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SYNODALE HANDELINGEN,

EERSTE ZITTING.

Diu~qsclag den lOden Octobei 1876.

Volgens bepaling der Synode en op •aanschrijving van den Seriba komen de~
afgevaardigden der gemeenten te half tien nrc bijeen ill do Consistoriekamer der
Groote Kerk.

Dc aftredei~de Moderator, de Wel-Eerw. Dr. P. E. Faure, neemt den Voor
zittersstoel in, en doet het gebed, waama hij de credentialen der verscliillende
afgevaardigden opeischt, die voorgelezen worden. Ret blijkt nu dat ter Vergadering
versehenen zijn :—

Van .Kaapstacl, Ui. 0-. W. Stegmann Jr., W. Robertson, Theol. Doet., en~ A. U, Afgevaardigden,

Luckhoff, en de Ouderlingen 0. 0. 0-ic en P. Marias.
Stellenbosch, Ps. J. H. Neethling H.z., en Ouderling P. A. van der Biji.
Pearl, Ouderhng T. Roos, Sen.
Zwartlancl~ Us. J. 0. le Febre Moorrees, en Ouderling J. M. A. Louw.
Tulbagh, Us. W. Robertson Jr, en Ouderling J. 0-. le Roux.
Graaff-Re~net, Ouderling J. H. Oloete.
ithvellenclam, Us. C. F. J. Muller, en Ouderling P. A. 0-roenewald.
Gctleclon, Us. P. J. 0-. de Vos, en Ouderling J. 0-. van Heisdingen.

,, George, Ouderlillg J. C. Truter.
Ultenhage, Us. A. J. Steijtler, en Ouderling J. 0-. Janse van Vureii.
Craclock, Us. J. H. du Plessis, en Ouderling J. J. Janse van Rensburg.
Beau/art West, Us. L. Hugo, en Ouderling J. F. Pienaar.
Somerset West, Us. J. F. Reitz, Phil. Uoct., en Ouderling D. J. Malan.
Worcester, Us. W. Murray, en Ouderling J. C. Rabie.
Somerset Oost, Us. J. H. Hofmeijr, en Ouderling J. A. Vosloo.
Durban, Us. J. J. Beck, en Ouderling 0-. J. Visser.

, Clanwilliam, Us. P. C. U. Faure, en Ouderling B. J. Lubbe.
Golesbery, Ouderling 0-. U. Joubert.
Wijnbeiq, Us. P. E. Faure, Theol. Uoct., en Oiiderling D. Cloete.
Glen~ynclen, niernancl.
Albanie, Us. A. Roux, Theol. Doct.

,, Stockenstrom, Us. A. Faure.
Piketberg, Us. C. Rabie, en Ouderling J. N. Smit.
Riversdale, Us. P. B. Borcherds, en Ouderling N. J. Uijs.
Brediasdlo~p, Ouclerling J. U. Swart.

,, JJ7eliz~gton, Us. A. Murray, en Ouderling P. L. Rossouw.
Puns Albert, Us. W. A. Krig’e.
Richmond, Us. J. J. Kotze, rrheol Uoet., en Ouderling P. B. Marais.
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Van T toria West, niernand.
Franschkoek, Oiiderling J. S. Haurnan.
Mosselbaai, Ds. I. G. J. Horak.
Burgersclorp, Ds. W. Oorinaek, en Ouderling P. 0. de Jager.
Cialvinia, Us. T. Mc0arter, en Ouderilug S. W. B. van der Merwe,
1\Tapzer, Ouderliug 0. F. Fourie.
Ri~mans(lo)p, Ouderling P. I-I. Zietsman,
J~\Tc~21~aquctiu1~ci, nieniancl.

,, LaclysmitJ~, niernand.
raserlmrçi, Us. C. Bamberger, en Ouderling C. F. Marais.

Ic’nysna, Ouderling J. Squier.
Hopefleld, Ds. J. H. Neethling J.z., en Ouderling W. P. J. Baard.
Middelburg, Ouderling P. S. du Toit.
Aliwal Noorci, niemand.
Robertson, Us. A McGregor, en Ouderilug J. A. Neethilug.
Oudtslioorn, Ouderling W. H. Klein.
Darling~ niemand.
Alexandria, Us. J. Roos, en Ouderling J. A. Rudolph.
Iloopstacl, Ouderling J. U. Vermeulen.
Queenstown, niemand.
]Jiontcigu, Us. S. Hofmeijr Theol. Boot., en Ouderiing D. H. Rossouw.
C1eres, Ds. J. A. Stegmarni, en Oud-Ouderling J. B. Marais.
Jansenville, Us. C. T. Muller, en Ouderling L. A. G. Kilian.
Sutherland, Us. H. W. van der Merwe, en Ouderling P. F. Theron.
,S’iinonsstad, Us. W. P. Rousseau, en Ouderling H. P. Hablutzel.
Aberdeen, Ouderling C. J. Weitz.
M~trraysburg, Oud-Ouderling M. J. Herholdt.
Heidelberg, Ds. A. B. Daneel, en Ouderling J. P. Eksteen.
Dordreeht, niemand.
Hanover, Us. J. I. Marais, en Ouderling F. W. Stevens.
St. Stefens, Us. J. A. Buchner, en Onderling A. van Wieling van Sittert,

,, Riebee7~ West, Us. B. H. de Yries, cii Ouderling P. van der Biji Smuts.
T’iliiersdlo2T, Us. F. Lion Cachet.
Pearston, niemand.
Maclean, Us. A. H. Hof’meyr, en Ouderling W. U. Snijinan.

,~. Lady Grey, niemand.
Grey Ke2’le, Ouderling N. J. van der Meulen.
Victoria en Peddie, Us. W. A. Jou1~ert, en Ouderling J. H. Bezuidenhout.

,, Tarkastad, Us. J. G. S. do Villiers, en Ouderling C. van Niekerk.
Philadelphia, niemand.
Riebeeksleasteel, Ouderling S. W. J. van der Merwe.
Wqllowmoore, Us. G. Murray.
Uniondale, Ds. P. B. Rossouw, en Ouderling S. S. ter Blanche.
Galitzdo~p, Us. R. van Reenen Barry, en Ouderling F. H. J. Bekker.
Pldiipstown, niernand.
Bar/dy, iiiemand.
Garnarvon, Us. W. P. de Villiers, en Ouderling G. P. Kempen.

1~Too?.die1’ Paarl, Us. S. J. du Toit, en Ouderling A. M. do Villiers.
,, Steynsburg, niemand.

Maraisbury, niemand.
Steytlerville, Ouderling H. J. Senekal.
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Brieven worden gelezen van do leeraren van Paarl, Huinansdorp, Murrays- Bijeven gelezea.

burg en Lady Grey, waarin de beide e~rstgenoornde melden, dat zij door ligchaauis.
ongesteldheid verhinderd worden do vergadoring bij te wonen, en do beido laatst
gemelde dat ziekto in hun liuis hen heeft belet bij dë opening dezer Synode tegen
woordig to zijn, terwiji zij daarbij do hoop uitspreken, dat hot hun nog vorgund zal
worden later op te komon. Be predikant van Oudtshoorn berigt dat hij op verzoek van
~ijnen kerkoraad, die van oordeel is dat zijno togenwoorclighoid in do gomeente
thans dringend veroischt wordt, chtmaal met zal opkornen. Die van Victoria West,
dat hij met zijnen ouderling binnen weimge dagen tegenwoordig hoopt to zijn. Do
ouderling van George zogt dat zeor ornstige ongesteidheid van zijuen looraar dozen
verhindert tor vergadoring to verschijnen.

Op do vraag van den Voorzittor of er ook aanmerkingon to maken zijn op do
ingelevorde geloofsbrieven, wordt or op gewozen dat die van do gemeonte Maclean
door zulk ccii goring getal kerkeraadsleden ondorteekend is. Na bekoinen in.
lichting van don leeraar dor gemoente, verklaart do Vorgadering zich echter hier
omtrent tovroden. Mot betrekking tot eon paar andoro vragon, uit do golozen
crodentialen ontstaan, bosluit zij dat doze kunnen worden gedaan na do kiezing van
do moderatuur.

Be Voorzitter verklaart nu do Vergadering voor wettig geconstitueerd, en ver- Vergadering geconsti

zoekt den loden to half twaalf uur weder tegenwoordig to zijn, ton oindo do plogtigo tueerd.

opening bij to wonen.
Tor b~stemdor uro woder bijoengekomen, trodon do loden, naar oudordom der Pieglige opening.

gemeenten, hot kerkgebouw binnon, en nomen hunne plaatson v6ór den kansel in.
To twaalf uur betreedt do aftredonde Moderator don kansol, en spreekt cone

weldoordachto en toepassel~jke redevoering nit, naar aanleiding van Efez. i : 22b,
over “het wijs en liefder~jk bestuur van Christus over Zijne Gerneente,” en rigt zich
aan hot slot, in hot Engolsch, tot Z~jno Excellentie den Gouverneur en do leeraren
der onderseheidene Christelijko Protestantscho Kerkgenootschappen, die tegen
woordig zijn.

Na cone pauze to drie uur woder bijoengekomen, gaat do Vergadering tot do
kiozing van eenen Moderator over. Er wordt eene kandidatenlijst gevorrnd, waar
uit eon tweetal wordt gesteld, bestaando nit Br. P. E. Faure en Ps. A. Murray. Bij
hot opnemen der stemmon blijkt dat Ds. A. Murray als Moderator is gekozon met 54 Ds. A. Murray Mode

stemmen togen 52 voor Dr. Faure. rator.
Nadat do alzoo gekozen Voorzitter den stool had ingenomen, wordt or voor

eenen Assessor gestemd. Uit do voorgestelde kandidaten wordt Dr. P. E. Fauro Dr. P. E. Faure As

terstond met 61 stemmen tot Assessor benoernd. sessor.
Overeenkomstig vroegero kennisgeving legt mi do Scriba zijn ambt neder. Dr. Robertson treedt

Baar do Vergadering hierin berust, wordt door den predikant van Cradock, onder- af als Scisba.

steund door dion van Beaufort West, voorgesteld on door do Vergadering besloten:
“Bat hot aan den Moderator opgedragen worde em eon waarnemenden Scriba to
benoernen, die ageren zal totdat do pormanonte Scriba zal ziju gekozon.”

Ingevolgo dit besluit wordt do vroegere Assistent Scriba benoernd.
Voordat do Scriba zijne plaats verlaat, spreekt do Voorzitter horn eon harte- Dankbetuigiug

lijk woord van dankbetuiging too voor zijne langdurige en getrouwo dienston aan hem.

do kork in doze betrekking bewezen, waarmede zich do Vergadoring door op to staan
vereenigt.

Men gaat nu over tot do kiezing van eenen Scriba, nadat oorst do afgetredene
op gevoelvolle wijzo had bedankt voor do eer, welke do Vergadering hem had hewezen.
Bij do stomming uit do voorafgovorunde nominatielijet blijkt, dat Be. J. H. Hofrneyr
77 van do uitgebragto stommen op zich heeft vereeDigd, woshalve hij tot scriba Ds. ~b~• H. Eofmeyr

wordt verklaard. Sen a.
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Dc. C. F. J. Muller O~ zijn verzoek wordt Ds. C. F. J. Muller hem ais assisteiit toegevoegd.
Aseistent. Daar bij de beuoeming van Bs. A. Murray tot Moderator het bezwaar was go

opperd dat b~j niet langer de betrekking van Actuarius hon blijven bekleeden, en hij
verklaard had dat hij in hot door hem in to leveren versiag, oin andere redenen dan
de nia genoemde, verzocht om van die betrekking ontslagen to worden, ontstaat nu
de vraag of de Vergadering dadelijk tot de kiezing .van ecu anderen Actuarius zal
overgaan? dan of zij met de behandeling van deze zaak tot inorgen zal wachten?
Be meerderheid der Vergadering verklaart zich voor het laatste.

De uren van sitting. Nog wordt besloten dat de zittingen, even als bij de vorige Synoclale Ver
gadering, zullen zijn ‘s morgens van negen tot half één nrc, en ‘s namiddags van
half drie tot kwart vóór vijf ure.

Be kladnotuion worden nu gelezen, waarna hot dankgebed gedaan wordt door
den Assistent Scriba.

Geresumeerd en onderteekend op heden, den llden October 1876.

V TWEEDE ZITTING.

TJToensclag den llden October 1876.

Be Predikant van Victoria en Peddie doet hot gobed.
Be notulen der eerste zitting worden gelezen en na goedkeuring onderteekend,

en wel, volgens wet, door al de leden der vergadering.
1’Tieuwe leden. Be Predikant van Philadelphia verschijnt ter vergadering en levert den geloof~

brief van zijnen kerkeraad in, na welks voorlezing blijkt dat de afgevaardigde naar
doze vergadering is de Ouderling M. J. van Niekerk, die tegenwoordig is en zijue
plaats inneemt. V

I Geloofsbrief in te le- Onder de hedon voor hot eerst versehenen afgevaardigden is do Ouderling van
~1o0~het nernen Ladysmith. Daar do Predikant van deze gemeente den goloofsbrief in handen heeft

en dien in den loop van den dag zal inleveren, is de vergadering van oordeel dat
zoolang zuiks niet is geschied, doze brooder zijne plaats niet kan innemen.

Ret credentiaal wordt golezen van den Ouderling van IJniondale. waarvan gis
teron melding gemaakt en dat gedurende do pauze aan den Scriba overhandigd was.

Hot Reglement van Orde wordt hierop voorgolozon.
ri W&ke afwezigen dag- Naar aanleiding van ecu verzoek van den Ouderling van Fransclilioek oin verlof
11 gelden ontvangefl. van afwozigheid voor dozen dag, wordt besloten dat do tot hiertoe gevolgde regel

met betrekking tot afwozigheid golden zal, namelijk dat alloen zij, die wegens on
gosteidhoid en met kennisgeving aan do vergadering afwezig ziju, aanspraak op
daggeldon zullen mogon maken.

Rapport van Actn- Baar do behandoling van de vraag of or 0011 niouwe Actuarius zal gekozen
anus. worden nu aan do orde is, best do Actuarius hot door hem ingeleverd verslag, ter

wijl do Assessor ininiddels den Voorzittersstool bokleedt.
Be Prodikant van Cradock, onderstound door dion van Riclunond, levort nu het

volgendo voorstel in:
“Baar door de kiezing van den Prodikant van Wellington tot Moderator der

Synodo do botrokking van Actuarius vacant is geworden, zoo ga do vergadoring or
dadolijk toe over om do vacaturo aan to vullen.”

Als emendatie hierop wordt door den Predikant van Simonsstad, ondersteund
door dien van Riobeek wrest, voorgesteld
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Be vergaclering, vernomen hebbende nit het versiag van ~en Actuarius, dat Di~ afti’~edt.

hij~ verzoekt, besluit hem dat te verleenen.”
Bij de stemming blijkt dat het voorstel van den Predikant van Cradock aange~

nomen is met 54 tegen 26 stemmen.
Voor dat de keuze van eenen Aetuarius plaats heeft wordell de wetsartikeleu,

die op de pligten van z~jn ambt botrekking hebben, voorgelezen.
Bij het opnemen cler stemmen nit do gemaakte nomillatielijst blijkt, dat Ds A. D~. Lncklioff Actu

B. Lue~khoff 56 stemmen op zich vereeuigd heeft, en daar dit getal de volstrekte
meerderhoid is, wordt hij verklaard tot Aetuarius benoemd te zijii.

Dc volgende vraag van den Predikant van Durban koint nu voor do Vergade- vragen van Dc, Beck.

ring: “Of’ hot de goedkeuriiig der Vergadering wegdraagt dat leden der Synoden
rapporteurs zijn van de nieuwsblaclen ?“

Do Voorzittor zegt dat do Vergaderirig goon antwoord geve~ kan op do vraag
van goedkeuring, claar zij dc vrijheid der leden niet mag beperken. Zij spreekt
echter het vertrouwen nit dat zoowel in het spreken als in hot schrijven elk lid trach—
~ton zal niets te doen, waardoor dc liefde gekwetst kan wordeu. Met cut gevoelen
vereenigt zich do vergadoring.

Eene andere vraag van hetzelfde lid wordt gelezon, aldus luidende
“Do Predikaiit van Durban vraagt, wie, in gevallen van voorkomendo zaken,

waarin do Moderator en Assessor betrokken zijn, hot Voorzitterschap vervullen zal?
Do Voorzitter verwijst hem naar do wet, die voor zulke gevallen voorziening

maakt.
Ret Rapport van de Commissie van Bezigheden wordt tor tafel golegd, en komt Rapport van do Coin-

1 1 1 missievanBezi~hec1cii,in Donancteimg.
Daar Art. I, do aftreding van den Scriba betreffende, reeds afgehandeld is, komt
Art. II ter sprake. Dewijl do benoeming der versehihlende ouder dit artikel

voorgestelde Commissi~n eenigen tijd zal vereisehen, wordt zij tot do namiddagzit
ting uitgesteld.

Art. III, dat voorstelt dos Zaturdags on Maandag voormiddags goeno zitting
to houden, om rodenen claarin gonoemd, wordt na cone breedvoerige discussie, met
76 stemmen, aangenomen. Hetzelfde geschiedt met

Art. IV, wa.arin voorgosteld wordt dat hot Broedorlijk Onderhoud, gehijk bij
vroegere vergaderingen, plaats hebben zal, on wel voor hot eerst op morgen ochtend, en
voor do toekomst des Woensdag voormidclags.—Ovoreenkornstig do aaiibeveling in

Art. V vervat, gaat do vergadering nu over tot do behandoling van do daarin
geuoeinde verslagen, met bepaling, op voorstel van den Predikant van Montagu,
ondersteund door den tweedon Prodikant van de Kaapstad, dat die, welke gedrukt
zijn, niet in hun geheel behoeven gelezen to worden.

Ret eerste is aan do orde het verslag van don Ex-Scriba, dat gelezen wordt. Veislag van Ex

Ecu getuigsehrift door hem aan den Eerw. Reer Roth toegezonden, waarvan in ~~etnigsc1wift aan

dit versiag melding gemaakt wordt, geeft aanleiding tot eene breedvoerige discussie, den t~erw. Roth.

die nog voortduurt bij den aanvang der pauze.
Na do pauze wordt, in verband met doze zaak, besproken No. 39 van hot Ont

v~’erp, dat aldus luidt
“Er worde ondorzoek gedaan of do Gereformeerdo Kerk in do Veroenigde Staten

van Noord Amorika leeraren tot den vollen status van do Evangoliebediening toelaat,
zonder do bij hare eigeno wetten bepaalde opleiding, en indien hot blij ken mogt hot
goval te zijn, zoo worde die kerk van do bepaling in Art. 164 onzer kerkel~jke wetten
uitgezonderd.” Dc Predikant van Montagu, die dit beschrijvingspunt heeft inge
zonden, trekt, na het gevoelen van eonige leden gehoord to hebben, met vorlof’ der
vergadering, dit voorstel in.

2



8

~Jorre~pondenti~ tug- Op ~verzoek van den Predikant van Tarkastad wordt do correspondentie gelezen,
~en aa~~- die gevoerd is tiisschen den Scriba en den Quaestor van den Ring van O-raaff-Reinet
~ehen Rings Qnaestor. orntrent gelden, die naar hot oordeel der Rationarii van de laatste Synodale Ver

gadering door do gerneenten Tarkastad en Aberdeen, voor de ,jaren 1866 en 1867, nog
aan het Synodale Fonds verschuldigd waren. Be Predikant van Burgersdorp
wenscht, als Ex-Quaestor van den Ring van Graaff-Reinet, dat or eene Commissie be—
noomd worde om zijne boeken na to zieii, opdat hot blijke dat zij in orde zijn. Be
vergadering is echter van oordeel dat zijn antwoord aan den Scriba voldoende en
or goon verder bewijo noodig is, dat hij do bovenbedoelde golden ontvangen of die
verantwoord heeft.

Daar er geene aanmerkingen op hot verslag van den Ex-Scriba meer to maken
zijn, wordt hot aangenornen.

Ver~1agc van Ex- Aan do orde van behandeling is nu het verslag van den Ex-Actuarius.
aetnanus. Ret eerst wordt or gesproken over de legitimatie van Bs. F. Lion Cachet, uaar

aanleiding van eone vraag van den Predikant van Albanie, of daarbij Art. 291 in acht
genomen is? Op bekomen inlichting, dat genoemde Predikant, tij dens zijne beroeping
in Holland, nog dienstdoend leeraar was bij do gerneente TJtrecht in do Transvaal,
trokt de spreker zijne vraag terug.

Do beide aanbevelingen, in dit versiag voorkomende, dat do ontbr~kende af
schriften van Doop- en Ledernaten Registers van enkele gemeenten zullen aangevuld
worden, en dat hot Repertorium Synodale in zulk oenen vorm opgesteld worde, dat
het als Index bij do Synodale handelingen kan worden uitgegeven, worden door do
Vergadering goedgekeurd.

Baar dit Rapport alzoo afgehandeld is en niemand er hot woord meer over ver
langt, wordt hot aangenomen.

V9rs~ii1ende Corn- Do Voorzitter gaat nu tot do benoeming der onder Art. II van hot Ontwerp
,nl,slen benoemd. genoemde Oomrnissien over, en draagt tevens aaii elko derzelve do overweging op

dor aldaar voor elke Oommissie afgezonderde beschrijvingspunten en rapporten.
Do Begtseornm~ss~e zal bestaan uit do Predikanten van Albanie, 1V[ontagu,

Cradock on Oaledon, den tweeden Ouderling van Kaapstad en do Ouderlingen van
Heidelberg, Graaff-Reinet en Colesberg.

Dc Gommissie voo~’ den Herclerl~jken B2ief~ ui~ den eersten Prodikant van Kaap
stad en den Predikant van TJniondale.

Die voor liet Tkeologiseh Seminaiium iiit do Predikanten van Zwartland, Uiten
hage, Richmond en Hanover en den Ouderling van Worcester.

Die voor Zending nit den tweeden Predikant van Kaapstad, do Predikanten van
Simonstad, Beaufort West, Victoria en Peddie, Montagu en Carnarvon en den
Ouderling van Murraysburg.

Die voor Opvoeding en Onderwzjs uit de Rings Inspectoren van scholen.
Bie voor liet Preclikanten Weduwen Fonds nit do Predikanten van Albanie, Cra

dock, Lady Grey en Prins Albert en den eersten Ouderling van Kaapstad.
Baar do Commissiën van Bevisie, over de Ordinantie en hot Pensioen Fonds, dewiji

zij nog rapporten hebben in to leveron of toe to lichten, voor als nog in functie zijn,
worden do onder Art II. Nos. 6, 7 en 8 genoemde Beschrijvingspunten aan haar
opgedragen.

~rer~1ag van ~1o Aig~- Ret versiag van do Algerneene Synodale Commissie, door haren Pr~ses en Scriba
meeneSynodale Corn- onderteekend, wordt flu ingeleverd en gelezen en is nog in behandeling ais het uur

van adjourneren daar is.
Wie anugekomen. In den loop dozer zitting verscheen nog ter vergadering do Predikant van
Wie a~wezig, Ladysmith; terwijl do Predikant van Tulbagh en do Ouderling van Franschhoek

• haar niet hebben bijgewoond.
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Vóór het sluiten der zitting brengt do vergadering, op voorstel van den Predikant Afgetreden Achiariu~

van Oradock, door op te staan, haren dank toe aan c~en afgetreden Actuarius, voor bedankt.

do door hem in die betrekkiug aan de kerk bewezen dienston.
Nadat de kiadnotuien waren gelezen, wordt hot daukgebed door dcii Actuarias

gedaan.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den l2clon October 1876.

I)ERDE ZITTING,

Donclerciag den l2den October 1876.

Na het gebed door den Scriba, worden de notulen dci’ Tweede Zitting gelezen,
goedgekeurd en onderteekend.

Ter Vergadering verschijnen voor hot eerst do Predik~mten van Napier, Darling
en Philipstown en de Ouderling van Villiersdorp, wiens creclontiaal reeds bij de
eerste zitting is gelozen. Do Predikant van Darling levert den geloofsbrief van den
kerkeraad dozer gemeente in, waaruit blijkt dat do Ouderling W. F. Versfeld door
hem naar deze Vergadering is afgevaardigd. Genoemd lid is echter nog niet
versehenen.

Be Predikant van Philipstown geef’t kennis dat er door zUnen kerkeraad wel
eon afgevaardigde is benoemd, maar dat doze niet is opgekomen van wege ziekte
in zijn huis.

Daar do Morgenzitting van dezen dag tot het Broederlijk Onderhoud is af- Broedeflijk Oac1e~-

gezonderd, zet do Voorzitter ten behoeve van die leden der Vergaclering, die haar how1.

vroeger niet hebben bijgewoond, in hot kort het dod van dit onderhoud uit een.
Hij best voorts Johannes XVII: 11—26 en gaat in den gebede voor.

Volgens het op gisteren aangonomen Art IV. van liet Ontwerp, moeten bij dit
onderhoud medegedeeld worden de brieven van do Gereformeerde Kerk in Frank
rijk en van de Fransohe Zendelingen in Basutoland ontvangen, in antwoord 01) hot
schrijven, op last van do laatste Synode tot hen gerigt. Zij worden daartoe door
den Ex-Scriba gelozen, door wien zij ontvangon waron. Bit geschiodt ook met eenen
brief door Ps. ]\Iaeder, don Zendeling van do Vrijstaatseho Kerk onder do Basutos,
aan hem als Scriba gorigt, d.d. 21 September 1876.

Na hot voorlozen hiervan wordt do geloofsbrief van Ladysmith ingediond.
Daaruit blijkt dat do Ouderling C. Geldorblom de afgevaardigde dozer gomeente is.
Gemold lid noemt terstond zijne plaats in.

Nog wordt gelezen eon brief door do Moderatuur der Nederduitsche Gerefor
meerde Kerk in do Transvaalsche Republiek aan doze Vergadering geschreven.
Eene kennisgeving wordt insgolijks medogedeold van Ps. Radloff; Predikant te
Bloemfontein, die ais deputatie van do Vrijstaatsche Kork naar do onze is benoernd,
dat hij, hoewel niet bij de opening dor Vergadering kunnonde tegenwoordig zijn,
toch in den loop harer zittingen in haar middon hoopt to wezen.

Professor Hofmeyr leest nu z~jn stuk voor over Dc Ckristeli,)’Jee Eenlieid-_het
onderwerp door do Commissio van Bezigheden voor dozen dag afgezonderd. Nadat
do andere Referent, Ps. A. P. Luckhoff, had gesproken, deelen flog de navolgende
loden hunno besehouwing over dit ondorwerp mode : Pa. van Veldon, Pr. Robertson,
Di. McGregor, Cachet, Rousseau, du Plessis, Steijtler, en de ouderling Ekateen.
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.Daar de vraag ontstaat of deze Vergadering do vocirgekzene brieven niet zal
beantwoorden, stelt do Predikant van Stellenbosch, oiidersteund door dien van Vii
liersdorp, voor : “Dat or oene Commissie worde aangesteld om de heden haar voor
gelezen brievon to beautwoorden.” Mot dit voorstel vereemgt zich do Vergadering,

\Toordat de pauze plaats heeft, gaan Dr. Robertson en Ds. G. W. Stegmannjr., op
verzoek van den Voorzitter do Vergadering voor in hot gebed.

Rapport der A~ge- Na d.o pauze wordt do beliandeliiig van hot rapport der Algemeene Synodale
meeneSynodale Coni- Comrnissio voortgezet. Do correspondentie in verband met het Algemeene Presbyteri
~niss~e behande d. aanscho Concilio wordt gelezen. Over do briefwisseling, door de leden der Synodalo

Commissie over dezo zaak gevoerd, loopt do diseussie hot eerst. Do Predikant van
Durbaii vraagt of genoemde Commissio wel do bevoegdheid had out eenen afgevaar
digde naar dat Concilie te benoemen? Met eene meerderiteid van 88 stemmen ant
woordt de Vergacleriiig ja.

De Predikant van Durban verzoekt aanteekening van protest tegen dit besluit.
Nu stelt de Predikant van IJitenhage, ondersteuiid door den Ouderlmg van Mur

raysburg, voor: “Hot besluit van de Synodale Commissie om den Wel-Eerw. Heer
A. Murray afte vaardigen, ten einde do Nederduitsehe Gereformeerde Kerk van Zuid
Afrikate vertegenwoordigen op het Presbyteriaansclie (Joncilie, wordo door de Sync-
dale Vergadering goedgekeurd.”

Do Moderator afge- Do Predikant van Cradoek, ondersteund door dien van Cariiarvon, levert het
( ~et~~: volgende amendement in : “Do Vergaderillg gehoord hebbende liet versiag van de~,1,e. Synodale Cominissie in zake do vertegenwoordiging van ons kerkgenootsehap in

hot Presbyteriaausche Concilie, dat to Edinburg staat gehouden to worden, besluit,
om, gelijk bij dozen geschiedt, den Moderator dozer Hoog-Eerwaarde Synocle daartoe
af to vaardigen.”

Na eenige discussie, waaraan do Predikanten van Uitenhage Cradoek, Villiers
dorp, Carnarvon, Ladysmith, Albanie en do Ouderliug van Wellington deel nemen,
wordt het amendement met 86 stemmen aangenornen.

Geeft zijne toesteni- Dc Moderator verklaart zich bereid aan do opdragt to voldoen en onze Kerk bij
zekere het Coneilie to vertegenwoordigen, doch wil or aan herinnerd hebben dat er doo~

zijnen kerkeraad voorwaarden zijn gestold, waarop hij meent dat or gelet behoort
to worden.

Dc Assessor, onderstemid door den Predikant van Montagu, stelt nu voor : “Er
worde eene Commissie aangesteld om hot gernaakte bezwaar van den kerkeraad van
Wellington to overwegen en daarorntrent rapport te doen.”

Dit voorstel wordt met cone groote meerderheid aangenomen.
Als Commissie worden benoernd do Predikanten van Montagu, Tulbagh cii

Simonsstad.
Be volgende vraag van den Predikant van Villiersdorp wordt ingeleverd

“Gaat do afgevaardigde der Synode naar hot Presbyteriaaischo Concilie als plene
potentiaris der Kerk, of is hij door restricties gebonden ?“

Naar aanleidirig van eenigo aanrnerkingen op deze vraag, wordt hot gevoelen
der vergadering ingewonncn, of zij ook niet aan de bovengeiioemde Commissie voor
rapport zal worden ter hand gesteld?

Be meerderheid meent dat hot beter zal z~jn haar in do vergadering te beant—
woordeii. Baar hot tijd is doze zitting to sluiten wordt do verdere behandeling de
zer vraag tot morgen uitgestcld.

Nog wordt cone kennisgeving van den Predikant van Middelburg gelezen, dat
hij, door ongesteidheid in huis verhinderd, eerst later zijnc plaats in do vergadering
zal kunnen innemen.

Bij doze zitting is acwezig geweest do Ouderling vaii Wijnberg.
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Na het lezen der kladnotulen wordt het dankgebed gedaan door den Predikant
van Villiersdorp.

Geresumeerd en onderteekend op heden, den l3den October 1876.

VIERDE ZITTING.

Vr~/dag den l3den Octo7er, 1876.

Be Predikant van Riebeek West doet het gebed.
Be Notulen der Derde Zitting worden gelezen en, na goedkeuring, onderteekend.
Baar hij lid is van de Regtscommissie, verzoekt de Predikant van Cradock om

zijn ontslag als lid van de Commissie over Opvoeding en Onderwijs. Bit verzoek
wordt toegestaan, terwiji de Voorzitter den Predikant van Hanover in zijne plaats
benoemt.

Be vraag van den Predikant van Villiersdorp wordt flu weder onder de aandacht
der Vergadering gebragt. Be voorsteller verzoekt dat zij zal blijven overstaau, tot dat
het Rapport der Commissie, die gisteren in verband met de afvaardigillg van den
lYloderator is benoernd, zal zijn behandeld, daar zij dan welligt blijken zal niet meer
noodig te zijn.

Baar er niets meer in het versiag der Synodale Commissie is, waaromtrent de
Vergadering nu inlichting wenscht, wordt het voor aangenomen verklaard.

Be P~edikant van Richmond brengt eenen brief ter sprake, dien hij den Ex-Scriba Dr. Kotze en Ce Magi

had toegezonden, maar waarvan in zijn versiag geene melding was gemaakt. Be straat van Richmond,

afgetreden Scriba geeft als reden waarom hij zulks gedaan heeft op, dat hij den
toezender had geantwoord dat hij de zaak, waarover deze brief handelde, als eene
persoonlijke besehouwde, waarmede de Synode zich niet kan inlaten, 011 daarop geen
antwoord was ontvangen. Be correspondentie wordt gelezeu, waarna de Predikant
van Uniondale, ondersteund door den Ouderling van Montagu, dit voorstel doet:
“Baar het uit do stukken niet blijkt dat de l\lagistraat in zijne officieele betrekking
in deze zaak gehandeld heeft, verklaart de Vergadering dat zij zich met de zaak niet
inlaten kan.’~ Be Ouderling van Somerset Oost, gesecondeerd door dien van Cradock,
wil: “ dat deze zaak verwezen worde naar eene Coinmissie.” Na de verwerping van
bet amendement, wordt het voorstel aangenomen. Be Predikant en Ouderling van
Richmond leveren schriftelijk protest tegen dit besluit in. Zie Bijiage.

Nu komt voor de Vergadering V. d. van het ontwerp. Be Quaestor van het Boeken van Quanstor

Synodale en Predikanten Weduwenfonds zegt dat hij geen ander versiag heeft dan in h~nden der Rati

zijne boeken, die in handen van do Rationarii moeten komen. Berhalve wordt het ~Curv

versiag van de Curatoren van het Theologisch Seminarium (V. e). gelezen. Baarop ~ore~ v~n het Theol.

stelt de Predikant van Oradoek voor: “Ret voorgelezen verslag blijve overleggen 5em,~um.

totdat de ontbrekende staat van rekening en do opgave van ontvangene en toegezegde
gelden voor een derden Professor zal zijn ter tafel gelegd.” Boor den Predikant
van Richmond ondersteund, wordt dit voorstel aangenomen.

Vervolgens worden gelezen do Rapporten van de Commissi~n voor do Binnen- Rapporten van Bin-

en Buitenlandsehe Zending (V. f~. Na eenige aanmerkingen van een en ander lid, ~;
wordt door den ouderling van Paarl, ondersteund door dien van Cradock, voorgesteld missiPu.

dat deze beide Rapporten gedrukt worden, tezarnen met een geldelijk versiag, alle
bijzonderheden van inkomsten en uitgaven beheizende.” Be Predikant van Albanie,
gesecondeerd door dieii van Montagu, wil, dat slechts een korte staat daarvan aan de

3



12

Versiagen zal worden toegevoegd. Na Let sluiten der discussie verklaart de meerder
heid zich vóór het voorstel van den Ouderling van Paarl.

Rapport~ van School- Ret Rapport van de Schoolcommissie (V. g.) is reeds gedrukt, en wordt daarom
commissie. niet gelezen.

Atdere veraiagen. Be Versiagen (V. h. en L) van de Coinmissi~n voor het Pensioen Fonds, van Toe
lating tot het Seminarium, tot het Zendingwerk, en tot (*odsdienstonderwijzer,
blijven, orn redenen die genoemd worden, overstaan; terwiji de Scriba der Commissie
van Toelating tot de Predikdienst rneldt, dat wat door haar gerapporteerd kon worden
reeds vermeld is in het Versiag van den Actuarius.

Rapport van de Corn- hot Rapport van de Commissie voor Hulpbehoevende Gemeenten (V. j.) is alzoo
aan de beurt, en wordt door den Assessor gelezen. Bij het bespreken daarvan stelt
de Predikant van Simonsstad, ondersteund door dien van Calvinia, voor: “Ret Ver
slag dozer Commissie worde dadelljk in handen eener Commissie gesteld.” Be
Predikant van Uitenhage, daarentegen, ondersteund door dien van Montagu, wil dat
dit Versiag dadelijk behandeld zal worden. Met dit laatste voorstel vereenigt zich
de Vergadering.

Na de pauze lokt de verdere behandeling van dit Rapport dit voorstel met do
daaropvolgende aniendementen uit :—

Be Ouderling van Heidelberg, ondersteund door dien van Napier, wil: “dat
ieder Ring zorge voor de Hulpbehoevende Gemeenten onder zijn Ressort.”

Be Ouderling van Murraysburg, met den Predikant van Tulbagh: “dat er geene
verandering worde gemaakt in de thans bestaande wetsbepalingen in deze zaak, dan
alleen dat No. 4 geroijeerd worde.”

Besluit hierorntrent Be eerste Predikant van Kaapstad, met den Predikant van Cradock : “Bat
genornen. Aanbeveling I, bi. 131, worde geschrapt, en in plaats derzelve gesteld: Paragrafen

1 en 2, met het toevoegsel: zij beveelt daarom aan dat, wanneer de belangen eener
hulpbehoevende gemeente voor de kerk gebragt worden, zij handelo overeenkomstig
hetgeen de Synode hierin als haar gevoolen heeft uitgesproken.”

Be Prodikant van Carnarvon, met dien van Jansenville, dat “do Collecte,
bepaald in Aanbeveling I: 5, pag. 132, ten ernstigste worde aanbevolen, maar niet
verpligtend beschouwd.”

Aan do discussie hierover nemon deol de Predikanten van Cradock, Uitenhage,
Simonsstad, Carnarvon, Riversdale, Prince Albert, Stellonbosch, en de eerste Predi

) kant van Kaapstad, do Assessor, en de Ouderlingen van Heidelberg en Murraysburg.
Bij de stemming blijkt dat het Amendoment van den eersten Predikant van

Kaapstad met 55 stemmen aangenomen is. -

Ret Rapport wordt flu aangenomen met dank aan do Commissie voor haren ar
beid.

Ten gevolge van het genomen besluit houdt deze Commissie op to bestaan.~
Aan den Assessor en den Predikant van Philadelphia wordt opgedragen to over

wegen, wat gedaan zal worden met do golden van hot Fonds voor Rulpbehoevende
0-erneenten, die nog in handen zijn, en aan do Vergadering te rapporteren.

Nu wordt, naar aanleiding van eenen brief van den Ouderling van Carnarvon,
heden morgon gelezen on volgens kennisgeving toon geschied, b~handeld I : 1 van

Voorstel orn de werk- het Ontwerp, dat aldus luidt: “Do noodige schikkingen worden vroegt~j dig gemaakt
~fed we- ten einde do Synodale werkzaarnheden in don tij d van drio wekon aftedoon.”

Be Predikant van Montagu lieht dit zijn voorstel too, en draagt een schema voor,
dat naar do Commissie van Bezigheden wordt verwozen.

Hot Rapport van de Commissie tot Korkbouw (V. k.) is nog niot ingeleverd.
Rapport van de Corn. Bat van do Commissie omtrent do Herroeping der Ordonnantie (V. 1.) wordt
nilssie over de Ordon- 1
nantie go ezen.
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Be Predikant van Robertson, oñdersteund door dien van Cradock, wil dat de
overweging van dit Rapport blijve overstaan totdat het voorstel van den Predikant later te bespreke~.
van Lady Grey, dat op deze zaak betrekking heeft, in behandeling komt, en dat ~n
middels de Commissie nog trachten zal het regtsgeleerd gevoelen van den Prokureur
Generaal over deze zaak in te winnen.

Be Predikant van Tulbagh, gesecondeerd door dien van Ladysmith, heeft daarop
dit amendernent: “daar de Commissie over de Ordonnantie haar versiag, naar luid
van het besluit der Roog-Eerwaarde Vergadering, niet vijftien maanden vóór den
tijd ingezonden heeft, zal men gedurende deze zitting haar rapport niet aannemen.”

Ter stemming gebragt worth liet amendement verworpen, en liet voorstel met
eene groote meerderhied aangenornen.

Ret Rapport der Commissie van Revisie der Wetten (V. rn.) kan nog niet ter
tafel worden gelegd, omdat deze Commissie nog geene vergadering heeft kunnen
houden.

Bij het vernemen dat alle Beschrijvingspunten, die Wetsveranderingen beoogen, B~hrijvingspunten
niet drie maanden voor het b~jeenkomen dezer Vergadering aan de bedoelde Corn- ontvangen.

rnissie zijn ter hand gesteld, doet de Predikant van Carnarvon, ondersteund door
zijnen Ouderling, dit voorstel: “Daar aan de bepaling van de Synode, in de 33ste
zitting genornen, ten aanzien van Beschrijvingspunten die veranderingen der wet
in zich sluiten, niet voldaan is, zoo besluite de Synode dat zoodanige Beschrijvings
punten niet door deze Vergadering kunnen behandeld worden.”

1~’Iet eene zeer groote meerderheid wordt dit voorstel verworpen.
Eene kennisgeving van den Predikant van Namaqualand wordt gelezen, dat hij

door ziekte in huis verhinderd is bij de opening dezer Vergadering tegenwoordig
te zijn, maaf in den ioop der zittingen zijne plaats hoopt in te nemen.

Vóór het sluiten der zitting verzoekt de Predikant van Villiersdorp aanteekening
dat hij, bij de bespreking van het Rapport der Commissie voor Hulpbehoevende
Gemeenten, gezegd heeft, “dat zijrie gerneente, zeer dankbaar voor huip door
zustergemeenten verleend, schoon arm, niet meer wenscht gerekend te worden onder
de Hulpbehoevende Gemeenten.”

Op dezen dag is afwezig geweest de Ouderling van Wijnberg.
Na het lezen der kiadnotulen, worth het dankgebed gedaan door den Ouder

hug van Montagu.
Geresurneerd en onderteekend op heden, den l6den October 1876.

VIJPDE ZITTING-..

Maandaq, den l6dem October 1876.

Be Predikant van Worcester gaat voor in het gebed.
Be Scriba leest de Notulen der Vierde Zitting, die, na goedkeuring, onderteekend

worden.
Be volgende nieuwe leden versehijnen ter Vergadering : de Predikanten van

Lady Grey en van Victoria West, en de Ouderling van laatstgenoemde Gemeente,
N. J. van der Westhuijsen, wiens credentiaal ingeleverd en gelezen worth.

Be Predikant van Richmond vraagt waarom deze geloofsbrief slechts door vier Credeutiani wm

leden des kerkeraads, henevens den leeraar, onderteekend is? toija West.
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Be Predikant van Victoria West antwoordt, dat het eene meerderheid was van
den kerkeraad volgens wet zarnengesteld.

Een brief van den Predikant van Aberdeen wordt ontvangen, waarin hij mede
deelt dat hij door belaugrijke bezigheden in verband met eene school verhinderd is
deze Vergadering bij te wonen.

Versiag van de C~m- Het Verslag van de Coimnissie van Toelating tot GodsJi~ft~OnderWijZer gelezen
~zijnde, wordt aangenornen. Met het oog op het laatste gedeelte er van wordt het in

wijzer. handen van de Commissie over de Zencling gesteld.
Van Coinniissie tot het Be Commissie tot het ontwerpen van een Begrafenisformulier (V. n.) heeft geen

~O~IIS~ verslag ingeleverd. Er wordt besloten dat zij haar Rapport over 14 dagen uitbrengen
zal. In plaats van den Predikant van Graaff-Reinet, die afwezig is, wordt de Ouder
hug dezer gemeente als lid dezer Ccmmissie benoemd.

Be Assessor geeft kennis van een voorstel dat hij later zal doen, om het besluit
aangaande Hulpbehoevende 0-erneenten, dat in de laatste zitting genomen w3rd, in
revisie te brengen.

verandering in de Hoofdstuk A. I., 2 wordt door den Predikant van Tulbagh toegelieht, die het vol
~ gende voorstel doet: “ Art. 63, c en d, worde aldus gewijzigd :“ na de plegtige

opening worden mondeling kandidaten voorgesteld, en dan met gesloten bilj etten
enz.” welk voorstel door den Predikant van Robertson ondersteund wordt.

Aan de discussie hierover nemen dccl de Predikanten van Albanie, Richmond,
Burban, Lady Grey, Darling, Stellenbosch, Victoria West, Villiersdorp en de Assessor
en de Ouderlingen van Somerset Oost en Paarl.

Als amendernent wordt door den Ouderling van Somerset Oost, ondersteund.
door den Predikant van Prins Albert, voorgesteld : “Be Wetsbepalingen 63, c en
blijven onveranderd.”

Be Predikant van Lady Grey heeft een ander amendement, van den volgenden
inhoud: “Eene Commissie worde aangesteld om de noodige veranderingen in Art.
12, 9, en andere artikelen, betrekking hebbende op de kiezing en benoeming van
personen, op te stellen, en bij wijze van aanbeveling voor de Vergadering te brengen.”

Bit amendemeut, dat door den Predikant van Durban gesecondeerd wordt,
wordt verworpen.

Voordat de stemming voortgang heeft, verzoekt de Predikant van Tulbagh, dat
aan zijn voorstel moge worden toegevoegd : “Bat Art. 12, 9, a, aldus worde ver
anderd: de nominatielijst worde door mondelinge voordragt gevormd.” Be meerderheid verleent de gevraagde vergunning.

Be Predikant van Richmond verzoekt aanteekenii~g dat hij in de minderheid
gestemd heeft.

inaarteruggetrokken. Na eenige verdere discussie trekt de Predikant van Tulbagh, met verlof der Ver
gadering, zijn voorstel terug.

Hoofdst. A, I, 3, 4, 5 en 6 blijven overstaan tot na de behandeling van het Rap
port de~ Commissie over de Ordonnantie.

~Y~’ Hoofdst. A, I, 7 : “Be Synode vergadere alle vijfjaren en verwissele met hare
~aI ver~aderen—1ater zitting naar eeue centrale plaats der Oostelijke Provincie,” wordt—na door den Predi
te beslutten. kant van Burgersdorp, ten behoeve van zijuen Kerkeraad, te zijn toegelicht, en als

voorstel gedaan door zijnen Ouderling, ondersteund door genoemden Predikant—uit
gesteld tot tegen het einde der zittiugen.

Hoofdst. A, II, 8 tot 12 bhijven, op verzoek van den voorsteller den Predikant
van Lady Grey, die eerst heden in de stad is aangekomen, tot morgen overstaan.

Cradoek en Marais- Hoofdst. A, II, 13 en 14, die beiden de vergrooting van den Ring van Burgers~ dorp bedoelen, worden te zamen behaiideld. Na door do Predikanten van Tarka
~oegd., stad en Burgersdorp te zijn toegelicht, wordt door laatstgenoemden, met ondersteu
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ning van eerstgemelden, het gedane verzoek in den vorm van dit voorstol aan de
Vergadering gedaan: “De Gemeenten Oradock en Maraisburg worden bij den Ring
van Burger~dorp gevoegd..

Do navolgende amendementen worden daarop ingediend:
Door den Predikant van Richmond en dien van Prins Albert: “Oolesberg en

Maraisburg worden b~j den Ring van Burgersdorp gevoegd.
Door den Ouderling van Graaff-Reinet en dien van Grad ock : “Be indeeling

der Ringen van Graaff-Reinet en Burgersdorp bl~jve onveranderdJ’
Door den Predikant van Hanover en den Ouderling van Golesberg: “Slechts

Maraisburg, worde gevoegd tot den Ring van Burgersdorp.”
Bij de stemming blijkt dat het voorstel van den. Predikant van Burgersdorp

aangenomen is met 44 stemmen.
Bij doze zitting z~jn niet tegenwoordig geweest de Predikanten van Somerset

West, Noorder Paarl, Willowmooro, Hopefield en Piketberg; en de Ouderlingen van
Wijnberg, Riebeek West en Galedon.

Do K~adnotulen worden gelezen ; waarna do Predikant van Maclean het gebed
doet.

Geresumoerd en onderteekend, op heden, den l7den October 1876.

ZESDE ZITTING.

D~ngsdag, den l7den October 1876.

Be Predikant van Noorder Paarl doet hot gebed.
Be Notulen der Vijfde Zitting worden gelezen, goedgekeurd en onderteekend.
Do Predikant van Oradock verzoekt aanteekening dat hij gisteren, bij hot laatst

genomen besluit, omtrent do toevoeging van do gornoenten Oradock en. Maraisburg
aan. den Ring van Burgersdorp, niot in de Vergadering togenwoordig is gewoest.

De Predikant van Rieboek West en do Ouderling van Murraysburg wonschen to Eene vraag omtrent

weten of do geloofsbrief van Victoria West, gisteren ingelovord, door do meerderheid ~
dor togenwoordig zijnde loden des korkeraads ondorteekend is goworden?

Do meerderheid der Vergadering is van oordeel dat, daar die brief reeds aan
genomen is, zij in de discussie daarover niet weder troden kan.

Be Predikant van Cradock geeft kennis dat hij later eon voorstel doon zal om
hot gisteren gevallen besluit, omtrent de vergrooting van den Ring van Burgersdorp,
in revisie to brengen.

Eene ingekomen Momorie uit do gemoente Burgersdorp wordt aan do Commissie
van Orde overhandigd.

Be Assessor, als Quaestor van hot Seminariuin Fonds, levert hot van hem ver- Quaestor van hot

zochte versiag der inkomsten en uitgaven van dit Fonds godurende do laatste drie~~

jaren in. Op voorstel van don Predikant van Villiersdorp, ondersteund door dien komsten ~n uitgav~n.

van Simonstad, wor’dt flu aangenomen: “ Ret Rapport der Curatoren met het gelde
I~jk verslag worde nu gedrukt.”

Do correspondentie in zako den Heer Dempors, godsdienstonderwijzer, die nu
torug ontvangen is, wordt aan de Commissie over do Zending ter hand gesteld.

Beschrijvingspunten 8 tot 12 van hot Ontwerp komen flu ter sprake. Baar zij, Yoor~tellen v~n Ba.

volgens aanwij zing van den voorsteller, in hot naauwste verband staan met No. 29, ~ nit dege

wordt besloten dit laatste punt eerst te bohandelen. meenten.
4
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Na toelichting van den Predikant van Lady Grey, stelt hij, ondersteund. door
dien van Swellendam, voor, dat zijn besehrijvingspunt No. 29 b, met uitzondering
van de daarin genoemde data aangenomen worde.

Naar aanleiding van dit voorstel spreken de Predikanten van Villiersdorp, Lady
smith, Calvinia, Albanie, Swellendam, Uitenhage, Carnarvon, Prins Albert, Simons
stad, Caledon, Cradock, Tarkastad en de tweede van Kaapstad, de eerste Ouderling
van Kaapstad en de Ouderling van Paarl.

Onder de discussie wordt door den Predikant van Tarkastad, gesecondeerd door
dien van Carnarvon, voorgesteld: “dat Artt. 23 en 34 d, e, f, onveranderd blijven.”

Bij de stemming krijgt het amendement 60 en het voorstel 43 stemmen, zoodat
het oorspronkehjke voorstel verworpen is.

No 29. c, wordt nu door den Predikant van Lady Grey voorgesteld. Onder
steund door den Predikant van Swellendam, wordt het na eenige discussie door de
Vergadering, eveneens afgestemd.

No 29. d, “eene opgaaf van de openbare godsdienstoefeningen en verderenarbeid
in het belang der godsdienst in de gemeente enz.,” wordt door den voorsteller toe
gelicht en ingeleverd. Na de ondersteuning van den Predikant van Stellenbosch be
konien te hebben, verkrij gt het evenmin de meerderheid der stemmen.

No 29. e, dat vooral de verkrijging van eene opgave van scholen, kinderen, enz.
in elke gemeente ten dod heeft, wordt naar de Commissie over Opvoeding en Onder
wijs verwezen.

Met toestemming van de Vergadering trekt de Predikant van Lady Grey Nos.
8, 9, 10 en 1.2 van het Ontwerp terug, en blijft No. 11 tot later overstaan.

De tweede Predikant van Kaapstad levert nu dit voorstel in, dat terstond bespro
ken wordt: “dat er van wege deze Hoog-Eerw. Vergadering eene aanbeveling aan
alle kerkeraden uitga, dat er jaarlijks een korte staat der inkomsten en uitgaven der
gemeente, ter kennisgeving aan de leden gepubliceerd worde.”

Door den Predikant van Villiersdorp ondersteund, wordt dit voorstel met 65
stemmen aangenomen.

Greneseheiding tus- No 15, “verzoek dat de grensscheiding tusschen Maraisburg en Tarkastad ver
schenMaraisburg en anderd worde,” wordt naar den Ring van Burgersdorp verwezen.

No. 16, waarin de Ring van Burgersdorp om instructie van de Synode vraagt, is
in handen der Regtscommissie gesteld, en blijft derhalve overstaan.

No. 17, dat eene uitbreiding van vraag 23 in Art 49 voorstelt, wordt door den
inzender met verlof der Vergadering teruggenomen.

No. 18, dat aldus luidt “het laatste gedeelte van vraag 23, onder Art. 49, worde
weggelaten; en in plaats daarvan, als No. 26, gesteld: hoe veel is in uwe gemeente
in het laatste jaar bijgedragen tot de Binnen- en Buitenlaiidsche Zending, het Theo
logisch Seminarium, en het Fonds tot Opleiding van Onderwij zers,” wordt door den
Predikant van Somerset Oost, na toelichting, met ondersteuning van den tweeden
Predikant van Kaapstad voorgesteld, en na eene korte discussie aangenomen.

No. 19, wordt door den Predikant van Swellendam aldus gewijzigd voorgesteld
en door dien van Villiersdorp ondersteund: “ Onder Art. 49 worde ook gevraagd:
zijn er ook gevallen van bekeering ter kenni~ van den kerkeraad gekomen, ofbewijzen
van duidelijke vrucht op de Evangelieprediking en het herderlijke werk in uwe ge
meente gezien?”

Na eenige discussie wordt aan den Predikant van Swellendam, wiens doel door
de bespreking reeds bereikt is geworden, vergunuing verleend om ook dit voorstel
in te trekken.

No. 20, klagte van den Predikant en kerkeraad van Durban enz., verwezen naar
de Regtscommissie, blijft overstaan.
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Na de pauze wordt dat gedeelte van het Versiag der Regtscommissie gelezon, ilemorie van cene

dat ter tafel gelegd is, en betrekking heeft op No. 44: “Memorie van eene Commissie~ge

uit de gemeente Calvinia enz.”
Na eenige discussie, waaraan de Predikanten van Richmond, Calvinia, Tulbagh,

Albanie, Caledon, Victoria West, Worcester, Darling, Ladysniith, en de eerste van
Kaapstad en de Ouderlingen van Calvinia en Heidelberg deel nemen, wordt door
den Predikant van Richmond ondersteund door dien van Worcester, het volgende
voorstel gedaan : “ de aanbeveling der Regtscommissie, dat er eene Commissie
benoernd worde, om staande do Vergadering, in overleg met de Commissie van den
Ring van Tulbagh, do betrokkene partijen te ontmoeten en indien mogelijk tot eene
gewenschte schikking to komen—wordt aangonomen.”

Do Predikant van Darling gesecondeerd door dien van Durban stelt als amen
dement voor: “do Vergadering verwijst do zaak naar den Ring van Tulbagh, van
oordeel zijnde dat zij aldaar te huis belioort.”

Na do verwerping van het amendoment, wordt hot voorstel aangenomen.
Eon Rapport van do Commissie van Orde wordt gelozen en terstond aangonomon,

daar het goon voorstel bevat dat discussie uitlokt.
No. 21, dat cone omvattende verandering van •Wetsartikel 14 voorstelt, wordt Vei’kiezing van Predi

door den Predikant van Swellendam ten behoeve van der~ kerkoraad zijner gemeente ~iten enKerkeraads

toegelicht, eerst en vooral wat hot beginsel en do grondtrekken daarvan aangaat,~
waaina hij, ondersteund door don Piedikant van Calvima, vooistelt “dat er in elke ge
meente een Kieskollegie zal zijn, bestaande nit afgovaardigden, nit de verschillende
wijken door do mansledematen die niet gecensureerd zijn gekozen, en die do goed
keuring van do opzieners dor gomeente wegdragen.”

Do Predikant van Montagu met den Predikant van Worcester wil daarentegen
hot volgende : “T~rwijl de Vergadering het niet wenschelijk acht in Art. 14 do voor
gestelde verandoring to maken, zoo wil zij hot nogtans op nieuw aanbevolen hebben
aan alle G-ecombineerde Kerkeraadsvergaderjngen, orn, bij de kiozing van kerke
raadsleden, zooveel mogelijk nieuwe leden uit de gemeente tot ledon van den kerke
raad te kiezen.”

Dit amendemont wordt met cone groote meerderheid aangonomen.
Nos. 22 en 23, die verandering van hot slot van Art. 14: 3 der Wet beoogen,

worden door den Predikant van Stellenbosch ook namens den kerkeraad dier go
meente toegelicht.

Spreker stelt eerst voor, ondersteund door den Ouderling van Robertson : “aan
hot slot van Art. 14 : 3, worde do zinsnede weggelaten : Geeno overeenkomst .

worden gemaakt.”
Be meerderheid der Vergadering verklaart zich tegen dit voorstel.
Met dit besluit is ook No. 23 vervallen.
.Als Commissie over do Memorie van Calvinia worden bonoemd, do Actuarius

de Predikanten van Uitenhage en- Stellenbosch en do Ouderlingen van Somerset
Oost en Montagu.

Be Commissie, ter opstolling van do Concopt-antwoorden op do brieven der commissie om brieven

Fransche Broeders en van anderen, in do derde zitting gelezen, tot wolker benoeming~ ~e~n~d~:
toen besloten word, wordt zamengesteld uit den tweeden Predikant van Kaapstad en woorden.

de Predikanten van Mosselbaai en Robertson.
Aan do Commissie over hot Pensioenfonds worden toegevoogd, in plaats van

den Predikant en voormaligen afgevaardigde van George, do Predikant van Lady-
Grey en do Ouderling van Heidelberg.

Deze zitting hebbon niet bijgewoond do Predikanten van Willowmore en Hope-
field en de Ouderlingen van Wijnberg en Riebeek West.
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Na het lezen der Kiadnotulen wordt het dankgebed gedaan door den P red.ikant
van Ceres.

Geresumeerd en onderteekend op heden, den l8den October 1876.

ZEVENDE ZITTING.

Broederlijk Onder
bond: “Speciale Evan
geliepredikiug.”

Formulieren in
Engelech.

Art. 14, No. 13,

blijft.
Insolvente Kerke
raadsleden, enz.

Besluit van 1803

Woenscla,q, den l8den Oetobei 1876

Be Predikant van Sutherland doet hot gebed.
Be Notulen der Zitting van gisteren worden geresumeerd en onderteekend.
Be Predikant van Bredasdorp verschijnt hedon voor het eerst ter Vergadering
Tot het Brooderlijk Onderhoud overgaande leest de Moderator, vóór de be

spreking van het onderwerp voor dezen dag: “Speciale Evangelieprediking,” welka
inleiding hij op zich genomen heeft, eerst een gedeelte van Hand. VIII, en daarna
Efez. IV: 7-14.

Nadat, benevens Ds. A. Murray, do beide andere Referenten, Di. du Plessis en
Neethling van Stellenbosch, gesproken hadden, deelen de volgende broeders nog
hünne besehouwing over de besprokeri. zaak mede: Di Marais van Hanover, Steijtler,
Dr. ~Hofmeyr, Rousseau, Dr. Robertson, W. Robertson Jr., McGregor, en G. W.
Stegmann, en de Ouderlingen Roos en Eksteen.

Be toespraken worden afgewisseld en gesloten met gebed, waariu Di. Rossouw
en W. Robertson Jr. voorgaan.

bet Na do pauze wordt het Rapport van de Commissie tot eene verbeterde uitgave
der Formulieren in het Engelsch gelezen, waarna besloten wordt het te laten over
staan, totdat het daarin beloofde exemplaar van de vertaling ter tafel zal zijn gelegd.

Daarna worden gelezen de Rapporten der beide Oommissiën tot hot afnemen
van het Admissie-examen tot het Seminarium. Zij worden naar de Commissie over
liet Theologisch Seminarium verwezen.

Tot do Beschrij vingspunteu overgaande, brengt do Voorzitter, daar No. 24 naar
de Regtscommissie is verzonden, No. 25 van het Ontwerp ter sprake.

Bij de toelichting or van, door den Predikant van Burgersdorp, blijkt dat do
bowoording moest zijn: “dat de laatste voizin van de eerste paragraaf van Art. 14,
No 13 enz.”

Be Ouderling van Burgersdorp, ondersteund door den Predikant van Hanover,
stelt voor: Be woorden van hot bedoelde wetsartikel: “Diakenen, wier diensttij d.
nog niet is verstreken, zijn niet verkiesbaar tot Ouderlingen”—worden weggelaten.

Be meerderheid verklaart zich tegen dit voorstol.
No. 26: “Kan iemand, die insolvent geworden en nog niet gerehabiliteerd is,

tot kerkeraadslid gekozen worden ; en kan iemand, kerkeraadslid zijnde en insol
vent geraakt, in de bediening blijven? “komt in behandeling.

Be Predikant van Prins Albert, ondersteund door dien van Uitenhage, stelt
voor: “Be Synode blijve bij haar vorig besluit—Zie Acta van 1863 pag. 155, en Art.
191.”

Do Predikant van Villiersdorp met dien van Riebeek West wil dat: “Be Synode
antwoorde op do eerste vraag : neen; en op do tweede: ja; tenzij het bankroet
frauduleus is.”

Die van Simonsstad met den Ouderling van Calvinia, daarentegen, dat “na Art.
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14, 13 worde ingevoegd: Kerkeraadsleden, die insolvent worden, zullen voor hunne
betrekking bedanken; en liet zal de Gecombineerde Kerkeraadsvergadering vrlj
staan om dezelfde personen weder te kiezen.

Beide amendementen worden verworpen, terwiji het voorstel aaugenomen wordt.
No. 27 wordt door den Predikant van Cradock terllggetrokken, met dien verstande,

dat do Commissie van Revisie Art. 12 : 9 ci der Kerkelijke Wetten meer in overeen—
stemming zal brengen met het slot van Art. 12 : 8.

No 28, eene vraag bevattende met betrekking tot Wetsartikel 213, geeft aan
leiding dat de Vergadering, op voorstel van den Scriba, ondersteund door den Pre
dikant van Richmond, besluit: “Art. 213, waarop in Beschrijvingspunten 28 en 146
gedoeld wordt, worde in handen van de Commissie van Revisie gesteld, met verzoek
cm te rapporteren, of zij het wenschelijk acht het te schrappen of te verbeteren;
en indien het laatste, op welke wij ze.”

Daar No. 29 reeds besproken is, licht de Predikant van Lady Grey No. 30 toe: Wijziging v~n Art

“Art. 34, f~ hebbe in plaats van, gedurende twee dagen: op eem te liepalen t~i; en
in plaats van, de uren—zullen: de tzjci—zal.” Met deze verandering, door hem
voorgesteld, en door den Predikant van Uitenhage ondersteund, stemt de Verga
dering in.

No 31, dat deze toevoeging aan Art. 18 der wetten voorstelt: “het zal echter
aan kerkeraden vrijstaan, ook eerediensten in de week daarvoor vast to stellen,”
wordt, na toelichting door hem, voorgesteld door den eersten en gesecondeerd door
den tweeden Ouderling van Kaapstad. Daar do Vergadering van gevoelen is dat
Art. 18 ook godsdienstoefeningen, in do week gehouden, in zich sluit, wordt dit voor
stel door de genoemde Ouderliiigen teruggenornen.

Ingetrokken wordt ook No 32: “Art. 24 worde geroijeerd “, na voorafverkregen
toestemming der Vergadering.

No 33 wordt door den Predikant van Piketberg toegelicht. Met het oog op
het eerste gedeelte wordt, op voorstel van den Predikaiit van Cradock, besloten dat
Wetsartikelen 271 en 278 naar de Commissie van Revisie zullen worden verwezen,
ten einde deVergadering to adviseren omtrent het al ofnietnoodige van veranderingen
daarin.

Do vraag, in het laatste gedeelte van dit Beschrijvingspunt vervat : “Kaii ecu
Consulent zijne Consulentswerkzaamheclen aau eenen anderen ambtsbroeder op
dragen, zonder voorkennis van do Ringscommissie? “worcit insgelijks, voor advies,
der genoemde Commissie ter hand gesteld.

No. 34: “Do Synode wijzige Art. 66 zóó, dat iedero Ring in do Algemeene De zamenstelling aer

Synodale Commissie wordt vertegenwoordigd,” dat van den Ring van George af- Synodale Commissie.

komstig is, wordt door den Predikant van Mosselbaai toegelicht en voorgesteld, en
daarna door dien van Victoria West gesecoudeerd.

Dc Predikant van Richmond, ondersteund door dien van Hanover, heeft clij.
amendement “Naai aanleidmg van het voorstel van den Ring van Geoige, woide
Art. 65 zóó gewijzigd : Er zal eene Commissie zijn, onmiddelijk uitgaande van de
Synode en in betrekking tot haar staand~, en wei zdó, dat iedere Ring daarin zooveel
mogelijk worde vertegenwoordigd, onder den naam van D~ Jllgemeene i~pzodai~
Oonzrn~ssze

Bij de stemming krijgt het amendement 53 stemmen, zoodat het aangenomen is.
Op voorstel van den Predikant van Montagu wordt de Actuarius als lid aan de

Commissio van Revisie toegevoegd.
Ret verzoek van de Commissie over Opvoeding en Ouderwijs, om den Predikant

van Burgersdorp insgelijks lid dezer Commissie te doen ziju, wordt door do Ver
gadering ingewilligd.

5
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Heden z~jn af’wezig geweest do Predikant van Swellendam en de Ouderling
van Riebeek West.

Na de goedkeuring der Kiadnotulen, wordt het dankgebed gedaan door den.
Predikant van Simonsstad.

Geresumeerd en onderteekend op heden, den l9den October 1876.

ACHTSTE ZITTING-.

Donclerciag, den l6clen October 1876.

Na het gebed door den Predikant van Heidelberg, worden de Notulen der
Zevende Zittmg gelezen, en na goedkeuring onderteekend.

Revisie vail besluiten Volgens kennisgeving van den Voorzitter op gisteren, brengt de Assessor nu
~ zijn voorstel ter sprake, om het besluit, door deze Vergadering in do Vierde Zitting

gonomen met betrekking tot bepaliug I pag. 131, betreffende hulpbehoevende ge
meenteu, in revisie te brengen.

Be Predikant van Stellenbosch ondersteunt het voorstel, dat verlof tot revisie
gegeven worde.

Boor den Sriba, gesecondeerd door den Predikant van Richmond, wordt voor
gesteld, dat de gevraagde vergunning tot revisie niet verleend worde.

I-Jet arnendernent wordt aangenomen.
Be Predikanten van Riebeek West en Stellenhosch en de Assessor verzoeken

aanteekening dat zij in do minderheid gestemd hebben.
ei~ vergrootiag van Vervolgens wordt behandeld een dergelijk verzoek van den Predikant van
den Burgersdorpschefl Cradock, om revisie van het besluit der Vijfde Zitting met betrekking tot do ver—

grooting van den Ring van Burgersdorp.
geweigerci. Bij meerderheid van stemmen wordt ook dit verzoek niet ingewilligd.

Als in zeer naauw verband met het gisteren bij het Broederlijk Onderhoud
besproken onderwerp staande, wordt No. 67 van het Ontwerp flu behandeld.

Be Predikant van Carnarvon wenscht dat het laatste gedeelte daarvan zal blijven
overstaan tot dat do aanstelling van eenen Superintendent van Onderwijs zal worden

De uitzendin~ van besproken; en, ondersteund. door den Ouderling van Colesberg, stelt hij voor: “Be
Evangelisten Synode stelle een Evangelist aan, die van tijd tot tijd in de onderscheidene gemeen

ten zal rondgaan om, zooveel mogelijk, te zamen met den Pastor loci, aan de bekeering
van zondaars en d.c opbouwing der geloovigen te arbeiden.”

Be Predikant met den Ouderling van Richmond wil: “dat, daar do betrekking
van Evangelist voor buitengewone en noodzakelijke omstandigheden in do eerste
Christel~jke Kerk was ontstaan, do Kerk zich daarvan onder dergelijke omstandig
lieden of van wege do bijzond.ere rooping van enkele personen bediene.”

Na de pauze wordt do discussie over dit onderwerp voortgezet.
Be Predikant van Caledon, ondersteund door den eersten van Kaapstad, levert

eon tweede arnendement in, dat aldus luidt: “Met het oog op do specialo Evangelic
prodiking op plaatsen waar die wordt verlangd, worde cone Commissie door dezo
bog Eerwaarde Vergadering beuoemd, ten einde aanzoeken van leeraren en kerke
radon te ontvaiigen, en leoraren tot dat werk onder hare regeling uit te noodigen.”

Be Predikant van Carnarvon trekt zijn voorstel terug, ten gunste van het amen
dement van den Predikant van Caledon.
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Hetzelfde geschiedt met eon amendeinent van den Predikant van Cradock, vroeger
ingeleverd.

Ret amendement van den Predikant van Oaledon wordt met eene groote rneer~aaub~o1~,
derheid aangenomen.

Be Predikant van Victoria West verzoekt aanteekening van protest tegen dit be..
sluit; en do Predikanten van Durban, Darling, Ladysmith en Albanie, dat zij in do
minderheid gestemd hebben.

Ret Rapport der Commissie om, in overlog met de Ringscominissie van Tulbagh,~
te trachten eene schikkiug te weeg te brengen tussehen de memorialisten uit, en den
Predikant van Calvinia, wordt gelezen, en op verzoek van deze Commissie dadelijk
behandeld. Do hoofdinhoud daarvan komt hierop nedor, dat, na mislukking van
eenige andore aan de betrokkene partijen voorgestelde plannen, er sleehts één voor
stel was waaiinede beiden zich konden vereerngen, namelijk “ dat aan de Rmgscorn..
missie opgedragen worde om, zonder uitstel, eene tweede gemeente te stichten met
Calvinia als middenpunt,” waarover de Commissie echter geen gevoelen uitspreekt.

Do eerste Predikant van I~aapstad, ondersteund. door den Ouderling van Heidel- voorsteucu,
berg, levert hot volgende voorstel in: “hot voorstel in hot Rapport vervat worde
a.angenornen.”

Daar het tijd tot adjourneren is, wordt de verdere disoussie over dit voorstel tot
morgen verdaagd.

Bij deze zitting is afwezig geweest do Ouderling van Riebeek West.
Do Kiadnotulen worden gelezen, waarna hot dankgebed gedaan wordt door den

Predikant van Tarkastad.
G-eresumeerd en onderteekend op heden, den 2Osten October 1876.

NEGENIE ZITTING-.

Vr~jdag, den 2Ostem October 1876.

Na het gebed, door den Predikant van Fraserburg, worden do Notulen van de
Achtste Zitting geresumeerd en onderteekend.

Be disc ussie naar aanleiding van hot op gisteren gelezene Rapport over do
memorie nit Calvinia wordt voortgezet.

Door den Predikant van Caledon, gesecondeerd door dien van Swellendam,
wordt voorgesteld: “Ret worde dor Commissie van den Tulbaghschen Ring op
gedragen orn, in overleg met de ontevredenen te Calvinia, eenen Consulent to be
noemen, ten einde in al hunne geestelijke behoeften te voorzien.”

Do Predikant, gesecondeerd door den Ouderling van .Richinond, wil het vol
gende: “In zake der ontevredenen van Calvinia worde hot der Ringscommissie
aanbevolen oen specialen consulent to benoemen, om in de bestaande behoeften zoo
veel mogelijk te voorzien.”

De Predikant van Albanie met den Ouderliug van do Paarl wil daarentegen: “dat,
ter tegemoetkorning van de bozwaren, don memorialisten aanbevolen on vrij heid
verloend worde eenen tweeden Predikant to beroepen.”

De Ouderling van Murraysburg met dien van Riveredale: “Be ontevredenen
worden verwezen naar den Ring van Tulbagh en door hem naar do Commissie tot
vermeerdering van gemoenten.”

Be Predikant van Cradock met dien van Hanover: “Do Synode is van oordeel
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dat, met het oog op de kerkelijke bepalingen in dezen, op d.e boste wijze aan den
wensch der memorialiston zal kunnen voldaan worden, door den Consulent der ge
meente vrijheid te verleenen om, in overleg met den leeraar en kerkeraad der ge
meente te Calvinia, en met behuip van andero leeraren, meer dan op gewone wijze
te voorzien in de geestelijke behoeften van die gemeente; en, daar de zaak eigen
lijk ter eerster instantie bij den Ring van Tulbagh te huis behoort, zoo worde het
der Ringscominissie van Tulbagh aanbevolen om, wanneer daartoe aangezoclit
(overeenkomstig Art 40), zonder uitstel deze zaak in behandeling te nemen.”

De Predikant met den Ouderling van Victoria West: “De Synode, lettende op
Art. 193 en op de acte van bevestiging, besluit do ontevredenen to vermanen orn
zich aan de bestaando kerkelijke verordeningen to onderwerpen, en zich met alle
hefde jegens hunnen leeraar te gedragen, en niet bezwaren van zulken lossen en
beuzelachtigen aard voor eenige kerkelijke vergadering to brengen, daar, tenzij zij
aan Art. 240 voldoen kunnen, do Vergadering geenszins in do zaak mag treden.”

Met repliek van den oersten Predikant van Kaapstad, wordt do breedvoerige
discussie gesloten.

De sticliting ~an eene Bij de stemming worden aT de amendementen vorworpen en hot oorspronke
aan- lijk voorstel met 51 tegon 40 stemmen aangenonien.

Aanteekening van protest tegon dit besluit verzoeken: de Predikanten van Cra
dock, Darling, Victoria West, Mosselbaai en Burgersdorp, en do Ouderlingen van
Victoria West, Murraysburg en Crad.ock; en dat zij in do minderheid gestemd heb
ben: do Predikanten van Albanie, Uitonhage, Frasorburg, Alexandria, Prins Albert,

/ Caledon, Bredasdorp, Heidelberg, St Stephens, Maclean, Tarkastad, Hopefield,
Swellendam, Hanover, en do Scriba, en do Ouderlingen van Hanover, Alexandria,
George, Knij sna en Caledon.

Na do pauze verzoeken do Predikanten van Ladysmitli, Durban en Richmond,
dat in do notulon bekond gesteld zal worden dat zij bij do bovengenoeinde stemming
niet tegenwoordig zijn geweest.

Vervolgens is aan do orde, de behandeling van hot versiag der Commissie,
em het bezwaar van den Wellingtonschen Kerkeraad tegen do afvaardiging van den
Moderator naar hot Presbyteriaansche Concilie to overwegen.

Voozziening in het Door dcii Predikant van Richmond, ondersteui~d door den Ouderling van G-raaff
~ien~stwerk te Wel- Reinet, wordt voorgesteld, en door do Vergadering besloten: dat het Rapport met de

aanbeveling der Commissie worde aangenomen, nanielijk: “dat do Voorzitter van den
Kaapstadschen Ring namens do Synode verzocht worde om do iioodige sehikkingen
to maken ter vervulling van hot dienstwerk van den Hoog Eerw. Moderator, ge
durende zijno afwezigheid voor drie maanden, en ter tegemoetkoniing van den kerke
raad van Wellington.”

Vragen van Ds, Beck, In vorband met doze zaak doet do Predikant van Durban de volgend.e vragen:
1. “Wat is hot bij zonder oogmerk of cloel, in het afvaardigen van dcii Moderator

der ~Synode naar hot Presbyteriaansohe Concilie, to worden gehouden te Edenburg?”
2. “Door wie zullen do daarmedo onafscheidbare onkosten gedragen wo~den?

Indien door do Kerk, zal het montant hiertoe worden bepaald ?“

3. “In do discussie de~ verschillendeo ntwerpen in bedoeld Concilio, zal hij voor
waardelijk of onvoorwaardelijk do N. G. Kerk van Zuid Afrika vertegenwoordigen?”

Met betrekking tot do eerste vraag vereenigt zich do Vergadering met het ant
woord door den tweeden Predikant van Kaapstad gegeven: “Orn eenheid onder do
Presbyteriaanscho kerkgenootschappen to bovorderon.”

Op de tweede vraag wordt als antwoord voorgesteld door den Predikant van Prins
Albert en ondersteund. door dien van Victoria West: “dat de afgevaardigde naar de
Conferentie geen regt en aanspraak heeft op do Synodale kas, tenzij de afgevaardigden
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eerst beter betaald worden. Indien de Synode zuiks verkiest, dan betale de Synode
de onkosten door vr~vi11ige bijdragen der gemeenten.”

Be Predikant van Simonsstad met den Ouderling van Humansdorp wil daaren
tegen: “daar de Hoog Eerw. Moderator als afgevaardigde dezer vergadering naar
het Presbyteriaansche Coucilie gaat, zoo besluit deze vergadering dat alle kosten er
aan verbonden, door de Synodale kas gedragen zullen worden.”

Na de aanneming van hot amendemeut verzoeken de Predikanten van Durban
en Victoria West aanteekening van protest tegen dit besluit.

in antwoord op de dercie vraag stelt de tweede Predikant van Kaapstacl, onder
steund door dell Ouderling van Murraysburg, voor: “dat, daar de bepalingen van
liet Concilie uitclrukkelijk zeggen, dat mcii zich in hot geheel niet inlaten zal met
zaken betreffende de iu- of uitwendige administratie, of ook de leer van eenige kerk in
de .Alliantie vertegenwoordigd, do afgevaardigde dezer kerk zonder eenige bepaalde
instructien haar vertegeuwoordige en zijn eigell oordeel in alle voorkomende gevallen
gebruike.”

Met dit voorstel vereenigt zicli de vergadering.
Nu stelt de Assessor met ondersteuning van den tweeden Predikant van Kaap

stad voor: “dat do soin van £100 voor reiskosten worde toegestaan.”
Be Predikant van IJitenhage met dien van Cradock heeft als amendement

“omtrent dc oukosten van den Moderator naar hot Concilie worde geene bepaling ge
rnaakt.”

Vóór dit amendement verklaart zich do meerdorheid dor vergadering.
Ecu Rappoi~t van do Commissie van Revisie, heden ingekornen, wordt behandeld. Rapport van de Corn.

Al de daarin voorkornende aanbevelingen, met betrekking tot woordelijke ver- missie van l’evisie.

anderingen in Nos 8, 9 ci, en 11 van Art. 12 der wetten, worden zonder discussie aan
genomen. Do Vergadering stemt insgelijks in met hot gevoelen der Commissie, dat
het niet weuschelijk is ameudementen in den vorm van “het blijve zoo als het is,”
of iets dergelijks, ter tafel to ontvangen.

No 35 b van hot Ontwerp bhijft, op verzoek van den Predikant van Burgersdorp,
overstaan, tot dat No. 16, datnaar do Regtscommissie verwezen is, zal zijn afgehandeld.

No. 36, dat do volgende verandoring van Art 15 : 9 voorstelt: “do zorg voor Wijziging van Art.

eene bohoorlijke woning en-toereikendo bezoldiging voor den Predikant,” wordt door ~
den Predikant van Stohleubosch voorgesteld, door den Ouderhing van George onder
steund en door do Vergadering aangenomen.

No. 37. “Eon leeraar die zijuo botrokking hoeft nêorgelegd enz.,” wordt door
den eerston Predikant van Kaapstad voorgesteld, en door den tweeden derzelfder
genieeute gesecondeerd. Na eenige. discussie wordt hot, op voorstel vau den Predikant
van Cradock, ondersteund door dien van IJitenhage, naar do Commnissie van Revisie
verwezen, om in overleg met den voorstehler to worden overwogen.

Hetzelfdo geschiedt met No. 38, “ Wanneer eon leeraar, naar hot buitenlaud ver
trokken zijnde, enz.”

Kennisgoving wordt ontvangen van den Ouderling van Riebeek Wost, dat hij
door ziekte in huis vorhinderd wordt do Vergadering, voor hot tegonwoordige, bij to
wonon.

Eon brief van den Primarius afgevaardigde van Willowmore wordt gelezen,
nieldende dat hot hem niet mogolijk is tot do Syuode op to komen.

lioden zijn afwozig gowee~t do Prodikanten van Riebeok West on Philadelphia;
en do Ouderling van Wijnberg.

Na hot lezen der Kiadnotulen wordt hot dankgebed godaan door den Ouderhiug
van Mnrraysburg.

Geresunieerd on onderteekend op heden, don 23sten October 1876.
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TIEN1~E ZITTING~

Maanclail, den 23sten Octo7~e2’ 1876

Be Vergadering met gebed geopend zijnde door den Predikant van Stellenbosch,
worden de Not~en van de Negende Zitting getezen, goedgekeurd en onderteekend.

Be Predikant van Middeiburg neemt heclen voor het eerst z~ne plaats in deze
Vergadermg in.

Een Rapport van de Commissie van Orde wordt gelezen, waarin aan~evoien
wordt om Nos. 99 en 100 van het Ontwerp naar eene Commissie, ten fine van rap
port te verwij zen. Be Vergadering vereenigt zi oh hiermede, onder bepaling dat
ook No. 81 er zal worden bijgevoegd.

Nos. 40, 41 en 42, die alien in verband staan met een wetsvoorS~el om aaii ge
meenten het regt te geven, ouder zekere bepalingen, eenen leeraar te bedanken,
worden der Regtscommissie in handen gesteid.

Nu is aan de orde No. 44 6, dat de weglating voorstelt van de laatste woorden
ArL a~ in paragraaf 2 van Art. 32, begimiendo met: met dien ce~stande. Be Predikant van

Simonsstad, ondersteund door dien van Piketborg, levert, na tooiichting, het voigende
voorstel in: “Ret iaatste godoelto van de tweede paragraaf van Art. 32 worde aldus
~reranderd : met clien verstande dat k~ di~ie ‘niaanclen te voren er van aan den leerlceraad
kennis geve.”

niet ~eranderJ. Bit voorstel wordt met eene grooto meorderhoid verworpen.
In verband met het besproken wetsartikel doet de Assessor nu, na bekomen

verb1, het voigende voorstel: “Er worde bij deze wetsbepaiiiig omtrent het nernen
van vacantie gevoegd : de Predikanten van den Ring zuilen bij onderlinge schikking
in de dienst van den aldus afwezigen predikant voorzion.” Ookhiermede vereenigt
zich de Vergadoring niet.

Ret eerste gedeelte van het Rapport der Oommissie over het Theobogisch Semi
narium, ter tafel goiegd zijnde, ~ordt dadelijk bohandeid.

Jongelingen voor Ce Ret begint met de bespreking van No. 52 der Besehrijvingspuntefl, dat de be
~~t0des Heeren te staande behoefte aa.n eon grooter aantai j ongolingen, die zich aan de dienst des Evan

gehes zullen wij den, onder de aandaeht der Vergadering brengt. Be Commissie be
veelt in verband daarmede aan : “dat de zaak voor de aandacht der Kerk behoort
to worden gebragt door middel van den Herdorlijkon Brief en dat hulpbehoevende
jongelingen, indien~niogelijk, moeton worden gehoipen door geidebijke ondersteuning,
bij wijze van beurzen of anderzins.”

en aan te moedigen ~a toelichting van zijn Besehrijviugspunt door don eersten Predikant van Kaap
door ondersteuning. stad, stoit hij, ondersteund door den Predikant van Burgersdorp, voor : “Bat de aan

beveling van hot Rapport aangenomen, en er cone CommissiC aangesteid worde,
wier taak hot zijn zal do aandacht der Kerk bij do dringende behoefte aan beeraars
to hepalen ; en wannoor or j ongolingen govonden word en, wien hot aan do noodige
middeben ter voortzetting der studio ontbreekt, maatregoben to nomon, ten einde uit
do gemeente waaruit zij komen, en elders, dezelve to verkrij gon.”

voordeelen van den Be grooto meorderheid verkbaart zich vó6r dit voorstel.
~het Paragraaf 2 van hot Rapport handeit over Nos. 53, 54 en 55 van hot Ontwe~p, en

hot daarmode in verband staando voorstol van do Westolijke Conimissie voor hot
Adrnissio Exarnon. Be Oommissio bevoolt aan, dat hot voorstel worde aangenomen,
daar~het wenscholijk is able mogebijko aanmoodiging to goven aan jongeliodon, die
zich voor do Universitoits Exarnina voorboreidon. Zich met doze beschouwing ver
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eenigende, besluit de Vergadering, op voorstel van den Predikant van Caledon, onder
steund door dien van Swellendam, zoo ale in No. 55 door do Professoren van het
Serninarium voorgesteld: “Pat die het B.A. examen met goed gevoig hebben afge
legd, bij het Adinissie-Examen zich aileen in die vakken behoeven te laten exami
neren, die in het B.A. Examen niet zijn begropen.”

Do aanneming van No. 53: “Dat zij, die, na het door do Kaapsche TJniversiteit
vastgesteldo Matriculatie Exarnen to bebben afgelegd, zich tot het B.A Examen voor
bereiden, de vrijhoid zullen hebben het work voor het Admissie-Examen naar ver
kiezing in twee helften te deelen, en dit Exarnen in twee achteroenvolgendo jaren te
doen”—raadt de Commissie af.

Do Predikant van Robertson, gesecondeerd door den Ouderling van Colesberg,
wil, dat hot in No. 53 vervatte voorstol zal aaiigenomen worden.

Do Predikant van Carnarvon met dion van He~delborg daarentegen, dat hot
Rapport van do Comrnissio ovor No. 53 aangenomen wordo.

Met dit amendernont stemt do Vorgadering in.
Ale loden der Commissie ovor do Momorio van do Vrije Gemeonto van Aliwal

Noord, oriz., wordenbenoomd: do Assessor, do Predikanton van Worcester, Swellondam
en Alexandria, on do Oudorlmg van Cradock.

Om do Pormanente Cornmissio, tor togomootkoming van hulpbehoevondo jonge
lingen, die zich aan do Evangoliobedioning wenechen to wijden, zamen to stolen,
benoomt do Voorzitter don eorsten Prodikant van Kaapstad.

Om do Commissie van Evangelisatio to vormen wordt do Predikant van Caledon
gekozen.

Bij doze zitting waren afwezig do Prodikanton van Riobeok West, Bredasdorp,
Cores, Philadolphia, Victoria on Peddio, Zwartland, Hopofield, Stockenstrorn, Somerset
West, Calitzdorp on Philipstown ; cii do Onderlingen van St. Stofens, Piketber,g,
Stellenbosch, Paarl, Simonsstad, Franschhoek, Wijnberg, Riobeekekasteel, Zwartland,
en Philadelphia.

Do Kladnotulen woi’don golezon; en hot dankgebed wordt door den Scriba
gedaan.

Geresumoerd on onderteokond op hoden, don 24ston October 1876.

ELFDE ZITTING~

Dingsciag, den 24sten October 1876.

Be Vergadering wordt met gebed geopend door don Ouderling van Colosborg,
waarna do Notulen van do Tiondo Zittiiig geresumeerd on ondorteekend worden.

Do Prodikant van Knij sna noemt zijne plaats in do Vergadoring in.
Do behandeling van hot Rapport van do Oommissio over hot Theologisch

Sorninarium wordt voortgezet.
Do derdo paragraaf beveelt do aanneming aan van hot beginsel, dat in Nos. 56 Vooicleelen van dem

en 57 van hot Ontwerp uitgesprokon wordt, dat, namelijk, den Studenten, die den M.A. graad.
graad van M.A. verworvon hebben, verkorting van studietijd zal worden veroorloofd.

Be eerste Predikant van Kaapstad ~vil, met ondersteuning van den Predikant
van Cradock, dat No. 56 aangenomen worde, on derhalve zal wordon bepaald: “Dat,
die hot M. A. Examen hebben godaan, desverkiezendo, na hot tweedo jaar hunner
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Theologisehe Studiëii tot het Examen van Kandidaten in de Theologie, on, na hot
derde j aar, tot liet Propollents Examen kunnen worden toegelaten.”

Be Predikant van Lady Grey, ondersteund door dien van Uitenhage, stelt daaren
tegen voor: “Be Synode bepale dat degenen, die den graad van B. A. bij de Kaap
sehe Universiteit met lof in do letterkundigo vakken, aisook degeiieii, die den graad
van 1\I. A. verworven hebben, sleehts drie jaron iii de Theologie zullon moeton stu—
deren, mite zij een certificaat ontvangen van de Exarninatoren voor admissie tot de
Theologisehe Kweekscliool, dat zij de bekwaamheid in hot I-Iebreeuwseh bezitten
om de studio van hot tweedo jaar in do Theologiselie Kweekschool met vrucht voort
te zettell.”

I-let ameuaement verworpen zijnde, wordt hot voorstel aangenomen.
Be Predikaut van Lady Grey verzoekt aanteekening dat hij bij do stemming

over het amendement, en die van Albanie dat hij bij het aannemen van het voorstel
met do minderheid gestemd heeft.

Studenten, die twee lit do vierde paragraaf acht do Commissie hot niet wenschelijk dat zulk cone
~a~11~aet bepaling, ale in No. 58 voorgosteld wordt, zal wordon gemaait. ‘Do eerste Predi
e9rst nna~’ bet Semina- kant van Kaapstad licht dit zijn Beschrijvingspimt toe, en stelt, daarmedo over

eenkomstig, ondorsteund door den Predikant van Tulbagh, voor: “Wanneer iomand,
die hot Admissie Examen tot do Theologisehe Kweekschool afgelegd heeft, rnaar
twee of meer jaron laat voorbij gaau, voor, dat hij naar hot Seminarium gaat, on
zonder zich intussehen voor eon der Universiteits-Examina to hebben voorbereid, zal
hij zich op niouw bij do eommissie moeten aanmelden, ten oinde do vereischte be
wijzen to leveren dat hij, wat aangaat letterkundige bekwaamhoid, onz., nog op cone
gewenschto hoogte staat.”

Tegen dit voorstel stemt do meerderheid der Vergadering.
n~oeten eel getuig- In vorband hiermedo leo-t do Assessor het volgende voorstel ter tafel dat hij
ecbrift hebben, enz. • . .• .voornemens is later to doen : achter do woorden in Boschrijvmgspunt 58 : naar

het Seminai’iicf gaat, worde gevoegd : zal hij aldaar niot wordon toegelateu, tenzij
hij voorzien zij van bewijs van good zodelijk gedrag en goclsdienstigon wandel.”
Be Yergadering besluit dit voorstel, dat door den Predikant van Richmond ondersteund
wordt, dadelijk in behandeling to nemon, en noemt hot aan.

Dc wijze, waarop bet Iii paragraaf 5 rapporteort do Commissie : “Ret beginsel uitgesproken in Nec.
wt~2efl, 59 en 60—dat namelijk hot Admissie-Examen voortaan door ~ne Commissie, on we1

schriftelij k, zal worden afgenomen—beveelt uwo Commissio aan.”
Be Predikanten van Somerset Oost en Swellendam lichten do genoemdo

Beschrijvingspunten toe, die door hen zijn iugeleverd, waarna eerstgenoemde voor
stelt, en laatstgemeldo zich or mode veroenigt, “dat do aanbeveling, in paragraaf
vijf van hot Rapport, wordo aangenomen.”

Be Predikant van Carnarvon, met dien van Riebeek West, beveelt hot volgendo
amendeineut aau: “ Ten aaiizien van do wijzo, waarop hot Admissie-Examen
moot worden afgenomen, vereenigt zich do Vergadering met hot govoolen van do
Commissie voor dat Examen voor hot wostelijko dod der kerk, naniolijk dat eon
Admissio-Exameii, dat alloen schriftolijk afgenomen wordt, geenszins aan hot dod
zou beantwoorden.”

blijft :onveeanderd Do Vergadoring neemt dit ~imondement aan.
In den loop der diseussie over bovongenoemd punt verschijnt do Predikant van

George voor hot eerst ter Vergadering.
Na do pauze nomon do Prodikant van Namaqualand en do afgevaardigde Ouder

hug dozer gemoente hunne plaatsen in, nadat eerst hot credentiaal van laatstgemelden
was gelozen en goedgekourd, waaruit blijkt dat hij, do Brooder H. Coetzee, ale Prima~
rius was benoemd.
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Eon protest van den Predikaut van Durban, tegen de bes1~iiten, die genomen
zijn in zako do afvaardigiug van den Moderator uaar hot Presbyteriaansche Concilie,
wordt gelezen. Zie Bijiage.

Dc zosde paragraaf van het Rapport der Commissie handelt over Nos. 61 en 62 EeL Proponents-Exa.

van het Ontwerp. Daarin beveelt zij aan “dat hot Proponents-Examen zich over menzal3lageaclnren.

drie dagen uitstrekken, dochniet geheel schriftelijk zal zijn. Slechts do laatste dag
van hot Examen zal aan een mondeling onderzoek ~vorden besteed.”

Na toolichting van zijn voorstel stelt de Predikant van Somerset Oost, onder
steund door dien van Swellendam, voor: “Ret Proporients-Exarnon worde schrif
telijk afgeneinon.”

Be Predikant van Caledon, met den eersten van Kaapstad, wil: “dat do aaube
veling der Commissie worde goedgekeurd.”

Eij do stemming vorklaart zich do meorderheid vóór dit ainendement.
Be zoveudo paragraaf beveolt do aannoming van No. 123 aan, “indion dc

daartoe benoodigdo fondsen kuunen worden gevonden.”
Do Predikant van Carnarvon stolt nil, na toolichting, en met ouderstouning van Prijs~-ragen nan heb

dien van Clanwilliam, voor : “Do Synode verzooke de I-bog Eerwaarde Professoren ~~~jtm ult te

van:het Theologisch Seminarium om jaarlijks cone prijsvraag uit te schrijven om door
H. H. Studenten bij wijzo van verhandelingen to worden beantwoord, van welke
(verhandelingen) ééno, twee of drie, naar ordo van verdienste, bekroond kunnon
worden met eeroprijzen “—welk voorstel door do Vergadering aangenomen wordt.

Daar hiermodo hot Rapport over hot Theologisch Seminarium afgehandelcl i5, Papportover de Zen

wordt het Versiag van do Commissie over do Zending gelozen en besproken. ding.

Be eerste paragraaf beoordeelt Nos. 45 en 46 van do Boschrijvingspunton, en
stelt, naar aanleiding daarvan, voor Wetsartikel 177 aldus to wijzigen : “Jongelingen;
die behooftig zijn on bogoorig zich voor hot Zondiugwerk to laten voorbereiden,
zullen, na zicli claartoe b~j cone dor Zending-Commissi~n verbonden to hebben, cone
som ontvangen van £15 jaarlijks, voor drie jaren, en voor nog tweo jaren cone som
niet to bovengaande £30. En bijaldien zij zich na korten tijcl aan hot werk out
trekken, zullen zij, naar goedvinden der Zending-Cominissio en naar evenredigheic[
van den tijd, verpligt zijn vergoeding- to goven van hetgeen aan hen ten kosto is go
legd. Be middelen hiertoe to dragen door de kas van do Binnen-of-Buitenlaridseho
Zending, naar dat do applicant wil arbeiden of voor de Binnen-Of J3uitenlandscho
Zending.”

Be tweede Predikant van Kaapstad, ondersteund door den Predikant van
flitenhago, wil dat do aanboveling van hot Rapport zal worden aangenomen.

Do Predikant van Villiersdorp, ondersteund door dcii eersteu Predikant van Ondersteuning

Kaapstad, wenscht dat, als amendeinent, zal worden goedgekourd: “ Ret worde aan h~behoeftigen, die

de Zending-Coinmissi~in opgeclragen, oin geschikte jongeliugen naar behoefte en willen wijden.

vermogen in hunno studi~n als zendlelingen to ondersteunen.”
Bit amendement wordt met 44 tegen 43 stemmen aangenomeu.
Be tweedo paragraaf bespreekt Nos. 47, 48 en 49 van hot Qntwerp ; en do

derdo No. 50. Boido paragrafen worclen to zamen overwogen.
Be inzenders dor hier genoemcle Beschrijvingspunten lichten die too, welke toe

lichting voortduurt totdat hot tijd is doze zitting to sluiten. Do discussie woi-dt
derhalve tot morgen verdaagd.

Do Predikanten van Willowmore, Tarkastad, Philipstown, Bredasdorp e~i
Philadelphia, en do Ouderlingen van Philadelphia, Ladysmith, Zwartland, Fransch—
hock, Wijnberg, Riebeekskasteel en St. Stephens hebben doze zitting niet bijgowoond.

Na hot lozen der Kiadnotulen, wordt hot dankgebed gedaan door den Predikant
van Montagu.

Geresuineerd en onderteekend op heden, den 25sten October 1876.
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TWAALFDE~ZITTING.

Woensdag, den 25sten October 1876.

Dc Vergadering wordt met gebed geopend door den Predikant van TJitenhage,
waarna de Notulen der Elfde Zitting worden goedgekeurd en ondertoekend.

Do Voorzitter deelt aan de Vergadering mede dat hij aau de Ouderlingen van
Laclysmith en Oalitzdorp verlof heeft gegeven, om iiaar huis terug te keeren, daa.r
dit door onvermij delij ke omstandigheden noodzakelij k werd gemaakt.

BroederlijkonderhOUd Ret onderwerp voor bet Broederlijk Onderhoud voor dezen dag : “Godsdienst
en On- en Onderwijs “, wordt door Professor ~viurray ingeleid en daarna door de heide an

dere Referenten Di. G. W. Stegrnann Jr. en J. H. Hofmeyr besproken.
Na hen voeren nog het woord Di. MeCarter, Dr. Robertson., Du Plessis,

Neethling van Stellenbosch, en de Moderator; en de Ouderlingen Ross, Cloete en
Truter.

Ds. Luckhoff gaat vóór het sluiten der Morgenzitting, op verzoek van den
Voorzitter, voor in het gebed.

Na de pauze wordt door den Predikant van Mosselbaai als punt van orde voor
gesteld: “Van aanstaai den Donderdag den 26sten, en voor het vervoig, avondzittingen
van 7 tot 9 uur alle avonden behalve Maandag en Zaturdag. ‘s Zaturdags zitting
tot 12 uur. ‘s Maandags om 10 uur des morgens met het werk ecu aanvang te
inaien.”

Avondziaingen. Na eenigo discussie wordt door den Predikant met den Ouderling van Richmond
aanbevolen en door de Vergadering aangenomen : “Er worden ook zittingen ge
houden op Woensdag en Vrijdag avond; en Maandag morgen, ten 10 ure.

Do Assessor verzoekt aanteekening dat hij in de minderheid gestemd heeft.
Do disc~ussie over het Rapport van de Commissie over do Zending wordt flu

voortgezet.
Do Predikant van Villiersdorp, gesecondeerd door den Ouderling van Suther

land, stelt voor, dat do aanbeveling der Commissie aangenomen worde.
Voorgestelde ~ij~i- Do Predikant van Prins Albert met den Ouderling van Paarl wil claarentegen
~82. van Artt. 181 en “Art. 181 blijve, met sleehts elkeen in kern to veranderen. Art. 182 leze clan:

wordt or bij eene dozer Commissi~n door iemand daartoe aanzoek gedaan, die dozen
graad niet heeft verworven, dan zal zij den Applikant verlof geven tot het afleggen
van hot Zendelings Examen voor haar, in Art. 108 van het Reglement op hot onder
wijs genoemd.”

Do Predikant van Carnarvon met dien van Simonsstad : “Beschrijvingspunt
48 worde aangenomen. In 182 worde het woord ‘heerlijk’ weggelaten; en in
plaats van ‘Art. 5 van het Reglement op het onderwijs’ wordè gelezen ‘Art. 108.’
Voorts worden de woorden in Art 186 c ‘na daartoe do toestemming van de Synodale
Commissie ontvangen te hebben,’ geschrapt.”

Do eerste Predikant van do Kaapstad met den Predikant van Namaqualand
“Art. 181 van het Reglement op do Zending worde geschrapt; en Art. 182 worde
aldus veranderd : Van elk ecu die verlai~gt als Zendeling to worden toegelaten, wordt
vereischt, dat hij zich, voor de daartoe benoemdo Commissie, aan bet Zendings
Examen onderwerpt.”

Als punt van Orde wordt door den Scriba, ondersteund door den Predikant van
Montagu, voorgesteld, dat bij do discussie over dit verslàg Art. 12 : 15 buiten
werking gesteld wordo. Do meerderheid verklaart zich tegon dit voorstel.
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Be discussie duurt uog voort ala liet tijd tot adjourneren is.
Afwezig zijn op heden geweest, de Predikanten van Napier, Tarkastad en Bredas

dorp; en cle Ouderlingen van Wijnberg, Philadelphia, Riebeekskasteej en St Stephens.
Be Kladnotulen worclen gelezen, en het clankgebed gedaan door den Ouderling

van Beaufort West.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den 26sten October 1876.

DERTIENDE ZITTING.

Dondei’clcig, den 26sten October 1876.

Ret gebed worcit gedaan door den Predikant van Wil!owrnore, waarna de No
tulen van do Twaalfcle Zitting worden geresumeerd en onderteekend.

Be Voorzitter deck cler Vergadering mede dat hij berigt heeft ontvangen va~
den Kerkrneester, dat dit gebouw op aanstaanden Vrijdag avond veer dc Avond
zitting niet beschikbaar zal kunnen zijn, van wege eenige noodzakelijke voor
bereidingen voor het Hervormingsfeest op Zondag.

Be Predikant van Craclock stelt ala punt van orde voor Art. 12 : 15 worde Art. 12:16 gewijzigd.

gewijzigd, als volgt : “Geen lid dei~ Vergàdering zal over dezelfde zaak meer dan
eens bet woerd voeren, tenzij ter explicatie en b~j bet indienen van ecu amencle
ment.” Ondersteund door clien van Stellenbosch, wordt dit voorstel aangenomen.

Be diseussie over paragrafen 2 en 3 van bet verslag over do Zendmg wordt Discuesie over Zen.

voortgezot. ding voortgezet.

Be Assessor, ondersteund door den Predikant van Albanie, levert iiog dit
amendement in: “Bat zij, die den graad van Kandidaat tot de Heilige Dienst uiet
hebbon verkrogen, na bewijs te hebben geleverd, van zich ten minste twee jaren
aan bet Theologisch Seminarium op de theologie te hebben toegelegd, ~f door eene
Ringsvergaclering àf door bet Collegie van Examinatoren veer Kandidaten tot de
Heilige Bienst, zullen wordell geexaniineerd.”

Bij de stemming wordt bet amendement van den Predikant van Cainarvon Artt. 181 en 182 ge
met 79 stemmen aangenomen, lllet deze wijzigmg : “in plaats vafl ü~i~
Art 108 genoemd,’ worde gelezen ‘ iS2jnoclale Zencling (Jominisse~n.’

Be vierde paragraaf berinnert er aan dat No. 51 van liet Ontwerp naar do
Regtscommissie is verwozen.

Be vijfde paragraaf bandeR over No. 72, dat eene wetsverandering in Art 179.
b en c voorstelt, alsmede over No. 116 ; en beveelt eene gewijzigde redactie van
Art. 179 aan.

Na toelichting van beide genoemde Beschrijvingspunten door de Predikaliten van
Swellendam en Simonsstad, wordt door eerstgenoemdon, ondersteund door den
eersten Predikant van Kaapstad, voorgesteld : “Art 179 worde met betrekkiiig tot Art. 179 gewijzigd.

b en c aldus veranderd : b. ~IU zal van tijd tot tijd in elke gemeente van den Ring do
vrienden cler zolldmg bijeenroepen en hen tot meerdere belaiigstelling in doze zaak
aansporen; en zal vooral zorgen dat or HulpZendiir~genootscba1ipen in do ver
scheidene gomeenton gestieht wordon.

c. Waar or behoefto aan zendingsarboid in cone gemeente bestaat, of bet zen
dingswerk niet naar wenseli verrigt wordt, zal bij dit dadolijk ter kemiis van do
Zendingscommissjo brengen, en in overleg met liaar zoodlanige stappen nomen,
ala voreiscbt mogen worden.”
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Do Predikant van Simonestad met den Ouderling van Murrayslurg wil hover,
dat de aaubeveling cler Oommissio op chit punt worde goodgekeurd.

Ret arnondernent wordt verworpen, en het voorstel met eone groote moerder
heid aangenomell.

Dc Predikant van Durban verzoekt aantoekening dat hij in de minderheici go
stemcl heeft.

Rationa~i benoomd, Do Voorzitter benoemt nu do Rationarii, om de Boekeu van den Qu~stor Synodi
na te zien, namehijk

IJit den Ring van Kaapstad, den Ouderliug van Paarl.
IJit don Ring van Tulbagh, den Predikant van Pikotberg.
Uit den Ring van Swellendam, den Predikant van Riversdale.
Uit den Ring vaii. Graaff-Reinet, den Predikant van Middelburg.
IJit den Ring van Albanie, den Predikant van Maclean.
Uit den Ring van Beaufort, den Predikant van Carnarvon.
TJIt den Ring van George, den Ouderling van George.
lit den Ring van Burgersdorp, den Ouclerling van Burgorsdorp.
Na de pauze wordt do zesde paragraaf van hot Rapport besproken. Do Corn

Algemeene Zendinge- missie boveelt aan, dat de benooming van eenen Algemeenen Zendings_Inspector tot
Inspector. de volgende Synode blijve overstaan.

Op voorstel van den Predikant van Montagu, ondersteund door dion van
Simonsstad, wordt do behandeling van dit punt uitgesteld, tot na do bespreking van
het voorstel over do aanstelling van eenen Superintei~deiit van Onderwijs.

Do zevende paragraaf blijft overstaan tot morgen.
Do achtste paragraaf bespreekt No. 117. Do aanbovoling van do Commissie

Jongelingen op to wordt aldus gewijziod aano~onomen : “ aai~ do Inspectoron van Zending en Onder—
wekken tot de dienst .. • ~. .

desHeeren, wijs in do verscheidene Ringen in hot bijzondor, en alle plaatsehjke leeraren die
belang stellon in den bloei der kerk, is mode opgodragon, jongelingen op to wekkon
tot do dienst des Roeren in do vorsehillendo botrekkingen van leeraar, zendeling
en ondorwijzer.”

verslagenuithetzen- Goedgekeurd wordt insgelijks do volgendo aanbevohing in de negonde para
dingveldieKe~k- graaf: “dat or gereg~lde verslagen van uit hot zondingveld onzer kerk in do Kerk

bode gegoven worden.”
Ordening van den Do Vergadering gaat nu over tot Hoofdstuk II. 1, ~Tan hot Rapport, hetreffonde
Heer Wimmer de zaak van den Hoer Wimmer.

Do Prodikant van Cradock, ondersteund door dien van Uitenhago, stelt voor
“Met hot oog op hot besluit hedon door doze Vergadering genolnon botreffende
Artt. 181 en 182, wordo do vordere bohandoling van hot aanzook, om do ordening

de Binnenland- van den Hoer Wimmer, in do handen van do Binnenlandseho Zendingcommissio
echo zending-Coin- o-ostold”
missie verwezen. b Do Assessor, ondersteund door denPiedikant van Darling, wil daarentogofl: “Do

correspondentie van do Synodale Commissio wordo golezen, opdat hot bhjke op welke
gronden do Synodalo Commissie do ordening van den Hoer Wimmer heeft afgekeurd.”

Na do verwerping van hot amendenlent wordt hot voorstel aangoflomOfl.
AanzoekvafldenHeer Hoofdst. II : 2, verwijst naar do zaak van den Hoer Dompers, en berigt dat
Dempers. toostemming tot z~jn Examell gegoven is, door do Synodalo Commissie.
Commissi~n voor bet Roofdst. II : 3, bovat cone aanbeveling om do Coinmissiën tot hot afnemen van
Zendtn~-Examen zul- 1 r7 1•
len nit 5ledenbestaan. net ~ollciings-examen aan to vullen en to vermoerderen.

Op voorstel van den tweedon Predikant van Kaapstad, ondersteund door den
Ouderling van Murraysburg, wordt oerst besloten : “ dat elko dor corninissiëfl
tot hot afnemen van hot examen voor godsdienstOnd0r~Thiz0r nit vijf loden
bestaan zal.”
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Daarna wordt door dezelfde loden voorgesteld “dat het examen voor zendelingen
aau doze Commissiijn opgedragen zal blijven.~’

Do Assessor, ondersteund door den Predikant van Somerset West, wil dat het
examen zal afgenomem wordeii door do Ringen, waaronder do Examinandi sorteren.

Dc Predikant van Albanio met den Ouderling van Alexandria daarentegen ver
langt, dat dit examen ingesteld zal worden door het Collegie van Examinatoren voor
Kandidaten tot do Heilige dienst.

Beide amendementen worden verworpell, torwiji het voorstel aangenomen wordt.
Hoofdst. III. 1. a tot h, liandelende over het Versla~g van de Buitenlandsehe Vers1agvandcBui1en~

Zendiiigeommissie, wordt gelezen en besproken. laudscbe Zenc1ingcom~
D~ Predikant van Villicrsdorp, ondersteund door dien van Piketberg, dient hot

volgende voorstel in : “Do Synode drukt hare blijdseliap nit over den zegen, die
zoo rijkelijk rust op den arbeid onzcr Broeders Zendelingen, zoo in hot Transvaaische
als onder de Korannas. Dat ecu der zonen des lands in het Transvaalsche zich aan
het werk der zending daar wijdt, acht do Synode eon zeer verblijdend teeken; on zij
hoopt dat dit voorbeeld door velen gevolgd zal worden, Do Synode verzekert de
Broeders Zendelingen van hare hartelijkst~e sympathie in hunnen heerlij ken, moeijehij
ken en zegenrij ken arbeid.”

Met dit voorstel vereenigt zicli do Vergadering,
Near aanleiding van eenige aanmerkingen over eon gedeelte van hot Versla~g van

de Buitenlandsehe Zendingcommissie doet de Actuarius, ondersteund door dcii Ouder
ling van Riversdale, hot volgende voorstel : “Daar voor doze vergadering geene
stnkken zijn em haar behoorhijk bekend te makon met do behiandehing can de Fransehe FraEsche en Zwitser
en Zwitserselie zendehingen aangedaan door do Regering van de Zuid Afrikaansehe~
Republiek, waarop het Rapport van do Buitenlandsehe Zendingeommissie wijst, ~~vaaische Repu~
zoo spreekt zij over doze zaak geen gevoelen nit.”

Do disc’ussie hierover duurt nog voort als bet tijd tot adjourneren is.
Een protest van den Predikant van Victoria. West, tegen het besluit in do zaak

van den Hoer Wiminer, wordt gelezen.
Eene kennisgeving wordt ontvangen van den Predikant van Glenlijnden, dat hij

verliinderd wordt deze Zitting der Synode bij to wonen.
Dc Voorzitter berigt dat hij can den Predikant van Heidelberg verlof heeft ge- Ds. Daneel naai huis

geven om near huis terug to keerell; daar hij tij ding heeft ontvangen van do ernstige gei’oepen.

ongesteidheid van ecu zijner kinderen.
Bij deze Zitting zijn afwezig geweest do Predikanten van Bredasdorp en Alex

andria on do Ouderhingen van Philadelphia, Wijnberg en Riebeekskasteel.
Do Kladnotulen worden gelezell, waarna het dankgebed gedaan wordt door den

Predikant van Namaqualand.
O-eresunieerd en onderteekend op heden, den 27sten October 1876.

VEERTIENDE ZITTJN~

J7i’z~’y’dag, den 27sten October 1876.

Be Predikant van Calvinia doet hot gebed.
Do Notulen der Dertiende Zitting worden goedgekeurd en onderteekend.
Naar aanleiding van cone vraag, door den Ouderling van Paarl gedaan, wordt

8
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op voorstel van den Seriba, ondersteund door den Predikant van Narnaqualand, be-
Do nudero boeken aan sloten, dat aan do Rationarii gisteron be~oemd, ook hot auditeren van do boeken van
~g~ationaril overhan den Quaestor van hot Predikanten Weduweufonds, aismede van die van den

Ponningmeester van hot Synodale Sehoolfonds opgedragen zal worden.
De Fransohe zendelin- Do diseussie over Hoofdst. III, 1 a tot k wordt flu voortgezet, en vooral over
gen enz. dat punt in hot Verslag~der Buitei~landsehe Zendingcornmissio, waarop hot :voorstel

van den Aetuarius ziet.
Do eersto Predikant van Kaapstad, ondorsteund door den Predikant van Stollou

bosch, stelt als amondement voor : “Do \Tergadering bosluit om in haar antwoord
op hot schr~jven van do Conferentie der Fransehe Zendelingen in Basutoland, met
liet oog op de tijdelijko mislukking der Zending riaar do Barjai en op do tijdelijk~
staking van hot work der Zwitsersehe Broeders, hare hartelijke doelnoming uit to
spreken, en hare hoop uit to drukken dat oerlang hot prijzonswaardig voorneinen oin
hot Evangelic onder die stammen to verkondigen voorspoedig ten uitvoer gebragt,
en hot work, zoo daar, als binnon do Transvaal, met don rijksten zegen bekroond
mag worden.”

Besluit. Hot amondement wordt vorworpon, en hot voorstel aangenomon.
Aanteekening dat zij in do minderheid gostemd hebben verzoekon do Predikan

ten van Cradock, Richmond, Stellenbosch, Villiersdorp, Simonsstad, do eerste van
Kaapstad, van Calodon, Willowmore, Robertson, Hanover, Montagu, Sutherland,
Piketberg, on Cores; en do Ouderlingen van 1-Ieiclelberg, Richmond, Franschhoek
en Montagu.

Hoofdst. III, 2, a tot ci, wordt nu gelozon.
Op voorstel van don tweedon Predikant van Kaapstad wordt besloten aan do

aanboveling van do Commissie to voldoen, cm den dank der Vorgadering aan do
beido Zondingeommissi~u, en vooral aan haren wakkeren Socretaris on Penning
moester, den Predikant van Stollonbosch, too to brongen, en wel door hot opstaan
van do loden.

Zendiug onder Israel Do zevonde paragraaf van hot Rapport, die betrokking heoft op No. 155 van
hot Ontwerp en gisteren is blijven overstaan, komt nu tor sprake.

Do Predikant van Villiorsdorp lieht zijn Besehrijvingspunt toe, en doet, met
onderstouning van dien van Namaqualand, eon voorstel, dat ten dod hoeft don
zondingsarbeid onzer kork ondor hot yolk Israel voor onze gemeenton te brongen.

Voor rapport aan eene Onder do bespreking dozer zaak komt hot der Vergadering wenschelij k voor cone
Commissie opgedra- Commissie to bonoemen oin het ingeleverdo voorstol nader to overwogon, en advios uit

to brengon. Nadat daartoe bosloten was, worden do Predikanten van Swollendam,
Caledon en Lady 0-roy met don voorstollor als hare loden aangestold.

Geldelijk versiag van Daar hot geldelijko versiag van den Penningmeoster der Zending nog niot
de Zendingcommissie. afgedrukt was, toen hot bohandelde Rapport word opgestold, wordt aan dezolfdo

Commissio opgedragen ook daarover to rapportoren. Daarbij wordt doze Commissie
nog vorzocht, in voreeniging met do Binnonlandseho Zondingeommissie, hare aan
daeht to wij den aan die punten van hot verslag dozor Commissie, weilco in hot tor tafel
liggendo Rapport niet opzettelijk zijn bohaudold, en waarop door eon paar harer loden
is gewezon.

No. 127 van hot Ontwerp : “Dat or cone Specialo Commissio worde bonoemd,
om, met overleg of bohulp van eon of moor bevoogde rekenmeestors, onz.,” wordt, op
verzoek van den voorstoller, den Predikant van Durban, ter sprake gebragt, on, na
tooliehting, door horn, ondorsteund door den Predikaut van Darling, als voorstel ingo
leverd.

Na do pauzo wordt bosloten do verdere bohandeling van dit voorstol to laten over
staan, totdat hot Rapport van do Cornmissio over hot Seminarium ovorwogon wordt.
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No. 139. “Bij Art. 83 worde gevoegd: met zoodanige aanmerking als zij, in hot Are. 83 gewijzigd.

belang der fondsen, mogen noodig oordeelen,”—wordt, met toestemming der Vor
gaderiiig en op zijn verzook, door den Predikant van Cradock toegelicht en voorge
steld. Onderstound door den Predikant van Burgersdorp, wordt het aangenomen.

Aan de orde is nu het Rapport van de Oommissio ter overwoging van het ver- verzoek van do Vrijc~

zoek der Vriie Gomeente te Aliwal Noord om als cone nieuwe °‘emoente dor Neder- Gemeente te Mj~v
Noord.duitsehe Gereformoerde Kerk erkend te wordon.

Dc Commissie rapporteert dat zij Nos. 81, 99 en 100 van het Ontwerp, en de
daarmede in verband staande stukken, onder hare aandacht heeft gohad, en beveelt
aan dat:

“a. Do Vrije Gemeente erkend en opgenomen worde als eeno tweede gemeente
der Nederduitsehe Gereformeerdo Kerk ; on

b. Eene Commissio door de Hoog-Eerwaarde Synode worde benoemd om de
zoo zeer gowensehte vereeniging to bowerkstelligen.”

Do Predikant van Willowrnore, ondersteund door den Ondorling van Heidelberg,
stelt voor, dat do aanbevelingon van het Rapport aangenomon worden.

Do grooto moerderheid vereenigt zich met hot voorstel. Toegeetaan.

Be Commissie, heden morgen benoemd em hot voorstel van den Predikant van Z~r ding onder Iora&,

Villiersdorp, in zake cone Zending ondor israel, to overwegon, levert flu bij wijze
van Rapport, hot volgondo voorstel in : “Hot wordt aan cone Commissie op
gedragen om doze zaak: do Zending ondor IsraCi, op behoorlijke wijze ondor do
aandacht der gomoenten to brongen, bij do eorstvolgendo Synodale Vergadering
versiag van hare werkzaamhoden to doen, en, zoo mogolijk, eon bepaald plan van
eigenen arbeid tor tafel to loggon. Inmiddels stouno do Coinmissie bestaanden
arbeid ondor Israel uit golden, die door haar zullen wordon ontvangon, on doe daar
van op do gewone wijzo vorsiag in hot officieol orgaan der kerk.”

Bit voorstel wordt gedaan door don Predikant van Villiersdorp, en ondersteund
door clion van Swollendarn.

Door den Assessor, gesecondeerd door den Predikant van Prins Albert, wordt
als amendement aanbevolen dat do laatste voizin van hot voorstel woggelaten
worde.

Bij do stemming krijgen boidon voorstol en amendemont even vole stemmen, Besluit.

weshalve do Voorzitter, op grond van Art. 12, 11, d, zijno beslissonde stem uitbrengt
en wel ton gunste van hot voorstel.

Eon tweodo Rapport van do Rogtscommissie wordt ingeleverd. Daar or eon Eene vraag van do

punt in voorkomt, waaromtront do Cominissie cone spoodigo uitspraak wenscht, Regts-commtssie.

wordt besloton dat punt, dat ondor paragraaf cirie voorkomt, dadolijk to bohandelon.
Daarin wordt gehandold over No. 20 van hot Ontwerp: “Klagto van don Predikant
en Kerkoraad van Durban tegen do handelwijzo en besluiten van don Kaapstadschen
Ring, ouz.” Na hot voorlozon van dit clod van hot Rapport, hotwolk do Commissie
besluit met do modedeeling dat zij hot noodig geaeht heeft “em hot ter beslissing
aan do Synode voor to leggen, of doze zaak door do Commissie, al dan niet, in
behandeling zal worden genomen “—antwoordt do Vorgadoring bevestigencl op de
gedane vraag.

Dc Concept-antwoordon op do brieven van Ds. Maeder onz. worden flu over- Antwoorden op bri~~
von van zusterkerken.‘~yogen.

Dat aan don Zendoling Maoder wordt goedgokeurd.
Bat, daarentogon, aan do Franseho Zendelingon in Basutoland geoft aanleiding

tot eenigo diseussie. Bij meerdorheid van stonimen wordt hot ochtor in zijn geheel
aangenomen.

Aanteekening dat zij in de ininderheid gestonid hebben verzoeken do Predikanten
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van Uitenliage en Prins Albert, 011 do Oudorling van Calvinia ; en van protest
do Predikanten van Victoria West en Darhng.

Be antwoorden aan do Nederduitsch Gereformeercie Kerk in de Transvaal en
aan do Gerelormeerde Kork in Fraiikr~jk worden insgelijks goedgekeiird, hot laatstc
oncler bepahing dat hot, in het Hollandsch gesehreven, zal worden verzonden,
nadat het eerst door eene Commissie, bestaaiide nit do Predikanten van Uitenhage
en Robertson, zal zijn gewijzigd in een paa.r voizinnen, die mmder nauwkeurig z~n
uitgedrukt.

Do Predikant van Villiersdorp wordt als Voorzitter benoemd van do Commissia
voor werkzaamheid onder Israel.

~Dezo Zitting hebben niet bijgewoond de Predikant van Breclasdorp, en de Ouder
hingen van Wijnberg en RiebeekskasteeL

Be Kiadnotulen gelezen zijnde, wordt doze zitting gesloten, na hiet dankgebed
door den Ouderling van Wellington.

Geresumeerd en onderteekend op heden, den 3Osteu October 1876.

VIJFTIENDE ZITTING~

]Jfaamclag, c/em 3Ostem October 1876.

Do Vergadering wordt met gebed geopend door den Predikant van Robertsori~.
waarna do Notulen der Veertiende Zitting goedgekeurd en onderteekend worden,.

Kennisgeving wordt ontvaiigen van de Predikanten van Victoria West cii
Jansonville, dat zij door ongesteidheid verhinderd worden do Vergadering heden bij
to woneri.

~rs1ag van deRegte. Nu komt in behandehing paragraaf 2, van het Rapport van do Rogtscommissie,.
conisie. handelonde over No. 16 van hot Ontwerp.

Do Predikant van Worcester met dien van Namaqualand ~telt voor dat do aan
beveling van do Commissie aangenomeu worde. Met dit voorstel vereenigt zich do.
meerderheid.

Het gelijktijdig ai~- Daar paragraaf 3 reeds in do laatste zitting is behaudeld, komt paragraaf 4 in
van zwage~n ~ discussie. waarin besproken worden No. 24 van hot Ontwerp over liet gelijktijdig

den kerkeraad. . .dienen van zwagers in den kerkeraad; eu ccii dergehjk bezwaar later ingekomen van
eon rustond on drie dienstdoende loden des kerkeraads van Bredasdorp.

Do Ouderling van Murraysburg, gesecondeerd door dien van Cradock, stelt yoUr
dat de aanbeveling der Commissie, om namehijk doze zakon naar do respeetieve Rin
gon van Graaff Reinet on Swehiondam to verwijzen, worde aangenomon.

Met dit voorstel stemt do ineerderheid in.
Het bedanken van Paragraaf 5, handelendo over No. 42 van hot Oiitwerp, wordt nu o’elezen. D&
eenen leeraar dooz . . . . . b
aijue gemeente. Vergadering besluit hiermedo in overwegmg to nemen Nos. 40 en 41, die allen be-

trekking hebben op hot bedanken van eoneu looraar door zijne gemeente.
Do Assessor met den Predikant van Richmond stelt, overeenkomstig do aaii~

beveling der Commissie, voor: dat do memorialisten verwezen worden naar het Be
sluit dor Synode van 1873 ~vido Acta Synodi bi. 32).

Do Ouderling van Calvinia met dien van Napier wil : “dat leeraar on gemeente
in gehijkheid mogen gesteld worden, ten opzigte van cone bedanking.”

Do Predikant van Montagu met den Ouderling van Cradock daarentegen : “dat or
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eene Commissie benoemd worde om te onderzoeken, wat ten aanzien van deze
zaak het gebruik is bij andere Gereforineerde Kerken, en hieromtrent nader te
rapporteren.”

~De Predikant van Piketberg met den Ouderliug van Beaufort West wil : “do
Synode besluite de behande1ii~g van dit onderwerp nit te stellen, tot dat de Regts
commissie eerst haar Rapport over Nos. 40 en 41 van het Ontwerp zal uitgebragt
hebben.”

Daar bij de stemming liet voorstel en het amendement van den Predikant van
Piketberg beiden 41 stemmen op zich vereenigd hebbeii, beslist de Voorzitter ten
gunste van hot laatste.

Na de pauze wordt paragraaf 6 van het Rapport, liandeleude over No. 43: ‘Me- Momorie nit do go.
morie van 179 personen nit de gemeente Victoria West, enz.,” uitgesteld tot dat de meente ~ictoria West.

Predikant van die gemeente zal kunnen tegeuwoordig ziju.
Aan den Ouderliiig van ]V[urraysburg en den Predikant van Caruarvon wordt ~oprste11en tot Re

verlof gegeven tot terugtrekking van voorstellen tot revisie, die bij eene vorige visie ternggetrokken.
zitting door hen waren ingeleverd, namelijk door eerstgemelden van het besluit in
zake de gemeente Calvinia, en door laatstgenoemdeu van het concept antwoord op den
brief aan de Fransehe Zendelingen in Basutoland.

No. 75 van hot Ontwerp wordt met toestemming van de Vergadering door den
inzender teruggenomen.

No. 77. “Aan hot einde van a, Art. 77, enz,” wordt door den Predikant van
Cradock toegelicht en voorgesteld, en door den Ouderling van George onderstenud.

Dc Ouderling van Calvinia met den Predikant van Riversdale wil dat het. voor
stel aldus. luiden zal: “Aan het einde va~ a, Art. 77, worde bet vdlgende toegevoegd : Toevoegsel can Art

“om, indien mogelijk, biunen eene maand na do sluiting der Synode in het Wetboek ~
to zijn opgenomen en door den druk verkrijgbaar gestelci.”

Met dit ameudement vereenigt zich de Vergadering.
No. 78, “Is do naamteekeuing van den Actuarius Synodi noodig, om authenti- Ret Wetbook rnoetf~

citeit te geven aan hot Synodale Wetboek? “ wordt toegeliclit door den tweeden ~ek~ worden.,

Predikant van Kaapstad, en door do Vergadering bevestigond beantwoord.
No. 79, Over het kiezen van do verschillencle commissien met geslotene stem- Voorsbei om cUe per.

brietjes, geeft, na toelichtiug, aauleiding tot dit voorstel van den Predikant van
Mosselbaai, ondersteund door dien van Tulbagh : “Alle permanente commissies hrieljes te kiezen.

zullen door do Synode met geslotene stembriefjes moeten gekozen worden.”
Met eeue groote meerderheid wordt dit voorstel verworpen. Verworpen.

Be Predikaiyb van Tulbagh verzoekt aanteekeniug dat hij in do minderheid
gestemd beeft.

No. 76, “Do Synode bepale dat or jaarlijks door den Archivarius Synodi, na Jaarlijksehe statistic
r .. - ken te leveren doorafloop der Rings- en Synodale ~ ergadermgen, eene vergelijkende statistieke opgaaf den Aichivarius.

in het offlci~ele orgaan der Kerk gepubliceerd worde,” wordt door den eersten
Predikant van Kaapstad toegelicht en voorgesteld. Ondersteund door den Actuarius
wordt hot aangenomen.

Do Scriba met den Predikant vaii. Villiersdorp stelt nu voor dat er cone Commissie Hoe de noodige in-
- hchting te bekomen?benoemd worde, ten emde to ovorwegen langs welken weg do Actuarius hot best in

hot bezit van do noodige inliehtingen, ter voldoening aan dit beslint, han worden
gestold.

Met dit voorstel vereonigt zich do Vorgadoring.
Op voorstel van den Prodjkant van Cradook wordt hot dozer Commissie tovens

opgedragen to overwegen, hoe op do best mogelijke wijze eone statistiek van out
vangston en uitgaven in do versehillende gomeenten onzer Kerk to verkrijgen, en
indien mogelijk een bepaald plan aan de Vergadering voor te leggen.

9
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Als leden dezer Commissie worden benoemd : de eerste Predikant van Kaap
stad, de Aetuarius, en de Predikanten van Mosselbaai, ~Lady Grey en Cradock.

Commissie ombij het No. 82, “de Synode bepale dat er in elken Ring eene Commissie worde benoemd,
¶~ ten einde, waar vereischt, de kerkeraden en gemeenten behulpzaam te zijn to~ liet

pen. daarstellen van een Predikants Fonds, en te zorgeii voor een behoorlijk Predikants
Salaris,” wordt voorgesteld doo~ den Predikant van Montagu ; en, na ondersteuning
van den Onderling van Clanwilliam, door de Vergadering goedgekeurd.

Voorgestelde toepas- No. 80, “ Art. 14 : 5 worde ook toegepast op de zamenstelliug van alle staancle
~sng van Art. 14: a Commissiën door de Synode benoemd of gekozen,” wordt, ha door deze beide in

zenders te zUn toegelieht, door den Assessor voorgesteld en door den tweeden Pro
dikant van Kaapstad ondersteund.

Be Predikant van Montagu geeft kennis van con amendement, chit hij, van wege
het late uur, morgen hoopt in to leveren.

lieden zijn afwezig geweest de Predikanteii van Somerset West, Riebeek West,
Noorder Paarl, Willowmore, Ropefiold, Philadelpina, Beaufort West, Lady Grey, en
Tarkastad ; en de Ouderlingen van Simonsstad, Somerset West, Philadelphia en
St. Stephens.

Na hot lezen der Kiadnotulen wordt hot dankgebed godaan door den Ouderling
van Hoopstad.

Geresumeerd en oiiderteekend op heden, den 3lsten October 1876.

ZESTIENIJE ZITTING.

D~ngsdag, den 3lsten Oetohei~ 1876.

Be Ouderling van Swellendain doet hot gebed.
Nadat de Notulen der V~jftiende Zitting geresnmeerd en onderteekench waren,

wordt do diseussie over No. 80 van hot Ontwerp voortgezet.
Be Prodikant van Montagu levert hot amendoment in, waarvan hij gisteren

heeft kennis gegoven, dat gesocondeerd wordt door den Ouderling van Rumansdorp,
~Zarnenste1Iing van en aldus luidt : “ In do zamenstelling van commissieii, die door dc Svnode worden
Co~rnissiPn. benoomd, worde door haar als regel govolgd doznlken tot loden dier co1nmissi~n to

kiezen, die door do Vergadering daartoe als do gosehiktsten worden besehiouwd.”
Met 36 stemmon wordt cut amenclement aangenomon.

Ret Rapport van do Commissie over Opvoecling en Onderwijs wordt ter tafel
gelegd. Op voorstel van den Predikant van IJitenhage, ondersteund door den
Ouderling van Alexandria, worcit besloton hot to laten drukkou.

Over Ce kosten der No. 84, “Moeton do ontkosten der Oommissiën ter vermeerdering van gemeenten,
cornm. tot ve~1~e:~~ door den Ring of door belanghebbende partijen worden gedragen ?“ wordt door den

Predikant van Piketberg toegelicht. Be Predikaut van Villiersdorp met den Ouder
Hug van Clanwilliain wil, dat beianghobbencle partijen haar dragon.

moet de Ring oordee- Be Predikant van Cradoek met dien van Middelburg daarontogen “dat hot den
hen. respectieven Ringon wordo opgedragon, om bij elk afzonderljk geval to bepalen op

hoedanige wijzo do onveriuijdelijko onkosten, verbonden aan hot stiehten van nieuwo
gerneenton, zuilon wordon vorgoed.

Bit amondemont noemt do Vergadering aan.
Naar aanleiding van hiet nu beslotene acht de Assessor hot noodig, als Quaestor
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Synodi, hot volgende vooi~ste1 to doen : “Do kosten van Riiigseommissi~n worden
eerst ter goedkeuring aan den Ring onderworpen en daarna ter betaling aan den
Rings-Quaes~or aangeboden.”

Na de ondersteuning van den Predikant van Cracloek bekomen t~ hcbben, wordt
dit voorstel aangenomen.

Tevens wordt op voorstel van den Predikai~t van Albanie besloten in Art. 309, Art. 309 verbeterd,
6, do woorden en Rinqs in te lasschen, tiissehen de woordon Synodale en Gomm~ssiën.

No. 85, “Heeft. Seetie XXV, pag. 143, kraeht van wet ?“ wordt door den Pro- t~~vworcmge~
dikant van Oradoek opgehelderd, waarna hij, ondersteund door den Predikant van
Uitenhag~e, voorstelt, “dat doze seetie gesehrapt worde.”

Do Predikant van Carnarvon met. den Ouderling van Calvinia wil liever : “dat
a~n Wotsartjkel 19 doze paragraaf zal worden toegevoegd: ‘bij eene tijdelijke afwe
zigheid nit do gemeente van Ininstons 18 maanden, zal hot geoorloofd zijn jonge
liejon zonder schriftelijk verlof aan to nemen.’

Bij de stemming wordt het ainendemont verworpen en het voorstel goedgekeurcl.
No. 8~ is bar do Regtseoinmissie verwezen, weshalve No. 87 in behandeling

komt, dat eene verandering voorstelt in Art 14 : 4. Daar eehter do voorsteller niet
tege~twoordig is, en niemand dit Beschrijvingspunt overneemt, wordt hot voor ver
vallen verklaard.

No. 88, dat cone vraag beheist omtrent alimentatie, worcit door den voorsteller,
nadat hij eenige inlichtingen had bekomen, met verlof der Vergadering ingetrokkoi~.

No. 89, van den Predikant van Burgersdor afkomstig, wordt eorst door hem
cii den afgevaardigde dozer gemeente besproken.

Naai~ aanleidiu~ daarvan stelt do Onderling van Murraysburo~, ondersteund door Wattedoen metleden

~ der Afgescheidene
~len Predikant van Stellenbosch, voor : Op do vraag van den I redikaut van Lur- Kerk, die tot de ooze

g’ersdorp worde geantwoord : Neon ; inits do personen den bij do wet vereischten overkomen.

oudordoin bereikt hebben.”
Do tweede Predikaiit van Kaapstad met den Predikant van Burgersdorp wil

hover : “dat, wanneer iemand van do al~eseheidene kerk tot do onze wil overkomen,
on do leer on wandel van zoodanigen porsoon goedgekeurd wordeij, het niet noodig
zijn zal zoodanigen persoon weder voor te stellen.”

Na do vorworping van hot amendemont, neemt do Vergadei’iug hot voorstel
aim.

Do Predikant van Sutherland verzoekt aanteekening dat hij in dc minderhoid
gestemcl hoeft.

No. 90 wordt bU afwezighoid van don inzendor door den Predikant van Swollen-
dam overgoilomen, wat het eerste gedeelte betreft, dat aldus luidt, “in hoeverre is
eon eortifikaaf van lidmaatschap, ingediemid door iemand behoorende tot do Indepen
dente g’emeente to Bredasdorp, bij onze kerk geldig ?“

Daaromtront besluit do Vergadering op voorstel van den Ouderling van FIoop~
stad, gesecondeerd door don Assessor, “ dat hot aan het. oordeel van den kerkoroad
ovorgelaten worde, om, na iiaauwkeurig onderzoek, to handelen naar bevind van
zaken.

No. 91, “Do Synode mmmc in ernstige overweging enz,” wordt, namens don
korkoraad, door den Ouderhing van Aberdeen toegelieht, en op voorstel van don
Assessor naar do Commnissie over do Zending verwezen, om daarop to rapporteren.”

Na do pauze wordt eon brief van den Predikant van Noorder Paarl ontvangen,
to kennen gevende dat hij wegens vr~j ernstige ongesteldhejd van zijno eehtgeuoote,
vorhinderd wordt do Vergadering bij te wonen.

Do Voorzitter kondigt mm aan dat No. 83 van het Ontwerp zal behanjeld wor- Voorstel vs,, Dr.

den “Do Synodo bonoeme cone Comnmissie nit kaai nndden, ton emnde den Kaap—~

meente,
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stadsehen kerkeraad behulpzaam to zijn in het behartigen vaia de belangen der
gemeente in de hoofdstad.”

Be tweede Ouderling van de Kaapstad maakt bezwaar tegen do behancleling
van d~t punt, als zijnde die in stiijd met A~tt 36 en 51

Pit gevoelen deelt do meerderhoid de vergadering niet; weslialv~ zij tot do
o~erweging van dit punt overgaat.

Be Predikant van Montagu licht zijn BeschrijvingSpUnt toe en levert, onder
steund door den Ouderling dier gemeente, hot volgende voorstel in : “Be Synodo
drage hot aan den Kaapstadschen Ring op, om, door do Commissie tot vermeorde
ring van gemeenten in den Ring, met den Kaapstadschell kerkeraad in overleg
te treden, omtrent do wenschelijkheid, al dan niet, van do invoering van hot Paro
chiale Stelsel in do Kaapstad ; of ook van do oprigting vaii cone of meor nieuwo
gemeenten; of wel van beide to zamen.”

Op verzoek van den Voorzitter best do Scriba een sehrij von, ontvangen van
den Kaapstadseiien kerkeraad met betrekking tot dit Beschrijvingspuiit, d.d, 9
October 1876.

Abs amendement stelt do Predikant van Richmond met dien van Prins Albert
voor : “fIet voorstel van den Predikant van Montagu worde niet aangenomen, ala
zich inlatende met do regten van den kerkeraad, zoo ala in Art. 15 omsehreven.”

Daar hot tijd tot adjourneren is en vele leden sehijnen te wenscheii dat do
stemming nog heden zal plaats hebbon, wordt de vraag aan do Vergadering voor
gelegd, of den Predikant van Montagu slechts gelegenheid zal worden gegeven om
to repliceren?

Be meerderheid is or voor dit to doen. Baar echter eenigo leden meenen dat
hun daardoor eon regt zou ontnomen worden, dat hun toekomt, wordt, op aanrading
van den Voorzitter, besloten dat do discussie op morgen zal worden voortgezet.

Be Predikant van Richmond verzoekt aanteekening van protest tegen dit besluit.
Nog wordt besboten dat hot Broederlijke Onderhoud op morgen in do Avond

in plaats van do Morgenzitting zal worden gehouden.
Beze zitting bebben niet bijgewoond do Predikantell van Philadelphia, Riebeek

West, Somerset West, Jansenvilbe, en Victoria West; en do Ouderlingen van
Riebeek West, Tulbagh en Philadelphia.

Na hot lezen der Kladnotuben doet do Ouderling van Aberdeen hot dankgobed.
Goresumeerd en ondertoekend op heden, den lsten November 1876.

ZEVENTIENDE ZITTING.

TVoensclag, den 1 stem November 1876.

Be Predikant van Richmond doot hot gebod, waarna do Notuben der Zestiende
Zitting goedgekeurd on onderteekend worden.

Di~cn~sie voortgezet Be discussie over hot Beschrijvingspuflt van den Predikant van Montagu wordt
nu voortgozot.

Be Predikant van Swelbendarn, onderstound door then van Simonsstad, levert
eon ander amendernent in, dat van den volgendon inhoud is: “Do Synode acht zich
niet sbechts in haar goed regt ,als zij kennis noemt van do eigenaardige behoeften of
bijzondere omatandigheden van do eeno of andero gemeento van ons kerkgenootschap,
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maar besohouwt het ook haar hoiligen pligt zuiks to doen ;—en ofschoon zij goon
genoegzamon grond voor zich heeft om, naar hot voorstel van den Predikant van
Montagu, hetzij tot do invooring van hot Parochialo Stolsel, hotzij tot do oprigting
van meordero gomeonten in do Kaaptad to besluiton, zoo wil zij toch haar vor
trouwen uitsprokon dat genoemdo korkeraad niots onboproefd zal laten dat, onder’s
Heeren zogon, borekeud is om do gemoonto der hoofdstad eeno haar waardigo plaats
in do nj onzor gemeonton to doen innemen, on het hem in ernstige bedenking geven
of het nie~ noodig is, nogmaals to ovorwogon of do invoering van hot Parochialo
Stelsol niet eon middel zou zijn, om veel to verhelpen waarover nu, schijnbaai~ ofmet
reden, wordt geklaagd.”

Na zijn repliek gooft de Prodikant van Montagu to kennen dat hij tevreden is
met do discussie, on derhalve gewillig zijn voorstel torug to trekken, indien do
voorstellers der beide amend ementen zuiks ook doen willen. Daar zij hiermede
instemmen, wordt door do Vergadering verlof gegeven tot terugtrekking van al do
in verband met dit Beschnijvingspunt ingoleverde voorstellen,—hetwelk dan ook go
schiedt.

No 93, eeno vraag beheizende omtrent do aanspraak op zitplaatsen gem aakt Vraag~ omtrent het

door loden van do Noderd. Geref. Kerk to Graaff-Reinot, die de god~dienstsoefenin-~
gen niet bijwonen, wordt door den Ouderling van Graaff-Reinet toegelieht, die, keraad.

ondersteund door den Assessor, dit voorstel doet: “Deze Vergadering is van oordeel
dat hot niet raadzaam zou zijn aan porsonen die van de Vrije Protestantsche Kerk
gebruik makon, hunno zitplaatsen in do Geroformeerde Kerk to ontnemen, zoo lang
hunne namen nog op hot Ledematen Register bekend staan, on zij voor hunne zit
plaatsen geregeld betalen.”

Do Predikant van Uitenhage met dien van Carnarvon wil dit : “Loden, die zich
door woord of daad van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk hebben afgescheiden,
hebben volgens Art 4. geen regt op zitplaatsen in do kerk.”

Do Predikant van Richmond met dien van Durban daarentegen: “Ret regt
van zitplaatsen woide den zoodanigon met ontzegd zoo lang zij geiegeld betalen,
enor geen inbreuk op do regten van do gotrouwe loden den gemoonte wordt.
gemaakt.”

Do Predikant van Albanie met dien van Caledon : “Zoo lang hunne namen op
hot Ledematen Register der gemeente staan, behouden zij het regt op hunno zitplaat
son.,,

Do Scriba met den Oudenling van Heidelberg : “Be kerkeraad heeft te oordeelen
of zitplaatsen, waarvoor betaald, maar waarvan gedurende ecu door dei kerkeraad be
paalden tijd goon geregeld gobruik gemaakt wordt, aan anderen mogen worden nit
gogeven.”

Do Ouderling van Murraysburg met dien van Colesbeng: “Aangezien do vraag
van den kerkenaad van Graaff-Reinet bier niet to huis behoort, worde do korkoraad
van gezegde gemeente vorwozen naar den Ring van Graaff-Reinet.”

Bij do stemming vereenigt hot amendoment van den Predikant van Richmond Antwoord.

do ni~erdorheid der stemmen op zich.
Hierna wordt hot Rapport den Commissie over Opvoeding en s besproken. Rapport van de Corn.
Be Vengadening is pas begonnen met het bespreken van hot eerste punt, dat ~~~voednI~ en

oven do opnigting eener Normaalschool handelt, als hot tijd is do Namiddagzitting Noirnaalschool.

to eindigen ; dientengevolge wondt besloten, daar deze avond voor hot Broedenlijk
Ondenhoud is afgezondord, do discussie tot morgen te verdagen.

Do vornigtingen den Avondzitting beginnen met hot zingen van Ps. 25 : 7, hot Broederlijk Onder.

voonlezen van Rom. VI: 1—14, en hot gebed, waanin Ds. du rI~Ojt voorgaat. houd.

Hot onderwerp voor hot Broederlijk Onderhoud : “Toewij ding aan den bore “ Onderwerp.

10
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wordt door Ds. do Vos ingeleid. Na hem spreken~de boide andere Referenten, Ds.
Roussean en Dr. Rofmeyr.

Na hen voeren nog het woord: Ps. du Plessis, do Moderator en de Ouderling
Eksteen.

Afwezig zijn op heden geweest de Predikanten van Philadelphia, Jansenville,
Riebeek West en Tulbagh, de laatste met kenuisgeving ; en de Ouderlingen van
Wijnberg, Philadelphia en St. Stephens.

Nadat do Kladnotuleu gelezen waren wordt het dankgebed godaan door den Pre
dikant van Cradock;

Geresumeerd en onderteekend op hedei~, den 2den November 1876.

ACHTTIENDE ZITTING.

Donclerciag, den 2 den November 1876.

Be Predikant van Maclean doet hot gebed.
Do Notul en de Zeventiendo Zitting worden geresumeerd en onderteekend.
Kennisgeving wordt ontvangen van den Predikant van Graaff-Reinet, dat hij

door noodzakelijke werkzaamheden in zijue gemeente verhinderd wordt doze Ver
gadoring bij to wonen.

Verlof or. naar huis torug to keeren, omdat hunno tegenwoordighoid daar drin
gond veroischt wordt, ontvairgen do Ouderlingen van Greijkerk, Macloan, Victoria,
en Peddie, Jansonvillo, Hoopstad, Napior, Hopefiold, Brodasdorp, en Somerset Oost.

Discussie ~eortgezet, Do discussie over No. 1 van hot Rapport dor Commissie over Opvoeding en
Onderwijs wordt voortgezot. Daar do aanbevoling van do Commissie: “ Bat or eone
Normaalschool daargosteld worde,” als voorstel overgonomon is door den Predikant
van Hanover en ondersteund door den Scriba, levert do Predikant van Namaqualaud,
gesocondeerd door don Oudorling van Hoopstad, het volgende amendemont in: “Met
hot oog op do bostaande eerste klas scholen in vole gemoenten, oordeelt doze Ver
gadoring hot oprigten van cone Normaalschool ounooclig.”

Be Predikant van Montagu, met dien van Cradock, bovoolt aau : “Do Vergadering
besluito twee Inrigtingon tot stand to brengen tot opleiding van onderwijzers, in
verband met degelijke reeds bestaando scholen in ons land.”

Be Predikant van Lady Grey met den Oudorling van Heidelberg williever: “Pat
do Synodo hot aan do Commissie tor bevordering van hot School_ondorwij s opdrago
om, met inachtneming van don staat van hot fonds daartoe bestemd, cone Normale
opleiding aan j ongelingon on j ongedochters in verband met onzo Kerk to vorschaffen,
voor j ongelingen, indien mogolijk, door middol van 00110 op zichzelvo staande Norrnaai
school in do Kaapstad, of elders. Do Synode drage hot aan doze Commissie op om, in
overleg met do Rings~Inspoctoren, eon cursus van studio en een schema van examnia
voor zoodanige opleiding vast to stellon, met hot oogmork em cone twoej arige vor
dore opleiding tot hot onderwijzorsambt aan kweekolingon to vorschaffen, die reeds
do bekwaamhoid voor hot examon van Art. 89 c bozitten. Aan do Comnrissie
wordt opgedragen em inzondorheid voor praktische on ondervmdehjko opleiding in
do godsdienst, en in do konnis van schoolbestuur to zorgon.”

Na cone breedvoerigo discussie, besluit do Vergadering, na do pauzo, op voor
stol van den Predikant van Robertson, ouclersteund door den eersten van Kaapstad,
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dat do berekening der noodzakelijke onkosten, in do Bijiago vervat, naar dezelfde
Commissie verwezen worde, ten einde, met inachtneming van do gernaakte aan
merkingen, haar in dozen namiddag nader to overwegen, en op morgen haar Rapport
uit to brengen.

Daarbij wordt overeengekomen deze zitting flu te sluiton, opdat do Commissie
tjjd hebbe tot do bespreking van deze zaak, en gelegenheid om ook andere leden der
Vergadering, die daarin belang stellen, to raadplegeu.

Do Predikant van Vilhiersdorp deelt aan do Vergadering do namen mode der commasie voor cle

loden, die hij, als Voorzitter der Commissie voor do Zending onder Israel, voor deze Zending ondei’ Israel.

Commissie vooistelt, narnehjk de Piedikanten de cci ste van Kaapstad, van Nooi dci
Paarl, Uniondalo en Namaquaiand. Doze benoeming wordt door do Vergadering
goedgekeurd.

Do Kiadnotulen worden gelezen, waarna hot dankgebed gedaan wordt door den
Predikant van Stockenstrom.

Gerosumeerd en onderteekend op hedon, den 3den November 1876.

NEG-ENTIENIJE ZITTING-.

V~fdag, c7en 3den Novem~e2’ 1876.

Do Ouderling van Worcester doet hot gebed, waarna do Notulen der Achttiende
Zitting geresumeerd en onderteekend worden.

Hot nadere Rapport over do geldelijke berekoning, waartoe gisteren namiddag
word besloten, wordt ingeleverd on gelezen.

Do discussie wordt flu voortgozet.
Vódr hot sluiten daai’van, trekken do Predikanten van Lady Grey, Montagu en Tot de oprigting

Namaqualand hunne amendementen in, waarna met algemeene stommen tot do ~~~1sdhioo1 beslo

oprigting van ééne Normaalschool wordt besloten.
Aan do to voron genoemdo Commissie wordt nu opgedragen een Rapport uit to

brengen aangaande do plaats waar, on do wijzo waarop dozo Inrigting, naar haar
oordoel, behoort daargostold to worden.

Paragraaf 2 vaii hot Rapport, waarin aanbovolen wordt om do colleeto tot bet voorziening tot bet

daarstollen van hot benoodigdo foucis vóór Julij van hot volgondo jaar to houdon, ~1~ngen der

wordt zondor discussie aangenornen.
No. 64 van hot Ontworp, waarop paragraaf 3 doelt, wordt, voor zoovorre hot op

hot sehoolwezen ziet, door den Predikaiat van Swellendam teruggetrokken.
Do aanboveling der Commissie in paragraaf 4, dat in Wetsartikel 86 do woorden Art, 86 veranderd.

zoocira e’~ zes veranderd worden in : inthen er een of meer, wordt goedgekeurd.
Paragraaf 5 geeft aanleiding tot eonigo discussie. Do Predikant van Riversdale

onderstound door dion van Ladysmith, wil dat Art. 102 in zijn gehoel, gosehrapt
wordo.

Do Ouderlingyan Richmond met dien van “ Cradock : dat do aanbeveling van do Art. 102 gesobrapt.

Commissie, om Art. 102 to schrappen en in plaats daarvan to stellon hot schema van
den Predikant van Lady Grey, to vindon op pag 9. van hot Ontworp, aangonomen
wordo, met verandoring van do oorste twee kolommen in ééno kolom, getiteld : “go
taT kinderen in do gerneonto, nog niot aangonomen,” en weglating van do dordo on
vierde kolom.”
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De Assessor met den Predikant van Clanwilliam heeft daarentegen dit amende
ment: “Art. 102 worde geroijeerd—maar deze vragen bij de kerkvisitatie gevoogcl
hoevele leerlingen zijn er in de catechisatie? hoovele in de Zondag-scholen? hoevele
in de kerkschOlefl der gemeente ?“

Bij do stemming wordt hot amendement van den Ouderling van Richmond
aangOnOn~en.

Aanteekeniug, dat zij in do minderhoid gestemd hebben, verzoeken de Assessor
en do Predikanten van Victoria West, Clanwilliam, Riversdale, Ladysmith, Brodas
dorp, Zwartland, George en Hopefield; en do Ouderlingen van Piketberg, Hoopstad,
Clanwilliam, Riversdale en Burgersdorp.

De statistieke opga- Na do goedkeuring van dit amendement, wordt, op voorstel van den Predi
~ ~ maan- kant van Montagu, ondersteund door dien van Caledon, besloten, dat deze opgaven

om do drie jaren zullen worden ingezonden.
No. 68 van hot Ontwerp, waarover paragraaf 6 liandelt, en No. 71, dat in para

graaf 7 besproken wordt, worden door do voorstellers iiigetrokken.
Paragraaf 8 blijft overstaan.

~erancleriegvanArtt. Paragraaf 9 beveelt do aannoming aan van do door do Synodale Schoolconi
89 en 92. missio voorgestelde verandering van Art. 89, en van Art. 92 met uitlating van de

woordon “of buiten do Kolonio vertrekkon.” Do eerste aanbeveling wordt zonder
discussie aangenOmeU, terwijl do tweede, op voorstel van den Predikant van Cradock,
onderstound door dien van Swellendam, verworpen wordt, en do verandering van
Art. 92, zoo als door do Synodalo Schoolcommissie oorspi~onkelijk voorgesteld, en
to vinden onder No. 3 van hare aanbovelingen, wordt goedgekeurd.

Aanteekening dat zij in do minderhoid gestemd hebben verzoeken do Predikan
ten van Stellonbosch, Noprder Paarl, Victoria West, St. Stephens en Prins Albert, en
do Ouderling van Murraysburg.

Art. 97 gewljz~gd. Do aanbeveling dat Art. 97 aldus worde aangevuld: “ci. Toezigt to houden
over degenon, die toelagen hebben genoton en nu als onderwijzers werkzaam zijn,
en hun met raad en daad behulpzaam to zijn,” wordt in paragraaf 10 goedgekeurd,
en door do VergaderJ-ng aangenomon.

Do lido en l2do paragrafen blijvon overstaari.
In do Avondzitting wordt paragraaf 13 besproken, die naar Nos. 8 en 9 der

aanbevelingen van do Schoolconimissio verwijst. Daar or echter hier geene be
paalde voorstellon voorkomon, gaat do Vergadering—na cone korte bespreking van
do moeijelijltheden die do stichting van Distrikts Kostscholen drukken, en eene
erkeiining van do wenscholijkheid dat do Synodalo Schoolcomniissio stappen nome,

Industrial Schools. om hot Gouvornement to bewegen do oprigting van do zoogenaamdo “Industrial
Schools” to vergemakkeliiken_over tot Paragraaf 14, waarin aanbevolen wordt de
uitgavo van cone reeks van doelmatige schoolboeken in do Hollandscbo taal, en kourt

Hol]andsche School- haar zondor discussio good.
boeken. Do 15de paragraaf verwijst naar No. 11 der voorstollen van do Synodale School

comnlissie, waarin gewozen wordt op do wonschelijkheid, dat leeraren on loden onzer
kerk, zoo veel mogelijk, loden zijn van do plaatselijke commissiën dor Publieke
Scholen; welk voorstel echter door do Schoolcominissie wordt ingetrokkon.

Ontbieden van Onder- Be l6de, waarin aanbovolen wQrdt dat der Synodale schoolcommissie in last
w~~zers. zal worden gegoven, om, indien daartoo aangezocht, onderwijzors uit den vreemdo to

ontbieden, wordt goedgekeurd.
Pensioenfonds voor Daar do l7de reeds is afgehandeld, wordt do l8de besproken, waarin gewezen
~ndevijzersen On. wordt op hot voorstel om ecu Pensioen Fends voor onderwijzers en onderwijzeressen

op to rigten. Ret wordt aan do drio Superintendenten van Onderwij s opgedragen
om dit punt nader to ovorwogen, en indien mogelijk nog staande do vergadering te
rapportoren.
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Daar over het in paragraaf 19 gehandelde, narnelijk de benoeming van Collec
tanten voor het Synodale Schoolfonds, reeds is beslist, wordt de aanbeveling in
Paragraaf 20, om in den hordorlij ken brief de leden der kerk op te wekken tot meer
ernstige behartiging van hot onderwij a hunner kinderen en ondersteuning van de
opvoedingsplannon dor Synode, besproken en aangenonlen.

Hoofdstuk II van het Rapport over de Boeken van den Penningmeester zal
later besproken worden.

Hoofdstuk III behariclelt do voorgesteldo wetsveranderingen. Terwijl do aan- WeLsveranderingen.
bovolen wijziging van Art. 85 nog besproken wordt, is het tijd orn to adjournereri.

Do Voorzitter deelt mode dat hij ook aan den Ouderling van Steijtlervillo ver
lof heeft gegeven om huiswaarts to keeren.

Deze Zitting hebben niet bijgewoond do Predikanten van Philadelphia, Riobeok
West, Philipstown, en Darling; en do Ouderlingen van Wijnberg en Philadelphia.

Nadat de Kiadnotulen gelezen waren, doet do Predikant van Middelburg hot
dankgebed.

0-eresumeerd en onderteekend op hoden, don Gden November 1876.

TWINTIGSTE ZITTING-.

Maancla9, den 6c1e2 1\Tovember 1876.

Do Ouderling van Tulbagh doet hot gebed, waarna do Notulen der Nogentiende
Zitting goedgekourd en onderteokend worden.

Do tweede Predikant van Kaapstad, gesecondeerd door don Predikant van
Riversdale, stelt voor, als motie van ordo : “Do Vergadoring wordo op Woonsdag
over acht dagen gesloten.”

Do Assessor, onderstound door den Predikant van Olanwilliam, wil als amende_
meDt: “Do Vergadering verkiare dat hot nog niot wensehelijk is, don dag van
smiting to bepalen.”

Daar beido voorstol en amendernent oven vole stemmen krijgen, goeft do Voor
zitter zijno beslissonde stem v66r hot Amendement.

Op voorstel van den Predikant van Prins Albert wordt besloten do Narniddag
zitting van elken dag to verlengen met ~én uur, on geene Avondzittingen to houden.

Overgaando tot do verdero behande1in~ van hot Rapport van do Oornmissio over
Discussie over OnderOpvoedmg en Onderwijs, bohand~lt do Vergadoring hot eerst de onder ~Ioofdstuk wijs.

III voorgestolde veranderingen van wetsartikelen.
Op voorstel van den Predikant van Riversdale, ondorsteund door dien van

Montagu, wordt do in hot Rapport voorgestelde wijziging van Artt. 85 en 86 aan
genomen.

Artikol 87 is reeds, zoo ala hier voorgesteld, bij do behandoling van Hoofdstuk
I: 4. van dit Rapport verai~derd.

Do eerste Predikant van Kaapstad vorgunning gekregen hobbende, hot gonornen
bosluit in Rovisie to brengen, stelt nu, ondorsteund door den Prodikaut van Tulbag’h,
voor, dat hot hierin genoemde wetsartikel tot zijn oorspronkelijkon vorm (Art. 86
in hot Wetboek) teruggobragt worde.

Do Vergadering verklaart zich echter tegen dit voorstel.
Art, 88 wordt hot vroogere Art. 87.

i-i
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Be voorgestelde lezing van Art. 89 wordt in handen van eene commissie gesteld,
bestaande uit de Predikanten van Lady Grey, Montagu, Robertson, en den eersten
van Kaapstad, om het daarin voorgestelde schema te herzien.

Be verandermg in Art. 90 voorgesteld wordt niet goedgekeurd, zoodat het
vroegere Art. 93 onveranderd ]n de plaats daarvan komt.

Artt. 91, 92 en 93 worden aangenornen.
Be in Art 94 voorgestelde wijziging van Wetsartikel 92 is reeds afgestemd.
Artt. 95 en 96 zullen luiden zoo als aanbevolen.
Artt. 97, het Honorarium van den Superintendent op £37 lOs. bepalende,

wordt goedgekeurd met deze bijvoeging: “terwiji aile noodzakelijke kosten door hem
en de leden der Schooleommissie gemaakt door den Quaestor Synodi betaald zullen
wordeu.

Be wijziging in Art. 98 aan de hand gegeven wordt niet goedgekeurd, zoodat
het tegenwoordige Wetsartikel 99 in zijn geheel blijft staan.

Art. 99 wordt aldus ge~iijzigd aangenomen: “Be Rings-Inspector ontvangt
een jaarlijks 1-Tonorarium van £10, met vergoediug van billijke reiskosten, uit de
Synodale kas.”

Art. 100 wordt het vroegere Art. 101.
Art. 101 wordt aangenomen, onder bepaling dat het in overeenstemming gebragt

zal worden met de besluiten, vroeger genornen, omtrent het schema van den Predi
kant van Lady Grey en den tijd voor het opzenden der opgaven bepaald, en met de
verandering van Art. 98 hierboven genoemd. Art 102 a wordt goedgekeurd, Art 102
b, en 103 bl~jven overstaan.

Be Predikanten van Ladysmith en Durban verzoeken aanteekening dat zij in
de minderheid waren.

Be voorgaande besluiten, die bij wij ze van Committee Generaal door de verga
dering zijn genomen, worden nu ter goedkeuring aan haar voorgesteld.

M~t betrekking tot Art 97 heeft er eenige discussie plaats, in den loop waarvan
Ho~orarium van Sn- de Assessor met den Predikant van Burban voorstelt: “Be Superintendent ontvange
perintendent. zijn honorarium, en hij en de overige leden der Schoolcommissie hunne onvermij

delijke kosten, uit het Opvoediugs Fonds.”
Als amendementen hierop kornen twee voorstellen; het eerste van den Predi

kant van Tulbagh met dien van Stellenbosch: “dat beide honorarium en reiskostenuit
de Synodale kas zullen betaald worden” ;—en het tweede van den Predikant van
Carnarvon met dien van Simonsstad, aldus luidende: “Ret honorarium van den
Superintendent van Onderwij s worde uit het Opvoedings Fonds, de reisonkosten van
de Synodale Schooleommissie nit het Synodale Fonds betaald.”

Beide amendementen worden verworpen, waarna het voorstel wordt aange
nomen.

Be Predikant van Cradock, ondersteund door dien van Albanie, wil ook eene
van flings-inspecto- herziening van Art. 99, en we1 dat het aldus zal luiden : “Be Rings-Inspector out
Ten. vangt jaarlijks zijn honorarium en billijke reisonkosten uit het Opvoedings Fonds”

—met welk voorstel de Vergadering zich vereenigt.
Be eerste Predikant van de Kaapstad verzoekt aanteekening dat hij in de minder

heid gestemd heeft; zoo ook de Predikant van Stellenbosch.
Be Predikant van Montagu doet nu het volgende voorstel, dat door den Ouderling

van Montagu ondersteund wordt: “Be Rings-inspeetoren worden in hunne bezoek
reizen door de gemeenten geholpen, die daartoe worden opgewekt.” -

Be Predikant van Stellenhosch met dien van Tulbagh daarentegen : “Be Synode
verwaeht van de Rings-inspeótOren dat zij de onkosten aan hun werk verbonden nit
eigen beurs dragen zullen.”
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Na de. verwerping van hot arnendement, draagt het voorstel do goedkeuring der
meerderheid wog.

Met doze wijzigingen worden do voorstellen tot wetsverandering, in het Rapport
vervat, zoo als hoden in Committee G-eneraal goemendeord, aangenoinen.

Met uitzondoring van die punten, die voor nader Rapport naar Coinmissi~n zijn
verwezon, is hot versiag der Commissio over Opvoeding en Onderwijs alzoo af~
gehandeld.

Hot Rapport van do Commissie tot hot ontworpon van ecu Begrafenis Formulier ~e~afenisforn1uU3,

wordt gelezen.
Do Assessor, ondorstound door den Predikant van Claiwrilliam, stelt voor : ‘Ret

concept worde in den geest van h~t Rapport gedrukt en vorspreid.”
Do Predikantvan Swellendam motdien van Villiersdorp wil “dat hot Begrafenis

Formulier niot op last van do Synode uitgogeven worde.”
Bij do stemming draagt hot voorstel do goedkeuring der moerderheid wog.
Do Voorzitter brengt tor kenpis der Vergadering dat hij aan den Predikant van

Richmond en den Ouderling van Sutherland verlof heeft gegoven om naar huis terug
to keeren.

Doze Zitting hebben niet biigewoond do Predikanten van Philadelphia, Willow-
more, Somerset West, Philipstown en Hanover; en do Ouderlingen van Simousstad,
Wijnberg, Franschhoek, Somerset West, Rieboekskasteel, St Stephens en Burgers
dorp.

Na hot lezen dor kiadnotulen, wordt hot dankgebed gedaan door den Predikant
van Calitzdorp.

Geresumeerd en onderteekend op heden, den 7den November 1876.

EEN-EN~TWINTTGSTE ZITTING-.

D~ngsclag, den 7den Novembei~ 1876.

Do Predikant van Victoria en Peddie doet het gebed.
Be Notulen der Twintigste Zitting worden gelezen, goedgekeurd on onderteekend.
Be Predikant van Cradock verzoekt aanteekening dat hij gisteren niet in do

Vergadering was, toen Art. 90 van hot Rapport van do Cornmissio over Opvoeding en
Onderwij s behandeld werd.

Be Comrnissio van Orde rapporteert dat haar eon schrij von van den Queens- Eet scbrijven van den

townschen Kerkeraad in handen is gesteld, betrekking hebbende op No. 114 van hot ~ueen~stownschen ker.

Ontwerp, hetwelk zij aanbeveelt naar do Regtseommissie to verwijzen. Aan deze
hare aanboveling wordt door do Vergadering voldaan.

Be Commissie tot cone verbeterde uitgavo der Formulieren in hot Engelsch Be uitgave dci’ For

lovert haar Rapport in, dat goedgekeurd en met den dank der Vergadering ontvangen i~ehren in het En.

wordt.
Hot tweedo Rapport der Commissie over do Zending kornt nu in behandeling. Rapport van de Corn

Paragraaf 1, aanbevelendo dat do Rings-inspeetoien der Zending gekozen zullen ~ie over de Zen

worden nit eon tweetal, door do Zendingcomrnissie voorgedragen, lokt discussie nit. j~i~ctoren

Be Predikant van Robertson, ondersteund door den Scriba, wil: “dat deze aan
beveling niet aangenornen worde.”

Be Predikant van Cradoek, gesecondeerd door dien van Swe[lendam, dient als
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amendement in “ Aan het slot van Art. 178 worde gevoegd: Ret zal aan de Zen
dingeommissie vrijstaan eenen of meer personen claartoe bij den Ring aan to
bevelen “—welk ameudement aangenomen wordt.

Wijziging van Att. Paragraaf 2 beveelt aan, dat in Art. 179, achter het woord Zending-inspector,
ingelascht worde : of een ancier lid des Rings z~jnentwege ; en wordt goedgekeurd.

Dc Zuurbraak. Paragraaf 3 keurt de overneming van de static ZUURBRAAK goed, en beveelt
haar aan de 1~ij zondere belangstelling des Rings aan. Met weglating van het laatste
gedeelte worcit deze paragraaf insgelijks aangenomen.

Te kort in de Binnen- Hotzelfclo geschiedt met paragraaf 4, die ci- op wijst dat, van wege hot te kort
landsche kas. in de kas cler Binnenlandsehe Zending, de gemeenten tot meer milde bijdragen voor

dezen tak cler Zending bohooren opgewokt to wbrclen.
Reiskosten vail Zen- Op voorstel van den Assessor wordt paragraaf 5, waarin voorgesteld wordt de
ding~inspeCtOren. reiskosten der Zondings-inspectoren uit do Synodale kas to betalen, verworpen.

Met Paragrafen 6, 7 en 8, waarin do Predikanten v~n den Ring opgewekt worden
do respectieve Rings-Inspectoren in hun dienstwerk to helpen, als zij op inspectie nit
zijn,—van hot verblijdende en bedroevende bij do inzameiing voor do Fondsen der
Zending molding gemaakt wordt,—en do naauwkeurigheid dor verantwoording van
den Penningmeester wordt geroemd en do dank der Vergadoring aan do Auditueron
betuigd—stomt do Vergadering in.

Dezelfdo Commissie bespreekt in eon dorde Rapport, dat vervolgens gelozen.
Zendinggemeenten die wordt, No. 91 van hot Ontwerp, waarin do toestand dier Zendinggemeenton, die
~gesticht zijn buiten do bepalingen der kerkelijko wet, ondor do aandacht dor kerk
lijke wet. gebragt wordt.

Do Commissie beveolt aan: dat hot aan do Binnenlandseho Zendingcommissie op
gedragen ~vorde hot noodige onderzoek in to stollen,—provisioneel to doen wat haar
hot beste voorkomt,—on aan do eerstvolgendo Synodo Rapport in to dienen.

Met dit voorstel vereeuigt zich do Vergadering door hot Rapport in zijn geheel
aan to nemon.

verdere bepaling om- Met betrokking tot do reiskosten der Rings_Zending-inspectore)~, wolke, volgons
~e~nt~ hot straks govallon besluit, niot uit do Synodale Kas mogen betaald worden, levert

ren. do Predikant van Caledon, onderstound door dien van Simonsstad, hot volgondo
voorstel in: “Ret wordt den kerkeraden en verschillenden zending-vrienden in
do gemoenten aaubevolen, om den Zending-inspector to gemoet to komen met
vervoermiddelen, of zijno reiskosten to vergoeden ; terwiji waar zuiks niet geschiedt
zijno onvermijdelijke kosteu uit do Zendingkas zullen wordon terugbetaald.”

Do Predikant van Cradoek, en met hem do Ouderling van Alexandria, wil : “Pat
do onvermijdelijko kosten, vorbonden aau do uitoefoning van do werkzaamhoden
der Zendings-inspectoren, nit hot Zending Fends zullen worden vergoed.”

Hot amendement wordt verworp~n, en hot voorstol aangenomen.
Do Predikant van Stellenbosch wenseht aangeteokend to hebben dat hij bij do

stemming over voorstel en amondement beidon, in do minderheid is geweost.
Daar do Vorslagon der beide Zondingcommissiën on do Rapporton der Corn

missie daarover allen nu zijn afgohandeld, wordt do dank dor Vergadoring aan doze
Commissiën toegebragt, voor hot work door haar verrigt.

Menior~e ~an 179 per- Nu komt in bohandeling Paragraaf 6 van hot Rapport der Regtscommissio, dat
~it~~emeente is bhjven o’~ eistaan, en ~ aaiin bespioken woidt No 4~ van hot Ontwe p “Memoiie

van 179 porsonon, behoorende tot do Nederduitscho 0-ereformeerdo 0-omeente van
Victoria ~Test, onz.”

Na hot lezen van do bedoeldo Memorie on do aanbovoling der Regtscommissie~
stelt do eersto Prodikant van Kaapstad, ondorstound door den Predikant van Na
rnaqualand, veer : “Pat do aenbovoling dor Commissio aangonomen worde.”
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Be Scriba, gesecondeerd door den Predikant van Villiersdorp, heeft het volgende
amendement: “Aan de leden der gerneente van Victoria West, die gernoedsbezwaren
hebben orn hunne kerkelijke voorregten te ontvangen bij den leeraar der gemeente,
wordt het vergund die voorregten te genieten bij andere leeraren onzer kerk, hetzij 4
buiten, hetzij binnen de grenzen der gemeente, En indien er aan de ten uitvoer
legging van dit besluit hinderpalen mogten in den weg gelegd worden, dan draagt
deze Vergadering het den Ring van Beaufort op, orn, indien daartoe aangezocht, en
indien het noodig mogt worden geoordeeld, eene tweede gemeente te Victoria West
op te rigten; opdat het geweten van niemand gedwongen worde.”

Ret amendernent wordt met eene groote meerderheid aangenomen. Tesluit.

Be Predikanten van Victoria West, Darling en Durban verzoeken aanteekening
van protest tegen dit besluit.

Bat zij in de minderheid gestcmd hebben doen aanteekenen de Predikanten van
Cradock, Albanie, Hanover, Prins Albert, Bredasdorp en George, en dc Ouderling
van Paarl.

Ret Rapport van de Rationarii wordt gelezen. In verband daarmede wordt Rapport van de flati

behandeld No. 127 van het Ontwerp, waarin de Predikant van Durban om de be- °~“ ingedienci.

noerning van een of nicer Rekenmeesters enz., vraagt. Nadat hij de redenen had
opgesomd, waarom hij dit voorstel heeft gedaan, trekt hij het, met goedkeuring der
Vergadering, terug.

Als aanhangsel, wordt bij het Rapport de aanbeveling gevoegd: “dat er twee
Auditeuren permanent zullen aangesteld worden, om aT de Fondsen, onder beheer van
de Synode, jaarlijks te auditeren, enz.”

Met uitzondering van deze aanbeveling wordt het Rapport der Rationarii goed
gekeurd.

Be Predikant van Burbaii, ondersteund door den Ouderling dier gemeente,
levert het volgende voorstelin: “Bat aan eenig lid der Vergadering, bij aanvraag met Inzage van de boeken

opgave van redenen, vrijheid verleend zal worden om inzage te verkrijgen van de ~~:° 5y

boeken der verschillende Synodale Fondsen,”
Met dit voorstel vereenigt zich de Vergadering.
Nu wordt ook het voorstel van de Synodale Schoolconimissie, voorkomende

onder Nos. 6 van haar Rapport, en aldus luidende : “Aan Art. 103 worde toegevoegd:
d. Er zullen van wege de Synode twee Auditeuren benoernd worden, die j aarlijks Toevoegsel aan Art.

dc boeken en rekeningen des Penningmeesters zullen nagaan,” besproken, en door 1O~.

de Vergadering aangenomen.
Retzelfde geschiedt met een ander voorstel, dat de Predikant van Cradock,

ondersteund door den Actuarius, inlevert, en als vervoig op het voorgaande wiT
beschouwd hebben, nam.: “Bij gelegenheid van elke Synodale Vergadering worden de
boeken, even als die van het Synodale Fonds, door Rationarii nagezien.”

Ret Rapport der Commissie voor het Pensioen-fonds wordt ingeleverd, en Ret Pensioen-fonds.

gelezen; waarna besloten wordt het te laten drukken.
Reden zijn afwezig geweest de Predikanten van Philadelphia en Mosselbaai,

en de Ouderlingen van Philadelphia, Wijnberg, Simonsstad, Riebeekskasteel, St.
Stefens en Richmond.

Na het lezen der Kladnotulen cloet de Predikant van Albanie het dankgebed.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den Ssten November 1876.

12
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TWEE-ENTWINTIGSTE ZITTING.

Woensdag, den 8sten November 1876.

De Ouderling van Franschhoek doet het gebed, waarna do Notulen der Een-en
Twintigste Zittirig worden geresurneerd en onderteekend.

Den Predikant en Ouderling van Namaqualand wordt verlof gegeven naar huis
terug to keeren.

Rapporl over de ~or~ Aan de Orde is hot Rapport van de Commissie over do wijze, enz., waarop de
~aa1schoo1. Norrnaalschool behoort opgerigt te worden. Ret wordt voorloopig besproken met

do verstandhouding dat do Commissie, na do discussie gehoord en met do uitgesproken
Aan Ce Commissie gevoelens winst gedaan to hebben, haar Versiag z66 zal wij zigen en inrigten, dat
terug gegeven. hot als do grondwet der Normaalschool aan de Vergadering voorgelegd, en, na good

keuring, onder do wetten der kerk opgenomen zal kunnen worden.
Bij deze opdragt wordt hot der Commissie herinnerd, dat do Vorgadering nog

haar Rapport verwacht omtrent do plaatsen, die zij voor do stichting dozer School
verkieshj k aeht.

~pp~rtov~h~tPre- Dc Vergadering gaat nu over tot do bespreking van het Rapport der Commissie,
fonds. in do laatste Synodale Vergadering benoemd, om hot Reglement op het Predikanten

Weduwen Fonds to herzien. Daarbij wordt behandold hot Versiag der Commissie,
die in doze Vergaderii~g is benoemd om do ingekomen Beschrijvingspunten, die hior
mode in verband staan, te overwogen.

Do voorgestelde vereeniging van Art. 320 met Art 321 wordt goedgekeurd.
Art. 322 wordt, op voorstel van den Predikant van Swellendam, ondersteund

door dien van Lady Grey, aldus gewijzigd : “Alle bij do Synode der Nederduitsche
Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika goligitimeerde Predikanten zijn deelhebbers
van hot Fonds, mits zij do in dit Reglement voorkomende bepalingon nakomen.”

Omtrent hot niouwe Artikel na Art. 323 wordt besloten eerst regtsgeleerd ad-
vies in to ~vinnen op do daarin voorgestelde veranderingen.

Aan Art. 324 wordt toegevoegd: “Wordt eon Predikant op zijn verzoek uit do
dienst ontslagen, of wordt hij leeraar eener gemeente, die niet behoort tot do Neder
duitseho Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika, dan zal hij cone extra Bijdrago van
£5 per annum moeten doen, en dus jaarlijks £8 tot hot Fonds bijdragen.

Dit is echter niet toepasselijk op Predikanten, die 30 jaren gecontribueerd
hebben, of wegens hoogen oudordom of krankheid Emeriti geworden zijn, hebbende
zij slechts do gewone jaarlijkscho bijdrage te doen.”

Do veranderingen, door do Commissio voorgesteld in Artt. 325, 326, 327, 328,
330, 332, 337, 339 en 340, a, worden alien goedgekeurd.

Art. 340, c, wordt op voorstol van den Predikant van Albanie gewij zigd, ais
volgt: “Rij legt aan do Synode over do jaarlijksche Rapporten van den staat van
hot Fonds, door do Directie der Executeurskamer hem gogoven. Alsmedo doet hij
in het officiëele orgaan opgaaf van ontvangone en bij de Kamer inbotaalde golden der
kerk en legt in hot begin der maand Januarij van elk jaar, en bij elke Synodale Ver
gadering, zijne boeken en rekeningen aan Rationarii, daartoo door de Synodebenoemd,
voor, met korton staat van ontvangst en uitgaaf, en zoodanige aanmorkingon ais
hij in hot belang van hot Fonds mogt noodig oordeelen, ten einde, door hen nage
zion en correct bevonden zijnde, ais zoodanig geteekend to worden. Do korte staat
zal in hot officiëel orgaan der kerk moeton geplaatst worden.”

Do voorgesteldo lezing van Art. 340, f, en Art. 341 wordt goodgekeurd.
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Art. 342 ondergaat deze verandering: dat Mode2’atuur cler Synode gesteld wordt
voor Synoclale Gornmiss~e.

Dc wijziging van Art. 325, door de onlangs benoemde Commissie voorgesteld,
wordt niet aangenomen.

Afwezig zijn op heden geweest de Predikanten van Philadelphia en Napier, en
de Ouderlingen van Wijnberg, Simonsstad, Burgersdorp en Philadelphia.

De~Kladnotulen gele~en zijnde, wordt het dankgebed gedaan door den Predikant
van Knij sna.

Geresumeerd en onderteekend op heden, den 9den November 1876.

DRIE-EN-TWINTIGSTE ~ZITTING.
Donderdag, den 9cien November 1876.

Do Predikant van Riversdale doet het gebed, waarna de Notulen der Twee-en
Twintigste Zitting goedgekeurd en onderteekend worden.

Daar Nos. 124 en 125 van het Ontwerp, die op hot Predikanten Weduwen Fonds Behandeling daarvan

betrekking hebben, op gistoren afgehandeld zijn, komt No. 126 ter sprake, “in Art vooitgezeb.

328 worde gevoegd na het woord gesckrapt: in de navolgende gevallen wordt hem
zijn inleg terugbetaald, en houdt zijn regt op het Fends op, enz.”

Na eene korte bespreking wordt het door den Predikant van Stellenboseh met toe
stemming der Vergadering teruggetrokken.

Door het gisteren gevallen besluit omtrent Art 322, wordt de overweging van
het aanzoek van Ds. Gonin, om deelhebber van hot Fends te worden, waarover in
het versiag der Commissie gehandeld wordt, thans onnoodig.

Op voorstel van den Predikarit van Lady Grey, ondersteund door den Seriba wordt
flu het volgende besloten : “Eene Commissie worde aangesteld om de noodige data
te verkrijgen, advies van deskundigen in te winnen, en een beredeneerd verslag van
alles, op den geldelijken toestand van het Predikanten Weduwen Fonds betrekking
hebbende, v66r de volgende Synodale Vergadering in het offieieel orgaan der kerk
to plaatsen, en do noodige veranderingen in het Reglement op het genoernde Fonds
aan te bevelen.”

Eon Aanzoek van Do. do Roubaix, om weder als deelhebber aar~ het Predikanten De. Ce Roubaix.

Weduwen Fends erkend to worden, wordt besproken.
Na eenige diseussie wordt besloten deze zaak in handen to geven van dezolfde

Commissie, die over dit Fends gerapporteerd heeft. In plaats van den Predikant
van Lady Grey, die eerlang do Vergadering zal verlaten, wordt eehter die van
Willowmore benoemd, terwiji do Predikant van Ditenhage aan do Commissie wordt
toegevoegd.

Ret Rapport der Coinmissie over hot Predikanten Pensioen Fends wordt gelezen. Rapport over het Pr~

Do Vergadering begint met do bespreking van hot Reglement dat daarin aanbevolen ~k~nteu Pensioen

wordt en neemt hot voorloopig aan met doze wijzigingen
In No. 1 a. Uitinlegpenningen en jaarlijksche contributiën, volgens classi

ficatie der gemeenten
b. flit aecumulerendo renten
e. flit donatiën of erfmakingen.
In No. 2, na hot woord aclmirdstratie in to voegen: van onbeperlete verantwoorc~el~jk

he~d (unlimited liability).
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In No. 5, aan het slot te laton volgon tenz’~j anclers bepaald door do Bynode.
No. 8. Do gemeenten, vóór de Synode van 1873 opgerigt, die vóór 31 December

1877 nog geen dccl gonomen hebben aan hot Fonds, dochzulks later zouden wensehen,
zullen vijf-en-twint~g percent nicer aan inlogpenningen moeten betalen, met al do
achterstallige contributi~n en renten OP beiden gerokend van 1 November 1876, en
tevens een certifikaat van een gekwalificeerdon geneeskundige van den gezondheids
toestand van den in d~enst zijnden leeraar.

(Do laatste volzin beginnende : “Indien genoemde, euz., blijft overstaan~.
In No 13 a, tussehen door en de Bingseomrnissze in to lassehen den Ring of en

aan het slot bij to voegen of Synode.
In 13 b. 2, tusschen der en 1S~ynodale te plaatsen Synode of en hot slot aldus to

laten luiden “krankhoid of lzjckaarnl~j1o gebrek of krenkzng van verstandsvei’mogens niet
moor enz.”

Hierop levert de Predikant van Villiersdorp dit voorstel in, dat echter niet aan
genornen wordt: “Zendelingen onzer Kerk, die gelegitimeerde predikanten zijn,
zullen deelhobbers aan hot Fonds kunnen zijn, zoo do som van £50 ten hunnen behoove
gestort worde in hot Fonds als inlogponningon en cone j aarlijksche contributie van.
£10 opdezelfdo wijze als dit bepaald is voor gerneenten der 1.aagste kiasso.”

Na dit Rapport worden do volgende Beschrijvingspunten besproken: No. 129,
dat aanbeveelt, het Fonds op te rigten door openbare collecten enz, No 130, “Welke
gerneenten hebben aan hot Pensioenfonds enz.,” en No. 181, “Onder 4 van hot
Pensioenfonds-verslag wordo hot bedrag van dejaarlijksche contributie uniform ge
maakt.”

Op voorstel van den Ouderling van Murraysburg wordt besloten: “Er wordt
voor hot togenwoordige in do bepalingon omtrent hot Pensioenfonds, die in do j ongste
Synodo zijn vastgesteld, geene verandering gernaakt.”

Verzoek van de ge- Eon brief van den Predikant van Narnaqualand wordt gelezen, waarin hij ten
meente Namaqualand
ôm ondei de 4deklas behoove van zijne gemeonte verzoekt dat zij van do derde onder do vierdo klas go
geplaatst te worden. plaatst zal worden. Op voorstel van den Predikant van Lady Grey ondersteund door

den Ouderling van Montagu, wordt besloten: Dat cone Commissie benoemd worde,
oni dit aanzoek to overwegen, alsmede andere ter verandering van classificatie die
haar voorgelegd mogten worden, en indien noodig haar oordeel uit to spreken over
do in do laatste Synode aangenornen rangschikking van gemeenten.

Verlof om naar liuis terug to keeren wordt gegevon aan do Oudorlingen van
Cores, Knysna, Victoria West, Burgersdorp en Tarkastad..

Doze Zittinghebben niet bijgewoond do Predikant van Beaufort Weston do Ouder
lingen van Wijnberg, Beaufort West, Simonsstad, St. Stefens en Riebeekskasteel.

Na hot lezen der Kladnotulen wordt hot dankgebed gedaan door den Predikant
van Prins Albert.

Geresumeerd en ondorteokend op lieden, den lOden November 1876.

VIER~EN-TWINTIG-STE ZITTING-.

Vr~jdag, den lOden November 1876.

Do Ouderling van Graaff-Reinet doet het gebed, waarna do Notulon der Drie
en-twintigste Zitting gelezen, en, na goedkeuring, onderteekend worden.
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Tot leden van de Commissie, om aanzoeken ter verandering van elassificatie te Commissie om aanzoe.

ontvangen, enz., worden benoernd de Assessor, de Predikanten van Worcester,~
Robertson, Middelburg, Alexandria, Fraserburg en Oradock, en de Ouderling van vangen.

George.
Voortgaande met de behandeling van het Rapport over het Pensloenfonds,

besluit de Vergadering met bQtrekking tot No. 6, dat op nieuw besproken wordt,
dat het aldus zal luiden “Alle gerneenten, die na October 1873 opgerigt zijn, kun- Wanneer nieuwe ge.

nen aau dit Fonds deelnemen, mits zij bimien diie j aren na hare oprigting er aan
deel nemen, en hare inlegpenningen en contributie betalen naar de door de Syhode
of Synodale Commissie gemaakte classificatie.”

Tevens wordt bepaald dat dit artikel geplaatst zal worden na No. 8.
Ret aanzoek van de Gemeente van Kruisvallei “om dccl aan dit Fonds te ver

krijgen” wordt overwogen. Op voorstel van den Predikant van Albanie wordt
vastgesteld: “Als hoofd voor het aangenomen ontwerp voor het Predikanten Pen
sioenfonds worde geplaatst: REGLEMENT OP RET PREDIKANTEN PENSIOENFONDS DER Hoofd voor het regle

NEDERDUITSCI-IE GEREFORMEERDE KERK IN ZUID AFRIKA.” ment voor P. P. Fonds.

Be laatste voizin van No. 8 van het Reglement, die gisteren is blijven overstaan,
wordt onveranderd aangenomen.

Be Vergadering vereenigt zich met het voorstel van den Predikaiit van Robert
son : “ Bat in No. 7 de jaarlijksche contributien gesteld zullen worden op £15, Contrihutiegelc1~n.

£12 lOs., £10, en £7 lOs. ; en dat do somnien, ter afkooping daarvan, naar deze bepaling
veranderd zullen worden.”

Om hot slotartikel van dit Reglement op te stellen worden als Commissie be
noemd de Predikanten van Montagu, Cradock, Carnarvon en Swellendam.

Zoo als nu veranderd, wordt het Reglement, op voorstel van den Predikant van Reglement aangeno.

Thins Albert, in zijn geheel aangenomeu. men.

Aan de Commissie voor dit Fonds wordt flu opgedragen onderzoek te doen bi~j
welke van de verschillende Kamers van Administratie dit Fonds op de incest voor- Contributie van djt

deeligQ wijze bestuurd kan worden, en zoo spoedig doenlijk rapport uit te brengen. Fonds.

Men gaat nu over tot de verdere behandeling van het Verslag der Commissie Pred. Wedawenfonds,

over het Predikanten Weduwenfonds.
1-let van den Procureur-Generaal ingewonnen advies wordt gelezen, waaruit Advies van Procureiir

blijkt dat de Synode het regt heeft in hot Reglement daarvoor veranderingen te generaal.

maken, waardoor ook do tegenwoordige aandeelhebbers gebonden zullen zijn.
Met betrekking tot een niouw artikel na Art. 323 wordt flu door den Predikant

van Lady Grey, ondersteund door dien van Burgersdorp, voorgesteld : “Bijaldien Wanneer een dee~heb

eon deelhebber, na het overlij den zijner echtgenoote, eon huwelijk aangaat met cone, t~r~

die nicer dan vijfjarenjonger is dan hij, zal hij verplicht zijn cone geidsom, volgens, vijf jaren jonger ens.

bet tarief door den Predikant van Lady Grey voorgesteld, te betalen. Beze som zal
echter niet betaalbaar zijn, wanneer hij eon huwelijk met de weduwe van eenen
deelhebber aangaat.”

Be Predikant van Riversdale, gesecondeerd door dien van Albanie, wil: “Bat
de aanbeveling van het Rapport aaiigenornen worde.”

Be Predikant van Burban, daarentegen: “Bat er geene verandering in dit
artikel gemaait worde.”

Ret voorstel van den Predikant van Riversdalo wordt aangenomen.
Be vraag, of Art. 324, zooals hot in do Twee-en-Twintigste Zitting veranderd

is geworden, nu ook verbindend zal zijn voor do tegenwoordige deelbebbers ?—wordt
besproken.

Ten gevolge van do. discussie hierover wordt beslo~en: Dat hot bedoelde Deelhebbers voor Jan,

Artikel deze verdere wijziging zal ondergaan, dat £2 gesteld wordt voor £5, en, aa.n
13
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het slot, £5 in do plaats van £8; en dat er aan toegovoegd zal worden : “Dit
Artikel zal niet van toepassing zijn, dan op degenen die na den isten Januarij 1877
nit de dienst treden.”

Na do pauze verzoeken do Predikanten van Durban en Darling aanteekening
van protest tegen het nieuwe artikel na 323, met betrekking tot eon tweede huwe
lijk met cone vrouw, 15 j aren jonger, enz., en tegen de aangenomene bij voeging tot
Art. 324.

Synoda1e~ Commissie Tot leden van do Algemeene Synoclale Co m~ssie worden gekozen: als Primaril,
gekozen. Di. A. Roux, Theol. Doct., J. H. du Plessis, P. J. G. do Vos, S. Hofmeijr, Theol.

Doct., en I. G. J. Horak, en do Ouderlingen 0-. 0. 0-ic, T. Roos, H. Cloete en M. J.
Herholdt; en, als Secundi, Di, W. Robertson, Theol. Doct., A. J. Steijtler, 0. F. J.
Muller, J. S. Marais enD. Ross, en do Ouderlingen J. J. Janse van Rensburg, D. H.
Rossouw, P. Marais en J. 0. Truter.

Op heden zijn afwezig geweest do tweede Predikant van Kaapstad, de Predi
kanten van Stellenbosch, Victoria en Peddie, Tulbagh en Alexandria ;. en do Ouder
lingen van Wijnberg, Beaufort West, Simonsstad, St Stefens en Riebeekskasteol.

Na hot Jezen der Kiadnotulen, wordt hot dankgebed gedaan door den Predikant
van Lady Grey.

Geresumoerd en onderteekend op heden, den l3den November 1876.

VIJF~EN~TWINTIG-STE ZITTING-O

ilfaandag den 1 3den iVovem~er 1876.

Do Predikant van Middelburg doet hot gebed.
Nadat do Notulen der Vier-en-twintigste Zittiug geresurneerd en onderteekend

waren, levert do Predikant van Mosselbaai, als punt van orde, hot volgende voorstol
De sluiting van de 5y. in: “Do Synode besluite do werkzaamheden alzoo in to rigton dat do sluiting kan
node. plaats hebben op Vrijdag den l7den dozer, op eon uur dat nader door den Moderator

zal bepaald worden.”
Do meerderheid yoreenigt zich daarmede.
Do Assessor en do Predikant van Oradock verzoeken aanteekening dat zij in

do minderheid gestemd hebben.
Avondzittingen. Op voorstel van den Predikant van Villiersdorp wordt besloten, avondzittingen

to houden op Dingsdag, Woensdag en Donderdag.
Do Predikant van Franschhoek neemt heden zijne plaats in.

De ~ormaa1sehoo1.[ Hot Versiag van do Oommissie over Opvoeding on Onderwij s betrekkelijk do op
to rigton Normaalschool komt in behandeling.

Do Predikant van TJitenhage ondorstound door don Ouderling van Graaff-Roinot,
doot nu hot volgende voorstol : “Do op to rigten Normaalschool wordo in do Oos
telijke -Provincie gevestigd.”

Do Ouderling van Murraysburg met dien van Richmond wil daarentegon: “dat
bet niet dadelijk besloten worde, waar do Normaalschool geplaatst zal wordon, ton
einde do ondersoheidone gornoenton in do oostelijke distrikten in do gelegenheid to
stellen, aanbiodingen to doen.”

Daar beido voorstollon vorworpen worden, stelt do Predikant van Carnarvon



53

met dien van Durban voor: “dat do Kaapstad gekozen worcie a1~ plaats waar de
Norrnaalsehool zal worden gevestigd.”

Do Predikant van Robertson met dien van Ladysmith wil: “ dat zij to Robertson
zal gestieht worden.”

Be Ouderling van Murraysburg met dien van Oolesberg beveelt T47eUz~gton
daartoe aan.

Na eene breedvoerige discussie, stelt de Predikant van Uitenhage als punt van De diseussie uitge
orde voor: “dat de verdere behandeling van deze zaak uitgesteld worde tot morgen steld.

ochtend.”
Met dit voorstel vereenigt zich de Vergaderillg.
Be bespreking van hot overige gedeelte van hetverslag wordt insgelijks uitgesteld.
Ret Rapport van de Commissie over de Ordonnantie wordt gelezen. Verslag van Ce Corn.

Be Predikant van 1\Iontagu met dien van Oradock stelt voor: ~‘ dat de aanbeveling~ over de Orcion.
in het Rapport der Oommissie worde aangenomen, met opdragt aan de Commissie Besluit.

om de resultaten van haar Onderzoek niinstens één jaar en drie maanden vóór de
eerstvolgende Synodale Vergadering aan de onderseheidene Riugen mede te deelen
(Zie Raiidelingen der Synode 1873, Vierde Zitting).”

Dit voorstel wordt aangenomen.
Nu gaat do Vergadering over tot het bebandelen der Beschrijvingspunten.
No. 93 b van hot Ontwerp, dat eon nieuw artikel na Art. 124 voorstelt, is aan

de orde, maar wordt, na hot bekomen van inliohtingen, door den voorsteller, den Pro
dikant van Simonsstad, met toestemming der Vergadering teruggenomen.

Nos. 94, 95 en 96, die alien betrekking hebben op Art. 50, dat op do oprigting Wijziging van Ait. 50
van nieuwe gemoenten ziet, worden te zaineu besproken. voorgesteld.

Do Predikant van Cradock, ondersteund door dieii van Riversdaie, stelt do aan
fleming van No. 95 voor.

Do Predikant van Stellenbosch, gesecondeerd door don Ouderling van Richmond
wil : dat hot laatste gedeelto van Art. 50, beginnende met : Geene nieuwe gemeenten,
geroijeerd zal worden.

Do Predikant van Victoria West met dien van Hopefield beveelt do aanneming
aan van No. 94.

Daar hot tijd is doze Zitting to sluiten, wordt do diseussie tot morgen uitgesteld.
Verlof om huiswaarts to keeren wordt gegeven aan den Predikant van Tulbagh

en de Ouderlingen van Villiersdorp, Riversdalo en Uitenhage.
Bij doze Zitting zijn niet tegenwoordig geweest do Predikanten van Philadel

phia, Maclean, Somerset West, Darling, Tarkastad, Victoria en Peddie, Sutherland
en do eerste van Kaapstad, en do Ouderlingen van Wijnberg, Philadelphia en Beau-
fort West.

Do kiadnotulen worden gelezen en hot dankgebed gedaan door den Predikant
van Montagu.

0-eresumoord on Onderteekend op hodon, den l4den November 1876.

ZES-EN-TWJNTJGSTE ZITTING~

Dingsclag, den l4clen November 1876.

Be Ouderling van Richmond doot hot gebod, waarna do Notulon der Vij f-on
twintigste Zitting goedgekeurd en onderteekend worden.

Be discussie over Nos. 94, 95 en 96 van hot Ontworp wordt voortgozet.



54

Het stichten van Baar de Predikai~t van ()radock, £200 in £150 in No. 95 wil veranderd hebben,
nieuwe gemeenten. stelt de Predikant van Hopefield met den Ouderling van Colesberg voor: dat No.

95 onveranderd zal aangenomen worden.
Be Preclikant van Simonsstad met dien van Piketberg wil : “Art~ 50, b, luide

aldus: geene maatregelen, genomen tot het oprigten van nieuwe gemeenten, zullen
erkend worden, tenzij men zich vooraf bij de Commissie tot vermeerdering van ge
meenten, of bij den Ring daartoe heeft vervoegd.”

Be uitslag van de stemming is da~ No. 95 in zijn geheel met eene groote
meerderheid aangenomen wordt.

Nos. 140 en 141, die op dezelfde zaak doelen, worden besproken. Op voorstel van
Elk lid der Synode den Ouderling van Wellington wordt besloten : “Aan elk lid der vergadering worde

~ne~e ex~e~~ één exernplaar van de Acta Synodi gratis toegezonden.”
Synodi. Be tweede Predikant van Kaapstad en de Predikant van Montuga worden in
Wat met de oude ~. eene Commissie benoemd, orn te overwegen wat er gedaan zal worden met de
~erkochte Acta te exemplaren der Handelingen van vorige Synoden en andere boeken, die op last van

de Synode zijn gedrukt, en onverkocht gebleven, met v olmagt om hun besluit ten
uitvoer te leggen.

Protest van Dc. Left- Ecu protest van d&n Predikant van Victoria West tegen het besluit der Synode
brandt in zake de Memorie van 179 leden uit die gemeente, wordt gelezen. Naar aanleiding

van eenige uitdrukkingen daarin voorkomende wordt, op voorstel van den Predikant
niet aangenomen. van Carnarvon, besloten dat dit Protest op grond van Art. 12 : 26, niet aangenomen

zal worden.
Be Predikant van Burban verzoekt aanteekening dat hij in de minderheid ge

stemd heeft.
Protest van Dc. du, Ecu Protest, onderteekend door den Predikant van Cradock en anderen, tegen
Plessis en anderen het besluit dci Synode in zake de nieuwe gemeente te Calvima, woidt gelezen en

aangenomen.
De kerkeraad van Men gaat flu voort met de discussie over de Norrnaalschool. Een brief van

den Kaapstadschen kerkeraad, waarin hij zijn aanbod van de noodige gebouwen
de Normaal- om eene reden daarin genoemd, terug trekt, wordt gelezen.

school terug. Be Predikant van Carnarvon trekt met toestemming der vergadering zijn voor
stel, gisteren ingeleverd, iii, waarna de Predikant van Uitenhage, oudersteund door
dien van Burban, voorstelt: “Be op te rigten Normaalschool worde in de Kaapstad
gevestigd.”

Be Predikant van Swellendam, ondersteund door dien van Stellenbosel~, stelt als
motie van orde voor: “Be plaats alwaar de Normaaischool gesticht zal worden,
worde bepaald door de Synodale Commissie, nadat de versehillende gemeenten onzer
kerk gelegenheid zullen gehad hebben om aaubiedingen bij haar in te leveren.”

Hierop levert de eerste Predikant van Kaapstad, ondersteund door den Predikant
Besluit. ~ van Burgersdorp, als amendement in: “Be Synode drage het aan de Normaal

school Commissie op om te zien of zij de Normaalschool in de Kaapstad stichten
kan; mogt dit haar niet gelukken, dan zal zij in de keuze van de plaats door de
beslissing der Synodale Commissie geleid worden.”

Bit aniendement wordt met 39 tegen 32 stemmen aangenomen.
Collectanten voor de Baar nu Hoofdstuk II en III van het verslag der Commissie over Onderwijs,
Normaalschool. dat onder bespreking is, afgehandeld zijn, wordt het overige gedeelte van dit verslag

zonder discussie aangenomen; ook de Bijiage, de lij st bevattende der collectanten
onder Hoofdstuk IV genoemd.

Op voorstel van den Predikant van Stellenbosch wordt besloten, dat deze lijst
gedrukt en den collectanten in handen gesteld, a.lsmede in de Kericbode gepubliceerd
zal worden.

Gronthvet daarvan. Na de pauze gaat de Vergadering over tot de bespreking van de voorgestelde
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grondwet der Normaalschool. Zonder discussie wordt zij aangenornen, zoo als de
Commissie haar heeft voorgesteld.

Nu wordt besloten dat de Normaalschool Commissie uit zeven leden zal bestaan,
die genoemd zullen worden DE CTJEATOREN vAN DE NORMAALSCHOOL.

Met het oog op hot voorstel van den eersten Predikant van Kaapstad besluit do
Vergaderii~g dat de Curatoren voor 1 Februarij 1877 beslissen zullen of de Nor
maalschool in do Kaapstad gevostigd zal worden, of niet.

Be Voorzitter gaat nu over tot de benoemiug van Comrnissiën. Versehfflendecommis

Als ledeu van die voor Aliwal Noord worden gei~oemd, do Predikanten van sibn benoemd.

Hanover en Middelburg en dc Ouderling van Cradock.
Do Curatoren der Normaalschool zullen zijn: Di, 0. W. Stegmann Jr., Wm. Ro

bertson Sr., A. B. Lüekhoff, P. E. Fauro, A. Murray, A. Mc. Gregor en P. J. G. de Vos.
In do Westelijke Commissie voor hot Admissie Exainen wordt Ds. A. B. Luckhoff

aai~geste1d in do plaats van Dr. P. E. Faure ; en in do Oostelijke, Ds. J. L. Marais
als Primarius benoemd, in do plaats van Ds. Lüekhoff, en Ds. J. R. Albertijn als
Secundus.

Do Commissie tot afuemen van hot Examen voor Oefenaars, in hot Westelijk dccl
der kerk, wordt aldus zamengestolcl : Di. J. H. Neethling H.z. Wm. Robertson Jr.
G. W. Stcgmann Jr., A. B. Lückhoff en S. J. du Toit; die voor het Oostolijke wordt
aangevuld met Di. J. H. du Plessis en W. A. Joubert.

Ms Superintendent van Onderwijs wordt bonoemd Ds. 0. W. Stegmann Jr., Superintendent van

die verzocht wordt zijno medeleden aan do Vergadering voor to dragen. Onderwi~.

Op voorstel van den Predikaut van IJitenhago wordt besloten, dat or eon So- Dr. Robertson Secun
cundus van den Moderator ~al worcien benoemd als vertegeuwoordiger van oiize r het~re~O~n~

kerk bij hot Presbyteriaausche Coiicilie. Dr. W. Robertson wordt als zoodanig cilie.

gekozen.
Daar Besehrijvingspunt No. 3, ten dod hebbende sehikkingen, waardoor nit ver

schillende Ringen, leeraren zullen achterblijven bij gelegenheid van de Synodale
Vergadering, enz., is blijven overstaan tot na do afhandeling der voorstellen omtrent
do Ordannantie, wordt hot nu ter sprake gebragt. Be Vergadering vereenigt zich
eehter niet met dit voorstel.

No. 97 van hot Ontwerp vervalt, daar do Predikant van Tulbagh reeds vertrokken
is, en niemaiad hot voorstel overnoernt.

No. 98 wordt besproken, naclat hot aldus door den Predikant van Cradock ge- Stichting dec gemeen.

wijzigd is geworden: “Do Synode doe onderzoek naar do wijzo waarop do gemeonte te Noorder Paarl.

Noorder Paarl gestieht is.” Dit voorstol wordt door den Scriba ondersteund en door
de Vergadering aangenornen, waarna bosloten wordt cone Commissie te benoemen orn
over doze zaak te rapporteron.

No. 102 is aan de beurt. Be Predikant van Stellenbosch neemt hot voorstel
voor dien van Tulbagh over, daar hot editor uiet ondersteund wordt, komt hot niet
in behandeling.

No. 103 wordt door den Predikant van Swellendam teruggetrokken.
No. 104 vervalt, daar do Predikant van Caruarvon niet tegenwoordig is, en nie

mand hot overneemt.
No. 108, de bepaling voorstellendë dat do Wet des Heeren en do 12 Artikclen Ret geregeld lezen

iedoren Zondag gelezen zullen worden, wordt op voorstel van den Ouderling van 12

Murraysburg aangenomen.
No. 109 wordt door den Predikant iran Durban toegelicht, die daarna, onder- Artt. 254 en 255 gewij

steund door den Predikant van Stollenbosch, voorstelt: “dat in Artt. 254 en 255 zigd.

do woorden v~er weken veranderd zullon worden in twee maanden.” Met dit voorstel
vereenigt zich de groote meerderheid.

14
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S1ot-ar~ike1 voor liet Vóór dat zij met de behandeling der Besehrij vingspu~aten verder gaat, neemt
~e~le~0n~Svoor het de Vergadering eerst het slotartikel aan, voor het Reglemont voor hot Predikante1i

Pensioenfonds, zoo als hot door cle daartoe benoemde Commissie voorgesteld wordt:
“Bovenstaande Regiilatiëri, uitrnakende het Reglernent op het Predikanten Pensioen
fonds der Nederduitsehe Gereformeerde Kerk in Zuid Afrika, zijn verbindende voor
alle aan dit Fonds deelhebbende gerneenten en alle Pensionarisseu. Be Synode
behoudt zich eehter het regt voor, om van tij d tot tij d, in hare wettige vergaderingen,
de voornoemde Regulation en alle zoodanige als hierna nog vastgesteld mogen wor
den, te herzien, vermeerderen, vernietigeii, veranderen of vorheteren. Geen besluit
in dezen zal voor wettig besehouwd worden, tenzij door minstens twee derde~ der
tegenwoordig zijnde leden genomen.”

No. 118 wordt door den Predikant van Montagn ingetrokken.
Zonclagstreineu. No. 120, dat van den Ring van Albanie afkomstig is, wordt door den Predikant

van Somerset Oost toegelicht. Be Predikant van Noorder Paarl, ondorsteund door
dien van Ilitenhage, stelt voor : “ Be Synode spreekt hot boginsel uit dat zij het
loopen van Zondagstreinen, tot andero dan godsdienstige dooleinden, afkeurt; en
benoome eene deputatie orn met den Commissaris van Publieke Werken to onder
handelen aangaande de tegenwoordige spoorwegeommimicatie tusschen Port
Elizabeth en IJitenhage op den dag des Heeren.”

Na de aanneming van dit voorstel worden de IVioderator, de tweede Predikant
van do Kaapstad en de Predikant van IJitenhage als deputatie benoemd.

Verbetering van zang- Op o’rond van No. 122 stelt do Predikant van Swellendam, ondersteund door
wijzen der Psalmen . b .

enz, dion van IJitenhage, voor: dat do Vergadering eene Commissie benoenie die voor
doelmatige zangwijzon voor ouze Psalmen en Gezangen zorgen zal, en tevens hare
aaiidacht wij den aan de verbetoring van hot zingen bij do openbaro godsdienst
oefeningen.”

Bit voorstel wordt aangenomen, met do bepaling daarbij, dat deze Commissie
van tijd tot tijd in de Kerkbode, en finaal bij do volgendo Synodale Vergadering,
versiag zal doen.

No. 128 “Hot worde don Ringsbesturen opgedragen om, bij gelogenheid van
hunne eerst komonde vergadering, bij do beantwoording van vraag 19 in Art. 49,

Of kerkeiijke goecle- te onderzoekon of do kerk- en pastoriegebouwen behoorlijk op den kerkeraad ge
~ transporteerd staan,’ ‘—wordt door den Predikant van Oradock voorgesteld en door

den Scriba ondersteund, waarna do Vergadering zich or mode veroenigt.
Nos 135—138 worden niet behandeld, daar de Predikant van Simonsstad ho~

eorsto intrekt, en die van Lady Grey, die do overige heeft ingezonden, reeds ver
trokken is.

Eon protest van don Prodikant van Victoria West tegen hot niet aannomon van
zijn protest hoden morgon, wordt ontvangen.

Doze zitting hobbon niet bijgewoond do Predikanten van Philadelphia, Darling
on Franschhook, on do Oudorlingen van Wijnborg, Beaufort West en Philadelphia.

Na hot lezen der kladnotulen wordt hot dankgebod godaan door don Oudorling
van Hanover.

Goresumeerd en ondortookend op hoden don l5don November 1876.



57

ZEVEN~EN-TWJNTTGSTE ZITTINGe

Woensdag den l5den 1\Toueinbe. 1876.

De Ouclerling van Fransehhoek doet het gebed.
Nadat de Notulen der zes-en-twintigste zitting goedgekeurd en onclerteekend

waren, gaat men over tot de verciere behandelillg van cte Besehrijvingspunten.
No.. 142 “In Art. 125 worde na ledematen bock giat~s ingelaseht,” wordt 0JJ Wijzigiug van Art.

voorstel van den Predikant van Cradock aangenomen. [2o.

No. 143 “Art. 34 : 4 worde aldus veranderd enz.” door den Predilcant van
Burgersdorp voorgesteld, en door dien van Uitenhage ondersteund, wordt door de
Vergadering verworpen.

No. 144—eene vraag van den Ouderling van Heidelberg: “Wat moet er gedaan Speo~a1e Kollekten

worden met Kerkeraden, die de bepalingen der Synode, met betrekk•ing tot do speciale met gehouden.

kollekten, veronachtzamen ?“ wordt besproken. Ill verband hiermede wordt gelezen
cone lij st van gemeenten die niet de heffingen of collecten of beide~ opgebragt heb
ben voor het Synodale Opvoedingsfonds.

Na eenige bespreking van dit punt, vereenigt de Vergadering zich met het, door Besluit omtrent speci.

den Voorzitter uitgesproken gevoelen, dat de Synode het van elken Kerkeraad ver-~
wacht, dat aan de gemeente do gelegenheid zal gogeven worden om tot do versehil
lende collecten, door de Synode vastgesteld, geregeld bij te dragen; en dat de heffin
gen geregeld verantwoord, aismede do achterstallige voor 1875 en 1876 opgezonden
zullen worden.

No. 145 “Wie is verantwoordelijk voor hetgeen in de Kerkbode versehijnt ?“ Do Keflebode.

wordt door den Predikant van Cradoek toegelicht, die voorts voorstelt: “dat do
redactie van het offieieelo godeelte van do Kerkbode aan den Aetuarins opgedragen
worde.” Onderstound door den Scriba wordt dit voorstel aangenomen.

Ret. vorder versiag der Regtscommissie wordt behandeld en wel paragraafs- .Regtscommissie.

gewljze.
Paragraaf 7, handolende over No. 51, “Klagte van de Ooinmissie der Algomeene Zendeliog Hofmeyr.

Kerkvergadering der Nederduitsehe Rervormde Kerk in de Z. A. Republiek tegen
den Zendoling Hofmeyr enz,” wordt uitgesteld.

Paragraaf 8, wijst op Nos. 105 en 106 van het Ontwerp, en beveelt aan, dat de
voorgesteldo toevoeging tot Artt. 159, 167 en 210 niet gesehiede. Doze aanbovoling
wordt aangenomen.

Paiagiaaf 9, bospieekt No 107 en iaadt aan, om de in dit Besehiijvingspunt A~ondm~1s foimu

voorgostolde vrijheid, toe to staan. Hiermede stemt de Vergadering in. her.

Paragraaf 10 ziet op No. 110 “ Wanneer eon lid onzer Kerk van eonigo mis- zaal~, door een Regter

daad door den wereldlijken regtor schuldig of onsehuldig bevonden wordt, moot do beslist.

Kerkeraad volgens uitspraak van den regter handelen of moot men do zaak op
niouw onderzoeken?” Do aanbeveling der Commissie “op nieuw onderzooken “ wordt
aangenomen.

Paragraaf 11, blijft overstaan.
Paragraaf 12, handelt over No. 111 “Is do leeraar verpligt eon onecht kind met Doopnaam van een

den vollen naam en voornaam van iemand to doopen die beschuldigd wordt vader onecht kind.

van hetzelve to zijn, indien do schuld no g niet bewezen is, en zonder toostemming
van den beschuldigde?” Do aanbeveling “de Loeraar is niet verpligt” wordt door
do Vergadoring goedgekeurd.

Paragraaf 13 bespreekt No. 20 “Klagte van don Predikant en Kerkeraad van Kerkei’aad vanDurban ~/
vs. Kaapstadschen
Ring.
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Durban tegen de handelwii ze en besluiten van den Kaapstadschen Ring, gehouden
te Philadelphia, in re Kerkeraad van Burban versus Us. Viok, en eenige andere per
sonen, die zoowel in ons ontwikkeld klagtschrift van November 1874, alsook in ons
beroep op den Ring, d.d. September 1.1., opgegeven zijn geworden.” Be Predikant
van Uurbai~ verlangt op grond van Art. 203 dat de leden van den Kaapstadsehen
Ring zich verwijderen zullen uit de vergadering. Baar de Moderator en Assessor
zoowel als de vroegere Moderator in deze zaak betrokken zijn, wordt de Assessor
der laatste Synode tot den voorzittersstoel geroepen. Nadat de leden des Rings
zich verwijderd hadden, wordt bet Rapport der Regtscommissie met bijkomende
stukken gelezen.

Een verzoek van twee leden van de Ringseommissie om te worden gehoord
op een bezwaar met betrekking tot een wetsartikel, dat door de Regtscommissie
niet schijnt ii~ acht genomen te zijn, wordt ontvangen.

Be Predikant van Carnarvon met dien van Riebeek West stelt voor : “op grond
van Artikel 257 en 259 wordt bet aan de leden van de Kaapstadsche Ringscommissie
toegelaten hunne belangen in de zaak voor te dragen, daar gemelde Commissie geene
gelegenheid gehad heeft zuiks, volgens Art. 259, te doen.”

Be Ouderling van Murraysburg met dien van Hanover wil daarentegen: “daar
er niet voldaan is aan Art. 259, worde deze zaak van de hand gewezen.”

Beide par~iien ge. Be Scriba met den Predikant van Caledon: “ Met bet oog op Art. 259 worde
hoord. aan de Commissie van den Kaapstadschen Ring en aan den Predikant en Kerkeraad’

van Burban de gelegenheid gegeven hunne belangen aan de Synode voor te dragon.
Woidt d~t aanbod dooi eene of beide paitijen niet aangenomen, dan tiede deze Vei
gadering in de zaak niet.”

Bij de stemming verkrijgt c[it laatste amendement de ineerderheid.
Oordeel derRegtscom- Nadat de partijen gehoord waren, vereenigt zich de Vergadering met bet oordeel
missie bekrachtigd. door de Commissie in deze paragraaf onder litt. a, b, c, uitgesproken

a. Bat er genoegzamen groud voorhanden was orn eene acte van besehuldiging
op te maken.

5. Bat met betrekking tot de besehuldiging van wraakzueht bij Us. Viok, do
Synode de zaak hierbij moest laten rusten.

c. Bat ten opzigte van do grensscheiding tusschen Burban en Philadelphia, do
uitspraak van den Ring behoort bekrachtigd te worden.

Baar dit punt thans afgehandeld is, neernt de Moderator weder den Voor
zittersstoel in, terwijl ook de loden des Rings terugkeeren.

Verkiaring van Art. 4. Paragraaf 14 behandelt No. 86 ‘Nadore verkiaring wordt gevraagd van de
volgende zinsuede in Art. 4: “Zoolang zij niet door woorci of daacl ten duidelijkste
toonen zich van haar af to scheiden.”

Be Ouderling van Murraysburg met dien van Hanover stelt de aanname der
aanbeveling van do Commissie voor en do Vergadering vereenigt zich hiermede,
“zoolang zij niet bij monde of geschiift dmdebjk aan den Keikeraad dci 0-emeente
waaitoe zij behooien to kennen gegeven hebben, dat zij met langei loden dci
Nederduitsehe Gereformeerde Kerk willen blijven, of werkelijk alle gemeensehap
met die Kerk verbroken hebben, door loden van eon ander Kerkgenootschap te wor
den en daarvan duidelijk bewijs gegeven hebben door hunne namen als zoodanig in
dat Kerkgenootschap te doen opteekenen.”

Reg~ eener gemeente Paragraaf 15 verwijst naar Nos. 40, 41 en 42, waarin hot regt voor cone
ieeraar te gemeente gevraagd wordt om baron loeraar to bedanken. Be aanbeveling der Corn

missie op dit punt wordt aangenomen: “dat daar herhaalde malen aanzoeken van
i dozen aaid bij do H. Eerw. Synode gedaan zijn on do gevraagde verandering in
onze kerkweten van zeer ingrijpenden aard zijn, de Synode cone Commissie benoeme
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om onderzoek te doen naar de gebruiken en bevindingen in dergelijke gevallen Commissie benoem~.

bij andere Presbyteriaansche Kerkgenootschappen en daarvan bij eerstvolgende
Synodale Vergadering rapport te doen, met verdere aanwijzingen daarorntrent.”

Paragraaf 16 ziet op No 113 “Be Synode spreke op duidelijke wijze haar Vriie Protestantsehe

oordeel uit over het gedrag van een leeraar onzer Kerk, die in de dusgenoemde Kerk.

“Vrij e Piotestantsche Kerk” kinderen doopt en pe~’so11en als leden dier Kerk bevestigt,
overeenkomstig dc vormen bij dat ligehaam in gebrui7e.” Be aanbeveling der Corn—
missie luidt als volgt

“Be SynOde, in aanmerking nemende, dat de leden onzer Kerk zuiks geworcien
ziju en blijven op grond van do behjde~is hunner gehechtheid aan de leer onzer
Kerk; en dat de leeraren onzer Kerk bovendien beloofd, en door hunne naain
teekening zich verbonden hebben om “ die leer naarstig te zullen handhaven, zonder
jets tegen dezelve leer, hetzij direct of indirect, te leeren of te schrijven ;“

Verder, dat als leden van het genootschap dat zich noemt de Vrije Protestantsche
Kerk, alien worden toegelaten, die eon bevestigend antwoord geven enkel op de
vraag: “Gelooft gij, dat de ware godsdienst in liefde tot God en in liefde tot do
menschen bestaat, en is het uw erustig voornemen deze godsdienst in uw leven te
beoefenen,”

Voorts dat bij gemelde genootschap eene soort van doop wordt toegediend, ook
door personen die geene ordening hobben ontvaugen tot de Evangeliebediening,
welke doop geschiedt niet in den naam des Vaders, des Zoons, en des Reiligen
Geestes, als bij het onze en bij andere Kerkgenootschappen in gebruik, maar, voor
zoover bekend is, siechts “in den naarn van God, die de Vader is van Jezus en alle
rnenschen,”

Eindelijk, lettende op haar besluit, genornen in harejongste vergadering in 1873,
“dat de leeraren onzer Kerk den doop en de aannerning der zich noernende Vrije
Protestantsche Kerk in geenen deele erkennen mogerl,”—

Zoo oordeelt zij,” dat een leeraar onzer Kerk, die in de dusgenaamde Vrije Protes
taiitsche Kerk kinderen doopt en personen als Leden dezer Kerk bevestigt over
eenkomstig de vormen bij dat ligchaam in gebruik, daardoor den schijn op zich laadt,
en zichzelven onder verdenking brengt van de leer onzer Kerk niet te zijn toegedaan,
en van zamen te stemmen met do leer en praktijken van het genoemde Vrije
Protestantsche Kerkgenootschap ;—dat zoodanige leeraar bij de leden onzer Kerk
noodwendig aanstoot, ergernis en achterdocht moot verwekken, en dat derhalve
zulk een gedrag ais berispelijk en laakbaar moet worden beschouwd en veroor
deeld.”

Be Ouderling van Cradock met den Predikant van Willownioore stelt voor : “dat Aaubeveling der Corn

de aanbeveling der Commissie aangenomen worde.” missie aangenornen.
Be Ouderling van Murraysburg met den Predikant van Villiersdorp wil “do

Synode ac~t hot gedrag van eon ieeraar onzer Kerk die kinderen doopt enz., in strijd
met zijne legitirnatiebolofte, en dat op zoodanigen de Kerkelijko tucht moet worden
toegepast.”

Ret amendement verworpen zijnde, wordt het voorstel aangenomen.
Aanteekeniug dat zij in do minderheid gesternd hebben verzoeken do Predikanten

van Albanie, Prins Albert en Viliiersdorp.
Paragraaf 17, doelt op No. 114 “Be Synode nerne kennis van hetgeen in de Ds. Naude en Ce Vrije

Vrije Protestantsche Kerk to Graaff-Reinet door Bs. Naude van Queenstown gedaan ~, Protestantsche Kerk.

wat het doopen van kinderen betreft.” Met de aanbevehng der Commissie, “em
den kerkeraad van Burgersdorp te verwij zen naar Art. 231 onzer kerkelijke be
palingen,” vereenigt zich do Vergadering.

Paragraaf 18, behandeit eenen brief van den Queenstownschen Kerkeraad aan Brief van den kerke
15 rand van Queenstown
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Sluiting
bepaald.

de Synode. De Predikant van Middelburg met den Ouderling van Cradock wil, dat
de aanbeveliug der Commissie om dien brief ter not~ficatie te ontvangen, aangenornen
worde.

Commissie benoemd. Be Assessor met den Predikant van Swellendam daarentegen: “dat eene Corn
missie benoernd worde om dezen brief te beantwoorden.”

Na de aanneming van dit amendement worden tot leden van deze Commissie
benoemd, de Assessor en de Predjkant van Alexandria.

Commissie voor Noor Als Commissie die, over de wijze waarop de gemeente Noorder Paarl gesticht
der Paarl. is, rapporteren zal, worden benoemd ae Predikanten van Cradock, Wijnberg, Maclean,

Hanover en Carnarvon.
der Synode Be Moderator bei~aalt, met goedkeuring der Vergadering, dat de Synode aan

s~aanden Zaturdag ten 11 ure zal gesloten worden.
In de avondzitting is No. 114 b. van het Ontwerp “Mag een Predikant anders

doopen enz.” het eerst aan de orde, maar wordt tengevolge van het op No. 113
gevallen besluit, als afgehandeld beschouwd.

Theol Seminarium. Nu komt het Rapport van de Commissie over het Theologi sch Seminariurn ter
sprake.

Be aanbevelingen die daarin voorkomen zijn de volgende
1. Bat de dank der Vergadering aan de 11.11. Aucliteuren de Smith en Krynauw

worde toegebragt, voor hunne trouw bewezene diensten.
Salaris der Professo- 2. Dat het Salaris der Professoren vastgesteld zal worden op £500 met vrije

woning.
Derde Professor. 2. Bat een derde Professor nu aangesteld worde.

4. Bat de Synode onderzoek doe naar de redenen waarom vele gemeenten niet
hebben bijgedragen tot het Fonds, tot salariering van den derden Professor.

Het geheele Rapport, deze aanbevelingen daaronder, wordt aangenornen, met
deze enkele uitzondering dat de derde aanbeveling in dier voege veranderd wordt:

Aanstelling van 3den “ dat de aanstelling van den derden Professor aan de Curatoren van het Seminarium
Professor aanCurato- ..

opgeclragen. opgedragen bhjve volgens Art. 130, a.
Rapport van Commis- Ilet Rapport van de Commissie van Revisie kornt flu in behandelmg. Met

van Revisie. deze enkele toevoeging aan Art. 35 “onder e, worde bijgevoegd Ste~jtle~’ville,” wordt
het geheele Hoofdstuk I onveranderd aangenornem.

Concept Rerderlijke Be Commissie die een concept Herderlijken Brief moest opstellen, levert haar
Thief, concept in, dat voorgelezen en door de Vergadering goedgekeurd wordt.

Verlof om de Vergadering te verlaten wordt gegeven aan den Predikant van
Mosselbaai en de Ouderlingen van Middelburg en Clanwilliarn.

Vóór het sluiten der Vergadering verzoekt de Assessor aanteekening dat hij
bij het besluit over Paragraaf 10 van het Rapport der Regtscommissie niet in do
Vergadering was.

Bij deze zitting zijn afwezig geweest de Predikanten van Darling, Victoria West,
Franschhoek, Philadelphia, Jansenville en de Ouderlingen van Beaufort West en
Philadelphia.

Be Kiadnotulen worden gelezen en het dankgebed gedaan door den tweeden
Ouderling van Kaapstad.

0-eresumeerd en onderteekend op heden, den l6den November 1876.
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ACHT-EN-TWINTJGSTE ZITTING-.

Donclerciag den l6den November 1876.

Be Predikant van Riversdale doet hot gebed. Be notulen der Zeven-en-twintigste
Zitting worden geresuineerd en onderteekend.

Be volgende Cornmissiën worden benoemd Commiasj~n benoemd,

Uommissz~e voor Opvoeclz~ng en Onderwifs. Di. G. W. Stegniann Jr, A. B. Lüokhoff
en P. J. G. de Yos.

Gornmiss~e voor Evangelisatie. Di. P. J. G. do Vos, Win. Murray, S. Hofmeyr,
Theol. Boot., J. H. du Plessis en Charles Murray.

Gommissie voor verbetercie Zanjjwijzen enz. Di. C. F. J. Muller, S. Hofmeyr, Theol.
Boot, W. P. do Villiers, B. H. do Vries en I. Roos.

Commissie om minvermoijencle ybnijelieclen tot (Ic Evangeliebediening te laten
opleiden, Di. G. W. Stegmanu Jr, P. J. G. do Vos, Wm. Robertson Jr, I. I. Kotze,
Theol. Boot., George Murray, W. A. Joubert, B. Ross en J. I. Marais.

Hoofdstuk II van hot Rapport der Commissie van Revisie wordt nu behandeld. Rapport der Commis.

Be eenige veranderingen die gemaakt worden zijn do volgende: aie van Revisie.

No. 148 : 22, dat op Art. 197 ziet, blijft overstaan tot do volgende vergadering.
In No. 148 : 25, waarin Art. 220 gewijzigd wordt, wordt tussehen het on gehoor

ingelaseht vercier; on goschrapt : en 219.
No. 149 wordt goodgekourd met bepaling dat or in Art. 67 niet geplaatst zal

worden gekozen maar, iciest.
Met doze voranderingen wordt hot Rapport goodgokeurd.
In verband met eene der bovengenoemde Wetsveranderingen, stelt do Predi

kant van Tarkastad, ondersteuiid door den Scriba, voor, en neemt do Vergadering
aan : “dat in Art. 50 hot woord aangestelcl veranderd zal worden in gekozen.”

Bij do behandeling van No. 7 van hot Ontwerp, “do Synode vergadere alle volgende Synode over

vijfjaren, en verwissele met hare zitting naar cone centrale plaats der Oosteijke pro- 4 jaren te Kaapstad.

vincie,” wordt besloten, dat do volgende Synodale Vergadering over 4 j aren zal
gehouden worden, en wel to Kaapstad.

Hot Rapport clor Commissie over do olassificatie der gemeenten voor hot Pensioenfoncls cla~sifi

Pensioenfonds, wordt gelezen. catie.

Be beide aanbevelingen: dat namelijk Tulbagh in de 3de kias geplaatst zal
worden, on Calvinia in do 2de, zoo de stiehting der tweede gemoente aldaar mogt
plaats vinden,—worden aangenomen.

Voor hot overige rapporteort do Commissie, dat zij geene verdere veranderingen
voor to stollen heoft.

Nu komon or nog eenige voorstellon ter tafel, verzoekende do gemeontell
Durban, Namaqualand en Montagu cone kias lager to stolen.

Be Predikant van Riebeek West, ondersteund door dien van Carnarvon, stelt Rapport der Commis

daarop voor: “Hot Rapport worde in z~jn geheel aangenomen.” sic aangenomen.

Met dit voorstol voreonigt zich de Vorgadering. Be Ouderlingen van Aberdeen
en Montagu verzoeken aanteekening dat zij in do minderheid waren.

Na do pauze wordt do brief van doze Synode aan do Fransohe Kork, voor zoo- Brief aan Ce Franeche

verro hij go wij zigd is, gelezon en goodgekeurd. Tevens wordt besloton hot hier- Kerk in ‘t Engelich.

omtrent gevallon besluit in revisie to brengen, en daarna bopaald, dat de brief, in
het Engolsoh geschreven, verzonden zal worden.

Hot Rapport van do Commissie in zake Bs. de Roubaix wordt gelezen. Be Di. Ce Roubai~.
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Fred. Weduwenfond~ Commissie beveelt aan : dat hij weder onder de deeUtebbers aan Jiet Predikanten
Weduwenfonds zal opgenomen worden, mits hij de contributie van 18734876
betale.

Op voorstel van den Predikant van Caledon wordt besloten, dat de aanbeveling
der OommisSie aangenomen zal worden.

Rationarii over Op- Ret rapport van de Rationarii over de boeken van den Pennmgmeester van
voedingsfonds. het Opvoedingsfonds wordt gelezen en aangenomefl.
Restant van collecte Ret rapport van de Commissie orn aan te bevelen, wat te doen met de overige
~ gelden, voor hulpbehoevende gemeenten gecollecteerd enz., wordt gelezen; waarna,

op aanbeveling der Commissie, besloten wordt, de balans aan de Siinonsstadsche
gerneente te geven.

Art. 13 van Pensloen- Dc Predikant van Albanie legt flu het l3de Artikel van hetPredikanten Pensioen
fonds. fonds, zoo als het door de Coinmissie van Revisie in behoorlijken vorm gebragt is,

ter tafel: “13. Pensioen aan Predikantei~ van gemeenten daartoe geregtigd, zal
verleend worden met inachtneming van do volgende bepalingen

1. Aanzoek om Pensioen zal drie maanden te voren door den Ring of de Rings
commissie aan de Synode of Synodale Commissie moeten gedaan worden.

2. Bit aanzoek zal moeten vergezeld gaan
a. Van een certifikaat van eenen behoorlijk gekwalificeerden geneesbeer, als

mede van den kerkeraad der gerneente, waarvan applikant Predikant is, inhoudende
dat hij werkelijk wegens ouderdom, krankheid, ligchaamskwaal of krenking van
verstandsvermogens niet meer in staat is zijne ambtspligten behoorlijk waar te nemen.

b. Van bewijs, dat de gemeente behoorlijk voldaan heeft aan de voorwaarde
van deelname aan het Fonds.”

Be vergadering keurt deze wij ziging goed.
Rapport der Regts- Ret onafgebandelde gedeelte van het rapport der Regtscommissie wordt
commiSsle. besproken.

Paragraaf 11 handelt over No. 112, a. “Is hot begrip een regte, dat de Huwelijks
Trouwen met Licentie. voltrekker (marriage Officer) verpligt is een ieder, die bij hem aanzoek doet met eeno

Licentie, in het huweijk to bevestigen? b. Gaat het, met betrekking tot de voltrek
king van huwelijken, naar den wensch der Vergadering, en tot waar ,welziju der
maatschappij ?“

Be Commissie boveelt aan, op de eerste vraag “neen” te antwoorden, en met
betrekking tot do tweede “nadere inlichting van den inzendor” te bekomen.

Na toelichting door den Predikant van Stellenbosch, wordt op voorstel van den
Ouderling van Murraysburg besloten, “de Vergadering, de inlichting van den Pre
dikant van Stellenbosch gehoord hebbende, besluite de zaak hierbij te laten berusten.”

Klagt tegen Zenaeling Paragraaf 7 bespreekt No. 51, beheizende eene klagte tegen den Zendeling
flofmeyr, Rofmeyr. Do Commissie beveolt aan “dat genoemde Commissie der Algemeone

Ii Kerkvergadering vorwezen wordo naar Art. 231 onzer kerkelijke bepalingen, en hot
L-I~~ besluit der Synode, gonomen betroffende klagten van dezulken die niet tot ons Kerk

gonootsehap behooren (Zie Acta Synodi 1870, pag 17).”
Als amendement op do aanbevoling der Commissio stelt do Predikant van Vii

liersdorp voor: “dat doze klagte van do hand gowezOfl wordo.”
Do Vergadoring verwerpt hot amendoment en neomt do aanbeveing dor Corn

missio aan.
Do Predikanten van Villiorsdorp on Stollonbosch verzooken aanteekening van

protest togen dit besluit,—hetwolk later ingoloverd wordt. No. 157 wordt door
den voorstoller ingetrokkon.

Vragen bij sebrifte- Eon voorstol, in don loop der zittingon door den Predikant van Albanio ingeleverd
lijke Examina. .worat golezen, aldus luidende : “Do papieron of stukken betreffende hot schnftohjk
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gedeelte van hot Exarnon, zoo van do toelating tot hot Theologisch Serninarium, als
voor do Evangoliebodioning worden voortaau bowaard, on inzago daarvan wordo
vorloond aan do loden dor Synode, die zuiks begeeren on zoo ook afschrift dor stuk
ken, mits vergoeding der kosten daai~voor gesohiede.”

Op voorstel van don Prodikant van Georgo wordt hot aldus gewijzigd aange
nomen: “Do vragon bij hot schriftolijk godeelte van hot oxamon eiiz.”

Insgehjks wordt goedgokourd hot volgonde voorstel van don oerston Predikant Versiagen van Perma.

van Kaapstad: “do versiagon van alle pormanento Oommissien, door do I-I.E. Synodo nente Comm. gedrukt.

aangestold, wordon voortaan gedrukt.”
Eeno vraag van don Predikant van Darling, vroogor ingelovord, wordt behandold:

“l\{et betrekking tot do uitdrukking “andere erkende Protestantsche Kerken,” in hot Erkende Protestant

tweede gedeelto van Art. 119, vraagt do ondergeteekende, welke die erkende Protes- sche Keiken.

tantsche Kerken zijn ?“
Als antwoord hierop stelt do Predikant van iViontagu, ondersteund door dien van

Swellendam, voor : “do Vergadering acht hot voor hot tegenwoordige niet noodig, Niet de Yrije Protes.

moor op doze vraag to antwoorden, dan dat do zoogenaamde Vrije Protestautsehe ~tsche Kerk.

Kerk niet behoort tot do bij ons erkende Protestantsche Kerkgenootsehappen.”
Do Predikant van Ladysmith, gesecondeerd door dien van Noorder Paarl, wil : “Hij

wordo in antwoord daarop verwezen naar vraa.g on antwoord 41 van hot Kortbegrip
dor Ohristelijko godsdienst.”

Do Oudorling van Murraysburg met den Predikant van Villiorsdorp : “daar do
vraag van den Predikant van Darling door don Heidelbergschen Catechismus on
hot Avondmaalsforrnulier boantwoord wordt, zoo verwijzo do Synode den Predikant
van Darling naar gezegden Heidelbergschen Catechismus en hot Avondrnaals
formulier, en geve do Synode hare sterkste afkeuring to kennen over vragen van
dozen aard.”

Do Predikant van Uniondale met den Actuarius : “do Synode verkiare in ant
woord op do vraag van den Predikant van Darling, dat do bij haar erkende Protes
tantsche Kerkgenootschappen niet zijn do zoodanige als die waartoe do zoogenaamde
Vrije Protestantsche Kerk behoort, maar wel die waarin (1) do gansche Heilige Schrift
als do eenigo grond en regol des geloofs beschouwd en geeerbiedigd wordt; (2) do grond
waarhedon des Evangelies op do regte wijze geleerd en gehandhaafd worden; on (3)
do Sacramenten van Doop en Avondrnaal worden bediend overeenkomstig do in
stolling van Christus.”

Bij do stemming wordt, na vorwerping van al do arnendementen, hot voorstel
van den predikant van Montagu aangonomen.

Ret voigende voorstol van den Preclikant van Cradock wordt gelezen: “Aan Collegie van Cuzato.

Art. 129, a. worde toegevoegd: “EenLeeraar, Emeritus gewordon zijnde, houdt op lid ~‘~
van hot Collegie to zijn. En bij gelegenheid van elke Synodale Vergadering zullen ~\
twee der niet officiëele loden aftreden, één van welke weder verkiesbaar zal zijn. Do ~\
aftreding geschiedt bij loting.”

Hot toestemming der Vergadering laat hij dit punt tot do volgende Synode
overstaan.

Aan den Prodikant van Victoria West wordt verlof gogeven, hot besluit dozer Onkosteubij bet stich

Vergadering, omtrent do betaling van onkosten, gemaakt bij hot stichton van nieuwe~ nieuwe ge

gomeenten, in rovisie to brengen.
Hierop stelt hij voor, gesecondeerd door. den Ouderling van Carnarvon : “do

onvermijdelijke onkosten, gemaakt door do loden der Commissie tot vermeerdering
van gemeonten, worden gedragen door belanghebbende partij on.”

Do Predikant van Cradock, ondersteund door den Ouderling van Riebeekskasteol, Yroeger besluit hlij ft.

levert als amendement in: “Ret oorspronkolijk aangenomen voorstel blij ye, met Secundi te benoemen.
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deze lijvoeging, dat er Secundi worden gekozen voor de Primarii,”—hetwelk aan
genomen wordt.

Aanzoek om den doop. Naar aarileiding van eene vraag van den Ouderling van Richmond, wordt het
Ouderling met den
leeiaar. volgende voorstel door den Ouderhng van Montagu, ondersteund door dien van

Richmond, gedaan, en door de Vergadering goedgekeurd: “Be Synode beveelt aan,
dat waar het doenlijk is, een Ouderling den Leeraar vergezellen zal, als hij de
ouders ontmoet, die aanzoek doen om den doop hunner kmderen.”

Besluitenvoorgelezen. Be Actuarius leest nu voor al de besluiten, die in deze Vergadering zijn ge
nomen.

loden zijn afwezig geweest de Predikanten van IJitenhage, Sutherland,
Franschhoek en Philadelphia; en de Ouderlingen van Philadelphia, Wij nberg,
Runiansdorp en St. Stefens.

Be Kiadnotulen worden gelezen en het dankgebed gedaan door den Ouderling
van Carnarvon.

Geresumeerd en onderteekend op heden den l7den November 1876.

~NEGEN~EN~TWINTIGSTE ZITTING-.

Vri,jdag den 1 7den November 1876.

Ret gebed wordt gedaan door den Predikant van Beaufort West; waarna do
Notulen der Acht-en-twintigste Zitting geresumeerd en onderteekend worden.

Rapport der Commis. Ret laatste gedeolte Roofdstuk III van het Rapport der Commissie van Revisie
ale van Revisie. wordt in behandeling genornen en goedgekeurd, met deze wijzigingen:

Vóór Art. 271 worde ingevoegd: “Art. 265. V66r ook te plaatsen of; en voor:
‘en in—gevallen, ‘te plaatsen:’ langdurige krankhoid of afgewezigheid van den
Predikant en in andere voorkomende gevallen.”

Opgaaf van Lidmaten, 265 wordt goplaatst bij de nommers in de 3de, 4de en 5de Paragraaf genoemd.
Kinderen, enz. Onder 102 wordt de daar opgonomen vorm, nadat eerst verlof tot revisie van een

vorig besluit was verleend, alzoo gewijzigd dat de opschriften der kolommen zullen
zijn: getal ledematen der gemeente, getal volwassenen niet aangenomen, getal
kinderen, hoevelon op school zijn, hoevelen op school geweest zijn.

Be Assessor en de Prodikant van Riversdale verzoeken aanteekening dat zij
in de minderheid gestemd hebben.

Nieuwe besluiten in In Art. 77, a, wordt de volgende verandering gebragt: dat daarin zullen nit-
bet Wetboek opgeno. gelaton worden de woorden: “ aan haar voorgelezen en,” en aan het einde zal

bijgevoegd worden: “ om, indien mogelijk, binnen eene niaand na de sluiting van
eene Synodalo vergadering in het wetboek te worden opgenon~ en en verkrijgbaar
gesteld.”

In Art. 254, word vier weken veranderd in twee maanden.
Ret laatste punt van het rapport blijft overstaan.

5tichtingder gemeente Ret rapport van do Commissie, om onderzoek te doen naar do wij ze waarop do
Noorder Paarl. gemoento Noorder Paarl gesticht is, wordf gelezen; en daarna do daarbij gevoegde

Bijiage, die do redenen opgeeft waarom één lid der Commissie, do Predikant van
Carnarvon, hot Rapport niet geteekend heeft.

Gevøeien der Corn. Ret gevoelon der Commissie is
missie. “a. Dat do Kaapstadsche Ringscommissie buiten hare bevoegdheid is gegaan



65

in het stiehten van de gemeente Noorder Paarl, zijnde hare handeling in strijd met
Art. 36, waar het aan de Ringen opgedragen is om “te zorgen voor de vermeerdermg
van gemeenten, het benoemen van consulenten, het maken van grensscheidingen,
het benoemen van kerkeraden bij nieuw opgerigte gerneenten,”

b. Bat de Rings Commissie, ook niet op grond van Art. 40, regt heeft gehad dit
te doen, aangezien beide de kerkeraad en een groote deel der Paarlsche gemeente
zich er tegen hadden verklaard; en vooral, orndat de volgende Ringsvergadering
weidra stond gehouden te word en.

c. En mogt er al genoegzame reden bestaan hebben, om op grond van Art. 40
in deze te handelen, dan nog meent uwe Commissie, dat de Ringseomrnissie buiten
hare bevoegdheid is getreden, door eene gemeente zonder grensscheiding op te
rigten.

Echter in aaiimerking nemende, dat de oprigting dezer gemeente met de beste
bedoelingen is gesehied, beveelt uwe Commissie aan, dat onder bestaande omstandig
heden de Synode besluite de oprigting dezer gerneente als wettig besehouwd te ver
kiaren.”

Be Predikant van Cradock, ondersteund door dien van Middelburg, stelt voor:
dat de Vergadering zich met het gevoelen der Commissie onder a en S vereenige.

Be Predikant van Carnarvon, gesecondeerd door dien van Uitenhage, levert als
amendement in: “Be Synode acht, dat in zake de stiehting der gerneente Noorder
Paarl, de Ringscommissie van den Ring van Kaapstad, naar eiseh der omstandig
heden in het belang der Kerk gehandeld heeft, zonder h~tre bevoegdheicl te bu~ten te
gaan.”

Be Actuarius, ondersteund door den Predikant van iViaclean, wil liever: “Ter
wiji de Vergadering, op grond van de gegevene inlichting, erkent, dat de Commissie
van den Kaapstadschen Ring bij de stiehting van de gemeente Noorder Paarl, in de
voiste overtuiging dat zij volgens Art. 40 het regt er toe had, heeft gehandeld, en
derhaive de stichting dier gemeente bevestigt, wil zij het tevens, voor de toekomst,
duidelijk uitspreken, dat de Wet niet moet verstaan worden als aan de Ringscom
missie het regt gevende, orn nieuwe gerneenten te stichten, zonder bepaalde opdrag~
van den Ring daartoe.”

Bij zijn repliek trekt de Predikant van Cradock zijn voorstel terug ten gunste Voorstel van den Ac-

van het amendement van den Aetuarius,—hetwelk bij de stemming met eene groote tuarius aangenomen.

meerderheid aangenomen wordt.
Ret tweede gedeelte van het Rapport kornt nu ter sprake.
Be Predikant van Caledon, ondersteund door den Scriba, levert dit voorstel in: Gemeenten zonder

“Terwiji de Vergadering erkent dat het in den regel wenschelijk is, dat er bij de g9g

‘oprigting van nieuwe gemeenten duidelijke grensscheidingen zullen gemaakt wor
den, oordeelt zij dat bet nogtans aan het oordeel van den Ring overgelaten is, om
in bijzondere gevallen van dezen regel af te wijken.”

Be Actuarius met den Predikant van Worcester wil: “de Vergadering is van
oordeel, dat er omstandigheden kunnen zijn, in welke bij het stichten van gemeenten
het maken van eene grensscheiding niet wenschelijk is, en daar de Wet dit ook niet ~
in elk geval gebiedend eischt, berust zij in hetgeen door de Ringscommissie in
deze gedaan is.”

Be Predikant van Cradock met dien van Hanover, stelt als verder amende~
ment voor: “de Synode spreke haar oordeel uit, dat, gelijk tot hiertoe geschied is,
nieuwe gemeenten, overeenkomstig de wetsbepalingen in dezen, met grensscheidingen
gesticht worden.”

Ret amendernent van den Actuarius krijgt de meérderheid van stemmen. Voorstel van den Ac.

Be Predikant van Victoria West verzoekt aanteekening van protest tegen dit tuarius aangeno~en,
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besluit; en de Predikanten van Gradock, Bredasdorp, Zwartland, Priis Albert,
Swellendam en Albanio, en de Ouderling van Paarl, dat zij in de minderheid ge
stemd hebbon.

Antwoord can den Ret coneept-antwoord op den brief van eenige kerkeraads- en oud-kerkeraads
~e~townsehen ker- leden uit de gemeente Queenstown wordt gelezen en goedgekeurd.

Pensloenfonds Admi- Ret tweede Rapport van do Commissie over het Pensioenfonds komt ter tafel.
nistratie. Ret bevat eene beoordeeling van de voorwaarden, door twee Kamers van Adminis

tratie gesteld, waarop zij gewillig zijn do fondsori. to administreren. Ret wordt
aan do Commissie opgedragen on-i de keuze to doen.

Ouderling Gie Quaes- Be eerste Ouderling van Kaapstad wordt op voorstel vaii. den Predikant van
ton Riebeek West tot Quaestor van dit Fonds benoemd, die zich doze aanstelliug laat

Commissie blijfl be- welgevallen, mits do Commissie blijvo bestaan.
staan, Do Vergadering vereenigt zicli met doze voorwaarde.

Aan do loden dozer, zoowel als aan die der Regtscommissie, wordt do dank
der Vorgadering gobragt, voor do belangrijke diensten die zij ook in dezoll, aari do
Vergadoring hebben bowezen.

Wetboek voorgelezen. Do Aetuarius gaat nu over tot hot voorlozen van hot Wotboek, volgens besluit
van heden morgen.

Commissie over de In do avondzitting wordt gelezen hot rapport van do Commissie over do
Dronkeusehap, Dronkensehap en in verband hiermede behandold No. 121 van hot Ontwerp : “Be

Synodo neme moor besliste maatregelen tegen do toenomende dronkensehap in ens
land.

Na toeliehtiiig stelt do Predikant van Simonsstad met dcii Ouderling van
Oradock voor: “Er wordo cone Commissie in elken Ring benoemd, wior taak hot
zijn zal, em, in do versehillende gomeenten, al naar dat or behoefte bestaat en hot
begeerd wordt, allo middelen aan to wenden ten eindo do toenemende dronkenschap
in ens land tegen to gaan, en do matigheid op alle mogel~jke wijze to bovorderen,

Centrale Commissie. met cone Centrale Conimissie, door do Synode to benoemen.”
Met dit voorstel vereonigt zich do Vergadering.

Pred. van Simonsitad Do Prodikant van Simonsstad wordt bonoomd tot voorzitter van do Oeutralo
Voorzitter der Comm. ,—~uommissie.
Commissie van Revj- Op voorstel van do Oomrnissie van Rovisie wordt besloten: “In Art. 162 na
sic. Art. 162. Reilige Dienst in te voegon : en wordt cils zooclanig cloo~ den i1etuar~us gelegitimeerd;

en nit to laten van en mitsclien—Evangelie-beciiening. In do laatste paragraaf na
Examen in to voegen : aismecle van z~jne legitimatie.

Wetboek voorgelezen. Do Actuarius gaat nu voort met do voorlezing van hot Wetboek.
In hot Rogleinont op hot Predikanten Pensioenfonds wordon do volgende vor

Pensioenfonds, Ant. anderingen voorgesteld on door do Vergadering goedgokourd : In Art. 5, regel 3,
5 en 7. iia hot woord ~Synocle in to voegen : aan den Quaesto’ des Rings betaalcl worcien, ten

emcle door clezen te worcien toegezonclen; en na hot woord Fonds weg to laton betaalcl
worcien. In Art. 7 tusschon contuibzitie en £20, in to lasschen, weilee volgens gemaakte
class9ficatie bepaalcl is op.

Nadat nu do “Aetuarius do voorlezing van hot Wetbook ge~éindigd had, benoomt
Commissie omtrentde Moderator als Commissie om onderzoek to doen naar hot gobruik bij aridere Pros
~~d~neen bytenwinsehe Koikgenootsehappen omti out hot bedanken van den leoraai dooi zijne

gemeente,” do Predikanten van Montagu, Richmond en Simonsstad.
Secundi voon Nor- Als Secundi voor do Normaalsehooleommissie worden op voordragt van den
maalse’noolCommissie. Moderator gekozen, do Predikanton van Stellenboseh on Simonsstad, en do eerste

Ouderling van Kaapstad.
Ret volgende voorstel van den eersten Predikant van Kaaps~ad wordt door do

Handboeken voor vero-adering goodo’ekeurd : “Er wordo aan do versehillende Ooniniissi~n tot hot
Commisslin van Eza- b b
men.
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afuernen van het Admissie Examen en dat van Kandidaten tot de Heilige Bienst vrij_
heid gegeven om, voor rekening van de Synodale kas, zoodanige handboeken aan
to koopen, als tot hot behoorl~jk verrigton van haar werk oninisbaar ziJn.”

Deze zitting hebben niet bijgewoond de Preclikanten van Philadelphia en
Franschhook en do Ouderlingen van Philadelphia en Humansdorp,

Be kiaduotulen wordei~ gelezen en hot dankgebed gedaan door den Predikant
van Tarkastad.

Geresumeord en onderteekend op heden den l8den November 1876.

DERTIGSTE ZITTING.

Zaturciag den 18 November 1876.

Be Predikant van Stellenbosch doet het gebed, waarna de notulen der Negen-en
twintigste Zitting goedgekeurd en onderteekend worden.

Be Predikant van Caledon wordt govoegd bij de “Commissie om onderzoek te Ds. de Vos aan Corn.

doen naar hot gebruik bij andere Prosbyteriaansche Kerkgenootschappen omtrent ~S~vanOnd~erzoek

het bedanken van den leeraar door zijne gerneente.”
Be Commissie van Revisie lovert hare wijziging in van No. 37 van het Ontwerp: Be~1ujt orntrent

“een leeraar die zijne betrekking heeft neergelegd ton einde een seculair ambt of g~e~r~:

burgerlijke betrekking to bekleedei~, zal, weer beroepen zijnde, niet bevestigd mogen legd

worden, dan na het ovorleggen van een bewijs van good zedelijk gedrag van den
Ring waaronder hij gesorteerd heeft, en hot houden van een Colloquium Boctum
met do Commissie tot hot examinoren van Kandidaten tot do Heilige Bienst, ten
einde zijne voortdurende gohechthoid aan do leer der Kerk to doen blijken.”

Be Vorgadoring vereoi~igt zich met dit voorstol.
Hetzelfde geschiedt met eene andoro wijziging van dezelfdo Commissie van No. of ai~ naci’ het Bui.

38 van hot Ontworp : “Eon Looraar die uaar hot Buitenland vertrokken on aldaar ~~nd vertrokken

voor eon tijdpork van moor dan één jaar als Herder en Leeraar eeuer gomeente
werkzaarn gowoest is, zal, beroepen zijnde, niet bovestigd mogen worden, dan na
hot overleggen van bewijs van good zedelijk gedrag on zijno acto van Dimissie, en
na hot houden van eon Colloquium Boctum met do Commissie tot hot oxamineron.
van Kandidaten tot do Heiligo Bionst, ten eindo zijne voortdurende gehechthoid
aan do leer dor Kerk to doon blijken.

Be Prodikanten der Nederduitseho Geroformeerde Kerk in don Vrijstaat, Wie uitgezonderd ziju.

do Diamantvelden, do Zuid-Afrikaansehe Republiek en Natal ziju niet aan deze
bepaling onderworpen.”

Na do aannoming van dit voorstel, verzoekt do Prodikant van Villiorsdorp aan
teekening dat hij in do minderheid gostemd heeft.

Vorder wordt besloten dat beide Art, in do plaats van Art. 291 zullen komen.
Be Actuarius stelt nu voor : “In gevallen van onvoorziene moeijelijkheden 011~ Corn.

onvermijdelijke onkosten zal do Normaalschoolconirnissie zicli om advies wonden
tot do Synodale Comrnissje.” sie te raadplegen.

Ouderstound door den Scriba wordt hot aangenornen.
Bs. S. J. du Toit wordt als Secundus van de Westelijke Commissie tot hot Ds. S. J. d,u ~oit lid

der Commissie voorafnemen van hot Admissio-Examen, benoemd, in plaats van Bs. J. H. Neethling H.z., hetAdmissie-Exarnen

die op zijn verzook ontslagen wordt.

17
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De Preclikant van Prins Albert spreekt zijne overtuiging uit van de wenschelijk
heid dat de leeraren onzer kerk zooveel inogelijk de gevangenen geregeid be
zoeken.

Donatie aan Assietent Op voorstel van den Actuarius, wordt met algemeene stemmen besloten dat
Scriba. eene donatie van £12 lOs. gesehonken zal worden aan den Assistent-Scriba, voor

de door hem aan de Vergadoring bewezeno dienston.
Do Actuarius leest nu nog de gemaakte verandering van Art. 291 voor.

Dc. Luckhoff benoeind Us. A. U. Lückhoff wordt benoemd oin de aanstaande Synode to sluiten; en
de volgende ~ als zijn Secundus Us. C. F. J. Muller.

Het Wetboek door de Op voorstel van den Predikant van Albanie wordt besloten dat het nieuwe Wet
~0~T~ode- book geteekend zal worden door de tegenwoordige Moderatuur.

Tot loden van do Centrale Commissie over do Dronkenschap worden beiioemd
Commis~ie over de Di. W. P. Rousseau, Win. Murray en S. 1-Iofmeyr, Theol. Doct.; en tot die van do
Dronkenscbap. Algemeene Commissie, do bier genoemden to zamon met Di. J. I. Marais, W. P.

do Villiers, J. H. du Plessis, A. Steytler en G. Murray.
Plegtige shiiting. Do Vergadering begeeft zich naar hot Kerkgebouw, alwaar do loden van het

Ministerie reeds hadden plaats genornon. Us. J. H. Hofmeyr, daartoe bonoemd,
houdt cone rode naar aanloiding van Jes. 21 : 11 en 12 a en daarna spreekt do
Moderator van hot Voorzitters-gestoelte den Apostolisehen zegen uit.

Hierop begeeft do Vergadering zich weder naar do Consistoriekarner.
Do notulen worden voorgelezen en goedgekeurd en als gewoonlijk onderteekond:

die et anno ut supra.



POST ACTA.

Dankbetuiging aan Op voorstel van den tweedeii Predikant van Kaapstad, wordt de dank der Ver
den Moderator gadering toegebragt aan den Moderator, voor de wijze waarop hij den Voorzitters

stoel, tot aller genoegen, bekleed heeft,—welk voorstel bij acclamatie door de Ver
gadering aangenomeu wordt.

an anderen. Hetzelfde geschiedt ook met een voorstel van den Moderator : “dat de dank
der Vergadering betuigd worde aan de overige leden van de Moderatuur, den Assis
tent-Scriba, en die leden der Vergadering, die als leden van Commissiën haar gediend
hebben.”

hero2 zingen de ledeii elkander biddend toe het laatste vers van Psalm 134.
En zoo wordt de Pertiende Algemeene Vergadering van de Nederduitsche

Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika gesloten.

J. H. H.



BIJLAGE A

ONTWERp,

Voorgdegd door do Permanente Oo~nmssie ‘van Bezighec1c~ aan
do Roog-Eerrv. Synode 01) den lOden October, 1876,

‘Wij hebben tie ear aantebevelen ddt, nadat de bij de wet bepaahle
stappen (Art. 63, a, h, r, d)zuUen zijn gedaan, de volgende orde
bij tie werkzaamheden worde in acht genomen

I. Beschrijvingspunt 1 worde behandeld:
“De ondergeteekende verzoekt van zijue betrekking ale Scriba der Synode

te worden ontelagen.”
JVm. Robertson.

II. flit gescbied zijnde, worden de volgende Cornmissiën
aangesteld, wier taak het z~jn zal het Rapport en deBeschrijvings
punten, onder haren naarn bijzonder opgegeven, in overweging to
nemen en haar besluit op elk derzelve, op den tijd, waarop zij
voor de Verga’iering, in do hieronder bepaalde orde worden
opgebragt, haar bekend te maken, met de toelichtingea, die daarbij
noodig zijn.

1. DR REGTSC0MMIS5IE

16, 20, 24, 26, 42, 43, 44, 51, 86, 105, 106, 107, 110, lii,
112,113.

2. Pa CoatMIssIE Voor DEN HERDERLIJKEN BRIEF.
3. De CoM~rIssIE OVER DR THEOLOGISCHE KWREKSCHOOL.
Rapport van Curatoren.
52, 53, 54, 5.5, 56, .57, 58, 59, 60, 61, 123, 134.
4. Co~r~aissia OVER DR ZENDING.
Rapport tier Zending Commissie.
45, 46, 47, 48, 49, 50, .51, 72, 74, 115, 116, 117.
5. Cmarexssia OVER OPVOEDING EN ONDERWIJS.
Rapport tier School Commissie.
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73.
6. C0MMISSIE OVER DE VOORGESTELDE VERANDERINGEN IN

DR KERKELIJKE WETTEN.
Rapport van de Commissie van Revisie.
9, 10, 11, 12, 18, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 32, 36, 49, 66, 96,

140, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 1.53, 154, 15.5, 156.
7. COMiRISSIE OVER DR ORDONNANTIE.
Rapport van tie Commi~sie omtrent tie herroeping der Ordon

nantie, 101,
8. CoMMIssIE OVER flET PENSIOEN FOND~.
Rapport van de Commissie over hot Pensioen Ponds.
10, 131, 1.32.
9. COMMISSIE OVER RET PRFD!KANTS WEDUWEN FONDS.
Verelag van den Qumetor van het Predikants Weduwen Ponds.
Voorstel, overstaande van de laatste Zitting der Synode, dat

Ps. Gonin participant z~j van het Fond~.—Zie Acta $ynodi
1873, pag. 72.

12.5, 126, 127.
111. Wij submitteren dat, ten dade tier Comrnissiën gelegeri

held to gevcn cm hot hear opgedragen werk behoorlijk en tijdig
afgedaan te hebben, aismede h~t noodige weggaan en bet terug

A
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keeren der Leden zonder nadeel voor de bez~gheden te doen zijn,
er geene Zitting des Zaturdags en Maandag.voormiddags pleats
vir’de.

TV. Wij stellen voor dat bet BROEDERLIJK ONDzRHOUD
geregeld op elken Woensdag morgen gehouden worde, rnaar ten
eersten male op Donderdag morgen, den l2den Oct., en dat bij
dit onderhoud voorkomen de Brieven onzer Gereformeerde
Broederen in Frankrijk en in Basutoland. Ter regeling van het
Broederlijk Onderhoud hebben wij een schema opgesteld, hetwelk
w~j hiernevens der Hoog-Eerw. Vergadering voorleggen.

V. DevolgendeVersiagen worden gelezen,enaan de Commissiën
op de onderseheidene zaken overhandigd ofanderszins behandeld : —

a. Dat van den Scriba Synodi.
7’. Dat van den Actuating Synodi.
c. Dat van de Algemeene Synodale Commissie.
d. Dat van den Quaestor van het Synodale enPredikants Weduwen Fonds.
c. Dat van de Ouratoren van bet Theologisch Seininarie.
f. Dat van de Zending Commissie.
q. Dat van de School Commissie.
h. Dat van do Commissie voor Let Pensioen Fonda.
~. Die van de Commissie van Toelating tot de KweekschooL

tot de Predikdienst.
tot bet Zendingwerk.
tot Godsdienst Onderwi~zer.

j. Dat van de Commissie voor Hulphehoevende Gerneenten.
h, Dat van de Commissie tot Kerkbouw.
7. Dat van de Commissie omtrent de herroeping der Ordonnantie.
m. Dat van de Commissia tot revisie der Wetten.
n. Dat van de Commissie tot het ontwerpen van ean Begrafenis Formulier.
o. Dat van de Comnijasie tot eene verbeterde uitgave van onze Belijdenis

schriften in bet Engelsch.

VI. De Beschrijvingspunten worden aebtereenvolgens onder
de volgende Lloofden behandeld :—

A. KERKBESTIJREN.

I. SYNODE :—

1. De iioodige schikkingen worden vroegUjdig gemaakt, ten
einde do Synodale werkzaarnheden in den tijd van drie weken af
te doen.

Predikant van Montagu.
2. Art. 63c worde aldus gewijzigd: “Na de plegtige opening

worden mondeling kandidaten voorgesteld, en dan met gesloten
biljetten enz.”

PrecZi1~ant van Tulbagh.

3. Hot worde den Ringshesturen, uitgenomen dien van Kaapstad
en Tulbagh, aanbevolen om, voor bet vervo]g, zoodanige sebik
kingen te maken, dat bij gelegenheid van de Synodale Vergadering’
~én of ineer B.B. Leeraren uit den Ring achterblijven, ten einde,
zooveel mogelijk, het dienstwerk in die gemeenten des Rings te ver
rigten ,waarvan de Leeraar afwezig is.

Predihant van &adock.

4. Aangezien het onzer Kerk zeer nade&ig is, dat al hare Leeraren
zoo lang afwezig zoutlen blijven van hunno gemeenten bij gelegen
beid derAlgemeeneKerkvergaderiflg, neme de Synode deze zaak
in overweging, met bet doel om de Wetsbepalingen omtrent do
zamenstelling der Synode to wijzigen.

Kerheraaa’ van Aberdeen.
~. Maatregelen worden genosnen, ten einde bet getal afge~

vaardigden tot do Synodale Vergadering voortaan tot op do heift
te verminderen.

Predikant van Montagu.

6. Art. 5~. Na “Ouderlingen afvaardigen,” in to doen vloeijen,
“Zoodra echter do vrijheid daartoe door de Wetgeving verleend
wordt, zal de Synode zamengesteld zijn uit den Moderator, den
Actuarius en den Scriba der vorige Synode, do Scribas der Ringen,
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en verder, nit afgevaardjgden door elken Ring te worden gekozen,
en met de noodige Geloofsbrieven voorzien in do Hingsvergadering
gehourlen in hot jaar waarin de Synode vergadert. Deze Afgevaar~
digden zuiten niet meer zijn dan eon derde, en niet minder dan
een vierde der Prethkanten, met en benevens eon gelijk getal der
Onderbngen, leden van den fling.

Predikant van Ladygrey.
7. De Synode vergaclere alto vijfjaren en verwissele met hare

zitting naar eene centrale plaats der Oostelijke provincie.
Kerkeraad van Burgersdorp.

II. RINGEN:—

8. Art. 37. rn plaats van “ October,”—.Februaiij of iWaai’t.
Prediljant van Ladygrey.

9. Tn plaats van Art. 47 :—Bj elke gewone Ringsvergaderinng
worden de Geloofsbrieven der afgevaardigclon, on aide documenton
door Art. 23 vereischt, naauwkeurig nagezien en onderzoeht. Do
Vergadering zal dezelve, indion noodig ter opheldering of vorbe~
tering, aan den Korkeraad terugzenden; wanneer echter do onder
Art. 23, b. c. vermelde stukken niet op den bepaalden tijd inge.
zondon zijn, zal de Ringsvergadering, op kosten van de in gebreke
btijvende porsonen, dezelve doen opstellen, en do gecommitteerdo
van den Rin~ zat tot dat einde alto no~dige boeken en documenten
van den Kerkeraad opoischon, die verpligt is aan z~odanigon eisch
terstond te voldoen. Idem.

10. Art. 44 a.~ Deze verandering :—Met hot toezenden aan elken
Kerkeraad in hot IHngsressrt van een genoegzaam aantal blanco.
vormen, to worden ingevuld naar Art. 23 b. a. d. a., en met hot
aanteekenen van alto ontvangene penningen ten behoove van do
Synodale, Predikanten Weduwon en ~ynodale Sehooi-fbndsen. b.
In plants van “ eerstgemelde ~——Fonds” :—gemelde penningen
ann do Qu~stors of Penningmeesters der respectiove fondsen. a.
Worde geroijeerd. Idem.

U. In plaats van Art. 49 :—Do Prodikant of afgovaardigde
Ouderling van olko gemeen~e doet versing ann den Ring van den
staat der godsdienst in do gomeento. Ideni.

12. In plaats van Art. 48 :—De Ring-scriba zal de stukken,
onder Art. 23, b. a. d. vermeld, terstond na dorzeiver ontvangst
doon publiceoren in hot Officieel Orgaan der Kerk, on wel z66 dat
zij in handen van do leden vóór do Ringsvergadering kunnen
ziju. Idem.

13. Verzoek dat Cradock bij don Ring van Burgersdorp govoogd
worde. Predihant van Tarkastad.

14. Dat do gemeenton van Cradock en Maraisburg aan den Ring
van Burgersdorp woiden bij gevoegd.

Kerhervad van I3urgersdorp.
15. Verzoek dat de grensscheiding tussehon Maraisburg en

Tarkastad veranderd worde. Kerkeraad van Tarhastad.
16. Do Ringsvergadering van Bui’gersdorp (1875) “met het

oog op den twijfel in haar middon uitgesproken, of Artt. 2.33—
237 naar Art. 77 a in do Synode voorgolozen zijn gewordon,
besluit do zaken van den Ouderling Bekker on den Diaken do
Kierk (van Aliwal Noord) uit to stellen tot na do zitting der
eor~tvolgende Synode, en immiddels instruetie van do Synode to
bekomen omtrent hot f.irmeele der zaak.”

17. Bij Art. 49 23 wordo govoogd: Hoevool ongedoopto
kleurlingon zijii er in uwe gemeente, die zich bij haar hobben nan
gosioton?

Predihant van Sn,eilendara.
18. Het !antsto gedoette van vraag ‘23. onder Art. 49, wordt

weggeiaten; en in plaats daarvan, als No. 26, gesteld Hoeveet
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is in u~ve gemeente in het laatste jaar bijgedragen tot de Binnen
en de Buitenlandsclie Zendin~, bet Theologisch Seminariurn, en
het Ponds tot opleiding van Onderwijzers?Predikant can Somerset Oost.

19. Bij Art. 49 worde gevoegd: 26. Hoe vele gevallen van
bekeering zijn er in het afgeloopen jaar ter kennis des Kerkeraads
gekomen’? Predikant uan Swellenclam.

20. Klagte van den Predikant en Kerkeraad van D’Urdantegen
de handelwijze en best uiten van den Kaapstadschea Ring, gehou
den te Philadelphia in re Kerkeraad van D’Urban versus Dc. Viok,
en eetige andere personen, die, zoowel in ons ontwikkeld ktagt~
schiift van Nov. 1874, ats ook in ons beroep op den Eing, d. d~
September LI., opgegeven zijn geworden.

HI. KERKERADEN :—

21, Art. 14 der Kerkelijke bepalingen worde aldus veranderd:
1 en 2 h]ijveri.
3. Elke gemeente wordt door den Kerkeraad verdeeld in even

zoo vele ivfjhen als er leden des Kerkeraads zijn; welke verdeeling
op eene door den Kerkeraad te bepalen vet gadering van alle on
gecensureerde en op bet IAedematenregisterbekefld staande mans
ledematen ~der gemeente ter goed- of afkeuring of ter emendatie
zal voorgelegd wo~den. Van daze vergadering wordt er minstens
drie weken vuoraf bij de openbare godsdienstcefeniflg kennis ge
geven.

4. Ten minste vier meanden voor bet einde des jaais ~vordt er
in elke wijk, na afkondiging op drie aehtcreen~olgende Zondagen
bij de openbare godsdienstoefening, eene vergadering van aUe in
Art. 14; 3 vermelde ledematen der gemeente gehouden, onder
voorzitterscbap van den leeraar, of, in eene vakante gemeente, vaii
eenen daartoe door den Kerkeraad benoemden ouderling, ter ver
kiezing van vier afgevaardigden voor elke w~jk, twee waarvan ten
minste 2~ en twee ten minste 40jaar oud zijn, om de gemeente te
vertegenwoordigen bij de verkiezing van eenen Ieeraar of van
ouderlingen en diakenen der gemeente.

~. Deze vergadering zal van eene godsdienstoefening voorafge
gaan worden, waarbij de voot’zitter in eene leerrede of toespraak
der gemeente zal nantoonen, welke volgens GodsWoorddepligtefl
en vereischten van voorganger~ der gemeente zijn. Daarna ge
schicdt de stemming volgens Art. 12 : 10, a—c. (Met inlaseching
van de woorden “ of afgevaardigde” achter diaken.)

6. Geene overeenkomet of afspraak met iemand hoegenaamd
zal er woi’den gemaakt; en indien hel staande de vergadering
hewezen zal worden dat een ticlmaat zich daaraan schuldig maakt
ofgemaaktheeft, zal de voorzitter zoodaniglidmaat eene christelijke
veimaing toedienen,voor eenenafgevaardigde onbevoegd verkiaren,
.en bij eene herhaling zal zoodanig lidmaat zijn regt van stemmen
verbeuren.

7. Ten minste twee meanden voor hat einde des jaars, wordt er
door den Kerkeraad, naafkondiging op drie achtereenvotgende Zon
dagen bij de openbare godsdienstoefening, onder voorzittei’scbap
van den Ieeraar of consulent der gemeente, eene vergadering ge
houderi van aRe afgevaardigderi nit de versehillende wij ken, ter
verkiezing van Ouderlingen en Diakenen in plaats van hen die
met het einde des jan15 behooren af te treden.

8. Geen afgevaardigde zal tot deze vergadering worden toegelaten
dan na vertooti van een schrifte ijk bewijs van dQ opzieners der
gemeente, dat zoo ver bun bekend is de gemelde at~evaardigde
regtziring in de leer en onbesproken van wandel is, dat hij ten
minste een vol jaar als lidmeat der gemeente bekend staat, dat hij
getiduw gebruik maakt van de openbare eercdienst en Let Avond

meal zoo veel mogelijk geregeld viert.



0. De Voorzitter, do vergadering voor wettig geconstitaeerd
verklaard hebbende, handelt overeenkomstig Art. 14: 5, 6.

10. Ouderlingen en Diakenen worden gekozen nit het getal der
tegenwoordig zijnde afgevaardigdon. Die tot ouderlingen worden
gokozen, zifilen ten minste den ouderdom van 40 jaren moeten
bereikt hebben.

11. Afgevaardigden nit do wijken bl~jvon in functie voor den
tijd van twee jaren, en zullen, in geval eener vakature in do ge
meente of in den Kerkeraad bijeengeroepen worden op do wijze
besobreven in Art. 14 : 7 ter verkiezing van eenen leeraar of van
een of meer kerkeraadsleden.

12. Wanneer een afgevaardigdo ult do gemoente verhuist, of
]anger dan eenjaar nit do gomeente afwezig is, ofkomt te overlijclen,
of anderszins onbevoegd verklaard worth, zal do Kerkeraad in do
wijk, alwaar zij gekozen zijn, eeno vergaclering beleggen, op de
wijze reeds hierboven vermeld, ter verkiezing van eonon anderen
afgevaardigdo, om den diensttijd van den vertrokkene, afwezigo,
ovorledene of onbevoegd verklaarde to voltooijen.

13. Hier komt Art. 14: 5.
14. Do voorzitter geeft onmiddelijk ann do door de afgevaardig

den gekozene Kerkeraadsleden kennis van hunne verkiezing, zul
lende zij, staande do vergadering, moeten verklaren of zij zich die
keuze laten welgevallen. Daarna worden zjj op drie achtereen
volgende Zondagen aan do gomoente voorgedra~on.

15. Die zonder gewigtige en door do vorgadering to beoorcleelen
redenen woigoron om de kerkedienst waartoe zij gokozen zijn, waar
to nemen, zullen zich onderhevig maken ann eeno broederlijke ver
maning, en de gemeonte zal met do woigering worden bekend ge
maakt. In zulke gevallen gaat men onmiddelijk over tot de
verkiezing van anderen, em do plants van hen die weigoren aan
to vullen.

16. leder ongecensureerd lidmaat beeft hot regt z~jne bezwaren
tegen eon of meer der gekozene afgevaardigden schriftelijk bij den
voorzitter des Kerkeraads in to zenden, die daarop zonder verwijl
eeno Kerkeraadsvergadoring zal beleggen icr overweging der
ingezonden bezwaren. Indien do bezwaren gegrond zullen bevon
den worden, zal do Korkerand handelen overeenkomstig Art. 14
12.

17. Do gekozene Kerkeraadsleden war Ion met hot oinde des
jaars of zoo spoedig niogelijk in hot begin van hot volgend jaar
ingezegend.

18. Hier komt Art. 14: 13a met inlassching van do woorden
“eon atgevaardigde zijnde” achier—” ten zij hij” reg 3 en “Eon
Diaken” regel 7. (Jok van do woorden hoenel zij a/geuaardigden
zijn achter “niet verstreken” regel ]2b worth weggelaten—c
blijft.

19. Hier komt Art. 14: 14 met do noodige verandering.
20. Hier komt Art. 14: iSa met do noodige vorandering.

Xerkeraaa van ,Snrellendam.
22. Dat hot slot van Artikel 14, 3 beginuendo met do woorden

“Goene overeenkomet” en eindigende “warden gemaakt “—

worde geroijeerd.
Kerkeraad van Stol1enboscJ~.

23. In do plaats daarvan wordo gesteld: “Geone stemafpersing
door geschenk of verschrikking mag er p!aats vinc~en.”

Fredihant van Ste?lenbo8ch.
24. Klagte tegen den ICerkeraad van Aberdeen, wegens hot

kiezen van twee zwagers, als leden des Kerkeraads, in strijd met
Artikel 14, 5.

I?. F. Jooste, Gemeentelid.
25. Do laatste voizin van Art. 14: 13 worde geschrapt.

Kerheraad van Burgersdorp.
B
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ONTVANGSTEN.

Saldo in kes, 1 Januarij 18 £
Collecten bij de openbare

Godedienat
Do. voor biun. Zending
Do. voor buiteni. do.
Do. voor Theol. Eweek

echool
Do. voor Syn. School

fonds
Registratie van Doop .—@—

Do. van aanueming

Do. van Huwelijksbe
vestiging—paren @—

Verleenen van Extracten nit
hot Tronwregister @—..

Do. van andere Certificaten

Subsoliptie voor Pred. SalariB
Kapitaal opgenomen
Renten op kapitaal belegd
Erfpacht op Erven en andere

inkomsten van Landerijen
Speciale inschrijvingen of col

lecten voor ——

ens., ens.

£

Diaken-kassior,

Nagezien, vergeleken met do boeken en Q~iitantiUn, en correct bevouden
zijude naar bovenstaande hot gehevene voor bet Synodale Fonds £

Pred. Wed, Fonds
Syn. Schoolfonds

Gecommitteerden van den Ksrkeraad.

c. Korte staat der inkomsten en uitgaven van afle fondsea welke afzonderlijk
gehouden zija ale bouwfondsen, ens.

d. Eeno opgaaf van de openbare godsdienstoefeningen en verderen arbeid.
in het belang der godsdienst in do gemeente, naar onderstaanden vorm :—

26. Kan iemand die insolvent geworden en nog niet gei eliahiliteerd
is, tot Kerkeraadslid gekozen worden; en kan ismand, Kerke
raadslid z~jnde en insolvent geraakt, in de bediening blijven

Ring van iSivellen dam.

27. Onder A.rt. 12: 10 wordt gevraagd: “mag een Lid der
Vergadering een blanco stembrieffe in doen 7”

Predikant van Cradock.
28. Is Art. 213 verpligtend voor den Kerkeraad? idem,
29. In plaats van Art. 23 het volgende :—De Kerkeraad zal

jaarlijks voor elke gewone Ringsvergadering het volgende in
gereedbeid moeten brengen :—

a. Afschriften van Doop. en Ledematen-Registers.
b. Korte staat der gewone inkomsten en uitgaven der gemeente

gednrende het jaar eindigende den 3 isten December van het jaar
enmiddelijk voor dat, waarin de Ringsvergadering gebouden
wordi; waarait zal moeten blijken hoeveel in de gemeente voor hot
Synodale Fonds, het Predikanten-Weduwenfonds en hot ~ynoda1e
~choo11onds geheven is. Deze zal moeten opgesteld worden naar
den volgenden vorm

Korie Siaat der inkomsien en uitgaven der Ned. Ger. Gemsente
is— gedurende lssijaar 18

UITGAVEN.

Salons van den Predileant £
Do. Koster en andere

beambten
Alimentatie der armen
Aankoop van benoodigdheden
Reparatie van kerkelijke go

bouwen
Kapitaal afbetaald
Renten op Kapitaal opgenoznen
Per Ringsqusestor
Per Penningmeester Zendings.

commissie
Per do. Syn. Schoolcommigsie

ens., ens.

Saldo in Kas 31 Dec. 18—



VI’

TTerslag van dc godscZkns~oefeningen ene. in dc Ned. Ocr. Gerneente
te— gedurende h~tjaar 18—.

Zondag voormiddag in de
—Kerk

In dc—--———

Zondag namiddag

Zoudag avond ...

Ker~dag

Goede Vrijdag

Voorbereidiagsdagen voor
Avondmaalsvieringen

Andere dagen

Openbare G~dsdien~t.
oefeningen.

—~ i,i -

~‘ a

‘~ ~ ~

~ I:~4c)te~ I’~~
‘a

p-•~ ~ ~ adbe
~

~ ~ ‘~~ o’a ~ a

a.)
oi~

C,
C,‘a .~
‘~ .~4‘a C,

aan
-.4

~, ~ .~ C)

•~‘~ 4 °~ ,~-~ ‘a.13 ~N 0a O~ ~°
Zondagecholenen Katechi- ~ o~ ,~ ~ ~

satien. ‘13~ ~q ~
~,c1 ~ ~

)4~ p -.~

Schoolte

Do. to

Do, to —

Dccc opgaaf cal door den Predikant, den Consulent, of eenen Ouderling
nit neam des Kerkeraads, moeten geteekend worden met bijvoeging van pleats
en datum.

e Bene opgaaf ~an scholen en kinderen, elsook van ledematen enz. in de
gemeente gedurende hetzelfdc jeer, zooveel mogelijk near onderatacuden vorm
ingerigt
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Opgaqf van 8c1ao~sn en KinJeren ens. in cZ~ gemeen~s te gedurenci~
hetjaar 18—.

~ ~ ~~°‘N~ :~
~ ~ . gP

~ P. N

________ ~ ~0 e~ ~Iifl~
Kerk~chool to—

Do. te—
ens.

Private school te—
Do. to—

ens.

Diatrikt Boarding-
school to—

Do. to—
ens.

Berate kiss Undeno
niinational school to—

e~z.

Tweede kias
Do. te—
Do. te
ens

Derde kias
Do. to—
Do. to—
ens.

Zendingsschool to—
Do. to—
ens.

Getal kinde- Do. bovende Hoevelen Getal vol
reP onder de 7 jaren en Hoevelen zijnopschool Getal lede- wassenen,
7 jaren oud. nog niet San- kunnen lezen of op school maten niet aange

genomen, geweest. nomen.

Deze opgaaf sal door den Predikant oI iemand anders, door den Kerkeraad
daartoe gecommitteerd, met bijvooging van plaats en datum, nioeten woMen
onderteekend,

Do stukken, onder b. c. ci. omschreven, zuilen (in duplicaat)
nan den Ringssciba ten minste vóór den eersten Februarij van elk
jaar nioeten toegezonden worden; dat onder e. vermeld, aan den
Sohoolinspector vóór den l5den Januarij, terwijl de Afschriften
van Registers, en de te verantwoordea penningen tijdens do sit
ting des Rings door de afgevaardigden sullen moeten overhan -

digd worden. .Predikant van Ladygrey.
30. Art. 34 f. In plants van “gedurende twee dagen” :—op

een’ te bepalen tijd. In plaats van “de uren-.-—zullen,”—de tijd—
sal.

Iclem.

31. Dat Art. 18 aldus gewijzigd worde: “In den regel zal de
doop niet anders dan bij do openbare godsdienstoofoningen worden
toegediend ;—het zal echter aan Kerkeraden vr~jstaan, ook
eerediensten in de week daarvoor vast te stellen.

Kerkeraad van Eaapstad.
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32 Art. 24 worde geroijeord. Predihant van Ladyg rey
33. W orden in Art. 271 onder “Kerkeraadsver~ac1ernge

ook Gecombineerde bedoeid? En, kan een Consuiet zij~e Con
sulentswerkzaamreden aan eenen anderen ambtsbroecier opdragen
zonder vooikennis van do Ring500mmjssje?

Predi&ant van Piquetberg.
EV. SYNODALE CO1~IMISS1~ :—

34. Do Synode wijzige Art. 66 z66, dat ledore Ring in do Al
gemeene Synodale Commissie worth Vertegenwoordigd,

lUng van George.35. I-Ietzeifde gesehiede met Art. 67. Idem.

B. KERKEI3EAMBTEN.

De Synode zorge met alien ernst en naauwkeurigbeid dat do
Wetsartikelen geene gelegenh&d ianger geven tot tuehteloosheid
van kei’kelijko ambtenaren. Eerkeraacl van Burgersdorp.

1. PREDIKANT

36. Art. 15, 9 luide aides: “ Do mrg voor eene behoorlijke
woning en toereikende bezoidiging Voor den Predikant.

Predihant van Stellenb~sch.
37. Ren Leeraaar die zijne betrekking heeft noergelegd, ten

eindo een s’cuIair ambt te bekieeden, zai niot weer beroepbaar
zijn dan na het houden van eon Colloquium Doctum met de
Commissie tot het examineren van Kandidaten tot de Heilige
Dienst. De Eerste Predhant van de Kaapstad.

38. Wanneer eon Leeraar, naar hot f~uitenIand vertrokken
zijnde, aldaar een tijdlang als Herder en Leeraar eener Gemeente
is werkzaam geweest, en, bij zijn terugkeer, zich wenscht bero~p
baar te ste lien, zal hij niet aileen bewijs van good zedeijk gedrag
en zijne Aete van Dimissie moeten overL~ggen, maar ook eon
6~ouloqwiurn Doctum met do Commissie van Examinatoron
houden. Idem.

39. Er worde onderzoek gedaan of do Geref. Kerk in de
Vereenigde Staten van Noord-Amerjka leeraren tot den volien
status van de Evangeliebediening toelaat, zonder do bij hare
eigene wetten bepaalde opleiding, en indien hot biijken mogt hot
geval to zijn, zoo worde die Kei’k van do bepaling in Art. 164
onzer Kerkeiijke Wetton üitgezonderd.

Predikant van Mon/agu.
40. Do Synode geve den Ring bet regt, wannee:’ bet bljkt, dat

een Leeraar geen nut sticht, of, dat twee-derden van do gemeente
loden tegen hem zijn, den band, die er bestaat, to ontbinden.

Kerkeraud van Prins Albert.
41. De Synode bepale dat eene gemeente bet regt zal hebben

haren Leeraar te bedanken, mits twee~derden der loden or voor z~ju.
B. J. Lubbe, Ouderling van Clanwiltiam.

42. Memorie van 28 loden der Ned. Ger. Kerk to Caivinia,
Regerende en Oud-kerkeraadsleden en anderen, verzoekende, dat
de bog Eerw. Synode, in hare eerste Zitting, “eene Wet passeere,
waardoor eene golLeente eenigermate in gelijkheid moge gesteid
worden met haren Leeraar, ten opzigte van eeno bedanking.”

43. Memorie van 179 personen, behoorende” near Art. ~“ tot
de Ned. Geref. Gemeente van Victoria West,—verzoekende om
hunne kerkelijke voorregten elders dan bij den leeraardiergemeente
te mogen ontvangen.

44. Memorie van J. N. van der Merwe, J. H. Visagie en Izaäk
P. J. van der Merwe, van Calvinia, zich noemende Uommissje
door hunne medeiidniaten afgevaardigd om in persoon voor de
Synode te verschijnen, en nederig te verzoeken, dat bet do Hoog
Eerw. Synode moge behagen, eon of ander middei to beramen,
waardoor in hunne geestelijke behoeften beter voorzien zal worden.

C
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(Te laat ontvangen No. 3.) Het laatste gedeelte van de tweede
paragraaf van Art. 32, beginnende met de woorden “met then
vorstande” tot ann “gemeente” worde geroijeerd.

Predikant van Simonsstad.

IL ZENDELING:—

45. Middelen en wegen worden door do Synode gevonden, tot
opleiding van behoeftigo jongelingen tol het Zendingswerk.

Predikant van M’oi~taqu.

46. De Synode bepale dat, uit de algemeene fond~en der Sy
nodale Zendingscommisslën, eene jaarlijksche toelaag van £15
gegeven worde nan elken jongeHng, die zich gedurende ~n of
twee jaar mat opleiden tot het Zendingswerk in verband met de
Ned. Ger. Kerk. De Inrigting alwaar, en do w~jze waarop die
opleiding plants heeft, aismede de jaarlijksehe vorderingen der
Kandidaten nan het oordeel der Commissiën to worden onder
worpen.

.De ,Eerste Predikant van Kaapstad.

47. Art. 181 worde geroijeerd, en nit Art. 182 worde de be-
paling omtrent de Synodalo Commissie weggenomen, en dat
Artikel verandord in wat bet vroeger was.

Preclikant van Montagu.

48. Revisie van Artikelen 181 en 182.
181 luide: Die zich ann bet Zendingswerk wijdon, nadat zij

den graa(l van Kandidaat tot do Heilige Uieust hebben verkregen,
zullen gelijke regten en voorregten hebben met Predikanten.

152. 1 ie dezen graad niet hebben verkregen en begeeren nan
dit heerlijk werk zich te wijden, zullen zich lot den Vo rzitter van
eene van do Uommissiën, in Art. S van bet Reglement op het
Onderwijs genoemd, wooden, em verlof tot het afieggen van het
Zendelingsexamen.

Predikant van Stellenbosek.

49. Art. 181 van hot Reglement op do Zending worde geschrapt,
en Art. 182 worde aldus veranderd:

“Van elk eon die ver~angt ale Zendeling to worden toegelaten,
wordt voreischl, dat hij zich, voor do daartoe benoemde Corn
missie, aan het Zendelirigsexamen ondorwerpt.

Do Rerste Predikant van Eaapstad.

50. Art. 181 en 182 worden aldus veranderd:
Elk oen die verlangt tot hot Zendings-Examen, voor eeno der

Commissiën, in Art. S van bet Heglement op het Onderwijs ge~
noemd, te worden toegelaton, zal ecu certificaat van eene der beide
Zendingscommi~siëfl moeten leveren, dat hij do noodigo geschikt
held voor dat werk bezit, en ten minste een jaar onder haai’ toezigt
met zegen heeft gearbeid.

Xerkeraad van Swellendam.

51. Klagt van do Commissie der Algemeeno Kerkvergadering
der Ned. Herr. Kerkin de Z. A. Republiek, togen den Zendeling
onzer Kerk, den Eerw. St. Hofrneijr,—” omdat hij aanstoot geeit
ann de leden, en inbreuk maakt op do regten van de Ned. Hery.
Gemeente”, te Zoutpansberg.

III. KANDIDATEN :—
52. Dc Synode, met bet oog op do vole herderlooze gemeenten

en op hot gering aantal studenten in de Theologie, be&uite doze
belangrijke aangelegeoheid op de meest doeltreffende wijze onder
de aandacht der Kerk te brengen, opdat, onder Gods zegen, eon
grooter aantal jongelingen zich aan het work der Evangelie
bediening mogen wijden.

Do Eerste Predikant van Kaapstad.

53. Dat zij, die na hot door do Kaapsche Universiteit vast
gestelde Matriculatio Examen te hebben afgelegd, zich tot het
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B.A. Examen voorbereiden, de vrijheid zullen hebben het work
voor bet Admissio Exanien naar verkiezing in twee beiften to
deelen, en dit Examon in twee achtereenvolgende jaron to doen

Professo,.en cler Theologisehe Eweehschool.
54. Kandidaten, die zich voor bet Admissie Examen tot do

Theologisehe Kweekschool aanmelden, worden, indien zij den
graad van B. A. bjj do Universiteit hier to lande hobben ver
worven, voortaan slechts in do flebreeuwscho•en Hollandsohe talen,
in Bijbelkennis en in Algemeono Geschiedenis geëxamineerd.

De Eerste Preclikant van de Kat~pstad.
5.5. Dat die het B. A. Examen met good gevoig hebben afgetogd,

bij bet Admissie Examen zich alleen in die vakken behoeven to
laton examineeren, dio in hot B. A. Examen niet zijn begrepen.

Pro/essoren der Theologzsche En,eehschool.
56. Dat die hot M. A. Examen hebben gedaan, desverkiezende,

na het tweede jaar hunner Theologiseho studiën tot hot Examen
van Kandidaten in do Theologie, en, na het derdo jaar, tot hot
Proponents Examen kunnen worden toegetaten. Idem.

57. Do ~ynode bepale dat, voor degenen die den graad van
M. A. bij do Universiteit hier te lande verworven hebben, do
Theologieche Cursus zich slechts over drie jaren zal behoevon uit
to strekken.

Dc Eerste Predikant van Kaapstad.
58. Wanneer iemand, die het Admisslo Examon tot do Theo

logisehe Kweekschool afgelegd heeft, maar twee of meer jaren
laat voorbijgaan, voor dat bij naar bet Seminarium gaat, en zonder
zich intussehea voor eon der Universiteits Examina to hebben
voorbereid, zal hij zich op nieuw bij do (ommissie moeton aan
meldon, ten einde do vereischte bewijzen te leveren dat hij, wat
aangaat letterkundige bekwaamheid enz., nog op eene gewensehte
hoogte staat. Idem.

59. Art. :137 wordo aldus geëmendeerd:
1. Net Exanien wordt afgenomen door eene speciaal door do

Synode te benoemen Commissie, bestaande uit 7 loden.
2 blijve.
3. Do Commissio zal do versehillende vakken voor hot Examen

onderling verdeelen, on bet Exainen zal schrittelijk worden af~.
genotnen. Daartoe zullen de versehillende examinatoren hunne
vragen in geschrifto ten minste ééne maad vóór hot t- zamen can
den Scriba moeton toezenden. Djt Exainen zil niet mind r dan
vijfdagon mooten duren, en wet 3 uren ‘s voor- en 3 ‘s namiddRgs.

4. Do Prteses bepaalt in overleg met den Scuba do dageri
~vaarop hot t~xamen zal worden afgenomon, en bet werk dat
daarvoor zal worden opgegoven. Hiervan zal do Scriba minstens
9 maanden te voren moeten kennis geven in do Kerkbode.

5 en 6 blijven.
7. Hot Examen zal volgens gemaakte bepalingen worden af

genomen onder toezigt van den Scriba en zoo velo loden als or
tegenwoordig kunnon zijn. Ook zal do Commisie hot regt
bebben, wanneor daartae vorzocht door eenen Examinatidus, ton
zijnen gerieve, eenen of anderen leercar to benoemeii, bij wien hij
zich vervoegen en onder wien~ toezigt hij do op schritt g steldo
vragen se1irifiel~jk boantwoorden zal, zullende hij adn zoodanigen
leeraer, na afloop van den tijd hem ter beantwoording d~’zelve
vergund, zijne papieren in gos~oten enveloppe moeten overban
dig~n om can den Scuba der Commissie te worden toegezonden.

S. I)e Scriba zal dadelijk na hot Examen do antwuorden der
Exaniinandi nan do versohillende I xaminatoren toezenleu, die
zoo spoedig moge1~jk den Pr~ses met den aitsiag van hot Examen
zullen bekend maken.

8, 9, 10 on 11 worden 9, 10, 11 en 12. In 12 leest men der
voor “van elke”. Pred~kant van iSwellen jam.
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60. Art. 137 ~orde aldus veranderd
No. 1. Bet Fxamen wordt afgenomen door eene speeiaal daar

toe te benoem~n ( ommissie.
In No. 3 piaatsen voor plaats.
No. 4—minstens negen n~aanden vóór den bepaalden dag geeft

de Scribe hot werk voor bet Ex~men op.
In No. ~—“voor wie hij het Exameii wens&it af to leggen”—

weggelalefl.
o. 7. Fl et Examen zal ge]ijkti~jdig op zoodanige plaatsen

worden afgenomen, ais do Commissie voor haar doel en met het
cog op do woonpIaa~sen (ler Kandid~ten geschikt zal achten, en
wel door m~dde1 van op sebrift gebragte vragen, waarop ge..
durendo een vooraf bepaalden tijd, onder toezigt van een door do
Commissie vertrouwden persuon en onder bepalingen door haar
to maken, schrifielijk door de examinandi zal worden geantwoorcL

In No. ii de voor ‘~eIke”. .Predikant Dan Somerset Oost.
61. lIet examen der Proponenteri wordo schriftelijk afttenomen

Ring van George.
62. Onder het DERDE HOOFDSTUK “Over de toelating tot de

Evangelie~bediening “worden do volgende veranderingen ge
maakt :—

In Art. 152 de woorden “ Iietzij schriftelijk of mondelijk”—
weg te laten.

Art. 153 :.—Dit Exanien zal gedurende nict niinder dan drie
dagen worden afgenomen, en w~1 door middel van op sehrift
gebragte vragen, waarop gedurende een vooraf bepaalden tijd,
onder toezigt v~n eon door de Commissie vertrouwden persoon
en onder bepalingen door haar to maken, schriftelijk, door do
examinandi zal worden geantwoord.

Art. 154 weg te vallen.
In Art. 165—daartoe benoemd te stollen voorC~ van Examina

toren.”
Predikant van Somerset Oost.

IV. ONDErtwIJzER

63. Do Synode neme dadelijk stappen tot bet daarsteflon van
eene Normaalschool. Predikant van Ranover.

64. Daar de stichting eener Norrnaalschool met groote kosten
zal gepaard gaan, en de behoefte aan zoodanige inrigting wegge
nomen wordt door het tegenwoordige stelsel van onderw~Jzers to
laten opleiclen aan do bestaande schulen van ons land, overwego
do Synode of bet t~e1d, dat voor deze inrigting gekollokteerd is ge
worden, niet nuttigor kan worden besteed in de stichting eener
Inrigting in verban,d met bet Theol. Seminarium, ter vuorziening
in do nog grootere en moor onmiddelijko behoefte der Kerk aan
gescbikte (Jofonaars en Zendelingen.

Kerkeraad van Sn~el1en dam.
65. In Art. 86 wordo zes in dna veranderd.

.Predikant van Cradook.
66. Art 102 worde geroijeerd. Predikant van Ladygrey.
(To laat ontvangen.) Indien bet bij do aanstaande Synodale

Zitting blijkt, dat er genoegzame fondsen in lianden zulien ziju
ter oprigting eener Normaalschool, zoo besluite do Synode die in
de Oostelijke Provincie to vestigen, en dat wel to Uitenhage of to
0 raafl- Rei net.

Predikant van Uitenhage.

V. EVANGELIST :—

67. Do Synode stelle eon Evangelist aan, die van tijd tot tijd in
do onderscheideno ~emeenten zal rondgaan om, zooveol mogelijk,
te zamen met den Pastor loci aan do bekeering van zondaars en
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do opbouwing der geloovigen te arbeiden ;en tevens bet work van
Algemeen Superintendent van Onderwijs te verrigten.

Eerkeraad van Carnarvouj
VI. SUPERINTvNDENT GENERAAL:.._

68. Art. 85 worde aldus gewijzigd: “Ter bevordering van bet
gewone Schoolonderwijs worde er eon Superintendent Generaal
van Onderwijs aangesteld, wiens pligt het zijn zal enz.

Predj&ant van Tulba2h.
69. Artt. 96 tot 101, betrekking hebbende op het toezi~t en do

inspektie der Kerkelijke Scholen, worden__met bet oog op hot on
gerief en de schade aan deze en andere gemeenten, door do aan
stelling van bare Leeraars, onder do (egenwoordige bepalingen,
veroorzaakt,—zoodanig gewijzigd, dat a! het werk daaraan ver
honden, aan één door de Synode daartoo aangestelclen Superin
tendent Generaal van Onderwijs worcie opgedragen, met een vast
salaris en eene genoegzame toelaag voor reiskosten.

Xerheraad van .Kaapstad.
70. Art. 96. In plaats van “September “—Februarij.

Fredihant van Laclygrey

VII. INSPECT0REN :—

71. Het work der Zending en Schoolinspectoren worde in
lederen Ring door één persoon behartigd, die ieder jaar door de
Ringen benoemd zal worden.

Preclihant van Piquetberg.
72. Art. 179 ii c worde aldus veranderd:
ii. Hij zal van tijd tot tijd in elke gemeente van den Ring de

vrienden der zending bijeenroepen en hen tot meerdere belang_
stelling in doze zaakaanspoi.en, enzal vooral zorgen dater Hu)p_
zendinggenootschappen in do verseheidene gemeenten gesticht
worden.

c. Waar er behoefte aan Zendin~sarbeid in eene gemeente bestaat
of bet Zendingswerk niet naar ~vensch verrigt wordt, zal hij dit
dadriijk ter kennis van do Zendingscommissie brengen, en in
overleg met haar soodanigo stappen nemen, als vereisoht mogen
worden. Predihant van Swellei~dam.

73. Art. 99 b. Uit te laten “eenmaal in den tijd van één of
uiterlijk twee jaar.”

c. In plaats van “hieronder” ~—in Art. 23.
Predi/cant van Ladygrey.

VIII. ALOEMEENE ZENDSNGS1NSPECTOR :—

74. I~en algemeene Zendingsinspector worde door do Synode
aangesteld, en bet Zer.dingswerk onzer Kerk worde met ineer
ernst en kraeht behartigd. Predikant van .4fontagu.

IX. ACT UARXUS EN ARCHIVARIUS

75. Alle veranderingen en verbeteringen der Wetten en Be.
palingen worden vóór alle andere zaken in behandeling genomen.
Aan den Actuarius wordo gonoegzame huip verleend opdat v66i~
bet einde der zittingen aan Art. 77a voldaan worde.

Predikant van Laclygrey.
76. Do Synode bepale dat er jaarlijks door den Arehivaijus

Synodi, na afloop der Rings- en Synodale Ver~aderingen, eene
vergelijkende statistieko opgaaf in hot offlciëele Orgaan der Kerk
gepubliceerd worde. Eerste Fredihant van Kaapstad.

77. Aan bet einde van a Art. 77 worde hot volgende toegevoegd
“om binnen eene maand na do sluiting der Synode in hot Wetboek
to zijri opgenomen en door den druk verkrijgbaar gesteld,”

Prectihant van Cradock.
D
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78. Is de naamteekening van den Actuarius Synodi noodig, om
authenticiteit to geven aan hot ~ynodale Wetboek?

Kerheraad van Kaaps~ad.

X. CoMi~IIssIE
79. De aandachtder Synode wordt gevestigd op de noodzakelijk

heid van de verschillende Commissies, gewoonlijk door de Synode
aangesteld, maider uatzondering, met geslotene stembriefj es te
kiezen. Ring van George.

80. Art. 14: 5 worde ook toegepast op do zamenstelling van
alle sinande Commissiën, door do Synode benoemd of gekozen.

.Predikant van Wijnberg.
Trveede Predikant van Kaapstad.

81. Do Synode stelle eene Commissie aan (echter niet nit den
Ring van Burgersdorp~ om, zoo mogelijk, cone vereeniging to
bewerken der twee thans bestaande gemeenten te Aliwal Noord.

Consulent van Alirnal Noord.

82. Do Synode bepale dat er in elken Ring cone Càmmissie
worde benoemd, ten einde, waar vereiseht, de Kerkeraden en Ge
meenten behulpzaam te zijn tot het daarstellen van een predikants
fonds, en te zorgen voor een behoorlijk predikantssalaris.

Predikant van Montagu.
83. Do Synodo benoeme cone Commissie uit haar midden, ten

einde den Kaapstadschen Kerkeraad behulpzaam te zijo in het
behartigen van de belangen der gemeente in do hoofdstad.

Idem.
84. Macten do onkosten der Commissiën icr vermeerdering van

gerneenten door den Ring of door de belanghebb nde parbjen.
worden gedragen? Predikant van Piqi.etberg.

C. KERKEVER BAND.

I. LIDMAATSCRAP
85. Heeft See. XXV pag. 143 kracht van wet?

Predikant van Cradock.
86. Nadero verklating worde gevraagd van do volgende zinsnede

in Art. 4: “Zoo lang zij fbi door svoord of daad ten duidelijkste
toonen zich van haar af to seheiden.” Idem.

87. Art. 14, 4. In plaats van “op hot ledematenregaster “—

leden der gemeente.
Predikant van Ladygrey.

88. W~e moeten als gealimenteeerden beschouwd worden,—
slechts loden onzer Kerk, of ook gedoopte kinderen, wier ouders
overleden zijn? Predikant van 1Simonsstad.

II. ANDERE KfRI~ELTJIf LIG0HAMEt~

89. Do Synode, met hot oog op Art. 3d, verkiare duidelijk, of
zij het beschouwt als noodig dat degenen, die met bewijs van
lidmaaatschap van do Gereformeerde of Af’gescheidene Kerk tot
do onze overkomen, moeten v~orgeste!d worden.

Predikant van Burge, sdorp.
90. In hoeverre is een Certficaat van lidmaatschap, ingediend

door iemand behoorende tot de Independento gemeento to Bredas
dorp, of ook door iemand behoorendo ann do afgescheidene Ge
meente, bij onze Kerk geldig? Preclikant van Hoopsiad.

91. Dc ~ynodo neme in ernstige overwoging den toestand dier
Zendinggemeenten, die gesticht zijn buiten do bepalingen der
Kerke1i~ke Wet, en die bestierd z!jn door Directeuren of andere
ligehamen, niet eons officieel erkend door onzo Kerk.

.Kerkeraad van. Aberdeen.
92. Brief van do Mg. Kerkvergadring der Ned. Herv.

Kerk in de Z. A. Eepubliek—d.d.~ Aug. 1874—in antwoord op
den Brief van do jongste Synodale Vergadering onzer Kerk.
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93 Hoe te handelen met lieden, die zich bij do Vrije Protes
tantache Gemeente hebben aangesloten, ofdiedaaralleen terkerke
gaan en bet Sactament des Heiligen Doops ontvangen, dock wier
nam~n nog op het Lidruatenboek der Ned. Ger. Kerk staan en
die aanspraak maken op hot regt om zilplaatsen in hot Kerk
gebouw der Ned. Oer. Gemeento van Graafl.Reinet tebehouden.
I(erhoraad van Graaff-Reinet, zijnde do Voorzitter in do

minderkeid.
(To Iaat ontvangen No. 4.) Er worde na Art. 124 een artikel

ingevoegd dat ongeveer aldus luiden zal: “Ledematen van andere
Kerkgenootschappen, die bij onze Kerk hunne kerkelijke voor
regten wenschen to genieten, zuHen zich daartoo tot den Leeraar en
Ouderling der Gemeento hebben to vervoegen.”

Predikant van Simonsstad.

III. Niauw~ GEMEENTEN :—

94. Art. 50 worde aldus veranderd : Geene nIeuwo gemeente
zal opgerigt en erkend worden, tonzij, op eene voor den Ring
voldoendo wijze, do som van minstens £300 per jaar tot salaris
van eenen leeraar is gewaarborgd.

Be nieuwo genieente te bestaan nit niet minder dan 400 leden,
tenzij dat do afstand van de oorspronkelijko gemeente minstens 10
uren is, en dat er dringonde godsdienstbehoefte bestaat.

.Kerheraad van Burgersdorp.
95. In Art. 50 worde £150 in £200 veranderd, en na “Leeraar”

worde “voor den tijd van vijf jaren” ingelascht. Als derde
Paragraaf van Art. 50 worde do eerste Paragraaf van Art. 54 nit
hot Oudo Wetboek overgenomon met doze veiandering, dat in
plaats van “ Ringscommissie”, “Commissie tot vermeerdering
van (Jemeenten” ges~eld worde.

Predihant van Craclock.
96. Roijeering van Art. SOb: “Geene nieuwe gomeonte zal

enz.
Predikant van Piquetberg.

97. Be Synode spreke haar gevoelen nit over do stichting van
gemeenten zonder bepaling van grenslijn.

Predihant van Tulbagh.
98. Do Synodo vernemo van den Ring van Kaapstad, of do

gemeente “Noorder Paarl” overeenkomstig do Wetten en Bepalin
gen onzer Kerk gestioht is. Predikant van Cradoch.

99. Memorie van don Kerkeraad der gomeente van Aliwal
1% cord, biddende dat, zoo de Vrijo gemeonte aldaar mogt aanzoek
doen, cm als eene afzonderlijko gemeente door do Synode erkend
to worden, zuiks niet toegostaan wordo, maar dat de ontevredenen
aangespoord worden tot de Oude Kerk terug te keeren.

100. Memorie van den Kerkraad der Vrijo Gemeente van
Aliwal Noord, verzoekende cm als eene tweedo Ned. Geref. Ge
meente aldaar door do Synode erkend en opgenomen to warden.

IV. Dn STAAT

(Verslag van do Commis~ie over do Ordonnantie.)
101. Aanzoek worde bij hot Gouvernement gedaan om het

volgende of eonig daarmede overeenkomend Ontwerp van ‘~Yet
voor do Wotgeving to brengen, on petitiën worden aan do Wet~
geving om do vaststelling van zoodanige Wet gerigt.

ONTWERP.

Nademaal hot gebleken is raadzaam to zijn, dat bet godsdienstig
genootsohap of gezindte, algomeen bekend als do Nederduitscho
Gereformeerdo Kerk ~n dezo Kolonie, Zuu worden bemagtigd cm
hare eigene inwendige zaken meer volledig en uitvoerig te be-
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stieren dan that’s gedaan han worden naar de voorz~eningen van
do Ordonnantie No. 7 van 1843, zoo wordt derhaive vastgesteld
door den Gouverneur van de Kolonie de Kaap de Goode Hoop,
bij en met advies en consent van den Wetgevenden Raad en de
Wet~evende Vergadeting, a~s volgt

I. De Ordonnante No. 7 van 1843, met en benevens do
Ordonnantie N?. 2 van 18M, en aBe vorige Wetten en Plakkaten,
voor zoo ver zij met do voorz~eningen van deze Acte strijd~g of
onbestaanbaar zijn, zullen worden en dezelve zijn bij dozen
herroepen.

11. Be Wetten en Bepalingen van de gezegde Nederduitsclio
Gereformeerde Kerk, weike van kracbt zijn ten tijde van bet
passeeren dezer Acte, zulleri van en na de uitvaardiging dezer
Acte, van dezelfde kracht en effect z~jn als voorheen, xnaar de
Algemeene Vergadering of Synode der gel. Kerk zal to alien
njde hot vrij en onbeperkte regt hebben om gez. Wetten en
l3epalingen naar goedvinden to vermeerderen, vernietigen, var
anderen, uitbreiden en verbeteren, en de Wetten en Bepalingen,
alzoo veranderd, zulien van dezelfde kracht en effect zijn ais die
welke thans van kracht zijn.

III. Van en na de uitvaardiging dezer acte zal de gel. .Mge
meene Vergadering of Synode hot vrij en onbeperkte regt hebben
orn hai’e eigene zamenstelling naar goedvinden to verande~en en te
verbeteren, inzonderheid om bepalingen vast to stellen waardoor
bet getal en de wijze van aanstelling van hare eigene leden en
beambten geregeld worden, alsook cm de zamenstelling to bepalen
en de handelingen to herzien van alie andere kerkelijke hoven,
vergaderingen of beambten van do gez. Kerk, welke thans aen do
autoriteit der gel. Synode ondergeschikt zijn of nog ais zoodanigen
door dezelfde autoriteit in bet leven zullen worden geroopen; en
verder om in vereeniging to treden met eenigo anclero Kerk of
Godsdienstig Gencotschap,betzij binnen, hetzij buiten do grenzen
dezer Kolonie, en den aard van zoodanige vereeniging naar good
vinden vast to stellen.

IV. N jets in deze Aete vervat zal het bezit of do administratie
van eenig eigendom, aan tie gez. Kerk toebehoorende, op oenigerlei
wijze verandereri of affecteeren; maar het bezit en do administratie
van alle gehouwen, landerijen, fondsen, geiden, goederen en effoc
ten, toebehoorende aan do gozegdo Algemeene Vergadering of Sy
node, of aan eenigen Ring of Gemeente of andere Associatie der
gez. Kerk, en hot regt en de bevoegdheid om ten aanzien van
dezelve to dagvaarden en to worden gedagvaard in eenige actie
of geding voor eonig bevoegd Geregtshof, zuilen zijn en blljven
gevesti~d in dezelfdo hoven, ligehamen, curatoren, trustees, of
personefl, waarin dezelve door do Wetten en Bepalingen der gel.
Kerk, of door de heeischendo gewoonten en gebruik in dezelve
voorheen gevestigd zljn, teazij aleen voor zooverre hot bezit en
de administ~a1ie van zoodanig eigendom uitdrukkelijk of stil~
zwijgend door do autoriteit der meergenoemde Synode of op andere
wetuge wijze anders gevestigd zallen worden.

V. Dc gezegde Algemeone Vergadering of Synode der Neder
duitsehe Geretormeerde Kerk zal zijn en bdj von de finale outer iteit
in hot laatste ressort over nile zaken en kwesties betreffende de
Christelijke leer, tucht en zeden binnen do gezegde Kerk.

Predikant van Ladygrey.

U. KERKELIJK.

1. FORMULIEREN :—

Rapport van do Commissie omtrent eon Begrafenisformulier.
120. Be Synode beslisse welke handleiding door do Leeraren

bij hot Katechetiseli onderwijs moot gebi’uikt worden.
Predikant van Tulbagh.
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103. Art. 49:2 worde aldus veranderd
Wordt in uwe gemeente do Heidelbergsche Cat ech umus rten

minste twaalfmaal in bet aar uitgelegd en verdedigd als gegi’ond
op Gods Woord; en woi’den de lijdensstoffen op de gewone tijden
behandeld? Kerkeraad van Siveilendam.

104, Do not a Art. 49. 2, worde als zelfstandig Artikel (No, 3)
opgenornen, aldus: “ Worcit bij Lie Catechismuspredikjn~ cone
uitlegging gegeven van de vragen en antwoorden, en de leer van
den C~iteehismus verdedigd als gegrond op Gods Woord?” No.
3 en 4 woi’den dan in ééne vraag zarnengevat.

Predthant van Carnarvon.
106. Ret vol~ende worde toegevoegd aan bet Onderteekenirgs

formulier voor Kandidateri.en Predikanten, Art. 169 en 167 En
indien do Keikernad, fling ofSynode, te eenige:’ tijd om gowigtige
redenen, en orn te hehouden dc eenigbeid en zuiverheid der leer,
goedvindt van ens to eischen cone nadere vérkiaring van ons ge
voelen over oenige artikelen van bovengemelde Belijdenisschrif’ten,
of over eenige uitdrukkingen in ons leeren en prediken, dat wij
ten alien :ijdo daartoe zuilen gewillig en bereid zijn voor hen to
verschijneu als do bevoegde Kerkelijke ligehamen.

Is. erlceraad van Burgersdarp.
106. Ret volgende worde nan Art. 210 bijgevoegd: Dat doze

uitzondeiing hen cebter niet bevrijdt van riadere inlichting to
moeten geven over eenige Arsikelen van do Forniulieren der Eenig
held, den Heidelhergsehen Katechismus, do Belijdenis des Ge
]oofs en do Dordsche Leerregeis, of over uitdrukkingen in leeren
en piediken, of ook over handel en wandel, op aanmaning des
Ke~keraads. Dc Kerke:aad, na gedaan onderzoek, overtuigd
zijude van onregtzinnigheid in do Jeer, of onbijbelsche uitdruk~
kingen, of onehtistelijken handel en wandel, zal bet regt hebben
hen, naar den aard tier zaak, broedertijk to vermanen en des noods
provisioned in hunne dien~t te schorsen en onmiddeiijk volgens
Art. 231 rajport te doen nan den Voorzitter van den Ring, die
dan onverwijid, door middel van do Ringscommissie, do zack zal
laten onderzoeken. Jdcrn.

107. Het worde predikanten, die dat verkiezen, vnijgelaten, I
bet eers:e gedeelte van hot avondmaalsfoimj~liei. (over de ze?fbe.
preening) bij do voorbereiding te lezen, en hot overige bij do vie-
ring des Avondmaals.

Predikant van C’arnarvon,
108. Ret worde door de Synode vastgesteld dat do Wet des

Heeren en do 12 Artikelen des geloofe door den Leeraar of V’oor
lezer iederen Zondag aan do Gemeente zullen worden voorgelezen.

Kerheraad van Burgersdorp.

II. TUCHT :—

109. Wijziging van Artt. 264 en 2.5.5.
Preli,4ant vaa D’Ui’ban,

110. Wanneer Len lid onzer Kerk aan eenige misdaad door dei~
wereldlijken Regter schuldig of onsehuldig bevonden worth, meet
do Kerkeraad volgens uitspraak van den t~egter liandelen, of moet
men do zaak 01) nieUW onderzoeken? Jang ran Georges

111. Is de Leeraar verpiigt ecu onecht kind met den voilen
naam en voornasm van iemand to doopen die beschuldigd worth
va~ler van heizelve te zijn, indien de echuld nog niet b~wezen is,
en zondea’ toestemming van den beech ulthgcle?

Eerheraad van Oudts/soorn.
112. a. Is bet beguip een regte, dat de Huwelijks.Voltrekker

(Marriage Officer) verpligt is een icder, die bij hem aanmek doet
met eene Licentie, in bet huwelijk to beveetigen?

E
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b. Gaa~. bet, met botrekking tot de vollrekking van Huwelljken,
naar den wensch der Vergaalering, en tot waar welzijn der maat~
schappij?

Predikant van Stellenbosch.

113. Do Synode spreko op duidelijke wijze hair corded nit
over het gedra~ viii een Leeraar onzer Kerk, die in do dos
o’enoeTde ~cVrije Pi’otestantsche Kork” kindoren doopt en per
~‘onen als Ledon dier Kerk bevestigt, ouereenlcoinatiçj de vorrnefl
b~j dat ligchaam in gebruik.

Predikant van Oradocic.

114. Be Synode neme kennis van hetgeen in de Yrije Pro
testantsche Kerk to Graaff-Ileinez door ds. Naudé van Queens’
town gedaan is, wat bet doopon van hinderen betreft.

Kerheraad van Burqersdorp.
(Te laat ontvangen.)—Ma~ een Predikant van do Ned. Oeref.

Kerk van Zuid Afrika anders doopen dan in den naam des Vaders,
en des Zoons en des El. Geestes? Predihant van Uitenhage.

III. Wnnx:

115, Do Zondingearbeid onzer Kerk strekke zich nit tot hot
yolk Israel. Predi/cant van Vi/Versdorp.

116. Do zaak der Inwendige Zending ~vordo op meer dool
matige wijze door ooze Kerk behartigd.

Predi/cant van Sitnonssfac/.

117. Eén of meor leeraren worden benoernd ten dade in de
ve~schiIleride gemeenten des lands rond te gaan, en jongelieden op
to wkken tot de dienst des Heeren in do onderecheidene be
trekkingon van leeraar, zendeliug en onderwijzor.

Preclibant van Montagu.

118. Door do Synode worden maatregele.n genomon ton eindo
onzo Kerk van meer leeraren en zendelingen lit bet buitenlanci
to voorzien. Idem.

119. Dat, ter opwekldng van moor belangstelling in do werk
zaamheden van do Zendelingen onzer Kerk, zoo binnen us hue-
ten de Kolonie, meei’ beiigten daar,nwrent in do Xerkbode
gepubliceerd worden. Tweede Predikant van Kaapstad.

1’20. Verzoek van den Bing van Albania om bij de Regering
des lands op de afschaffing van hot loopen van Spoorwegtreinen
des Zonriags nan to dringen.

121. Do Synodo neme meer besliste maatregelen tegon do
toenemende th’onkenschap in one land.

Predilcant ran Sirnonss/ad.

122. Do Synodo acme rnaatre~elen tot hot invoeren van go
makke1~jke en doelmatige zangwijzen veer on~e Psalmen en
Evangelisohe G ezangen /i erheraad van Savellendarn.

123. Do Synodo stelle do HoogEerw. Profes~oren van hot
TheoL Seminarie in staat om jaarlijks cone prijsvraag tilt to
schrijvon, em door H.H. Studenten bij wijze van verhandelingen
te worden I eantwoord, van welke (verbandelirigen) éón, twee of
drie, saar ordo van vordienste, bekroond kunnen worden met
eoreprijzeri. Predikant van C’arnarvon.

IV. Fo~~sv~ EN BEZCTTINGEN :—

124. V~ ruing der Commissie, door do Synodo van 1873 benoemd
cm bet Reglement op bet Predka’ten Weduwen Ponds to over
wegon Z~e Aerkboda No 11, 1876.

125. Voorstellen tor wijziging van do aanbevolingon van ge
noemd Versiag door Dc. Ross van Ladygrey. Zio Kerkbode No.
13, 187G.

126. in Art. 328 wordo gevoogd na hot woord “gosehrapt”:
In de navolgende geva~lon wordt hem zija inleg terug betaald en
boudt zijn regt 01) hot foods op
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a. Wanneer hij ~ijne Evange1iebe~iiening opgeefc en eon ander
ambt aanneemt

h. ~~raflnee1, hij wordt afgezet van de bediening.
c. Wanneer hij Z. Afrika ve~1aat en zich elders vestigt, tenzij

dan gezonden door do Kerk.
Pvedth ant van Stellenbosch.

127. Dat eene Sp~cia1e rommissie wordo benoernd om, met
overleg of behuip van can of meer bevoegde Kekenmeesters
(Accountants), do Ho~g~Earw. Synode, bij nfficieel ripport, to
berigten ten aanzien van do eigenlijke oorzaken der verliezen door
do on~erscheidene Kerkfondsen van tjd tot tijd, en ~vel gedurende
do administrat~e van wUlen den ~x-Qumstor geleden, Lw, hot
Prethkanten Weduwen-fonds, ook van de TheoIog~scho Kweek
school, en van het Synodale fonis, met opgave van hot montant
diar verliezen, hot tegenwoordige bedra~ dier fondsen afzonderlijk
beschouwd.—Verder do Synodo te adviseer~ ii hetrekkelijk den al
of niet sdieden toestanI diar ~erschi11ende bostaarid fondsen, met
aanwijzing hoe gerne~de fondsen vcor do toekomat behooren to
worden geadministeerd, ter vo ikoming van verdere venliezen.

Pred’i/?ant van D’Urban.
128. iret worde den Hingsbesturen opgedragen om, bij go

legenheid van hunne eerstkomende Vergadenin~t, hij do heant
woording van Vraag 19 in Art. 49 to ondonzoekon of do Kork en
Pastoriegebouwen behooriijk op den Kerkeraad g~ transporteerd
staan. Prediluant nan ~‘radock.

129. Be Synode b~noeme cane Commissie voor d° gebeo!e
Kerk, om te zorgen voor eon Pensioenfonds voor rustende pro
clikanten—wel to verstaan degen~n die zich niet ann ongehoor
zaaniheid of anderzins hebben schuldig gemaakt. Dat do oat
missie niet doer mialdel van Inlegpenningen en jaanlijksche Con.
tribntiën, niaar wel door openbere Cofleeten of andere midde!en
dit Fonds zal oprigt~-n. Be Synode bepalo hoeveel de rustende
predikanten zuilen ontvanaen, en elke Kerkeraad stelle eene Con-i
missie aan tot behuip der cot stgertoemdo Commissie. lieicle
Commissiën zullen met elkander corresponcleerent over do benoo
digde toelaag voor elk jaar, on den tijd cler Collacte bepalon.

Ia erkc’raad van Durgersrfoi’p.
130. Welke gemeenten hebben nan bet Pensioenfbnds voor

aftte!eofde Predikariten dccl genomori ? We~ko niet? Indien bet
laatste hot peval zij—waarorn niet ?

Predikant van Puns Albert.
131. Onder No. 4 van hot Pensioenfoncls-Vers’ag worde hat

bedrag van do jaarlijksche Coniributie Unzform gernaakt.
Pi’edikaat van cradock.

132. No. 1 van Bepaliagen en Aanbevelingen onz, (pag. 131)
worde gesebrapt, of met hot oog op hot Pensioenfonds grootelijks
gewijzigd. Idem.

133. Woarom blijkt bet niet, dat do gemeente van Prins Albert
av.ndeeltn in bet Ponds van de Theologisehe Kweeksohool heeft,
nicer do bijdragen door haar aau dat Ponds golevo. d?

Kerkeiaad van Prins Albert.
134. ifunnen onvermogendejongelingon, die gemic, of althans

geene genoegzame middelen hobben, waaruitzij kunnen s~udeeren,
cok geholpon worden in bet Thoologiach Serninarium ? ideas.

13~5. Er worde eon Tariof van Doop~, Aanneming~ on Troaw
gelden vasigesteld. Pred~kant van di,nonstad.

136. Art, 21 dos te worden veranderd :-~De bepaling door
Kerkeradan van logos voor registnatie van doop, aanneming,
huwelijk~bevestiging en voor hot ver~conen van cci tificaten zullen
do volgende sommen niet Inogen to boven gaan, nam
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Voor ilegistratie van doop op den gewonen tijd • £0 7 6
do op buitengewonen tijd .. 0 10 6

Voor aanfl~flhiflg tot lidmantschap op geworen t~jd 0 7
do. op buitengeworien tijd 0 10 6

Voor Flnwelijksbevestiging op gewonen tijd 1 10 0
do. op buitengewonen tijd . 3 0 0

Voor verleenen van elk attest of certifieaat of
extract nit eenig Register .. .. .. 0 4 0

Prectikant van Laclygrey.
137. Art. 318. In plaats van a, b. a. d. bet volgende :—Twin~.

tig per centum van alle inkomsten tier gemeente, bestaande uit
huur van zitplaatsen, en registratie van doop en aanneming.
Geen Ledeelte van zoodanige inkomsten zal als private inkomst
van den ilegistrateur of iemand anders mogen beschonwd worden
maar nile leges, welke ann eenigen persoort hetauld worden, zullen
beide, in de opgaaf dee gemeeiiteiijko inkomsten en in die dee
uitgaven nioeten worden opgebragt. Idern,

13S. Art. 319 worde geroijeerd. Idem.
139. Bij Art, 83 worde gevoegd ~‘ met zoodanige aanrnerkin~

gen als zij, in bet belaiig der Fondsen, niogen noodig oordeelen.”
Predthant va~ cradoek,

140. On dci’ b Art. 79 worde bet volgende toegcvoegd: “die
dee Synode biirne~, twee maanden na de Vergadering te doen druk~
ken en ~én Exemplaar aau elken Kerkernad gratis toe te zenden,”

Idem.
141. Na afloop van iedere Synode worde, kosteloos, can iecleren

Kerkeraad, aaii de Scriba’s dci ~ynodaIe en andere staande Corn
inissen, en ccii de Predikanten, loden dee Synode, één Exemplaar
4cr gedrukte “ Handelingen dee &~ynode” verschaft,

Predihant van Villiersdorp.
142, In Art, 12.5 worde na Lcdemateriboek ijratis ingelaseht.

Predi1~ant van Q.radoch
143. Art. 34: 4 worde aldus ve,anderd: dat can armen die

met korkeiijk attest van elders kornen, alimentatiepeuningen
warden verleend op vertoon van ecu Certiflecat, dat zij onder
ateuning nit bet armenfonds van hunrie vorige gemeente genoten
hebben. J~er/ceraad ran Burgersdorp.

144. Wat n~oer er gedaan ~orden met Kcrkeraden, die do bepa
lingen (icr Synode met betrekking tot de speciale Koliekten
veronachtzamen? J. P. R/csteen, Oudesling van Heidelberg.

V. ORci~AN:—

145. Wie is v~antwoorde1ijk voor hefgeen in do Keribode
versehijnt’? Predi&ant van Oradock.

VI. WETTEN EN BEPALINGEN (HESTERENDu) ~

146. Revisie van Art. 213, invoegende aebter de w~orden
“ bestaande uit “minstens, Predibant van Piquet~ber9.

147. Do hieronder aangewezene fouten en uitlatingen,-voor
koniende in do na do &~ynode van 1873 gedeukte Wetten en Be
palingen onzer Kerk, worden verbeterci en ingevald.

1. Art, 12 ~ 23 mogen aanteekenen moot z:jn mo//en doen aan~
teekenen, Concept N. 4 ~ 23 en 24 Syn. I-land, bl. 48, 0. W.
Art 10 i 20.

2. Art, 14 § 12 worde ingevoegd: Fungecrende Kerkeraads~
leden biijveu in dienst totdat do nieuwgekozecen als hunne p1aats~
vervarigers zullenzijn hevestigd. Concept hI. 13 § 12, Syn. Hand,
H. 5.5.

3. Art, 14 § 13 niet eerstrehen moet zijn niet is versireken en
lerekend, gerekend, Concept bI, 13. Syn. Hand. N. 65.
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4. Art. 4~ Commissjën Ijenoemd moet zijn henoemd zjn.
5. Art. Sab komt nietovereen met Syn. Hand, hi. 55 Art. 37.
6. Art. 57. Eerhelijhe b~sturen moet zijn Ke7kbesturen. Con.

cept hi. ~ Art. 14. Syn. Hand, hi. 48,
7. Art 55, Ouderling of Ouci-ouderling is in strijd nief Syn.

Hand. bI. 48 Art. 12 wordt enz. (Volgens mime aanteekenrng
35 alleen fungeerende geschrapt en Oud ouderling behouden. In
Art. O6en 67 worden Oudouderlingenleden der Synode genoemd.)

8. Art. 61. Kerkeraad moet zijn Kerkeraden.
9. Art. 62. Voor de laatste meek in September moet z~jn

Mi~nstens acht dagen voor de openiizq van de isynodale Verga
dering. Concept hi. 5 Syn. Hand, hi. 48.

10. Art. 65 in betrekking tot haar staande moet zijn en haar
vertegenmoordigende ofdie hoar vertegenrvoordigt. Concept bi. 6.

11. Art. 19. Syn. Hand. hI. 48. Art. 196 ondergaat enz.
12. Art. 126 het aan de gemeente door afkonc4gin,q bekend ge

maakt meet zijn zalket aan degerneente door afhondiging be/thud
gernaakt morden.

13. AP. 128 geordend moet zijn verordend. Art. 132 gods
dienst meet zijn godsvrucht.

14. Art. 147 Profrssoren moet zijn Theolo,qische Professore~.
Concept Art. 68e. Syn. Band. bi. 69.

15. Art. 149 beronden meet zijn bevonden hcbbende. Concept
Art. 70. Syn. Hand. hi. 69 in Ait. 70.

16. Art. 150 Men zal~iet duldendater eenige vooiafgaancle
tentamina xnoet zijn Geese toorqfgaande tentamina zulien ‘r
plaats heb~en. Concept Ait. 71. Syn. Hand, hi 69, Art. 71.

17. Art. 165. Vóór de legitimatie moet zijn Voordat zij hun
~nen ~vorden eelegitimeesd, zoo ook, en eerst na t’olduend getuig
schrijt ran ~Ieze Gc.’ir.missie moet zijn na een voldoend getui,qsehrift
ran deze ~ommissie ontrangen te hebben. Concept Art. 87. Syn.
Hand bI. 69. Art 84—87.

18. Art. 176k. £15 meet zijn £30. Syn. Hand, hi. 70.
19. Art. 179 e en f. Commissie meet zijn Commissiën. Syn.

Hand. bi. 70.
20. Ait. 184. Zendeling—Zuid-Afrika moet zjn a/s Zendeling

thr Ger~formeerde Kerk in Zuid-Afrika toegelatcn. Concept
Art. lOSe 5yn. Hand. N. 70.

21. Art. 204. Elke met zijn Elk.
22. Art 246. heele moet z~jn geheele.
23. Art. 265 vacaturen, oak, moet z~jn vacaturen of ook.
24. Art. 275. c/es verireics moet ci’ uit. (oncept Art, 207.

Syn. Hand. hi, 66 Art. 207.
25. Art. 279 de Predihant moet zijn c/c beroepen Predikant.

Syn. Har~d. hi. 67 Art. 211.
26. Art. 3(9 § 4 brievenpost meet zijn brievenport.

Predikant van Albatie.
148. Be onderst aande Artikelen der Wetten en BepaJingen

worden vejanderd als Nj elk dezelveaangewezen.
1. Art. 10. Na Gere,fL’rmeerde worde J(erk uitgelaten en vóór

de Gereformeerde geplaatst van.
2. Art. 11. In piaats ~an hare Wetten, de Kerhe7~jhe Wetten.
3. Art. 17. In plaat~ van tot clot, voordal.
4. Art. 52 van bet (Jude Wetb,ek worde aldus gewijzigd in

Let Nieuwe opgenomen en geplaatst na Art. 21. Dc Kerkeraad
heeit de viijheid em ook op cenen anderen dag behalee den Zon
dag een zeker uur ter huwehjksinzegening te bepalen, z’ndei’
daarvoor £1 17s. Gd. voor b~t Predikanten Weduwenfonds te
vorderen.

5. Art. 23—30 voigen onmiddelijk op Art. 15.
6. Ann Art. 27 ~orde toegevoegd : Ais de meer’erheid der

Kerkeraadsleden afwezig s, ml er niets mogen worden besloten.
Art. 36 ~ 8 van bet (Jude Wetboek.

F
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7. Art. 44a leze aldus: Met bet eisoben bij elke Ringsvergade
ring van eon naauwkeurig verslag van de door elken Kerkeraad
gedane hefling voor hot Synodale Pond~, alsmecle van ingezarnelde
penningen voor bet Predikanten Weduwenfonds, en bet naau~
keurig aanteekenen van zoodanige door hem ontvangene pen
n! n gen.

S. Art. 44d worde aldus veranderd:
Met hot zpnden van afsehrift zijner gehoudene aanteekening

zoo van onivangene am uitbetaalde pen ningen aan den Qutestor
Synodi en aan den Qu~stor van het Predikanten Weduwenfonds,
bij bet overmaken van de balans in handon na elke Ringsvenaade
ring, ten einde door dozen aan Rationaril, die met bet exami
neeren hunner boeken belast zijn, te worden voorgelegd.

0. Art. 49. In plaats van: Na of/cop c/er gernone n,erhzaam
hoc/en, .Bij cl/ic gewone Bingsvergadering.

10. Art. 49 ~ 8. Na behulpzaam. te laten volgen : geiveest.
11. Art. 49 ~ 10. In plaats van: Zorgen c/c Diaheneu enz.

Bebben de Dialcenen oplettend gczorgd?
12. Art. 49 § 12. In plants van: .Eleeft or jaarlij/ls enz.

.Hccft er ecne geregelde aJtreding van Ow/er/ingest en Diahenen
p/oats gehad?

13. Art. 49 § 16. Is er ook gezorqd c/at er geene attestaten
zjjn, worde veranderd in: Zijn er geene attesta/en?

14. Art. 49 § 21. In plaats van Wordt, Is, en in plants van
ivorden gen’eerd, gem cord ,verden.

15. Art. 49 § 22. In plaa’s van; Nemen do enz. Hebben c/c
loden des Kerkeraads de vergaderingen getrouro maarqenomen?

16. Art. 49 23 en 24. In plants van Wordt, Is.
17. Art 108 worde in twee Artikelen gesplist.
18. Art. 123. Her/c roorde veranderci in geraeente, van genoemde

in c/er of dozer en van .qemelde in van bovengenoemde.
19. Art. 129. De worde vóór Qucsstor geplaitst.
20. Art. 136 eta nan het begin van hot Tweede Hoofistuk.
21. Art. 145 van cm hot even—prediken worde uitgelaten.
22. Art. 197 van en of bezmaardem—gel&oord tvorden worde

gesehrapt, als zijnde in strijd met hetgeen hierna bepanid is.
23. Art. 217. Bij dit Artikel worde gevoegd : Deze treedt

in eon naauwkeurig onderzoek der zaak, hoort de getuigen in de
tegenwoordigheid van den kiager enden bekTaagde en geefr. gelegen
heid nan beide partijen om in bet belang hunner zaak te spreken.

24. Art. 217. In plants van doze verdediging, c/it onderzoe/c.
2~5. Art. 220 luide dun : Bijaldien de Kerkeraad na bet inge

stelde onderzoek (Art. 217) nit hoofde van af~vezigheid van een
onmisbaar getuige of onmisbare getuigen, of om eenige andere
gewigtige reden, meent tot geene uitspraak to kunnen of te moeten
overgaan, Znl hij het verhoor der zaak uitstellen tot eenen daartoe
te bepalen dng, do partijen daarvan kennis geven en voorts na ver
nieuwd onderzoek handelen overeonkomstig Art. 218 enQl9.

Ic/em.

149. In Artt. 40, 66 en 67 worde “ benoemd” in “gekozea”
veranderd. .Predi/cant van Cradoch.

150. Do bepalingen en Aanbevelingen, voorkomende aehter de
Svnodale %% etten, worden herzien, en de Bepalingen in het Wet
bjek opgenomen. Tiveede Fret/i/cant van Kaapstad.

151. In Artt. 12 : 9d en 41: 1 worde tweemaal in eenmaal ver
ande!d. Predikant van Fr/ne Albert.

152. In Art. 44 lit e worde aan bet einde vóór het woord fonds
—weduwen geplaatst. Idern.

153, In Art 45 na “benoemd” in to voegen bet woord Z~It.
ic/em.

154. In Art. 205, laatste A linea, na hot woord “hebbende” in
te voegen opgegeven of aangegeren. ic/em.
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1&5. In Art. 260 wordehetwoord niet ingevoegd voor “bfljven
waarnemen”, en alles wat daarop volgt worde geschrapt.

Eer&eraad van Burgersdo rp.
156. Scheiding van ons Wethoek in Wetten en Schedulen. Do

noodige en sierlijke onderseheiding in druk.
Fredikant van &e?lenbosch.

Het vo!gende Beschrijvingspunt is te laat ontvangen:
Do Synode spreke haar oordeel uit over het gedrag van gerneea

teleden, die, op eene indirekte wijze, den invloed van eenen Leeraar
en Kerkeraad trachten te benadeelen, en alzoo tot eene seheu
ring aan1eiding geven, zonder dat zij eenig pligtverzuim tegen
denzelven bewezen hebben of bewijzen kunnen.

Predikant van Calvinja.

SLUITING NAAR KERKEBEPALJNG.

Vertiouwende dat wij hiermede aan do bedoeling van do H.
Eerw. Synode met onze aanstelling hobben voldaan en Haar
alien noodigen zegen Gods toebiddende, noemen wij one, dioust
willig en heiiwenschend,

3. H. NEETHLING, fLz.
W. ROBERTSON, JR.
G. W. STEGMANN, JR.
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RAPPORT DER COMMISSIE VAN REVISJ~E DER
KERKELIJKE WETTEN.

Be Commissie heeft de eer aan Uwe Hoog-Eerw. Synodale~
Vergadering, onder de volgende Hoofden, van hare werkzaam.~
heden versiag to doen.

I. Voorgestelde verbeteringen in de Kerkelijke Wetten door
de Commissie, volgens opdragt aan haar geschied~

Art. 12: 9 d.—In den zevenden regel nit te laten: “in volg*
orde.”

Art. 12: 10 a.—Hier wordt’ geheel overgenomen Art. 12 9 a.
Art. 12: 11 c.—Na “er1ai~gt” in te voegen: en tevens de vol

strekte rneerderliei,cl ‘volgens Art. 12: 8 op zich lieeft vereenigd~
Art. 12: 11 d.—Uit to laten: “in zijne kwaliteit.”
Art. 12 : 17.—In plaats van “eenig voorstel,” to plaatsen:

van een voorstel of amendement.
Art. 12: 21 en 22.—Deze tweo Nrc. to volgen na No. 25.
Art. 12: 26.—To voigen na No. 14.
Art. 23.—Do vormen aldus te wijzigen dat do woorden VOOR

HET SYNODALE FONDS drie regeis hooger op geplaatst worden na
do woorden “getuigt bij dezen dat,” en dat op dezelfde,. wijze
de woorden VOOR HET PREDIKANTEN WEDUWENFONDS, op p. 18,
verplaatst worden naar p. 17 in den derden regel van onder. Do
hoofden van beide vormen aldus to wijzigen dat “BEDRAG” ge
plaatst worde boven “£ a. d.” en in de plaats daarvan het
woord HErrING.

Art. 35.—Ondor a. wordt bijgevoegd: Noorc1~-r Paarl; onder’
f. Carnarvon; ouder g. Ccditzdorp; on onder h. Uradock, Steyns.
burg, Maraisburg, en Aliwal Noord, tweeds gemeente; torwiji
“Cradock” onder d. wordt weggenonien.

Art. 45.—Als tweode alinea van dit artikel wordt het volgende
opgenomen.:—Op bekoinen berigt, dat de stiehting eener ge-’
meento voltooid is, zal do Scriba van den Ring, waartoe zij be.
boort, aau den Seriba Synodi van haar bestaan kennis gevou.

Art. 46.—In den laatsten regel, vóór do woorden “do Syno-,
dale Commissio” in to voegen: de Synode of.

Art. 48.—In den eersten regel vóór hot woord “onder” te
plaatsen: in Art. 47.

Art. 50.—Dit art, to plaatsen v&cr Art. 45.
Art. 55.—Bit Art, to volgen na Art, 59.
Art. 77 f.—Voor de woorden “het wordt hem vooral voorge.

sohreven,” wordt gepiaatst: Hij cal.
Art. 77 g.—De woorden “ter voorkoming—anderzins,” wor

den geplaatst drie regeis lager vóór do woordon “die alien”;
terwiji voor de woorden “en bewaken, en wil” geplaatst wordt:
en; hot woord “leggen” wordt vervangen door plac’~tsen na het
woord “Korkloeaal,” en weggolaten wordt: “bedekking en.”

Bi. 97.—Boven Art. 223 wordt gepiaatst
1. In zaken welke be~ wijze ‘van beroep voor hetcelve gebragt wor.

den. (gelijk op p. 105 is geplaatst boven Art. 254).
Art 1.67,—Bit Artikel hide aldus: Toegelaten zijnde, zullen

zij bij hunne legitimatie do plegtige verkiaring en bolofte, in
Art. 159 vervat, afieggen, en met hunno naaznteekening.bekrach
tigen.

Art, 231.—Na “Zendelingen” in to voegen: Kerkeradem.
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Art. 233.—In plaats van do woorden “Volgens Artikel —
geval,” do woorden: Indien hot sehriftelijlc g chiecit, sal.

Art. 287.—Voor “do Ringsvergadering” to plaatsen: denS
Ring.

H. BESCURIJVINGSPUNTEN AAN DE Co~iMrssxn VAN Rnvisiu OPGE
DEAGEN OH DAAROMTRENT TN RAPPORTEREN. (Zio p. 23—25 der
Geredigeerde Beschrijvingspunten.

-No. 147.—Do in No. 147 der l3eschrijvingspunten aangewezen
fouten on uitlatingon in de laatste uitgavo der Kerkelijke Wetten
bebooren in do uieuw uitgave te worden opgonomen, behoudens
do volgendo opmerkingen :—No. 5. In Art. 50 luido do eersto
paragraaf zooa1~ bepaald is door do Synode in 1873 (zio Ha~ndo
lingen p. 14), en do tweede paragraaf, zooals gewijzigd door deze
Sirnodale Vergadoring. No. 7. De woorden zooals die in het
wetboek voorkornen worden hier behouden. No. 10. Do woor
den: die haar ‘vertegcnwoorcligt worden bier geplaatst.—No. 21.
In ~Art. 204 voor “elke” te plaatsen alien, voor “wordt” wor
den, en voor “moot” rnoeten.—No. 23. Zie beneden, Hoofdst.
III.. onder Art. 265.

No. 148.—Van dit Beschrijvingspunt worden ter goedkeuring
a~nbevo1en alle voorgestelde veranderingen, behalve de volgende.
No. 4. Goedgekeurd als tweede alinea van Art. 21.

No. 5 Wordt aanbevolen, behalve Art. 30, dat staan blijfL—
No. 13 Aldus: Zijn or attestaten aangenomen, ens., en voor “noch
ookafgegeven” geplaatst: en afgegeven.—No. 17. flit wordt in
dezén vórm aanbevolen : Art. 108. Die als Godsdienst-onder
wijzers ‘willen erkend worden, zullen het daartoe vereischte
examen (Art. 110) moeten afleggen. Tot hot afnemen van dat
examen zullen or tweo Commissien zijn, ééne voor onz. (“drie”
te veranderen in vyf) .—Art. 109. Die tot dit ~xamen, enz.
No. 20.—Art. 136 a. Wordt hot eersto Art, van het Tweéde
Hoofdstuk, p. 66, en b, c, ci en N.B. wordon als vier afzonderlijko
A~rtt. goplaatst na Art. 138.—Nos. 23-25. Goedgekeurd~ met doze
bijvoeging, dat Art. 220 geplaatst wordt veor Art. 219.

No. 149.—Goedgekeurd.
No. 150.—Do Commissie aoht do hier vermelde bepalingen en

aanbevelingen niet vatbaar voor de voorgestelde herzienixig, be-
halve No. XTV op p. 137, dat, terwiji bet tegenwoordige Art.
123 bij Art. 122 wordt gevoegd, als Art. 123 wordt geplaatst,
aldus: Art. 123. Voor bet verleenen van eon doopeedel is de
kerkeraad geregtigd tot den eisch van vier shillings, envoor bet
verleenen van een attestaat of eertiflkaat vai~ lidmaatsçhap drie
shillings.

No. 151.—Deze voorgestelde verandering wordt niet wensehe
lijk geacht.

No. 152.—Aanbevolen.
No. 153.—Reeds gesohied. Zie boven Beschrijvingspunt

17: 4.
Na. 154.—Into voegen: op,qegeuen.
No. 155.—In Art. 260 voor “Eenig” to plaàtzen Ren; voor

“~zijnde gesehorst” : gesehorsi zijnde; voor” blijven waarnemen”.
niet blijven waar1ieme~; en hetgoen daarop volgt weg to lateu
flit artikel moot volgen na 243, dat weder in twee artt. ~-woi~dt
gesplitst.

No. 156.—Do Commissie is van oordeol dat hieromtrent cone
opdragt kon gesehieden aan cene Commissie om bij do volgendo
Synodale Vergadering daaromtrent eene aanbevelirig-.tedo.en.
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III. BESCRRIJV~NGSPUNTEN REEDS DEHANDELD DOOR DR SYNOD~
~ IN HANDEN GESTELD VAN DR CoMMIsslo, oz~r DIN IN BEHOOR
LrJNEN VORM TE I3RENGEN.

No. 18.—Goedgekeurd zooals bier voorgesteld.
Art. 26.-~---Bij do eerste paragraaf wordt gevoegd: en ‘in yova~

van vaoa,ture door den Oonsuleni.
in do tweede paragraaf, na “predikant” in to voegen: of

Gonsulent, en aan hot slot te plaatsen: (Zie Artt. 265, 271 en 278.)
Art. 265.—Voor “ook” te plaatsen: of, en voor: “en in—

gevnllen” te plaatsen: la.ngdurige hranlclieid, of afweziglzeid van
den predi1~ant, en. in andere voorkomende gevaflen.

Bij Art. 271 wordt gevoegd: B~J gecombineerde KerkeraacZs_
vergaderingen zal 1I~/ moeten. tegen.woordig zijn, of, in gevaZ van
noodzakelijke verhinder’ing, een a.nder lecraar, daartoe door hem vem
rocht (zie Artt. 26, 265 en 278).

~Iu Art. 278 wordt in den vierden regel na “Consulent” inge~
voegd: of, in geval van. verldndering, door een leeratsr daartoe door
hem verzoeht, en aan het slot geplaatst: (Zio Artt. 26, 265 en 271.)

No. 30.—Goedgekeurd zoonis hier voorgesteld.
No. 36.—In Art. 15: 9 wordt “eene toereikende bezoldiging

en “—ingevoegd na ~~zorg voor.”
Bij Art. 97 wordt onder e. gevoegd :—Het honorarium van

den Superintendent zal zijn £37 lOs., hetwelk, bonovens onver
mijdelijke kosten, door hem en. do overige loden der School
commissie gemaakt, zal betaald worden nit hot Opvoedingsfonds.

Art. 102 wordt in dozen vorm gebragt :—-Elke Kerkeraad.
zil ~orgen, dat er om het derde jaar eene naanwkenrige Statis
tiek, volgens toegezondone blanco vormon, worde opgemaakt en
ann den Ringsinspector gezonden, ten einde ann de Ringsver..
gadering to worden voorgelegd.

Hier wordt ingevoegd “Opgaaf van Scholen en Kinderen,
enz., enz “ volgens Schema van Ds. Ross op p. 9 van hot Ont
werp. Hot laatste gedeelte wordt aldus gewijzigd

Getal kindoren in de Getal Voiwassenen
Gemeente nog niet Getal Lidmaten. niet aangonomen.
aangenOmen.

Deze opgaaf zal door den Predikant of iemand anders, door
den Kerkeraad daartoe gecommitteerd, met bijvoeging van plaats
en datum, moeten worden onderteekeird.

Art. 66.—Do woorden: “zooveel mogelijk uit do verscbillende
Ringen to wordon gekozen” to plaatsen voor do woorden : “to
worden benoemd.”

Art. 77a.—De Commissie beveelt ann, daar do kerkelijke wet-
ten met gemaakte veranderingen na elke Synodale Vergadering
worden gedrukt, en in de laatste jaron ook do Synodalo Hande
lingen, dat bij deze Synodale Vergadering, met zulke uitzonde
ringen als wenschelijk geacht worden, al do wetten worden gele_
zen, doch dat het tweede gedeelte van Art. 77a worde geroyeerd,
van “opdat—58”, en in plaats daarvan to stellen hetgeen door
de Vergadering is aarnzenomen, aldus: “om, indien mogelijk
binnen eene maand no do sluitiiig van eerie Synodale Vergade~
ring in bet Wetboek te worden opgenomen en verkrijgbaar
gestelch”
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Art. 218 aldus to wijzigen: Elk bezwaar of klagt zal bij den
voorzitter van den kerkeraad worden ingediend, die zuiks, des
verkiezende, in handen van éón of twoe kerkeraadsleden stellen
zal, ten fine van onderzoek en rapport.

Art. 214.—In plants van “ann do commissie”: aan den
leeraar ‘in overleg met eenem ouderling.

Art. 254.—Na “vier weken” in to voegen: nc& do uitspraak;
en. in plaats van “en zal—brengon,” hot volgende: Van doze
kenrnsgeving zal door den Scriba des Rings terstond aan do
tegenpartij des bezwaarden mededeeling gescbieden.
~. Art. 255.—Hij zal binnen tweo maanden na do kennisgeving
van beroep en toezending der uitspraak enz.

Besehrijvingspnnten 37 en 38.—Oni deze Besehrijvingspunten
in bohoorlijken vorm van. wet to brengen vereischt meor tijd en
overleg dan waarover do Commissie thans bescbikken kan, wos
halve zij bij doze vergadering hieromtrent moeijelijk eene voor
dra~t d~on kan.

Leden der Commissie,

A. Murray,
A. Roux,
P. 0. de Vos,
A. B. Luckhoff
Geo. C. Gie,
S. Hofmeyr,



REPERTORIUM
OF

S YNOIJALE

REGISTER DER SYNODALE
DER

ACTEN

~it~ts~~erh inut ~u~-~Mha~,

VAN 1824 TOT 1876.

N.B,—De Romeinsehe cijfers I, II, III, ens. staan voor eei’ste, tu’eede, dei-de, S node ens. -—Do paginas dci
eerste zeven Synodes loopen door van 1 tot 295.—De eifde Synode word gehoudon deels in 1867 doels in 1870
voor bet gedeelte dat in ‘67 gehouden werd staat er” (‘67), “ dear beider paginas bij 1 beginnen. —Onder Lit D
hij “Do” A. B. ens. staan aangeteekond zaken waarin Preclikanten prominent betrokken zijn.

A

Aankornendo Predikanten dienen bij Actuarius getuig—
sehriften in 111; 75.

Aanneming van Lidmaten IX 55.
Ac-to van Achnissie voor Zendelingen ; II: 48.

Beschulcliging vorm van XT : 66.
Legitimatie ; verkiaring in III : 64.

,, ,, Onderteekening voor Predikanten XI: 51 61.
Ordening voor Zendeliugen XI: 74.

Actuarius Synodi ; benoemd II : 41.
,, ,, £50 toegekendvooreenklerk; VIII: 53.

Ds. J. C. Berrange do eerste ; later Dr.
P. E. Faure IV: 88 en Dr. A. Faure V:

115.
,, ,, pligtcn van V : 56.

Dr. A. Faure treedt af en Ds. A. Murray
Jr. benoemd in 1867 ; XI: 6.
Do. A. Murray Jr. treedt af en Do. A. D.
LSckhoff beuoemd XIII 6, 7

Aclmissie Exainen; Roglement oo IX: 80.
~vat van kandiclaten tot verwaclit wordt
X: 136.

,, wijze van afueming ; XIII : 26.
,, voorleolon van B. A. en MA. greed bij

Let afleggen or van XIII~ 24, 25.
,, van Regfsgoleerden bij behancleling van zaken

voor de Synocle X: 167.
Adjournement van Synode one die ; X : 106-109.

ii 1867 ; XI: 9-11.
Advies van Regtsgelec-rden in Synode soak X: 167.
Afgescheidene gemeente van Tnlbagh ; VII . 266, 292.
Afgevaardigden, in 1867 ni,t versehenen. zitten in do go

acijourneerdo Vergadering XI: 5.
Afschaffing van plaatson van distinctie; III: 64.

Exarnen voor do Haa~s -he Commhsie;
~TIII: 38, 49.

App~l ; regt van hij afwijzing op ‘ Colloquium Doctum
X: 130.

AppSl-zaken voor de Synode
van Ds. Shand tegen toelating van Do. I-I. A.

Moorrees tot do Rings-vergadorin~; V : 115,
119, 129, 135-140, 160.

Appol-zaken voor de Synodo :—

,, E. S. Ford, van Riclunond ; VII : 8, 9, 18, 19.
N. G. Vos en J. C. F-~uie; IX : 8, 23.

,, Kaapstadsehe Rings ( ommissie re afsclieiding
van Villiorsdorp van Frausohe I-Ioek.—IX 8, 31.

,, Qurostor van Ring van Boanfort XI: 46.
,, van Korkoraad van \Villowmoore tegen uitspraak

van de Synodalo Cmnmissie ; XI : 52.
Do W. A. Krige t ~gen Do. re seliuld

hewijzen; XI: 53.
Kerkeraad van Din-ban tegen don Ring
van Kaapstad ; XII : 30.

,, ,, Kerkeraad van Richmond tegon Ring
van Graaff--Reinot ; XII: 30.
in Burgers en Ketzo-zaak (rid Sub B. en K. zaal~)

Attes~en; IX: 55.
Avoudmaal moot non allo loden zonder aanzi( II des per

soons togelijk bediend worden ; III : 71.

B.

l3egrafenis formulier: XI: 38. XIII: 45.
Belijdenisschriften in ‘t Engelseh , XI: 47.
Bemoeijiug met zaken van ecu ambtsbroeder (voorstel

van Do. P. . Naudé); X: 26.
met zaken der kerk door Regeering , X : 50.

Bepalingera voor Kerkeraden ; V : 145.
Beroep, (zie “Appèi.”)
Beroeping van Predikanten ; V: 132, XI: 61.
Beroepshrief ; vorm van XI: 31,
Iloschrijvingspunten moeten zija in vorm waarin zij

moeten opgenomen wordom in Wetboek
XII. 7.

Bmclirijvi ngspunten vroeger doom- hot Gin vern ement
goedgekeurd ; H 31.

Bosclmuldigin~en der afgescheidenen ; XI: 47.
Brursen veer minverniogende Theol. Studenten voor

geoteld ; VIII : 27 XIII : 61.
Bevestiging van Kerkeraden ; XI: 33.
Bezoek Doer uitgewekenen ; Rapport door Do. Krige, VII:

272.
Di. A. Murray sen., en Albertijn

als commissie aangesteld ; VII : 273
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B~.zwaren tegen Ds. A. Faure over zijn Eerw. prediking in
~iet Z A. gesticht V . 175.

Bezwarcn vail Ds.~II. A. Mooirees over de X geboden; V:
178.

,, tegen sitting van Proponent Meiring ; X : 5.Professoren in Synode ; X : 6.
Forniulieren (van Da. Burgers) ; X 86.

van zekere leden die onder de gemeente Philips-
town werden gebragt ; XII : 31.

omtrent wetsartikeleil die met der Synocle voor
gelezen en door Moderatoren onderteekeud
werden ; XII : 41.

Biddag voor do Synode ; IX: 30.
Biduur Synodani; IV: 88 en later.
Bisscliop van Natal,—zijn titel,—IX: 29.

Gray ; correspondentie met XI: 29, 08, 78.
Bi~be1 in Scholen ; X: 164.
Blanken en Kleurlingen in één Kerkgebouw ; IX : 59, 60.
Boekvereeniging; IX: 47.
Bouw van 1~ieuwe Kerk nan de Kaapstad; VI: 235.
Brieven :—

Brief van Dr. Adamson, over Opvoeding VI: 237.
,, nan het Gouvernenient, over Sabbats-ordonnantie.

II: 35.
van Tulbagh en Worcester, over verplaatsing ~‘an de

vergaderplaats des Rings ; VII : 252, 264.
,, ,, Zeekoerivier, &c., kiagende over Pred. en Kerke

raad van Colesberg; VII: 252.
,, ,, Eerw. 1-lardeland; VII: 26.
,, ,, p~~nscheZendelingen ; IX: 11, 45.
,, ,, Moderator van Presbyteriun van Vrije Schotsche

Kerk in Kafferland ; IX: 12.
,, ,, Uitnoodigmg naar de Transvaal ; IX: 44.
,, ,, Dr. Ayliff; IX: 74.
,, ,, Stellcnboscl’ over kweekschool gebouwen ; IX:

77.
,, ,, Pred. vail Caledon, over inlijving van gemeente

van kleurlingen; IX: 78.
,, ,, Vrije Schotselie Kerk in Kafferland ; X : 33.

nan Afgescheidefle Kerk; X: 65, 67.
,, Vrije Kerk in Kafferland ; X : 79.

van Transvaalschen Ring ; X : 118.
ann ,, ,, X: 135.
van Dr. Adanlson; X: 143.

Ds. Morgan, over I-Iuwelijks LicentiSn ; X: 146.
[rief van L. Reynliard, ver weigering van Doop ; X:

151.
Ouderling Vi1~oen van Hanover; X : 152.

tegen aantijgingen van Eerw. Beyers ; X: 157,
164.

,, aanOuderhngen en Oud ouderlingen der kork ; X:

,, nit deTransvaal; XI: 24.
,, ,, ,, Vrijstaat XI: 24.
,, Natal: XI: 25.

ann den Ex-Actuarius; XI : 27.
,, ,, Vrije gemeente van Hanover ; X: 28.

,, den Bisachop Gray der Engelsohe Kerk ; XI
29, 68, 78.

van Fransche Zendelingen; XI: 32, 34, 45.
,, nit Aliwal Noord (niet gelezen) XI: 32.

van Ds. Cachet; XI: 39.
,, drie Rhynsche Zende1ingen; XI: 40.

Broedcrlijk Onderlioud; X: 7, 20, 25, 36, 48, 65, 83, 131,
148; XI: 58 ens. XII: 7 ens. XIII: 9, 18 enz.

Buitengewone Aauneming ; II: 33.
Buitentijds trouwen; XI: 41.
Burgers’ Zaak (zie ook “Kotzé eu Burgers’ zeal:”)

,, ,, X : 61; X : 152 (Speciale coinmissie)
,, ,~ Commiesie aangesteld X: 154.
,, ,, gevoelen van advokaten der Synodale Coin

inissie ; XI: 5.

Burgers’ Zaak met Kotzd-zaak gelijk Ic bob andelen
XI: 6.

,, discussie el over ; XI : 6-16.

C

Catechisatidu; Leerboeken bij do X: 159
Catechismus preeken ; X: 84 (sic Kotzé-zaal~.)
Census; Kerkelijke IX: 17, 77.
Coilecte voor Opvoedings_zaaak VI: 239.
Colloquium Doctum; X : 59, 60, XI: 60, 61.

,, regt van Appdl hij afwijsing ; XI : 62.
Coinmissarissen Politick ; I : 1, 17. Ii : 30.

., afgcschaft; VII: 251.
worden lastig . V : 125.

,, bezware).l tegen V : 131.
Sir J. Truter’s decliarge aver ge.

schullen van KaapstadSche Keikeraad met de ge
meente, V : 128.

Commissie, Regts ; X: 12. XI: 20
van Revisie cler watten ; V: 121, 179. VI: 159,

197. XI: 21, 30. XII : 47, 48, 55,56—59, £2-b.
,, ter bevordering van Evaiigelie-keflflis ; VIII

269.
,, Synodale, is zij Hof van Appél of niet? IX:

31.
over Ordona antic ; XI : 8.

Boeken van Ex-Quiestor (Dr. A. Faure)
XI: 81

voor Examen van Prcponentcn ; IX : 79. X
73 ens.

,, van Bezigheden ; XI: 82 enz.
,, in Tuchtzakeii ; wat zij doen moet en meg.

XI: 67.
over Vereeniging van Presbyteriaaiiscbe Ker

ken; X: 13.
,, Icr onderhandeling met Bisschop Gray van de

Engelsche Kerk; XI: 75.
over bet Pcnsioen fonds; XI : 78.
van advies in Kerkbouw ; XI : 50.

,, tot ye, meerdering van gemeenten ; XII : 12-
14.

om Wet op hot Predikanten Weduwenfonds
na te zien, XII : 50.

,, Kosten van, betaald door belaughebbenden IV
95.

,, over de Dronkenschap XIII : 66.
Constitutie der Synode,verandering ill IX :29,65—68, 70—

73. X: 40.
Consulentachappen ingesteld ; II: 34
Cradock en Maraisburg bij Ring van Burgersdorp go

lroegd; XIII: 14, 15.
Credentialen van Da. P. E. Faure vail Wijnbei•g, objecte

tegen, IV: 85.

,, ,, Ds. J. J. Kotzé P.s. van Darling, objectie
tegen, XI: 5 (‘67).

,, Ds. T. Burgers van Hanover, objectie
tegeii XI: 5 (‘67).

Prof. Hofmeyr (Ouderling van Stellen
bosch) XI: 5(’67).

,, Victoria West, Xlii: 13.
(Juratoren aaugcsteld over Kaapschc Studenten ill

Holland; IX: 79.
van hot Theol. Seininariunl, Reglement voor
X: 91.

,, hebben ‘t regt Professoreil ill bun ambt Ic
schorsen XI: 63.

D

Daggelden van Afgevaardigden, cok veer Zondag; IX:
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Declaratie tegen de aanrnatigingen van Bisschop Gray
VIII: 54.

Deputatie van do Sehotsolie Kerk ; VIII: 40. IX: 32, 35,
37, enz.

28 van Vrijstaat, Transvaal, Natal ; XI: 24, 25,
van Diamantvelden XII: 9, 13.

Diaken Ka~sier; instructies voor Ill : 73.
Dominus (Ds) : —

,, Adamson(Dr.) brief over opvoecling; VI : 237. X:
143.

Ayliff; brief van IX: 74.
,, Bamberger, memorie om als Predikant onzer Kerk

toegelaten te worden ; VIII: 10, 18, 21, 22.
Beck; klagte tegen, VI: 226, 231, 232-234.

,, ,, ,, ,, wegens weigering om do hoogere
kerkelijke vergaderingen bij to wonen; VII:
268, 279, 286, 287. VIII: 29. IX: 12.

,, ,, eenige vregen van, XIII : 22.
Berrange, van Richmond, kiagte tegen, door E. S

Ford (zie appélzaken).
Burgers T. F., klagte tegen, door Oulerling Jou

bert, (zie Bnrgers-zaak).
Ds. Burgers T. F., van Hanover ; objeclie tegen zijno

credentialen ; XI: 5~67).
bezwaar tegen formulieren ; X : 86.

Cachet,F. Lion, Legitimatie van X: 34, 3i5.
,, brief van XI; 39.

Klagte togen hem door Aveling ; X : 35,
96, 97.

J. P. Korsten ; X ; 25.
Fame, Abr. (Dr) ; bezwaren tegen hem, over ziju

Eerw.predikingin het Z. A. Gesticht V: 175.
,, ,, Quaistor Synodi II: 42 treedt of in 1867.

XI: 6.
£ 300 toegekend van trouwe diensten XI

8(’67)
P. B. (Di’.) tot Qurestor Synodi benoemd XI:

6’(67)
objectie tegen zijne credentialen

IV: 85.
,, Gorrie memorie om als Predikant onzer Kerk toe

gelaten te worden ; VIII: 58.
Gray (Dr.) Bisschop der Eng Episc. Kerk—brieven

can hem XI: 29, 68, 78.
,, zijne aanniatigingen VIII : 54.

,, Gregorowski, R. J., verzoek orn als Pred. onzer kerk
toegelaten to worden. IX: 7, 11, 22, 23.

Ham, memorie over Vilhersdorp ; X : 79.
Klagte tegen hem ; X: 138, 147, 118, 161,
164.

Heyns (Di’.) objectie tegon zijrie zitting ; V : 115.
Hofrncyr, N. J. boroepen als Professor can het Theol.

Seminarium ; IX : 58.
,, (Prof. en Onderling van Stellenbosch) objectie

tegen zijne credcntialen; XI: 15 (‘67.)
S. (Dr.) ingewikkolde klagte tegen hem door

Do. S. P. NaudS re Beroep to Burgersdorp ; X:
26, 64, 94, 101.

,, \T~~~$~1 omtrent gemeente Kaapstad
(Parochiaal Stelsel). XIII: 37-39.

I-Iuet, ordening van ; IX : 47.
Kotzè ,J. J. Pan. (ne. Burgers en Kotz5 zaak).

objectie tegen credentialen
van, XI: 5 (‘67).

Oud-ouderling van Reenen tegen
hem ; XII: 30, 42.

(Dr.) en Magistraat van Richmond
XIII: 11.

Do. Krige, W. A. appél tegen Synodale Cornmissie ye
scliuldbewijzen XI: 53.

,, ,, Bezoek near uitgewekenen ; VII: 272.

Do. Leibbrandt ; Vraag omtrerit komst van wederdooper
Groenewoud in verband met ~rorcester con
ferentie in 1860. XI: 48.
,, Vraag ; Hoeverrebestaan van wederdoopers
to Wellington cone vrucht der Herleving is? XI
48.

,, Lingen, van der, beroopen als Prof. aan ‘t TlieoI. Scm.
IX: 48 bedankt IX : 48.

,, Meiring; objectie togen zitting X: 5. Ordeuiiig X:

,, Moorrees ; H. A. Zekere uitdrukkingen van. V : 142.

‘292 afscheiding to Tulbagh VII: 266
bezwaren togen, over ii,n geboclen

V: 178.
klagte tegen tweeden Ring V: 53.
bezwai’eu tegen zijne zitting V : 115,

120, 123, 140.
Morgan ; G. Brief over I-Iuwelijk’s Licentiiin.
Murray. A. (Sen.) en Ds. P. K. Al5ertyn naar do

uitgewekenen ; VII : 273.
Murray, J. heroepen als Prof .aan hot Theol.

Seminariurn ; IX : 48.
,, ,, ,, en Prof. Hofmryr ; bczwaron tog ‘ii hunno

zitting in Synode ; X: 6.
A. (Moderator) afgevaardigd naar bet Pres—

byt riaanselie Concilie XIII: 10.
Naude S. P., i’e “Orakeispreuken” X: 30, 31, 33.
Reid, klagten tegon Fred. van Colesberg VIII: 10,

30-34, 4246.
,, Roubaix, de B. H. F. kiagten togen VII: 255, 265,

575-278.
,, ,, ,, ,, vcrzoek van cenonur o~itslagen to

worden VIII: 10, 23.
,, Roux, P. verzoek ala Fred. te worden toegelaten VIII

17, 18.
,, Shand Appél tegen teo’ating van Ds. H. A. Moorreeo

tot (Ic Ringsve’gaderi~~g V : 115, 119, 129, 135,
140, 160.

Ivlemorie om hem to verplaatseri ; VI: 196,
224, 230, 232, 233.

Stegmann, G. W. (Senr.) Memorie om inlijving van
St. Stephens IX: 6, 8, 21, 27, 41-43, 68, 69.

gelegitnnenrd IX : 70.
Ds. Stegmann, J. A. verzoek oni als Prod, to worden toe

gelaten, IX: 7, 15, 19.
,, Thomson, W. B. gelegitirneerd IV : 87.
,, Velden, van D. Protest tegen zijne zitting door Dr.

1-leyns on Do. Spijker VIII: 12, 14, 15.
,, Berrange J. C. Prreses Synodi I: 1.
,, Borcherds, i~I. ,, ,, II: 29.

Herold, T. J. ,, ,, III : 57~
Sp~jker, J. ,, ,, IV : 84.
Murray, A. Sen. ,, ,, V : 114.
Robertson, W. (Dr.) ,, VI: 194.

,, Faure, P. B. ,, ,, VII: 250.
Robertson, W. (Dr.) ,, VIII: 4.

,, Fanre, P. B. (Dr.) ,, IX: 5.
Murray, A. Junr. ,, X: 5.
Faure, P. E. (Dr.) ,, XI: 5.
Faure, P. B. (Dr.) ,, XII: 7.
Murray, A. (Junr.) ,, XIII: 5.

,, Borcherds, M. Scriba Synodi I: 1.
,, 1-lerold, T. J. ,, ,, II: 29.

Spijkor, J. ,, ,, 111 : 57.
,, Murray, A. Sen. ,, ,, IV: 84.

Robertson, W. (Dr.) ,, V : 114.
Smith, A. ,, ,, V: 194.
Faure, Abr. ,, ,, VII: 251. VIII: 3. IX: 1
Robertson, W. (Dr.) ,, IX: 1. tot XIII: 5.
Hofmeyr, J. H. ,. ,, XIII: 5.
Berrange, J. C. eerste Aetuarius Synodi IV : 88.

—4
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Dc. Faure, P. E. Actuarius ,, IV : 88.
Faure, Abr. ,, ,, V: 115.

treedt af als ,, ,, in 1867. XI: 6.
Murray, A. Jun. benoemd ,, ,, ., ., XI: 6.

treedt af in 1876. XIII : 6.
Ltickhoff A. D. benoemdin 1876. XIII: 6.

Vs. Berrarge, J. C., opent de Synode, I: 2.
,, Borchercis, H. ,, ,, ,, II : 30.
,, Herold, T. J. ., ,, ,, III : 58.

Spijker, J. ,, ,, ,, IV : 8.
~ Murray, A. Sen. ,, ,, , \T: 114.

Robertson, W. (Dr.) ,, VI: 194.
4 Ileyns, S. P. (Dr.) ,, ,, VII: 250.

Sutherland, H. ,, ,, ,, VIII: 4.
Brink, J. ,, ,, ,, IX : 5.

• Murray, A. Sen. ,, ,, ,, X: 5.
4 Murray, A. Jun. ,, ., ,, XI : 5.
4 Faure, P. E. (Dr.) ,, ,, XII: 5

Faure, P. E. (Dr) ,, ,. XIII: 5.
Ds. Berrange, J. C., sluit de Synode, I: 21.

Borcherds, H. ,, ,, ,, II : 53.
Edgar, G. ., ,, ,, III: 77.
Beck, J. J. ,, ,, ,, IV: 106.
Reid, T. ,, ,, ,. V: 183.
Roux, A. (Dr.) ,, ,, ,, VI: 241.

., Toit, dii A. ,, ,, ,, VII; 294.
Robertson, W. (Dr.),, ,, VIII: 56.

,, Murray, J. ,, ,, IX; 82.
,, Stegmim, 0-. MT. Sen.,, ,, X; 166.

Krige, ~V. A. ,, ,, XI: 84.
,, Kuys, A. 0-. H. ,, ,, XII: 72.
,, I-Iofmeyr, J. H. ,, ,, XII1 : 68.

Doopnaam van onechte kinderen XIII : 57,
Doopsbediening, buitengewone, 1V ; 94.

ouders docn zelve aanzoek bij den Leer
aarlX; 5.
can kinderen wier ouders tot andere kerk
genootsehappen behooren XI : 36.
can kinderen dergenen die sleclits burger
Iijk getrouwd zijn IX: 38.
can kincleren van Heidencn X : 147.
ouders die met Loden zijn staan er niet bj

XI: 81.
Doop en Ledematen Registers in Zend~nggemeenten X

154.
Dorpen hoe ze te stichten XII; 55.
Drietal, hoe te worden geformecrd XI: 63.

E.

Emeriti hebben gecne zitting in de Synode, X: 65.
Engelsch prediken IV: 89. XI: 62.
Erkende Protestantsche Kerken, XIII 63.
Evangeliedienaren ; noodzakelijkheid van ware gods

vrucht voor, X; 67.
Evangeliepredikirig, Speciale diensf en, XIII: 18, 20, 61.
Evangelisatie in het Transvaalsclie, IX ; 16.
Examen van Goclsdienstoefenaars veer den Ring, III: 75.

F.

Fonds tot opleicling van onclerwijzers XII : 36.
,, ,, ,, ~, mninvermogende jongelieden vo r

de Evangeliebediening, XIII: 61
(Commissie daartoe aangesteld.)

0.

Geboden en Geloofsartt. elken Zondag gelezen ; X: 87.
XIII: 55.

Gedoopten en Aangenomnene door Zendelingen ; h’oe nj
Ledematen bij ens worden IV: 92.

Gemeenten vermneerciering van hear geld V: 133.
zonder grcnsscheiding. XIII ; 65.

Gezangen bij Engelsehe clienst XI: 38, 53
Hollandadhe dienst; XI: 38.

,, en Psalmen verbetering van wijzen XIII: 56.
Godsdicnstig onderwijs; V: 143.
Goclsdienst-onderwijzers bepalingen omtrent, X: 99.

XII; 33.
Godsdienst—oefcningen can die Diamnantvclden, XI; 49.
Goeden Vrijdag ; viering van (len, IX; 50.
Grensscheidingen ; —(sic cek “Memories.”)

Tijgciberg, III; 63.
tusschen Paarl mu Zwartland III : 63, 1V
94.

,, Tulbagh en Worcester III: 63.
Piketberg IV; 94.
Hottentots Holland IV : 95.

4 Zwartberg ([‘rince Albert) VI ; 22o, 228.
tusschen Stellenboscim en Somerset W
VIII: 37.
van Richmond IX 39.

en Victoria MT., IX: 40.
Fraserburg XI: 41, 77.
Prins Albert XII ; 17.
tussdhen Maraisburg en Tarkastad, XIII
16.

H.

Herderlijke brief, de eerste, I: 17, 19.
Huisbezoek, III; 65.
Huippredikers, op dezclfde wijze als Predikanten gekozen,

XII: 53.
Huwelijks Inzegening van Heidenen, II: 46.

Christenen met Heidenen, IV
103.
ongedoopten ; IX: 63.

,, vragen over, IX: 64.
Ordonnantie; bepalingen van, IV: 91 en 92 V:

171—173.
vragen over, ~X: 64. X: 15, 77.
van Dc Mist X: 78, 119, 141.

,, Wet VI; 236.
Huwelijk met zuster van overl~edene vreuw, XII: 53, 54.
Huwehjks Licentie, X; 121. XIII: 62.

I.

Inlijving van Presbyteriaansche Kerken, IX: 18. VI ; 238
VII; 261. VIII ; 22, 24 XII ; 25, 26.

., St. stephen’s gemeente IX; 72.
,, Transvaalsche gem enten; VIII ; 16, 20,

28.
epinie van

den Prokureur 0-eueraal or over VIII : 2Q.
Insolventie van Kerkeraadsleden, X : 146, 156. XIII ; 18.
Inzegening van Zendelingen en Huippredikers, X: 21.

K

Kandidaten in do Theologie, wegens ziekte, naar bet vader
land terugkeerende, VIII: 50.

veor Koloniale of Buitenlandsche dienst
mogen niet gelegitimeerd worden X ; 143.

,, in de Theologie; bet prediken van X: 150.
,, tot do I-Ieilige Dienst uit het Buitenland

X: 151.
bepaling omutremit liet prediken van XI ; 62.
tot die 1-leilige Dienst, do., XI; 30.
en Studenten ; toezigt over, XI . 62.

Kerkbestuur—Artikelen ever, IV : 89 91.
Kerk en Staat IX; 25.
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Kerklijk Regt IX: 20—22.
Kerkelijke Wetten opstelling van I: 5, 11, 12—17 II

Kerkeraadsleden; eenige zaken betreffende VIII: 39. XI:
35.

,, Kiezing van, II: 47. III: 63 VIII: 38.
,, inoeten nakomen do verbindtenisseii door

hunne voorgangers aangegaan IX: 78.
,, bloedverwantschap, ouderdoin &c, van, X

99 en 100.
Kerkelijk onderzoek (visitatie) I : 10. II: 32, 38, IX: 34,

36, 37, XI; 28.
Kerkvisitatie VIII : 35, 31, persoonlijke, XII : 37, 40.
Kiesregi (zie “Vrije Verkiezing “)
Klagtzaken — (Bezwaren enz.)

,, van Wijnberg onitrent plants alwaar Kerk moot
gebouwd worden III : 74.

,, Zendeling E. Sinit en Kerkeraad van Stelleiiboseh
III: 76.

,, van U. Pringle te~en Us. Welsh IV: 87.
Dr. Honey IV: 98.

,, ,, Quiestor van den Swellendair.sclicn Kerk-e
rand IV: 98.

,, Kerkeraad van Swellendam vs. Kerkeraad van
do Kaapstad. IV; 104.

Klagten enz.—Van Kerkera d van Kaapstad en eeuiige
gerneenteleden V: 117, 120, 128, 130, 145, 148
159—162, 164, 170, 173, 176, 179.

,, Geschil tusschen Kerkeraden van Cleorge en Mossel
baai over kerkgebonw ann do Grobbelaars Rivier
VII: 274.

Kerkeraad van Ladysmith tegen den Ring van Swd.
lendam en deszelfs Seriba IX: 8, 36.

J. H. Coetzce IX; 1.
,, Ladysmith en Swellendam IX : 11.

tegen Ring van Tulbigli IX: 24.
van J. P. Korsten tegeu Eerw F. L. Cachet X : 25.

onvergenoegdheid to Riebeekskasteel X: 47.
.,, Ilanpt vs. Us. van der Lingen
,, Kerkeraad van Zwartland vs. de Zeiiding Commissie

X: 62, 63.
van 1-leusden vs Kerkerand van Victoria X : 63, 158.
Cl. J. Louw vs Kerkernaci van de Paarl X: 162.

Uit den Vrijstaat ov~ i’ prijs van attesten in do
Kolonie, XI: 52.

van J. U. Hugo van \Vorccst r XI: 52.
,, P. Westerman Holsthuijscn van Victoia West XI

52.
,, L. de Beer tegen cenige Predikanteii XII: 31.

Cl. J. Albertijn XII : 56.
tegort Zendeling Hofrneyr XIII ; 57, 62.

,, Us. Beck tegen Kaapst~d~chen Ring XIII: 57, 58.
Klagten van Ielsolien die niet loden ziju XII : 17.
Kostscliolen Lbstrikts XII : 38.
Kotze-zaak :—

,, Eisdh van retra~tatie enz, X : 84, 85, 88, 90.
Coinmissie anugesteld orn aangaande uitspraak èz

adviseren X; 90.
Advies van Corninissie en antwoord van Us. Kotzd

X: 92.
Us, KotzI levert verkiaring in X : 96.

Rapport van Commissie over verkiaring X : 98.
Kotze-zaak

Verdere discussie X: 98, 99, 102-104, 117 en 118
(cone nieuwe Commissie aangssteld)

Rapport van 2de Commissie X : 125—discussie X
125-130.

,, Vragen betrekkelijk doze zaak X : 134, 135.
Rapport op vragen van Us. KotiS X: 142.
Verzoek van Prokureurs orn afschriften X: 154.
Dagvaarding in handen van Prokureur d~ r ~ynode

X: 158

Kotze-zaak
Brief van Us. KotzS, X : 163.

gemeente Darling X : 163.
(sic verder Burgers-zaak ; XI: 6 enz. behandeld.)
Objectie van Predikant van Tulbagh XI : 16—18.
Kosten in dezo zaak XI: 22, 76.

Kweekschool, Theologisehe, zie Scminariunn.

L

Loden van Zending gemeenten, hoe aangenomen XI : 69.
,, (lie door Bnrgerlijke Regtbank wegens misdaad ver—

oordeeld ziju ; hoe zij beliandeld rnoetQn worden.
XI: 81.

,, van andore Kerkgenootschappen, hoe zij bij ons
korkelijko voorregten verkrijgon X : 140.

Leeraren to beclaiiken die goen nut dOen.” Voorstel mu
dit to doen, X : 135. Cominissie benoenid, XIII
66.
naburige, moeten dikwijls elkancler bezoeken

X: 145.
,, (lie zipso betrekkiug neerlogt oin seculair ainbt

to bekiceden, XIII : 67.
Lidmateu van hot Buitenland komeiide, onderhoud met

Leeraar en Ouderling X: 87.
Loedolff-zaak :—

Protest van ouderling Loedolif tegen zamenstel
ling dci’ Synode als onwottig ; X: 5.
Keimisgeving van Voorstel X: 11.
Toehchting ,, ,, X : vi.
Corninissie aangesteld X: 52, 61, 64.
Aanzoek bij hot Hoog (Ierogtshof om ecu Inter
dictX: 81.
Uitspraak van I-bog (4eregtshof ingediend, X:
105.
B. B. Leeraren en Ouderlingen van Vrjstaat,
Transvaal en Natal, alsmede do heide Professoren
en de Predikant van St. Stephens verlateii do
Vergaderiug X: 105.

M.

Memories, (Verzoeken enz.)
van Zendeling Marquarcl oin ordening II : 32, 40,

,, ,, Corns. do Haas, II : 59.
Van Lingon, III : 61, 69.

,, ,, Inwoners van Piketberg em tot Zwartland
to Inogen behooren III : 72.

,, Den I-leer Vogelgezaug oiu ala Zendeling
to worden geordend ; V : 138, 153, 154,
176. VIII: 55

,, ,, don Zendeling Verhaag ; V: 143. VII
273.

,, ,, Kerkeraad van Piketberg om salaris voor
Predikant VI: 196.

,, aan bet Gouvernemerit om salaris voor nicuwe
Predikanten VI: 226.

,, van Johan Kretzen VII: 259, 265, 269, 280.
,, ., Eerw Hoer UShne VII: 259, 260.

nan hot Gouvernement oin pensioen voor do
Wed. Stucki VII: 259, 280.

,, van Burgersdorp om Leeriar to lnogcn beroepen
Vii: 267.

,, ,, Jan Venter over hot zingen van do Ev.
Gezangen VII: 288.

Kerkeraad van George em nieuwen Ring
VII: 274.

,, ,, ,, van Middclburg verzoekende em
aanstolling van Us. J. Murray als Consulent
VIII: 10.

,, ,, Kandidaat Huct cm geexaieineerd to wor
den IX: 8, 43.
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Memories van Inwoners van Rieheeks-Kasteel em tot cene
afzonderiijke gemeente te wordeim vcrklaard IX -

10, 12, 18, 31.X: 47, 119-121.
Kiourlingen te George, IX: 11, 49, 76, 79.
Kerkeraad van Sutherland IX; 11, 39.

,, L. ‘~Vitsteyn IX: 11, 40. X : 117.
M. J. Weeher IX: 20.

,, ,, C~ i~r. Raatim IX: 25, 26.
,, ,, Kerkeraad van Mrellington IX: 33.

Grensscheiding van Richmond IX : 39.
,, Frasersburg on Victoria

IX: 40.
Paarl over Kiesregt IX : 56.

,, ,, om Theologische Kweekschool aldaar to
mogen hebben IX: 56.
Napier em tot niduwe gerneente verklaard te

worden VII; 287.
Riobeek West X: 15.
voor Vrijo Verkiezing X : 17.

,, tegen ,, ., van Somerset Oest X: 32.
over Legitimatie van Dc. F. L. Cachet.

Vergrooting van Ring van Albanie X : 22.
,, ,, nienwe Gemeente Tarkastad X: 25, 159.
,, Eerw. Knobel X: 154.
,, Den I-leer N, G. Vos X: 54. X: 102, 162.
,, ., Kandidaat van Warmelo X: 54, 56.
,, Colesberg over Liberalisme X: 61.
,, Eerw. Ruytenbeek X: 68, 117.
,, Ebenezer Kapel X: 68, 117.
,, Dc. Ham van Vi]liersdorp X: 79.

van Rijn examen als godsdienstonderwijzcr X:
80.

,, Handhaving der Leer.
,, Koebergen—afzonderlijke gemeente X : 102,

122.
Grey Kerk ,, ,, X : 102.

,, Student Rousseau X : 104.
Hofsteede X: 105.

,, J. 0. tin Plessis, teruggave van ~50 voor do
Kwcekschool X: 105.

,, Nieuwe gemeente te Willowrnoore X: 130.
Zendeling van tier Rijet X: 140.
nit Wellington over “ Liberalen” X: 143.
E rw. Heei Jongeneel X: 147.
orn tot Riebeek West to behooro X: 154.
van J. 0. Retief X: 154.

Eorw. Hoer Roth X : 157.
,, drie near do Ringen verwezen X : 162.

va’, Etrw. Hoer Smeer X: 163.
,, ,, Schotsche gemeente van Somerset

XI: 32, 71, 78.
om nieuwe gemeente Philips Town, XI: 40.

Calitzdorp, XI: 40.
verdeeling van Philadelphia, XI: 40.

over grenseheiding van Fraserburg, XI: 41, 77.
over ,, ,, Prim Albert, XII : 17.
van S. J. Latski; XII: 56.

,, Prim Albert over hot bedanken van een
Fredikant XII: 31, 32.
nit do gemoonte Caivinia, XIII : 17, 21, 22.

Victoria West, XIII: 35, 46,47.
Moderator (zie Prmeses Synodi.)

,, wijze van kiezing van, X: 48.
Moderatuur; oersto voorstellen omtrent, II: 42.

Nicuwe gemeenten; wannoer zij mogen opgerigt en er
kend worden IX: 61. XIII: 54.

onkosien bij hot Stichten van XIII : 63’
Normaal 8011001, XI: 54, 55, 72. XII: 21. XIII: 39, 40.

41, 48, 52, 53.
er zal osmie opgerigt worden XIII : 41.
aan do Kaapstad indien oenegoedeaan

biecling wordt gedaan XIII: 54.
Curatoren aangesteld XIII : 55.
Synodalo C~minissie bepaalt plaats, zoo
zij niet aan de Kaap komt XIII : 54.
Collectanten aangesteld XIII : 54.

Noorder Paarl, Stichting der gemeente XIII : 55, 64, 65.
Notnien, slechts vail eem-ste zitting tIer Synode door alien

onderteeke,d, I~: 8.

0.

Onderteekenings formule veranderd X: 82:
Ondorstonning aan liulpbehoeftige j onge1in~en die ver—

langen Zendelingen te worden XIII : 27.
Onderwijs van Heidenen V : 145.

,, in Buitendistrikten VII: 267.
,, Reglement op IV: 96,-98, 102.

Onderwijzers, opleiding van, V: 171. VIII: 13,38. Fonds
daartoe XII: 36.

,, voor landelijke bevolking XII: 38.
Cornmissie em ze uit Holland to ontbieden

~TIII: 48, 53.
Opvoedings Commissie; IX: 74. XII: 23.
Opvoedings zaak; IX: 45, 46, 74, 79. X: 70,—72. XIII:

43, 44.
,, ,, Commissie om er voor Ic collecteeron, XI:

78.
Ordoning van Os. Huet; IX: 47.

Meiring X: 14.
,, ,, Zendehng van den Bos XI: 70.
,, ,, den I-leer Dijke VII: 258.

,, Zendehngen, bepaling omtrent, XII : 33.
Ordonnantie; de, XI: 20, 26,27,38,43, 44.XII: 7,8,10,—

12.
,, Commissie over XI : 81.

,, ,, ,, ,, versiag van XIII : 53.
Ouderdom van Lidmaten, bij do aanneming. XII : 36.

P.

,,

,,

,,

Parochiaal stelsel; X: 79. XIII : 37,39.
Pensioenfon ds voor bejaarde en ziekehjke Predikanten

Oost XI :‘69, 70,72. XII: 52, 54, 63. XIII: 47, 49, 51,
56 61. (ciassiScatie) 62, 66.
aan ~ende1ingen cii Oodsdienst.onderwlizers X

voor onderwijzers en onderwijzeressen XIII : 42.
Pormanente ComnnmissiSn; hoe gevormd, XII : ,20.

Commissie van Revasie; XI: 77, 81.
Predikanten zijn niet verpligt bij vertoon van Licentie ecu

huwehjk to bevestigenX: 121. XIII: 62.
Predikants fonds in elke gemeente XIII: 36.
Prediken in Parochie van eon anderen Leeraar (art. 45)

XI: 42.
Prediken in hot Engeisch; X: 13.
Preshyteriaansch Concilie van 1876. Dc Moderator Os, A.

Murray afgevaardigd XIIr: 10.
Dr. Robertson, secundus XIII : 55.

N. Proponents Examen; hoe afgenomen, zal drie dagen duren,
XIII: 27.

Naaimwere vereeniging met gemeenten in Basntoland, Proponenten (zie “Kmmd. tot de Heil. Dienst.”)
VIII: 21. Protestantscbe Kerkgonootsohappen; welke de” ci-kende”

Nederland, hand met haar verbroken, X: 87. 90. zijn ; XIII : 63.
Nederlam~dsche Geloofsbeiijdenis niet in de Ordonnantio ,, ,, welke hedoeld wordon in art. 47

genoemd XI: 53. XII: 28. -
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Provinciale Synoden ; VIII: 16.
Prijsvragen aan het Theol. Seminarium nit to schrijven

XIII: 27.

Q.
Qinestor der Synode, zjjnc functie en instrueties, Dc. A.

Faure, II: 42.
,, Synodi, IX : 73.
,, ,, Dr. A. Faure treedt af in 1867 en Dr. P. E.

Faure benoemcl, XI 6.
,, ., £300 toegekend can Dr. A. Faure, XI: 8

(1867).
Quorum, bij Kerkeraad, Ring en Synode, XI : 22.

11.

Rapp orten (eenige Rapporten en Versiagen).
,, van Actuarjus III: 60. 1V: $5. V : 116. VI: 223.

VII: 258. IX: 10. X: 12, 32, XI :31. XII: 12
XIII: 6—7.

Ex-Actuarius (Dr. A. Faure) XI: 23.
,, Commissie vail Examinatoren X : 12, 23. 56,

59, XI: 31
,, ,, ,, over Hulpbehoevende gemeenten

X: 70.
,, ,, ,, ,, Opvoediug, X : 32. XI : 54

enz.
,, ,, ,, Pensioen fonda, XI : 69 enz.

,, ,, ., ,, Sustentatie fonda, XI : 71.
,, ,, Regts Commissie, X: 61. XI : 52, XII

XIII: 34.
,, ,, Synodale Commiscie VII: 254-257. IX:

7.X: 80. XIII: $,10~
,, ,, RationarO III : 67 IV: 86. enz.

,, Commissie. Inzameling voor de Nw ek—
school X: 161.

,, Zending Cominissie XI: 47, enz.
,, Curatoren van Seminanuni XII : 43, XIII : 11.

Commissie om met Bissehop Gray te onder
handelen XII : 59.

,~ ,, over zending gebouwen te Beaufort
West, XII: 60.

,, Ex-Scriba XIII: 7.
,, ,, Commissie over Ordonnantic. XIII : 12.

van Revisie, XIII : 23, 53,
61, 64.

Rapporteur; voorstel oni4rent XII: 6.
Rationarti het eerst aangesteld ; II: 42.
Registers van Zending-gerneenten; XII: 63.
Reglement van Orde herzien ; X : 6 10.

,, voor Ordening van Zendelingen, II : 34.
,, ,, Godsdienst onderwijzers, II: 34.
,, ,, Aansprekers enz. IV : 94.
,, ,, Kerkeraden can Ringen opgedragen, I: 20.

Reglement op hot Onderwijs lierzien, XII: 66.
,, Vacaturen, XII : 66.

Regts Commissie blijft klagtzaken behandelen XI: 64.
Regt eener gemeente om Leeraar te bedanken; (Corn

missie benoernd) XIII: 58, 59, 66.
Reisgelden bepalingen omtrent IX: 20; X: 81.
Reisonkosten van CommissiSn; III: 74; IV: 99; X

76; XIII: 63.
Revisie der wetten (eerste). Vi: 197, 199 —223.
Repertoriurn Synodale, Ii: 41.
Rcngsbestuur; IV: $8, 99. V: 124. VII: 264.

Inspectoren. XII : 23; XIII : 44.
Ring; vertegenwordiging van Kaapstad bij den, IV: 90.

,, magzelve buitengewone Vergadering bepalen, XI:

of Rings Commissie mag zaken van kerkelijke tucht
behandelen, XI: 66.

Ring vergadert niet juliet jacir waarin (Ic Synodi zit. XI:
63.

van Albanie opgerigt, VI: 207.
,, Beaufort ,, VII : 266. VIII: 29.

George ,, IX: 33.
,, ,, Natal ,, IX: 33.

,, Graaff-Reju t verdeeld XII : 51.
Burgersdorp, besluit omti’ent. XII : 51.

Rmgen, betere verdeeling van, XII : 17, 49.
Rings Scribas benocind, IV: 102.

S.

Sanctie van bet (.+ouvernement op wetten, I: 20.
Salarissen van Leeraren, vermeerdering van, IX : 18, 53

54. X: 23.
$clnpbreuk ncr TValdensian met eenige Loden dci Synode.

Dankzegging voor hun hehoud, X : 11.
School-reglement; verandering van artt. 89, 92 en 97

XIII; 42.
Seminarium, Theologisch,

voorstel em eon op rigten I: 1. Ontwerp van
wet or op I: 23-26. III: 61 IV: 87, 92.

Besluit tot oprigtiug van VII: 209, 270.
,, ,, Collecte voor VIII: 52.

Lijst van gecollecteerd en beloofcl geld VIII
26.

VoorstelorntrentVlll: 24-27. IX: 10—14, 26
28, 44.

Rapport van Synodale Commis ie oittrent
IX: 48.

Di. J. Murray en G. W. A. van dci- Lingen
beroepen ala eerste Professoren van IX: 48.

Voorstel orntrent derden Professor IX: 48.
X: 38. X: 137, 139. XII: 44. XIII: 60. (Aanstel:
hag can Curatorcn opgedragen.)

Reizende Commissie voor Collecte IX : 49.
Dc. van der Lingen bedankt en Us. N. J.

Hofmeyr wordt in zijue plants beroepen IX
5% — - -

pening ci van bepaald op 1. Nov. 1858 ; IX:
49-

waar dezelve op to rigten? IX : 58, 61.
te Stellenboseh op to rigteu, do Synode regt

van verpinatsing liebbende, IX : 63.
Voorstel ter verplaatsing ci van, X : 37, 38.

XII: 45, 46.
Curatoren aangesteld, X : .~9.
Salaris van Professoren, X: 16. XIII : 60.
Admissie Exarnen tot XII: 44.

Sluiting van kantienen op Voorbereidings, Dankzeggings
en Feestdagen V: 126.

Staats Kerkregt, VI : 227.
Statistieke opgaven voorgesteld, XIII: 15.

,, ,, jaarlijks in de .Kerl:bode door Archiva—
rius, XIII: 35.

van Scholen om de clrie jaren, XIII
42,

St. Stephen’s, afvaardiging van Ouderhing X: 94,

Superintendenten van Onderwijs XII 23, 24.
Sen aangesteld (Ds. G. WT. Stegmann Jr.)

XIII: 44. 55.
Synodale Commissie, zarnenstehhing van XIII : 19.
Synode geopend en gesloten door (zie “Donoinus.”)
Synodi Priuses en Scriba (zie “Dorninus.”)
Synodus Contracta, voorstel omtrent, II: 46. III: 59.
Synodale fondsen, hoe geheven; I : 21. II: 34, 51.

Biduur IV: 88 enz.
,, Coinmissie ingesteld III: 59.
,, ,, lieeft regt appCl-zaken te beliandelen

(gevoelen van Adyokact Portnr) XI: 64.



T

Tarief van kerkelijke logos, (ecrs~e). I : 4.
Doopgelden eaz. X: 122, 123. XII: 57.

Toelating van anclore Leeraren tot den kansel, X : 23.
Transp orteeren van kerkelij ke goederen op den kerkeraad,

XIII: 56.
Trouwen voor Commissarisson in cia buitenwijken, IV

91.
met Licentie XIII: 62.

U.

Uitspraak van lietHoogo Geregtshof, X: 115; XI : 7, 9.
(1867)

Koningitrin Rade, XI: 7 (‘67.)

V.

Vacantie van Predikanten ; XI 33.
Vacante gemoonten zenclen twee afgeviardigden naar den

Ring, V: 146.
Vacaturen in Kerkeraad ; XI: 33.
Verdeeling der Kerk in Ringen ; I: 7.

van Ringen van Albanie on Graa~-Reinet
X: 158.

Vereeniging met do Kerk van Schotiancl; I: 19. X : 13,
14.

Verga~lering met opene deuren, V: 120, 125.
Verhouding van Kerk en Staat, X: 120.
Verkooping van Kerkgoederen, IX: 56.

van geineenten VI: 228. XII: 12, 14.
Versiagen: — (zie Prapporten.)
Victoria West, Momorie van 179 Ledematen, XIII

46,47.
Voorlezing bij do openbare godsdienst, IX: 51.
Voorstelling van Ledematen, vragen bij do, XE: 37.
Voorzitter ties Rings,. hoe gekozen, XI: 68.
Vragen :—

,, over varachillenclo punten I : 18.
wat to doen met ouders die hunne kinderen bij eon

auder Kerkgenootschap laten doopen ? III: 70.
wat te doen met L~clen die clan slochts to kerke
konien, wanneer zij kinderen laton doopen? III
70.

,, Aangaanclo Insolventie van Korkeraadsleden, VI:
240.

wat to decn ~tet ieinand die zich van do kork af
soheidt mu straf ti ont~aan, VI: 246.

of tie Ring jaarlijks mot vergaderen, XI: 46.
hoe to handelen hij het overlijden va’i eon Predi
kant? XI: 47.

van Os. Leibbraudt ointrent do komst van den
Wederdooper 0-roenewo ud in verban 6 met de
Worcestersehe Conferentie in 1860. XI: 48.

,, van Os. Leibbrandt in hoeverre komst van weder
doopers te Wellington eeoc vrneht der Honeying
zij? XI: 48.

,, orntrent Poop en Aanneming in do Vrijo Protes
tantsche Kerk XII : 61.

va ~ Os. Beck XIII: 22.
Vnije Gemeente van Hanover opgenornen, XII : 26.

,, ,, ,, Aliwal Noorcl ,, XIII: 33.
Verkiezing, IX: 52. X: 41—47. XI : 55—58. XII

19. XIII: 17.
,, ,, voor do Kaapstad alleen VIII: 50. X: 94,

98, 141.
Vnije Protestantsche Kerk, Poop in XIII: 59.

Os. S. P. NaudG XIII: 59.
Vrijwiliig Beginsel, VIII: 41. IX: 60. X: 160. XI : 75.

XI: 14, 15.
Redistributie, XI: 20.

W.

Warmelovan, Kand.; Verzook omn Legitimatie X : 56, 72
\Veduivon Fonds, Predikauten

Opnigting I: 4, 5, 8,9,11.11 : 38, 39, 44.
,, Reglement o~ II: 52.111: 66. IV : 10J.

VI: 230.
Nagezien XIII : 48, 49,51.

,, ,, Executcurskamner admninistreert, VII
293.
deelname claaraan verpligtend XI : 141.
155.
Heffingen voor, XII: 58.
Rapport van Commissie om Ileglement

ua to zion XII . 70.
Wednwen van Predikanten, bcpalimmgen omtrent hare toe

lagen, X: 100.
Weigering mu kerkedionst ~vaar to nemnon, I[I : 64.
Wrettighoid dci Synode, vraag aangaande de (door Ouder

hug Loodolif) XI: 61, 64.
Wot~~~erandej.ingeij, eenige (zie ook Gomocissie van Re

visie.)
Rogioment van Orde IX : 10.
Volstrekte meerderheid IX : 47. X: 116.
Art. 7. “Ja” geantwoord op do vraag of de

Synode zelvo ken behandelen zakon die nog niet
ter eerste instantie gediend hebben

Art. 36. Kiezing van Kerkera.adsleden IX
57.

Art. 128 E°ed ahleen afgonornen van
belijders 6cr Christeiijke goclsdienst.
Veranderingen in Art. 61 omtrent Ex
emma en Art 36 . 11, 12, 13, X: 116
Omtrent bopahingen voor beroeping

van Predikanten XI: 50.
Kleine veranderingen X : 50. 68, XIII:
43.
Wijziging van Art. 34f. XIII: 19.

Art. 50. XIII : 53.
,, ,, Art. 254, 255 X1II: 55.

,, Art. 125. XIII : 57.
162. XIII 66.

Wijzen der Paismenen Gezangen to worden verbeterd,
XIII: 56.

z.
Zendelingen, Parijssche IX: 68.

,, Van do Rijst en Groenewoud XI : 159.
Lovemosverzekering van, XII: 34.

Zencling Commissie, pcrniai~ento, IX : 73.
verzoek betrekkelijk collecten IX : 80
Reglement voor do X : 95.
hoe aangesteld XII : 34.

Inspector, X: 95. XIII: 45.
reiskosten van XIII : 46.

4 ,, Os. C. Murray (do eersto) X : 124.
, Examen. Commissie tot uit, 5 loden te bestaan

XIII: 30.
,, onder Israel XIII: 32, 33.

to Beaufort West XII : 34.
Zending-wezen, discussie over hot, Ant. 179, 181, 182 go

wijzigd XIII: 29,
Zaakgelastigde van hot IX: 82.
Auditeunen den Booken XII : 34.

Zending-work I: 7. 10, 13, 14.
Zending-zaak IX: 49, X: 50—56, XI: 73, XIII: 46.
Zielental, opgaaf van, XI: 46.
Zitplaatscn, verbuurdc XI: 39. XII : 58, 62.
Zonclags Ordonnautie, V : 178.
Zondagscholen aanbevolen, XII : 36.
Zoiidagstreincn, XIII : 56.
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