornpsburg.
Fred. van Dealesville.
Oud. van Dealesville.
Oud. van Marquard.
Fred. van Kestell.
Oud. van Kestell.
(hid, van Odendaalsrust.
Oud. van Clocolan.
Ouci. van Kopjes.
Fred. van Theunissen.
Oud. van Theunissen.
Oud. van Reddersburg.
()ud. van Steijnsrust.
Ret Zondagsschool Rapport dat reeds aan de verga—
dering werd voorgelezen wordt flu in zijn geheel aangenornen, en van den voorzitter kornt een woord van
dank aan de Commissie.

Zending
onder Israel.’
~ v~or
oe.

.

.

)

~aar aanleidmg van I unt 6 onder de aanbevelingen
van den Federalen Raad, “De Zeriding onder Israel,”
wordt bet volgende voorstel van den Fred. en den Oua.
van Luckhoff door de vergadering aangenomen :—“Dat
sanbeveling 6 van den Hg. Eerw. Raad der Kerkeu:
aarlgenornen worde, en eene Commissie van drie worde
voor deze zank aangesteld.”

‘0

Punt 7 is volgens het oordeel der vergadering reeds
gisteren hegrepen in bet besluit dat genornen is re de
Legitirnatie van Predikanten.
Punt 8 wordt aan de orde gesteld en in verband daar- Kerkeijke
mede het Rapport det Commissie over een gemeen- ~
schappelijke Kerkelijke Normaal Schoo’ in Punt F. van
de aanbevelingen van den Federalen Raad. Dit Rap
port wordt door den Voorzitter gelesen, en de tijd ver
streken zijnde, door hem aan de orde gesteld op mor
gen. Hij laat nu zingen Gez. 33
8, en de Oud. van
Theunissen doet bet s]otgebed.
J. I). KESTELL, Moderator Synodi.
G. W. B. v. n. LINGEN, Assessor Synodi.
P. S. v. HEERDEN, Scribe Synodi.

VEERTIENDE ZITTING.
VRIJDAGMORGEN, den lOden ME!, 1912.

Dc Voorzitter Iaat zingen Gez. 43 : 1, en de Pred.
van Heilbron doet bet gebed.
Dc notulen worden gelezen en bet volgende o~g~mcrkt :~Wat bet Grey Fonds betreft wil de vergacle
ring dat er zal worden genotuleerd dat de Synode over
beide kapitaal en rente beschikken kan naar goeddun
ken.
Ook moet aangemerkt worden dat de Oud. van
Botbaville niet tegenwoordig was bij de stemming re de
aanbeveling der Commissie over bet stuk in deKerkbode
orntrent de Kerkvereeniging; en ook dat de Pred. van
Winburg niet vóOr rnaar tegen dat voorstel heeft ge
stemd; en ook dat in bet voorstel over Beschrijvin~gs
punt H. g. bet woordje “niet” in het besluit omtrent
bet woord “formeel’’ vbbr bet woord ‘‘volgens’’ zal
worden geplaatst.
Hierna worden de notulen goedgekeurd en geteekend.
Dc Oud. van Senekal en de Pred. van Villiers heb
ben verlof heden namiddag afwezig te zijn.
Met-. betrekkin~ tot Punt F. van de aanbevelingen
van aen Federalen Raad, wordt bet volgende voorstel
aangerlomen van den Pred. en den Oud. van Bloem

Notulen.

KerkoliJko
Normaal
School.

Personeel der
Synodnie Corn

fontein :—~ ‘Daar de Commissie des Federalen Raads in
zake de Kerkelijke Normaal School, nog niet gereed is
met haar werk, worden aanbeveling S des Raads 1909
en F. van 1911 nu niet behandeld.’’
Tot Leden der Synodale Cominissie worden gekozen,
benevens de Moderatuur, de Predd. van Vrede fort,
Edenburg, l3oshof en Bethulie; en tot Secundi worden
benoernd :—--Als Secundus van Ds. J. D. Kestell :—Ds. S. J.
Perold.
Ala Secundux van Ds. 0. W. B. v. d. Lingen :—Ds.
J. Rabie.
Ala Secunclus van Ds. P. S. van Heercien :—Ds. J.
H. Enslin.
Als Secundus van Dx. J. A. Joubert :—Ds. A.
Weich.
Ala Secundus van Ps. P. du Toit :—i)s. A. J. Mal
h erbe.
Als Secundus van Ps. P. v. d. Merwe :—Ds. W. H.
Boshoff.
Als Secundus van Ps. H. C. Becker :-—Ds. T. C.
Ponges.
Dc volgende Commissiën worden nii aangesteld

1~eisje~ Sobool.

Corportage.

Spoorweg
Zending.

1. Leden van het Curatorium ‘‘Oranje Meisjes
School”
(1) Dc a.s. Pied. van I3loemfontein.
(2) Be Pred. van Edenburg.
(3) Ps. W. Postrna.
(4, Be Ed. heer P. Joubert.
2. Commissie voor Zondagsscho~en :—
(1) Uit den Westelijken Ring: Preci. van Jacobsdal.
(2) Pit den Noordelijken Ring: Pred. van Parijs.
(3) Pit den Zuidelijken Ring: Pred. van Wepener.
(4) Pit den Oostelijken Ring: Pred. van Lindley.
(5) Pit den Cent.ralen Ring: Pred. van Vcntersburg.
3. Commissie voor Colportage. :—
Be Predd. van Philippolis, Ventersburg en Deales
yule.
4. Be Commissie voor de Arbeids Kolonie :—
Be Predd. van Ficksburg, Brandfort en Bethulie, en
de Oudd. van Winburg en Philippolis.
5. Be. Commissie voor de Spoorweg Zending :—
Be Predd. van Edenburg en Petrusburg, en de Oud.
van Edenburg.
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6. De Commissie voor ‘t Examen van Godsdienst
‘Onderwijzers : —
De Predd. van Dewetsdorp, Petrusburg en Wepener.
7. De Permanente Commissie van Revisie : —
De Predd. van Kroonstad, Vredefort en Parijs.
8. De afgevaardigden naar Zuster Kerken : —
Naar de Kaap Kolonie: Dc Pred. van Kroonstad:
:Secundus: Pred. van Bethulie.
Naar de Transvaal: De Pred. van Vredefort; Secun
due: Pred. van Edenburg.
Naar Natal: Pred. van Winburg; Secundus: Pred.
van Harrismith.
Naar aanleiding van het Rapport van de Commissie
van Revisie over Art. 150 : 7 (d) komt bet volgende
voorstel van den Pred. van Parijs en den Oud. van
Excelsior, dat ook door de vergadering wordt aangenomen :—“De aanbeveling van de Commissie van Revisie
worde aangenomen, n.l. dat 60 jaar zal worden ge
plaatst, instede van 65 jaar.’’
Naar aanleiding van Punt 2, wordt de aanbeveling
der Commissie aangenomen dat in plaats van “Evan
gelie bediening in Zuid Afrika,” daar staan zal “Ned.
Geref. Kerk in Zuid Afrika.”
Naar aanleiding van Punt 3, betrekking hebbende
op § 8 van Art. 150, wordt het volgende voorstel aan
genomen van de Predd. van Bloemfontein en Kroon
stad: “In den voorlaatsten regel van Art. 150 : 8
worden, in plaats van bet woord ‘Kerk,’ gesteld de
woorden ‘Ned. Geref. Kerk in Z.A.’
Onder Punt 2 “Vermeerdering van Gemeenten,”
komt bet volgende voorstel van den Pred. van Edenburg en den Oud. van Ficksburg, en wordt na heel ~vat
bespreking verworpen :—“Deze vergadering besluite
de aanbeveling van de Commissie van Revisie, re ver
andering in den aanhef, en Punten 1 en 2, Art. 227,
aan te nemen.”
Ale Leden van de Buitenlandscbe Zending Commisale worden gekozen :—
Dc Pred. van Dewetsdorp; de Pred. van Parijs,
Secundus.
De Pred.
:Secundus.

van Philippolis; de

Pred.

van Reitz,

Onderwijzers.

Afgevaardig
den
naar
~ken

~j~Li;d~m
Pensioen.
At ~
Vergaderingen
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Com.Buitenl.
Zending.
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Art~ 227: 3.
~5O~1aats

Dc Pred. van Boshof; do Fred, van Fauresmith_
Seoundus.
Over Punt 3 van het Rapport van de Commissie van
Revisie wordt aanbevolen dat in Art. 227
3, £350’

Corn. Binneni.
Zending.

~vorde geplaatst in plaats van £300. Op voorstel van
do Predd. van Vrede en Harrismith wordt dit aange
nonien.
\Vat Art. 220 betreft beveelt de Commissie aan dat
(le bewoording daar worde gesehrapt en in do plaats er
van worde gesteld — Indien de betrokkene Kerkera
den tot 2 of meer Ringon behooren, zal de st.ichting be
werkstelligd worden door do Rings Commissiën van de
Ringen gezainentlijk. Indien tussehen twee of meer
Ringen daarin betrokken verschillen mochten ontstaan,
treedt do Synode tussohen beide.
Op voorstel vim de Precid. van Betliulie en Ed~ nhurg
w-ordt doze aanbeveling aangenornen.
Tot Leden van de Binnenlandsehe Zending Coinmissic worden gekozen —

Corn. “Zending.
onder Israel.”

Dc Fred. van Harrismith; Secundus Prod. van Rouxyule.
Do Prod, van Parijs; Secundus Pred. van Theunis
sell.
Do Fred. vail Fauresmitli; Secundus Pred. van Ex
celsior.
Tot Leden van de Commissie voor de Zending onder
Israel worden henoemd —Do Predd. van Lindley,

Ringen Nj de
~tiehtrng van
Nieuwe
Gerneenten.

Luokhoff en Jagersfontein.
Door den Pred. van Dewetsdorp wordt ~e1ezen bet
,
Concept Regle.ment. met bet oog op den Algerneenen
Zending Secretaris.
Punten 1 tot 5 worden voor kennisgeving aangeno
mcli.
Punt 6, ii’ Pensioen van den Zending Secretaris,
~:~5zd1~~. worcit gelaten in do handen van den Quaestor en dc
Predd. van Harrismith en Vredefort, orn flog heden
avond daarover een Rapport in te dienen.
Leden van
Tot Ledon van den Federalen Raad wordt benoernd
i’ederalen
Read,
do Algenieerie Syiiodale Commissie.
Lid van Corn.
Tot Lid van do Coinmissie voor do Kci’kbode wordt
voor
Kerkbode.”
benoemd do Scuba.
LidCuratoriurn
En tot Lid dci’ Svnode op bet Curatorium van het
Oil~ariurn.
Theol. Serninariurn ~vordt benoernd de Moderator.

Reglernent
voor Zending
Seeretaris.

J)oor den Pred. van l3ranclfort wordt gelezen mt
Rapport dcv Commissie over het Hesehrijvingspnnt van
den kerkeraad van i3ethleheni, ic grootere ondersteufling aan bet onderwijs van kleurlingen, dan nan de
verzorging dcv aimen van ons eigen yolk.
Hieruit blijkt dat gedurende tie laatste due jaren
voor Anne Blanken is bijgedrageii de soni van £27,740,
en voor de Zending in datzelfde tijdperk de soni va-n
£16,330.
Dit Rapport w-onclt met dank door de vergaclering
aangenomen.
De Pred. van Bethlehem dank~ cTe vergadening na
mens zijn Kerkeraad voor de moeite in deze zaak go
nornen.
Punt 3, onder de aanbevelingen van den Federalen
Rand, over de Veelwijverij, wordt op voorstel va-n
den Pred. van Dewetsdorp en den Oud. van Reitz, yen
wezen naar de Zending Synode, met bet verzoek dat
zij hare gevoelens daaromtrent zal willen geven.
Re Punt D. van die aanbevelingen, ‘‘Mededeelingen ann den Seriba des Raads,’~ wordt besloten de
aanbeveling des Raads ann te nemen.
Een dergelijk hesluit wordt genomen naar aanlei
ding van § E.
Nu wordt gehoord hat Rapport van de Iiechts Coinmissie over de vragen w-aarvan kennis is gegeven.
Punt 1, ic klachten tegen Pnedd. in zake bet Stud.
Ondst. Ponds, wordt het antw-oord van de Conimissie
aangenomen.
Punt 2, over de opeisehing van Lidmaat Certifleaten,
wordt eveneens aangenomen.
Punt 4, ic Kleurling Lidmaat die met een Centifieaat
aankornt, beveelt de Coinmissie ann, dat de Korkeraad
niet verplicht is hem in de blanke gemneente op te no
men, maar dat hij verwezeii worde naai’ de Zending
gemeen te.
Deze aanbeveling wordt nangenomen op voorstel van
de Predd. van Winburg en Philippolis.
Punt 5. Dc Commissie meent dat de Pred. gonoemd in Art. 61, geen stem heeft, en dat de Beroeps
brief moet worden onderteekend door den Cónsulent.
Op voorstel van (le Predd. van Harnisndth en Win-
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so
burg worclt besloten :—“De Iaatste clausulo in do aan
beveling der Commissie worde niet aangenomen.”
Ruwc4ijksgcOver Punt 6, met betrekking tot de uitdrukking in
Art. 394: “uit bet huwelijks gebodenboek,’’ beveelt
do Cominissie can dat doze woorden niet zullen ge
schrapt worden; en deze aanbeveling wordt aangeno
men.
Drukken ~
Punt 7, it’ bet drukken van Rapporten. De vergade
R~pporten.
ring vereenigt zioh met tie aaubeveling der Commissie
dat cut niet ken gosehieden, wegens de kosten daar
aan verbonden.
Verbaod op
Over Punt 8, to verband op eigendommen van de
~ Oranje School, besluit de vergadering, op aanbeveling
dot Commissie, doze zaak te laten in de handen van
hot Curatorium van die Inrichting.
Tentoor~te1~
Punt 9, Tentoonstellingen in verband met Kerken.
~~n~met
Be Commissie oordeelt dat zij niet wenschelijk zijn,
Kerken.
maar dat er tegen onsehuldige tentoonstellingen voor
Korkelijke doeleinden, geen bezwaar kan zijn. Over
deze zaak wordt veel gesproken, vóór en tegen, totdat
eindelijk 01) voorstel van de Precid. van Petrusburg en
Fauresmith, de vergadering besluit om te berusten bij
do bespreking.
Nan~en der
Punt 11 wordt op speciaal verzoek no~ in behande
Fond~en.
.
hug genomen, en do vergadering besluit op voorstel
van do Predd. van J3ultfontein en Bethulie, dat in Art.
76 on 387 : 4, enz., de namen der Fondsen zullen zijn
cenvoudig :
‘‘Sustentatie
Fonds’’
en ‘‘Pensioen
i”onds.
Overige
Do vergadcriiig besluit de overige vragen niet in be
~
handeling te nenien, aangezien de tijd te kort is.
sluitingsrede
door Pred. v.
Philippolis.

Te 7.30 verschijuen do (eden clot Synode in ‘t Kerk
‘~obouw. Er zijn ook verscheidene leden der gemeente
.
tegonwoordig. Be Pred. van Phihppolis
bestijgt den
Kansel, en leidt de sluitingsdienst der Synode. Hij
iicemt tot tekst 1 Cor. 9 : 16-17. Zijn thema is: Be
Nood, bet Wee, bet Loon, van den arbeider in ‘s
Meesters arbeidsveld.
1. Be Nood—den arbeider opgelegd
(ci’) Van wege Gods lieMe tot een verloren wereld;
(b) Van wege de ellencle des mensehen.
2. Ret Wee—over den ontrouwen arbeider
(a) Van den ontevreden God.

~

(b) Van verwaarloosde zielen.
(c) Van een beschuldigend geweten.
3. Ret Loon—
(a) Van een gerust geweten.
(b) Van dankbare verlosten.
(c) Van Gods goedkeuring.
(d) Van de kroon der reehtvaardigheid.
Na de dienat, komen de leden weer te samen in do
zaal, en do verriohtingen worden voortgezet.
De. Voorzitter regelt andermaal aari de orde de zaak
aangaancle den Zending Secretaris, en onder Punt 2
van bet Versiag der Commissie neemt de vergaclering
de aanbeveing van de Commissie aan, met de volgende
bijvoeging :—“En zal, wat zijn werk betreft onder toe
zicht van de Binnenlandsche, Zending Commissie
staan, en ~vat tucht betreft, onder Art. 333.”
Punt 6 van hot versiag wordt aangenomen, en behalve de gewone inlegpenningen zal er in het Pred.
Pen. Ponds eene verdere som worden gestort, gelijk
staande met de jaarlijksche gemiddelde heffingen der
versehillende gemeenten voor dit Ponds.
Bovenstaande aanbeveling wordt het besluit der
vergadering, op voorstel van de Predd. van Harrismith
en Ventersburg.
Dc Voorzitter zegt nu dat wij aan bet einde onzer
werkzaamheden gekomen zijn, en er rest hem nu een
aangename taak, n.l. om aan den Pred. van Bloem
fontein een zilveren plaatje met gepast opschrift en
eon som gelds, namens de B.B. leden der Synode al
hier, to overhandigen. Ret geld is bestemd voor bet
aankoopen van een stoel waarop gemeld plaal~je zal
gevestigd worden. Ook hot portret dezer Synode is een
geschenk van de B.B.
Hierop dankt de Pred. van Bloemfontein de B.B. op
gevoelige en bartelijke wijze.
Vervolgens leest de Voorzitter een brief van den goachten Pred. van Bethlehem, deze vergadering vaarwel zeggende. Ds. Theron heeft de Kerk 40 jaren
trouw gediend, en vraagt nu zijn emeritaat. Hij sluit
zijn brief met een bartelijke zegenbede, en verzekert
de vergadering dat bij altijd mug aan de B.B. verbon
den zal zijn.

tans.

i’ensjoen Zend~
Secretaris.

Ds. C. P.
Theron
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Afseheid
enVaarwel.

~oesp~~k ~an

“Mu1t~tn1i.”

~s. ~‘heron
ensioen.

Dc Voorzitter, nu het woord nemende, zegt dat het
veel beteekent 40 jaren in dienst geweest te zijn, en
dat die Br. do naarn zal kunnen mode nemen “l’vIuI
tatuli’’—”gij hebt veel gedragen.’’
Wij hebben uw geduld vaak bewonderd. Wij wen
schen U nag een nuttig leven toe, en dat Uwe zon hol
der moge ondergaan! De vergadering zingt hem no
staande toe Ps. 134
4.
Dear Ds. Theron oak aanvraag gedaan heeft om Pen
sioen, wordt hem dit door do vergadering bij acciamatie
toegestaan.

Dankbetui~ii~~Toderator.

Assessor.

Scriba.

Koster.

Predikant van
Philippolis.

Voorts daflkt do Prod. van Vredefort den Hg. Eerw.
Moderator, voor do bekwamo en geduldige wijze waar
op hij deze vergadering geleid heeft. Hot was een
zeer moeilijke vergadering, en wij hebben reden gehad
om ziju takt to bewonderen. Ook heeft hij ons wear
diglijk op cue publieke functies vertegenwoordigd.
Oak do Pred. van Bethlehem dankt den Moderator
van harte.
1)e Moderator dankt do vergadering voor do woorden
van waardeering en vcrzekert haar van zijn genegen
heid tegenover hear. Hij heeft steeds getracht onpar
tijdig to regelen.
Do Pred. van Bloemfontein dankt den Hg. Eerw.
Assessor, en verzekert do vergadering dat, zoolang wij
zuk eon Quaestor Synodi hebben, zullen onzo Fondsen
niet bankroet gaan.
Dc Assessor antwoordt op gepaste wijze en verzekert
do vergadering van do hartelijke samenwerking die or,
altijd was toen hij en do Fred. van Bloemfontein
nog veel work met elkander to doen hadden op de
Synodale Commissie.
Dc Fred. van Winburg is grootsch op den Hg. Eerw.
Seriba, niet alleen omdat hij tot den Centralen Ring
behoort, maar oak omdat hij zulk uitstekend werk doet.
Oak dankt hij den Assistent Scriba.
Die beiden spreken ecu woord van dank. Dc Predi
kant vail Parijs bedankt den Koster, en or komt eon
woord van erkenning oak van hem.
Door den Pred. van Hoopstad wordt de dank der
vergadering betuigd jegens den Fred. van Phihippohis,
voor zijn hartehijk en bekwaam sluitingswoord
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De Hg. Eerw. Assessor bedankt allen die ons aihier
wriendschap en gastvrijheid hebben betoond.
Na deze pleobtigheden spreekt de Hg. Eerw. Voor
zitter een afscheidswoord naar aanleiding van Matt.
28
18 en 19 :—“Mij is gegeven alle rnaeht in bernel
en op aarde. Gaat dan been.” Wear wij Gods bevel
gehoorzamen, laat ons rekenen op Zijne macht. Hij
doet bet slotgebed en last zingen Gez. 189 : 4.
De notulen worden nu goecigekeurd, en de Moderator
spreekt den zegen uit.
J. D. KESTELL, Moderator Synodi.
G. W. B. V. D. LINGEN, Assessor Synodi.
P. S. VAN HEERDEN, Scriba Synodi.

PubSek van
Bloemfontejn
zitter.
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BESCIIRIJVINGSPUNTEN, ENZI,
VOOR DE

VIER-EN-TWINTIGSTE VERGADERING DER
H. EERW. SYNODE
DEE

Ned. (leref. Kerk 1,1 den Oracle Tiiistuat, op 25 April, 1912,
en volgende dagen.
I. VERSLAGEN.
1. Verslag der Kerkeraden over den staat van den Gods
dienst (Art. 79).
2. Versiag der Kerkeraden over de StaMstieken (Art. 74)
aan de Rings scribas overhandigd.
3. Verslag van den Scriba en Actuarius (Art. 125: 3f, 4c).
4. Verslag van den Archivarius (Art. 126 : 2).
5. Verslag van den Qnaestor (Xrt. 127 : Ig).
6. Verslag van de Auditeuren (Art. 132).
7. Verslag van den Redacteur van “Do Fakkel.”
8. Versiag van de Algerneene Synodale Commissie (Art.
133 : 6h).
9. Verslag van de Commissie van Revisie (Art. 134 : 3).
10. Verslag van de Zending Commissie voor hat Bmnan
land (Art. 207 : 6).
11. Versiag van de Zending Commissie voor het Buiten
land (Art. 207 : 6).
12. Versiag van do Zondagsschool Commissie.
13. Versiag van do Commissie voor Arme Blanken.
14. Verslag van do Commissie voor Exam en van Gods
dienst Onderwijzers (Art. 136 : 4).
15. Versiag van de Commissie voor Colportage (Art. 288).
16. Verslag van hot Oranje School Curatorium.
17. Verslagen van do Afgevaardigden naar Zuster Synoden
(Art. 12).
(a) der Ned. Geref. Kerk van Zuid Afrika.
(b) der Ned. Herv. of Geref. Kerk in Transvaal.
(a) der Ned. Geref. Kerk in Natal.
18. Aanbevelingen van den H.Ew. Federalen Raad der
Kerken.
19. Antwoordon der Kerkeraden op voorstel tot Vereeni~
ging.
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II. BESCHRIJVINGSPUNTEN.

A.—Arrne Blanken en Gekleurden.
1. Do Kerkeraad brengt onder de aandacht der H.Eerw.
Synode bet volgende besluit genomen op eene gemeente-ver
~adering, gehouden den 4den November, 1911: “Er wordt te
veel gedaan aan de gekleurden wat geleerdheid betreft, in ver
houding tegenover de arme blanken, en dat bij hooger Kerk
besturen aanzoek gedaan moet worden om meer to doen aan
do arme blanken.”
Kerkeraad van Bethlehem.

B ._Tentoonstellingen.
2. Zijn tentoonstellingen in verband met onze Kerk won
schelijk?
Kerkeraad van Hoopstad.
C.—Nieuw Wetboek.
3. De Synode drage aan de H.Eerw. Syn. Corn. voor Revi
sic op de uitgave van een nieuwe oplage der “Wetten en Ver
ordeningen” onzer Kerk, met do veranderingen aangebracht
sedert 1903.
Predikant van Bloemfontein.
4. Do Synode besluite tot eon nieuwe uitgave van het Wet.
boek.
Predikant van Jacobsdal.
D.—Restitutie van Heffingen.
5. Do Synode wordt nederig verzocht do zitplaats-geldori
en do renten op onvoldane inlogpenningen voor ‘t Predikanten
Pensioen Fonds voor ‘t tijdpork 1 Juli, 1910, tot 31 December,
1911, to restitueeren, aangezien do gerneent~ nog &cen eigen
kerkgebouw hoeft en een gebouw moot huren, en daar zij ook
~cg goen eig~n leeraar heeft.
Kerkeraad van Steynsrust.
B.—’ ‘Dc Toestand der Kerk.’’
6. Dc Synode wijde eon dag, bij voorkeur nadat do gods
dienst-verslagen afgehandeld zijil, aan do bespreking, onder
biddend opzien tot God, van den “Toestand der Kerk,” waarop
door velen, en bijname Ds. Andrew Murray, de gemeenten ge
wezen zijn.
Predikant van Ficksburg.
F.—De Notulen.
7. Dc Synodo ovorwego do vraag of hot wenschelijk is eene
niouwo uitgavo van al de notulen der Synodalo vergaderingen,
met volledig register, vooral waar hot in de handelingon der
vergaderingen gehouden in 1906, 1909 en 1912 ontbreekt, uit
te geven.
Predikant van Fioksburg.
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0 .—Dingactnsfeest.
8. Be H.Eerw. Synode bespreke de noodzakelijkheid van
Dingaansfeest te vieren volgens Kerkwet-Aanbevelingen, Punt

Iv.
Predikant van Odendaalsrust.

H.—Wets verkiaringen.

9. (a) Be Synode geve eene duidelijke verkiaring van de
woorden “informeele wijze” in Art. 155 : (1).
(b) Be Synode verkiare hot onderseheid tusschen lit. (a~
en (b) in Art. 347 (3).
Predikant van Winburg.

1.—Art. 70: 5, 6.
10. Be Synode bediene zich van rechtsgeleerd advies in
hoover de burgerlijke wetten het toelaten aan Art. 70 : 5 en 6
te voldoen.
Predikant van Jacobsdal.

J.—Prijsgevechten.
11. (a) Vernemende dat er andermaal een prijsgevecht
heeft plaats gevonden te Rouxville, en dat er volgens gerucht
binnenkort nog eon gevecht aldaar zal plaats vinden, besluit do
Kerkeraad van Bethulie de Synode to verzoeken bij de H.Ed.
Regeering aan to kloppen om dit euvol door wetgeving tegen
to gaan.
Kerkeraad van Bethulie.

(b) In de nieuwsbladen gezien hebbende dat er op sommige
plaatsen in de Oranje Vrijstaat publieko vuistgeveehten plaats
vinden, worde door do Synode bij de Regeering eangedrongen
dit to verbieden.
Kerkeraad van Pauresmith.

K.—Bearbeiding van Jongelieden.
12. Do H.Ew. Synode stelle eon van onze predikanten aan
om zich uitsluitelijk to wijden aan do bearbeiding van do jonge
menschon in onze gemoenton, vooral in verband met do Chris
telijke Veroenigingen voor Jongelieden.
Westelijke Ring.

~4S
L.—Wetsveranderingen.
1. In Art. 79 : 1 worden de woorden: “en in het jaar
der Synode” geschrapt.
Predikant van Bloemfontein.
2. De Synode wordt nederig verzocht de registratiegelden
voor doopelingen af te schaffen en bet benoodigde geld liever
langs anderen weg te vinden, aangezien de genoemde golden
~én van de oorzaken van ontevredenheid in de gemeenten zijn.
Kerkeraad van Lindley.
3. De H.Eerw. Synode bepale datwat hetreft Art;. 79 1:
“Het Seculair Onderwijs,” Kerkeraden rapporteeren zullen :—
(a) Hoeveel kinderen van schoolgaanden ouderdom, bo
yen zes en onder zestien jaar, er in de gemeente
zijn;
(b) Hoeveel kinderen er op de dagschool zijn, en hoevele
kinderen niet op de dagschool zijn;
(o) Hoeveel gemeenteseholen er in de gemeente zijn
met hoevele kinderen, hoevele private scholen door
het Gouvernement ondersteund met hoevele kin
deren, hoevele private scholen met hoevele kinds
ren?
Predikant van Heilbron.
4. Art. 220 worde aldus gewijzigd: “ Tsr onderstouning
van den zendeling-arbeid onzer Kerk te Witzieshoek, words in
~lke gemeente eenmaal des jaars gecollecteerd in de maand
April, en tsr ondersteuning van de Stofberg Gedenkschool in
elke gerneente eenmaal des jaars in de maand October.
Predikant van Heibron.
5. Art. 403
4, worde opgeheven, en de volgende bepalin
gen worden bij dit Artikel gevoegd :—
(4) Ondersteuning zal verleend worden op voorwaarde dat
de Theologisehe student die er om vraagt zich verbindt om,
van dat hij tot den predikdienst zal zijn hevorderd, of sen ge
regelde inkomst geniet, geregeld van de hem geleende sommen
af te betalen, en indien het geleende bedrag binnen twaalf jaren
na zijne bevordering tot den predikdienst, of zijn genot van sen
geregelde inkomst, flog niet terUgbetaald is, een rente van acht
percent er op, of het onbetaalde gedeelte er van, jaarlijks te
storten.
(5) In gevallen waar de Synodale Commissie, na behoorlijk
onderzoek, or van overtuigd is, dat er gegronde redenen bestaan
waarom or niet op de schuld afbetaald is geworden. of de schuld
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nog niet betaald is, zal het haar vrijstaan dispensatie van beta
ling te verleenen, of uitstel van betalihg gaed 1e keuren, of des
noods bet verschuldigde kwijt té schelden, dit laatste echter
onder goedkeuring der Synode.
(6) Ret rapport der Synodale Commissie aan elke Synode
zal bevatten de namen van diegenen die (1) geen dispensati~
verkregen hebbende, binnen de voorafgaande drie jaren niets
afbetaald hebben van wat zij schuldig zijn; (2) geen schuld
brief gegeven hebbende om reden da~ zij huip uit dit fonda
kregen voordat deze bepaling van kracht was, binnen tien jaren
van hunne bevordering tot den predikdienst, of bet genot van
geregelde inkomst, bet ver~chu1digcle uog niet hebben terugbe
taald.
Predikant van Harrismith.
6. Be Synode bepale dat in de toekornst de namen der aan
gekomene lidmaten niet in de afschriften zullen worden opge
nomen.
Predikant van Winburg.
7. Be Kerkeraacl is van gevoelen dat aangezien bet Predi
kanten Pensioen Fonds en bet Predikanten Weduwen Ponds
zoo sterk zijn, dat de rente op bet kapitaal dier fondsen meer is
dan de uitgaven, de predikanten zelven die fondsen in stand
kunnen houden.
Kerkeraad van Bethlehem.
8. Bij Art. 326
5, worde gevoegd, na de woorden: “bij
voiharding in de zonde,” de woorden: “of in gevallen waar
zuiks wenschelijk geaeht wordt.”
Kerkeraad van Reitz.
9. Be Synode late de verschillende Kerkeraden vrij met
betrekking tot den tijd waarop de twee collecten voor Witzies
hock zullen gehouden worderi.
Kerkeraad van Luckhoff.
10. In Art. 70 : 5, worde de laatste paragraaf geschrapt
en in de plaats er van gesteld: “Bij het afgeven van een certi
ficaat van lidmaatschap aan iern and die uit de gemeente ver
trekt, worde, waar dit bet geval is, aan den voet er van de vol
gende zinsnede gevoegd: ‘in vol genot van alle kerkelijke rech
ten.’ Waar dit het geval niet is, wordt dit eenvoudig wegge
laten.”
Westelike Ring.
11. In Art. 165, linea 1 en 2, worden de volgende woorden
geroyeerd: “uur op eenigen.”
Predikant van Jacobsdal.
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12. Staande de zitting der Synode worde eene Commissie
benoemd om een weg aan te wijzen waardoor de kiezing van
Kerkeraadsleden (Art. 45 : 29) vereenvoudigd kan worden.
Predikant van Jacobsdal.
13. In Art. 79
~‘en in bet jaar

1, worden de volgende woorden geroyeerd:
der Synode.”
Predikant van Jabosdal.

14. Art. 187 worde zoo gewijzigd dat er geene buitengewone
leges voor een speciale voorstellrng, rnaar eileen voor eene
speciale aanneming zullen worden geeischt.
Predikant van Jacobsdal.
III. VERZOEKSCHRIFTEN, ENZ.
1. Van oud-kerkeraadsledefl D. F. du Toit en H. J. v. d.
Spuy, verzoekende een duidelijke uitspraak van de Synode over
bet al of niet gevaarlijke van den Hallelujah Liederenbundel
voor onze kinderen.
2. Van Ds. E. A. J. du Toit vragende vol Pensioen.
3. Van Oud-Kerkeraadslid A. J. Weideinan kiagende over
uitspraak des Westelijken Rings.
4. Brief van de Presidente der O.V.V. der Synode de ver
zekering van den steun der Vereeniging gevende in hare p0gmgen tot meerdere heiliging van den Dag des Heeren.
IV. TB LAAT INGEKOMEN BESCHRIJVINGSPUNTEN.

A.__Herdenking van Eerstc Synode.
1. Feestelijk in bet jaar 1914 te herdenken de eerste verga
dering in het jaar 1864 van onze Synode; en te overwegen, met
het oog op bet vijftigjarig bestaan van de Synode of er niet een
jubileum fonds opgericht kan worden, dat gebruikt zal worden,
zooals de Synode goedvinden zal.
Predikant van Ficksburg.

B .—Wetsveranderincj.
2. Overal in onze Wetten en Verordeningen, wear de uit
drukking “Oranje Rivier Kolonie” voorkomt, die te veranderen
in “Oranje Vrijstaat.”
Predikant van Ficksburg.
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RAPPORT VAN DEN QUAESTOR SYNODI
to worden voorgelegd aan do H.Eorw. Synode, zitting hovdende
to Bloemfontein, op den 2östen April, 1912.
en volgende dagen.

Ret hieronder volgende wordt bij wijze van versiag de
H.Eerw. Syr~ode aangeboden en geeft haar een behoorlijk n~er
zicht over de fondsen aisook de noodige inlichtingen.
I. Hot Synodale Fonds.—Op den 3lsten December, 1908,
toonde dit fonds een batig saido van £1,349 6s. lid., tegen een
bedrag van £198 2s. 4d. op ultimo December, 1905. Op den
3isten December, 1911, bedroeg dit fonds £2,049 5s. 4d. Hoe
wel bijna alle kosten door dit fonds gedragen worden en sedert
ons laatste versiag aan de Synode niet minder dan £304 lOs. id.
uitbetaald zijn in verband met den Federalen Raad is toch dit
fonds met een bedrag van £699 l8s. Sd. vermeerderd.
II. Hot Studenten Ondersteunings Fonds.—Het mag hier
niet hot doel zijn een groot bedrag in handen te houden. Ge
durende de eerste 6 maanden werden 17 studenten en gedurende
de laatste 6 maanden 14 studenten uit dit fonds geholpen. Er
zijn zoovele aanvragen dat men bet voile bedrag nu niet geven
kan. Op 31 December, 1911, was er een batig saido van £307
Os. 9d. in handen. Dc Synode zal wel doen door Art. 403 (4)
te herzien en de voorwaarden te veranderen.
III. Hot Dames Instituut Ponds en Hot Ponds voor Ghr.
Nat. Onderwijs.—Deze fondsen hebben opgehouden to bestaan
doordien van eerstgemelden het capitaai nan het Bestuur van
de Oranje School is uitbetaald en de renten aan do Dames
School te Bethlehem voigens Synodaal besluit en van laatst.
genoemde de heift aan de weeshuizen en de andere heift aan
de Arbeids Kolonie.

IV. Hot Grey Fonds.—De £10,000 van het Goevernement
ontvangen hebben reeds £400 renten gedragen en tegen Juni
o.k. zal er een ander bedrag renten beschikbaar zijn. De Synode
zal zich moeten uitspreken wat met dit fonds of de renten er
van moet gedaan worden.
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V. Met Predikcjnten Weduwen Fonds.—De heffingen voor~
dit fonds bedroegen in het laatste jaar £144 15s. 6d. Tht b~
drag werd verantwoord aan den Zaakgelastigde van de Kaap
sohe Kerk.
VI. Met Theologisch Seminarium Fonds.—Voor dit fowls
werd gecollecteerd £172 5s. 2d., welk bedrag insgelijks aan den
Zaakgelastigde werd geremitteerd.

VII. Met Fonds tot Afvaardiging naar Gliauziesland.—Vau’
dit fonds is altijd nog £10 Os. 3d. in hauden.
VIII. Met Predikanten Pensioen Fonds.—Dit fonds is, in
sluitende ~48 onbetaalde renten, £23,245 13s. lOd. sterk tege~
£21,310 4s. Sd. op ultimo December, 1905. Dit fouds heeftge~m
toevloed gelijk door heffingen weleer, en veel wordt daarut ge
trokken. Dat dit fonds met £1,935 9s. 2d. is vermeerderd
logenstraft de bewering, zooals uitgesproken dat het fonds
weidra bankroet zou zijn.
IX. Het Predikanten Sustentatie Fonds.—Dit fonds is
sterk £50,981 2s. 2d. en sluit in £712 12s. 9d. onbetaalde ran
ten. Hat is met £6,860 12s. Sd. vermeerderd sedert de laatste
Synode. Wij hebben getracht de minder sterke securiteiten
wag te doen en ecu wrakke zelfs tegen aanmerkelijk verlies af
te doen. Gijfers alleen op papier voldoen toch niet. Dc Synode
behoeft thans geen groot verlies te vreezen. Het geleden varlies en daarbij de vermiudering in Staats toelage in aanmerking
nemende heeft men reden van dankbaarheid wat dit fonds be
treft. Nog dient onder dit hoofd vermeld te worden dat de aan
houdende stichting van nieuwe gemeenten dit fohds niet heeft
versterkt. Dc Synode zal wel doen door zich uit te spreken
ten opzichte van cane permanente vaststelling van salarissen,
en hoe gehandeld moet worden met de gemeenten die gesticht
mogen worden.
Meenende hiermede can voldoend en nauwkeurig overzichb
te hebben gegeven en tot verdere inlichting hat Quae~~raat
hetreffeude mij bereid verkiarende,
Heb ik de eer mij te noemer,
Hoogachtend,
Tjwen Dienstw. Dienaar,
G-. W. B. VAN DER LINGEN,
Kroonstad, 25 Jan., 1912.

Q uaestor

Synodi.~
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Bloemfontein, 7th February,~19l2.
The Quaestor Synodi,
Dutch Reformed Church,
Kroonstad.
Dear Sir,—
re Annual Audit.

We beg to report that we have audited the books kept by
Rev. G. W. B. van der Lingen for the year 1911, and found
same correct. The Statement as submitted was also compared.
with the accounts and was in order.
Yours faithfullty,
G. SMETHAM,
J. C. DANIELS,
Auditors.
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KORTE STAAT DER FONDSEN IN HANDEN
JAAR EINDIGENDE
Dr.

Het Synodale
£

1911.
l3alans in lianden
Twee-derde van Voorsehot op Kerkblad terug
Heffingen in de
~
Renten
Restitutie op geld geleend aan “Fakkel”
Colportage Wagen, Muilen, enz
Zending Kerk Wetten

S.

1232 3 fl
154 0 0
~45 15 0
30 0 0
30 9 3
85 11 0
019 6
£2,378 18

8

Ret Theol. Studenten
Balans in handen
Restitutie
Collecten in de Geineenten

201 0
270 0
228 10

5

£699 10

9

0
4

Ret Grey
Van ‘t Goevernement ontvangen
Renten

10,000

0

0

400 0 0
£10,400

0

0

Ret Ghanzies
Toont een batig saldo can van £10 Os. Sd.
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VAN DEN QUAESTOR SYNODI OVER HET
ULTI1VIO DECEMBER, 1911.
Fonds.

Cr.
£

9~18

0

193 1~

8

43 15

8

£329 13
2049 5

4
4

£2,378 18

8

222 10
170 0

0
0

£392 10
307 0

0
9

£699 10

9

2 10
2 12

0
0

£5 2
10,394 18

0
0

______—

Zitting Federale Raad
Zitting Federale Notulen, etc
Zitting Federale Moderatuur Vergaclering
Wetsontwerp de heren Van Ziji & Buissine
Colportage Surplus Ps. Perold
Synodale Comrnissie Vergaderingen
Oost. Rings Commissie Vergadering
Zegels op V. Pep. Bewijs

Saldo

d.

~

1418 0
200
75 0 0

Drukwerk en Sehrijfbehoeften
Clerikale Huip
2a~arissen

39 3
22 3
3 11
128 19

1
4
1
2

1916 3
18 15 11
4 18 6
050

Ondersteunings Fonds.
~&an 17 Studenten, half-jaar
Aan 14 Studenten, half-jaar

Saldo

Fonds.
1 JunI, 1910. Zegels op V.P. Bewijs
6 Juni, 1911. Zegeh op V.P. Bewijs

Balans

£10,400

Land Fonds.
De Quaestor Synodi,
G. W. B. VAN DER LINGEN.

0

0
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RAPPORT DER FINANTIEELE COMMISSIE
van de Nederd. Geref. Kerk van den Oranje Vrijstaat,
over ~et jaar 1911.

Aan den Hoog Eerw. Quaestor Synodi,—
De Commissie heeft de eer te rapporteeren, dat uit nevens
gaande Jaars Staten zal blijken
(a) Dat het Kapitaal van het Sustentatie Fonds, thans ge
stegen is tot het bedrag van £50,981 2s. 2d. sterling, met inbe
grip van nog onbetaalde r~nten, en bet saldo in kas.
(b) Dat het kapitaal van bet Predikanten Pensioen Fonda
thans bedraagt de som van £23,245 13s. lOd.; met inbegrip’
van renten onbetaald en saldo in kas.
Do onopbetaalde renten in dit Ponds bedragen echter maar
£48 en is in geen gevaar van verlies.
Debiteuren wordeii aangemaand om betaling iedere maand,
voor dat betaling van renten vervalt.
(o) Uit de salaris rekening zal blijken dat de som van
£7,278 6s. 6d. aan salarissen is uitbetaald over hot verlopen
~aar.
Terwiji van do Regering ontvangen is voor 1 Julie tot 31
Dec., 1910, £3,120, en van hot Sustentatie Fonds Kapitaal
£702 14s. 2d. om saldo op 1910, Jan. 1, te dekken.
Voorts is van do regering ontvangen in Maart £1,560 0 0
Juni en Juli
1,560 0 0
September
1,404 0 0
December
1,404 0 0
en van Suste~l~atie Ponds kapitaal
1,350 6 6
—

£7,278

6

6

om salarissen uitbetaald tot December 31 to dekken.
Voor heffingen is van de versebillende Ringen ontvangen.
voor Sustentatie Fonds Kapitaal
£1,061 5 4
en
2 ~ 9
en voor Pensioen Fonds Kapitaal

£1,063 11
64 10

1
0
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Ten slotte.—In aanmerking nemende de benarde gelds
omstandigheden, meent uwe Commissie dat de toestand der
Kerk Fondsen over het algemeen bevredigend moeten worden
beschouwd.
Dc leden der Commissie,
J. GEO. FRASER.
GBO. F. FAUSTMANN.
Bloemfontein,
17 Februari, 1912.

Bloemfontein, 7th February, 1912.
The Quaestor Synodi,
Duch Reformed Church,
Kroonstad.
Dear Sir,—
re Annual Audit.
We beg to advise that we have audited the Church Books
kept by Mr. Faustmarin for the year 1911, and found same
correct. We also inspected the vouchers and compared the
enclosed statements with the ledger accounts.
We have carefully scrutinized the Bonds in the keeping
of Messrs Fraser & Scott and satisfied ourselves that they are
in order and agree with the particulars contained in the books.
Yours faithfully,
G. SMETHAM,
J. C. DANIELS,
Auditors.
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RAPPORT VAN DE PERMANENTE COMMISSIE
VAN REVISIE
te worden voorgelegd aan de Hoog Eerw. Synode, eitting hou
dende te Bloernfon~tein, op den~ 2östen April, 1912,
en volgende dagen.

De Commissie van Rovisie heeft de beschrijvingspunton,
die wetsveranderingen beoogen, volgens de volgorde door den
Hoog-Eerw. Scriba aangegeven, in bel~or1ijke overweging go
nomen, en hoeft de eer de volgende aanbevelingen te doen
Besohrijvingspunt 1 worde aangenomen.
Beschrijvingspunten 2 en 3 worden niet aangonomon.
Beschrijvingspunt 4 worde aangenomen.
Beschrijvingspunt 5. Op do volgende wijze gewijzigd
bevelen wij de aanname hiervan aan: (Art. 403 : 4 worde
gesehrapt en in do plaats daarvan gesteld: ‘Ondersteuning zal
nit dit fonds worden verleend onder voorwaarde dat de persoon
die eon bodrag daaruit ontvangen zal hebbon dit bedrag rente
loos zal terugbetalen zoo spoedig mogelijk doch in elk geval
binnen tion jaren nadat hij het ]aatste paaiemont daaruit zal
ontvangen hebben’.”
B eschrijvingspunt 6 worde aangenomen.
Besehrijvingspunten 7, 8 en 9 worden niet aangenomen.
Beschrijvingspunt 10, overbodig zijnde, worde niet aange
nornen.
Beschrijvingspunt 11. Geen aanbeveling. Do Synode
heeft zich hierover reeds uitgesproken.
Beschrijvingspunt 12 worde aangenomon.
Beschrijvingspunt 13. Zie I.
Besohrijvingspunt 14 wordo aldus gewijzigd aangenomen:
“Art. 187 luide: ‘In gevallen waar do Voorstolling op eenen
anderen tijd zal plaats hebben dan door den Korkeraad bepaal&
zullen do loges buitongewoon rnoeten worden beschouwd’.”
Voorts stolt uwe Commissie voor, dat :—
1. Overal waar do benaming “Oranjo Rivier Kolonie” in
hot wetboek voorkomt, in do pleats daarvan zal gestold worden
de benaming “Oranje Vrijstaat.”
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2. Do Synode de wet op do vermeerdering van gemeenten
in herziening neme.—(Art. 224-230).
3. In Art. 45 29 (g) de woorden “Indien niet beiden” go
~ohrapt worden.
4. Art 150, punten 7 en 8, gerevideerd worden.
Wij hebben do eer one ~e ondersohrijven,
De Commissie voormeld,
G. W. B. VAN PER LINGEN.
J. A. JOUBERT.
jiroonstad,
8 April, 1912.

RAPPORT VAN DE PERMANENTE COMMISSIE
VAN REVISIE IN ZAKE :—
I.
PREDIKANTEN PENSIOEN PoNDs ARTT. 150

7~ EN 8.

7d less: Aan leeraren, die den ouderdom van 60 jaren be
reikt hebben, en daarbij 30 in de Evangellebediening in de Ned.
Geref. Kerk in Zuid Afrika werkzaam zijn geweest, zal op hun
verzoek door de Synode of de Algemeene Synodale Cornrnissie,
pensioen gegeven worden gelijkstaande met de sorn in punt 6
genoemd.
8, vóór Iaatste regel, worde “der Kerk” veranderd in “der
Ned. Geref. Kerk in den O.V.S.”

II.
VERMEERDERING DER G-EMEENTEN, ARTT.

224-230.

Art. 227 leze: Geene gemeente van do Ned. Geref. Kerk zal
worden gesticht, tenzij dan door een Ringscomrnissie, op last
van den Ring, nadat daartoe aanzoek zal zijn gedaan door een
of ander Kerkeraad, en de genoemde Commissie zich zal heb
hen overtuigd : —
Punten 1 en 2 blijven onveranderd.
Punt 3. “~300” worde veranderd in “~350.” Na “huis
huur” worde ingevoegd “bij den Kerkeraad, die aanzoek doet
om de stiehting.”
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Punt 4. Dat, indien meer dan Sen Kerkeraad in zoodanige
stichting rnocht betrolckefl zijn, zij alien daarmede instemmen.
Art. 228 leze: Indien “al de betrokkene Kerkeraden” geene
~oestemmmg, enz.
Art. 229 worde geschraPt~ en in paats ervan gesteld: “Indien
de betrokkene Kerkeraclen tot twee of meer Ringen behooren,
zal de stiobting ~~werksteiiigcl worden door do Ringscommissie
van de Ringen gezamenhik. Indien tussohen twee of meer
Ringen, daarin betrokkefl, verschillen mochten ontsta~n, treedt
de Synode tussehenbeide.”
Uwe Commissie meerit hiermede aan uwe opdracht te heb
ben voldaan.
Wij hebben de eer oils te onderschrijven,
Dc Commissie voormeld,
0. W. B. v. D. LINGEN.
J & JOUBERT
A. PIENAAR.
Bioemfonteifl, 6 Mci, 1912.

YERSLAG VAN DEN SCRIBA EN ACTUARIUS
SYNODI
aan den H.Eerw. Synode, zitting houdende 25 April, 1912,
en volgende dagen.
Ingevoige Art. 125 : 3 (f) en 4 (c) doet de ondergeteekende
versiag aan U.H.Eerw. Vergadering.
1. Hij heeft do notulen der vorige vergadering doen drukken
zoovele ais noodig verspreid en de rest iu het Archief ter be
waring gelegd.
2. Dc noodige expeditien daaruit heeft hij gernaakt en do
verdere bevelen dci vergadering uitgevoerd.
3. Van tijd tot tijd heeft hij de vergaderingen nor Aigerneene
Synodale Commissie op bevel des H.Ew. Voorzitters opgeroe
pen, de notulen daarvan gehouden en een kort verslag der
handelingefl in bet officieel orgaan der Kerk gepubliceerd. Do
noodige correspondentie gevoerd en de bevelen der Commissie
uitgevoerd.
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4. Hij heeft, tot schamens toe, op bet ernstig geroep orn
exemplaren der Kerkewet, onbevredigende antwoorden moeten
zenden; lang reeds heeft hij geen enkel beschikbaar exemplaar.
5. Hij heeft telkens de afschriften van Doop en Lidmaat
Registers van de Scribas der H.Ew. Ringen ontvangen en den
Archivarius ter bewaring overh andigd.
6. Actes van Bevestiging werden uitgereikt aan de volgende
predikanten:—Di. J. F. NaudS, J. F. Marais, W. J. S.
Klomp, J. Ic R. Hauptfleisch, J. P. II. Steyn, en J. le R.
Retief, en zendelingen, de Eerwd. T. C. M. NaudS, I. C. Pot
gieter en J. F. Pansegrouw.

7. Deze Predikanten en Zendelingen, en nog verseheidene
anderen hebben nog niet hunne handteekening geplaatst in het
Formulierboek der Synode.
8. Waar noodig werd aanzoek gedaan cm aanstelling van
daartoe bevoegden als Huwelijks bevestigers.
Met heilbede en hoogachting van U.H.Ew. Vergadering,
De Dw. Dienaar,
P. BOSHOFF,
Scriba en Actuarius.

VERSLAG VAN DEN ARCHIVARIUS
aan den Hoog Eerwaarden Synode, zitting houdende op
25 April, 1912.
Dc ondergeteekende heeft de eer aan de Hoog Eerwaarde
Synode te rapporteeren : —
1. Dc afschriften van Doop en Lidmaten Registers over
jaren 1908, 1909 en 1910 zijn allen ingebonden, er zijn er velo
schrijffouten in de afschriften; zie Bijvoegsels A., B., C. hier
aangehecht.
2. Volgens Iaatste Synodaal besluit zijn al de toen voorhan
den Zending Doop en Lidmaten Registers ingebonden. 1k heb
van den Scribe der Zending Synode afschriften over de jaren
1908, 1909 en 1910 ontvangen, met verzoek ze te laten inbin
den op kosten van de Moeder Synode en ze te bewaren. Zij
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zijn echter niet gebonden. G-aarne zou ik instructies hieromtrent
van de Hoog Eerwaarde Synode ontvangen.
3. Wat betreft de Brandkamer, moet ik zeggen dat deze niet
in goede orde is. De muren zijn met de laatste aardbeving
veel gebarsten, en zullen binnen kort moeten gerepareerd wor
den.
Hoogachtend,
U Hoog Eerw.’s Dw. Dienaar,
D. 3. RIJERCK,
Archivctrius.
Bloemfontein, 10 April, 1912.
BIJVOEGSEL A.
Over jaar 1908.
OOSTELIJKE

RING

:—

Bethlehem: No. 33 kind gehoren 29 April 1908, gedoopt 5
April 1908.
Lindley: Nos. 31, 32, 88 en 144 geen jaargetal van gehoorte
aangegevefl.

Lindley: No. 116 kind geboren 28 August 1908, gedoopt 26
Juli 1908.
Kestell: No. 30 kind geboren 1 October 1908, gedoopt 29
Januari 1908.

Kestell: No. 79 kind geboren 24 Juli 1908, gedoopt 26 Janu
an 1908.
WESTELIJKE RING

:—

Boshof: No. 3183 kind geboren 28 October 1908, gedoopt 12
Januani 1908.
Boshof: No. 3218 geen datum van geboorte aangegeven.
ZUIDELIJKE RING

:

—

Smithfield: No. 27 kind geboren 16 December 1908, gedoopt

1 Maart 1908.
Philippolis: No. 60 geen datum van gelloorte aangegeven.
Dewetsdorp: No. 3069 kind geboren 19 November 1908, go
doopt 2 Juni 1908.

Zastron: No. 22 kind geboren 7 December 1908, gedoopt 22
Maart 1908.
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CENTRALE RING

:—

Brandfort: No. 3326 kind geboren 5 Januari 1908, gedoopt
~24 Februari 1907.

Thaba ‘Nchu: No. 1165 geen datum van geboorte aange
geven.
BIJVOEGSEL B.
Over jaar 1909.
NOORDELIJKE RING
Kroonstad: No. 34 geen datum van geboorte aangegeven.
Kroonstad: No. 142 geen datum van geboorte aangegeven.

Heilbron: No. 59 kind geboren 29 December 1909, gedoopt
.28 Maart 1909.
Bultfontein: No. 2 kind geboren 20 Mci 1909, gedoopt 10
Januari 1909.
Buitfontein: No. 17 kind geboren 19 November 1909, ge.
doopt 2 Maart 1909.
Bothaville: No. 20 kind geboren 7 Juni 1909, gedoopt
Februarie 1909.
Bothaville: No. 21 kind geboren 16 Juni 1909, gedoopt 7
Februarie 1909.
Bothaville: No. 30 kind geboren 25 December 1909, gedoopt
7 Juli 1909.
Bothaville: No. 37 geen datum van geboorte aangegeven.
Bothaville: No. 50 geen datum van geboorte aangegeven.
Odendaalsrust: No. 36 kind geboren 29 October 1909, ge
doopt 5 Sept. 1909.
OOSTELIJKE RING

:—

Frankfort: No. 46 kind geboren 16 November 1909, gedoopt
4 April 1909.
Reitz: No. 1670 kind geboren 13 September f909, gedoopt
7 Maart 1909.
Reitz: No. 1690 kind geboren 11 Augustus 1909, gedoopt 18
April 1909.
Kestell: No. 36 kind geboren 6 October 1909, gedoopt 30
Januari 1909.
ZUIDELIJKE RING :—
Philippolis: No. 7 kind geboren 1 December 1909, g~doopt

31 Januari 1909.

Philippolis: No. 8, kind geboren 29 October 1909, gedoopt 31
Jan. 1909.
Dewetsdorp: No. 99 kind geboren 10 September 1909, ge-~
doopt 17 Aug. 1909.
Dewetsclorp: No. 100 kind geboren 22 September 1909, go
doopt 17 Aug. 1909.
Dewetsdorp: No. 101 kind geboren 26 Augustus 1909, ge
doopt 17 Augustus 1909.
Dewetsdorp: No. 102 kind geboren 13 September 1909, ge
doopt 17 Aug. 1909.
Dewetsdorp: No. 103 kind geboren 16 Augustus 1909, ge
doopt 17 Aug. 1909.
Dewetsd.orp: No. 104 kind geboren 19 September 1909, ge
doopt 17 Aug. 1909.
Trornpsburg: No. 8 geen datums van geboorte aangegeverl.
GENTRALE RING

:—

Brandfort: No. 3457 geen datum van geboorte aangegevefl..

BIJVOEGSEL C.

Over jaar 191O~
NOORDELIJEE RING

:—

Kroonstad: No. 188 geen datum van geboorte aangegevefl.
Heilbron: No. 55 kind geboren 17 November 1910, gedoopt
27 Febr. 1910.
Hellbron: No. 188 geen jaargetal van geboorte aangegeven.
Kopjes: Nos. 14, 15, 45, 75 en 76 geen daturns van geboorte
aangegevefl.
WE5TELIJEE RING

:—

Luckhoff: No. 27 geen datum van geboorte aangegeven.
Koffyfontein: No. 246 kind geboren 10 December 1910, ge
doopt 1 Mci, 1910.

105
YERSLAG VAN DE ALGEMEENE SYNODALE
COMMISSIE
~voorgelegd aan de T7ergadering van de H.Ew. Synode van 1912.
De Commissie heeft de eer te rapporteeren dat zij sedert de
laatste Synodale vergadering zes maal vergaderd is geweest en
wel op de volgende datums : —22 Juli 1909, 12 Januari 1910,
18 Mci 1910, 10 Augustus 1910, 1 Februari 1911, en 3 Augus
tus 1911, waarvan eene, die van 18 Mei 1910, eene speciale was
in verband met het aanbod van eene soni gelds door de Regee
ring voor de reohten der Kerk in bet Grey College.
~vVat zi5 op deze vergaderingen, zoowel als door rondschrij
ving behandeld heeft, wenscht uwe Commissie thans voor deze
H.Ew. vergadering te leggen :—
1. Zij heeft pogingen aangewend volgens opdracht der Syno
de, om de vijf weeshuizen in den staat te amalgarneeren. Ret
is haar echter gelukt alleen die te Bethulie en Ladybrand te
zien vereenigen.
2. Naar onze volksgenooten in Ghanziesland heeft zij den
Eerw. Heer E. L. Conradie, zendeling onzer Kerk afgevaardigd.
Zijne reiskosten en salaris voor zes rnaanden beeft zij bekos
tigd. Daar er sleehts twee leden der Vrijstaatsehe Kerk onder
hen waren heeft zij geene vrijmoedigheid gevoeld zelve het werk
voor rekening dezer Kerk voort te zetten, maar heeft de zaak
voor de aandacht der Kaapsche Kerk gebracht.
3. Bij bet overlijden van Z.M. Koning Eduard VII. heeft zij
een kabel van rouwbekiag gezonden waarop een antwoord werd
ontvangen.
4. Zij heeft pogingen aangewend ter verkrijging van eene be
hoorlijke Zondagswet voor dit land. Daartoe werd bet Parle
ment dci toenmalige Oranje Rivier Kolonie met can groote
Volksrneinorie genaderd. Doch geheel te vergeefs.
Zij is
steeds bezig in medewerking met de andere Kerken in Z.A.
bet hare te doeri den Unie Volksraad daartoe te bewegen.
5. Ecu verzoek om geregelde collecten van wege de Curatoren
der Opleiding School voor Zendelingen hon de Commissie zon
der toestemming der Synode niet bevredigen. Dc Synode al
leen, meent zij, han geregelde collecten voor speciale doelein
den bepalen.

6. Daar de br. ouderling J. C. do Waal bedankt heeft als lid
der Synd. Corn. voor Arme Blanken, heeft zij den broeder
ouderling E. N. Grobler in zijne plaats benoernd.
7. Eindelijk, na veel onderhandelen, heeft bet Parlernent bet
recht der Synode om 4 uit de 7 leden op hot Curatoriuni van
het Grey College te benoernen, erkend, doch beslist geweiger(l
dit recht langer toe te kernien en heeft der Kerk de som van
£10,000 daarvoOr aangeboden. Omdat haar geen alternatief
werd gelaten, dan om het bedrag to weigeren, heeft uwe Corn
missie besloten het bedrag aan te nemen en het aan deze H.Ew.
vergadering over te laten hoe zij bet aanwenden zal in den
geest van den sohenker, Sir George Grey.
8. Na do vereeniging 4cr Z.A. Staten en bet ontstaan van
hot Unie Parlement is besloten in overleg met de andere Gef e
dereerde Kerken een wetsontwerP, de voorgestelde organisehe
Vereenigiflg der Kerken mogelijk makende, voor dat Parlernent
te brengen. Dat onti~erp, in den geest der hesluiteii van deze
Synode in 1909 genornell~ is door bet Parlement gepasseerd, ea
is nu wet.
9. Deze organisehe vereeniging is echter door de Kerkeradefl
in dezen staat met 36 tegen 13 sternrnen afgekeurd en kan dus~
wat onze Synode betreft niet doorgaan.
10. Uwe Commissie wil aanbevelen dat er cone verandering
kome in de termen waarop studenten uit bet Tbeologiseh Stu
denten ~ndersteuniflgS Fonds geholpen worden.
11. Do transport acten of grondbrieven van de eigendornrflen
onzer Kerk iii Nyasaland~ groot 13,000 akkers, zijn nog niet in
haridon vali den H.Ew. Quaestor.
12. Dc Petitie der Synode aan bet Parlernent van do O.R.K.
orn do staatstoelage aan de Kerk weer op £8,000 per jaar te
brengen, was niet alleen te vergeefs, maar wat later heeft do
Unie Volksraad besloten het bedrag jaarlijks met zeker bedrag
nog te verh~inderefl.
13. Do Fakkel schijnt niet meer. Haar licht is san Do Kerk
bode overgemaakt, gelijk do vorige Synode besloten heeft. Do
Synode is dank verschuldigd san baron laatsten Redacteur voor
zijne getrouwe diensten.
14; Op klaohten nit Frankfort en Heilbron resp3etievo]i)k
dat Gereformeerde en Hervormd& Predikanten in die gemeen
ten onder ontevredeneli dieristen bouden en zeUs gemeenten
stiehten, heeft uwe CommisSie besloten slebts hare droefheid
or over nit to drukken.
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15. Op eene Petitie van eenige leden onzer Kerk uit do ge
meente Lindley vooral vragende naar de belijdenis onzer Kerk
en kiagende over zekere uitdrukkingen in Dc Kcrkbode, heeft
de Commissie geantwoord dat onze Kerk in wet en praktijk
zich houdt aan de drie Formulieren van Eenigheid, en de klacht
over Dc Kerkbod.e naar de Commissie over dat blad heeft ~
wezen.
16. Op verzoek der versehillende Ringen onzer Kerk heeft do
Commissie de Regeering verzocht perk e.n paal te stellen aan do
vuist- cii prijs-gevechten in ons midden.
17. In de plaats van Ds. Refer, die afgetreden is, werd Ds.
J. A. Pienaar tot lid der Synodale Commissie van Revisie be:
noernd.
18. Aan Ds. J. C. Refer, die wegens zwakken gezondheids
toestanci is afgetreden, is vol pensioe~i toegestaan en ook aau
Ds. P. T. Retief orn diezelfde reden.
Eenige zaken in dit verslag niet genoemd, of slechts aange
stipt, komen in andere versiagen meer uitvoerig voor de aan
dacht dezer vergadering.
Be Synode Gods beste zegen op hare verrichtingen toewen
sohende noernen wij ons,
U R:E~. Dw. Dienaars en Broeders,
Leden der Aig. Syn. Commissie,
J. B. KESTELL, T7oorzittcr.
G. W. B. v. D. LINGEN.
J. A. JOUBERT.
P. S. VAN HEERDEN.
J. H. ENSLIN.
P. DU TOIT.
P. BOSHOFF, Scribe.
Bloemfontein, 24 April, 1912.
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YERSLAG YAN DE SYNODALE ZENDING COM
MISSIE YOOR HET BUITENLAND
can de H.Ecrw. Synode voorgclcgd, Anno 19.79.

Uwe Commissie heeft de eer het volgende te rapporteeren
omtrent het werk haar opgedragen :—
1. Arbeiders en Arbeidsters. Met leedwezen moet uwe Corn
missie melden dat de dood zijn eerste slachtoffer uit de bende
van onze werkers heeft geeischt. In het begin van 1910 is te
Magwero overleden de echtgenoote van onzen zendeling boer,
Mevr. Van Eeden. Haar werk werd zeer gewaardeerd en haar
heengaan door alien diep gevoeld en betreurd.
Wegens krankheid van zijn echtgenoote werd Ds. Charles
Hofmeyr van Madzimoyo genoodzaakt tegen bet cincle vail
1910 het Zendingveld te verlaten. Zijn vertrek was ecu groot
verlies voor onze Zending, daar hij en zijne echtgenoote veel
beteekend hebben voor ons werk.
Mej. Heunis, die ons door de Kaapsehe Kerk is afgestaan
is wegens haar huwelijk met Eerw. van Wijk naar Nyasaland
vertrokken. Ook is Mej. Helm, een van ons meest gewaar
deerde werksters, naar i\lvera vertrokken, daar hare diensten
aan de Normaal School aldaar dringend werden vereischt.
Daar wij groote voordeel van die school trekken, wordende
ook onze Evangelisten aldaar opgeleid, konden wij haar niet
terughouden, hoewel wij hare diensten noode konden missen.
Eerw. Joubert, die ons voor meer dan een jaar door de
Kaapsche Kerk werd geleend, en met zijn echtgenoote te Mag
wero arbeidde, is ook vertrokken. Dus was er een tijd lang
een groot gebrek aan arbeiders.
Hiertegenover kunnen wij de aanwinst van de volgende wer
kers en werksters rapporteeren.
In plaats van Mej. Helm, gaf de Kaapsche Kerk ons Mej.
Marais, die thans te Nyanji arbeidt.
In April, 1910, is naar het Zendingveld vertrokken Nurse
Hartrnann, die in verband met Dr. Hofmeyr’s hospitual te
Madzimoyo werkzaarn is. Zij is onze zending van groote waar
de en heeft ons tot hiertoe uitstekende diensten bewezen,
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Na lange en vrucbtelooze pogingen heeft tiwe Commissie
eindelijk zich van de diensten verzekerd van Ds. C. T. Kies,
BA., B.T)., die op vertrek staat naar Madzimoyo met zijne
echtgenoote. Met hem gaat ook Mej. Ella Botes, als onder
wijzeres. Rear salaris zal gevonden worden door de V.Z.B.
van Trompsburg.
Verder werci onze bende werkers vermeerderd door het
huwelijk van Dr. Rofmeyr en ook van Eerw. Groenewald.
Ons getal werkers en werksters, met bet gezelsohap dat op
vertrek staat meegerekend, is dus 16, i.e. twee meer dan in
1909.
2. Door uwe Counnissie werd in ovei’leg met den I\I.Z. Bond
in April, 1912, afgevaardigd Ds. C. B. Murray, ten einde bet
werk OP onze verschillende statics nauwkeurig te onderzoeken
en rapport te docn. Deze afvaardigiug gesehiedde op aanzoek
van onzen Zeriding Raad in NOR., en de kosten in verband
daarmede werden gedragen door den M.Z. Bond. Ds. Murray
had gelegenheid bet werk degelijk te inspecteeren en• leverde
een zeer uitvoerig en belangrijk rapport, waaruit o.a. blijkt dat
ons Zendingwerk, hoewel niet op volmaakte, toch op de best
mogelijke wijze wordt gedreven, en dat de fondsen op de nut
tigste wijze worden besteed. Rij getuigde vooral van de be
langrijkheid der scholen, die door de inboorlingen zelven bede
huizen worden genoernd; en van den grooten zegen die op dit
werk rust, alsrnede van den hevredigenden toestand van de in
boorlingen C’hristenen. Ds. A. C. ~\1urray, Algerneene Zending
Secretaris van de Kaapsche Rend, die hem vergezelde, getuigt:
Ret heeft mij verbaasd en zeer verlieugd den grooten zegen te
zien die er rust op bet werk uwer Zendelingen in N.O.R.
3. Er is thaus een groot gevaar dat ons Zendingwerk bedreigt,
de gevreesde slaapziekte. Tot nog toe heeft die ziekte zich
beperkt tot een kring circa 20 bij 15 mijien groot rondorn
Mvera, de hoofdstatie van bet Kaapsche Gebied. In de laat
ste 18 maanden waren er in ‘t hospitaal te Mvera 58 inboor
lingen onder behandeling, waarvan 55 stierven. Een Britsche
Comrnissie onder Sir David Bruce is tbans bezig onderzoek in
te stellen naar den oorsprong den ziekte en een redmiddel uit
te vinden. Be Commissie die in de nabijheid van Mvera bezig
is, beeR tot dusver nog niets deflnitiefs ontdekt.
Intusschen is bet wegens de slaapziekte verboden dat Evan
gelisten van Mvera naar N.O. Rhodesia zullen gaan. Bit heeft
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uwe Commissie genoodzaakt te besluiten ons eigen normaal-~
school ter opleiding van Evangelisten te stichten. Tot nog toe
is bet hear niet gelukt een geschikte onderwijzer te vinden om
can bet hoofd er van te staan.
4. Dc Zending boerderij te Magwero onder toezicht van broe
der Van Eeden is nog steeds een bron van inkomsten voor onze
Zencling en belooft zeer veel voor de toekomst.
In bet afgeloopen jaar werden beesten verkocht ten bedrage
van £670. Op ecu dag werd zonder rnoeite op dc statie beesten verkocht voor £420. De aanvraag is van wage de katoen
kweekerij die flu op groote schaal wordt gedreven.
In dcii tuin zijn er 202 lemoen en naartje boomen, aismede
vruchtboomen van allerlei soort. Lemoenen warden voorleden
jaar tegen 3s. 6d. per 100 op de statie verkocht aan de inwoners
van Fort Jameson.
Voorts zijn er 150 akkers met katoen beplant, en ecu goede
oogst wordt verwacht. Dc North Charter Land Co. biedt can
alle katoen tegen 4d. per pond op de static te koopen. De
katoen inclüstrie belooft een rijke bron van inkornsten ook voor
orize Zending te zijn. In verband met die industrie heeft onze
Zendeling boer, door trekossen te leeren, £45 voor onze Zending verdiend.
Ook wordt er door hem iets aan de schoenmakerij gedaan,
waardoor ook een niet onaardig somrnetje wordt verdiend.
Dc behoefte wordt zeer gevoeld aan ecu bouwmeester en
timmermafi en uwe Cornniissie is bezig naar een geschikten
persoOfl uit te zien.
5. Om ecu nauwkeurig overzicht van hat werk te geven laat
uwe Commissie hier volgen een statistieke opgave van de
verschillende statics over het jaar eindigende ult. Dec., 1911.
Magwero._AangeJegd, 1900; Distrikt, Ft. Jameson; be
raamde populatie, 5,000; getal blanke arbeiders, 1; inboorlin
gen evangelisten en ~onderwijzers, 50; buitenposten, 17; scho—
len (static en buitenposten), 18; kinderen op de boeken, 1,614;
gedoopte Cbristenen, 49; in bet afgeloopen jaar gedoopt (of
aangenomen): voiwassenen, 7; kinderen, 4; laden van doopof catechisatie-kias, 112; opkonisten des Zondags, 140.
Madzimoyo._Aaflgelegd, 1903; Distrikt, Ft. Jameson; be
raamde populatie, 40,000; blanke arbeiders, 5; inboorlingen
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Na lange en vruchtelooze pogingen beeft uwe Commissie
eindelijk zich van de diensten verzekerd van Ds. C. T. Kies,
BA., B.J)., die op vertrek staat naar Madzimoyo met zijne
echtgenoote. Met horn gaat ook Mej. Ella Botes, als onder
wijzeres. Haar salaris zal gevonden worden door de V.Z.B.
van Trompsburg.
Verder weid onze bende. werkers vermeerderd door het
huwelijk van Dr. Rofmeyr en ook van Eerw. Groenewald.
Ons getal werkers en werksters, met het gezelsohap dat op
vertrek staat meegerekend, is dus 16, i.e. twee meer dan in

1909.
2. Door uwe Coinniissie werd in overleg met den 1\f.Z. Bond
in April, 1912, afgevaardigd Ds. C. 1). Murray, ten einde bet
werk op onze verschillende statics uauwkeurig te onderzoeken
en rapport te doen. Deze afvaardiging gesehiedde op aanzoek
van onzen Zending Raad in NO. R., en die kosten in verband
daarmede werden gedragen door den M.Z. Bond. Ds. Murray
had gelegenheid bet werk degelijk to inspecteeren en, leverde
een zeer uitvoerig eli belangrijk rapport, waaruit o.a. blijkt dat
ons Zendingwerk, hoewel niet op volmaakte, toch op de best
mogelijke w’ijze wordt gedreven, en dat de fondsen op de nut
tigste wijze worden besteed. Hij getuigde vooral van de be
langrijkheid der scholen, die door de inboorlingen zeiven bede
huizen worden genoernd; en van den grooten zegen die op dit
werlc rust, alsmede van clen bevredigenden toestanci van dc in
boorhngen Christenen. 1)s. A. C. Murray, Algemeene Zending
Secretaris van do Kaapsche Kerk, die hem vergezelde, getuigt:
Ret heeft lnij verbaasd en zeer verheugd den grooten zegen te
zien die er rust op bet werk uwer Zendehingen in N.O.R.
3. Er is thans een groot gevaar dat ons Zendingwerk bedreigt,
de gevreesde slaapziekte. Tot nog toe beeft die ziekte zich
beperkt tot een kring circa 20 bij 15 mijlen groot rondom
Mvera, de hoofdstatie van bet Kaapsche Gebied. In de laat
ste 18 maanden waren er in ‘t hospitaal te Mvera 58 inboor
hingen onder behandehing, waarvan 55 st~erven. Een Britsehe
Commissie onder Sir David Bruce is tbans bezig onderzoek in
te stellen naar den oorsprong der ziekte en een redmiddel uit
te vinden. Dc Commissie die in do nabijheid van Mvera bezig
is, heeft tot dusver flog niets definitiefs ontdekt.
Intusschen is het wegens de slaapziekte verboden dat Evan
‘gehisten van Mvera near NO. Rhodesia zuhlen gaan. flit heeft
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evangelisten en onderwijzers, 140; buitenposten, 36; scho1en~
37; kinderen op de boeken, 5,353; gedoopte Christenen, 148;
in ‘t afgeloopen jaar gedoopt of aangenornen: voiwassenen, 56;
kinderen, 13; leden van doopklas, 860; gemiddelde opkornsten
‘a Zondags, 500.
Fort Jameson.—Aangeiegd, 1905; Distrikt, Fort Jarneson;.
beraarnde populatie, 30,000; blanke arbeiders, 2; inboorlingen
ovangelisten en onderwijzers, 98; buitenposten, 27; scholen,
29; kinderen op de boeken, 3,250; gedoopte Christenen, 75;
‘t afgeloopen jaar gedoopt of aangenomen: voiwassenen, 31;
kinderen, 11; getal leden van doopklas, 700; gemiddelde op
komst, 750.
Nyanji.—Aangelegd, 1905; I)istrikt Petouke; beraarnde po
pulatie, 15,000; blanke arbeiders, 3; inboorlingen evangelistan
en onderwijzers, 80; buitenposten, 28; kinderen op de boeken,
1,967; gedoopte Christenen, 40; in ‘t afgeloopen jaar gedoopt of
aangenomen: voiwassenen, 21; kincleren, 5; doopklas loden,
206; gemiddelde opkomst, pl.m. 200.
Nzadzu.—Aangelegd, 1908; Distrikt, Fort Jameson Zuid;
beraamde populatie, 17,000; blanke arbeiders, 2; inboorlingen
evangelisten en onderwijzers, 39; buitenposten, 10; soholen,.
11; kinderen op de boeken, 1,~40; gedoopte Christenen, 20;
in ‘t afgeloopen jaar gedoopt: voiwassenen, 9; kinderen, 3;
leden van doopklas, 146; gerniddelde opkomst, pl.m. 300.
flit bovenstaande blijkt dus dat er aan hot einde van 1911,
onder eene populatie naar schatting van 107,000, clertien arbei
ders en arbeidsters bezig waren; dat zij des Zondags een gemid
delde opkomst van 1890 hadden; en dat er in 1911, 124 vol
wassenen aangenomen en gedoopt werden, aismede 36 kinde
ron.
Voorts dat er thans zijn 407 onderwijzers en evangelisten,.
117 buitenposten, 123 se1~o1en, 13,524 kinderen op de boeken,
332 gedoopte Christenen en 2,024 dooplilas leden.
Lettende op de resultateii hebben wij rijke stof tot. dank
baarheid orndat Gods zegen kennelijk op bet werk heeft gerust.
6. Onze Commissie neemt deze gelegenheid te
behoeften van onze Zending voor uwe aandaeht
Wij hebben op het oogenblik noodig, orn het work
te behartigen, eon timmerman en bouwmeester,

baat om de
to brengen.
naar wensch
eon normaal

I
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.onderwijzer om catocheten en evangelisten op te leidon en ten
minste nog twee arbeidsters. Onze Zending Raad is ook bezig
naar een goschikte plek uit to zien em nog oen statie te stich
ten. Als dit geschiedt zal er ten minste nog twee arbeiders
noodig zijn. Uwe Commissie hoeft zeer omzichtig gehandeld
met betrekkiug tot do uitbreiding van ons Zendingwerk, omdat
zij de draagkracht der gemeenten niet gaarne wil te boven
gearl. Tot nog was or nog altijd een tekort, en dit heeft onzo
handen gebonden.
Wij hebben een som van pl.m. £3,000 noodig om het werk in
stand to houden. Sedort onze laatste Synode zijn de jaarlijk
sche inkomsten aanmerkelijk vermeerderd, hoewel de bijdra
gen van 1910 meer waren dan die veer 1911. Er is een groote
onevenredigheid in de bijdragen der versohillende gemeenten.
Dc bijdragen tot den M.Z.B. nu niet bijgerelcend, hlijk~ het dat
gedurende 1911
11 gerneenten hebben bijgedragen over do £100 elk.
6 gemeenten hebben bijgedragen over do £60 elk.
5 gemeenten hebben bijgedragen over de £40 elk.
6 gemeenten hebben bijgedragen over do

£30 elk.

3 gemeenten hebben bijgedragen over do £20 elk.
6 gemeenten hebbon bijgedragen over de £10 elk.
6 gemeenten hebben bijgedrageu onder do £10 elk,
en 6 gemeenten, waaronder eon paar van onze groote gomeon
i~en zijn, kunnen wij met zekerheid zeggen hebben hoegenaamd
niets bijgedragen.
7. Uwe Coinmissie hoeft een verzoek ontvangen van don
Seeretaris van den M.Z. Bond om ecu besluit op bet Congres
gehouden to Jacobsdal, op den 25sten November, 1911, voor
do H.Ew. $ynode to leggen, nam., dat do Synode een per
inanenten Zending Seeretaris voor onze Eerk in den Oranje
Vrijstaat zal aanstellen. Ret Congres heeft de som van £250
p.a. veer 3 jaren gewaarborgd tot gedooltolijke dekking van
bet salaris van zulk een Secretaris. Uwe Commissie geoff dit
besluit van den M.Z. Bond bare hartelijke onclersteuning en
wenscht hiermede deze zaak veer de aandacht van do R.Ew.
Synode te brongen.
8. Rieraa.n gehocht geven wij een kort versiag van den staat
~ran inkomsten en uitgaven gedurendo bet jaar 1911.
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Dit groot en belangrijk werk onzer Kerk bevelen wij ander
rnaal aan de hartelijke ondersteuning en voorbede onzer ge
rneenten. Wij hebben de eer ons te noernen,
Uw H.Ew.’s Dnw. Dnrs. en Broeders,
H. C. J. BECKER, Voorzitter.
P. V. D. MERWE.
S. MALHERBE, Scriba en Thesaurier.
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Korte Versiag van het Zending Fonds voor het
ONTVANGSTEN.

Jan. 1 Balans in handen
Jan.
Collocten, Giften, enz
Febr.
Maart
,,
April
,,
Moi
.Juni
,,
Juli
Aug
,,
S~pt

oct

Nov
Dec.

,,
,,
,,

£535
192
200
358
215
257
166
215
95
174
147
284
603

£3,448

19
10
14
19
19
3
14
13
0
5
1
5
11

11
8
11
6
1
10
10
5
5
0
10
10
2

0

5
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Euitenlalld.

1 Jañuari—31 December, 1912.
UITGAVEN.

Jan.

4.

Maart
Maart
April
April

Mei.

Juni

Juni

Juli
Aug.

Sept.
Oct.
Dec.
Dec.
Dec.

Dec.

Aan Zaakgel. ged. afbet. op
rekening ult. Sept. ‘10
14. Furlough Sal. Ds. Pauw, Oct.
‘lO—Maart ‘11
15. Reiskosten Ps. Becker en v. d.
Merwe naar Aig. Zendg.
Corn. Verg. to Stellenbosch
6. Aan Zaakgel. gedeelt. afb.
rekening
£640 0 0
17. Reisk., voorschot Ps. Pauw,
terughet. Sec. M.Z.B. gelden per abuis in onze kas
gestort voor drukwerk
52 18 0
Voor drukwerk, en reiskosten
Di. v. d. Merwe en Mal
herbe, deputatie work ......
26. Aan Ds. Pauw, Furlough Sal.,
voor nachtmaal servies door
Bultfontein gecoll., balans
reiskosten
52 16 0
30. Aan Pietersen, Ltd., en Bur
roughs, Welcome & Co.,
medicijnen, enz., voor Ps.
Hofmeyr
10 9 4
24. Reiskosten Ds. Pauw naar
Delagoa Baai
1. Aan Zaakgel. halans verschul
digd tot 31.12.10
490 4 11
Reis en verbhjfkosten leden
der Corn., alsmede van Ds.
Murray als afgev. naar Stel
lenbosch
10 8 0
Aan Burroughs & Welcome,
Medic. Ps. Hofmeyr ......
10. Aan Zaakgel. gedeelt. afb. van
rekening tot Juni ‘11
570 0 0
Voor telegr., postzegels, enz.
1 10 0
5. Aan Zaakgel. balans rekening
tot Juni 1911
73 S 4
6. Reis en verblijfkosten leden
der Corn
3 11 0
11. Aan Richard Muir, Ediub. v.
instrumenten Ps. Hofrneyr
en Ferris & Co., Bristol,
Medieijnen Ds. Hofrneyr ...
10 4 5
31. Balans

£550

0

0

85

0

0

8

0

0

692 18

0

9

6

6

63

5

4

12

0

0

500 12 11
7

0

4

571 10

0

87
861

3
3

9
7

£3,448

0

5

J. MALHERBE,
Bloemfontein.

Thesaurier.
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VERSLAG VAN DE SYNODALE BINNENLANDSCHE
ZENDING COMMISSIE,
aan do H.Eerw. Sjjnode, verçjaderende to Bloomfontoin,
op 25 April, 1912, cm vol~cnde daQen.
Be Binnenlandsehe Zending Commissie beeft de eer can U
HoogEerw. het volgende aangaande hare werkzaamheden sedert
hare aanstelling en den toestaud der Zending der N.G. Kerk
binnen de grenzen van den O.V.S. te rapporteeren
1.—BE ZENDING KERK.

(1) Gevoig gevende aan het besluit der Synode om een Zending Kerk in verband met onze Kerk in het leven te roepen,
heeft uwe Commissie de noodige kennisgevingen can de ver
schillende Zending gemeenten gegeven, met het gevoig dat er,
tegen bet einde van 1909, veertien gemeenten aan de voorwaar
den, in bet Zending Kerk Reglement neergelegd, voldaan hadden, en verzocht hadden om in de Zending Kerk te worden
opgenomen.
(2) In Maart, 1910, werd de eersbe Synode der Zending Kerk
van den Vrijstaat gehouden te Bloemfontein, en in Maart van
dit jaar kwam de tweede te Winburg bijeen.
(3) Thans bestaat de Zending Kerk uit 26 gemeenten in welko
er 13 blanke zendelingen werkzaam zijn. Er zijn nog drie an
dere gemeenten (behalve Witzieshoek), die ook door blanke
zendelingen bearbeid worden.
(4) Wij meenen met vrijmoedigheid te kunnen rapporteeren
dat hot stiebten der Zencling Kerk tot hiertoe een succes ge
weest is. Be besoheidenheid en gezond verstand, vooral door
hare voorinannen aan den dag gelegd, beloven zeer goed voor
de toekornst.
(5) Wij bevelen aan dat de volgende toevoegingen tot, en
veranclering in bet Reglement zullen worden gemaakt
(a) Bij Art IV. (1) (a) ii worde gevoegd “Catecheet,’’ tus
schen de woorden “afgevaardigde” en “ouderling.”
(b) Bij Art. IV. worde bet volgende gevoegd :—“Wanneer
de quorum van eene Synodale of Rings vergadering der
Zending Kerk berekend wordt (Arts. 89 en 119) worde, in
geval van gemeenten die nog geen geordenden Zendeling
leeraar hebben, slechts de ééne afgevaardigde catecheet
of ouderling bijgerekend.”
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Deze toevooging wordt door de Zending Kerk Synode ver
zooht.
(c) Art XIII. leze:—Alle besluiten van de Synode der Zending Kerk zijn finaal, tenzij de Synodale Zending Corn
missie voor het Binnenland binnen dertig dagen na ont
vangst (door den Seriba der Commissie) van een voile
dige lijst van al de besluiten der Synode (welke lijst on
verwijid na de Synode door haren Scriba sal worden
verzonden) eenig besluit, of besluiten, speciaal sal reser
veeren ter goedkeuring of anderszins van de Synode der
Moeder Kerk.
(6) Wij wenschen onze ondersteuning te geven aan de vol
gende twee verzoeken der Zending Kerk Synode : —
(a) Dat wanneer er in de toekomst eene nieuwe uitgave van
de Wetten en Verordeningen cler Moeder Kerk zal ver
schijnen, die bevatten zal het Reglement der Zending
Kerk, en verder zekere bepalingen die van kracht zijni
in de Zending Kerk.

(b) Dat verlof gegeven worde dat het noodige geld sal wordea
voorgeschoten, uit de kas der Binnenlandsche Zending
Commissie, voor het drukken van een korte Wetboek in
de Sesuto taai.
Wij bevelen dit laatste aan daar er een bepaalde behoefte
aan sulk een wetboekje bestaat. Ret boekje zal niet veel
grooter ziju dan bet pamfiet “Bepalingen omtrent bet Zending
Wezen,” en de opbrengst van de verkooping sal terug in de
kas vloeien.
11.—ALGEMEEN.

(1) Sedert laatste Synode werden geordend de Eerwaarde
Heeren Johan Jacob Pausegrouw, op 3 Maart, 1910, te Zastron,
en Theodorus Cornelius Minne Naude, op 27 Maart, 1910, te
Kestell. En bevestigd: de Eerwaarde Heeren Wilhelmus Pe
trus Johan Poën, op 3 September, 1910, te Philippolis, en
George Willemse, op 20 Mci, 1911, te Jagersfontein.
(2) De Eerw. Johannes A. van Rooyen heeft bij zijne benoe—
ming als Spoorweg Zendeling zijne betrekking als Zendeling
van Brandfort neergelegd.
(3) Kort na de laatste Synode ontving uwe Commissie van
drie personen aanzoeken om tot het Zendelings Examen te
worden toegelaten. Ret werd besioten om het examen in twee

l’s
schriftelijke deelen en één mondelinge af to nomen. Do kandi
daten werden hiormede in kennis gesteld en datums werden
Iiepaald. Slechts één hunner, de Heer C. F. de Jager, melde
zich aan, en na hij in de verschillende examens l~ovrediging
had gegevon werd hij op 10 Januari, 1911, tot Zendeling onzor
Kerk toegelaten.
(4) Tiwe Commissie wenseht de volgende bepaling betref
fende de Zending gomeenten die niet aan de Zending Kerk be
hooron aan to bevelen :—
“Do Zending gemeenten die zich nog niet bij de Zending
Kerk hebben aangesloten zullen (a) afgevaardigden naar de
Rings en Synodale Vergaderingen der Zending Kerk zenden Jie
voorzien zijn van antwoorden op de Kerkvisitatie vragen der
Zending Kerk; (b) naar do Rings en Synodale Vergaderingen
der Zending Kerk gezet de afschriften van Doop en Lidmaat
Registers zenden, die, door hare Quaestors, het noodige zullen
doen oni ze in behoorlijken vorm aan den Archivarius der Moe
der Kerk to kunnen overhandigen.”
Ter opheldering diene dit :—
(a) Met het oprichten van de Zending Kerk, hebben de oude
Catecheten Conferenties opgehouden te bestaan. Uwe
Cornmissie gevoelt dat het zeer werisehelijk is dat vooral
de zwakkere Zending gemeenten met de andere gemeen
ten in het land in aanraking komen.

(b) In verseheidene gevallen is er niet door gemeenten aan
Art. 212, Sec. 2, voldaan geworden.
Zelfs waar er aan voldaan word, betwijfelen wij hot of die
afschriften der Zending gemeenten boboorlik werdei~ nagezion.
Uit den aard der zaak past bet ook beter dat de broeders Zen
delingen hun aandaoht er aan zullen geven.
(5) Uwe Commissie beveelt aan dat bet besluit der Synode
in zake den doop der Ethiopische Kerk in revisie zal worden
genornen, en in plaats er van het besluit der Ned. Ger. Kerk
in de Kaap Provincie het besluit der Synode worde. Dat be
sluit luidt :—
(a) Op grond van leer en Kerk-regeering worde de Ethiopisehe
Kerk als een Christelijke Kerk erkend.
(b) Op grond, eehter, van do ornstige ongeregeldheden die
er dikwijls plaats vinden ten opzichte van do voorborei
ding en ordening barer loeraren, en hunne ordening als
bedienaars van do Sacramenten, meent do Synode dat
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terwiji zij in het algemeen den doop dier Kerk erken~,
er in bijzondere omstandigheden met groote omzichtig
heid moet gehandeld worden.
(6) De Stofberg Gedenk School
(a) Dc toelage van ~50 werd elk jaar aan het Bestuur van
de Stofberg Gedenk School uitbetaald.
(b) Er is een verzoek van het Bestuur gekomen, vragende of
deze toelage nlet met nog £50 hon vermeerderd worden
om de loopende uitgaven der Inrichting te kunnen dek-.
ken. Een verzoek om eene mogelijke verdubbeliug van
toelage, gaat ook naar de Synoden van de andere N.G-.
Kerken in Zuid Afrika.
Uwe Commissje beveelt can dat aan dit verzoek zal wordeu
voldaan met dit voorbehoud dat deze som, of een dccl er van,
alleenlijk zal betaald worden naardat de fondsen in handen van
dc Binnenlandsehe Zending Commissie er toereikend toe zijn.
(c) Uwe Commissie geeft aan de hand dat de H.Eerw. Synode

zal aanbevelen dat niemand tot de Theologische Cursus
in deze Inrichting zal worden toegelaten tenzij door ht~t
Bestuur beroepen.
(d) Ecu Rapport van het Bestuur wordt can dit versiag als
Aanhangsel gehecht.
(7) Dc Compounds te Koffijfontein.—_Nadat uwe Commiss~
raad van de H.E. Synodale Commissie had ingewonnen, werd
aan de gerneente Koffijfontein een jaarlijksche toelage van £50
toegekend, of een kleinere sorn, naardat de fondsen toereikend
waren, ter ondersteuning van ccii Zendeling die vooral ~onder
dc inboorlingen arbeidt in de Compounds der Diamant Mijnen
aldaar.
(8) Melaatschen.—Qm den Zendeling van Bloemfontein te
gemoet te komen in zijne onkosten die hij heeft in verband met
den arbeidonder de melaatschen te Sydenham, heeft uwe Com
missie hem de som van £1 per maand toegekend.
(9) Zending Scholen
(a) Sedert de laatste Synode werden de sommen van £436
lOs., £299, £431 lOs. en £407 lOs. van Regeerings wège
vooi de Zending ~cholen onzei Reik ontvangen. Deze
sommen werden in evenredigheid met de opgegevene
getallen van kinderen in de scholen, aan de verschillende
gemeenten uitbetaald.
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(6) Hoewel het in overweging genomen werd of uwe Com-~
missie niet bij de Regeering voor eene vermeerdering van
toelage zou aankloppen, heeft zij, uit vrees dat de Re
geering er op zou eis~heii dat de seholen meer seoulair
moesten zijn, geen vrijmoèdigheid daartoe ~ehad.
(10) Pondsen.—Het verblijdt uwe Commissie te kunnen rap
porteeren aat de staat der fondsen gunstig is. In 1909 werd eeu
speciale gift van £100 van een vader der Kerk ontvangen om
de schuld, die er aan bet einde van 1908 nog was, te dekken.
Deze som niet in aanmerking nemende, waren de inkometen
in 1909 £21 is. meer dan de uitgaven.
In 1910 waren de inkomaten ~14 us. lOd. minder dan de
uitgaven. In 1911 waren de inkomsten £47 4s. 3d. meer dan
de uitgaven. Volgens een aangehechte finaneieel versiag blijkt
het dat op 31 December, 1911, er een balans van £206 14s. 7d.
in handen was. Op 31 Maart j.1. stond die op £167 3s 6d.
III .—WiTziz 5HOEK.
(1) Het werk werd steeds getrouwelijk door onzen Zendeling,
den Eerw. J. J. Ross, voortgezet. Sedert den oorlog heeft do
gemeente een tijd van beprbeving doorleefd. Do band van de

Regeering, die voorheen in beseherming over haar gehouden
werd, werd teruggetrokken. De Hoofd Kapitein, die onze
Kerk niet zoo gunstig gezind is ale zijn vader, Mopedi, vond
een bondgenoot in den Kommandant. Bij de laatste Synode
werd door de BinnenlandSohe Zending Commissie er reeds over
geklaagd dat in zake scholen onze Kerk geheel voorbij gezien
werd. Hoewel uwe Commissie ook moest kiagen dat vertegen
woordigers van de Ethiopisehe Kerken en andere sekten vrij
heid gegeven werden orn den Hook binnen te dringen, werd

van onze klachte goon de minste notitie genomen. Integen
doel de indringers werden aangemoedigd. Do Hoofd Kapitein
gaf hun zijne ondersteuning, en vele heidenen alsook een 120
van onze leden sloten zich bij hen aan.
In den laatsten tijd, eohter, zijn er vele teekenon die aan
wijzen dat er eene verandering komt. Do sokten, die zulk cene
opsehudding verwekten, zijn thans stil.
Hunne volgelingen
vallen af. Sommigen, waaronder de Hoofd Kapitein, die ook

niet meer hunne diensten bezoekt, vallen terug in allerlei zon
den en heidensehe gewoonten.
In onze gemeente zijn or teekenen ten goede. De geregelde
arbdid, getrouwelijk en biddend voortgezet, geeft zijn vrucht.
In de laatste zes maanden van 1911 werden 50 nieuwe lidmaten
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tot de gemeente toogedaan. Heidenen doen aanzoek om op
genomen to worden en er zijn niet minder dan 228 in de doop
kias. De geost des gebeds wordt meer en meer waargenomen.
Bij bet begin des jaars had men in plaats van één week des
gebeds, twee weken aanhoudènd gebed. Een sterke begeerte
naar grootere zegoningen openbaart zich ook bij de geloovigen,
en wat de Heer reeds gedaan heeft geeft grooten moed om ge
duriglijk op Hem te wachten.
(2) Onze Zendeling heeft eon zeer zware beproeving in zijrl
huis moeten doormaken. Zijne echtgenoote was ter dood toe
krank, en moest meer dan eon jaar in hot hospitual doorbren
gen on verscheidene operaties ondergaan. Door do goede hand
des Heeren over haar, is zij echter weer hersteld.
(3) Wij bevelen hot volgende verzoek van do Zending Kerk
Synode aan U.H.Eerws. gunstige overweging. Hot verzoek is
dat indien do gemeente te Witzieshoek aan de voorwaarden
van Art V. van hot Reglement van do Zending Kerk voldoet,
zij zich bij do Zending Kork zou mogen aansluiton, mits al do
reeds bestaando bepalingen betreffende do gomeento en den
Zendeling, en hunne betrokkingen tot do MOeder Kerk, van
kracht blijvon.
(4) IViot betrekking tot de scholen die door do plaatselijke
Board van Management overgonomoll werden, had eon depu
tatie uwer Commissie eon onderhoud in 1909 met den toonma
ligen Premier van don Vrijstaat, don Ed. Hoer Fischer. Hoe
wel do deputatie zeer vriendelijk ontvangen werd, en haar alle
mogolijke tegemoetkoming verzekerd word, is er geene verande
ring in dien toestand aangobracht geworden.
(5) IJwo Commissie heeft eon aanzoek van onzon Zondeling
•ontvangen om verhooging van salaris. Do reden die hij noemt
zijn de groote geldelijke lasten die do langdurige krankheid van
zijno echtgenooto met zich meebracht, en de onkosten verbon
den aan hot behoorlijk opvooden van eon talrijk kroost. Doze
zaak wenscht uwe Commissie aan uw H.Eerws. oordeel to
onderwerpen.
IV.—DE

ZENDING GEMEENTEN.

(1) Er wordt Zending work in al onzo gemeenten gedaan
behalve in de vijf die in do aangehechte tabel aangewezen wor
don. In Steynsrust is hot Zendingwerk nog niet van do Moe
der gemoente ovorgenomen goworden. In zestion gemeenten
arbeiden or geordendo blanke Zendelingen. In enkele gemeen
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ten, o.a. Jacobsdal en Jagersfontein, arbeiden er ongeordende
blanke broeders.
(2) Volgens opgaven ontvangen zijil er in onze Zending ge~
meenten 7197 laden; 30266 zielen; 34 catecheten; 244 werkers;
169 ouderlingen; 207 diakenen: 71 onderwijzers (dag seholen);
110 onderwijzers (Zondagscholen); 1911 doopklas leden; 1973
dagschool leerlingen; 1822 Zondagschool leerlingen.
In 1911 werden er 828 kinderen gedoopt; 480 voiwassenen
gedoopt; 691 aangenomen.
Nota.—In vele gevallen worden onder werkers ook Kerke
raadsleden begrepen. Onderwijzers en leerlingen van Zondags
seholen zijn ook clikwijls die van dagseholen. Onder de aan
genomene worden de voiwassene doopeliiigen begrepen.
In loll werd er door de Zonclag geineenten de soin van
£2,887 2s. opgebracht.
De tabel die wij aan dit versag hechten, geeft een algemeen
overzicht van den toestand en de werkzaarnheden der versehil
lende Zending gerneenten. Dc versI~gen die wij ontvangen
hebben, geven overigens niet veel dat speoiaal dient vermeld te
worden. Over het algemeen wordt er geklaagd over den na
ijver van andere genootschappen en sekten, en over den strijd
met de zonden, vooral de zonde van ontucht. Hoewel er ge
meenten zijn in welke de toestand ver van bevredigend is, zijn
ci andere die vele teekenen van leven openbaren. In enkele.
gemeenten zijn er scheuringen geweest, doch in elk geval wordt
er van een herhaal gerapporteerd.
(4) Heidenen. (a) TJwe Commissie heeft getraeht ecu idee
te krijgen van hat getal heidenen die nog in den Vrijstaat zijn.
Zij heeft gevraagd dat haar, naar schatting, getallen zouden
gegeven worden van (1) de zielen die, in enkele gemeenten,
aan andere Christelijke genootsehappen en sekten behooren, en.
(2) die nog heidenen zijn. Dc 32 gemeenten die op beide deze
vragen geantwoord hebben, gaven gezamenlijk pl.m. 62,835
als aan andere Christelijke lichamen behoorende, en plus minus~
181,624 als het getal heidenen nog binnen hare ressorten. Als
wij hat zielental van daze 32 gemeenten en aan onze Kerk
behoorende, nemen n.l. plus minus 28,838 dan vinden wij dat
er in die gemeenten plus minus 80,676 Christenen en 181,624
heidenen zijn. Volgens de jongste census opgaven (van 1911)
zijn er in den Vrijstaat 339,811 naturellen en 11,660 andere
gekleurden, tezamen 351,471. Alswij nu de proportie van hei—

denen in bovengernelde gemeenten als basis van berekening
nemen, dan hebben wij nog het ontzettend getal van plus minus
243,000 heidenen in den Vrijstaat, m.a.w. meer dan twee
heidenen voor elke ziel aan de N.G. Kerk van den Vrijstaat
beboorende
Deze heidenen zijn lang niet in evenrecligheid onder de ver
schillende gemeenten verspreid. In sommige gemeenten ten
Westen en Noord Westen zijn zij betrekkelijk weinigen in ge
tal. Ten Oosten en Noord Oosten werden zij, in den regel, in
groote getallen aangetroffen.

(b) Dc vraag is wat door onze Kerk voor die heidenen gedaau
wordt. Volgens bet oordeel van sommigen onzer zende1inge~
zullen wij vier-vijfden van dc cloopklas leden, die gelijk staan
met de eatechisanten cler blanke gemeenten, kunnen nemen ala
degenen die niet in de Ghristelijke Kerk geboren werdeu, en het
heidendom ontrukt zijn geworden. Direct, dus, werden plus
minus 1530 door middel van cle N.G. Kerk uit het heidendon’
in 1911 gewonnen. Tegen dezelve proportie werden er op
dezelve wijze plus minus 2664 door andere Christelijke licha
men het beidendom ontrukt, tezamen dus plus minus 4194.
In 1904 was volgens census opgaven bet get al gekleurden
in den Vrijstaat 244,636. Om bet getal te krijgen dat de
census van 1911 ons geeft moest er eene jaarlijksche vermeer
dering van plus minus 15,262 geweest zijn. Van dat deel van
de gekleurde bevolking dat nog heidenen zijn, was, tegen de
zelve proportie, de jaarlijksche natuurlijke vermeerdering plus
minus 10.500! Volgens onze berekening dus is bet heidendom
in het laatste jaar met plus minus 6,000 toegenomen.
(c) Pat deze toestand zorgwekkend is behoeft geen betoog.
Uwe Commissie wil in alien ernst er op aandringen hoe uiterst
noodzakelijk bet is, dat wij als Kerk alle krachten moeten in
spannen om ons land alleszins een Christelijke te maken.
Terwijl men terecfrt voor bet Zendingwerk in bet Buitenland
ijvert, laat alle mogelijke ondersteuning verleend worden aan
degenen die in bet nog moeilijker Zendingwerk in bet Binnen
land bezig zijn.
In alle bescheidenheid meent uwe Commissie dat een alge
meen beroep op de Kerk moet gedaan worden dat elke lidmaat
het zijne moet doen om het laatste bevel van den Hefland te
gehoorzamen ten opzichte van de heidenen rondom zich.
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V._VERGELIJKENDE OPGAAF.

Uwe Commissie heeft gemeend dat het zeer wensehelijk ic’
om voor U.H.Eerw. een vergelijkende opgave te leggen van
wat de versehillende gemeenten voor de Zending doen. Zij
gevoelt dat het den waren toestand niet terug geeft indien
alleen wat voor de plaatselijlce, of alleen wat voor de Buiten~
landsehe Zending, gedaan wordt in aanmerk~ng genomen
wordt. Derhalve geeft zij in de aangeheehte tabel opgaven
van wat de versehillende gemeenten in 1911 gedaan hebben
voor plaatselijke, algerneen binnenlandsehe, buitenlandsehe en
andere zending werkzaamheden onder heidenen,—en ooh waar
op het in de versehillende gerneenten per lidmaat uitkornt.
Ret onderseheid tussehen de gerneenten is verrassend. Van
8s. 8d. daalt het tot iets over ~én penny per lid. Hoewel deze
opgaven mogelijk niet geheel volledig zijn, meent uwe Corn
missie toch dat zij tarnelijk getrouw den waren toestand terug
geven.
Volgens deze opgaven werden in 1911 bijgedragen door de
N.G. Kerk in den Vrijstaat :—
Tot Plaatselijke Zending work
£2522 0 3~
Tot Algerneen Binnenlandsche Zending werk
398 15 4
Tot Buitenlandsehe Zending werk
2525 15 3
Tot andere Zending Werkzaarnheden
106 2 6
Makende een totaal van

£5552 14

4~4

Met heilbede noemen wij ons U.H.Eerws. Ow. Dnr.,
C. P. THERON.
P. DU TOIT.
J. RAfflE.
Leden van cle Zena. Corn. voor Set Binnenland.
Bloemfontein, 25 April, 1912.
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BinnenlandSohe Zending, 1911.
LN1CoMSTEl~.

Balans in handen op 1 Jan. 1911
~Co11eeten
‘Giften
Sesuto Catechismus verkocht
Diverse

£159

2

382
1
21
0

13
15
19
10

h

Q
0
0

£566 0 0
UITGAVEN.

Salaris Zendeling Witzieshoek
Reiskosten
Briefkaarten en Zegels
Eerw. Louw (Melaatschen)
Koffijfontein (Compounds)
Stofberg Gedenk School
Diverse
Balans in handen 31 Dec. 1911

£250 0 0
617

114
12
37
50
2
206

0 0
10 0
1 0
12 6
14 7

£566
J. RABIE,
Pe,~ningmeester.

0

0
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RAPPORT DER COMMISSIE VOOR GODSDIENST
ONDERWIJZERS EXAMEN.
Den Hoog Eerw. Moderator en Eerw. Loden der Synode.
Hoog Eerw. Heer en Eerw. Broeders,—Uwe Gommissie

heeft de eer te rapporteeren dat voor het Godsdienst Onderwij
zers Examen zich bij ons aangem~ld heeft de beer Fr. Lütkin.
Door eene ernstige en langdurige krankheid verhinderd, heeft
hij zijn doel niet kunnen bereiken en was er dientengevolge
voor ons niets te doen.
Wij hebben de eer ons te noemen
Hoog Eerw. Heer en Eerw. Heeren en Broeders,
Uwe Dw. Broeders en Dienaars,
J. VAN DER SPUY, V.D.M.
H. B. KLOPPER, V.D.M.
T. C. DONGES, V.D.M., Scriba.~
Bloemfontein, 26 April, 1912.
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RAPPORT VAN DE RECHTS COMMISSIE
voorgolegd (IOU de H.Ecru. ,Svnode, zittinQ lioudonde
Bloc mfontcin, op 25 April, 1912, en volgende dagen.
DEEL

te

I.

Aan den H.Eerw. Moderator.
HoogEerw. Heer,—Uwe i{echts Commissie heeft de b~
sehrijvingspufltel1 in overweging genomen, en heeft de eer do
volgende aanbevelingen te doen omtrent :—
I._BeschriiviflgspUnten die tijdig zijn ingediend.
A.1. Aan den Kerkeraad van Bethlehem worde geantwoord,
dat de bewering dat er aan de gekleurden, wat geleerd
heid betreft, door onze Kerk te veel gedaan wordt, on
juist is, en dat de Kerk tot hiertoe aan arme blanken
gedaan heeft wat in hear vermogen was.
B.2. Den Kerkeraad van Hoopstad worde geautwoord, dat
alles ervan afhangt hoedanig die tentoonstellingen zijn.
D.5. Aan ‘t verzoek van den Kerkeraad van Steynsrust wor
de voldaan, met betrekking tot de zitp1aatsge1den~ doch
niet wat betreft de renten op onvoldane inlegpenningen.
E.G. Dit beschrij vingspunt worde aangenornen.
K. 12. Dit besöhrij vingspunt worde niet aangenomen.
Uwe Commissie acht ‘t niet noodig over de anclere beschrij
vingspunten onder dit hoofd eenige aanbevelingen te doen, en
stelt voor, dat zij behandeld worden in de orde waarin zij ge-~
drukt zijn.
11.—Te laat ingekomene beschrijvingspuntefl.
1. Dit beschrijvingspunt worde in behandeling genomen.
Wij hebben de eer ons te noemen,
Dc Leden van de Rechts Commissie,
J. A. JOTJBERT.
J. RABIE.
J. A. PIENAAR.
F. J. LATEGAN.
W. S. J. MARAIS.
L. M. OBERHOLZER..
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DEEL~ II.

T7erzoelcscliriften.
Uwe Commissie heeft cie cci ‘t volgende aangaande de ver
;zoekschriften te rapporteeren :—
1.—Petitie van Oud-kerkeraadsleden D. F. du Toit en H.
S. v. d. Spuy betreffende Halleluja Liederen.
(1) Wat aangaat de vraag gesteld onder punt 1 van deze
petitie of er geen gevaar bestaat, kinderen tot de N.G. Kerk
behoorende, in en door Zondagsseholen te ontvreemden aan
onze Kerk Ps. en G-ez.-muziek, door hen te gewennen aan,
vertrouwelijk en gemeenzaain te maken met, een bundel Halle
luja Liederen en dezelfs rnelodieën, is uwe Commissie van
oordeel dat er ongetwijfeld zoodanig gevaar bestaat, indien
uitsluitend zulke liederen bij kinderdiensten en Zondagsscholen
gebruikt worden.
(2) Uwe Commissie is van oordeel dat aan ‘t verzoek, onder
punt 2 van deze petitie vervat, kaii voldaan worden, namelijk,
orn een Commissie aan te stellen, om den inhoud, leer en alge
meene strekking van de bedoelde Halleluja liederen te onder
zoeken; doch wij meenen dat ‘t onmogelijk zal zijn nog ge
durende deze vergadering zuiks te doen.
II.—Verzoekschrift van Ds. E. A. J. du Toit vragende vol
Pensioen.
Uwe Commissie heeft geen vrijmoedigheid om aan te beve
len, dat aan dit verzoek zal voldaan worden, aangezien de wet
zuiks niet toelaat.
III.—Oud-kerkeraadslicl A. S. Weidernan klagende over uit
spraak des Westelijken Rings.
TJwe Commissie meent, dat deze klacht door de H.Eerw.
:Synode niet in behandeling kan genoinen worden, daar ze niet
in den vorm van ecu appèl is, en er ~ok niet aan de Wet (Art.
318) voldaan is. Dc vergadering van de Cominissie van den
Westelijken Ring vond plaats op 19 Febr., 1908, en de klacht
van Oud-kerkeraadslid A. S. Weideman is gedateerd 29 Jan.,
1912.
J\T_Brjef vaii de Presidente der O.V.V.
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De Commissie stelt voor, dat de inhoud van dezen brief met
dank door de Synode erkend worde.
Wij hebben de eer ons te noemen,
De Leden der Reehts Commissie,
J. A. JOUBERT.
J. A. PIENAAR.
J. RABIE.
L. M. OBERHOLZER.
W. S. J. MARAIS.
F. J. LATEGAN.
PEEL III.
A.—Gemeentelijke Conferentie.
lJwe Commissie stelt voor, dat met de gemeente behandeld
worde
De Toestand der Kerk
en beveelt de volgende behandeling aau.
1. Aanwijzen wat de Kerk behoort te zijn. Spreker:
Predikant van Parijs.
2. Aantoonen dat de Kerk riiet is wat zij behoort te zijn.
Spreker: De Predikant van Ventersburg.
3. Letten op de oorzaken hiervan. Spreker: Pa Predikant
van Wepener.
4. Den wag aanwijzen waarlangs zij worden kan, wat zij
behoort te zijn. Spreker: De Predikant van Boshof.
B.—Beschrijvingspunt van den Predikant van Reitz re
wijze van Avondmaalsviering.
Uwe Commissie is van oordeel dat do wijze van Avond
maalsviering in sommige gemeenten in gebruik, niet af te keu
ren, maar veeleer aan te bevelen is, vooral waar de gemeente
groot, en de ruirnte voor den Kansel klein is. Maar Kerkera
den worden aangeraden hierin met veal omziehtigheid te han
delen.

Wij hebben de eer ons te noemen,
Leden van de Rechts Commissie,
J. A. JOUBERT.
J. A. PIENAAR.
F. J. LATEGAN.
L. M. OBERHOLZER.
W. S. J. MARAIS.
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PEEL

IV.

Vragen aan het einde der vergadering te doen.
Vraag 1. Van den Ouderling van Koffijfontein re Commissie
in zake klachten tegen Predikanten gei~iaakt re Stud. Onder
steunings Ponds.
Uwe Commissie is van oordeel dat zoodanige commissie
niet wenschelijk en ook niet noodzakelijk is aangezien de H.
Eerw. Quaestor afle moge1i~ke inlichtingefl kan geven.
2. Re opeisching van T~idmaat Certificaat adviseert uwe
Commissie dat het Certiflcaat moet gegeven worden.
Pit geldt ook cIe vraag van den Predikant van Odendaals
rust.
8. Van den Predikant van flarrismith re, Collecten voor
Witzieshoek.
Uwe Commissie beveelt aan dat het voorstel van den Rye
dikaiit van Harrismith aangenomen worde.
4. Van den Predikant van Koffijfontein re Kleurling lidmaat.
Uwe Coinmissie meant, dat de Kerkeraad niet verplicht is
hem in de blanke gemeente op te nemen, maar dat hij moet
verwezen worden naar de Zendinggemeente.

5. Van den Predikant van Vredefort re Predikant, die ver
zocht is als Voorzitter van een (lecombineerden Kerkeraad te
ageeren, cf. Art. 61.
Uwe Commissie is van oordeel dat genoemde Predikant
geene stein heeft en al~ er eene Predikant beroepen wordt door
de vergadering waarover hij presicleert, moet de heroepsbrief
door den Consulent onderteekend worden.
6. Van den Predikant van Dewetsdorp dat (Art. 894
1)
de woorden “ook nit bet HuwelijksgebOdeflboek” zullen ge
schr apt worden.
Pit voorstel worde niet aangenornefl.
7. Van de Predikanten van Clocolan en Villiers re het druk
ken van versiagen.
liwe Commissie kan dit niet aanbevelen aangezien de kosf’-~n
er aan verbonden to groot zullen zijn.
8. Van den Ouderling van Excelsior re Verbanden op Orarje
Eigendommefl.
Uwe Commissie kan hieromtrent geen aanbeveling doen.
De zaak moet, onzes inziens, gelaten worden in de handen
ran bet Curatorium van de Oranje School.
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9. Van den Ouderling van .Hoopstad re Tentoonstellingen.
(1) Uwe Commissie is van ~ordee1 dat zulke tentoonstellin
gen niet wenschelijk zijn.
(2) Tegen onsebuldige tentoonstellingen voor dat doel er geen
bezwaar kan zijn.
10. Van den Ouderling van Wepener re Godsdienstverslagen.
Uwe Commissie kan dit niet aanbevelen.
11. Van den Predikant van Buitfontein re Art. 76, 387
4,
enz.
Uwe Commissie stelt voor dat do iiaam van hot fonds zij
“Gemeente Sust. Ponds.”
12. Van den Ouderling van Smithfiefd re aanranding door
kleurlingen op blanke vrouwen, enz.
Hieraan worde voldaan.
13. Van den Predikant van Luekho~ re Art. ~i3
2 en 3.
Naar bet oordeel van uwe Commissie zijn de genoernde pun
~en van Art. ~3 duidelijk genoeg.
14. Van den Predikant van Parijs re Gratificatie Zendeling
Witzieshoek.
Uwe Commissie beveelt aan dat bet besluit in revisie geno
men worde.
1 ~. Van den Predikant van Harrisniith ic opname in bet

Wetboek van Wetten der Zending Kerk.
Wij bevelen aan dat de Synode blijve bij hoar besluit.
16. \an den Predikant van l3ethulie ic Onttrekking.
Uwe Commissie weet niet wat de vraag is.
17. Van de Predikanten van Boshof en Wepener ic Uitga
yen van den Federalen Raacl.
TJwe Cornniissie is van gevoelen dat zoodanige commissie
niet noodig is.
18. Van den Predikant van .Jagersfontein re Colleete Koning
Eduard Gedenk Ponds.
Uwe Cominissie heeft hierop geen antwoord.

Wij hebben de eer ons to noernen,
Hoogaehtend,
Uw Dw. Dienaren,
J. A. JOUBERT.
J. A. PIENAAR.
W. S. J. MARAIS.
L. M. OBERHOLZER.
F. J. LATRGAN.
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YERSLAG YAN DE GOIVIMISSIE YAN
REKENINGEN
aan do HoogEcTW. ~Synode, 1912.
Uwe Commissie heeft de eer, overeenkomstig Art. 131 der
Kerkewet, to rapporteeren
1.—DE ZENDING CoMmssIE.
(a) Do Synodale Zendinj Commis sic voor hot Binrbenland.
1. Aangaande de boeken van den Thesaurier van doze Corn
missie, valt er te rapporteeren dat wij alles in perfecte orde
hebben gevonden. De boeken wordon op zeer nette en be
kwame wij ze gehouden.
2. Het tijdperk waarover gerapporteerd wordt loopt van 14
Mel, 1909, tot 31 Maart, 1912.
3. Do balans, door do boeken getoond, kornt overeen met de
balans in de bank, n.l. £167 3s. 6d.
(b) Do Synodale Zcnd~ng Commissie vow hot Buitonland.
1. Wij haciden voor one de boeken van den PenningmeeSt0r~
dozer Commissie en vonden alles in perfecte orde. De boeken
worden op zeer nette en bekwarne wijze gehouden.
2. Hier hebben wij te rapporteren over hot tijdperk Mel,
1909, tot 22 April, 1912.
3. De balans in handen, £360 15s. lOd., zooals aangogevefl
door de boeken, komt overeen met de balans aangegevefl in
hot bankboek.
II._VERSLAG VAN DEN QUAESTOR SYN0DI.
(ai Hot Synodale Fonds.
Hot is uwe Commissie niet duidelijk dat terwiji in den korten
staat der Fondsen onder hot hoofd “Synodale Fonds” £193
19s. 8d. aangegeVen wordt als onkosten in verband met den
Federalen Raad, die onkosten aengegeven worden in hot Rap
port van don Quaestor Synodi als £304 lOs. id.
Overigens openbaart dit Fonds eon zeer bevredigeflden toe-stand.
(b) Hot Theol. Studenten Ondersteunings Fonds.
Aangezien aall do aanbeveling van den Quaestor Synodi met
betrekking tot Art. 403 (4), door do Synode gevoig is gegovofl,
hebben wij hierover verder niets to rapportêeren.
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(c) Het Grey Fonds.
Dit Ponds bedraagt flu £10,394 18s. Uwe Commissie ~w
veelt aan dat dit Ponds blijven zal voor opvoedings doeleinden.
Hot kapitaal, echter, blijve onaangeroerd, en zullen alleen de
rEnten worden aangewend ter ondersteuning van bohoeftige en
minder begaafde jongelingen op het platteland in de voortzet
ting hunner studien, onder voorwaarden door do Synode te
worden bepaald.

(d) Het Predikartten Weduwen Fonds en Het Theol. Semina
riurn Fonds.
Hior valt niets te rapporteeren.

(e) Het Fonds tot Afvaardiging naar Ghanziesiand.
Aangezien de Synode zich over het werk in Ghanziesland
heeft uitgesproken, valt er verder hierover niets to rappor
teeren.

(f)

Hot Predikanten Pensioen Fonds en Hot Predikanten Sus
tentatie Fonds.

Deze belangrijke zaken zijn gesteld geworden in de handen
van eene speciale commissie door do Synode daartoe benoernd.
Wij vorwijzen, gevolgelijk, do HoogEerw. Synode naar hun
rapport.
111.—RAPPORT DER PINANTIEELE C0MI%nssIE.
Uwe Commissie heeft het Rapport der Finantieele Corn
missie voor zich gehad maar heeft daarorntrent niets op to
merken.
IV.—RAPPORT

DER SYNODALE AUDITEUREN.

Do Synodale Auditeuren certificeeren dat zij do boeken der
Finantioelo Cornmissio en van den Quaestor Synodi hobbon
onderzocht en correct bovondon. Ook vorzekeren zij dat de
vorbanden gepasseerd volkomen veilig zijn.
V.—SYNODALE Co~rsIssIE VOOR ARME BLANKEN.

(a) De Spoorweg Zending.
Uwe Commissie heeft de boeken van den Penningrnoester
van do Spoorweg Zonding nagozien en heeft te rapportoeren
als volgt:—
1. Voor eon paar sommen geboekt, zijn er goon “vouchers.”
2. Ook is do som van is. id. to mm verantwoord.
3. Overigens zijn do boekon in orde.
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(b) Vs :Arbeids Kolonie.
I. Uwe Comrnissi& heeft de boeken van den Thesaurier van
het Arbeids Kolonic Ponds nagezien. De hoeken zijn in orde
en zijn door een GouvernementS Auditeur gecertificeerd ais
correct. Echter merken wij aan dat voor een paar sommen
geboekt er geen “vouchers” zijn, o.a. één van den HoogEerw.
Quaestor.
2. Wij vinden ook geene posten opgeteekend voor schrijf
behoeften en postzegels.
VI ._ALGEMEENE

AANMERICINGEN.

1. Uwe Commissie zou willen aanbevelen dat de “vouchers”
en kwitanties behoorlijk in een “file” zullen worden gerang
schikt, en niet opgerold worden zooais flu soms geschiedt.
2. Ook geven wij aan de hand dat het zooveel mogelijk ver
meden zal worden private correspondentie te mengen met
officieele verzending van bedragen.
Hopende dat wij hiermede aan onze opdracht void aazi heb
hen,
Hebben wij de eer te zijn, van de H.Eerw. Vergadering,
De gehoorzame Dienaren en Leden der
Commissie van Rekeningen,
T. C. DONGES.
H. C. J. BECKER.
Z. VAN WIJK
H. B. KLOPPER.
J. VAN DER SPUY.
Bloemfontein, 2 Mei, 1912.
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VERSLAG VAN BE SYNODALE COMMISSIE
VOOR ARME BLANKEN.
Ingediend ter Synodale Vergadering. Anno 1912.
Aan de HoogEerw. S~node dci Ned. Geref. Kerk in. den
Oranje T7rijstaat, rifling liovdende te Bloe~fontein,
op den 25sten April, en volgende dagen.
Dc. Commissie voor Arme Blanken heeft de eel’ ala volgt to
rapporteered aangaande het werk door Ti aan haai’ ge~iurende
de laatste drie jaren opgedragen.
I.—SPooRwEc*

ZENDING.

L Kort na de vergaderilig der Synode, 1909, kwam uwe
Comniissie hijeen en besprak de vraag of een tweede Zende
hng iiiet noodig was voor het werk onder onze leden langs den
Spoorweg. Zij werd er van overtuigd dat dit wenscheiijk was
ei~ beriep den Eerw. Heei’ J. Koelenian. Hij echter heeft voor
bet beroep bedankt, en de keuze u~er Cornniissie viel toen op
den Eerw. Heer J. A. van Rooyen, die zich de beroeping liet
welgevallen.
2. Op den 7den April, 1911, werd de Eerw. Heer Joh. Poel
akker aangesteld als Superintendent van de Arbeids Kolonie,
en, sedert zijne bevestiging aldaar, arbeidt do. Eerw. Heer
.1. A. van Rooyen alleen onder onze loden, die 01) dc Spoor
wegen geernployeerd zijn.
3. Dc Eerw. Heei’ J. A. van Rooyen doet zijn werk met toe~
wijding; maar het is te veel voor één persoon en uwe Corn
missie vertrouwt dat hot fonds het toelaten zal om spoedig
cen tweeden Zendeling weder nan te stellen.
Van zijne bevindingen cioet do Eérw. J. A. van Rooyen een
versing, dat uwe Commissie aan dit rapport hecht.
4. 1)e. bijdragen tot het fonds van de Spoorweg Zending zijn
met zoo groot geweest als vroeger. Sorns vond u~e Corn
missie het moeilijk orn bet salaris van den Zendeling te vinden.
In Augustus, 1911, was er eon tekort van ~40, en uwe Corn
missie moest eon beioep in Dc Kcrkbode op de milddadigheid
dci Kerk doen. Het gevolg was, dat de schuld afgeclaan word, en
dat or iets over was. Toch stegen de inkomsteri niet zoo hoog,
dat er ecu tweede arbeider kon aange~teld worden.
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11.—BE

ARBEIDS

KOLONIE

“GOEDE

MoRn.”

1. Do School.
In hare eerste vergadering na de zitting der Synode besloot
uwe Commissie de Regeering te vragen een school op te richten
op de Arbeids Kolonie. Daarin bewilligde het Gouvernement
en de school werd geopeud onder toezicht van den beer C. van
Zijl. Thans staat deze inrichting onder bet bekwame toezicht
van den hear G. Besselsen.
2. Turbinen.
Het bleek na onderzoek van Gouvernements-illgenieUrs dat
de Turbinen door de Regeering aan de Arbeids Kolonie ge~
schonken niet geschikt waren. Be Commissie trachtte daarop
dezelve van de hand te zetten, doch te vergeefs. Einde1iji~
heeft de Regeering besloten nieuwe en doelmatige Turbine a
te geven in plaats van de oude. Die nieuwe word en thans
opgericht.
3 Superintendent.
Uwe Commissie heeft groote moeite gehad om een Super
intendent voor de Arbeids Kolonie te krijgen. Zij beriep ach
tereenvolgens Di. P. A. Roux, P. H. Roux, Ph. A. M. de Vos,
A. F. Louw, J. G. de Bruyn en Prop. J. F. Naudé. Laatst
genoemde narn bet beroep san en werd op de Arbeids Kolonie
bevestigd op den 2Osten Maart, 1910. Op den vorigen dag en
den daarop volgenden Maandag vergaderde uwe Commissie op
de Arbeids Kolonie, en op de terugreis kwamen de leden over
een orn de Arbeids Kolonie Goode Moed te noemen.
Ds. J. F. Naudé aanvaardde zijn werk met grooten ijver, en
wijdde zich met hart en ziel aan het groote werk dat hij op
zich genornen had. Na een jaar echter van bekwamen en
trouwen arbeid werd hij naar Roode Poort, Transvaal, beroe
pen, en nam, tot groot leedwezen uwer Commissie, dit beroep
san.
Uwe Commissie heeft daarop de betrekking san den Eerw.
Heer J. Poelakker aangeboden. Hij liet zich de beroeping wel
gevallen en arbeidt er thans met bekwaamheid en ijver. On
gelukkig was hij onlangs zeer krank, maar het verhlijdt uwe
Commissie, dat hij san de beterhand is. Daar uwe Commissie
groot vertrouwen stelt iii dezen toegewijden Arheider des
Heeren is het hare bede dat God hem lang moge sparen om
Goede Moed te brengen op de hoogte, die zij overtuigd is dat

I 3~
deze nederzetting bereiken kan onder bekwaam bestuur. Het
versiag van den Superintendent hecht de Commissie bier aan.
4. T7ioe-Superintendent.
Be eerste Vice-Superintendent was, zoals laatst gerappor
teerd aan de Synode, de beer P. C. van Ziji. Hij heeft een
goed begin gernaakt. Hij zorgde voor de huisvesting van
eerste kolonisten, bracht in orde den omheiningsdraacl van de
Arbeids Kolonie, en bezaaide de vruc.htbare vlakte op den oever
4cr rivier. Ook nam hij O~ zich- bet bestuur van den winkel,
welken uwe Commissie noodig vond op te ricbten. Maar bet
bleek spoeclig, dat hij met al zijrl andere werkzaamheden—
waaronder de voornaarnste was opzicht te houden over de
~rbeiders, die bezig waren aan het maken van de voor—den
winkel niet naar behooren icon bebartigen. Be Commissie
stelde toen den beer J. clu Toit Boning aan als w-iiikelier enals
boekhouder van ci de zaken op de Arbeids Kolonie.
In bet begin van 1911 bedankte do beer P. C. van Ziji. TJwe
Commissie nam zijne bedanking can en steicle in hare notulen
te bock hare waardeering van zijne diensten. Daarop werd
als Vice-Superintendent de beer J. du Toit Boning gekozen.
Behalve zijne plichten als Vice-Superintendent behartigt de
beer Boning te gelijk de zaken waarvoor hij eerst aangesteld
werd, en geeft groote voldoening.
Zijn versiag wordt bier aangehecht.
5. Hat Pro Rota. Deal der Gemeenten.
rfoen de Synode in 1909 vergaderde was er de som van
~3,378 6s. in handen.
TJwe Commissie zag bet in dat dit geld niet renteloos be
hoorde te liggen; en besloot met een dccl daarvan groot- en
ileinvee aan te koopen, ook omdat er zoo prachtig en over
vloedig weiveld was op do Arbeids Kolonie. Daartoe werden
aangeschaft, en can de Kolonisten gegeven om te melken, 30
koeien. Ook 600 Basterd Merino Ooien en 5 rammen. Twee
spannen ossen waren reeds gekocbt.
Spoedig bleek bet dat bet gebeele bedrag van £10,000—bet
p~o iota dccl dci’ genieenten—noodig zou zijn voor bet waterschema. Be Regeering stortte de balans van haar £20,000;
en daarna moesten cue uitgaven betaald worden nit bet pro
rate dccl van de gemeenten.
In December, 1911, was or slechts de som van £5,150 uit do
£10,000 van ne gemeenten ontvangen; en de Voorzitter der
Commissie moest een uitgebreide correspondentie voeren met
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dc Collectantefl en cle gerneenten om toch wat achterstallig waa
in te krijgen. Dc Collectanten deden goed werk en verdienen
den hartelijken dank der Icerk voor hunne toewijcling. Zij zijn,
vroeger: Di. Hefer en Dommisse; en thans: Di. P. v. d.
Merwe, J. Rabie, J. A Pienaar, H. S. M. Botha en S. J.
Perold.
Toch kwam er niet genoegzaam geld in. Aan het
einde van 1911 bleek bet dat vele rekeningen onbetaakl ble
yen, en dat, wat erger was, aan d.c Kolonisten hun schamel
daglooii niet kon gegeven worden. In het begin van dit jaar
kwam er een telegram van Goecle I\Ioed : ‘‘Zend geld om zakeii
aan den gang te houdeii.” Dc Commissie was verplicht ~3OO
te leenen orn de meest drukkende schulcien te betalen. Zij
deed wedei~ een beroep op de welwillendheid van do gemeenten
en nu kwarnen er aanzienlijke sommen in, rnaar bet scheen
toch alsof men dc hachelijkheid van den finantiëelen toestand
niet kon verstaan, noah de moeilijkheden waarmede de Corn—
missie te kampen had.
Dc zaken staan mi als volgt : —liigekonieii is d.c son~ vail
~8,264 8s. 6d., latende de som van ~1,73~3 us. 6c1. die iiog
ontvangen moet worden.
Ret finantieel versiag wordt aau dit rapport gehecht.
6. Plaatselijkc Ingeniciir.
De Regeering drong er op aan dat er eeri Resident Ingeuieur
te Goecle Moed zon werkzaam zijn. Dc heer C. Luckhoff was
de eerste, die op de Arbeids Kolonie kw~im, dxi heeft do eer
bet werk te hebben begornien. Thans heeft overzicht d.c heer
J. B. Pitt.
7. IJwe Commissie beveelt aan, dat de HoogEerw. Synode
bet werk thans toevertrouwd aan hoar verdeelen zal om behar
tigcl te worden door twee lichainen: dat alzoo het werk van
den Spoorweg aan één commissie en dat van Goede Moeci aan
een ander opgedragen worde.
8. Eindelijk heeft uwe Commissie cx’ behoefte aau oixi God
inrxig to danken voor alles dat Hij heeft gedaan voor de Arbeids
Kolonie, en mu deze inrichting aan de bijzondere belangstel—
ling en voorbede van de Kerk aan te be.velen.
Met verschuldigde hoogachting,
Noenieri wij ons.
Uw Dw. Dienaren,
J. D. KESTELL, Fonrzitter.
C. H. STULTING.
P. BOSHOFF.
S. CRONJE.
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Yersiag van den Superintendent “Goedemoed.”
Aan~ de T’VelEerw.

Gommissie dci N. G. Kerk voor Arbeid

onder Arme Blanken.

\VelEerw. Heeren,—Met bet oog vooral op de a.s. zitting
onzer H.Eerw. Synode, waar ongetwijfeld ook onze arbeid
aihier zal ter sprake komen, dunkt bet mij niet overbodig U
hierbij een beknopt overzicht te geven van de Arbeids Kolonie,
opdat elk lid dier H.Eerw. vergadering zich een cluidelijk begrip kan vormen hoe bet bier geschapen is.
Onze nederzetting “Goede Moed” is, zooals U weet, eene
onderneming onzer Kerk in connexie met ‘t gewezen G-ouver
nemeut van deze Provincie.
Eeiie leening vaii £20,000 zonder rente voor ‘n tijdperk van
negen-eii-negentig jaren werd door de Regeering toegekend op
voor~vaarde dat de Kerk £10,000 voor ‘t schema zou opbren
gen.
Een stuk grond bevattende 4 plaatsen met eene totale grootte
van pl.m. 4,000 morgen werd door ‘t Gouvernement aange
kocht tegen de sorn van £13,000, de koopsom uit de leening
van genoemde £20,000 te worden betaald.
Do werken bestaan uit een dam, 1,600 voet in lengte, dwars
door de Oranje iivier, een hoofdkanaal van klip en cement
gernaakt 3,000 voet lang, met een hoofdregulator, eene sluis,
eeue mnacinnekamer waarin de pomp-machines geinstalleerd
zijn, eene 24 duim diameter stalen pijplijn 2,500 voet in lengte,
een kanaal S miji lang en 7 miji afleidingsvoren.
Dc ponip-niachinerie bestaat nit twee stel horizontale tur
himien elk in staat om 80 paardekrachten te ontwikkelen, 10
duini centrifugale kraeht to drijven en berekenci om 2,000 gal
lons water per rninuut 60 voet hoven de watervlakte der rivier
to doen ri~zen.
Dc besproeibare grond beslaat 500 morgen oppervlakte,
waarvan aan elk Kolonist cen perceel van 3 morgen wordt toe
gekend te zamen met ccii woonerf van een halve mnorgen.
Reeds zijn 54 families, samen 201 personen tellende, op de
Kolonie gevestigd, en ons voornemen is dit getal, zoo mogelijk,
tot 200 families te vermeerderen, samen pl.m. 1,000 zielen
hedrageude ~ Werk worclt geheel door do Kolonisten, die ala loon 3/.per dag ontvangen, uitgevoerd.
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Dc kosten van ‘t schema waren tot ult. December 1.1. onge
veer £12,000, de onkosten voor de machinerie inbegrepen. Ret
bedrag om den arbeid te voltooien wordt op £2,300 gesehat.
Dc geheele uitgave voor ‘t werk is £14,300, of £14 3s. per
akker. Kort voor de Unie werd met bet werk een aanvang ge
maakt, en oiize verwachting is, dat de wateren der Oranje
Rivier in juni a.s. over onze akkers zullen vloeien.
Over onze boerderij, boomkweekerij, enz., is ‘t niet noodig
hier jets te zeggen, aangezien ik hierbij over een en auder ecu
rapport insluit van ouzen ijverigen en bekwarnen Assistent,
den heer Boning. Alleen wil ik nog opmerken, dat onze Wa
termolen, ingericht met ci de benoodigde machinerie, eene
kostbare aanwinst blijkt te zijn.
Ret nieuwe schoolgebouw, met nette w-oning voor den booM
onderwijzer, zal binnen een paar weken voltooid zijn. Reeds
heb ik weer aanzoek gedaan bij ‘t departement om nog twee
ruime lokalen, waarvan ik ‘t eene gaarne zou ingericht zien
voor s~pin- en weefschool en t andere voor andere industrieele
doeleinden, als hand- en huiswerken voor de meisjes en man
demaken en timmeren, enz., voor de jongens. Volgens out
vangen antwoord, meen ik te mogen besluiten, dat, door de
vriendelijke medewerking van onzen geachten Directeur van
Onderwijs, spoedig met een en ander ccii aanvang zal worden
gemaakt.
Daar wij ver van die dorpen wonen en vooral ook omdat
onze Kolonisten te arm zijn om een dokter te betalen, deed ik
ook bij de Regeering aarizoek om kostelooze medisehe assis
tentie. Uit het goedgunstig ontvangen antwoord meen ik de
gevoigtrekking te inogen maken, dat de Districtsdokter van
Rouxvilie binnenkort om de 14 dagen hier een dag za] resi
deeren
Wat onze Kolonisten in ‘t aigemeen betreft, meg ik zeggen,
dat, hadden wij vroeger met zeer veel inoeilijkheden onder hen
te kampen, bet thans veel beter gaat. Dc onruststokers en
dwarstrekkers beginnen minder te worden. Ret Evangelic
biijkt ook te “Goede Moed’’ “eene kracht Gods tot zaligheid’’
te zijn. Dc opkomsten in ouze diensten ‘a Zondags mogen dan
ook zeer bevredigend genoemd worden. Waar wij groote be
hoefte aan hebben, is can een aenvoudig Kerkgebouwtje. Tot
dusverre komen wij nog altijd samen in eene oude schuur;
doch op den berg des Reeren zal ook hierin op Zijn tijd n-el
voorzien worden.
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En nu, WelEerw. Heeren, naast mijnen hartelijken dank
aan den Heer, betuig ik ook U mime oprechte erkentelijkheid
voor de warme vriendschap en guile ondersteuning mij steeds
bewezen, waaraan ik het, naast God, te danken heb, dat. ik.
trots alle ontmoedigingen, voortdurend met moed en lust heb
kunnen arbeiden.
Met rnij ook verder in Uwe voorbede en gewenschte raad
gevingen te bevelen, hoop ik, als altijd, te zijn,
UWeiEer~v. ‘s T)w. en ~Dankb. i)ienaar in Christus,
JORS. POELARKER,
Superintendent.
“Goede Moed,” 22 Maart, 1912.

Yersiag van den Vice-Superintendent “Goedemoed.”
Den Snperintendcnt der ‘‘Goede Moed’’ Arbeids Kolonie,
“Goede Moed.”
WelEerwaarde Heer,—Ik heb de eer hierbij in te sluiten
rapport over de Veeboerderij, Landbouwzaken, enz., over
jaar 1 Macit, 1911, tot 31 Maart, 1912.
VEEBOERDERIJ.

In Maart, 1911, bij’t aftreden van den heer P. C. van Ziji,
iils \Tice~Superintendent, werden de Boerderij- cii Landbouw
zaken onder mijn toezieht geplaatst. Mij weiden overhandigd
721 schapen, bestaande uit Bastaards, Perzies, Namaquas
enz., samengesteld als volgt: 490 ooien en de overige gemeng~
de jonge schapen.
Dc kudde bestaat tans uit 1,119 schapen, benevens 60 ha
mels die aan Kolonisten verkocht werden. Dc opbrengst can
wol is zoo gering, dat zij de kosten van onderhoud dci kudde
niet behoorlijk dekt. 1k heb, derhalve met goedkeuring van
UEerwaarcle, dadelijk ééii paar Saksische merino rammen
(zware woi) aangeschaft, en hoop in eenige jaren tijds de kudde
zóó te verbeteren, dat zij niet alleen zal dienen om slachtvee
te versehaffen, maar ook een goede winst can wol op te bren
gen.
I)e 30 koeien aangekocht, werden onder de eerste 30 fami
lien op de Kolonie verdeeld, om als rnelk koeien te gebruiken.
Zestig groote trek ossen werden aangekocht, om voor werkzaam
Thieden aan bet watersehema, enz., gebruikt te worden. Van
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doze heb ik 1~ uit ‘t werk genomen on~ als slacht ossen te laten
loopen, daar zij te ouci ziju. Een bul werd voor de Kolonie
aangekoeht..
Totaal van grootvee. flU 01) handen is ale volgt :—30 koeien;
20 jonge vaarzen, van 2 tot 1 jaar oud (sommige drachtig); 31
jonge ossen, van 2 tot onder 1 jaar oud; 4 bullen; 60 graoie
ossen. Paarden en Donkies : 3 ruin paarden ; 4 donkies.
LANDBOU W.

Tot nog toe werd allee op droogelanden gedaau, dear bet
watersehema nog niet voltooid is. Een nauwkeurige opgave
werd gehouclen van she landbouw ophrengsten gedureude ‘t
jaar en is als volgt :—587 zakkeu koren, 37~ zakken rogge,
13 zakken zaadhaver, 5 zakken gerst, 9~- zakken “barley
wheat,” 16 zakken aardappelen, en 6,602 havergerven.
Veertig morgen groi~ds weid bezaaid met mielies, doch
door dc zware hitte en droogte van November, 1911, tot
Februari, 1912, zal de opbrengst (als er geell verdere tegen
spoecl komt) sleehts ongeveer 100 zakken ziju.
In verband met de landbouw zaken der Kolonie is er ook
een boomkweekerij begoimen, wear alleen boornen gekweekt
worden, waarvan bet hout kostbaar is; duizenden dezer boomen zijn reeds Oh) de Kolonie geplant geworden, doch dit ging
nog gepaard met veel verhiezen san jonge boomen, omdat er
geell watervoorraad en de regell zeer wisselvallig was, toen
jong-uitgeplante boomen voehtigheid noodig hadden oin behoor
lijk wortels te schieten.
Een aardige sommctje werd ook geinaakt van boomen aim
pubhiek verkocht.
Er zijn 01) bet oogenhlik ongeveer 20,000 jonge boomen voor
handen in de lnveekerij ; en dc uitgaven in verband met de
kweekerij zijn zeer gering.
In ‘t afgelopen jaar werden vele verbeteringen aangebracht
op die gronden dci Kolonie, zooals bet inaken van clraad
beiningen, bet bouwen van een groote cii soliede schuur, enz.
Landbouw gereedsehappen en roerenci niateriaal behoorende
aan dc Kolonie zijn alice nog in zeer bruikbaren toestand, en
kunnen nog lang van dienet zijii. Alle gebouwen zijn in een
goeden bewoonbaren toestancl, behalve eenige kleine buiten
gebouwtjes, die de moeite niet waard zijn te repareeren. Dc
inolen is nu in goede werk oi’de, cii levert uitstekencl mccl. Hij

is tot groot nut voor do Kolonie ~elve en begint nu met den
goeden oogst eeii winstgevende zaak te wordeii. Op den Balans
Staat zal dit voorkomefl.
1k heb de eer te zijn
UEerw’s. Dw. Dienaar,
V
J. flU TOIT BONING,
Assistent Superintendent.
“Goode Moed,” 22 April. 1912.

V

RAPPORT DER SYNODALE. ZONDAGSSCHOOL
COMMISSIE,
V

h’ uordciz beliondeld op d(’ 24.stc Vergadenug dci
Hijnodc, 1912.
V
Uwe Commissie heeft de eel bet volgende te rapporteereil
A.
Versiagen aa.ngaande bet Zondagsohool werk in onze Kerk
heeft zij ontvangen van gemeenten, waaruit zij bet volgende
aan de Hoog Eerw. vergadering rapporteeren
1. T1~inbuig.—Ifl deze gemeente zijn 1 Zondagscholen, be
zoobt door 250 leerlingen, 18 onderwijzers en onderwijzer~ssefl
doen bet werk. Dc lessen worden vooraf behandeld. Geen
collecten worden gehouden.
2. Faa n’~i initli .—Aldaar zijn 9 Zondagscliolen, bezoeht door
186 leerlingen, die bearbeid worden door 21 onderw’ijzers en
onderwi.jzeressefl. Op ‘t dorp worden de lessen vooraf behan
deld. Gecollecteerd word Vde som van £7 18s. ld.
3. Siaitliflcld heeft 4 Zondagscholen omtrent 200 leerlingen
en 14 onderwijzers en onderwijzeresSc’fl. Dc soul van £3 us.
7~d. werd gecollecteerd.
4. J3loeaifontcin heeft 7 Zondagscholen, 650 tot 700 leer
hngen en 33 onderwijzers en onderwijzeressen. Dc aanzien
lijke soni van £50 word gecollecteerd. Dc lessen w’ordeii vooraf
behandeld.
5. Harrismitli heeft 12 Zondagscholen, op hot dorp 115 leer
lirigen en buiten 175, 27 onderwijzers en onderwijzeressefl. Er
wordt niet gecollecteerd. Men heeft echter voor cell Z.S.
Bibliotheek hijeengebraoht.
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6. Boshof.—Er zijn 48 Zondagseholen met 790 kinderen en
~mtrent 66 arbeiders. Gecollecteerd werd £28. Dc lessen
worden op ‘t dorp vooraf behandeld.
7. . Jacobsdal.—Er zijn omtrent 15 Zondagscholen, bezocht
door orntrent 350 leerlingen, 35 onderwijzers en onderwijze
ressen geven onderwijs. Dc lessen woiden vooraf behandeld.
En de sorn van £32 werd gecolleeteerd.
8. Kroonstad heeft 10 Zondagscholen, zoowat 300 leerlingen
en 20 onderwijzers en onderwijzeressen. Er wordt niet in al
die Zondagseholen gecolleeteerd. Dc som opgebraeht werd
niet genoemd.
9. Philip polis heeft 3 Zondagscbolen, omtrent 250 leerlingen,
12 onderwijzers en onderwijzeressen. Dc lessen worden voor
uit behandeld en orntrent de sorn van £5 werd gecolleeteerd.
10. Edenburg beeft 7 Zondagscholen, 190 leerlingen en 18
arbeiders. Dc lessen worden vooraf behandeld en collecten
worden niet gehouden.
11. Betlzulie.—Er zijn 6 Zondagscholen, omtrent 212 leer
liugen en 20 onderwijzers Cli onderwijzeressen. Dc lessen wor
den vooraf behanclelci en ne soul van £4 18s. werd gecollec
teerd.
12. Bethleheni.—Er zijn 10 Zondagscholen, bezocht door
400 kinderen, 26 personen geven onderw-ijs. Do lessen worden
vooraf behaudeld, en £10 werd gecollecteerd.
13. Rouxvillc heeft 6 Zondagscholen, bezocbt door 191 leer
lingen, er zijn 12 onderwijzers en onderwijzeressen. Op bet
clorp wordt gecollecteerd, de corn van £5 werd opgebraeht en
besteed aan het weeshuis te Laclybrand.
14. TVepener heeft 8 Zondagscholen, 250 leerlingen, 28 on
derwijzers en onderwijzeressen. Dc lessen worden vooraf be
handeld en de sorn van £37 werd gecollecteerd.
15. Ficksbuig heeft 7 Zondagsaholen, 180 leerlingen, 21 on
derwijzers en onclerwijzeressen. Op ‘t dorp worden de lessen
vooraf behandeld, de sorn van £4 18s. werd gecollecteerd, en
besteed can ‘t Doofstomrnen en Elinden Instituut.
16. Lad ybrand heeft 0 Zondagscholen, 512 leerlingen en 21
onderwijzers en onderwijzereseu. Dc lessen worden vooraf
behandeld, en de sorn van £16 lOs. werd gecollecteerd.
17. Frank fort heeft 24 Zondagscholen, bezocht door 800 kin
deren. Dc lessen worden niet vooraf behandeld. In enkele
van de Zondagscholen wordt gecolleeteerd.
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18. Heilbron.—Er zijn 63 Zondagseholen, bezocht door 995
kincleren, 67 onderwijzers en onderwijzeressen werken. De les
sen wercien in 1911 niet vooraf behandeld, ‘t zal echter flu weer
als vroeger gesobieden. Op ‘t dorp werd de sorn van £2 4s. 9d.
gecolleeteerd voor de Nyasa Zending.
19. Buitfontein heeft 4 Zondagscholen, 150 leerlingen en
onderwijzers en . onderwijzeressen. Op bet dorp worden de
lessen vooraf bebandeld en ook collecten gehouden. De sorn van
£5 werd opgebracht.
20. Brandfort heeft 3 Zondagscbolen, 250 leerlingen, getal
werkers werd niet genoernd in bet rapport. De lessen worden
vooraf behandeld. Er wordt niet gecollecteerd.
21. Hoopstad beeft 13 Zondagsoholen, bezoeht door 212 leer
lingen, en 21 onderwijzers en onderwijzeressen. Op bet dorp
worden de lessen eerst behandeld, en de som van £9 3s. ld.
werd gecollecteerd.
22. Lindley heeft 16 Zondagacholen, bezocht door 524 leer
lingen, 31 onderwijzers en onderwijzeres~en geven onderwijs
Op bet dorp worden de lessen vooraf behandeld. Dc sorn van
£4 5s. Sd. werd gecollecteerd.
23. Senekai.heeft 11 Zondagscbolen, orntrent 326 leerlingen
en 27 onderwijzers en onderwijzeressen. Dc lessen worden
niet vooraf behandeld. Op ‘t dorp werd de sorn van £7 lOs. 3d.
gecollecteerd.
24. Dewetsdorp.—Er zijn 10 Zondagscbolen, die bezocht
worden door 300 leerlingen, er zijn 20 onderwijzers en onder
wijzeressen. Op ‘t dorp worden de lessen vooraf behaxideld.
De som van £3 9s. werd gecollecteerd.
25. Vredcfort heeft S Zondagscbolen en orntrent 170 leer
lingen, en 9 onderwijzers en onderwijzeressen. Dc lessen
worden niet vooraf bebandeld. Dc sorn van £8 19s. 3d. w-enl
gecollecteerd.
26. Vrede heeft 10 Zondagscholen, bezocht door oneeveer
350 kinderen. Er zijn 17 onderwijzers en onderwijzeressen. De
lessen worden niet vooraf behandeld. Eens per maand wordt
geoollecteerd. Dc som van £5 lOs. werd opgebracht.
27. Parijs heeft 21 Zondagscholen, bezocht door 380 kinde
ren. Er zijn 34 onderwijzers en onderwijzeressen. De lessen
worden vooraf behandeld. Er wordt niet gecollecteerd.
28. Ventersbnrg heeft 5 Zondagscholen, bezocht door omtrent
150 leerlingen. Er zijn 14 onderwijzers en onderwijzeressen.

146
Op ‘t dorp worden de lessen vooraf behancleld. De som van
£16 8s. 2d. werd gecollecteerd.
29. Reitz heeft 22 Zondag~cholen en omtrent 520 leerlingen
eu 33 onderwijzers en onderwijzereSsefl. Dc lessen worden
niet vooraf behandeld. Eenmaal per maand wordt een col
lecte gehouden. Dc som van £11 werd gecolleoteerd en besteed can een Evangelist in Nyasaland cii de weeshuizen te
Bethlehem en Langlaagte.
30. Botlutvillc.—Er ziju 4 Zondagscholen die bezocht wor
den door omtrent 100 kinderen. Er arbeicleui 6 onderwijzers en
onderwijzeressen. De lessen worden iiiet vooraf behandeld.
Eens per macnd worcit in de Zondagschool 01) ‘t dorp gecol
lecteerd. Dc soin van £1 55. werd bijeengebracht.
31. Th(tha ‘Nehu hoeft 1 Zondagschool en omtrent 100 leer
lingen. Dc lessen worden vooraf behandeld, en do som van
~5 werd gecollecteerd.
32. Pctrusburg heeft 8 Zondagscholen, 154 leerlingen, S on
derwijzers cii 5 onderivijzerossen. Dc lessen worden vooraf
behandeld. Dc som van £9 werd gecollecteerd.
33. Lurkhoff.—Er zijn 6 Zondagscholen, bezocht door 74
leerlingen. Er zijn 14 onderwijzers en onderwijz~eressen. Dc
lessen worden vooraf behandeld en de som van £3 12s. 6d.
word gecolleoteerd.
34. Jagcrsfonteiu heeft 1 Zondagschool en 90 leerlingeui, cii
6 onderwijzers on onderivijzeressen. Dc lessen worden niet
vooraf hehandeld. Dc sorn van £10 is. werd gecollecteerd.
35. Zuzt,’on.—Het getal Zondagseholen telt 8, leerlingen
430 en arbeiders 39. Do lessen worden Op ‘~ clorp vooraf be
handeld. Dc son’ van £15 Ss. werd geeo1lecte~rd.
36. Fouriesburg heeft S Zondagsdholen, 350 leerlingen en 21
onderwijzers en ondez’wijzerei~sen. Dc lessen ivorden vooraf
hehandeld. Dc solo van £12 45. werd gecollecteerd.
37. Truiupsburg heeft 2 Zondagscholeu, 160 leerlingen, en
13 ondevwijzers en onderivijzeressen. Op ‘t clorp worden de
lessen vooraf behandeld. Omtrent £4 werd gecollecteerd.
38. Koffic Ion/cia lieeft 1 Zondagschool met 144 leerlingen en
ii onderwijzers en onderwijzeressen. Dc lessen worden vooraf
hehandeld. Dc 50111 van £7 lOs. 7d. werd gecollecteerd.
39, Deulcsvillc heeft 8 Zondagscholen bezocht door 200 kin
derell, hearheid dooi’ 18 olldierwijzers en onderwijzeressen. Op
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‘t dorp worden de lessen vooraf behandeld.
werd gecolleeteerd.

Be scm van £5

40. Mar quard heeft op 16 Zondagscholen 214 kinderen, waar
23 onderwijzers en onderwijzeressen arbeiden.
Op ‘t dorp
worden de lessen vooraf behandeld. Be som van £1 3s. werd
bijeengebraeht.
41. Kesteil heeft op 7 Zondagscholen 340 kinderen, waar 15
personen arbeiden. Be lessen worden vooraf behancield, en de
scm van £1 lOs. werd gecollecteerd.
42. Odendaalsrust.—Er zijn 8 Zondagseholen, 140 leerlingen
en 12 onderwijzers en onderwijzeressen. Be lessen worden niet
vooraf behandeld. 01) ‘t dorp werd de som van ~5 14s. 9d.
gecol1ecte~rd.
43. Ciocolan heeft 15 Zondagscholen, 183 leerlingen en 25
onderwijzers en onderwijzeressen. Op ‘t dorp worden de lessen
eerst hehandeld. Men heeft £6 18s. 2d. gecollecteerd.
44. Villiers heeft in 9 Zondagscholen 260 kinderen en 16
arbeiders. Be lessen worden niet vooraf behandeld.
Men
heeft £1 lOs. bijeengebracht.,
1~S. Kopjes.—Geen ve~slag.
‘1-6. Tlieunissen heeft in 10 Zondagscholen omtrebt 190 leer
lingen met 17 onderwijzers en onderwijzeressen Op ‘t dorp
worcien de lessen vooraf hehandeld. Men heeft £2 6s. Sd. in
~le Zonclagscholen op ‘t dorp gecollecteerd.
47. Reddersburg heeft in 1 Zondagschool 102 kinderen met
-5 onderwijzers en onderwijzeressen. Be lessen behandelt men
voomaf, en dc somn van £7 4s. Sd. werd gecollecteerd.
48. Ste ynsiust heeft op 7 Zondagseholen 144 leerlingen en 8
arbeiders~. Men behandelt de lessen vooraf en heeft £3 gecol
leoteerd.
49. Excelsior heeft 1 Zondagschool met omtrent 75 kinderen
en 7 arbeiclers. Men behandelt dc lessen vooraf, en heeft tot
nog toe niet gecolleeteerd.
B.
I. Bit bovenstaande blijkt dat er in onze Kemic zijn een groot
totaal van :—
1.
510 Zondagscholen.
2. 12613 leerlingen.
3.
998 Onderwijzers en onderwijzeressen.
4. £380 6s. 5~d. gecollecteerd.
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II. Dit geeft eene vermeerdering van at 1909 van
53 Zondagscholeii.
626 Leerlingen.
99 Onderwijzers en Onderwijzeressen.
III. 1. IJwe Commissie acht het zeer wenschelijk dat in de
gemeente de dorps en buiten Zondagschool onderwijzers en
onderwijzeressen geregelci bijeenkomen om de Zondagschool
belangen onderling te bespreken.
2. Ret is zeer jammer dat afstanden en andere rnoeilijkheden
cen algemeene Zondagachool conferentie onniogelik maken.
Uwe Commissie beveelt aan dat er geregeld Rings Zondag
school Conferenties gehouden worden.
3. Ret is zeer wenschelijk dat aangezien de Kerkbode niet
door alle Zondagschool onderwijzers en onderwijzeressen galezen wordt de Zondagschool Roosters Commissie verzoeht wordt
achter iedere Zondagschool les eenige punten te plaatsen als
leiding voor de onderwijzers.
4. Uwe Commissie verneemt met vreugde, dat er in bijna
she Zondagscholen gecollecteerd wordt. Dit leert onze kinde
ren reeds vroeg hun deel den Reere te geven.
Wij hebben de eer te zijn,
Uw R.Eerw. Dw. Dienaars en Broeders,
J. H. ENSLIN.
J. A. PIENAAR.
Z. J. VAN WIJK.
PR. A. M. DE VOS.
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RAPPORT VAN DE COLPORTAGE COMMISSIE
aan de i-bog Eerw. Synode~zitting houdende to Bloe?nfontein,.
op 25 April, 1912, en do volgende dogen.

Uwe Commissie heeft bet volgende te rapporteeren
1. Gedurende bet eerste jaar ~11 maanden) heeft uwe Corn
missie niets hijzonders gedaan.
2. Aan ‘t einde van t eerste iaar iia de Synode had uwe
Commissie eene vergaderiug te Bloemfontein, en wel op den
22sten Maart, 1910, waar Rev. Geo. Lowe, Secretaris van bet
Britsch en Buitenlandseb Bijbel Genootsobap tegenwoord~g
was.
In overleg en inoet goedkeuring van de Synodale Commissie,
werd op aandrang van Rev. Lowe, op die vergaclering besloten
over fe gaan tot het sticbten van ecu Colportage Associatie,
genoemd de O.V. S. Colportage Associatie.
Ecu van de termen van de overeenkomst was dat Rev. Geo.
Lowe alle gelclelijke verantwoorclelijkheid op zieb nam als ver—
tegenwoordiger van zijn Genootsebap. Van de Associatie was
dc Predikant van Pbilippolis de Voorzitter, en Rev. Geo. Lowe
de Seeretaris en Tbesaurier.
3. Dc beer Velleina werd geëngageerd als Colporteur der
Associatie in den Vrijstaat tegen £~15 per maancl met hog 15
percent af van alle boeken verkocht. Aan de Associatie werden.
de wagen en ezels, vroeger door de Synodale Commissie aange
1~ocbt voor ‘t ~verk, ten gebruike gegeven.
4. Op 23 Januari, 1911, werd ecu tweede vergadering van dc
Associatie te Bloemfonteihl gehouden. Daar is het gebleken
dat dc beer Velleina niet voicloening had gegeven can de
loden van dc Associatie en zieb niet aan dc gestelde voorwaar
den had gehouden. Er werd een groot tekort in de kas gerap
porteerd, gedeelte]ijk veroorzaakt door ‘t verkopen van bock-en
op crediet (tegen instructie van de Associatie), en gecleeltelijk
te wijten claaraan dat bet werk volstrekt niet zulk ecu sukses
was ais verwacht werd.
Dc Colporteur beloofde heter te cloen en gaf dc Commissie
dc hoop dat ‘t tekort toch later zou gedekt ~vorden, indien hem
lunger tijd verleencl werd in ‘t werk. Dc C’ommissie hield
hem lunger can ten einde hem de gelegenheid te geven en te
zien wat hij kon doen.
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Dit deed zij o.a orn de volgende redenen :—(a) Ret groot
-suoces dat de Transvaal Corportage Associatie aldaar had. (b)
Urn de goede getuigenis die de Commissie had aangaande den
heer Yellerna.
(c) Orndat de Colporteur beloofde over een
ruirner veld ziju bezoeken uit te strekken en ook ‘t zuidelijk
dccl van den Vrijstaat te bezoeken.

5. Be volgende vergaclering werd geliouden te Bloemfontein
in Juli, 1911, waarop de Seoretaris rapporteeerde dat de positie
niet verbeterd was. Wegens ziekte in zijn hula en dc over
vloedige regens kon de Colporteur niet veel doen.
Be geldelijke toestand was eerder slechter geworden. Kort
daarna zond de heer Vellerna zijn bedankiug aari de Associatie
en liet de Associatie achter
sohuld van ~85 2s. lOd., waar
van hij persoonlijk verantwoordelijk is voor de sorn van
17s. 4d.
6. Sedert zijn we zonder (‘olporteur in dcii \Trijstaat ge
weest.
7. Uwe Commissie uteent dat de oorzaak dezer rnislukking
van hare poging grootendeels is geweest de Colporteur zeif.
Hoewel zij met dank erkent wat hij goeds heeft gedaan, zooala de vele diensten gehouden 01) plaatsen en ook op dorpen,
nioet zij toch hare teleurstelling uitspreken rnet zijn werk als
-Colporteur.
Gedurende zijn diensttijcl van nicer dan twee jaren heeft
hij slechts 792 Bijbels, 740 Ps. en Gez. boeken, en 312 andere
boeken (waaronder Kinder-Bijbels 00k) verkocht.
Als we nu daarbij vergelijken dat de Colporteur van de
Transvaal Colportage Associatie gerniddeld in ccii maand Bij
bels verkoopt voor -~ti0, dan vinden wij dat hij in dien tijd
moest verkoeht hebben voor pl.rn. ~1,200 aan Bijbels alleen,
in plaats van voor ~346 lOs., welke zijn opgaaf is voor de twee
jaren en 3 rnaanden.
8. Volgens besluit dci laatste Synode nioest er in elke Ge
meente eenrnaal ‘s jaars voor het B. en B. Bijbel Genootsahap
gecolleeteerd worden.
Aau deze opdracht hebben in 1910
slechts 18 en in 1911 slechts 20 Gemeenten gehoor gegeven.
9. Ben verzoek :—1)e vertegenwoordiger van het B. en B.
Bijbel Genootsehap, Rev. Lowe, vraagt of de Synode niet zou
gewillig zijn ‘t Genootsehap met het vinden van ‘t bovenge
noernde tekort te helpen, door dat geheellijk of gedeeltelijk
aan te vullen ala ccii vrijwillige gift.
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10. Uwe Coinmissie beveelt can dat in bet vervoig het Col
portage werk opgedragen worde of aan de verschillende leera
ren met behuip van hunne Kerkeraden in hun aigene gemeen
ten, Of aan een Colportage Commissie, die een ongehuwden en
bekwainen man zal vinden, die bet werk van Bijbel- en boek
verspreiding zal doen op eigen verantwoordelijkheid, met be
huip van de versehillende Gemeenten bij wijze van Colleete of
anderszins en onder toezicht van de Colportage Commissie.
Met versehuldigden eerbied noemen wij ons,
Dc Leden van de Colportage Commissie,
S. J. PEROLD.
A. L. BADENHORST.
P. ~. PIENAAR.
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RAPPORT DER GOMMISSIE OVER DE AANSTEL.~
LING VAN EEN ALG. ZENDING SECRETARIS.
Uwe Commissie heeft de eer het volgende reglement be
treffende. den Algemeenen Zending Seeretaris voor de R.E. ver
gadering te leggen :—
1. Er zal een Algemeene Zending Seeretaris zijn, die een
Predikant der N. 0-er. Kerk zal zijn.
2. Hij zal door de Zending Commissieën roor bet Buitenland
en het Binnenland worden. aangesteld tegen een salaris door
genoemde Commissieen te worden bepaald. En zal wat zijn
work betreft staan onder toezieht dier Commissieën, en ~vat
tucht betreft onder Art. 333.
3. Rij zal cx officio lid zijn der beide Zending Commissieen
van welke hij als seriba en penningmeester ageeren zal.
4. Ret zal zijn taak zijn liefde root onze Zending in de Kerk
op te w-ekken vooral door in orerleg met Kerkeradeii de Ge
meenten met dat dod te bezoeken.
5~. Rij zal zitting hebben in de Hooge Kerkelijke Vergade
ringen met adviseerende stem.
6. Hij zal aandeel hebben can bet Predikanten Pensioen
Fonds, zullende c[e beide Zending Commissieën tezamen de
~1oor de wet bepaalde inleg penningen storten.
Wij hebben do eer te zijn, enz.,
3. RABIE.
P. BOSHOFF.
A. 3. ?JALHERBE.
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VERSLAG VAN DEN REDACTEUR VAN
“DE FAKKEL.”
Aun de ,S’ynodc ingediend, Anno 1912.
Dc ondergeteekende heeft de eel te rapporteeren als volgt
nan de HoogEerw. vergadering
1. “De Fakkel’’ bleef hij uitgeven tot bet einde des jaars
1909.
2. Niet voor het begin Juli, 1910, werd bet vereenigd Kerk
blad uitgegeven. In den tussclientijd wercien de offieiëele be
richten in “Dc Vriend des Voiks’’ geplaatst.
3. Dc Hoofdagent heeft veel van de achterstallige inteeken
gelden ingekregen. Van 1 April, 1909, tot 31 Augustus, 1911,
heeft hij de sorn van ~709 17s. 3d. ingekregen. Er blijft nog
£179 aan den Quaestor Synodi versehuldigd.
Daar er geen kane bestaat om meer van de achterstallige
inteekengelden te innen, geeft de ondergeteekende aan de hand
dat de Synode deze zaak afsluite.
Met versehuldigde hoogachting,
Noem ill mij 11w Hoog Eerw. Dw. I)ierlaar,
J. D. KESTELL.
Bloemfontein, 29 April, 1912.
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RAPPORT VAN DEN HOOFD

Staat van Inkomsten en Uitgaven in verband met
INKOMSTEN.

Bedrag voorhanden op 31 Maart, 1909
Ontvangen van :—
152 Inteekenaren over jaar 1907 (5/-)
729 Inteekenaren over jaar 1908 (5/-)
Diverse Inteekenaren over jaar 1908

£ 182 5
0 10

0
9

174 Inteekenaren over jaar 1909 (5/-)
1768 Inteekenaren over jaar 1909 (4/-)
Diverse Inteekenaren over mar 1909

43 10
353 12
14 12

0
0
5

29 9
42 16

6
6

Voor Doodberiehten
Voor Advert,entien

£2

1

1

38

0

0

182 15

9

411 14

5

72

Blijft nog verschuldigd :—
124 Inteekenaren over 1907 (5/) £31 0
313 Inteekenaren over 1908
77 12
468 Inteekenaren over 1909
93 4

0
0
0

£201 16

0

6

C)

£706 17

3
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AGENT VAN “DE FAKKEL.”
44De Fakkel” van 1 April, 1909, tot 31 Augus tus, 1911.
UITGAVE~c.

Betaald aan Vriend Drukkers
Betaalcl aan Vriend Drukkers voor Circul

£335 10
2 10

3
0
338

Betaaid postgelden op Fakkels
Betaalcl Commissie loon aan Agenten
Betaald voor Sehrijfbehoeften, Boeken, en
Bankrekening, onz
Betaald deel Salaris Redacteur
Botaald deel Salaris Proeflezer
Betaald deal Salaris Hoofdagent

Afbetaald aan Quaestor Synodi
Afbetaald nan Quaestor Synodi

18 15
13 10
37 10

70
30

0
9

0

3

125 19
‘22 5

2
3

12 19

9

69 15

0

£568 19

5

0
0
0

0
3

Betaaicl Commissie Collecte (Achterstallige)

100

9

3

37

8

7

£706 17

3

Blijft nog seliuldig aan Quaestor Synodi £179.

D.

J. KLERCK,
Hoofdagent.

Bloerufontein, 25 April, 1912.
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YJ~RSLAG VAN DE CURATOREN VAN DE CHRIS
TELIJK NATIONAAL NORMAAL EN MEISJES
SCHOOL “ORANJE.”
Aun den Hoog Eerie. Vooizitier en Leden van de ~S’ynode dcr
Ned. (Jeref. Kerk in den Oranje lrijstaat, rifling ii oudende
Ic Bloc nifontein , op 2. _ipril, 1912, en i’olgencle daqen
Ret Curatoriuni heeft do eel het volgende voor de Roog
Eerw. vergaclering te leggen : —
Sincis het laatste versiag ingedienci word heeft de School een
tijclperk van opmerkelijken vooruitgang cloorgemaakt en is thans
in een bloeienclen toestauci. Ret getal van kostleerlingen is.
gestegen van 52 in 1909 tot 113 en waar er in 1909 zestig dog
scholieren waren zijn ci’ thans 70.
Om voorzienmg te maken voor deze verineerdering heeft het
C’ uratoriurn ccii ruim gebouw, kostende £3,682, opgericht.
Een bedrag vail £3,000 werd van den Stadsraad van Bloem
fontein geleenci en dc grond ervoor onder verband geplaatst.
Met blijclschap en clankbaarheicl ontving het Curatorium ccii
som van £600 van den heei’ J. H. (]-roenewald, van Heilbron,
als Ccii bijdrage tot dc kosten van do zaal in het genoernde
gebouw. Een verdere bijdrage van £500 tot do kosten van het
gebouw werci met clank van de Commissie van het G-enerale
Boeren Huip Ponds ontvangen.
Behalve de som van £3,682 voorinelci heeft het Curatoriuni
dc som van plus minus £1,600 uitbetaald voor noodige gebou
wen en verandermgen in het oucle gebouw.
Dc School is geheel vol en eenige applicaties voor opnanie
in de School konden, tot leedwezen van het Curatorium, niet
worden aangenomen wegens gebrek aan plaatsruimte.
Dc Staclsraacl van Bloemfontein heeft goeclwilliglijk een stuk
grond, aan de Westelijke zijde van de Sehoolgronden gelegen,
gratis afgestaan aan bet Curatorium, de uitgestrektheid waar
van grooter is dan die van den grond door de nieuwe gebouwen
ingenomen.
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Dc Eerste Directrice, Mej. E. S. le lioux, nu Mevr. Eybers,
die de School op zeer bekwaine wijze bestierde, legde haar
betrekking in Augustus, 1911, ixeder cm in het huwelijk te
treden. Hare dieiisten werden door bet Curatorium hoog ge
waarcleerd. Hare opvolgster is Mej. Nelly Hauptfleisch, die
in October, 1911, de leiding van de School aanvaard.
Haar werk is met groot succes beki’oond geworden en het
Curatoriuni hoopt dat cle School flog lang onder bare Directie
mag blijven.
Mej. Hauptfleisch wordt bijgestaan door een Vice-Principaal
(Mevr. Walter) cii een staf van conipetente onderwijzeressen,
en den beer P. K. de Villiers ala Directeur van Muziek.
Dc Gouvernements School Inspecteurs hebben aan bet einde
van bet afgeloopeu jaar zeer gunstig gerapporteercl over de
School.
Het volgencle toont can den uitslag dei’ verschillende exa
inens
Matriculatie :—1909, ingezonden 5, geslaagd 3•; 1910, inge
zonden 2, geslaagd 0; 1911, ingezonden 4, geslaagcl 3.
Kaapsche Universiteits Senior Certificaat :—1910, ingezon~
den 3, geslaagcl 1 ; 1911, geen candiclaten.
School Hooger :—1909, ingezonden 7, geslaagd 6.
Kaapsche Universiteits Junior C’ertificaat —1910, ingezon
den 10, geslaagd 7; 1911, ingezonden 10, geslaagd 6.
Taalbond —1909, ingezonden 20, geslaagd 18; 1910, inge
zonden 20, geslaagd 18; 1911. ingezonden 55, geslaagd 44.
I\Iuziek —1909, ingezonden 21, geslaagd 14; 1910, ingezon~
den 17, geslaagd 9; 1911. ingezonden 36, geslaagd 33.
Be Curatoren zijn

:—

Zijn Hoog Edele M. T. Steyn (Voorzitter).
IDe Eclele Heer C. H. Weasels.
Dc Eclele Heer Senatoi’ W. .J. C. Brebner.
Ds. P. J. J. Boshoff.
Ba. C’. D. Murray.
Ds. W. Postma.
Be Edele Heer P. J. joubert.
Ret Curatorium heeft steeds in bet cog gehouden de nood
zakelijkheid dat de geest in de School beslist Christelijk en
Nationaal moet ziju en heeft geti’a~ht dien geest er in te bewa-
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ren, en vertrouwt dat de School, zooals in het verledene, de
hartelijke belangstelling en zedelijken steun van geheel de Kerk
-zal blijven ontvangen.
Met de meeste achting,
Hoog Eerw. Heer en Eerw. Heeren,
Hebben wij de eer ons te noemen,
Narnens het Curatorium,
M. T. STEYN, Voorzit~er.
P. BOSHOPE, Vice-T7oorzitter.
I3loemfontein, 25 April, 1912.

YERSLAG VAN DEN SPOORWEG ZENDELING.
~Aan de Hoog Eerw. Co
issic dcc N.G. Kerk,
onder Anne Blanken.

0001

Arbeid

Hoog Eerw. Heeren,—De Heere zij dank voor kracht en
genade ons tot hiertoe geschonken.
Het viel mij te beurt om dit heerlijk werk in des Heeren
naam te mogen doen.
De heerlijkheid in, en de belangrijkheid aan dit werk verbon~
den, bezielde one met nieuwen moed, en wekte in ons grooter
liefde voor de Armen van ons dierbaar yolk.
Sedert den lsten September, 1909, tot den 3lsten Mei, 1911,
had ik bet voorrecht met den toegewijden Broeder Poelakkcr
haitelijk samen te werken. Doch dell lsten Juni, 1911, is hij
vertrokken naar de Arbeids Kolonie, en moest ik bet werk
alleen voortzetten.
Wel. in de 2 jaar en 7 maanden had ik de gelegenheid om
bet zaad des Evangelies te zaaien door prediking en per
soonlijken arbeid.
1k hield ongeveer 140 diensten, bezocht ruim 600 zielen,
200 huisgezinnen, en tusschen 200 en 350 lidmaten aan onze
Kerk behoorende. 1k doopte 138 kinderen en reikte 81 Certifi
eaten uit aan jongelieden en bejaarden, bevestigde 10 huwelij
ken en reisde plus minus 22,000 inijlen af. 1k leidde slechts
eenige begrafenissen, en bezocht ettelijke kranken. Aan lees
stof ontbrak het niet. VeIc’n hebben rnij tractaten, Kerkbla
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‘den, boeken, enz., gezonden, die gereedelijk werden uitgedeeld.
Onder anderen heeft Ds. J. A. Maiherbe, Goudini, mij een
aantal “Zonen en Doehteren” en tractaten gezonden om aan
de Armen to geven. Een Broeder uit den O.V.S. zond mij wat
geld, om behoeftigen tegemoet te k-omen. Ret werk breidt
zich meer en meer uit. De Kaffers, die er nog waren, sedert do
H.Eerw. Synode laatst vergaderdo, worden nu afgedankt en
hot werk aan de blank-en gegeven. Dc Armen hebben dus
genoeg gelegenheid om we1k te krijgen. Men komt beter met
de blank-en over weg.
Op ‘t oogenblik zijn er ongeveer 950 blanken aan den Spoor
weg in den O.V.S. arbeidende, dus eon veel grooter arbeids
veld.
Als men de Armen bezoekt, dan eerst vindt men uit, hoe
noodzakelijk het is dat niet alleen op maatschappelijk gebied,
maar op godsdienstig gebied, dezulken geholpen moeten wor
den.
Dit werk verdient ondersteuning, want velen worden terug
~gebracht, die anders voor ons yolk en Kerk verloren gaan. Wij
zijn dankbaar voor do milde ondersteuning van dit werk. Wij
kunnen niet anders dan (na een woord van dank uit te spreken
jegens U R.Eerw. Reeren voor do vriendelijkheid en hartelijk
heid waarmede U mij hebt bejegend en den minzamen omgang
met elkander, en een woord van dank aan do ondorsteuners,
hetzij door gebed, belangstelling en rnildheid) om do Spoorweg
Zending andermaal Uwe ernstige gebeden en hartelijke belang.
~telling aan to bevelen.
In hoogachting noem ik mij,
Roog Eerw. Heeren,
Uw Dw. Dienaar en Broeder,
J. A. VAN ROOIJEN.
Braiidfort, 24 April, 1912.
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RAPPORT VAN DE COMMISSIE IN ZAKE HET
PENSIOEN EN SUSTENTATIE FONDS.
Uwe Commissie heeft de eer bet volgende aan te bevelen
I. Dc 1-Teffingen voor bet Pensioen Fonds moeten zijn :—
Jaarlijksche Contributie der GemeeOte £5.
Henten op onvolcianen inieg (
) ~ 6 per cent. p•~.
Aannemin~geIden (
) @ 1/-.
Huw-elijksleges (
) ~ 4-.
II. Dc Heffingen voor bet Sustentatie Fonds zijn
Dc Registratie van Doopelingen op gewonen tijd (
) 1/9.
Aanneininggelcien (
) @ 2/ -~
Hu~ve1ijks1eges (
) @ 2/6.
Jaarlijksche Collecte gehouden op
19
III. Salarissen
Die worden bepaald voor dc volgende negen jaren op £120
voor de Predikanten, en £90 voor dc zes Huippredikers. Deze
salarissen worden gevonden uit de toelage van Regeeringswege,
dc renten van bet Sustentatie Fonds, en de jaarlijksche heffin
gen.
Deze berekenilig is geniaakt naar bet getal G-emeenten die
thans bestaan.
\Vi~ bebben dc eer te zijn,
Be Leden van bovengenoemcle Commissie,
G. W. B. v. D. LINGEN.
J. A. JOIJBERT.
.J. J. v. NIEKERE.

RAPPORT VAN DE COMMISSIE TER OVERWE
GING VAN HET STUK “DE KERK VEREENIGING
MISLUKT.” (“Kei’kbode,” 2 Mel, 1912.)
Uw-e ColnnHssie heeft de eer te rapporteeren dat zij bet stuk
“Dc Kerk Vereeniging Mishikt’’ ill ile Kcrkbodc van 2 Mei j.l.~
behoorlijk heeft nagezien en over~vogen.
Zij is van gevoelen
1. Dat bet stuk een geest van diepe teleurstelling en onte~
vredenheicl ademt. Dat de nnslukking der Kerk Vereenigiug
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wel teleurstelling bij meer clan een Icon veroorzaken, is te be
grijpen, doch de ontevredenheid en misnoegeii aan den dag
gelegd is zeer zeker af te keuren. Nit de zaak beslist is, mee
nen wij past het den Christen de biding der Voorzienigheid te
e.rkennen en te eerbiedigen.
2. Dat zekere uitdrukkingen en aanhalingeu niet alleen on
voldaanheid aan den dag leggen maar zelfs aan veroordeeling
grenzen. Dc bewering—dat Kerkeraden in bet algerneen niet
veel vertrouwen in hunne Kerkelijke leidsliecleu hebben en
onbevoegd zijn om over deze gewichtige zaak te oordeelen—
is ongegrond, ei~ berust op onbekendheid met plaatselijke aan
~e1egenheden.
3. Dat zekere gedeelten van het stuic. haars inziens, op
zekere. predikanten ecu blaam leggen die niet verdiend is, naar
dien zij van oorcleel is dat predikanten hunne Kerkeraden, zoo
veel in hun vermogen lag, inlichting hebben gegeven, en zeif
eerlijk gestemd hebben naar bet lieht dat zij op dat oogenblik
bezaten.
4. Dat de meening van den 1~eclacteur van de Ke.rkbodc’—
dat de \Trijstaatsc.he Synode niet behoorde te berusten in bet
besluit cler Kerkeraden—niet alleen in strijd is met dc Kerk
Vereenigings Acte maar zelfs gebrek can eerbied voor de Hoog
Eerw. Synode openbaart.
\Veshalve uwe Connnissie hescheidenlijk het volgencle
wenscht aan te bevelen :—
(1) Dat de Hoog Eerw. Synode de Commissie voor het ver
cenigd Iicrkblad crop zal wijzen dat dit stuk bet Kerkblad in
ongunst bij sommigen onzer gemeenteleden brengt en stellig
benadeebt.
(2) Dat de Hoog Eerw. Synocle haar leedwezen te kennen zal
geven dat de Redacteur van de Kerkbode in zijne kolommen
onrioodig aanstoot heeft geven.
Met hoogacliting,
Noemen wij ons U Hoog Eerws. Dw. Dienar~n,
J. VAN DER SPRY,
U. J. P. SMIT,
J. P. V. D. WALT,
Leden van de Co?nmissie.
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RAPPORT YAN DE COMMISSIE AANGESTELD JN~
ZAKE ONDERZOEK RE HET GREY
COLLEGE FONDS.
Het is uwe Cominissie gebleken uit clocunienten hierbij gaande
1. Dat de som oorspronkelijk door Sir George Grey gegeven
voor bet oprichten van eon College, School of Scholen, i~4,000
(vier duizend) bedroeg. (fid. Aanhangsel A.)
2. Dat deze gift gegeven word voor Onderwijs in bet Algemeen
volgens Trust Deed, insluitende de voorloopige opleiding tot
Predikanten. (TIid. Aanhangsels B. en C.)
3. Dat de Trust Deed bij de overname van ‘t College, van de
Ned. Ger. Kerk, O.V.S., door de Regeering, te niet gedaan
word, ‘‘herroepen en buiten werking’’ gesteld, zooals blijkt
nit Ordonantie 16, 1882, en dit met de goedkeuring van Sir
George Grey. (f’id. Aanhangsels D. en E.)
4. Dat dientengevolge het bedrag van ~10,000, door de Re
geering aan de Kerk gegeven in 1910, als vergoeding voor haar
recht om vier Curatoren aan te stellen, niet meer behoeft be
schouwd to worden ala onderworpen aan de bepalingen van
de Trust Deed, rnaar als eigendom van do N.G. Kerk in den
Oranje Vrijstaat, waarmede zij naar goeddunken kan handelen.
~3. Daar echter do gift van Sir George Grey oorspronkelijk
gegeven werd voor onderwijs in den Oranje Vrijstaat. beveelt
uwe Commissie aan dat zij voor dat dod zal gebruikt worden.

6. Uwe Commissie echter wil verder aanbevelen dat do Rente
van de ~10,000 minstens tot op do volgende Synode gecapitalizeerd worde.
Meeneude hiermede aan de opdracht van doze Hg. Eerw,
vergadering voldaan te hebben,
Onderschrijven wij ons,
Uw Dw. Dienaren,
G. W. B. v. D. LINGEN.
J. A. JOUBERT.
CHARLES I). MURRAY, Scribe.
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AANHANGSEL A.
Notulen der Verrichtingen van den Hg. Ed. Volksraad, .~
Fabruari, 1856. Aanspraak van Z.Hg.Ed. den Staats Presi
dent (J. N. Boshoff).
“Uit de Rapporten van de School Commission dci differeute
districten, zult U~ Hg.Ed. met den tegenwoordigen toestand
der publieke soholen in dezen Staat bekend worden
Hot
zal U Hg.Ed. eehter tot groat genoegen verstrekken te ver
nenien, dat Z.Exc. Sir Grey, do sam van £320 in de Bank
gedeponeerd heeft, als den aankoopprijs van zekere 3 erven to
Bloemfoiitein, met bet dod om daarop een geschikt gebouw
te doen oprichten voor eene School en waning voor den onder
wijzer, en daartoe ook reeds de verdere som van £680 in d.&
Bank gedeponeerd.’’
Vergadering 16 October, 1856.
Uittreksel.
Voorstel Radloff en Klopper.
“Aan Z.Hg.Ed. den ~taatspresident wordt opgedragen den
welgemeenden dank van den Volksraacl te brengen aan Z.Exc.
Sir George Grey, voor do door Z.Exc. beloofde £3,000, aismede
voor de belangstelling door Z.Exc. in dezen Staat hetoond.’
AANHANGSEL

B.

Uittreksel uit Trust Deed van Sir George Grey aan den eenen
kant en Dc. Andrew Murray en den beer J. I). Griesel aan den
anderen kant.
“Daar Z.Exc. Sir George Grey, Gouverneur van de Kaap
Kolonie en Hooge Kommissaris van Hare Majesteit gekocht
heeft en op bet punt is aan ons over te maken drie erven Nos.
13, 14 en 15, gelegen in de St. Georges Straat, Bloernfontein.
O~ zekere voorwaarden ten dienste van Onderwijs.
~ 1. Dc genoenide erven zullen wii hekomen met hot voor
uitzicbt op een College, of School of voor mcci Scholen dan
eon, als bet noodig zoo zijn en als de uiiddelen aanwezig zul
len zijn.
§ 4. In ‘t College of School of Scholen
zullen zoo
spoedig mogelijk en in zooverre als dit doenlijk is, middelen
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beraaind worden oni aan die Stucleiiten of Scholieren die zuiks
verlangen eene gezonde en algemeeue opvoeding te versehaf
fen, bestaande, onder andere nit bet onderwija van bet
Grieksch, Latijn, Hollandsob en Engelsch en in die andere
takken van onderwijs die de studenten zouden noodig hebben
tot opleidmg van Leeraren van de Ned. Gerk Kerk.’’
AANHANGSEL

C.

Uittreksel uit Notulen der Verrichtingen van den Hg.Ed.
Volksraad, 1856, 4 Februari.
.Aanspraak van Z.Hg.Ed. den Staatspresident (J. N. Boahoff).
‘Zijn Exe. begeert, dat dit Instituut onder het bestuur van
dc Ned. Herv. Reik xci worden gesteld, en op dien voet in
ger~eht, dat jongeiieden daarin zoodanige opleiding kunnen
ontvangen, dat zij voor de pubhelde dienst in dezen Staat, of
ala onderwijzer, bekwaiun kunnen worden gemaakt, of zelfs
tot bet Leeraarsainbt hestemd worciende, zoo ver kunnen ge
brarht woiden, ala bet hinten cone geregeicle acadernie (ben
lijic zijn zal.
Uittreksel uit Bock opgesteld door Major E. L. Calverley,
Archivarius van de Regeering onder de Kroon Kolonie Regee
ring, 1005.
“Tijdens zijn bezoek naar Bloemfontein in 1855 zag hij (Sir
U. (brev) in de nooclzakelijkheid van eon degelijk systeem van
onderwijs om de toekoinstige leidslieden van den Staat en orn
Predikanten op te leiden, en hij bood zijne huip aan om een
School te stiebten, in ‘t dorp, onder beheer van de N.G. Kerk
~gosehikt’ (om de woorden van Sir 0. Grey te gebruiken) ‘om
jongelieden in op te leiden voor den Publieken Dienst, voor den
onderwijzerstand en zelfs voor den Leeraars arnbt’.’’
AANI•IANGSEL

Uittreksel nit Ordomiantie No. 15

D.
1882.

Dc Volksraad bepaalt bij deze —
Art. 1. Dat van af de vaatstelling dezer Ordonnantie de Trust
Deed van Sir George Grey, gedateerd op den Tienden dag van
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Juni, 18~9, ~aardoor, onder z~kere veorwaarden (of trusts)
bet eigendomsreoht in de Erven Nos. 13, 14, en 15~ St. George’s
Straat, Bloemfontein, in dezen Stae4, wordt overgedragen aun
zekere Trustees—herroepen en buiten werking gesteld zal zijn.
AANHANGSEL

B.

Uittreksel nit eenen brief dit betreffewde van Sir George
Grey aan den Voorzitter der Commissie van Curatoren Grey
College, in antwoord op eenen brief van gemelden Voorzitter,
aan Sir George bekend makende met den inhôud van Ord. No.
16—1882.
“Nothing, I think, could be better than what the Volksraad
has done for the Grey College at Bloemfontein, and I am thank
ful to them for it.”

Vertaling.
“Niets kon, naar mijn oordeel, beter zijn, dan wat do Voiks
raad voor bet College heeft gedaan. En ik ben hen daarvoor
dankbaar.”

AANBEYELINGEN VAN DEN H.EW. RAAD DER
KERKEN AAN DE YERSCHILLENDE SYNODEN
DER GEFEDEREERDE 1(EfiKE~N.

I.
T7ergadering van 1909, te Stelienbosch gehouden.
De volgende aanbevelingen werden door deze Synode in
1909 niet behandeld :—

III.
AANGAANDE VEELWIJVERIJ.

“Deze vergadering is van oordeel: (1) dat de veelwijverij

der heidenen een sebr~kkelijke zonde is die in do gemeente des
Heeren niet ruag gedoogd worden; (2) dat geene personen uit
het heidendom, die in deze zonde blijven, tot de Gemeente
des Heeren mogen worden toegelaten; (3) dat personen uit bet
heidendom, die zich aan deze zonde schuldig maken en toch
met ernst naar toelating in de gemeente des Heeren zoeken,
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met voorzichtigheid, geduld en voiharding behooren onderwezen
te worden, totdat zij door Gods genadige werking er toe ge
bracht worden met dit heidensch euvel geheel te breken.”
VI.
Dat de Synoden der Gefedereerde Kerken ieder een Commis
sie vertegenwoordigende die Kerk zal benoemen om in samen
werking met de Commissie der Ned. Herv. of Geref. Kerk in
de Transvaaf de zending onder Israel te behartigen.
VII.
Dat emeriti afgetredene en gesehorste predikanten en
zendelingen of die om andere redenen uit de bediening zijn,
zullen staan onder de Wetten en Bepalingen dier Kerk onder
welker ressort zij woonachtig zijn of tijdelijk vertoeven.
VIII.
De versehillende Synoden nemen in ernstige overweging
de vraag of de tijd niet gekomen is voor de stichting eener go
meensehappelijke NormeaTschool ter opleiding van onderwij
zers.

Ix.
Beschrijvingspunt No. 3 luidt:—”De H.Ew. Raad der
Ned. Geref. Kerken in Zuid Afrika doe zoodanige aanbevelingen
bij de Synoden der Gefedereerde Kerken, waardoor de wets
artikelen betreffende do legitimatie van predikanten bij de ver
schillende Kerken eenstemrnig zullen zijn, alsook wat betreft
bet vervallen van do legitimatie.” Besluit hierover :—“Be
schrijvingspunt No. 3 w-orde verwezen naar do Actuarii der
Gefedereerde Kerken ten einde hetzelve te overwegen en zoo
mogelijk met het oog op hetgc~.n verlangd wordt bij wijze van
voorstel of rapport aan de verschillende Synoden ter goedkeu
ring voor te leggen.”

II.
Vergadering gehouden te Bloemfontein, 1911.

A.
IN ZAKE LEGITIMATIE, ENz., VAN PREDIKANTEN.

Wij bevelen aan, dat do onderseheidene Synoden der Ge
federeerde Kerken de hieronder gehouden volgende artikelen in
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hun respeetieve wetboeken opnemen ei~ hun andere wets
artikelen daarmede in overeenstemming brengen.
Nota.—In de hieronder volgende artikelen staat
Kerk van ______“ voor den naam der Kerk, in wier wetboek
deze artikelen worden opgenomefl.

I.
Met betrekking tot de aanstaande Predikanten onzer Kerk
acht de Synode het haar plicht een duidelijke getuigenis af te
leggen, dat zij de wedergeboorte en de persoonlijke ondervin
ding van Gods genade als bet hoofdvereisohte in den Evangelie
dienaar besehouwt.

II.
Als Predikant in eenige Gemeente der
Kerk van
zal niemand worden toegelaten, dan die bij den Actu
anus Syr1odi van eene der gefedereerde Nederduitsche Gerefor
meerde Kerken in Zuid Afrika is gelegitimeerd.
III.
De zich aan de ——--— Kerk van
aanbiedende Pre
dikanten of Candidaten tot den Heiligen Dienst, die nog niet
bij ons gelegitimeerd zijn als hiervoren vermeld, zullen zich,
om beroepbaar te zijn, bij den Actuarius Synocli laten 1egit~meeren, zullende bij de legitimatie Kerkelijk bewijs worden
gevorderd, dat zij van goed zedelijk gedrag zijn; en verder
bewijs, dat zij van een erkende Universiteit of Seminarium aJ
de aldaar vereischte studien volbracht en de examina afgelegd
hebben, en dat zij Candidaten tot den Heiligen Dienst zijn bii
een Provinciaal of Classicaal Kerkbestuur, of Provinciaal Con
sistorie of Presbyterium, en ook beroepbaar zi~n in de Kerk,
waarin zij tot de bediening zullen zijn toegelaten. Voordat zij
kunnen worden gelegitimeerd, zullen zij zich moeten onder
werpen aan eon colloquium doctum met de Commissie van
Examinatoren; en eerst na een voldoend getuigsehrift van doze
Commissie ontvangen en alles in orde hevonden to hebben, zal
de Actuarius Synodi hen legitimeeren en als gelegitimeerd
bekend stellen.
Zij zullen niet beroepbaar gesteld worden, alvorens zij den
ouderdom van twee-en-twintig ~‘aren hebben bereikt; en bij
hunne legitimatie sullen zij de pleehtige verkiaring en belofte,
in bet hieronder volgende Art. IV vervat, afleggen en met
hunne riaamteekening bekrachtigen.
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Iv.
Wij ondergeschrevenen, door de Commissie van Examina
toren der
Kerk van — tot den openbaren predilc
dienst in dc (iereformeerde Kerk geadmitteerd, verkiaren op.
recht en in goeden gemoede voor den Heer, met deze naam
teekening, dat wij van harte gelooven, dat al de Artikelen en
Stukken der Leer, in de Nederlandsehe Geloofsbelijdenis, den
Heidelbergschen Cateehismus en de Leerregels van Dordrecht,
zijnde Formulieren van Eenigheid der Gereformeerde Kerken
van Zuid Afrika, begrepen, met Gods Woord overeenkomen.
Wij beloven voorzeide leer naarstig te zullen leeren en in onzen
wandel getrouw te zulien handhaven, zonder jets tegen dezelve
leer, hetzij direct of indirect, te leeren of te schrijven. En ge
lijk w~j cleze leer ter goeder trouw aannemen en hartelijk ge
looven, zoo verwerpen wij alie dwalingen tegen deze. leer strij
cIende, en zijn genegen clezelve te weclerleggen, tegen te spre
ken, en alien arbeid ann te wenden om dezelve uit de Kerk te
w-eren. Wij beloven ons op de uitbreiding van het Rijk des
Verlossers, door de hevordering van godsdienstkennis, christe
lijke zeden, orde en eendraeht, met alien ijver te zuilen toe
leggen; aan dc verordeningen door de Synode der
Kerk
van
gemaakt. one te zullen houden, verbindende wi~ ons
hij deze ooze handteekening, tot al bet voorschrevene.
En indien het moeht gebeuren, dat wij later eenig bezwaar
of ander inzicht omtrent deze Leer krijgen, beloven wij, dat
cvij hetzelve noeb openlijk noch heimelijk zullen voorstaan,
leeren of verdedigen met prediken of schrijven, voordat wij
hetzelve ann dc Synode zullen openharen, om aldaar nader
onderzocht te worden.
En indien eenig bevoegd kerkelijk lichaam te eenigen tijd,
ten einde de eenigheid en zuiverheid der Leer te bewareri,
goedvond eerie verkiaring van one gevoelen omtrent ~dn cf
mcci dci voormelde Artikelen to eischen, zoo belooven wij bij
clezen piechtig, dat wij daartoe te alien tijde wiliig en bereid
zulleñ zijn.
En zoo wij hevonden worden tegen eenig gedeelte van deze
verkiaring en belofte te hebben gehandeld, deswegens ons te
zuilen onderwerpen nan dc uitspraken der bevoegde kerkelijke
vergaderingen.
N.N.

V.
Het colloqniurn doctrim zal zijn een toets van wetensehap
pelijke en godgeleei’de hekwaamheden, en dat vooral in het
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geval van Predikanten of Candidaten die sleehts een drie
jarigen oursus aan een erkendo Universiteit hebben doorloo
pen; inzonderhoid ook een onderzoek near hat zedelijk gedrag
en de gevoelens omtrent de wedergeboorte door den Heiligen
Geest en de persoonhijke ondervinding van Gods genacle, als
mede omtrent de geheohtheid aan do leer ouzer Kerk, welke de
Synode verstaau ~vil hebben als onmisbare vereisohten voor
alien, die zich ala leeraars aanbieden.
VI.
-

Indien ieniand na bet bouden van hot coloquium doctum
door de Commissie van Examinatoren moeht worden afgewe
zen, zal hem recht van appèl worden verleend naar de Synode,
of, wanneer die niet vergadert, naar de Synodale Commissie.
VII.
De legitimatie van ecu Predikant vervalt (a) wauneer hij
afgezet wordt; (b) wanneer hij scbriftelijk kennis geeft aan den
Actuarius Synodi, dat hij het ainbt van Leeraar der
Kerk neerlegt; (a) ala hij zijne bediening heeft neergelegd, ten
einde een seculair arnbt of burgelijke betrekking te aanvaarden,
zondar verlot van dc Cornniissie van toelating tot do Evangelic
bediening verkregen te hebben, dat hij zijn status van Leeraar
der
Kerk mag behouden; (d) ala hij zich ter woon be
geeft buiten het Kerkressort, doch in Zuid Afrika blijvende,
zich niet binnen é~n jaar in verbaud stelt met ecu door ons
erkend Gereformeerd Kerkgenootsehap; (a) als hij door woord
of daad duidelijk getoond hoeR zich van do Gereformeerde
Kerk to hebben afgeseheiden.
VIII.
Een Predikant wiens legitimatie vervallen is, zal niet op
nieuw gelegitirneerd mogen worden, dan na bet overleggen van
cen bewijs van zoodanigen godzaligen wandel, als den Christen
Leeraar betaamt, van den Ring, waaronder hij geressorteerci
hoof t, en van den Kerkeraad of Kerkeraden, toezicht houdende
over de gemeente of gemeenten, waarin hij gedurende do iaat
ste twee jaren gewoond heeft, en bet houden van eon collo
quium doe f urn met do Comrnissio van Exarninatoren, ten einde
zijn voortduronde gehechtheid can do leer onzer Kerk to doen
blijken.
Afgezette Predikanten kunnen op voorgesohrevene wijze
opnieuw gelegitimeerd worden alleen na verlof daartoe verkre
gen te hebben van de Synode zelve.

Ix.
Een Predikant, die een seculair ambt of burgerlijke be~
trekking heeft aanvaard, na verlof gekregen te hebben tot be
houd van zijn status, of die in een ander Gereformeerd Kerk
genootsohap als Herder en Leeraar eener gerneente werkzaam
geweest is, zal beroepen zijnde, niet bevestigd mogen worden,
dan na het overleggen van bewijs van goed zedelijk gedrag en
in het laatste geval ook van zijn Akte van Demissie, en na in
formatie ingewonnen door de Gommissie van Exarninatoren ui~
den Ring waaronder bij ressorteert, en na bet houden van een
colloquium doctum met voorinelde Commissie, ten einde zijnc~
gehechtheid aan de leer onzer Kerk te doen blijken.

~x.
De Predikant eener Gemeente, die, zonder verlof van den
Ring waaronder hij ressorteert, voor een tijd van meer dan een
jaar uit zijne Gerneente afwezig is, houdt op Predikant dier
Gemeente te zijn, en zal beroepen wordende niet mogen wor
den bevestigd, dan na de vernieuwde onderteekening van de
Akte in Art. IV hiervoren vermeld.
Gandidaten tot den Heiligen Dienst, die, na hunne legiti
matie, hunne studiën aan een buitenlandsche Universiteit heb
ben voortgezet, zullen beroepen zijnde niet mogen worden be
vestigd dan na overlc’gging van eon bewijs van goeci zedelijk ge
drag en de vernieuwde onderteekening van do Akte in Art. IV
hiervoren vermeld.

XI.
in geval van do schorsing van een Predikant voor onbe
paalden tijd met verlies van traktement heeft de Ring de
machf en bet recht hem uit den dienst der gemeente te ontslaan
met verlies van ci do reebten en voorrechten aan de standp1aa~
vorbonden.

XII.
Als de legitimatie van een Predikant om de eene of andere
reden vervait, of als een Predikant, wiens legitimatie vervallen
is, opnieuw wordt gelegitimeerd, zal de Actuarius Synodi offi
cieel bericht daarvan doen; en de status van zoodanigen Predi
kant zal in de andere gefedereerde Kerken dezelfde zijn ala in
de Kerk, waarin zijn legitimatie vervallen is of waarin hij op
nieuw gelegitimeerd is
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B.
NAAMLJJST VAN BEROEPBARE PREDIKANTEN EN PROP0NENTEN

Ten einde in bet vervoig ongeregeidheden en onwettige
handelwijze te voorkomen in verband met bet beroepen van
Predikanten en Proponenten, die niet in actieven dienst van
een of ander der Gefedereerde Kerken zijn, besluite deze Raad
aan de Synoden der genoemde Kerken bet volgende voor te stel
len :—(a) Dat de Aetuarii diei Kerken elk ten aanzien van zijn
l~erk den Zaakgelastigcle dci Keapsehe Kerk tegen bet einde van
elk jaar, ter publicatie in den Kerkelijken Almanak, zullen
voorzien van de namen der niet in actieven dienst zijnde Predi
kanten en Proponenten, die beroepbaar zijn en onder de ver
sohillende Kerken ressorteeren; (b) dat de Zaakgelastigde worde
gelast geen andere namen in zijn lijst van beroepbare Predi
kanten en Proponenten voor den Almanak op te nemen, dan die
welke hem alzoo door de Actuarii worden versehaft; (c) dat, in
geval een Predikant of Proponent de rechten en voorreobten
hem kraohtens zijne legitimatie toekornende, mocht verliezen,
of or vrijwillig van afstand doet, dan zal de Actuarius der Kerk,
waaronder hij ressorteert or onverwijld van kennis geven aim
den Actuarius der overige drie Kerken, en zal or kennisgeving
van gesehieden in “Do Kerkbode.”
C.
IN ZAKE IIET VIEREN VAN DINGAANSDAG.

Aangezien Dingaansdag nii als een vacantiedag voor de
geheele Unie geproclameerd is, bevele do Raad der Kerken ten
sterkste aan, dat die dag in alle gerneenten der Gereformeerde
Kerken op godsdientige wijze gevierd zal worden ter gedach
tenis aan do wonderbare uitredding en leiding Gods in de ge
schiedenis van ons yolk; en aangezien die dag tot hiertoe alleen
in do Kaap do Goede Hoop niet gevierd werd, verzoeke de Raad
do Synodale Cornmissie der Kaapsche Kerk om, zoo spoedig
mogelijk is, doze aanbeveling in ernstige overweging te nemen.
P.
SYNODALE BESLUITEN IN ZAKE AANBEVELJNGEN DES RAADS.

Het wordt aanbevolen, dat in bet vervoig, na afloop van de
respectieve Synoden de Scriba’s dier Synoden aan den Scriba
des Raads mededeeling zullen doen van besluiten (op aanbeve
lingen van den Raad) genomen, die ze dan in zijn Rapport aim
de vergaderin~ van dozen Raad opnemen zal.
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Voorts ten einde de respectieve Kerken in konnis te stellen
met de besluiten der Synoden over de aanbevelingen des Raads,
worde den H.Eerw. Scriba des Raads opgedragen daarvan ken
nis te geven aan de Scriba’s der Synoden.
E.
LEDENTAL DES RAADS.

Do Raad bevele can, dat in het vervoig de Scriba’s der
verschillende Synoden, na afloop der respectieve Synodale Ver
gaderingon, den Scribe van den Read zullen voorzien van de
namen der broeders, die door de respectieve Synodon tot ledon
des Raads zijn gekozen, als ook van de namen hunner Secundi.
F.
GEMEEN SCHAPPELIJKE

ICERKELIJEE

NORMAALSCHOOL.

Ret Rapport der Commissie over de oprichting eener ge
meenschappelijke Kerkelijke Normaalschool in ernstige over
w’eging genomen hobbende en overtuigd zijnde, dat het voort
bestaan, de ontwikkeling en do hoogste belangen van ons voliC
afhankelijk zijn van de verstanclelijke, zedelijke, nationale ~n
godsdienstige vorining der jeugd; dat zoodanige vorming alleen
plaats hebben kan onder de boarbeiding en den invloed van
daartoo gesohikte onderwijzers en onderwijzeressen ;- dat er niet
genoegzame voorzioning wordt gemaakt voor de opleiding van
do zoodanigen. en dat bet de rooping der Kerk is om spoedig
maatregelen to nenien om in dezo dringende behoefte te voor
zièn, zoo besluite deze Read, in voldoening aan de opdracht der
Kaapsche Synode om eeri beredeneerd voorstel daaromtrent
voci’ häar to leg~en om
(a) eon godrukt exemplaar van bet Commissi9 rapport in
handen to stellen van ieder lid der vier onderscheidene
Synoden;

(b) op grond daarvan ten sterkste ann te bevolen do op
richting eonor geineenschappelijke Kerkelijke Nórm~al
School op zoodanige pinats als in hot rapport aanbe
volen;
(c) hot als zijno theening en wenseh uit te spreken, dat do
Norinaal School der Kaapsche Kerk, indien zij kan
*orilên voortgezet onder omstandigheden waarin het
doel dat do Kerk beoogt betor kan bereikt worden, eon
gemeenschappelijke Normaal inriehting der Gefede
reerde Kei’ken~ zal sun;
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(d) eene Commissie van vijf leden aan to stellen, die met
bet oog op do keuze, indien noodig, van eene andere
geschikte plaats, de samenstelling van het bestuur der
inriehting, de ondersteuning, die van den kant van de
deelhebbende Kerken eenerzijds en van de Regeering
anderzijds verwacht kan worden, eiiz., verdere infor
matie zal inwinnen en dezen Raad, of, ingeval hij niet
spoedig vergadert do Synoden met voorliehting en ad
vies zal dienen.

