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Overeenkomstig besluit der vorige Synodale Vergadering en op Officieele
Bijeenroeping in het Kerkelijk Orgaan, komen de Leden der Vergadering in de
~Consistoriekarner der G-roote Kerk, in de Kaapstad, to half tien ure bijeen.
Van wege de ongesteidheid van den aftred.enden Moderator, Ds. A. Murray,
die, hoewel in do Vergadering tegenwoordig, door ongesteidheid. in zijue spraak
organen verhinclerd word.t aan de eischen der wet te voldoen, neemt de Hoog-Eerw.
Assessor der laatste Vergadering den Voorzittersstoel in.
Ret gebed gedaan hebbend.e, eischt hij do geloofsbrieven op, waaruit blijkt
dat ter Vergadering versehenen zijn
Van Kaap~tad, Di. J. J. Kotz~, Theol. Doct., en A. D. Luokhoff, en do Ouderlingen
A D. Krijnauw en P. Marais
,, Stelle~bosc1~, Ds. J. H. Neethling, Hz., en Ouderling J. D. Krige, sen.
,, Paar4 Ds, G. van do Wall en Ouclerling J. J. du Plessis
,, Zwarlland, Ouderling F. L. Siebrits
,, TuTha1k, Ds. W. Robertson en Oud.erling L J. Smith
Graaff-Re&zet, Ds. C. Murray en Ouderling 0. F. Joubert
Swellendam, Es, 0. Murray en Ouderling J. 0. Steijn
Caledon, Ouderling D. H. le Roux
,, Geor~çe, Ouclorling J. H. Oosthuizen
Uitenliage, Ds. A. I. Steijtler
,, CradocZ~, Ds. J. H. du Plessis en Ouderling J. F. Jordaan
Beau/on We$t, Ds. L Hugo en Ouderling J. H. Kok
,, Somerset West, Ds. J. F. Reitz. Phil Doot., en Ouderling 3. W. H. Theunissen
,, Worcester, Ds W. Murray en Oud.erling W. do Wet Hugo
,, ,Somerset Oost, Ds. J. H. Hofmeijr en Ouderling 0. J. Jordaan
,, Durban, Ds. J. 3. Beck en Ouder~Iing 3. Laubser
Clanwilliam, Ouderling J. J. Marais
Colesberç, Ds. W. Aiheit en Ouderling P. J. Pienaar
Wij~6erp, Ds. p: B Faure, Theol. Doct., en Ouderling A. J. van Breda
Glenlynden, Ds. 0. W. Stegmann, sen., en Ouderling M. D. van Deventer
Albanie, Ds. A. Roux, Theol. Doct.
,, Btoclthnstrom, niemand.
,, Piquet6er~j, Ds. 0. Rabie en Ouderling J. N. Smit
Riversdale, Ds. P. 3. 0. de Vos en Ouderling C. P. de Jager
Brea7asdorp, Es. C. Marais en Ouderling 0. J. IJijs
IJ’ellin,~iton, Es. A. Murray en Ouderling F. S Malan
Pni2~.s Albert, Es. W. A Krige
.l?iclzmond, Es, A. Moorrees en Ouderling 3. H. 3. Viljoen
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Van Victoria West, Es. J. P. Jordaan en Oud.erling G. van Niekerk, die eehter niet
in staat is zijn ~eIoofsbrief dadelijk te overhandigen
Pransc/sJtoeZ~, Es. J. G. J. Krige en Ouderling 0- J. Hugo, D.z.
Mosselbaai, Es. I. J. 0. Horak
Bur9ersclorp, Es. W. Cormack
C’~lvinia, Es. T. Mt~Oarter en Ouclerling 3. A Nieuwoudt
Napier, Es. 0. T. Scholtz
J[umansdorp, Ouderling 3. A. Potgieter
Narnaqualand, niemand
£aclisinilh, Es. 3. W. Louw en Ouderling B, J. Kioppers
F.aser6ur~q, Es. 0. l3amberger en Ouderling M. 0. le Roes
Knysna, Es M. 0. i3otha
Rop~field, Es. 3. H. Neethling, J.z., en Ouderling S. W. Walters
i’Viiddelbur,,q, Ouderling N. Orobbelaar
A/i wal Noorci, memand
Robertson, Es. A McGregor en Ouderling S. F, Kioppers
Oudisisoorn. Es. ~!1. W, Stegrnann, jr., en Ouderling 0. 3. Strijdom
Dar ins, niemand
Alewanciria, Es. J. Roos en Oud.erling M. 0. Potgieter
Hoops/ad, Es. W. P. Rousseau
Queens/own, niemand.
Mjnta9u, Es. S. Hofmeijr, Theol. Doct., en Ouderling FL A. J. l~ Roux
Geres, Ouderling J. E. Goozen
Jansenville, Es. J. 0-. Kriel
~S’utheilanel Ouderling F. IL Conradie
2im~onsslad, Ouderling H. P. Hablutsel
Aberdeen. Ouderling C. J. Weitsz
Jlurraysburçj, Es. A. A. Louw en Ouderling lvi. 3. Herholdt
IIe~~delber//, Ouderling P. R. Krigo
Dordree/tt, Es. E. 3. 3. van Velden en Ouderling J. L. Pretorius
Hanover, Es. A. H. Hofmeijr en Ouderling C. D. Cilliers
,, St. Stephens, Es. J. A. Buchu.er en Ouderling 3. Russouw
Rio/i ech [Test, Ouderling S. S. Steijn
TTilliersdo?p, Ouderling E. Kriel
Pears/own, Es. P. F. Hugo en Oud.erling S. 0. 3. Bosch
Maclean, Ouderling J. F. Jansen van Rensburg
,, £‘zcly Grçq, Es. E Ross en Ouderling 0. 0. Cloete
Victoria en Feddie, Es B. B. Keet on Ouderling S. P. Bezuidenhout
Tar/castad, niemand.
,, Philadelphia, Es. J. N. Viok en Ouderling 3. 0-. L. Dreijer
,, Riebeelcs Kasteel, Ouderling J. G. Lombard
,, Willowmore, Ouderling B. Z. Stegmann
Unionuiale, Es. W. A. Joubert en Oud.erling I. F. Ferreira
Calitzdorp, Es. R. Barry en Ouclerling P. Geijser
~, Philips/own, Es P. du Toit en Ouderling P. 3. du Plessis
,, Barkl~j. Es. 0. H Radloff
Uarnarvon, Ouderling 0. Cloete
Noorder Paarl, Es. S J. du Toit en Ouderling 3. P. Maiherbe, die echter zijnen
geioofsbrief niet bij zich heeft
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Van Ste~jfl$6ur11, Ds. P. D. Rossouw~e~i Oucl.erling H. J. I~iebenberg, die ingelijks
zijn erederitiaal thar(s~an inleveren
Marai~s6ur~çi, Ds. J. H. Krige en Ouderling D. P. Marais
Steiftierville, Ouderling A. M. clu Piesanie
Troe Proc, Ouderling P. B. van Rhiju
Brit.~tow,1, Ds. 0-. van Niekerk en Ouderling P. J. Badenhorst
Caloinia, 2de Gem, Ds. 0-. A. Scholtz en Ouderling S. W. B. van der Merwe
Prie~ska, Oud.erling 0. 3. Engelbrecht
Amandelboom, Ouclerling W. F. Krugel
iVieaw BefJie$da Ouderling J. Groenewald
Portervi/le, Ouderling H. J. Albertiju
Go?Idinie, Ouclerling P. B. Botha
Driea?therbaaj Ds K Z 3. de Beer en Ouderling I. P. H. van der Pod
Rooiicraal, Ouderling IV[. Kitshof
Barri1dale, niemand.
J3rieven worden gelezen van Di, Pieterson, Daneel en 1-leugh, waarin cle beide
eerstgenoemden bekencl stellen dat zi-j, hoewel verhinderd de opening der Verga
dering bij to wonen, later hunue plaatsen ho pen in te nemen, en laatstgemelde dat
hij door ongesteidheid in zijn huisgezin verhjnderd worcit ter Vergadering op te
komon; terwijl Ds, S. H. Kuhn in eon schrjven aan den Moderator bekend maakt
dat hij van wege lichaamsongestelclhejd aan de Vergadering geen. deel zal kunnen
nemen.
Mondelinge mededeeling geschiedt iusgelijks dat Di, P. C~ D. Faure, A. Faure
en 3. 0-. S. de Villiers de Vergadering niet zullen kunnen bijwonen.
Daar de afgcvaardigden van Victoria West, Noorder Paarl en Steijnsburg,
hunne geloofsbrieven niet bij zich hebben, maar do verzekering geven dat die in
orde zijn, en spoedig door hen zullen worden ingeleverd, zoo wordt besloten dat zij
bij de plechtige opening der Vergadering bunne plaatsen krijgen, doch geen deel
aan de verrichtingen nemen zullen teuzij do geloofsbriovon eerst zijn ingediend,
Dc Voorzitter verklaart nu,—daar er geene verdere aanmerkingen op de inge
leverde credentialen worden gernaakt—de Vergadering voor wettig geoonstitueei’d,
en verzoekt den Leden der Vergadering te half twaalf ure weder bijoen. te komen,
ten einde de openingsplechtigheid in de kerk te twaalf ure bij te wonen.
Op den bepaalden tijd treden de leden, naar den ouderdom der gemeenten door
hen ve4~tegenwoordigd, de kerk binnen, en nemen hunne plaatsen in.
De Hoog-Eerw. Assessor beklimt den kansel en spreekt een gepast woord ter
inleiding, waarna hij cone redo tot do gemeente richt, naar aanloiding van Efeze
ii. vers 20—22.
Aan hot slot richt hij, in hot Engelsch, hot woord tot zijne Excellentje den
Administrateur, en voorts tot do Leeraren van andere Kerkgenootschappen, die
door hunne tegenwoordighejd hunne belangen in. onze Kork en. hot dod dozer
Vergadering wilden toonen.
Na den afloop dozer verrichting wordt or cone pauze gegoven. tot 3 ure p.m.
Wederom bijeengekomen gaan do leden op verzoek van den Voorzitter tot do Ds. G. van cle Wall
kiezing van eon Moderator over. hit cone gemaakte nominatielijst. wordf een Moderator.
tweetal gevorind, bestaande uit Di. P. E. Faure en 0-. van do Wall, waaruit Ds.
0. van do Wall met 64 tegen 62 stemmen tot Moderator gekozen wordt.
Tot de kiezing van eon Assessor overgaande vormt de Vergadering op nieuw nr. P. E. Faure As.
cone nominatielijst, waarujt zij terstond Ds. P. B. Faure met 73 stemmen kiest, sessor.
-
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zoodat hij, de volstrekte meerderheid op zich vereenigd. hebbende, tot Assessor
wordt verklaard.
Aan deze stemming namen ook deel de afgevaardigden van Noorder Paarl en
Steijnsburg, die hunne geloofsbrieven na de pauze hadden ingeleverd.
De uieuw-gekozen Moderator neemt den voorzittersstoel in, nadat deze door den
herkozen Assessor was ontruimd, die zich verblijd verklaarde dat hij niet tot
Moderator was gekozen, voor welk ambt hij de noodige krachten niet meer bezat,
doch gewillig om naar zijn vermogen de Vergadering als Assessor te dienen en den
Moderator bij to staan.
Deze richt nu een woord. van dankbetuiging tot de Vergadering voor bet ver
trouwen in hem ges~e1d en aanvaart het ambt hem opgedragen, steunende op d.c
welwillend.heid en medewerking cler leden.
Op voorstel van den Predikant van Cradock ondersteund door dien van Robert
son, betuigt d.c Vergadering door eenpariglijk op te staan, haren dank aan den
afgetreden Moderator, voor de diensten door hem in die betrekking aan de Kerk
bewezen en vereenigt zij zich in de uiting van leed.wezen over de beproeving waar
onder hij thans gebukt gaat, en van hoop dat hij spoedig in volkomen herstelling
zich moge verblij den.
Op verzoek van den Scriba wordt Ds. J. Roos hem als assistent toegevoegd.
Daar het nu tijd werd. de zitting te sluiten, kondigt de Voorzitter aan dat de
leden morgen ochtend, te 10 ure, bijeen komen zullen, om hunne werkzaamheden
voort te zetten.
Dc Kiadnotulen worden nu gelezen waarna het gebeci door den Moderator wordt
gedaan.
Geresumeerd. en onderteekend op beden, den l2clen October 1880.

TWEEBE

ZITTINGO

Woensda2, den l3den October, 1.880.

Daukbetuiging
~~etredeu

Dc Scriba doet bet gebed.
De Notulen der vorige Vergadering wordeii gelezen en goedgekeurd, en volgens
Art. 12. 26, door al d.e Leden der Vergadering onderteekend.
De geloofsbrief van de Gemeente Napier wordt ingeleverd, waaruit blijkt dat
als Primarius gekozen is de Ouderling E. 0. Moore, en als Secundus de Ouderling
J. Moolman. Daar de Primarius, sedert zijne verkiezing, door den dood is wegge
aan rukt, is de Secundus opgekomen. die zijne plaats in de Vergadering inneemt.
Mo.
Dc Moderator leest nu het Reglement van Orde voor Kerkelijke Vergaderingen.
voor, dat in Art. 12 vervat is.
De uren der verschillende zittingen. besprekende~ besluit de Vergaclering dat de
morgenzitting duren zal van kwart over negen tot half één ure; en des namiddags
van half drie tot kwart voor vijf ure.
De Moderator brengt onder d.c aandacht der Vergadering de aanbevelingen der
Commissie van Orde, te vinden op pag. 2 van het Ontwerp. Overeenkomstig het
plan daarin voorgesteld, hebben de volgende benoemingen plaats :—
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Als leden der
(a) Reehts Commissie: De Predikanten van Murraysburg, Robertson, Albanie
en Colesberg; en de Ouderhngen van Wijnberg, Graaff-Reinet, Stellen
bosch en Drieankerbaai;
(~) Commissie over den Herderlijken Brief: De Predikanten van Wellington,
Tulbagh en Cradock;
(C) Commissie over het Theologisch Seminarie: Dc Predikanten van Glenlyn
den, Uitenhage en Worcester; en de Ouderling van Troe Troe.
(dJ Commissie over dc Normaulsehool: De tweede Predikant van Kaapstad,
de Predikanten van Montagu en Stellenbosch, en dc Ouderling van
Goudinie;
~e) Commissie over dc Zencling: De Predikanten van Britstown, Drieank~r1jaaj
en Swellendam, en de Ouderling van Colesberg;
(~f) Commissie over bet Schoolwezen: Dc Predikanten van Graaff-Reinet,
Steijnsburg, en van do tweede gemeen.te van Calvinia, en d.c Ouderling
van Sutherland;
~) Commissie over d.e Voorgestelde Wetsveranderingen: De Predika,nten
van Lady Grey, Franschhoek en. Dordrecht, en de Ouderling van Somer
set Oost;
(h) Commissie over Verzoekschriften tot Stichting van Afzonderlijke Gemeen
ten, enz.: Dc Predikanten van Glenlynden, Piquetberg en Jansenville,
en do Ouderling van Noorder Paarl;
(i~J Commissie over de Ord.onnantie: Do Predikanten van Graaff-Reinet, Oudts
hoorn, Philadelphia en. Prins Albert.
Dewijl d.c Vergadering nu met do benoeming van Commissien bezig ts, levert
de Predikant van rj ulbagh, als lid. der Tulbagh~che Rings-Commissie, ecu voorstel in,
dat de benoeming eener anclere Commissie ten dod heeft. Dit voorstel werd. in
handen der Comm issie over Verzoe1cse/tri~/ten gesteld..
L)e Scriba rapporteert dat hij eenige documenten van do Commissie van Orde
heeft ontvangen, haar volgens Art. 65a, ter hand. gesteld, waaromtrent zij de
Commissie noemt aan welke dezen behooren overhandigd to worden. Overeenkom
stig doze aanbeveling bandelt de Vergadering. Daar echter bet personeel eener
door hnar genoemde Commissie niet meer tot do Vergadering behoort, namelijk der
Commissie voor Buitenlandsche Briefwissefng, worden de Actuarius en d.c Predikant
van Wellington als leden daarvan benoemd, aan wie hot schrijven van do Vr je
TJniversiteit in Amsterdam ter hand gesteld. wordt.
Be Predikant van Albanie wijst op een voorstel dat voor do vroegere Synode
aan deze ter behandeling overgelaten doch niet onder do Beschrijvingspunten voor
deze Vergadering opgenomen is, en aldus leest: “No. 148, 22 dat op Art, 197 ziet,
blijft ovcrstaan tot d.c volgende Vergadering,” (Acta 1876, pag. 61). Dc aand.acht
van de Commissie van Orde wordt hierop gevestigd.
IJe overige aanbevdingen, op pag. 2 van hot Ontwerp, wordcn, na eellige
discussie, allen onveranderd aangenomcn en diensvolgens besloten, dat or des Zater
dags en Maandags-voormiddags geene zitting zal plaats hebben; dat bet broederlijk
Onderhoud. elkeu Woensdag-morgen zal worden gehouden, maar ten eersten male op
morgen in plaats van heden; dat de rapporten zullen worden gelezen wanneer d.c
záken, daarin besproken, behandeld. worden; dat do permanente Commission zoo
spoeclig mogelijk zn].len word.en aangesteld; en dat in den loop dQr volgondo week
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de Rationarii zullen worden benoemd. Naar aanleiding van aanbevehing 4 komt
de vraag ter sprake, of de Rapporten van Commissien eerst gedrukt zullen worden
voor dat zij in behandeling zullen worden genomen. Op voorstel van den Predikant
van IJitenhage, ond.ersteuncl door den Scriba, wordt besloten dat de Vergadering 1~ij
de inlevering van elk rapport beslissen zal of het gedrukt zal worden of niet
Veralagvan den Seriba
Het rapport van den Scriba Synodi werdt flu gelezen, en op voorstel van den
Predikant van Stellenboseh, gesecondeerci door then van Burgersdorp, met dank
aangenomen Naar aanleithng van een punt, daarin voorkomende, geeft de Predi
kant van Montagu kennis van een voorstel, dat later door hem zal w rden geleverd,
over te laat ontvangene Besohrijvingspunten.
Verslag viniden ActuBe Actuarius Synodi doet nu versiag van zijne verrichtingen sedert de laatste
Synode, dat de Vergaclering bezig houdt tot dat het tijd is voor de pauze uiteen te
gaan. Na de pauze werd, op voorstel van den Predikant van Stellenhoseh, onder
steund. door dien van ]3urgersdorp, de dank der Vergadering aan den Actuarius
betuigd voor het werk door hem gedaau, en zijn rapport besproken. Daar het geble
ken is dat vragen van verschillendea aard tot hem gerieht zijn, die ziju werk
aanmerkelijk hebben verzwaard en veel van zijnen tijd ingenomen, spreken eenige
leden hun gevoelen uit over de verplichtingen aan ziju ambt verbonden en bet
wensohelijke van niet te veel van hem te eisehen, zonder dat nochtans de discucsie
tot eenig bepaald voorstel leidt. Daar hij als Arcliivariu~ wijst op de onvolledigheid
van sommige registers in het arckief, wordt op voorstel van den Preclikant van
Cradock, ondersteund door dien van Worcester, het volgende besloten: “Dat twee
broeders leeraren uit elken Ring word.en benoemd om staancle de Vergadering uit te
vinden, welke gapingen er zijn in de Afschriften van de Lidmaten- en Doopregisters
behoorende tot hunrte respective Ringen, en dit ter kennis van de betrokkene kerke
rad.en tebrengen, met last aan d.c 1~ingsbesturen om te zorgen dat het ontbrekende
zonder verzuim aangevuld worde.”
Versiag van do Syno.
Gevraagd om het Rapport der Synodale Commissie, zegt de Scriba, dat hij, daar
date Commiseis.
er geene Vergadering van deze Commissie is geweest, doch verseheidene zaken door
liaar bij wijze van correspondentie zijn behandeld, een rapport opgesteld en ingevolge
Art. 65a, aan de Commissie van Orde toegezonden heeft. Dc Synodale Commissie
verzoekt echter flu sehriftelijk orn verlof van de Synode tot het houden van eene
Vergadering staande d.c Synode, ten einde het rapport in overweging te nemen. Op
voorstel van den Predikant van Jansenville, ondersteund door dien van Montagu,
wordt het gevraagde verlof verleend.
Athni~sie Examen.
Ret Rapport van d.c Commissie tot het Afnemen van het Admissie Examen voor
het Westelijke deel der Kerk wordt ingeleverd en gelezen. Besloten dat het later in
behandeling zal worden genornen.
VoorstelvanDr.
Beschrijvingspunt No. 1 van het Ontwerp kornt nu in behandeling, en wordt
door den voorsteller, den Predikant van Montagu, toegelicht, die het volgende voor
stel inlevert: “Ten einde d.c zitting dezer Synodale Vergadering tot den tijd van niet
meer dan vier weken te bepalen, zoo wordt voorgesteld do werkzaarnheden der Verga
dering, zoo als geregeld in het Ontwerp van de Commissie van Orde, zoo te verdeelen,
dat in elke der vier bedoelde weken niet minder wordt afgehandeld, dan zoo als hier
~ oidt vooigediagen, tewcten
“In d.c eeiste week pag 3—5, No 35 van het Ontweip
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“Elke week te eindigen met den Vrijdag, ~tezwij1 ~de Maandag~en Dinsdag, na
afloop van de vierde week beschikba~t,r geste1~I woréten tot de behandelmg van ingeko
men voorstellen, en tot cle smiting dezer Synodale Vergadering. Van de alzoo
vastgestelde schikkingen zal men niet dan noode, en nadat da~artoe door de Verga
dering besloten is, mogen afwijken.”
Dit voorstel wordt door den Ouderling van Lady Grey gesecondeerd. Na eemge
discussie stelt de Ouderling van Murraysburg, ondersteund door den Predikant van
Lady Grey, het volgendeamendement voor: “Er wordt in dezen geene tijdsbepaling
vastgesteld, en den Leden der Vergadering aanbevolen ~oo kort mogelijk te spreken,
met verzoek aan den Moderator hier opmerkzaan op te maken.’~ Met dit amendement
vereenigt zich de meerderheid der Vergadering.
De geloofsbrief van den Ouderling van Victoria West, die gisteren niet kon over
handigd worden~ wordt thans ingeleverd en in orde bevonden, zoo dat de afgevaar
digde Ouderling verlof ontvangt zijne plaats in te nemen.
G-edurende deze zitting verseheen de Predikant van Ceres ter Vergadering.
Afwezig zijn geweest de Predikant van Philadelphia en de Ouderling van
Simonsstad.
Na het lezen der Kiadnotulen wordt het dankgebed door den Actuarius gedaan.
0-eresumeerd en onderteekend op heden, den l4den October, 1880.

DERDE

ZITTING.

Donderda~,, den l4den October, 1880.
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Ret gebed wordt door den Predikant van Albanie gedaan.
De Notulen der Tweede Zitting worden gelezen, en na goedkeuring, zoo als door
de wet bepaald, door den Moderator, Assessor en Scriba geteekend.
De Voorzitter leest eenen brief, dien hij heden morgen heeft ontvangen van den
Predikant van Clanwilliam, waarin deze broeder kennis geeft dat het hem, van wege
huiselijke omstandigheden, niet mogelijk zal zijn de Vergadering bij te wonen.
Daar deze zitting voor h~t broederlijk onderhoud is afgezonderd, best de Voor- Broecler]jjk Omier
zitter 1 Corinthe 1 v. 18-31 voor, waarna Gezang ~2 v 2 gezongen wordt.
Ret onderwerp van bespreking voor dezen morgen is: Speciale Evangelie
prediking.
Volgens aanbeveling van de Cominissie van Orde wordt, omdat het met het Specialo Evangelic.
onderwerp in bet nauwste verband staat, het Rapport van de Commissie voor Speciale prediking.
Evangelie-prediking, the in de laatste Synode benoemd was, eerst gelezen.
Ds. de Vos leidt, als eerste Referent, het onderwerp in, en wijst vooral op het
doel en den aard van zoodanige prediking, en beantwoordt eenige der voornaamste
bedenkingen, die gewoonlijk er tegen worden ingebracht.
Hij wordt gevolgd door den tweeden Referent, Ds. S. Hofmeijr, die behalve op
het doel, ook op de vxucht en verantwoordelijkheid van zulken arbeid wijst.
Nu wordt gezongen Psalm 146 v. 1 en 3, waarna de derde Referent, Ds. G. W~
Stegmanu, Sen, het woord neemt, Eerst spreekt hij over de nood~akelijkheid dezer
diensten, en daarna oyer den zegen, the reeds op dat werk gevolgd is, een en ander
hevestigende met voorbe~eld~n uit zijne eigene ondervinding in meer dan eeñe
gemeente in-ohs land.
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p~ O~der1iiigefl van Stellenbosch, 0-oudinie, Worcester, Murraysburg, Middelburg
en Aberdeen leggon oQk getuigenis af van bunne ingenomenheid met dergelijken
specialen arbeid, en van vruchten die. zij daarop bebben gezien.
Di. Robertson, de Beer, G. W. Stegmann, j.un,, McGregor, A. Hofmeijr, Rabie,
A-. A. Louw en Jordaan spreken med.e ten guriste van deze diensten.
Hierna wordt het volgende voorstel, door den Predikant van Oudtshoorn, onder
steund door dien van Robertson, gedaan, en door de Vergadering aangenomerl: “De
Synode ontvange met dank het Rapport der Commissie voor Speciale Evangelie-preth
.king, en stelle de Gommissie op nieuw aan met de hartelijke bede dat de Heer hare
yerdere werkzaa]flhede1J~ rijkelijk zegene~”
Daar bet nu ti~d is de voormiddags-zitt~g te eindigen, wordt dit broederlijk
~onderhoud gesloten met bet zingen van Gezang 189 v. 4.
Na de pauie komen Nos. 2 en 3 van het Ontwerp, die beiden eene meer doelma
tige verdeeling van de Ringen bedoelen, in behandeling.
Nieuwe ve,~dee1ing
De Predikant van Hanover, die No. 2 ingezonden heeft, licht zijn vourstel toe en
Ringen.
stelt bet volgende voor: “De Synode besluite eene Commissie aan te stellen,
bestaande uit twee leclen van iederen Ring, om een schema van eene nieuwe verdeeling
aan de Synode voor te leggen.” Dit voorstel wordt ondersteund door den Ouderling
van Middelb°Urg en insgelijks door den Predikant van Montagu, van wien No 3
afkomstig is, en door de Vergadering aangenomefl.
DeVoorzilterv.an den
De inzender van No. 4 van bet Ontwerp, de Predikant van Tarkastad, is niet
tegenwoorth~. Dit BeschrijviflgSp~~~~t wordt ecbter door den Predikant van Cradoek
overgenomen, die, ondersteund door dien van Glenlynden, bet volgende voorstel doet:
“Op de vraag, kan een Voorzitter van den Ring ook Lid der Rings-CommisSie zijn?
—worde bevestipend geautwoord.” De Assessor, ondersteund door den Predikant van
Durban, levert bet volgende amendement in: “Op de vraag in Bescbrijvingspunt
No. 4 worde onhlcennenci geantwoord. Dit zal ecbter geene terugwerkende kraeht
bebben.”
Na eenige discussie, waa”aafl de Scriba en de Predikanten van Lady Grey, Kaapstad,
Jansenville en Hoopstad deelnemen, stelt de Predikaut van R,iversdale, ondersteund
door den Ouderling van Lady Grey, een tweede amendement voor, dat aldus luidt:
“In antwoord op vraag No. 4, verkiare de Vergadering dat zij zulks ~ziet wenschel~jk
oordeelt.”
Na repliek door den Predikant van Cradock, worden de amendementen verworpen,
en bet voorstel met 7~7 tegen 44 stemmen aangenolflen
Nu is aan de orde No. 5 van bet Ontwerp, dat de toevoeging van een bestraffings
niiddel aan Art, 270 voorStelt. De inzender, de Predikant van Piquetberg, doet, na
korte toelichting, ondersteund door den Predikant van Montagu, bet volgende voor
stel, waarmede de Vergadering zich vereenigt “Besehrijvingspunt 5 worde verweaen
naar de Oornmissie over de voorgestelde ~etsveranderrngen.”
Wie zijn •leden van
No. 6 van bet Ontwerp: ‘De Synode spreke baar gevoelen er over uit, of speeiaal
Rsvergader~flg.
afgevaarthgde leden des kerkeraads wettige leden eener buzten,qewone Ringsvergaderlflg
kunnen bescbouwd worden ?“ wordt door den voorsteller? den Predikant van Kaapstad,
toegelicbt; waarop de Assessor, ondersteund ddor den Predikant van Drieankerbaai,
bet volgende voorstelt: “De vraag worde onticennenci beäntwoOrd. De leden van den
Ring zijn leden van dat liehaam voor bet gebeele Rmgs3aar.”
Gedurende eene discusSie, waaraan vele ledon deelIaeInefl, worden de volge~de
amendementen ingeleverd door den Predikant van Riversdal~ met then van Oudt~
hoorn: “De bescbouwiflg der Vergadering is, dat de Ring, zoo als op eene gewone
Vergadering geconstitueerd~ in functie blijft tot bij de verkiezing voor eene andere
~
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Ringsvergadering op den gewonen tijd. Zij draagt het aan do Commissie voor Wets~
veranderingen op, om de onduidelijkheid die in deze in de wet bestaat te verhelpen.”
Door den Scriba, ondersteund door den Actuarius: “Do besohouwing der Vergade
ring is, dat voor een specialen Ring speciale afgevaardigden benoemd moeten worden.”
Door den Predikant van Cradock, met den Ouderling van Sutherland: “Daar de
wet op dit punt niet .duidelijk is, zoo worde er goon bepaald antwoord~ op de vraag
gegeven, maar aan de Cornmissie over Wetsverandering opgedragen om de wet in
dezen na te zien, met het oog op verduidelijking van de wetsartikelen, die dit punt
betreffen.”
Dit laatste amendement wordt met 78 tegen 23 stemmen aangenomen.
Mededeeling geschiedt door den Predikant van Jansenville, dat hij van zijnen
Ouderling kennis heeft gekregen dat ziekte dezen belet heeft naar de Vergadering
op te kornen.
De Predikant van Namaqualand nam heden zijne plaats in.
Afwezig zijn geweest do Predikant van Philadelphia en de Ouderling van
Simonsstad.
Do Kladnotulen worden gelezen, en het dankgebed gedaan door den Predikant
van Titenhage.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den iMen October, 1880.
-

VIERDE ZITTING..
Pi~jdap, den l5den October, 1880.

Na liet gebed door den Predikant van Hoopstad, worden de notulen der vorige
zitting gelezen, en na goedkeuring, onderteekend.
De Predikant van Steijnsburg, als Consulent van Aliwal Noord, een schrijvén ont
vangen hebbende van den Afgevaardigden Ouderling dezer gemeente, geeft kennis dat
deze, van wege de droogte en den Basuto oorlog, niet naar do Synode kon opkomen.
Ingevolge besluit van gisteren, benoemt de Voorzitter als loden der Commissie ~ommissi~’terverdeeL~
om eene betere verdeeling der Ringen to overwegen en daarop to rapporteeren ing der Ringen.
Di. Neethling en De Beer, uit den Ring van Kaapstad;
W. Murray en Robertson,
,,
,,
Tulbagh;
S. Hofmeijr on Do Vos,
,,
,,
Swellendam;
C. Murray en A. Hofmeijr, ,,
,,
Graaff-Reinet;
A. Louw en W. Erige,
,,
,,
l3eaufort;
Stegmann, jun., en Joubert, ,,
,,
George;
A. Roux en Stegmann, son., ,,
,,
Albanie;
Cormack en Ross,
,,
,,
Burgersdorp.
Met het oog op hot besluit in do voor-laatste zitting gevallen, ter aanvulling van Afsehriften van ]?oop~
hot ontbrekende in de Afschriften der Lidmaten- en Doopregisters, in hot Synodalo en LidmatenRegisters
Archiçf, .~ordt hot aan do Scriba’s dor versehillende Ringen opgedragen om, elk uit
zijnen Ring, eonen Predikant to kiezen die samen met hem do Registers en het
Archief onderzoeken zal.
Twee Rapporten van do Commissie van Orde worden gelezen. Hot eerste beveelt Antwoord aan hat
aan dat de brief van hot Presbyterium der Vrije Kerk in Kafferland in handen gosteld ~k~r~O
zal worden van eene Commissie, bestaande nit do Predikanten van Worcester en
Mosselbaai, om do Vergadering van eon concept antwoord daarop to dienon. Na voor
Jezing van den bedoelden brief door den Moderator, wordt dit voorstol aangenonaen.
-
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~~etahd~r~ Rapport raadtaan dat het voorstel van den Predikant ~an Drieanker
~ ~~treht omn~amsveIcandering van doze gemeente, behandeld zal worden na No. 28
van het~O~twer~. Met deze aanbeveling vereenigt zich de Vergadering; terwijl tevens
bé~aäld wordt dat aisdan mode besproken zal worden de verandering van den naam der
getheemt~ Hooikraal, welke door de Tulbagsche Rings~Commissie gewenscht wordt.
Doopre.
Tot de behandeling van het Ontwerp ovorgaande, brengt de Voorzitter No. 7
oncler de aandacht der Vergadering. I)e Aetuarius, voorsteller van dit punt, doet,
-

Vormen van
gieters, enz.

ondersteund door den Predikant van Burgersdorp, dit voorstel, waarmede do Verga
dering zich vereenigt: “Hot worde aan eene Commissie opgedrageri, om de Verga
dering te adviseeren met betrekking tot de vormen van Doopregisters en andere
officieele Kerkelijke ~Documenten.” Als Commissie wordt benoemd de Predikant van
Alba,nie en do Aetuarius.
De Commissie van Orde beveelt, bij monde van den Predikant van Stellenbosch,
aan, dat een voorstel van den Oudorling van Middelburg gisteren ingoleverd en haar
hede~ ter hand gesteld, dadelijk zal behandeld worden, orndat het do Vergadering
aanbeveelt to bosluiten, dat goon daggoldon z~il1on betaald wordon aan die loden, die
sleehts voor korten tijd en niet gedurondo do gohoole zitting, do Vergadering bijwonon.
Do Vorgadering verklaart zich tegon do dadelijke besproking van dit voorstel.
Do Commissie over Wets-verandoringon lovert haar rapport in over Nos. 5 en 6
van hot Ontwerp, haar gistoron ter hand gostold. Daar tie discussie over doze punten
nog versch in hot gehougen dor loden is, wordt besloton dit rapport dadelijk te
overwegon.
Na korte diseiissie wordt, op voorstel van den Prodikant van Montagu, onder~
steund door dien van Albanie, besloton dat rapport torug to zenden naar do Commissie,
met verzoek hot to laton drukkon, on volmacht or zoodanige voranderingen in to
maken, als haar, na aanhooren der discussio, wenschelijk mogen voorkomen. Op
voorstel van den Scriba, ondorsteund door don Predikant van Dordrocht, worden de
~Predikanten van Albanie en Kaapstad aan doze Commissie toegovoegd.
VoorstelvanDs. Luck.
Hot voorztel van den Actuarius, No. 8 van hot Ontworp, èono verandering in do
ni~z!~ Pre~ wijzo van Kiezing van Predikanton, onz., bedoelendo, wordt nu breodvoorig door heni
toegelicht, l3erwijl hij eindigt met voor to stellon: “ Do Synodo bepale dat in het
vervoig do Kiezing van Predikanten en Kerkoraadsleden geschiede
a. Door Kerkeraadsleden;
6.
,,
Oud-Kerkeraadsloden
c.
,,
Afgevaardigden uit do Gomeente.”
Bit voorstol wordt door den Procikant van Stellenbosch ondorsteund.
Aan do c1i~cussio nemen vole afgevaardigde Ouderlingen en verscheidene Predi
kanten deel. Van do gemoo~te Colesborg wordt eeno memorio, geteekend door acht
loden, togon dit voorstel ingediend. Gedurende do discussie worder~ do volgonde
amendomo.nton voorgestold :—
Door T&i Oudorling van Piketberg, ondersteund door dien van Paarl: “ Dat deze
zaak eerst naar de verschillendo kerkeraden wordo gerefer~erd, ton eindo hun govoelen
to verne~men~ en dat -aan do respective Ringon to rapporteeren.”
Door deh Ouderli-ng van Philipstown met dien van Hanover: “Do Kiezing van
Predikanten en Kerkeraadsleden blijvo zoo als die thans i~, met do aanbeveling om
gedurig niet~w blood in to brengen.”
Door den Oudorling van. Murraysburg, met die~a van Alexandria: “Daar hot niet
gebleken is, dat 1hot ds wensch is van do meerderh~id dei~ g~meenten onzer Kerk, dat
do wet op .ae Verki~zing vaI~ Predika~uten on Kerke~aadsIeden eei~e wijziging ondorga,
zoo besluito doze Vergadering ~ic1i to ]aoaden aan hot thaus bestaaude kiosstelsel.
-
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Dc ~ynode make echter opmerkzaam op No. xxiii, pag. 125, bij do K~ezing van Kerke~
raadsleden. en wat de keuze van Predikanten betreft herinnere zij aan het beslujt in
1862, te Vinclen in hare Handelingen pag. 43.”
Door den Prejikant van Albanie, met den Ouderling van Steijtlerville: “ Do
Synode bepale dat in het vervoig dc Kiezing van Predikanten en Kerkeraadsleden in
die gemeenten, waar zuiks begeerd wordt, door twee~derden der mansledematen
geschiede, enz.”
Na de pauze komen nog cle volgende amendementen ter tafel :—
Door den Ouderling van Porterville, met dien van Durban: “De Synode bepale,
dat enz. :
a, Door Kerkeraadsleden,
6. En door de Oud~KerJceraads1ec1en zoo als thans, maar nit Candidaten,
voorgedragen door de rnansleclen der geineente.”
Door den Predikant van Paarl, die inmiddels den stool ruimt voor den Assessor,
onderst3und door dien van Richmond: “Dc Syi~ode, do Yerkiezing van Leden des
Kerkeraads, Leeraars, Ouderlinge~ en Diakenen overwege do beschouwt haar eene
zeer aangelegene zaak, zijnde daarin betrokken het bestuur der gemeente, hare rust
en welvaa~’t, de rechten van lidmaten, en bovenal de eer van God, Zij verklaart
in het algemeen dat ons tegenwoordig kiesstelsel niet in strijd is met do grond.
beginselen in cods Woord neergelegd, Met liet oo~ op bet heginsel en do geschie~
denis der Gereformeerde Kerk, verklaart do Synode, dat do verkiezing plaats moet
hebben door de bestuurders, met medewerking en goedkeuring der gemeente. De
Synode oordeelt dat do tegenwoordjg’e Wetten en Bepalingen, getrouw uitgevoord,
z~odanige verkiezing voorschrijven en waarborgen; zoodat, indien or gevallen
moohten bestoan, waarin hot kiezen van leden des kerkereads do verdenking van
heerschzucht en het krenken van recliten der leden gewekt heeft, zuiks niet toe te
schrijven is aan eenig gebrek in do bestuande orde, maar in de getrouwe toepassing
daarvan
1, Do Synode wenscht dus dat kerkeraden behartigon Eepaling xxiii, pag, 125,
opdat do schiju van alle ~llekeur en heerschzucht vermeden worde,
2. Voorts herinnert do Synode do leden der gemeente aan do recliten van
toestemming en goedkeuring, die zij bij do verkiezing van kerkeraadsleden
blijkens do afkondiging der namen van de gekozenen bezitten; en vermaant hen
ernstig die rechten in den geest van wakkerheid en cbristelijke boseheidenheid te
hand.haven,
Tot verwezonlijking der alzoo uitgedrukte begeerte der Synode wordt besloten:
I. Dat do kerkeraden zorgen, dat aan Bepaling Xxiii, pag. 125 worde voldaan;
II. Dat onder do vragon en antwoorden, in Art. 52 gestold, doze worden toege~
voegcl: Met hoe vole loden, die niet to voren gediend hebben, is uw kerkeroad dit
jaar vermeerderd?
III. Dat de Ringbesturen bij elke zitting dor Synode rapport doen van hot
aldus bovondene getal.
Door den Predjkant van Robertson, met dien van Graaff~Rejnet: “Do Synode
bepale, enz,, in die gemeenten waar zuiks begeerd wordt door de meerderhejd van
do mans~lidmaten, enz.”
Door den tweeden Ouderling van Kaapstad, ondersteund door den Ouderling
van Somerset Oost: “Daar er zulk een groot versehil in deze Vergadering heer
schende is, over do verandering der kiezing van Predikanten en Kerkeraadsledeii,
wordt voorgesteld: Dat do tegenwoordige bepalingen van kraeht blijven, met die
veranderingen echter dat het verpliclitend is, waar de gemeen-te eon minder getal
—

-

14
dan 500 telt, er jaarlijks niet minder dan ~ên nieuw lid moet gekozen word.en, en
daar waar eene gemeente meer dan 500 leden telt, niet miMer dan twee nieuwe
leden gekozen zullen moeten worden.”
De Predikant van Oudtshoorn is aan bet woord, als de zitting gesloten wordt.
Op verzoek van de Commissie over bet ScboolweZert worden de Predikanten
van Robertson en Riversdale daaraan toegevoegd.
De Predikant van Carnarvon beeft kennisgeving aan den Voorzitter gezonden
dat bij van wege lichaams ongesteldheid de Vergadering niet kan bijwonen.
Afwezig zijn geweest de Predikanten van Victoria West, wegens ziekte, en
Philadelphia; en de Ouderling van Simonsstad.
Na bet lezen der Kiadnotulen wordt het gebed gedaan door den Ouderling
van Villiersdorp.
Geresumeerd. en onderteekend op heden, den l8den October, 1880.

Vii PUE

ZITTING.

Maanda~ç. den l8den Oclober, 1880.

Volgens besluit komen de leden te haif-drie ure bijeen.
Na bet gebed. door den Predikant van Robertson, leest de Scriba de notulen
der vorige zitting, die, na goedkeuring, onderteekend worden.
De Voorzitter brengt ter k~nnis der Vergadering, dat de geloofsbrief van de
gemeente Uitenhage, behoorlijk onderteekend, ingeleverd is, waaruit blijkt dat
haar afgevaardigde, ter Vergadering verschenen, is—de Ouderling P. A. Lange.
Tevens maakt de Voorzitter bekend dat de Oud.erling van Riebeeks Kasteel,
wegens lichaams ongesteidheid, met verlof naar buis is teruggekeerd; aismede dat
de Pred.ikanten van Malmesbury (Zwartland) en Heidelberg kennis bebben gegeven,
dat zij, boewel tot hiertoe door wettige reclenen verhinderd, bunne plaatsen in te
nemen, tocb nog naar de Vergadering hopen op te komen.
I~iezingvanPredikan
Dc clisoussie over het voorste~ tot invoering van eene gewijzigd.e kiezing vaa
ten, one. Discussie Predikanten en Kerkeraadsleden, wordt voortgezet.
voortgezet.
De predikant van Oudtsboorn, ondersteund door den Ouderling van Stellen
~ bosch, levert ecu aMer amendement in, dat aldus luidt: “Aangezien de Synocle
‘~‘
overtuigcl i~ dat bet tegenwoordig kiesstelsel geenszins in strijd is met Gods Woord,
nocb, welgezien, met de rechten van gemeenteleden; en aan.gezien genoemd stelsel
tot op beden goed heeft gewerkt, vooral wanneer op cle kerkelijke aanbeveling gelet
werd, zoo besluite de Vergadering in dezen geene verand.ering in de wet te maken”
Dc Ouderling van ~ oorcler Paarl deelt med.e dat de leden dezer gemeente, in
~\eene Vergader~ng gr’thouden oni bet voorstel van den Actuarius te overwegen, een
~
paiigh~k zicb daar tegen hebben verklaard
Op verzoek van den Predikant van Stei~nsburg wordt een uittreksel gelezen uit
ecu brief aan de ~ynode gt’richt, waarmn leden dezer gemeente, onder anderen ook
over tht vooistel, hunne gevoelens uitspreken en zich d.aartegen verkiaren
Ook wordt er eene memorie gelezen, geteekend. door 62 leden d.er gemeente van
p Kaapstad, waarin verzocht wordt “d.c Vrije Verkiezing ernstig in overweging te
nemen, en ten gunste daaromtrent te beslissen.”
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Nadat do Ouderling van Wellington en de Predikanten van Kaapstad, Glen.
lyndon en Drieankerbaaj gesproken hadden, konat de Predikant van Tulbagh aan
het woord, die nog aan het spreken is als hot uur tot sluiten van deze zitting daar is.
De Predikant van George verscheen heden ter Vergadering.
Deze zitting word niet bijgewooncl door de Predikanten van Durban, Philadel..
phia en Somerset West, en de Ouderlingen van Simonsstad, Ceres, Piquetberg en
Hooikraal.
Do Kiadnotulen worden gelezen; waarna dankgebed door den Ouderling van
Alexandria wordt gedaan.
Geresumeerd. en onderteekend op heden, den l9den October, 1880.

ZESDE

ZITTING.

.Dinsda8, den l9den October, 1880.

Do Predikant van Prins Albert doet hot gebed; waarna cle notulen der laatste
zitting worden gelezen, goedgekeurd. en onderteekend.
De Predikant van Tulbagh, die, toen do zitting gisteren gesloten werd, flog aan Kiezing~n Predikan
het woord was, zot nu zijne redo voort.
Discussie
Na horn spreekt do Predikant van George, die, ondersteund door dien van
Durban, het volgende amendement inlevert: “Do Synocle erkent hot recht van de
gerneente in de verkiezing van hare leeraars en opzieners; en stelt eene Commissje
aan om eon reglement in then geost op te stellen en aan de volgende Synod.e voor
te leggon.”
Nadat nog do Predikanten van Durban, TJitenhage, Lady Grey en Riversdale
aan do thseussie haddon deol gonomen, stelt laatstgenoemde, ondersteund door den
Predikant van Uitenhage, dit amejidement voor: “Dc Synode verklaart, dat hot,
(a) onder hot Niouwe Verbonci, tot do rechten van de Gemeente des .E[eeron bohoort,
dat zij, onder zekere bepalingon, haar eigene leeraren en korkeraads].eden
kiezeri zal.”
(b) Dat het evenwel afhangt van den trap der geestelijke ontwikkeling, waarop zij
staat, in hoevor dat reeht haar moat worden toevertrouwd;
(cJ Dat het kiesstelsel, thans ~n onze Kerk in zwang, alzoo niet in strijd is met het
Woord van God en do beginselen van hot Presbyterianisme, on vuor het grootste
deel onzer gemeenten vooraisnog het verkieslijkste is,
Met hot oog derhalve op het versehil van govoelen aangaande deze zaak en do
versehillende omstandigheden dor onderseheidene gemeenten, bepaalt de Synode,
dat, waar twee-derden der ongecensureerde mans-ledematen eener gemeente zuiks
bogeeren, bovengenoemd recht aan zoodanige gemeente, ondor zekere door de
Synode gemaakte bepalingen, zal zijn toegekend.”
Dc Predikant van Oradock, ondersteund door dien van Alexandria heeft nog
dit amendement: “Daar het, vooral uit do belangrijke discussiën over do zaak
thans ter tafel, duidelijk gebleken is dat hot vooraisnog do tijd niet is om oenige
ingrijpende verandering in hot tegenwoordige kiesstelsel te maken, zoo besluite
doze Vergadering, me~ hot oog op do hooge belangrijkheid der zaak, eene Commissie
uit haar midden aan to stellen, aan wie hot opgedragen zal worden om doze zaak
hare ernstige overweging to geven, en hot rosultaat van hare bevinding aan do
aanstaande Synode voor te leggen.”
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Nog neniem aam~ de discussie dccl d.e Ouderlingen van Maraisburg en Philipstown, en de Preclikanten van Hoopstad, 1V[ontagu en Fransolihoek.
Do Pred.ikant van~ Robertson en d.e Ouderling van Murraysburg verzoeken
verlof om hunne amenciementen terug te trekken.
Do Predikant van Ouatshoorn drukt do hoop uit dat de Predikant van d.c Paarl
er in toestemmen za~, dat zi~n amendemont met dat van spreker zal vereenigd
worden, in dozer voege, dat aan bet slot van sprekers amenclement zal worden
toegevoegd, het laatste gedeelto van het amendement van den Predikant van Paarl.
Laatstgenoemde verklaart zich. bereid, ter wille clezer verandering, zijn amen
dement in te trekken.
Do Ouderling van Pbilipstown wenscht ingelijks zijn amendement terug to
nernen.
De gevraagde toestemming wordt in al deze gevallen door de Vergad.ering
gegeven.
Daar niemand meer het woord over dit onderwerp verlangt, en bet nabij bet
uur is voor d.c pauze afgezondercl. sluit de Voorzitter d.c cliscussie met de verkiaring
dat hij den Actuarius dad.elijk na de pauze gelegenheid. tot repliek zal geven.
Voor dat d.c leden uiteea gaan leest hij nog eenen brief van den Ouderlivg van
Knijsna voor, waarin te kenrien gegeven wordt dat deze door huiselijke en onvoor
ziene omstandigheden verhinderd. is geword.en de Vergadering bij te wonen.
Na do pauze wordt, namens den Ouderling van Piquetberg, die afwezig is,
toestemming verzocht dat ook zijn amendement moge worden teruggetrokken.
Het gevraagde verlof wordt door de Vergadering verleend.
Voovstel van den Pre.
Dc Actuarius levert nu zijn repliek; waarna de stemming plaats heeft, met
~t~v~~de Paarl dezen uitsiag, dat, terwiji het oorspronkolijke voorstol 26 stemmen op zich ver
eenigt, hot volgende amendement met 91 stemmen. aangenomen word.t: “Aangezien
do Synocle overtuigd. is dat hot tegenwoordige kiesstelsel geenszins in strijd is met
Gods Woord ; noch, welgezien, met do rechten van gemeenteledon; en aangezien
genoemd stelsel tot op hedon good heeft gewerkt. vooral wanneer op d.c ke~kelijke
aanbeveling gelet wordt, zoo besluite do Vergad.ering in dezo geene veranclering in
d.c wet te maken; doch bepale bij deze:
I. Dat do Kerkeraden zorgen dat aan. Bepaling xxiii, pag. 125, word.e voldaan;
IL Dat onder do vragen, in Art. 52 gesteld, deze worde gevoogd: ‘ Met
hoevele lederi, die niet te voren gediend bebben, is uw kerkeraacl in dit jaar
vermeerderd?
III. Dat do Ringsbesturen bij elko zitting der Synod.e rapport doen zullen van
bet aldus bevondene getal.”
Verzoek van aanteekening dat zij in d.c minderheid gestemd hebben, geschiedt
door den Assessor en do Predikanten van Albanie, St. Stephens, Stellenboseb,
Kaapstad, Lady Grey, Hanover, Drieankerbaai en Calvinia, 1st gemeente.
No. 9 van hot Ontwerp: “Dc Synod.e overwego d.c noodzakelijkheid. en wen
schelijkheid van d.c invoering van ecu verbeterd reglement op d.c Verkiezing van
Predikanten en Kerkeraadsleden,”—Word.t, ten gevolge van hot gevallen besluit,
door do leden van den Ring van George, bier tegenwoordig, als afgehand.eld.
beschouwd. Dientengevolge gaat do Vergadering, zich met cUt gevoelen vereeni
gende, over t~t hot volgende punt.
No. 10 van hot Ontwerp komt niet in behandeing, onidat de voorsteller, do
Predikant van Tarkastad, niet ter Vergadering is, en niemand. hot overneemt.
Diensttijd van KerkeNo. 11 van den Ring van Kaapstad afkomstig, en aldus luid.ende: “Aan do
~ Synodale Commissie worde hot recht van dispensatie gegeven aangaand.e Art. 14-(13)
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—beheizende de uitdrukking, C Doch vier jaren achtereen. gediend hebbende, zal hij ~eehtoni
met weder verkiesbaar zijn, dan na ten minste e6n jaar buiten theust te ziju
geweest’ “—wordt door den Assessor als Seriba van, den Kaapstadschen Ring toege
hcht en voorgesteld Ret wordt door den Ouderliug van Alexandria ondersteund
De Predjkant van Robertson, in vereeniging met dien van Prins Albert, wil dat
de gevraagde vergunning niet verleend zal worden.
De raeerderheid der Vergaderiug verklaart zich voOr het voorstel.
De Predikant van Robertson verzoekt aanteekening van protest tegen dit
besluit, omclat zijn amendement niet ter stemnaiij g is gebracht, waarop de Voorzitter
aanmerkt dat zuiks niet is gesohied, omdat het amendement niet in geschrifte was
ingeleverd.
Dc Predikant van Prins Albert verzoekt aanteekening dat hij in de minderheid
gestemd heeft
Afwezig zijn geweest de Predikant van Somerset West en de Ouclerling van
Piquetberg.
Na het lezen der Kiadnotulen wordt het dankgebecl. gedaan. door. den Ouderling
van Murraysburg.
Geresumeeid en onderteekend op hed.en, den 20sten October, 1880
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Ret gebed wordt gedaan door den Predikant van Pearstown; waarna de Scriba
de notulen der laatste Vergadering leest, die, na goedkeuring, worden onderteekend.
Daar het de dag is voor het broederlijk onderhoud afgezonderd, leest de Voor- Broaderlijkonderhoud,
zitter Romeinen 10 vs. 1-17, en laat vervolgens zingen Gezang 154 vs. 1,
Ret onderwerp van dezen dag, “Dc behoefte in onze Kerk aan meerder Evangelie- Bohoefte aan meorder
bediening,” wordt door den Hoog-Eerwaarde Professor Maräis, van Stellenbosch, die ~
daartoe verzocht en opzettelijk overgekomen is, met een geschreven opstel ingeleid.
Na de voorlezing van dit stuk gaan Di. Du Plessis, P. D. Rossouw, G. W. Steg
mann, sen., en J. H. Neethling, H. zoon, achtereenvoigens voor in het gebed.
De tweede Referent, Ds. 0. Muller, weidt verder over dit onderwerp uit; waarop
gezongen wordt Psalm 81 vs 12
Aan het einde van de toespraak van den derden Referent, Ds. Steijtler, leest de
Voorzitter een gedeelte van Daniel 12, en laat zingen Psalm 25 vs. 2.
Over dit onderwerp spreken nog de Actuarius; de Predikanten van Jansenvilje
en G-lenlynden, en de Ouderlingen van Stellenbosch, Lady Grey en Maraisburg.
fle Predikant van Victoria ~n Pedthe, ondeisteund door then van Glenlynden,
doet het volgende voorstel, waarmede de Vergadering zich eenpariglijk vereenigt :—
“DezeVergadering brengt hiermede haren innigen dank toe aan den Hoog-Eerwaarde
Professor Marais, voor de zeer belangrijke en op prijsgestelde redevoering aan deze
Yergadering voorgedragen; en drukt tevens den wensch uit dat deze toespraak door
hem in handen der redactie van De Ckrz~ten worde gesteld tei publicatie, opdat ook
onder de leden onzer gemeenten de belangsteuing in de vervulling der bestaande
behoefte aan Leeraren onzer Kerkgewekt en vermeerderd worde.”

Is
lie Pfediliant van Cradock, ondersteund door dien van Stoilonbosch, stelt nog
~bet:volgende voo~r, dat mede- met eenparige stemmen wordt aangonomen: “Eene
Commiasie worde benoemd, aan wie hot opgedragen wordo, om ~taande de Vergade~
ring, do ‘vraag ‘Wat kan door de Kerk gedaan worden om, meer dan~tot hiertoe gesehied
is, in do dringende behoofte aan arbeiders in des Heeren wijngaard to voorzien,’ te
overwegen, een plan to ontwerpen, en hot spoedig aan de Vergadering voor to leggen.”
Tot loden dozer Commissie worden benoomdde Predikanton van Cradook, Stellon
bosch, Wellington, Rivorsdale, Glonlynden en George.
N’adat nog de Predikant van Dordrecht en do Ouderling van Alexandria gesproken
hebben, wordt doze zitting gosloten me’t gebed door den Predikant van Stellenbosch.
Rapport der synoanle
Na de pauze leest do Scriba het Rapport der Synodalo Commissie, dat vervolgens
Commiscie.
punt vdôr~punt wordt’behandóld.
Er heeft eene korte discussie plaats over hot al of niet wenschelijko dat do
Synod~lo’ Commissie per bri~fwisseling zakon behandelt Aan do discussio wordt een
einde gemaakt, door do vorkiaring van den Voorzittor, dat, indien eenig lid eon
vooi~stel over doze zaak heeft, hot ingeleverd on later behandeld kan worden.
Al do besluiten in gomeld verslag worden door do Vergadering goedgekeurd, met
uitzondoring.van dat onder No. 12, handelendo over het aanzoek dor gemeento Noorder
Paarl om toelating tot hot Predikanten Ponsioenfonds, daar in doze zaak appol van do
uitspraak der Synodale Commissio gesohied, on in handen der Rechts Commissie
gesteld is.
Naar aanleiding van do vraag of men dadelijk zal overgaan tot do kiezing van
ledon voor do Synodale Commissie, volgens aanbeveling van do Commissie van Orde,
wordt dit voorstel ingediend door den Predikant van Uitonhage, dat gosecondeerd
wordt door dien van Albanio: “Do Synode stelle hot kiezon van do ledon dor Synodale
Commissio uit, tot dat do Permanente Commission zullen worden bonoemd.”
Do Assessor daarentegen, ondersteund door den Predikant van Graaff-Reinet,
wil’: “Dat do Vergadering handelo naar de aanbovoling van do Commissie van Orde.”
Na aannamO van dit amendement neemt do stemming eonen aanvang.
Kiezing van. de 5ynö~
IJit do gemaakte nominatielijst wordt Ds A. Murray terstond met volstrekto
dale Commissie
meerderheid van stemmon gekozen; terwiji do acht eandidaten die do meoste stemmer’
op ‘zich hebben vereonigd, en waaruit flu do vier overige Predikanten dozer Commissie
moeten gekozon worden, in do volgonde orde staan, tw. :
Ds. P. J. G. do Vos
met 60 stemmeng.
Ds. A. J. Stoijtler,
,,
57
Dr. A Roux,
,,
52
Dr. J Kotzé,
,,
35
Ds. W. Robertson,
,,
34
Dr. S. Hofmeijr
,,
33
Ds. J. H. Neethling, H.z.
,,
25
Ds.~ W. Murray
,,
24
Daar do tijd voor doze zitting verstreken is, kondigt do Voorzitter aan dat de
stemming op morgen ochtend zal worden voortgozet.
Eon voorstel in verband met do wij ze waarop do stemmer’ zullen worden opge
nomen, als punt van orde ingeleverd, zal morgen worden besproken.
Afwezig zijn geweest do Ouderlingon van ~imonsstad en Piquetberg.
Do Kiadnotulen worden gelezen, en hot gobed godaan door den Ouderling van
Richmond.
Geresumoerd en onderteekend op heden, den 2lsten October, 1880.

Commii~sio ben6emd.

—
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Na gebed door den Predikant van Colesberg wo~den de notulen tier zitting van
gisteren gelezen, goedgekeurd en onderteekend.
Met eenparige stemmen wordt, op een punt van orde, dit voorstel aangenomen Eioz~ng van do Sy~o
waarvan gisteren kennis was gegeven door den Preclikant van Woi~cester, ondersteund ~l~~Comm1os1e voort~
door den Ouderling van Troe Troe: “Dat bij de stemming met gesloten briefjes de
stembus telkenmale aan Scrutineers worde overhandigd, om den uitslag aan de
Vergadering bekend te maken, en dat de Synode intusschen voortga met verdere
werkzaamheden.”
Ingevolge dit besluit worden tot Scrutineers benoemd de Predikanten van Beaufort
West en Dorclrecht.
De stemming voor Leden cler Synoclale Commissie wordt nu voortgezet, ten einde
de vier overige Primarij Predikanten nit het gisteren gevormde achttal te vinden;
waarna tie stembus in handen tier Scrutineers wordt gesteld, ten einde de stemmen
op te nemen.
Inmiddels wordt eene nominatielijst gevormcl, waaruit de Ouderlingen gekozen
moeten worden, die Leden der Synodale Commissie zullen zijn zoowel als hunne
Secundi.
Dc uit deze lijst uitgebrachte stemmen worden aan eene andere Commissie van
Stemopnemers toevertrouwd, bestaande~jt de Ouderlingen van Uitenhage, Willowmore
en Tulbagh.
De nitsiag der verdere stemming over de Primarij Predikanten is, dat benevens Primai’iiPredjkanton.
Ds. A. Murray, gisteren gekozen, Di de Vos, Steijtler, Dr. Roux en Dr. S. Hofmeijr
met volstrekte meerderhejd van stemmen gekozen zijn.
Tot de kiezing van Secundi Predikanten overgaande, besluit tie Yergadering
eenpariglijk, dat de nominatielijst, gisteren voor de Prirnarii gevormd, aangenomen
zal worden als nominatie]ijst voor deze kiezing.
Terwiji tie stemmen worden opgenomen gaat de Vergadering—na gedaan verzoek
door de leden die met dat werk belast zijn, dat hunne afwezigheid der voortzetting
van het werk tier Synode niet mocht in den weg staan—tot de behandeling der
Beschrijvingspunten over.
No. 12 van het Ontwerp: “In Art. 14-(18) worde uitgelaten: “tenzy hij herkozen Dieuottijd van Kerko
worde; dock vier jaren achtereen gediend hebbende, enz., zoodat dat Artikel aldus raadsleden.
leze: “Dc diensttijd van elken Ouderling en Diaken is bepaald op twee achtcraen..
volgende jaren, waarna hij zal moeten aftreden; en hij zal niet weder verkiesbaar
zijn dan na ten minste twee jaren buiten dienst te zijn geweest, enz.”—wordt, daar
de Predikant van Tarkastad niet ter Vergadering is, door dien van George overge
nomen, met verandering van twee faren buifen, enz., in ée’n jaar 6uiten, enz.
Aan tie discussie hierover nenien deel de Predikanten van Cradock, Piquetberg,
Montagu, Lady Grey, Robertson, Glenlynden en Noorder Paarl, en tie Ouderlingen
van Alexandria, Lady Grey, Maraisburg, Middelburg en Stellenbosch.
Dc Ouderling van Murraysburg, ondersteund door den Predikant van Tulbagh, ~ blijft onveran
stelt als amendement voor: “Aangezien de voorgestelde wetsverandering nadee
lige gevolgen hebben han, zoo besluit deze Vergadering in deze geene verandering
te maken.”
Met dit amendement vereenigt zich de Vergadering.
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Scornidi Predikanton.

Do stemopnomers rapporteren dat de uitslag der stemming voor de Secundi van
do Predikanten die leden geworden zijn van de Synodale Gommissie is—dat Dr.
Kotzó met volstrekte meerderheid is gekozen, terwiji de aeht Candidaten die op hem
volgen zijn :
Ds. W. Robertson,
met 49 stemmen.
Ds W Murray,
,,
46
Ds J H du Plessis,
,,
46
Ds G. W Stegmann, jun,
,,
42
~Ds.1. H:Neethling,H.z
,,
41
Ds C Murray,
,,
36
Ds C Muller,
,,
31
Ds, P. Ross,
,,
31
—

....

Primarti Onderlingen.

...

De uitsiag der kiezing voor de Primarii Ouderlingen is,—dat Ouderling P.
Marais met volstrekte meerderheid is gekozen, en het dubbele twee-tal voor de kiezing
der overige leden aldus zamengesteld wordt
Underling van Stellenbosch, met 49 stemmen.
Murraysburg,
,,
41
Paarl
“
28
Troe Troe
,,
26
,,
,,
Worcester
,,
23
,,
A. D. Krijnauw
,,
21
—

De herstemming voor de Secundi der Predikanten en de Primarii Ouderlingen
die nog gekozen moeten worden, heeft nu plaats.
Heeft•een Oud-kerke
Terwijl~ de stemopnemers bezig zijn onderzoek te doen naar den uitslag, komt
~ No. 13 van het Ontwerp in behandeling, dat aldus luidt: “Art. 14- (3) worde in dien
\van stemmen?
zin veranderd, dat een oud-kerkeraadshd uit eene andere gemeente niet als zoodanig
recht tot stemming zal hebben, tenzij eerst vooraf door de meerderheid eener Gecom
bineerde Kerkeraadsvergadering daartoe wordt besloten.”
De Predikant van Piquetberg, die dit voorstel bij den Ring van Tulbagh had
ingeleverd, licht het toe en ueemt het over, ondersteund door den Predikaut van
Stellenbosch.
Onder de discussie die hierop volgt, en waaraan velen deelnemen, worden de
volgende amendementen voorgesteld
Door den Ouderling van Stellenbosch, met dien van Humansdorp: “Daar No, 3
uit .Axt. 14, der kerkewetten zeer duidelijk is, zoo blijve het onveranderd.”
Door den Piedikant van Lady Grey, met den Actuarius “De Syiaode besluite,
dat een oucLkeikeiaadslid uit eene andere gemeente, geen kiesrecht hebben zal, en
diaagt aan de Commissie over Wetsveranderingen op, om Ait 14- (3) then overeen
komstig te rethgeren”
Door den tweeden Ouderhng met den eersten van Kaapstad “Art 14 (3) worde
in then zm veiandeid, dat ecu oud-kerkeraadshd, uit eene andere gemeente, met als
—ic zoodamg recht tot stemming zal hebben, vooi dat zijn naam ten muiste een vol jaai
op het Lidmaten Registei bekend staat, en hij tevens bewijs heeft overgelegd, enz”
Uit de stemming bhjkt dat de groote meeiderheid zich met het amendement van
den Piedikant van Lady Grey vereenigt
Dc uitslag der laàtst plaats gehad hebbende stemmingen voor de Syioda]~e Corn
inissle woidt gerapporteerd als volgt
—
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Benevens Dr. Kotz~ zijn gekozen als Secundi van de Predikanten Di. W. Robertson, Secundi Predikanten,
G. W. Stegniann, jun., J. IL du Plessis en W. Murray.
Als Primarii Ouderlingen, benevens Oud.erling P. Marais, de Ouderlingen J. D. Primarli Ouderliugen,
Krige, sen,, J. J. du Plessis, en K J. Herboldt,
Be Voorzjtter maakt bekend dat hij eenen brief van den Predikant van Tarka..
stad heeft ontvangen, waarin kennisgeving gesehied dat beide Predikant en afge
vaardigde Ouderling dezer gemeente verhinderd ziju geworden naar de Synode op
te komen.
Na de pauze heeft de stemming plaats Voor de Secundi Ouderbngen der Synodale
Commjssje.
Ecu voorstel van den Predikant van Robertson, vragende om revisie van bet Die~s1ttiJd van ICerke
besluit der Vergadering over No. 11 van bet Ontwerp, op laatsleden Dinsdag, wordt ~
ondersteund door den Ouderling van Graaff-Reinet; doch door de Vergadering niet ~
aangen omen.
No. 14 van bet Ontwerp is door de Oornmissie van Orde insgelijks onder No. 106
geplaatst.
Daar bet onder dat No. aan de Commissie over Wetsveranderingen is overgegeven
komt het nu niet in behandeling.
No 15 van bet Ontwerp vraagt: “Wat is door de Commissie, door de Synode Ontevredenhejd eener
aangesteld om te beraadslagen over wat gedaan ban worden om eene gemeente te
gernoet te komen, die met haren leeraar ontevreden is, gedaan ?“
O0mmj,s10.
In verband met dit punt wordt bet Rapport der Commjssie, waarop deze vraag
doelt, gelezen en na aanname bebandeld.
Ecu van do Leden der Commissje, de Predikant van Montagu, licht bet toe en
stelt, ondersteund door den Ouderling van Alexandria, bet volgende voor: “Dat de
wenken aan bet slot van bet rapport aan cle band gegeven, door de Vergadering
worden aangenomen, als een richtsnoer voor bet kerkbestuur, in voorkomende gevallen
van zulken aard, als in bet rapport besproken,”
Na hem spreken do Ouderlingen van Murraysburg, Alexandria, Hanover en
Troe Troe; en do Predikanten van Albanie, Swellendam en Tulbagb.
Voor dat de Vergadering met de discussie verder gaat ontvangt zij eerst bet Rap
port der Stemopnemers voor do Secundi der Ouderlingen van do Synodale Commissie.
Daaruit blijkt dat bij de stemming geen der Candidaten de volstrekte meorder..
heid kreeg; zoo dat nu bet viertal gekozen moet worden nit bet volgende achttal :—
Be Ouderling van Troe Troe, Ouderling Krijnauw en de Ouderlingen van Tulbagh,
Worcester Graaff-Reinet, Alexandria, Drieankerbaai en Willowmore, laatstgenoemae
met bet lot tegen den Ouderling van Wijnberg, die even vele stemmen als deze op
zich vereenigd bad.
Na de berstemming nemen aan do discussje over No. 15 nog dccl: do Prodikant
van Kaapstad, de Actuarius en de Preclikant van Graaff-Reinet.
Dc discussje wordt nu verdaagd, terwijl bet woord gegeven is aan den Predikant
van Stellenboscb.
Voor dat de Eladnotulen gelezen worden, wordt de uitslag der stemming van de Secundi Ouderlingen,
Secundi Ouderlingen de Synodale Commissie nog bekend gestelci, waaruit blijkt dat
gekozen zijn .—Ouderlingen W. de Wet, Hugo, L. J. Smith, A. D. Krijnauw en P. B.
van Rhijn.
Afwezigisgeweestdeouder1j~g van Simonsstad,zoo ook do Ouderling van Hooikraal.
Na de goedkeurjng der Eladnotulen wordt bet dankgebed gedaan door den Ouder
hug van Troe Troe.
Geresumeerd en onderteekend op heden, den 22sten October, 1880.
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Het gebed wordt gedaan door den Predikant van Franschhoek.
Rationo~rii benoeind.

De notulen der vorige zitting worden gelezen en, na goedkeuring, onderteekend.
Voor dat met de behandeling der Besohrijvingspuntefl een aanvang gemaakt
wordt, benoemt de Voorzitter tot Rationarii, om de boeken van den Qwestor na te zien;
Uit den Ring van Kaapstad, den Ouderling P. Marais;
Tulbagh, den Predikant van Calvinia, 2de gemeente;
Swellendam, den Predikant van Ladismith
Graaff-Reinet, den Predikant van Hanover;
,,
Albanie, den Ouderling van Uitenhage;
George, den Predikant van Mosselbaai:
Beaufort West, den Predikant van Victoria West;
Burgersdorp, den Predikant van Dordrecht.

Leeraar.
Discu~ie
voortgezet,

De discussie over No. 15 van het Ontwerp wordt nu voortgezet. Eerst neemt
het woord de Predikant van Stellenbosch, die gevolgd wordt door de Predikanten van
George en Graaff-Reinet, die, ondersteund door den ~criba, het volgende amende
ment inlevert: “Wanneer het eenen Ring duidelijk blijkt dat de bediening van eenen
leeiaar met langer tot zegen is voor eene gemeente, zal hij tiachten om schikkingen
te treffen, waardoor in de behoeften der gemeente kan worden voorzien. 3V[ocht dit
hem niet gelukken, dan zal hij te oordeelen hebben of het niet wenschelijk is den
band tusschen beiden los te maken.
Voorts spreken de Predikanten van Riversdale, Glenlynden, Durban en Fransch
hoek, en de Ouderlingen van Aberdeen en Uniondale, waarop de Predikant van Oudts
hoorn, ondersteund door then van Tulbagh, tht amendement voorstelt: “Op eene
geschikte plaats worde in de wet gevoegd: aan de Rings Commissie wordt het
opgedragen om in gevallen van ernstig geschil of oneenigheid tusschen leeraar en
gemeente, daartoe verzocht zijnde, in den geest van broederlijke liefde pogingen in
het werk te stellen om eene betere verhouding tot stand te brengen.
“In geval van mislukking zal het haar vrijstaan om den Ring met den toestand
van zaken in zoodanige gemeente bekend te maken. Mocht het den Ring duidelijk
ziju dat het niet te verwachten is dat de voortduring der betrekking tot zegen der
gemeente kan verstrekken, dan zal dezelve zoodanigen leeraar ernstig raden om het
noodige te doen ter verbreking van den band tusschem hem en zijne gemeente.
“Geeft de leeraar hieraan geen gehoor, en blijft de toestand voortduren, dan zal
de Ring gehouden zijn om de zaak aan de Synode voor te leggen, die alleen de nacht
zal hebben om den band tusschen leeraar en gemeente te verbreken.”
De Predikant van Noorder .Paarl, ondersteund door then van Durban, levert een
ander amendement in: “Daar de zaak van zulk een teederen en tevens gewichtigen
aard is, en wij geen genoegzaam licht daarin hebben, zoo besluit deze Vergadering
geene stappen in het onzekere te doen, te meer, daar de bestaande Wetsbepalingen
voorziening maken in geval leeraren zich komen te ontgaan in leer of wandel.”
De Ouderlingen van StellenbDsch en Clanwilliam, e~ de Predikanten van Piquet
berg, Uitenhage, Drieankerbaai en Robertson, nemen nog het woord, waarna eene
motie van orde door den Predikant van Graaff~Rei11et, ondersteund door den Scriba,
woidt ingediend en door de Vergadenng aangenomefl, welke luidt als volgt “De
Vergadering geve bet ingekomen voorstel met de amendementen, in handen der
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bestaande Commissie, met bijvoeging van de Predjkanten van Stellenbosch en George,
opdat zij, na gehouden discussie, een nieuw voorstel forniuleeren en voor de Vergadering
leggen. Dit met het oog op de verandering, die in de wet noodzakehjk worden zal.”
Aan deze Commissie wordt ook nog de Predikant van Graaff-Reinet toegevoegd.
De Predikanten van Albanie, Cradock en Lady Grey, worden benoemd als eene PredikantenPen~ioen~
Commissie om het Rapport van den Qu~estor van bet Predikanten Pensioen-fonds in ~ Oommissle be
overweging te nemen. Aan deze Commissie wordt ook ter hand gesteld een brief, giste
ren van den Predikant van Darling ontvangen, die in verband staat met dit rapport.
Nu komt in behandeling No 16 van het Ontwerp, dat door den inzender, den ~onenton.~Hu~
Predikant van Kaapstad, wordt toegelicht en dus veranderd, als voorstel ingediend: ~erworpe~.
“IDe Synode bevele aan dat Proponenten geen beroep mogen aannemen voor dat zij
minstens zes maanden huip-predikers, onder toezicht van een Predikant Onzer Kerk,
aan bet hoofd eener gemeente staande, zijn geweest.”
De Predikant van Worcester ondersteunt dit voorstel, dat, na eene korte discussie,
verworpen wordt.
De Predikant van Hanover licht zijn voorstel o. 17 an het Ontwerp, toe, naar Bedanking van
aanleiding waarvan de Predikant van Piquetberg, on ers eund door den Ouderhng van boroep,
do
Consulentstaande
voor een
Steijtlerville, dit voorstel indient: “De Synode is van oordeel dat het niet wenschelijk ~~~ineerde Ver
is dat men tot een tweede beroep van eenen leeraar zal overgaan, tenzij eerst weder
vooraf aan de gemeente van het bedanken des leeraars kenni~egeven.”
Hierop heeft de Predikant van Swellendam, ondersteund door den Predikant van
Murraysburg, het vol~g~de amendement: “De Synode geve het volgende antwoord
op Beschrijvingspunt c1~—Ja, indien de Consulent of Yoorzitter beroepen wordt, en
hij dadelijk bedankt.”
De Underling van Muiiaysburg, ondersteund door then van Uniondale, heeft dit
amendement “De Synode veikiare het wenschelijk dat, waai een beroep uitgebiacht
wordt op den Consulent en hij staande de Vergadering er voor bedankt, de Gecombi- ~
neerde Vergadering dadelijk tot een tweede beroep overga.”
Dit laatste amendement neemt de Vergadering aan.
Na de pauze wordt, naar aanleiding van de aanmerkingen die een paar dagen Synodale Commisslo.
geleden bij de behandeling van het Rapport der Synodale Commissie gemaakt werden,
~ van
door den Predikant van Riversdale voorgesteld: “De wet aangaande de werkzaam
heden der Synodale Commissie worde in dier voege veranderd, dat het aan baar
geoorloofd zal ziju om zaken van gering aanbelang bij wijze van rondschrijving te
behandelen, terwiji het aan de Moderatuur zal overgelaten worden om, naar aanleiding
van voorkomende gevallen, te oordeelen wanneer eene Vergadering der Commissie zal
worden gehouden.”
Met dit voorstel, dat door den Predikant van Graaff-Reinet ondersteund wordt,
vereenigt zich de Vergadering.
No. 18 en 19 van het Ontwerp die beiden het behoorlijk in orde houclen van Begraafplaatsen der
gemeentelijke begraafplaatsen bedoelen, worden gezamenlijk behandeld.”
Getneente.
Na toelichting door eenige leden van den Ring van George, van welkei~ No. 18
afkomstig is, wordt door den Predikant van Graafi’ Reinet, ondersteund door dien
van Murraysburg, dit voorstel gedaan: “Daar deze zaak meer bij den Kerkeraad dan
bij de Synode tehujs behoort, besluite de Vergadering in dier voege te antwoorclen aan
den Ring van George en den Predikant van Simonsstad.”
De Predikant van George, ondersteund door dien van Worcester, heeft dit amen
dement: “Aan Art, 52: 19 worde toegevoegd ‘en over den toestand der Kerkhoven
onder de zorg der Kerk?’”
Voor het amendement verklaart zich de meerderlaejd der Vergadering.
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No. 20 van het Ontwerp “Weike verkiaring geeft de Kerk aan hot woorci
~ ‘zwager,’ voorkomende in Art. 14 (5)” wordt door den Actuarius toegelicht.
Na eenige discussie word.t dit voorstol van den Predikant van Wellington,
ond.ersteund. door dien van ~-eorge, door do Vergadering aangenomen: “Door
‘zwager’ wordt verstaan zoo wel do persoon die met de zuster van ecu anderen
getrouwd. is, als met de zuster van diens vrouw; zij blijven zwagers, ook nadat
eene of beide der vrouwen gestorven zijn.”
No. 21, 22 en 23 van bet Ontwerp blijven overstaan tot de hehandeling van
bet in te komen Rappor~ van de Commissie over Wetsvoraud.eringen.
Commissie va~ Aavies
Dc Commissie tot Ad.vies bij bet Bouwen van Kerken, enz., heeft geene bi~een~
bij Kerkbouw,
komst gehad, omdat er voor haar geen werk te doen was, en kan d.erhalve geeri

~

rapport inleveren.

Dc Assessor, ondersteund door den Predikant van Albanie, stelt flu voor: “Dc
Commissie voor Aaubouwen -van Nieuwe Kerken word.e ontbonden.”
Do Predikant van Montagu, ondersteund door den Ouderliug van Steijlerville,
wil daarentegen “dat d.ezelfde loden op nieuw benoemd worden,”
Dc Vergadering vereenigt zich met het amendement.
Aliwal Noord. Her.
Ret ond.er No. 23 gevraagd.e Rapport der Commissie, in d.c vorige Synode
een’g’ng der Gemeen- benoemd, ter bewerkstelliging der hereeniging der beido gemeenten te Aliwal
Noord., is niet ingeleverd, daar de Voorzitter dezer Commissie ult d.c kolonie
afwezig is.
Do Voorzitter van den Ring van i3urgersdorp geeft echter mondeling d.c verze
kering dat die hereeniging is tot stand gebracht. Doze verkiaring wordt door do
Vergad.ering voldoende geacht.
No. 24 tot 28 ziju in handen van Commission gesteld, en blijven derhalve
overstaan.
Papendorp —Voorstel
No. 29, cone aanbeveling aan den Ring van Kaapstad ten dod bebbendo
terug getrokken.
om to Papend.orp cone afzonderlijke gemeente to stichten, word.t door den voor
steller torug getrokken, om het ond.erwerp bij genoemden Ring eerst ter sprake to
brengon.
Volgens bosluit eenige dagen geleden gonomen worcit flu ter sprako gebracht
Drieaukerbaai.
eon verzook van den Predikant van Driean/thrbaai namens den korkeraad., dat deze
gemeente voortaan G-n0ENE PUNT moge genoemd. worden.
Hooikraai
In verbaud. hiormede wordt eon andor verzoek van dorgelijken aard. bebandeld,
dat namelijk de naam der gemeente fJooikraal in then van MOOPJtEESBUILG moge
veranderd worden, welk verzoek door d.c Commissie van don Ring van Tulbagh
onclerstound. word.t,
De Vergadering verleent in beid.e gevallen d.c gevraagde toestemming.
Troe Troe.
Hierop wordt door den Ouderling van Troo Troe de goedkeuring der Vergade
ring gevraagcl van do verandering van den naam dozer gomeente in then van
-

--

-

VAN RnIJNS Do~p.

Do Prodikant van Uitenhage, ondersteund door den Ouderling van Philadel
phia, stelt doze naamsverandering voor.
Na eenige discussie levert de Predikant van Montagu, ondersteund. d.o~r
then van Graaff-Reinet, dit amendement in: “Dat er eerst eon o~cieel verzoek
voor de Vergadering gologd zal wordon voor dat dit verzoek tot naamsveraiidering
in overwoging gonomon wordt.” Met dit amend.ement vereenigt zich de Verga~
dering.
No. 30, 33 en 34 blijven overstaan.
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No. 31, vragende om eenen vorm van waarborg (Art, 45), wordt besproken
Op voorstel van den Predjkant van Oudtshoorn, ondersteund door dien van Tulbagh,
wordt besloten: “Aan den Actuarius, tezamen met den Predikant van Lady Grey,
wordt het opgedragen om ecu concept form van waarborg te doen vervaardigen en
staande deze Vergadering ter tafel te leggen.”
Afwezig zijn geweest de Predikanten van Ceres, Hopefield, Dordrecht, en de
Ouderlingen van Simonsstad, Hopefield en Piquetherg.
Aan den Ouderling van Hooikraal is vei’lof verleend naar huis te gaan ter
oorzake van ziekte in huis.
Na het lezen der Kladno~ulen wordt het dankgebecl gedaan door den Ouderlivg
van Hanover,
Geresumeerd en onderteekend op heden, den 25sten October, 1880.

TIENBE

Vonu van Waarborg,

ZITTING

Maanda,~i, de~ 25~ste,~ Ocfo~er~ 1880.

Do Vergadering komt te half 3 ure bijeen, en wordt geopend met gebed door
den Predikant van Hop efield.
Do Scriba best de notulen der vorige zitting, die goedgekeurd en onderteekend
worden.
Dc Predikanten van Heidelberg en Riebeek West nemen heden hunne plaatsen
in de Vergadering in,
Dc Moderator maakt in gevoelvolle hewoordingen melding van het overlij den Onderling van Piquet.
van ecu der leden dezer Vergadering, den Broeder afgevaardj~~~ van Piquetberg, berg overleden.
N. Smit, die in den afgeloopen nacht het tijdelijke met liet eeuwige heeft
verwisseid.
No. 32 van het Ontwerp, dat afkomstig is van den Predikant van Tarkastad, c~j0 vo~ Ver.
die niet ter Vergadering is, is thans aan de orde en luidt aldus: “Kan de Commissje
voor Vermeerdeyjng van Gemeenten Consulenten benoemen, korkelijke grensschei~
dingen maken, en kerkeraden benoemen ?“
Daar de Predikaut van Oradoek, ten behoeve van dezen Broeder tht punt over
neemt, wenscht de Predikant van George, ondersteund door dien van Aibanje, dat
er op geantwoord worde: “Op No. 32 der Eeschrijvingspunten worde geantwoor~
‘Neen,’ als zijnde in strijd met Art. 36 en 45 onzer Kerkwetten.” De Vergadering
vereenigt zich met dit gevoelen.
No. 35 wordt in handen der Rechts Commissje gesteld.
Thans is aan de orde No. 36, ingezonden door den Kerkeraad van Steijnsburg, Verkiaring van
waarin om redenen uitdrukkelijk genoemd, deze wensch wnrdt uitgesproken: “Dc
Synode verkiare op nieuw hare gehechtheid aan de oude zuivere Gereformeerde leer, ~~.nl~erko1aad van
zoo als vervat in de Nederlandsehe Geloofsbelij denis en de andere Belijdenis..
~chrjften der Nederdujtsche Gereformeerde Kerk, en bekrachtige dezelve op nieuw
%ls gegrond op Gods Heflig en Onfeiibaar Woord, en ten voile overeenstemmende
~net de leer daarin geopenbaar~j”
Dc Predjkant ouc~ersteu~~ door den Ouderling dier gemeente, neemt, nadat hij
iet toegeliclit had, dit als voorstel over.
~.
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Deputatio
aren.

De Predikant van Montagu, ondersteund door dien van Lady Grey, stelt als
punt van orde voor: “Dat de behaucleliug van No. 36 tot later worde uitgesteld.”
Dc meerderheid stemt hier niet mede in.
Dc Preclikarit van Prins Albert, ondersteund door den Ouderling van Middel
burg, levert nu dit amendement in: “Dc Kerkeraacl. van Steijnsburg wordt
verwezen naar Artt. 1 en 183 onzer Wetten en Bepalingen.”
De Actuarius, ondersteund door den Predikant van Janseñville, heeft een
ander amendement: “Daar bij de legitimatie elkeen, die leeraar van onze Kerk
wordt, de verklaring in Art, 1P8 vervat, of eene met dezelve gelijkstaande onder~
teekenen moet, en geen leeraar in deze Vergadering zit die dezelve niet ondertee
kend heeft, zoo verwijst de Vergadering den Kerkeraad van Steijnsburg naar die
verkiaring, overtuigd dat d.egeneri, die de eerlijkheid van do onderteekenaars er van
in twijfel trekken, ook aan een uieuwe verkiaring van gelijken aard weinig gewicbt
zullen hechten~”
Dc Predikant van Oudtshoorn, ondersteund door den Oud.erling van Uniondale,
wil daarentegen: “Dat d~ Synode verkiare dat zij in hot voorstel van den Predikant
van Steijnsburg niet kan tred.en, en hem verwijst naar Artt. 1 en 183 der Kerkelijke
Wetten en Bepalingen.”
Do Predikant van Mnrraysburg, met dien van Kaapstad, wenselit dat de
Vergadering ten opziehte van het voorstel van den Predikant van Steijnsburg ver
kiare: “Dc Synocle acht dat de gebechtheid der Kerk aan hare Belijdenis-schriften
genoegzaam blijkt uit Art. 1 barer Wetten en BepaJingen, aismede uit do plechtige
Verkiaring van Candidaten tot de Evangelie-bediening, gelijk die vervat is in
Art. 183.”
Daar hot tijd. is om to ad.journeeren wordt do discussie totmorgen verdaagd.
Lcer~
Ecu Rapport van de Commissie van Ord.e wordt nog gelezen, waarin aanbevolen
wordt dat do Deputatie van Leeraren van andore Christelijke Gezindten, die eon
adres aan doze Synode wensohen aan te bieden, zooals gemeld wordt in eon brief
baar heden door den Moderator ter hand gesteld, door do Vergadering op Woonsdag
e.k. zal worden ontvangen. Do aanbeveling wordt aangenomen met de bepaling
van half twaalf als bet uur dat voor do Deputatie zal worden afgezonderd.
Afwezig zijn geweest do Ouderlingen van Thibagh. Wijnberg, Simonsstad,
Villiersdorp, Durban en Napier; en do Predikanten van Somerset West, Durban,
Philadelphia, Noorder Paarl, Calvinia (2de gemeente), Burgersdorp, Robertson,
Ceres, Namaqualand, Dordrecht, Maraisburg en 0-roenepunt.
Dc Ouclerling van George sluit met gebed, nadat vooraf nog do Kiadnotulen
waren gelezen.

ETJ~FDE

ZITTING~

D~n8da,~/, den ~6sten Oeto?ier~ 1880,
Ret gebed wordt ged.aan door den Pred.ikant van Cradook, waarna de notulen.
der laatste zitting worden gelezen, en, na goedkeuring, onderteekend.
Dc Ouderling van Mosselbaai versehijnt heden ter Vergadering, te weten de
Brooder P. R. Muller, wiens geloofsbrief op den dag der opening reeds is goed~
gekeurd.
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be Ouderling van Lady Grey brongt, als punt van orde, ter sprake dc wensoheAvonci
lijkheid van eene vermeerdering van de zittingen der Vergadering, opdat zij zoo
spoedig mogelijk kunnen gesloten wordea, ter wile van den. door den ]3asuto
oorlog zoo komniervollen toestand der grenzen van ons land; en levert een voorstel
in het houden van avondzittingen ten cloel hebbende.
In de discussie die daarop volgt is het duidelijk dat vele leden het wensohelijk
achten in deze zaak geen veranclering te maken in de bepaling, door de Vergade~
ring voor de versehillende zittingen vastgesteld, omdat verseheidene Commissjen
flog veel work to verriehten hebben.
Genoemd lid trekt hierop zijn voorstel in, met de verkiaring dat hij in de
volgende week op deze zaak hoopt terug to komen.
Do Voorzitter wij st op het gevaar waar vele leden onzer Kerk, die opgeroepon VeIdpredi~ers,
zijn tot de verdediging van mis land, in verkeeren, en op ho~ wensohelijke dat ecu
paar Vold-predikers door de Synocle worden benoemd om in hunno geestelijke behoef
ten te voorzien.
be Vergadering stem~ hiermede in, en wensoht dat er dadelijk een Commissie
zal benoemd worden om deze zaak to overwegen. Aan dozen wensob gevoig
gevende benoemt de Voorzitter als loden der Commis~je den Asssssor, en de Predi~
kanten van Glenlynden en Cradock.
Do diseussie over No. 36 van het Ontwerp wordt nu voortgezet.
Do Predikant van Riversdale, ondersteund door dien van Geo~rge, heeft eon
nieuw amen dement, van den volgenden inhoud: “In antwoord op Eeschrijvings cussie voortgczet,
punt No. 36 besluit de Synode, ~er wille dergenen die door valsohe voorstellingen
verontius~ zijn geworden in den Reideilijken Buof haai leedwezen nit to spieken
ovei den geest van veidaclitmaking, waai dooi wantiouwen woidt gewekt tegen de
Kweekschool en de Leeiaion onzei Keik, aismede haie diepe oveituiging ~an do
eeuwige waarheid en waarde van de groote leerstukken der Nederduitsehe Gerefor~
meerde Kerk, die haar van God ter bewaring zijn toevertrouwd,”
Ten gunste van dit amendement trekken de Predikanten v~n Murraysburg en
Oudtshoorn. en do Aetuarius hunne voorstellen, gisteren ingeleverd, iii.
Ret heden in~ediende amendement wordt met bijna eenpari~e stemmen door Voorstel va:i Dc. de
de Vergadering aangenomen.
Vo, aaugenolneu,
be Predikant van Noorder Paarl verzoekt aanteekening dat hij gisteren, bij dc
discussie over dit punt, niet ter Vergadering Wezen kon.
Dc Voorzitter merkt hierop aan dat de Predikant van Noorder Paarl heden
morgen do gelegenheid heeft gehad om aan de diseussie dccl te nemen.
No. 37 van hot Ontwerp wordt door den voorsteller, den Pxedikant van Steijns~ ~ ~
burg, toegelicht, die, ondersteund door den Ouderling dier gemeente, voorstelt: Voo~e1 va~ ~e~ii~
“Do Synode benoeme eene Commissie om op last van deze Vergadering de B elijde- kant yen Sto~usourg.
nis-sehriften onzer Kerk, met gepaste aanteekeningen, te laten d.rukken, en zoo
goedkoop mogelijk te verspreiden. bit to geschieden ten einde aan de leden onzer
Keik een zoo duideh~k mogehjk begrip te geven -van wat eigenlijk de beteekenis is
van onze GereformeeL~de Leer, en wat dezelve onderscheid.t van de leer van andere
kerkgenootsohappen die van ons versehillen.”
Na een korte discussie wordt het voorstel aangenomen met 54 tegen 51
stemmen.
Als Commissie worden benoemd Dr Kotz~, Dr Faure en Ds Luekhoff, met Commissie b noernd
bepaling dat de Synocle een veizoek richten zal tot den F[oog-Eerw Professor
Murray, om goedgunstig zijn diensten als lid dezer Commissie voor deze zaak
beschikbaar te stellen.
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Re~ine~t ~
Pzle

No. 88 van het Ontwerp blijft overstaan tot bij d.e behaudeling van hot Rapport
over ~etsverauderrngen.
Ker~
No. 39, afkomstig van den Ring van George, en aldus luidende: “Ret reg1e~
en ment voor kerkelijk opzioht en tucht worde zoo gewijzigd dat het meer in overeen

steniming zij met het formulier van bevestiging voor Ouderhngen en Dialienen,
zoodat zaken van ontuoht vooral alleen door een College van Predikanten en Ouder
lingen worclen behand.eld,” worcit toegelicht door den Predikant van George.
IJe Assessor, ondersteund door den Predikant van Durban, doet, na eene
discussie, dit voorstel: “IJe Vergadering acht d.c voorgestelde wijziging niet
wenschelijk~”
De Predikant van Piquetberg, ondersteund. door den Ouclerling van Graaff..
Reinet, heeft dit amendement: “Met het oog op de Ordonnantie verklaart
de Synod.e dat zi:j de door don Ring van George gevraagde verandering niet
maken kan.”
~oor
van Verand~H et amend.ement wordt verworpen, en het voorstel aangeriomen.
No. 40, waarin door den Ring van Tulbagh gevraagd worclt “wat onder niet
gecensureerde leden moet verstaan worden,” wordt door do Predikanten van
Worcester en Riebeek West toegelicht, doch na eenige discussie terug getrokken.
Censuur van eon LidNo. 41 vraagt: “Heeft een kerkeraad het recht een lidrnaat to censureeren,
m~t ~~en
=wanneer hij (kerkeraad) duiclelijke en genoegz~me bewijzen heeft dat hij (lidm.aat)
Gocisdionstoefening. zich moedwillig van do opeabare godsdienstoefeningen verwijderd houd.t en hierin
blijft voiharden, nadat de kerkeraad hem behoorlijk heeft vermaand 9”
Na do toelichting door den Predikant van St. Stephens, doet do Predikant van
Montagu, ondersteund door den Oudorling van Sutherland, het volgende voorstel:
“Ret blijft elken kerkeraad aanbevolen om in voorkomende gevallen met voorzichtig
held en getrouwheid te handelen.”
De Predikant van Groenepunt spreekt ten gunste van dit voorstel, en dient,
door den Predikant van George ondersteund, het volgende amondement in: “Do
vraag van den Predikant van St. Stephens worde beantwoord door verwijzing naar
Art. 219.”
De Vergadering neemt dit amendemont aan.
Doopouders. -Voorstol
Na do pauze is aan do orde No. 42 van hot Ontwerp, waarin de Predikant van
van den Predikant va~
Swellendain.
i ~ vraagt: “In hoe verre is eon loeraar verphcht ecu kind to doopen wanneer
ongecensureerdo ledon onzer Kerk zich als doopouders aanbieden ?“
Nadat dezo vraag door den voorsteller was toegelieht, wordt dit voorstel door den
Predikant van Riversdale, onélersteund door dien van George, gedaan: “Do Vergade
ring antwoordt: ‘Do leeraar is verplicht in dergolijk geval het kind to doopen, maar
verwacht dat hot zulken doopgetuigen op hot gemood zal worden gedrukt dat zij de
volle verantwoordelijkheid van ouders daarmede op zich nemen.’”
Do Predikant van Steijnsburg, ondersteund door dien van Beaufort West, wenscht
dat or op geantwoord zal worden: “Do kerkeraden hebben hot recht to eischen dat
doopgetuigen eon schriftelijk bewij s zullen onderteekenen dat zij voor de behoorlijke
opvoeding van hot kind zullen zorgon.”
Do Aetuarius, ondersteund door den Predikant van Robertson, heeft dit amende
mont: “Do Prodikant van Swellendam wordt met zijn bezwaar verwezen naar Artt. 24
en 27 van do K.~rkolijke Wetten”
Na eenigo verdore discussio wordt dit laatste amendement met groote meerderheid
van stemmon aangonomen.
No. 43, afkomstig van don Predikant van Piquetberg, wordt, na eon korte
discussie, door hem terug getrokken.
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No. 44, ingezonden door den Kerkeraad van Murraysburg, ~&fl ~l~Lusju~4ende : Wa~r ziju Led~n d~
“Wanneer leden eener gemeente van den kerkeraad verlof bekomen 1a~bbe~ii om l~unflO Kerk Censurabel P
kerkelijke voorrechten in een naburige gemeente to genieten—7waar zijñ dozu1ke~n
censurabel, in geval zij zich moehten komen to ontgaan ?“ wordt door den afgevaar
digden Ouderling toegelicht.
Be Predikant van Montagu, ondersteund door dien van Robertson, stelt voor to
antwoordon: “Daar, waar zij leden der gemeente zijn.”
Be Predikant van Philadelphia, met dien van Heidelberg, wil: “In die gemeente
waar zij hunne kerkelijke voori’echten genieten, mits door den kerkeraad dier gemeente
aan Art. 142 voldaan is.”
Be meerderheid der Yergadering verklaart zich ten gunste van hot oorspronke
lijk voorstel.
No, 45 komt flu in behandeling, en wordt door den Predikant van Som~rsot Oost DieAfrikaause Patriot,
toegeliclit, die daarop het volgendo voorstel doet: “Met hot cog op Art. 10 onzer
Kerkelijke Wetten benoeme de Synode eene Commissie om te onderzoeken of en in
hoe verre do Vergadering eon oordeel zal uitspreken over den geest en de strekking in
het godsdienstige zoowel als in hot politieke van hot weekblad genoemd Die Afrikaan8e
Patriot,” Bit voorstel wordt gesecondeerd door den Ouderling van Montagu.
Nadat do Ouderlingen van Maraisburg en Willowmore gesproken hebben wordt
de discussie verdaagcl.
Baar do bografonis~plochtigheid van den Ouderling van Piquetberg morgen
ochtend zal plaats hebben, maakt do Voorzitter bekend dat do Vergadoring to 10 ure
zal beginnen.
Voorts deelt hij mode dat do Ouderling van Riebeek West, door onvermijdelijke
omstandigheden, genoopt word naar huis terug to keeren.
Afwezig zijn geweest do Predikanten van Namaqualand, Maraisburg, Cores en
Somerset West, en do Ouderlingen van Wijnberg, [Jitenhage en Tulbagh.
Na hot lezen der Kiadnotulen wordt hot dankgebed gedaan door don Ouderling
van Groenepunt.

TWAAL~JJE

ZITT1NG,

1Poeiu~da11, den 27.s’ien October, 1880.

Be Vergadering komt to 10 ure bijeen, en wordt geopend met gobed door den
Prodikant van Bordrecht.
Be notulen dor elfde zitting worden gelezen, en, na goedkeuring, onderteekend. Brooaerlijk Onde~
Be Voorzitter kondigt aan dat hot onderwerp voor hot Broederlijk Onderhoud van houf. Systernatisch
dozen morgen is: “Gezet en geregeld (systematisch) doen van hot work des Heeren,”
leest Romeinen 12 vs. 1-13, en laat zingen Gezang 77 vs. 4.
Hot onderworp wordt ingeleid door den eorsten Referent, D~. J. H. Neethling, H z.
Aan hot einde dozer toespraak wordt gezongen Gezang 62 vs. 3.
Be tweode Referent, Ps. W. Murray, spreekt nu do Vergadering toe, waarna de
Ouderling van Steijtlerville in het gebed voorgaat.
Daar hot uur ter ontvangst van do Deputatie van andere Christelijke Kerkgonoot
schappen bijkans is aangebroken, geeft de Moderator inmiddels aan eon of ander lid
der Vergadoring gelegenheid eon woord to spreken, vóórdat de derde Refoi’ont opge
roepen wordt; waarop Ps. do Beer hot woord noemt.
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Deputatie van Lee1~refl

Op bet bepaalde nur verschijnt de Peputatie ter Vergadering, bestaande nit twaalf
Leeraren van versehillende Ohristelijke KerkgenootschaPPefl in de Kaapstad en
omstrek~n, die een adres, door hen geteekend, aan de Vergadering voorlezen en aan
bieden. De 1\Ioderator antwoordt hierop in gepaste bewoordingen.
Onder bet zingen van Psalm 134 vs. 3, verlaten zij de Vergadering.
De derde Referent, Ds, McGregor, komt nu aan bet woord, en wij dt verder over
het onderwerP uit.
Daarna gaat Dr. Hofmeijr voor in het gebed.
Hierop wordt gelezen een opstel van Ds. A. Murray over dit onderwerp, die
wel ter Vergadering is maar door ongesteidheid belet wordt te spreken ;—waarna
Ds. de Beer, die bij bet binnenkomen der Deputatie zijn toespraak moest afbreken,
haar flu hervat.
Daar bet uur voor de pauze is aangekomen, wordt besloten orn op aanstaanden
Woensdag de behandeling ~van dit onderwerp voort te zetten, en, als er tijd over is,
ook nog bet onderwe~p, dat op bet schema voor bet l3roederlijk Onderhoud voor dien
dag staat, te bespreken.
Vóórdat men uiteen gaat vertaalt de Moderator nog in het Hollandsch het adres
door de Deputatie aan de Synode aangeboden, en zijn antwoord er op.
Na de pauze wordt de discussie over No. 45 van bet Ontwerp voortgezet.
De Ouderling van Troe Troe neemt bet eerst bet woord, en wordt gevolgd door
den Predikant van Groenepunt, terwiji voorts nog aan de discussie deelnemen de
tweede Ouderling van Kaapstad, de Ouderlingen van Alexandria en Tjniondale, en de
Predikanten van Murraysburg, Kaapstad, Montagu, Prins Albert en Oudtshoorn, welke
laatste, ondersteund door den Ouderling dier gemeente, bet volgende amendement
inlevert: “Deze Vergadering, hare aandacht nadrukkelijk bepaald gehad hebbende bij
zeker blad, waarin, naar bet blijkt, stelselmatig tegen de Kerk en de Regeering
gescbreven wordt, en waardoor niet weinig schade aangericht wordt—meent niet dat
zij geroepen is om over dat of eenig ander dergelijk geschrift een oordeel uit te spreken,
desniettemin waarschuwt zij op bet ernstigst de leden der Kerk tegen alle pogingen
tot verdacbtmaking van leeraren en kerkelijke instellingen, en tot verwekking van een
geest van opstand tegen de Regeering des lands, als zijnde in strijd met Gods Woord,
en verderfelijk met opzicht tot de heiligste belangen der Kerk.”
Hierna spreken nog de Ouderling van Maraisburg en de Predikant van Noorder
Paarl, die nog aan bet woord is als bet tijd is om te adjourneeren.
Afwezig zijn geweest de Predikanten van Namaqualand, Jansenville en Marais
burg, en de Ouderling van Wijnberg.
De Kiadnotulen worden gelezen, en bet dankgebed wordt gedaan door den
Ouderling van Graaff-Reinet.

DERTIENDE

ZITTING-.

Donderclaq, cle2z 28sten October, 1880.
Na gebed door den Ouderling van Sutherland, worden de notulen der laatste
zitting gelezen, en, na goedkeuring, onderteekend.
Kennisgeving wordt ontvangen van den Ouderling van Wijnberg, dat hij, door
voortdurende ongesteidheid, verhinderd word.t tegenwoordig te zijn.
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Op verzoek van de Commissie voor bet Westelijk deel der Kerk tot bet Admi~si0 en
Afnemen van bet Admissie-Examen tot bet Theologisohe Sennnarium, en van bet n~e0 Examizi~ tutge~
Examen voor Candidaten tot den Heiligen Dienst, steint de Vergadering er in toe dat
die Examina, wegens de zitting der Synode, uitgesteld worden tot na afloop der Syno
dale Vergadering.
Do discussie over No. 45 van het Ontwerp wordt voortgezet, en wel door den Die Afrikaan,e Patriot.
Predikant van Noorder Paarl, die, toen de Vergadering gisteren adjourneerde, nog aan
hot woord was,
Voorts nemen claaraan nog deel do Predikanten van Riversdale, Durban, George,
Lady Grey en Franschhoek, aismede do Ouderlingen van Victoria West en Middel..
burg. In den loop daarvan levert do Predikant van George, ondersteund door den
Oudorling van Lady Grey, dit amendement in: “Dc Synode spreke hare afkeuring
en veroordeeling uit van do pogingen die or in eon weekblad, genaamd Die Afrikaan,s’e
Patrioi~, aangewend worden om achterdocht tegen en minachting voor do leeraron onzer
Kerk en hun work, zoowel als voor kerkelijke inrichtingen, hot Theologisehe Semina
rium en do Normaal-School, die dooi~ haar tot stand ziju gebracht, bij do gomoente..
loden to verwekken. Zij boscbouwt die pogingen als tegon don Eijbel en do Cliriste
lijko Leer aandruischende en zooclanig dat die niot anders dan met do noodlottigste
gevolgen voor hot boil on do welvaart onzer Kerk aangewend kunnen worden.”
Met toostemming van zijuon secondant en de Vergadering, trekt de Predikant
van Oudtshoorn, ten gunsto van dit amendement, bet zijue terug.
Na repliok door den Predikant van Somerset Oost, die hot amendement van den Vooratol van Ps. Mul
Predikant van George boven zijn eigen voorstel aanbovcelt, heeft de stemming plaats, br aalagenomen.
met dozen uitslag dat hot amendement met 114 stemmen door de Vergadering aange
nomen wordt.
Daar No. 46 van hot Ontwerp aan do orde is, wordt, na bet lezen van bet gomi~issie over do
Rapport van do Centrale Commissie over do Dronkenschap, op voorstel. van den
Prodikant van Tulbagh, ondersteund door den Ouderling van Alexandria, besloten:
“Dat hot Rapport en do verschillende Beschrijvingspnnten, van No. 46 tot 51, verwozen
worden naar oono Commissie, bestaande nib do verschillende voorstellers, opdat de
zaak onder één, en niet onder vole hoofden, bohandeld worde.”
Daar do Vergadering zich hiermede vereenigt, worden ale loden der Commjssje
benoemd do Predikanten van Riversdale, Hoopstad, George, Groenepunt en Uniondale,
on do Ouderling van Murraysburg.
Hot Vorslag dor Commissie over de Ingekomene Verzoekschriften, enz., worcit nu
gelezen, en punt voor punt behancleld,
No. 1, betreffonde eon verzoek van don Kerkeraad van Oudtshoorn, om pensioen ~‘en~yenvoorDs.Va~a
voor don Emeritus Precikant dier gemeente, blijft ovorstaan tot bij do bohandoling or
van hot Rapport der Commissie over bet Verelag van den Qwestor van bet Predikanton
Pensioen-fonds.
No. 2 bohandelt eon verzoek van een aantal loden van Achterbaai, Vrodeburg, Aehterbaai. Vrecle.
gemeente Hopefield, tot oprichting eener afzonderlijke gemeente. Dc Commissie is burg.
van oordoel dat doze zaak naar den Ring van Tulbagh moot goroforeerd wordon op
grond van Artt. 36 on 45.
Met dit gevoelen stemt do Vergadering in.
No. 3 bespreokt eon verzoek van Kimberley en Du Toitspan, om onder do Kerk I~imbe Icy en flu Toits.
dor Kaapkolonie to wordon opgenomen; en beveelt aan dat aan dit vorzoek voldaan pan op~enomen.
wordo, daar Griqualand West reeds aan do Kaapkolonie is goannexeerd.
Met algomeene stemmen en met blijdschap verleent do Vergadering do gevraagde
toestemming.
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Ten gevolge van dit besluit dient de Predikant van Stellenboseb een voorstel in,
ten doel hebbende het maken van voorziening in de geestelijke beboeften dezer
gemeenten, weik voorstel blijft overstaan tot de behandeling van bet Rapport der
Conimissie over eene betere Verdeeling der Ringen.
PhilipstownGrenslijn
No. 4 handelt over eene Memorie van zekere leden der gemeente Philipstown
vragende om vaststelling van een aangewezene grenslijn, en bebeist de aanbeveling,
met bet oog op Art. 86 der Wet, deze Memorie naar den Bing van Graaff-Reinet te
verwijzen—welke aanbeveling door de Vergadering wordt aangenomen.
Ventersbnrg.
No. 5 raadt aan dat bet verzoek van eenige inwoners van Ventersburg, om aldaar
eene gemeente te stichten, verwezen zal worden naar de Ringen van Graaff-Reinet en
Burgersdorp. Dienovereenkomstig besluit de Vergadering.
Petitie vail ,F. H. S.
No. 6 wordt uitgesteld tot dat bet Rapport der Rechts-Commissie over bet appèl
Rugo, van 5imonsstad in zake de stiehting eener gemeente te Sterkstroom en Molteno zal worden overwogen.
Ecu Rapport van de Commissie van Orde, aanbevelende dat eene Petitie van den
Heer F. H. S. Hugo, van Simonsstad, naar de Commissie over Wetsverandering
worde verwezen, wordt gelezen en door de Vergadering goedgekeurd
Rapport der Reehts.
Na de pauze wordt bet Rapport der Rechts-Commissie ingediend en dadelijk
Commissie.
behandeld.
Zark tegen Ds. Du
No. 1. behandelt eenen brief van Izaak J. de Vihiers, vragende dat eene zaak
Thit.
tegen Ds. S. J. du Toit, die voor den Ring van Kaapstad gediend heeft, nog eens
onderzocht zal worden, en spreekt als oordeel der Commissie nit dat, daar dit verzoek
niets anders is dan ecu appèl en overeenkomstig Art. 284 niet is gehandeld, aan bet
verzoek niet ban worden voldaan.
Narnaqu~land e~i r~Froo
No. 2 bespreekt een appèl van den Predikant van Namaqualand, in zake dc grens
Troe Greusseheiding. scheiding tusschen Namaqualand en Troe Troe—~ie No. 33 van bet Ontwerp—.
en beveelt aan dat, daar er aan Art, 285 niet is voldaan, bet appèl van de band
gewezen worde.
In beide gevallen vereenigt zich de Vergadering met bet gevoelen der Commissie.
Noorder Pearl. PceNo. 3 noemt de redenen op waarom bet appèl van eene Commissie uit de gemeente
~Iiki~aten
Pensoen. Noorder Paarl, met betrekking tot de uitspraak der Synodale Commissie, in zake de
deelneming dezer gemeente aan bet Predikanten Pensioen-fonds, niet ban aange
nomen worden,
Na eenige discussie wordt door den Predikant van Swellendam, ondersteund door
dien van Robertson, voorgesteld en door de Vergadering besloten: “Dc Synode
keure de aanbeveling der Commissie goed, doch besluit, na bekomene inlichting,
deze zaak toch in behandeling te nemen,”
Ten gevolge van dit besluit worden de documenten, deze zaak betreffende, in
banden gesteld van dezelfde Commissie die als Recbts-Commissie beeft geageerd.
St~erkstroom Appli.
No. 4 betreft bet appèl van bet Sterkstroom Commité van do uitspraak des Rings
van l3urgersdorp, in zake de oprichting eener gemeente te Sterkstroom en Molteno.
Dc Commissie beveelt aan dat, daar bet niet gebleken is dat app’el is aangeteekend
binnen den bij Art. 284 vastgestelden tijd, ook dit appèl van do band gewezen worde.
Uit bekomene inlicbtingen blijkt dat er wel kennisgeving, volgens wet, was
gesebied aan den Voorzitter des Rings, waarvan echter do Rechts-Commissie geene
offici~ehe kennisgeving voor zich had, weshalve aan genoemde Commissie verzocbt
wordt deze zaak in behandehing to nemen, zoodra zij do in deze noodige documenten
voor zich zal hebben.
No. 5 handelt over ecu verzoek van den Predikant van Tulbagh, namens do
Commissie van den Tulbagbschen Ring, om de aanstelling eener Speciale Commissie
die met genoemde Rings-Commissie zekere zaak van belang zal overwegen en desaan
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gaancle adviseeren. en beveelt aan aan dit verzoek niet te voicloen, omdat de zaak ee~
k1achtzaa1~ is, en de Rings-Cornmjssje derhalve, indien zij de zaak niet han afdoen,
aan den Ring behoort te rapporteeren. Met deze aanbeveling vereenigt zich de
Vergaderiug.
No. 6 wijst op eene Memorie van J. H. du Toit en 33 anderen tegen het aan- Ni~ Bethesda.
nemen van het voorsteJ. oncler No. 136 van het Ontwerp, dat de kerkelijke heffingen
bij doop, enz., van personen in de paroohie van Nieuw Bethesda woonaehtig maar
onwillig hunne kerkelijke voorreehten daar te gebruiken took in de kerkekas van
genoe~nde gemeente gestort zullen worden; en spreekt als gevoelen der Commissj0
nit dat, daar nit de Handelingen des Graaff~Rejnetschen Rings gebleken is dat er aan
leclen, die binnen de grenslijuen van Nieuw Bethesda wonen, vrijheid gegeven is, des
verkiezenje, te blijven behooren bij hunne respective gemeenten, waar zij vroeger
onder sorteerden, bet voorstel niet han aangenomen worden. De Vergadering stemt
met dit gevoelen in.
No, 7 beheist de aanbeveling dat om dezelfdc reden als bovengenoemd bet ver
zoek van de gemeente Nieuw Bethesda, in No. 35 van het Ontwerp vervat, om ver
andering van eene door den Ring van Graaff-Reinet gemaakte bepaling bij de stichting
dezer gem eente, niet ingewilligd zal worden. Ook deze aanbeveling draagt do goed
keuring der Vergadering weg.
Nos. 8 en 9, die Nos. 131 en 132 van bet Ontwerp bespreken, blijven overstaan
tot dat bet Rapport der Commissie over do Ordonnantie zal behandeld worden.
Afwezig zijn geweest de Predikanten van Namaqualand en Maraisburg, en de
Ouderling van Wijnberg.
Na bet lezen der Kladnotujen worcit bet dankgebed gedaan door den Predikant
van Uniondale.

VEERTIENDE

ZITTING

Yr~cla~, den 29~t~~ Ocio~er, 1880.
Dc Predikant van Philipstown doet bet gebed, waarna de Scriba cle notulen leest,
die, na goedkeuring, worden onderteekend
Als punt van orde stelt de Scriba YoUr dat, om redenen door hem genoe~~, de
Vergadering heden zitte tot kwart Voor twaajven en den weder van drie tot half zes.
De Vergaclering vereenigt zich eenpariglijk hiermede
Dc behandeling van het Rapport der Reohts~Oommjssie wordt nu voortgezet
No, 10 van dat rapport beoordeelt No. 133 van bet Ontwerp: Vraag van den Eerw.J. K~obe1,
Eerw, Heer J. Knobel of bij den Heiligen Doop mag toedienen aan kinderen van zoek.
ouders tot de G-ereformeerde Kerk behoorende? Waaromtrent do Commissje van
gevoelen is dat hij den Hethgen Doop niet mag toedienen zonder schriftelijk verlof
van den leeraar, t t wiens gemeente do ouders behooren, op grond van Art. 26 der
F~erkelij ke Wetten.
Bij de discussie hierover stelt do Assessor voor, ondersteund door den Ouderling
ran Midclelburg: “Do toestemming van bet verzoek worde geweigerd, op grond dat
.e ordening met gegeven is door ons Kerkgenootschap en die toestemming clus eon
ohadelijk pr~cedens zijn zoude, en pok zoude affecteeren de positie van elken geor
•enden Zendelmg ouzer Kerk.”

Ver~
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Do Predikarit van Piquetberg, met then van Riebeek West: “Deze zaak worde

aan de discretie van elken kerkeraad overgelaten.”

De Predikant van Groenepunt, met dien van Uitenhage: “Op vraag 133
antwoorde de Synode ‘Ja, waar hij in eene Gereformeerde Genieente voor den Predi
kant dier gemeente dienst doet.’
Dc Scriba, met den Predikant van Swellendam: “De aanbeveling der Rechts
Commissie worde aangenornen.”
Met dit laatste amendement vereenigt zich de Vergadering.
SehenkingelivaflEer.
No. 11 overweegt No. 134 van het Ontwerp: “Heeft ecu Kerkeraad het recht
om, zonder de gemeente geraadpleegd en hare toesternming bekomen te hebben,
schenkingen van kostbare kerkelijke eigendommen aan iemand hoegenaamd ook te
doen ?“ en wil dat er ontkennend op geantvoord zal worden.
Dc Onderling van Murraysburg, ondersteund door den Predikant van Prins
\~AJbert~ stelt voor: “De aanbeveling der Commissie worde goedgekeurd0”
De Predikant van Kaapstad, met dien van Groenepunt, heeft dit amendement:
“Dc Kerkeraad heeft geen reeht kerkelijke eigendommen weg te schenken, zonder
kennisgeviflg aan de gemeente op drie achtereenvolgende Zondagen van den kansel,
en vervolgens met stilzwijgen goedgekeurd.”
Dc Predikant van Cradock, met den Scriba: “Dc aanbeveling der Commissie
worde aangenomen. met bepaling dat de toestemming der gemeente verkregen worde
door de meerderheid der tegenwoordig zijnde leden, op eene behoorli~k bijeengeroe
pene gemeentovorgadoring*”
Do Predikant van Montagu, met den Ouderling van Sutherland: “Met het oog
op de gehoudene discussie, wordt in antwoord op de vraag in i3eschrijvingspunt
No. 134, de Prodikant van Steijnsburg verwezen naar Art. 15 (10).
Do uitslag der stemming bowijst dat de Vergadering zich met het voorstel van
den Ouderling van Murraysburg vereenigt,
Veldpreclikers.
Do ComniiSSiO die benoemd was om het afvaardigen van Veldprodikers voor onze
burgers, the naar den oorlog gaan, to overwogon, rapporteert dat Di. Vlok en Alheit
zich bereid hebben yerklaard, op haar verzoek, deze betrekking op zich te nomen; en
dat, in geval er moor leeraren mochton noodig zijn, ook Di. C. en G. Murray, A. H.
Hofmeijr en D. van Velden zich de bonoeming daartoo zullon laten welgovallen.
Do dank dor Vergadeiing wordt dozen Broodors botuigd voor hunne bereidwillig
beid om, ook in dezo, do Kerk en hare loden te dienon.
No. 12 van hot Rapport der Rechts~CommiS51e wordt nu ovorwogen.
Na ceDe korte discussie over No. 135 van het Ontwerp, dat daarin bosproken
wordt, trekt do voorsteller, do Predikant van Steijnsburg, dit punt terug.
No. 13 antwoordt op do vraag, in No. 99 van hot Ontwerp vervat: “In hoe
verre is Art. 306 nog van kracht ?“ zoo lang er nog een Predikant beroepbaar is die
uit ‘5 lands kas gesalarieerd wordt ;—dat door do Vergadering wordt goedgekeurd.
I3uitengeWOfle DoopsNo. 14, waarin op do vraag in No. 105 van hot Ontwerp: “Hoe Art. 25 te vor
bediening.
staan zij ?“ ten antwoord gegoven wordt: “ Dat de Doopsbediening buiten do Openbare
~0dsdjenstoef0ning tot do uitzonderingen moot behooren, en wel dat slechts dan do
Doop mag toegediend worden buiten do Oponbare Godsthenstoofeniflg wanneer or daar
voor gegronde rodenon bestaan”—Wordt, even als No. 13, dadelijk door do Vorga
doring aangonomen.
Hiormedo is hot rapport afgehandeld.
Griquasiad. Memor~e
Eon toevOegso1- aan hot Rapport der Commissie over Ingekomon Vorzookschrifton,
enz~, handolondo over No. 25 van hot Ontworp: “Memorie van 339 lodon der
Nederduitscho Geroformoordo Kerk, woouachtig in en rondom Griquastad, Griqualand
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West, verzoekende om de stiehting eener afzonderlijke gemeente aldaai’ of om
zoodanige voorziening als waardoor zij de geregelde bediening des woords en der
Sacramenten mogen verkrijgen, “——wordt ontvangen en dadelijk besproken.
Be aanbeveling der Commissie: “Bat deze zaak gesteld worde in handen van
den Ring, waaronder Griqualand West zal komen te sorteeren,” draagt de goecikeuring
der Yergadering weg.
Ret Rapport der Commissie over Wetsverandering wordt ge1e~en~
Na de pauze wordt No. 1 van dit rapport besproken en aldus gewijzigd, aange- Keikelijke Tucht. Be
nomen: “In Art. 270 worde, onder 1, 2, 3 en 4 als litera a geplaatst: “Eene straffing,
bestraffing naar eisch ingerieht, door den Voorzitter, namens den Ring, hetzij in,
hetzij buiten de Yergadering.” Voorts worde a, 6; 6, C; C ci, enz.
In verband hiermede wordt de aanbeveling der Commissie dat het laatste gedeelte
van Art. 225 “en of bezwaarden
gehoord worden,” wbrden geschrapt—
goedgekeurd.
Dc Predikant van G-len Lynden brengt, als punt van orde, onder de aandacht Veldpredikere,
der Vergadering het wensehelijke dat de Broeders die als Yeldpredikers met onze
burgers zullen gaan, spoedig hunne instructien zullen te weten komen, aismede welke
voorziening er over hen zal worden gemaakt,
Be Voorzitter beridlit dat hij gedurende de pauze den Kolonialen Secretaris heeft
gesproken, en van hem verzekering ontvangen dat de Veldpredikers kosteloos zullen
worden vervoerd, en voedsel en deksel van de Regeering ontvangen.
Be Predikant van Stellenbosch, ondersteund door den Ouderling dier gemeente,
doet flu het volgende voorstel, dat door de Vergadering aangenomen wordt: “De
Synode drage het den Commissie in deze zaak op om de noodige inlichtingen omtrent
de behoeften onzer Veldpredikers te verkrijgen, en met elkander overeen te stemmen
omtrent hunne behoeften, en zuiks aan de Vergadering voor te leggen.
No. 2 van bet rapport voormeld, dat No. 6 van het Ontwerp behandelt, komt
iiu ter sprake.
Eerst wordt over het punt beslist: Of voor $peciale Ringsvergaderingen .speeia?e Special, Ringsverga
afgevaardigden moeten worden benoemd of niet.
derhag. Afgevaarclig.
Be Assessor met den Predikant van Robertson, wil Let laatste.
den.
Be Scriba daarentegen met den Actuarius, het eerste.
Ret amendement wordt aange~omen.
Nu stelt de Predikant van Graaff-Reinet, ondersteund door den Scriba, voor,
dat de door de Commissie in dit geval aanbevolen toevoeging aan Art. 37 worde
goedgekeurd.
Be Vergadering neemt in dit voorstel geen genoegen,
Door den Predikant van Glen Lyndon, ondersteund door dien van Robertson, RevisiovanhetBeelnit
wordt hierop voorgesteld: “Bat het besluit, zoo even genomen, betreffende afge~
vaardigden voor Speciale Ringsvergaderingen, in revisie worde gebraclit.”
I)e Vergaclering willigt dit verzoek, na een korte discussie, in.
Be Scriba en do Predikant van Albanie verzoeken aanteekening dat zij in de
minderheid. gestemd. hebben.
Be Predikant van Robertson, ondersteund. door dien van Montagu, stelt nu Disensaje hervat.
voor dat voor Speciale Ringsvergaderingen ~jeeiz speciale afgevaardigden zullen
benoemcl worden.
Do Ouclerling van Aberdeen, onclersteund door den Predikant van Riebeek
West, wensoht daarentegen dat zoodanige Vergaderingen wel uit speciale afgevaar
d~gden zullen bestaan.
De Vergadering verwerpt het amendement en neemt hot voorstel aan.
.
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Vorstel van Dr. Hof.
me~jr aangenomen.

Nu stelt do Predikant van Montagu, ondersteund. door dien van. S wellendam,
voor dat, volgens aanbeveling van het rapport, aan Art. 38 worde toegevoegd:

“Do afgevaardigden blijven in functie tot do eerstvolgendegewone vergader.ing.
Wordt een of aMer lid. verhind.erd. een buitengewono vergaciering bij te wonen, dan
zal do Secundus dious plaats innemon; of heeft do Secundus zitting gehad, dan zal
de Primarius in diens plaats zitting hebben. Slechts dan wanneer beiden verhin
derd worden, zal do Kerkeraaci het recht hebben eon nieuwen afgevaardigde met
eenen Seoundus to kiezen.
Hiermedo vereenigt zich do Vergadering.
Do Predikant van Alexandria, ondersteund door den Ouderling van Goudini,
levert voorts dit voorstel in: “Dat de aanbeveling der Commissie van. cone toevoe
ging aan Art. 37, aldus luidende: ‘Eene bnitengewone Ringsvergadering kan ook
tijdens of kort vóór of na de zitting der Synode gehouden worden waarvan loden
zullen zijn, de Predikanten en Ouderlingen van het Ringsressort tot de Synode
afgevaardigd,’ worde aangenomen.”
Do Predikant van Graaff-Reinet, ondersteund door dien van: Colesberg, wil
daarentegen, dat zij niet worcit goedgekeurd.
Met dit amondement stemt do Vergadering in.
HeideThergseho CateNo. 3 van bovengenoemd rapport betreft No. 100 van het Ontwerp: “Art. 52 (2)
~rnus. Preeken er wordt aldus veranclerd: Is ook in hot afgeloopen jaar over den Heidelbergschen
Catechismus gepredikt, en hoe vele malen?’ enz.”
Daarin wordt aanbevolen dat, in plaats van do voorgestelde verandering, het
woord. “gezet” vervangen wordo door çeregeld, naar vol~qorde.
Do Predikant van Robertson, ondersteund door den Actuarius, wil dat deze
aanbeveling aangenomen worde.
Do Ouderling van Stellenbosch, ondersteund. doer dien van Murraysburg,
wenscht: “dat do wet onveranderd. blijve.”
Niot hot amen.dement, maar wel het voorstel, keurt de Vergadering goed.
Veldpredikers.
Do Commissie voor do benoeming vau Veldpredikers rapporteert nu dat, naar hun
gevoelen, aan elk dor beide benoemde l3roeders eene toelage van £75 nit de Synoclale
Kas voor uitrusting behoort to worden toegekend; en dat zij, zoo veel mogeijk, van
Eijbels, tractaatjes en andere godsdienstige gesobriften moeten worden voorzien.
Met algemeene stemmen worclt dit rapport aangenomen.
Zendingswerk door do
No. 4 van meergenoemd. rapport, dat No, 101 van hot Ontwerp behandelt, wordt
emeente,
met weglating van do woorden: e~ aan de Zoncla,q$cIlool, aangenomen, zoodat Art.
52 (23) in hot vervolg aldus zal luiden: “Wat is, behalve do colleete, in uwe
gemeente aan hot i3innen- en l3uitenlandscho Zendingswerk gedaan ?“
Van Rhijnsdorp.
Do Oudorling van Troe Troo herhaalt nu zijn vorzoek om don naam dezer
gemeente to veranderon in VAN RHIJNSDORP, en ondersteunt hot met eon officieel
document door hem ingeleverd, waaruit blijkt dat do Kerkeraad der Gemeente dozen
naam erkent.
Do Vergadering neemt hot aanzoek dadoli~k in overweging en verleent do
gevraagdo vergunning.
Speciale Vergadering
Dc Predikant van Graaff-Reinet vraagt verlof tot hot houden van eene Speciale
van Qraaff-Reuietsohen Vergad.ering van den Graaff—Reinetsehen Ring, op morgen.
Do Predikant van Cradock, ondersteund door den Underling van Alexandria,
doet bierop dit voorstel, waarmedo do Vergaclering zich vereenigt: “Daar do Wet
op dit punt tot hiertoe niet cluidolijk gonoeg goweest is, on do Vergadering verno
men heeft dat do zaak, welke behandeld moet wordeD, spoed vereischt, zoo worde
hot gevraagd.e verlof gegeven.”
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Afwezig zijn geweest do Predikanten van Maraisburg en Nam.aqualand, en do
Ouderlingen van Wijnberg, Hopefield en Simonsstad.
Na het lezen der Kiadnotulen worcit hot daukgebed geclaan door den Ouderling
van Britstown.

VIJETIENDE

ZITTING.

]V[aanda~’, den l8ten .Novernber~ 1880.

Dc Vergadering wordt ten half 3 ure geopend met gebed door den Ouclerlil3g
van Humansdorp.
Do Notulen der vorige zitting worden, na voorlezing en goedkeuring, onder
teekend.
Als p tint van orde worclt door den Ouclerling van Lady Grey eene verandering Tijd ~ zitting.
voorgesteld in de bepaling door de Vergadering voor do versohillende zittingen
gemaakt. Na cone discussie, die aanleiding geeft tot meer dan eon voorstel, wordt
tot de vol gende verandering besloten, dat er zittingen zullen gehouden worden ook
‘s Maandags voormiddags van 10 ure; en dat de namiddags zittingen zullen zijn
van 3 tot half 6 ure.
Do behandeling van het Rapport; der Commissie over Wetsveranderingen wordt Wotsvoranderingen,
voortgozet.
Dc aanbeveingen der Commissien voorkomende van No. 5 tot No. 10, worden
alien goedgekeurd, ten gevolge waarvan
Oelijk onder No. 5 aanbevolen (Besehrijvingspunt 102), Art. 155 voortaan
aldus zal luiden: “Wanneer iemand, zijn Admissie-Examen tot het Theologisch
Seminarie afgelegd hebbende, twee of meer jaron laat voorbij gaan~ zoncler zich alo
Student to laten inschrijven, zal hij als zoodanig n5et toegelaten worden, tenzij
voorzien van bewijs van goed zedelijk gedrag van don Kerkeraad of de Kerkeraden
waaronder hij gedurende dien tijd gesorteerd heelt,”
Zoo als onder No. 6 voorgesteld, op gronci van No. 103 van het Ontwerp, in Secundi bij Admiseje,
Art. 123 achter “CommissiSn” gevoegd wordt—” met Seoundi,”
oxamen.
Volgeris No. 7, gelijk gevraagd in No. 104 van hot Ontwerp, Art. 322 geplaatst
worcit na Art, 319, en voorts deze wijziging ondergaat dat in plaats van “de Kerke~
raad, enz.,” gozegd. wordt: “Do Ring of Commissie van den Ring,” en aan het einde
to lezen staat: “Dc Commissie voernoemcl “of” uit naam van den Ring van
Voorzitter.
Scriba.”
Op grond van hot gezogde onder No. 9, dat naar Nos. 106 tot 109 van hot
Ontwerp verwijst, de aldaar gevraagde wijziging van eenige Wetsartikelen niet
verleend wordt; omdat namelijk door den inzender aan Artt. 64 en 372 niet
voldaan is.
Op aanbeveling onder No. 10 do verandering in. No. 110 van hot Ontwerp
gevraagd, van Art;t. 102 en 203 niet doorgaat.
Aan het onder No. 8 aanbevolene, met betrekking tot 99 en 105 van hot
Ontwerp, teweten dat doze Boschrijvingspunten naar de Rechts-Commjssie behooren
vorwezen to worden, is reeds voldaan blijkens Nos. 13 en 14 van het reeds afgehan
delde Rapport dier Commissie.
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Gecombineerde Ker.1
Ben additioneel Rapport der Commissie over Wetsverand.ering stelt de wijziging
keraadsvergadering.— ~
Wie heeft recht tot
Art. 14 (3) voor, die door hot besluit der Vergadering van den 2lsten October 11.
~temmen ~
noodzak~ijk gemaakt wordt, en beveelt aan dat, in plaats van “Oud--Kerkeraads

leden die loden der gemeente zi~n,” zal gesteid. worclen “Oud-Kerkeraads1~eden der
Gemeente ;“ en in plaats van de Olausule: “Ben Oud.~KerkeraadSl1d. uit een andere
gemeente
gediend. heeft,” zal staan: “Ond.er Oud.~Kerk0raadsie~11 worden
med.e begrepen die als loden der gemeente bij hare opricbtiDg erkend zijn geworden,
en voorheen als Ouderlingen of Diakenen in andere gemeen.ten gediend hebben,
doch niet die na de stichting eener gemeente tot haar overkomen.”
Do Vergadering vereenigt zich met deze aanbeveling.
Aan den Predikaut van Cradock wordt vrijheicl verleend om morgen ochtend.
revisie to vragen, zoowel van dit besluit als van hot vroegere, daarmede in verband
staande, en in dit rapport genoemd..
Verbeterde Zangwijzen
Het Rapport der Commissie voor Verbeterde Zangwijzen, door de vorige
Synode benoomd, wordt gelezen.
Op voorstel van den Onderling van Murraysburg, ond.ersteuncl door den Precli
kant van Montagu, wordt besloten dat de dank der Vergadering aan de Commisslo
worde toegebracht voor bet werk door haar in deze geclaan; en dat hot haar worde
opgedragen om met den Heer J. S. de Villiors, van do Paarl, schikkingen to maken
ten einde met eenige loden van eon zangkoor, enkele der nieuwe zangwijzen uit to
voeren ten aanboore van leclen der Synode.
Vermeerdering van
No. 53 van hot Ontwerp komt ter sprake, en wordt door den voorsteller, den
Gezangen.
Predikant van Graaff-Reinet, toegelicht, die, ondersteund door den Predikant van
Robertson, zijn ]3eschrijvingspunt als voorstel indiout, viz.: “De Synode benoeme
eene Commissie om te zorgen voor eerie gewenschto vermeerdering in bet getal
ouzer Evangelische gezangen.”
De Vergadering vereenigt zich met do aanbeveling van den ~Predikant van
Noorder Paarl die, on.dersteund door den Ouderling van Van Rhijnsdorp, als punt
van orde voorstelt dat do verd.ere behandeling van dit punt blijve overstaan, met
Bescbrijvingspunten 54 en 55, tot dat hot Rapport der Commissie over Verbeterde
Zangwijzen weder ter sprake is gebracht.
Afwezig zijn geweest do Predikanton van Jansenville, Namaqualand, Durban,
St. Stephens, Somerset W~’st, Cores, Hoopstad, Ropefield, Calitzdorp, Ladysmith,
Colesberg, Philadelphia en Riversdale; en de Quderlingen van Cores, Simonsstad,
Wijnberg en Ropefield.
Na bet lezen der Kladuotulen wordt bet dankgebod gedaan door den Ouderling
van Noorcier Paarl.

ZESTIENDE

ZITTING.

Dinscla~q, den 2de~z November, 1880.
Do Predikant van Knysna doet bet gebed, waarna de notulen der zitting van
gisteren worden gelezen. goedgekourd en onderteekend.
1[et voorstel van den Predikant van Cradock, om te vragen om revisie, zoo als
in do notulen van gistoren gemeld, wordt aangekoncligd.
De Voorzitter maakt do Vergadering bekend met do gobruiken bij andere
Kerkgenootschtippefl, met betrekking tot hot in revisie brengen van besluiten.
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Daar de Predjkant van Cradock, van wege ongesteidheid, nóg niet tègen~
waardig is, blijft de zaak overstaan.
De Predjka~t van Worcester, ondersteund door dien van de 2de Gemeeiite van.
Calvinia, stelt als punt van orde voor: “De Synode geve aan den Broeder l3osman,
Leeraar te Pretoria, de gelegenheid om morgen bij het:Broederlijk Onderhoud, do
Vergadering toe te spreken.”
Do Vergadering vereenigt zich met dit voorstel.
Als een andei punt van orde woidt door den Predikant van Groenepunt onder- Petitie aan den Gou
steund door den Ouderling van Somerset West, voorgesteld: “Zijne Excellentie verneuromeenen
dag.
Bid
de Administrateur worde van we~e de Synode eerbiediglijk verzocht een l3iddag te
bepalen, om de huip des Almachtigen af te smeeken ten opzichte van den ooriog
waarin het land thans gewikkeld is, en wel op den derden Zondag van December
aanstaande.”
Ook dit voorstel wordt door de Vergaclering goedgekeurd.
De Predikant van Somerset Oost licht flu zijn i3esch.rijvlngspunt toe, voorko- De Heilige Deep, Voor
mende onder No. 56 van het Ontwerp, en aldus luidende: “Kan de Synode niets ~ Ds. J. H. Hof.
doen om den indruk tegen te gaan, als zoude de Heilige Doop een Sacrament zijn
van minder beteekenis en waarde dan het Heilig Avondmaa~ ?“
De Predikant van Oroenepunt, ondersteund door dien van Pransehhoek, levert
dit vooTstel in: “Dc Synode bevele aan dat do Doop sleehts ~énmaal in de maancl
bediend, en vergezeld worde van prediking op de Bediening des Doops van toepas
sing, zonder noehtans de Doopsbediening op andere tij den en plaatsen daardoor
aan de ouders te ontzeggen.”
De Ouderling van Murraysburg, met den Predikant van Kaapstad, stelt als
amendement voor: “Ret wordo door deze Hoog-Eerw. Vergadering alien Predi
kanten aanbevoien om bij de Doopsbediening het hooge gewicht van het~ Sacrament
op do harten der doopouders to drukkeu.”
Dc Predikant van Riversdale, te zamen met den Scriba1, wil liever: “Dat or
in elke gemeente onzer Kerk, minstens éêns in de drie maanden gezet, over den
Heiligen Doop zal worden gepreekt, en dat eene vraag desaangaande oncler die van
hot kerkelijk onderzoek zal worden opgenomen.”
De Predikanten van Montagu en die van Alexandria hebben nog dit amende
mont: “Do Vergadering, hot gewicht van den Heiligen Doop gevoelende, wil aan
alie ouders op hot gemoed drukken do beteekenis en do waarde van den Doop, en
aan alle 1eera~irs der Kerk aanbevelen, om van tijd tot tijd over dit onclerwerp
te prodiken.”
De Vorgadering heeht aan dit laatste amend.ement hare goedkeuring.
Op eon punt van orde, door den Predikaiat van tlitenhage voorgesteld, besluit Terti~ti~e1~kiog van
do Vergadering: “Dat voorstellen en amendementen teruggetrokken kunnen VOOlS 0 no repliek.
worden, ook nadat repliek gegevon is,”
Aan don Predikant van Cradock, die inmiddeis ter Vergadering versohe
non is, wordt flu gelegenheici gegeven zijn verzoek om revisie ter sprake te
brengen.
Ret govraagde verlof wordt ecliter door de ~Vergadering geweigerd.
No. 57 van het Ontwerp wordt door den voorsteller, den Predikant van Jaar~iiksche DankSomerset Oost, toegelicht, die daarna d.it Beschrijvingspunt tot voorstel. maakt: en Bededag.
“Er ga van doze Vergadering eon aanbeveling uit, dat eike gemeente eenen dag
tot een J~aarlijkschen Dank en Biddag afzonclere.”
Op voorstel van den Predikant van Robertson wordt dit voorstel als cone
onbestreden motie door de Vergadering dadelijk aangenomen.
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Dc Predikant van Groenepunt licht No. 58 van het Ontwerp toe, dat aldus
luid.t: “De Synode
a. Ste).le cen formulier op ‘ter Bevestiging van Genaeenteleden;’ en
6. bepale, dat de vragen van bet Doop-forniulier der Voiwassenen daarin worden
gesteld. in plaats van de twee eerste vragen, die gewoonlijk bij de voor
stelling worden gedaan, terwi~l de laatste dezer drie vragen bij de vijf van
bet Doop-formulier als zesde wordt gevoegch”
Dc Predikant van Cradoek, ondersteunci. door dien van Montagu, doet flu cut
voorstel, dat door deVergadering word.t aangenomen: “Ret wordt aan d.c Commissie
in zake d.c )3elijdenis-schriftefl onzer Kerk opgedragen om te onderzoeken of en in
boeverre eeiie wijziging of uitbreid.ing wenschelijk is van d.c vragen die ged.aan
worden bij bet afleggen van d.c Belijdenis des Geloofs.”
Op voorstel van betzelfde lid wordt voor dit werk d.c Predikant van Groene
punt aan genoemde Commissie toegevoegd.
Admissie-E~afl~efl.—
De Rapporten der beide Commissi~n tot het Afnemen van bet Admissie~
Rapporten.
Examen worden gelezeu~ en aan de Comm.issie voor bet rp~~~logjsch Seminariutfl.
ter hand gesteld.
Doop en Lidmaten
Ret Versiag van den Scriba des Rings van Albanie omtrent Afschriften van de
Registers.
Doop- en Ledematen Registers van genoemden Ring in bet Archief, wordt ontvangen
en gelezen.
Daaruit blijkt dat zij alien in bet Ai’chivarium te vinden ziju, met uitzondering
van bet Lidmaten Register der Gemeente Humansdorp, van 1866 tot 1867, Glen
Lynden, van 1863—64, en Albanie van 1868—69, cii dat, daar de Doop Registers
dier Gemeenten voor die jaren aanwezig en d.c Ledematen Registers, blijkens de
Handelingen van den Ring, ingediend zijn, er grond is om te vermoeden dat zii, of
onder andere Registers moeten gezocht worden, Of bij het inbinden verloren zijn
gegaan.
Be Vergadering besluit dat do genoomde gemeenten zorgen zuilen dat do ontbre
kende Registers den Arehivarius toegezonden zulien worden.
BegrafcniS.forrnulier
Be Commissie voor bet opstelien van ccii Begrafenis-formulier, die in do vorige
Synode belast was met do zorg voor do uitgave daarvan, rapporteert dat zij bet haar
opgedragen werk volbracht beeft.
Be dank der Vergaderung wordt den ieden toegebrachi voor betgeen zij in deze
gedaan hebben.
Theo1ogisChSOmifla~
Na do pauze wordt bet Rapport der Commissie voor bet Theologiscb Somina
urn_-Rapport.
rium ter tafel geiegd. en gelezen.
Be Vergadering gaat dadehjk tot do behandelung er van over.
Nos. 1 en 2 bespreken do aanvulhng der vacaturen in bet Curatorium, veroor
zaakt door den dood van Di. Shand en i±obertson; de gezegende vruchten van bet
werk der Roogieeraren do aansteiiing van Professor Marais tot derden Roogieoraar;
en do reis van Professor Hofrneijr naar Europa ter verbetering zijner gezondheid,
waarbij hij tevens gebruik zal maken van do gelegenbeden bern aangeboden orn acbt te
geven op de Universiteiten en Serninaria waarmede hij in aanraking mocbt kornen,
met bet oog op verbeteri]agefl die bij ons kunnen worden aangebraeht.
No. 8 bandelt, bebalve over bet in bet iaatste jaar toegenomen getal studenten,
ook over bet wensehelijko van voorzienung door do Kerk, ter tegernoetkoming aan do
behoeften van munvermogende jongeingen die zich t9t leeraren willen laten opleiden.
Daar deze zaak bij do bebandeing van bet Rapport ~1er Cornmissie in de zevende
zitting benoemd, zal ter sprake komen, treed.t de Vergadering thans niet in de
bespreking daarvan.

oo~teI ve~u Ds. t1~
Beer, ~~v~si~ig1flgVml
emeen e
•

41
Nos. 4 en 5 prijzen het gedrag der Studenten, en deelen mede dat vier hunner
den graad van M.A. verworven hebben.
No. 6 bespreekt eene vraag welke het Collegie van Curatoren de overweging van Matricu1at~e.Ezamen
deze Vergadering waardig aclit, of namelijk “niet bewijs van gematriculeerd te hebben
in de Universiteit behoort te kunnen worden vertoond bij het aanzoek om toelating
tot; het Admissie-examen, met maclit verleend aan de Conimissie tot het Admissie
examen om over bijzondere omstandigheden te oordeelen.”
Dc Commissie aclit zuiks wel wenschelijk, maar niet raadzaam dit als ecu ver
eischte te stellen.
Dc Predikant van Robertson, ondersteund door dien van G-raaff-Reinet, levert
Ilierop dit voorstel in: “De wenk van het Collegie Curatoren worde opgevolgd.”
Gedurende de discussie over deze zaak worden de volgende amendementen
ingeleverd:
Door den Ouderling van Graaff-Reinet, ondersteund door den Predikant van
Noorder Paarl: “De aanbeveling der Commissie worde aaugenomen.”
Door den Predikant van Montagn, ondersteund door den Ouderling dier gemeente:
“De Vergadering spreekt het als haar gevoelen nit dat het zeer wenschelijk is dat
alien, die tot de Evangeliebediening onzer Kerk wenschen toegelaten te worden,
vooraf het Matriculatje..examen zullen hebben afgelegd, evenzeer als dat zij den graad
van B.A. zullen hebben bekomen bij de Universiteit van ons land.”
Het amendement van den Ouderling van O-raaff-Reinet wordt aangenomen.
No. 7 maakt melding van hetgeen door de Curatoren gezegd is omtrent de fond- Fondson.
sen, en raadt aan dat zij door collecten op de noodige hoogte zullen worden gebracht.
Na eene breedvoerige discussie stelt de Predikant van Cradock, ondersteund door
dien van Montagu, het volgende punt van orde voor, waarmede de Vergadering zich
vereenigt, en ten gevolge waarvan de ingeleverde voorstellen alien worden terugge
trokken: “De aanbeveling der Commjssie betreffende het fonds van het Theologisch
Seminarium te zamen met het versiag van het Normaalschool-fonds, en dat betref
fende dc hnlpbehoevende jongelingen, zoowel ais Beschrijvingspunt No. 129, in handen
eener Commissie gesteld om de Synode te adviseeren wat haar in deze te doen staat.”
Dc Voorzitter deelt aan de Vergadering mede dat hij eene uitnoodiging voor de
Synode heeft ontvangen van verschullende Predikanten en Waardigheidsbekieeders van
onderscheidene Cliristelijke Kerken in deze stad en omstreken, tot ecu broederhjke
bijeenkomst en tot ontbijt.
Dc Vergadering besluit deze uitnoodiging aan te nemen, en, volgens verzoek,
Woensdag morgen, den lOden dezer, daartoe af te zonderen.
Afwezig zijn geweest de Predikanten van Ceres, St. Stephens, Hopefield en
Jansenville, en de Ouderlingen van Wellington, Wijnberg, Ceres en Hopefield.
Dc Kladnotulen worden gelezen, waarna het dankgebed gedaan wordt door den
Prethkant van Caiitzdorp.

ZEVENTIENIJE

ZITT1NG.

Woe~dap, de~ 3den November, 1880.
Het gebed wordt gedaan door den Predikant van Burgersdorp, waarna de notulen
der zitting van gisteren goedgekeurd en onderteekend worden.
Dc Predi]cant van Maclean neemt heden zijn plaats in de Vergadering in.
Het Eroederlijk Onderhoud wordt geopend door den Voorzitter, met het lezen Broeder1iikOnde~houd.
van 1 Cor. 12: 1—20, en het laten zingen van Gezang 69: 4.
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V@l~i~s beslnit bij de ~1aatste bij eenkonist van dezen aard, wordt de bespreking
van hèt 6~iderwerp, toen onder behandelirig, namelijk: “Ret gezet en geregeld
(systema~isch) doen van het werk des Heeren”~ voortgezet.
Zondagsschool.
Ds. d. :ivturr~y spreekt breedvoerig over “de Zondagsschool,” en gaat daarop voor
in het ge1pd~
Voorts ~ordt gezongen Psalm 25: 6.
Zendiug.
Nu rieemt Es. de Beer het woord, die tot onderwerp heeft “de Zending.”
Hiero~ ~aat Es. Rabie voor in hot gebed, waarna gezongen wordt Gezang 154: 1.
Ru wordt gevolgd door Es, de Vos, die “het Systematisch geven voor het work
dee Ree~en” bebandelt.
N~dat Es. F. IL Rossouw nog gosproken had, voornamelijk met bet oog op
den arboid aan kinderen tot hunne bekeering, wordt gezongen Psalm 105: 5.
Vs. l3osman van Pre.
Thans wordt aan den Wel-Eerw. Heer H. l3osman, Predikant te Pretoria, volgens
besluit van gisteren, gelegenheid gegeven om de Vergadering toe te spreken, waarvan
hij gebruik maakt orn de Transvaal der Vergadering te schetsen nit een opvoedkundig,
godsdienstig en kerkelijk oogpunt.
Na doze toespraak rieht do Voorzitter een hartelijk woord tot hem; gaat vervol
gene voor, in bet gebed, waarin hij bijzonder aan de Transvaai gedaehtig is; en laat
zingen Gezang 52: 9.
Eindelijk spreekt nog Es, 0. W. Stegmanu, sen.
Naar aanleiding van hot behandelde onderwerp: “Het Systematisch Werken,”
levert do Predikant van Stellenboech eon voorstel in dat betrekking heeft op het ver~
krijgen van zekere statistieken, do behandeling waarvan uitgesteld wordt tot bij do
overweging van No. 130 van het O~twer~.
Doze zitting wordt gesioten me~ bet zingen v~u Gezang 1: 4.
F1~aut1ee1eCoiunii~siC
Na de pauze benoomt do Vooizitter hot personeel dci’ Commissie waartoe gisteron
is besloten, tot hot uitbrengen van advice over hot versterken van zekere in bet voor
stel gonoemde fondsen, ale volgi: “Dc Piedikanten van Cradock, Wellington, Lady
Grey en Alexandria, on den eersten Orderling van Kaapstad”
Theologiseli Sernina~iNo. 8 van hot Rapport der Commi~ie over bet Tlieologisch Seminai’ium woidt
,raDiscus’o ~OOit nu bosproken.
Cara&orimo.
AftreRet beveelt aan dat bet vooretel van den Predikant van Cradock, No. 60 van hot
thug ~an Leden
Ontwerp, worde aangeuomen, walk voorstel aldus luidt: “ Aan Art. 146, a, worde
toegevoegd ‘eon leeraar, emeritus geworden zijnde, houdt op lid van bet Collegie te
zijn. Rij gelegenheid. van elke Synodale Vergadering zullen twee der niet-offieieeie
loden aftreden, eon van welke weder verkiesbaar zal zijn. Do aftreding geschiedt
bij loting.’
Op voorstel van den Predikant van Cradock, ondersteund door den Scriba, wordt
deze aanbeveling aangenomen.
No. 9 betreft No. 77 van bet Ontwerp, waaromtrent de Commissie bet voor en
tegen noemt.
At3rniie~cxsrnen
Do Predikant van Somerset Oost die dit Bescbrijvingspnnt heeft ingezonden,
Selirif e j1r alleen? liclit hot toe, en doet bet volgende voorstel, dat door den Predikant van George
ondorsteund wordt: “Art 156 worde dus veranderd dat bet Admissie-examen tot bet
Seminariuin afgenomen wordt door eene Commissie, en wel door middel van op
schrift gebrachte vragen.”
Do discussie over dit voorstel d~urt nog voort, als bet tijd is 0th te adjourneeren.
VerbeterdeZan~wij.
Do Cdmmissie over Verbeterde Zangwijzen rapporteert dat do Hoer J. S. de
Villiers morgen in do stad zal wezen om te voldoen a~n het verzoek dci’ Vergadering,
blijkeus bet besluit van eergisteren~

Sysb~matiseh Werken.

—

Daar hij met den namiddagtrei~a weder vërtrekk~n’ thoet, bësluit do Verga~1ering
hem morgen ochtend te 11 ure te ontvangen met do leden van het koor.
Afwezig zijn geweest de Predikant ~ian~ St. Stepheus, ~
do Onderlingen van
Swellendani, Wellington en Hopefield.
Na het lezen der Kladnotulenwordt hot dankgebed gedaan door den ~Ouderling
van Oudtslioorn.

ACHTTIENDE~ZITTING
Donderda~, den 4%en Jl~ouember, 1880.

Be Preclikant van ]3arkly doet het gebed, ~aarna do Seriba de notulen leest, die,
na goedkeuring, onderteekend worden.
Eene motie van ordo, door den Predikant van ilitenhage, ondersteund door den
Ouderling van Victoria West, vragende om de nälñiddagzittjngen een haif-nur vroeger
to doen aanvangen, wordt door de .Vergaclering aangenornen.
Be discussie over No. 77 van het Ontwerp w~dt voortgezet,
Vooraf echter leest de Voorzitter do volgende amendernenten, die ter tafel zijn Theo1ogischs~mju~~j
gelegd, te weten: Door den Assessor, onder~teu~d door den Ouderling van Suther
land: “Er worde geene veraudering gemaakt~ in do wijze van examineeren,”
Door den Predikant met den Otiderling van Montagu: “Daar het Admissie
examen zoowel bij schrift als bij monde, en wel voor hot meerendeel bij schrift plaats
vindt, zoo oordeelt do Vergadering het niet wenschelijk hieromtrent een verandering
te maken.”
Boor den Ouderling van Murraysburg, met den Predikant van Cradock: “Deze
Vergadering benoeme eene Commissie oin nog staande do Synode hot Besclirijvings
punt thans in discussie te overwegen en haie bevincling aan deze Vergadering zoo
spoedig inogelijk voor te leggen. Moelit zij niet gereeci zijn om zulks binnen (lien
tijd nog to doen, dan blijve do Qommissie bestaan en brenge haar rapport bij do
aanstaande Synode in.”
Na repliek door den voorsteller blijkt bij de stemming dat hot amendemeut van ~ mm 0
den Predikant van Montagu met 85 tegen 29 steinmen is aangenornen,
melJr alngei en~m
No 10 van hot Rapport der Commissie over hot Theologiech Seminarjum ban- Veni ~l~ngvte
dolt over No. 78 van het Ontwerp, en b~veelt aan dat bet voorstel van de Westelijke amen.
Comniissje van hot Admissje-exainen daariui vervat, wordt aangenomen, weik voorstel
aldus luidt: “Met hot oog op hot aantal vakken, die bij dit examen in aanmerking
komen, besluit de Commissie bij do Synode aanzoek to doen om vrijheid dat zij waar
dit gewenscht wordt, hot examon zóó moge verdoelen dat hot onderzoek in eenige
vakken wordo ingestold eon jaar v6ór dat ãë candMaat tot de Kweekschool wensch~
toegelaten to worden,—blijvondo hot ovsriget~ot, h~t volgende jaar.”
De Predikant van Lady Grey, ondersteund £loor dien ~van Cradock, stelt nu voor:
“Beschrijvingspunt No. 78, worde ~n eon Commissie opgedragen, ten einde advies
aan do V~rgadering voor to leggen.”
Do Assessor, met den Predikant v~n Prins ‘Albert, dient daarop dit amendernent
in: “Hot voorstol wordo aangenomçn; ~n aan do Commissje van hot Adinissie
oxamen worde het overgelaten do vakk~n te verdeelen.”
Do Predikant van Pearstowu, ond~rsteund door dien van Maraisburg, heeft nog
dit amendement; “Hot examon worde, als ~voorheen, in zijn gelieel afgenomen”
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Voorstol van don As505501 aftngenomen.

Do Vergadering vereenigt zich met het amendement van den Assessor, met 76
tegen 21 stemmen.

De Predikant van Lady Grey verzoekt aanteekening dat hij in de minderheid
gestemd heeft.
Vesbeterdo Zangwijzen
Daar het flu elf tire is, heeft de Vergadering, volgens besluit van gisteren, de
DeHr. J. S. deyilliers gelegenheid om, door de vriendelijkheid van den Heer J. S. de Villiers, eenige cler
voorgestelde Verbeterde Zangwij zen te hooren zingen.
Thoologiseli Seminar1Na de pauze wordt de diseussie over het Rapport der Commissie over het Theo
urn. Discussie voolt.
gezet.
logish Seminarium voortgezet.
No. 79 van het Ontwerp, dat voorstelt den tijd voor het afnemen van het Admis
sie-examen te bepalen in October of November, en dat in het rapport aanbevolen
wordt, wordt teruggetrokken, omdat tie Universiteit eene verandering heeft gemaakt
in hare tijdsbepaling voor het afnemen van het B.A. examen.
In een andere paragraaf van hetzelfde No. beveelt de Commissie, op grond van
No. 80 van het Ontwerp, de aanvulling van het ontbrekende personeel der Westelijke
Admissie-examen Commissie aan.
Deze aanbeveling geeft aanleiding tot een voorstel van den Predikant van
Robertson, ondersteund door dien van Alexandria, dat aan het slot van Art. 156 (1)
de woorden toegevoegd worden, “die bestaan zullen elke uit zeven leclen.”
Met dit voorstel vereenigt zich de Vergadering.
No. 11 van dit rapport wijst op het wenschelijke van verdere bepalingen omtrent
de voorbereidende studien dergenen die in den vreemde voor onze Kerk studeeren.
Na gehoudende discussie wordt besloten dit punt terug te verwijzen naar de
Commissie, met verzoek om, met het oog op die discussie, een bepaald voorstel aan
tie Vergadering aan te bevelen; en den Predikant van Lady Grey aan hare leden toe
te voegen.
VerboterdeZaugwijzou
Het Rapport der Commissie ter Verbetering van Psalm en Gezangwijzen wordt
nu behandeld.
Be Predikant van Noorder Paarl, ondersteund door den Ouderling van Stellen
bosch, doet flu dit voorstel: “Be Vergadering aclit het niet raadzaam tot de voorge
stelde nieuwe uitgave onzer Psalmen en Gezangen, met veranderde zangwijzen, vier
stemmig gerangschikt, te besluiten, zonder vooraf tie gemeente te raadplegen; en
draagt het mitsdien op aan tie verschillende Kerkeraden, om het gevoelen hunner
respective gemeenten desbetreffende te vernemen, en daarvan versiag te doen aan de
Ringen waaronder zij sorteeren, zullende de Ringen gehouden zijn hieromtrent te
rapporteeren aan de eerstvolgende Synodale Vergadering; en clraagt het intussehen
aan tie bestaande Commissie op, om, samen met de Heeren Be Villiers, een vijftig of
honderd. Psalmen en Gezangen met verbeterde wijzen als een proef uit te geven, op
kosten van de Synode, en tegen bestaanbaren prijs verkrijgbaar te stellen.”
Be Predikant van Lady Grey, ondersteund door dien van Riebeek West, wil als
amendement: “Dat tie dank der Vergadering aan de Commissie en aan tie Heeren Be
Villiers betuigd, en dat het aan de Commissie opgedragen wordt do nieuwe zangwijzen
in een afzonderlijken bundel, met of zonder woorden, als eene proeve uit te geven.”
Aan tie discussie nemen deel tie Predikanten van Noorder Paarl, Tulbagh, George.
Lady Grey, de Assessor, tie Actuarius, de Scriba, de Predikanten van Cradock, Uiten
hage, Alexandria, Robertson, Groenepunt, Graaff-Reinet en Montagu, en tie Ouder
lingen van Stellenbosch, Britstown, Alexandria, Middelburg en Victoria West.”
Voorstol vo~n Ds. Ross
By tie stemming wordt het amendement met een groote meertierheiti aangenomen.
aangenomon.
Do Voorzitter bericht dat tie Ouderling van Swellendam, van wege huiselijke
omstantiigheden, met verlof, de Vergadering heeft verlaten.
-
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Afwezig zijn geweest de Predikant van Maclean, en de Onderlingen van Welling.
ton, Hopefield, Durban en Maraisburg.
Na het lezen der Kiadnotulen wordt het dankgebed gedaan door den Predikant
van Noorder Paarl.

NEGENTIENDE

ZITTING.

T7rijdaq, den 5den November, 1880.

Na gebed door den Predikant van Victoria en Peddle worden de notulen der
zitting van gisteren gelezen, goedgekeurd en onderteekend.
Verlof om huiswaarts te keeren wordt verleend aan de Ouderlingen van Dord
recht en Hopefield.
Nos. 53 en 55 van het Ontwerp die beide dezelfde zaak betreffen, namelijk de Vermeerderjngvan den
vermeerdermg van ouzen Gezangbundel, zijn nu aan de orde.
~t~i
~ getrokken.
Gezangbundel.
Voor
Na eerie discussie waaruit blijkt dat de gevoelens der leden zeer uiteenloopend
zijn, wordt het voorstel met de daarop ingediende amendementen, met toestemming
der Vergadering teruggetrokken.
No. 54 van het Ontwerp wordt door den Predikant van Graaff-Reinet toegelicht
die, ondersteund door dien van Burgersdorp, zijn Beschrijvingspunt als voorstel
indient, aldus luidende: “De Synode benoeme eerie Commissie die zorgen zal voor
eerie of meer uitgaven van al de Psalmen en Gezangen, die, wat druk, band en muziek
aangaat, zoo veel mogelijk beantwoorden zullen aan de behoeften ouzer gemeente.”
Met eenparige stemmen wordt dit voorstel aangenomen.
De Actuarius wordt als Voorzitter dezer Coinmissie benoemd, met volmacht om Commjesje benoemd,
de twee overige leden te kiezen.
De Commissie over het Theologisch Seminarium aan welke het gisteren opge- Legitimatievaupredi.
dragen was, naar aanleiding van hare aanbeveling, onder No. 11 van haar rapport k~~ten,
een bepaald voorstel voor de Vergadering te leggen, levert flu haar versiag in, en
beveelt aan dat Artikel 188 aldus veranderd worde: dat op pagina 73 achter de
woorden dat z~j te lezen zal staan “al de aldaar vereischte studiën en examina hebben
volbracht, enz ;“ en dat aan het woord Pre$byterium gevoegd zal worden: “en ook
beroepbaar zijn in de Kerk, waarin zij tot de bediening zullen zijn toegelaten.”
De voorgestelde verandering wordt door de Vergadering goedgekeurd.
Op grond van eerie verdere aanbeveling van dit rapport, besluit de Vergadering Jongelingen die eldere
op voorstel van den Scriba, ondersteund door den Predikant van Stellenbosch: “dat studeeren.
jongelingen van hier gaande om elders te studeeren voor de Evangeliebediening in
onze Kerk van dit hun voornemen aan den Actuarius kennis zullen geven.”
Een voorstel van den Predikant van Robertson gisteren ingeleverd, wordt, omdat Proponents.examen,
het in nauw verband staat met het onderwerp dat nu is afgehandeld, namelijk het
Theologisch Seminarie, dadelijk besproken. Ret wil dat in Artikel 175, a, (1) de
woorden ~n Ilet Latifn zullen worden weggelaten,
Na eenige discussie wordt de volgende wijziging door den voorsteller aan de hand
gegeven en door den Predikant van Graaff-Reinet ondersteund, “dat achter het
woord Latifn zal ingevoegd worden oJ in hct Hollaizc/~c,~,” door de Vergadering
aangenomen.
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Nu ~ordt gelezen cell nader Rapport der Commissie, benoemd om naar aan~
leiding van de gevoerde disoussie over No. 15, van het Ontwerp een voorstel aan de
Comniissie.
Vergadering voor te leggen.
De voorstellen door de Predikanten van Oudtshoorn en Graaff-Reinet bij die
gelegenheid ingeleverd worden nu met verlof der Vergadering ingetrokken, zoodat
sleclits bet amendement van den Predikant van de Noorder Paarl, ondersteund door
dien van Durban, overblijft: “Daar de zaak van zulk eeri teederen en tevens gewich
tigen aard is en wij geen genoegzaam licht daarin hebben, zoo besluit deze YergaJe
ring geen stap in bet onzekere te doen, te meer daar de bestaande Wetsbepalingen
voorziening maken ingeval leeraren zich komen te ontgaan in leer of wandeL”
Ms amendement hierop, stelt de Predikant van Burgersdorp, ondersteund door
dien van Robertson, flu voor: Het Rapport der Commissie worde aangenomen, aldus
luidende :—
1. Wanneer er zonder bepaalde klacht tegen de leer of den wandel van een leeraar
ontevredenheid heerscht in eene gemeente, zal bet de plicht van den Kerkeraad zijn
cm alles in zijn vermogen aan te wenden om den vrede te herstellen. Acit hij,
(Kerkeraad) bet noodig, dan zal hij de huip van een of twee leeraren ten genoege
der betrokkene partijen mogen inroepen.
2. Zoo echter de vrede niet hersteld wordt en twee derden der leden van zooda
nige gemeente zich wendt tot den Ring, waaronder zij sorteert, of de Ringscommissie,
met de bezwaren der gemeente, zoo zal de Ring of de Ringscommissie een behoorlijk
onderzoek instellen en in den geest der broederlijke liefde trachten te oorzaken der
ontevredenheid uit den weg te ruimen.
8, Zoo deze onderhandelingen niet tot een gewenschten uitslag leiden en de moei
elijkheden blijven voortduren tot schade der gemeente, dan zal de Ring verdere maat
regelen nemen naar den eisch der omstandigheden, hetzij door de gemeente in de
bediening der genade middelen te gemoet te komen, hetzij door pogingen aan te wen
den, om onder billijke bepalingen den band tusschen leeraar en gemeente los to maken.
4. Indien eene of beide der betrokkene partijen zich verongelijkt achten door de
beslissing des Rings, zoo zal men zieb met zijne bezwaren kunnen wenden tot de
Synode of de Synodale Commissie, die naar bevind van zaken zal bandelen.”
V9oj~te1 van de CornMet dit amendement vereenigt zicb de groote meerderbeid der Vergadering.
misdo aaugeilOmefl.
De Predikant van Durban verzoekt aanteekening van protest tegen dit besluit,
en de Predikant van Kaapstad, dat bij in de minderheid gestemd beeft.
Adtc van Waarborg.
Dc Commissie, benoemd op grond van No. 31 van bet Ontwerp om eene concept
acte van waarborg (Art 45) op te stellen legt baar rapport ter tafel, waarin twee ver
sebillende vormen worden voorgesteld, waarvan men zicb, naar gelang van omstam
digheden, kan bedieneii, en waarin tevens bet gevoelen uitgesproken wordt dat eenen
Ring vrijbeid beboort to worden gelaten om ook een voldoenden waarborg in anderen
vorm, des verkiezende, te erkennen.
Dit rapport wordt door de Vergadering goedgekeurd, met de bepaling dat beide
vormen acbter in bet Wetboek zullen worden geplaatst, met hot uitgesproken gevoe
len er bij.
Do Vergadering besluit dat de Rapporten der Commission over do Normaalscbool,
de Zending en bet Schoolwezen gedrukt zullen worden, met do daarbij beboo
rende stukken.
Wordt gelezen Rapport van den Scriba en Pr~ses van den Burgersdorpschen Ring,
waaruit blijkt dat al de Afschriften van de Registers der gemeenten van then Ring in
bet Archief te vinden zijn, uitgenomen dat van bet Lidmatenregister der gemepnte
Tarkastad voor 1876.

Ontevredenhoid eener

~

-
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Be Vergadering besluit ann deze gelneente te verzoeken door middel van den
Seriba des Rings, het ontbrekende Afsehrift den Archivarjus Synodj toe, te zenden.
Nos 73 en 74, zijude van sooitgeliiken inhoud om namelijk bepaalde hand~
e1di~bu~Aau
leithngen voor de aanneming en lidmaten vast to stolen, worden tegelijk besproken. Ouderling J~ Kr~ge.
Na toeliehting door den Ouderling van Stellenbosch stelt hij, ondérsteund:
door den Predikant van die gemeente, voor: “dat cand.idaten voor do ~anneming
den ieidelbergschen Cateehimus goed zullen kennen.”
Dc Predikant van Co1es1~erg, ondersteund door den Scriba, levept, dit amonde
ment in: “Ten opzichte van J3esehrijvingspunt 74 worde do Kerkeraad van
Stellenboseh verwezen na~r Artikel 52 (5) en Artikel 120.
Do Vergadering neemt dit arnendement nan.
Daar No. 75 reeds afgehandelcl is, wordt No, 76 besproken, vragende om cone
nadere verkiaring van Artikel 133.
Do Predikant van Prins Albert, de inzender, somt de moeilijkheden op, die
zich aan hem, in verband met dit Wets Artikel hebben. voorgedaan. Nadat hij do
antwoorden van eenige leden had aangehoord verklaart hij zich genoegzaam inge..
licit, en trekt zijn voorstel in.
Na de pauze wordt, daar do hierop volgende Nos. van het Ontwerp of reeds Legitimati~vau Prodi.
zijn afgehandeld Of naar CommissiSu verwezen, hot verzoek der Vrijstaatsehe Synode, ~
onder No. 91, om namelijk stappon to nemen, ten einde de legitimatie van Predi- ~
kanten dier Kerk door de onze te doen erkend worden~ in overweging genomen.
Na cone breedvoerige disoussie, waarbij ook de correspondentie tussohen den
.Actuarius en den S3criba van genoemde Synode, deze zaak betreffende, en die van
do loden der Synodale Commissie onzer Kerk over do erkenning van de legitimatie
van den Wel-Eerw. Heer do Jongh van Arkel gelezen worden, liggen or twee
voorstellen ter tafel. I-Jet eerste werd ingediend door den Predikant van Cradoek,
ondersteund door dien van Montagu, en luidt aldus:
“Hot Besohrijvingspunt thans onder diseussie worde ~n handen gesteld van
cone Commissie die het in verband met do kerkelijke hepalingen op dit punt, in
ovorweging zal nemen, met do kerkbesturen in den Oranje Vrijstaat hierover zal
correspondeeren,—en ann do volgende Synode rapporteeren~”
Ret andere, hot amendement, werd voorgesteld door den Predikant van
Alexandria, ondersteund door dien vaii Albanie, en is van den volgenden inhoud:
“Dat het den Actuarius opgedragen worde aan do Synode van do Neder
duitsehe G-ereformeerde Kerk in den Vrijstaat to vragen op hoodanige wijze de
legitimafie aldaar plaats vindt, en dat hot antwoord aan de loden der Synodale
Commissie zal worden voorgelegd, terwijl nan doze Commissie volmacht wordt
gegeven om, indien zij do zaak in orde bevindt, die legitimatie in naam ouzer
Kerk te erkennen,”
Do Vergadering verklaart zich voor hot voorstel.
Daar No. 92 blijft ovorstaan, bespreekt de Vergadering Nos. 93, 94 en 95 van Zu~terkerken Depu.
bet Ontwerp tegelijk, hebbende al deze Besohrijvingspunten botrekking op het tatie benoemd.
nauwer toehalen van don band tussehen onze Kerk en do Zustorkerkon in den
Vrijstaat, Natal en Transvaal~
Do Predikant van Montagu, ondorsteund. door dion van George, lovert, na
eenige discussie, dit voorstol in, dat met algemeene stemmen aangenomon wordt:
“Er wordon ~éne of moor deputatien door do Synode bonoomd om do Zustorkerkeu
in die gowesten, aismodo onze Zonding-gomoonten alclaar oen bozoek to brengen;
en aan cone Commissie worde hot opgedragen om daaromt~ent nader aan doze
Synodale Vergadering to rapporteeren.”
.
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Veldprodikers.

De Predikanten Van Montagu, Riversdale en Oud.tshoorn word.en als leden van
die Commissie beuoemd..
Nood
No. 96 wordt door den Predikant van Somerset Oost toegelicht, die daarna,
ondersteund door dien van Stellenbosch, voor stelt: “De Synode wekke cle gemeente
onzer Kerk op bij te dragen ter leitiging van den gelclelijken nood der Kerk van de
Waldenzen.”
Eenpariglijk vereenigt zich de Vergadering met dit voorstel.
Nos. 97 en OS zien beid.en op eene naauwere vereeniging van onze Kerk met
alle Presbyteriaansche Kerkgenootschappen in ons land, en worcien toegelicht door
den Predikant van George.
De discussie duurt nog voort als het tijd. is om te adjourneeren.
Voordat de zitting wordt gesioten richt de Voorzitter eerst een hartelijk
afscheidswoord tot I)s, Aiheit, die heden de Vergadering voor het laatst heeft bij ge
woond, vóór zijne aanvaarding van de betrekkiiig als Veldprediker voor onze
Burgers die naar het oorlogstooneel zullen vertrekken; waarna de Predikant van
Graaff-Reinet hem en zijnen mede-afgevaardigde met bun werk in den gebede
gedenkt~.
De vertrekkende Broed.er bedankt op gevoelvolle wijze, en beveelt zich aand e
voorbidding der Broederen aan.
De Ouderlingen van Victoria West, Van Rhijnsdorp, Amandelboom en van de
beide gemeenten te Calvinia, ontvangen verlof om naar huis terug te keeren.
Afwezig zijn geweest de Predikanten van Namaqualand1 Piquetberg, Tulbagh
en Murraysburg, en de Ouderlingen van St. Stephens en Durban~
Dc Kiadnotulen worden gelezen, waarna bet dankgebed gedaan wordt door
den Ouderling van Philipstown.

TWINTIGSTE

ZITTI~NG.

IV[aanda,ç, den 8sten IVovember. 1880.
Dc Predikant van George doet het gebed, waarna de notulen van laatstleden
Vrijdag worden gelezen en goedgekeurd.
DO Waldenzon. CornDe Voorzitter benoemt Di. A. Murray en J. H. Neethling, H. zoon, als leden
missie benoe~d.
dci’ Commissie tot het Ontvangen der Bijdragen van de versehillende Gemeenten ter
ondersteuning van de Kerk der Waldenzen.
Burgers in den Oorlog
Dc Predikant van Glenlynden, ondersteund door den Ouderling van Stellenbosch,
—Gebedenbosk
stelt als motie van orde voor: “Dat eenige gebeden, door den Hoog-Eerw Professor
Murray opgesteld, en nu aan cle Vergadering voorgelegcl, voor rekening der Synocle
gedrukt worcien, en verspreid ten gebruike van onze Burgers die tot den Oorlog zijn
opgeroepefl.”
De Veigadering vereemgt zich eenparig met dit voorstel, en clraagt bet den
vooisteller op voor het drukken te zoigen
Dc Voorzitter benoemt als leden der Commissie, waartoe in de laatste zitting is
besloten, om in corresponclentie te treden met bet Bestuur der Nederduitsche Gere
formeercie Kerk indeh Vrijstaat, enz., Di. Luckhoff, A. Murray en Dr. Kotzé.
By de hervatting der discussie over Nos 97 en 98 van bet Ontweip, stelt de
Piedikant van Geoige, ondeisteund door then van Wor stei~,. voor “Dat deze
punten worden verwezen naar een Commissie, om de~e zaak te overwegen en in den
loop dezer week een voorstel voor de Vergadering teleggen.”
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Be Vergadering willigt dit verzoek in terwiji de Voorzitter als Leden der Corn
rnissie benoemt de Predjkanten vaii George, Mosselbaai, Robertson en den Scriba.
Baar de op deze Beschrijvingspunten voigende tot No. 110 van het Ontwerp I~erke1iJk Kantoor.
reeds zijn afgehandeld, noemt de Voorzitter Nos. 111, 112 en 113, die alien op dezelfde
zaak doelen, n.l. de Opriohting van een Kerkelijk Kantoor aisnu aan de orde.
Dc Vergadering besluit, op voorstel van den Predikant van Montagu, de behan
deling van dit onderwerp te laten overstaan, tot nadere overweging van de gedrukte
rapporten.
Tot het hoofdstuk “Fondsen “ overgaande, leest de Voorzitter liet Rapport der Fondsen.
Commissie, ter overweging van den geldelijken toestand van het Predikanten
Weduwen Fonds, die in de vorige Synode benoernd was.
Be Vergadering besluit cut rapport op aanstaauden Donderdag morgen te
behandelen,
Nu krijgt de Vergaderiug onder hare aandacht eenige voorsteilen, die op het
Predikanten Pensioen betrekking liebben, waarop de Predikant van Cradock, onder..
steund door dien van George het voigende voorstel doet, waarrnede de Vergadering
insternt: “]3eschrijvingspunten Nos. 114, 115, 116 en 119 en 121, worden behan
deld in verband met het Rapport over liet Predikanten Pensioenfonds.
Nos. 117 en 118 blijvoii overstaan totdat het Rapport der Commissie over do
Zending behandelci wordt, terwiji No. 120 naar do Commissie over het versiag van
den Qu~stor van het Pensioenfonds is verwezen.
No. 122 van hot Ontwerp wordt nu toegelicht door den Predikant van Lady Kerk.1ege~.
Grey, daar de Kerkeraad van deze gerneente daarin verzoeht heeft, “dat eon tarief
van Kerk-leges (Doop-, Aannemingsgeld, enz.) worde vastgestelcl. boven hetwelk
goon Kerkeraad zoodanige golden bopalen mag.” Ondersteund. door den Ouderling
dier gemeente stelt hij voor: “In Art~ 28 worde na Kerlceraacl ingelaselit: mits
niet to bovengaande: voor Doopsregistratie ~iei~ shillings, registratie van Aanneming
~ieiz shillings en registratie van Ihiwelilken £1 1 Os.”
Na eenige discussie verklaart do meerderheid. zich tegen dit voorstel.
Be Vergadering gaat flu uiteen orn te 2 uren aan de Normaalschool bijeen te
komen, ten einde den leden gelegenheid to geven orn doze Iuriehting in working
te Zion.
Na do pauze treedt do Vergadering in overweging van hot Rapport der Corn- Verdeeling deriUiigeu
missie, orn cone betere verdeeling der Ringen voor to stellen.
Be Predikant van Montagu lioht do in hot rapport voorgestelde verande
ringon toe; en geeft aan do hand, dat dit rapport bij wijze van Cornit&Gene..
raal door do Vergadering zal worden behandeld, welke wenk wordt opgevolgd,
Voorloopig worden alzoo de voigende besluiten genornen :—
Eat do Ring van Kaapstad. zal samengesteld zijn, zooals door do Commissie is
voorgesteld.
Dat do Ring van Paarl zal bestaan uit de gemeenten door de Commissie
genoernd, met uitzondering van Piquetberg.
Dat d.c Ring van Clanwilliarn bevatten zal de gemeenten door d.c Commissie
aan de hand gegeven, met uitzondering van Sutherland, en dat aan dezen Ring
zullen wordon toegevoegd do gemeenten Piquetberg en Porterville.
Dat do aanbeveling van de Commissie betreffende de samenstelling van den
Ring van Tulbagh zal worden goedgekeurd, met vervanging van Porterville door
Sutherland.
Dat de Ring van Swellendam besta, zooais door do Commissie aanbevolen, en
evenzoo ook de Ring van Beaufort.
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Afwezig z~jn geweest de Predikanten van Philadelphia, Namaqualanci, Somer
set West, Murraysburg, Noorder Paarl, Jansenville, Hopefield, Durban, Tulbagh,
Maclean, Richmond, Dordrecht, Robertson en l3eanfort West; en de Ouderlingen
van Simonsstad, Willowmore, St. Stephens, Wellingtor, Ceres en Stei~tlerville
Dc Kladnotulen worden gelezen en het dankgebed gedaan door den Ouclerling
van Victoria en Pedclie.

EEN-EN-TWINTIO STE

ZITT1NG.

Dinscla~q, de~ 9den November, 1880.
Na het gebed door den Prethkant van Ceres, worden de notulen der Zitting
van gisteren goedgekeurci. en ondeiteekend
Dc Vergadering gaat flu voort, evenals als gisteren in Comité-Generaal,
Verdeehng der Ringen
met de overweging van het Rapport der Commissie over eene betere verdeeling
der Ringen.
Voorloopig worden de volge~ide besluiten genomen :—
Eat de Ring van George zal sameugesteld zijn, zooals door de Commissie
aanbevolen.
Dat onder then van Graaff-Reinet, in plaats van do gemeenten Uitenhage en
Ruinansdorp, gesteld zal worden de gemeeiite Somerset Qost.
Dat tot then van Colesberg zullen. behooren: de gemeenten door de Commissie
genoemd, behalve die van Prieska, welke bij dien van Beaufort wordt gevoegd.
Eat de Ring van Albanie zal samengesteld. zijn, zooals door d.c Commissie
aangegeven behalve dat Somerset Oost vervangen. wordt door Uitenhage en
Humansdorp.
Eat die van Burgersdorp de gemeenten zal bevatten, die door de Commissie
daaronder geuoemd zijn.
Ret Comité-Generaal wordt nu opgeheven, terwijl de Vergadering dade
lijk overgaat tot do overweging der besluiten die gisteren en heden met betrekkiug
tot de indeeling der respectieve Ringen voorloopig genomen ziju.
Zij bepaalt nu dat er voortaan do volgende Ringen zullen bestaan, samenge
steld gelijk hieronder genoemd.
RING VAN KAAPSTAD :—Kaapstad, Stellenbosch, Somerset West, Durban,
Wijnberg, Franschhoek, Simonsstad, St. Stephens, Philadelphia en Groenepunt.
RING VAN PAARL :—Paarl, Zwartland, Wellington, Ropefield, Darling, Riebeek
West, Riebeeks Kasteel, Noorder Paarl en Moorreesburg.
RING VAN CLANwnLIAM :—Clanwilliam, Piquetberg, Calvinia, Namaqualand,
Calvinia II, Van Rhijnsdorp, Amandelboom en Porterville.
RING VAN TULBAGH :—Tulbagh, Caledon, Worcester, Robertson, Montagu,
Cores, Sutherland, Vllhiersdorp en G~udini.
RING VAN SWELLENDAM :—Swellendam, Riversdale, Bredasclorp, Napier,
.

Lad.ysmitb, Heidelberg en Barryda~e.
RING VAN BEAui~’oRT :—Beaufort, Richmond, Victoria West, Fraserburg,
Murraysburg, Carnarvon en Prieska.
RING VAN GEORGE —George, Puns Albert, Mosselbaai, Knijsna, Oudtshoorn,
Willowmore, Umondale en Calitzdorp
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RING VAN GRAAFF-REINET :—Graaff•Reinet, Cradock, Jansenvifie, Aberdeen,
Pearston, Steytlerville en Nieuw Bethesda.
RING VAN COLESBERG :—Colesberg, Middelburg, Hoopstad, Hanover, Philips
town, Britstown, Kimberley en Du Toit’s Pan.
RING VAN ALEANIE :—litenhage, Somerset Oost, Glen Lynden Albanie,
Stockenstrom, Humansdorp, Alexandria, Maclean, Greykerk en Victoria en
Peddie.
RING VAN BURGERSDORP :—Burgersdorp, Aliwal Noord, Queens Town, Dord
rëeht, Lady Grey, Tarkastad, Barkly, Steijnsburg en Maraisburg.
Dc vraag ontstaat nu, wanneer de thans aangenomen veranderingen zullen Wan~eer d~i v~irand&
in werking treden.
ringen in werkiug tre
De Predikant van Montagu, ondersteund door dieu van Glen Lynden, levert
hierop dit voorstel in, waarmede de Vergadering zich vereenigt: “Het worde aan
eene Commissie opgedragen om de regeling der bijzonderheden, voortvloeiende uit
de gemaakte veranderingen in de verdeeling der Ringen aan de Vergadering voor
te stellen.”
Ms Leden der Commissie worden benoemd do Predikanten van Albanie,
Montagu en Tulbagh.
Het Rapport der Commissie om do beste vormen van Doop en Lidmaten Regis- Dpop en Lidmaten Re
ters voor de gemeenten onzer Kerk, enz. der Vergadering aan te bevelen (No. ~ gisters.
van het Ontwerp), wordt gelezen. De behandeling daarvan wordt uitgesteld, tot
dat de loden de gelegenheid zullen hebben gehad, om. de aanbevolenvormen eerst
in te zion.
De Commissie over de Beschrijvingspunten, die op maatregelen ten gunste Matigheids-genoot
van Matigheids- en Afschafllngs-genootschappen aandringen, levert haar rapport sehap Rapport der
in, dat gelezen wordt, te zamen met eene memorie van den Uitvoerenden Raad
der Orde van Goede Tempelieren aan do Synode gorieht.
Na de pauze wordt dit rapport overwogen.
No. 1 spreekt het gevoelen uit “dat de tijd thans daar is, dat de Kerk meor
bepaalde pogingen aanwende, ter bestrijding van de zonde van dronkensehap,”
waarmede de Vergadering instemt.
No. 2 besproekt Nos. 50 en 51 van het Ontwerp en beheist hot volgende voor
stel :—“ De Synode bopale, dat er eene Algemeene Matigheids-Commissie voor de
Kerk benoemd worde, bestaand.e uit leden, uit elken Ring gekozen, wier work het
zijn zal om in de gemeenten behoorende tot de respoetieve Ringen, al naardat het
begeercl en vereischt wordt, in verstandhouding met do Kerkeraden, Matigheids
of Afschaffings-genootschappen opterichten, volgens zekere bepalingen door haar
te maken, of bestaande Vereenigingen van dion aard zooveel mogelijk to onder
steunen, en op andore wijze do zaak te bevorderon. Ten einde aan hot boven
staande te voldoen, zal dat Lid des Rings, dat Lid der Commissie is, van zijne
bevincling en werkzaamheden in elke gemeente, bij den Ring versiag moeten doen.
Voorts zal do Algemeene Commissie aan do Synode eon geregeld rapport van häar
work moeten voorleggen.”
Op ecu voorstel van den Predikant van Hoopstad, onclersteund door dien van Aanbeveling dee Corn
Swellendam, wordt doze aanbeveling door do Vergadering goedgokeurd.
music goe ge enic.
No. 3 handelt over No. 47 van hot Ontwerp waarin gevraagd wordt: “Welke Goede TempeHeren,
houdrng verlangt do Synode, dat do Leeiaren en Loden onzer Keik aannemen
zillion ten opzichte van de Goode Tempehoren ‘?“
Op voorstel van den Predikant van Hoopstad, ondersteund dooi then van
~eorge, besluit de Vergadering eénparighjk “dat het laatste gedeelte van hot
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Rapport der Commissie op dit punt aangenomen worcit, to weten, dat de Synode
tot het aannemen van eene bepaalde godragslijn tegenover do Orcie cler G-oede
Tempeieren niet besluite.”
De door de Commissie heden morgen aanbevoleri vormen voor do Registers
worden door de Vergadering aangenomon.
Afwezig ziju geweest de Predikanten van Somerset West, Beaufort West,
Philadelphia en Burgersdorp; en de Ouderlingen van St. Stephens, Napior en
Cores.
IJe Kiacinotulen worden gelezen en hot dankgebed gedaan door den Predikant
van Maraisburg.

TWEE~EN-TWINTIGSTE ZITTING.
Woen$cla,9, den lOden November, 1880.

Commi~sie over do
Dronkenechap. Disenesie voOrtgezet.

Do Vergadering komt to haif-drie nrc bijeen, daar zij volgens besluit van eene
vorige zitting, heden morgen gehoor heeft gegeven aan do uitnoodiging van
leeraren en waardighoids bekleeders van ondersoheidene Christelijke Kerk~enoot
schappen in deze stad en omstreken, om hen lot ontbijt en brooderlijk ouderhoud.
to ontmoeten.
Ret gebed wordt gedaan door den Ouderling van Colesberg.
Daarna worden do notulen der Zitting van gisteren gelezen, goedgekeurci en
onderteekend.
De Vergaderiug zet do behandeling voort van hot Rapport der Commissie
•tr~•p d~ Dvrnik~~ ~
De Voorzittor benoemt den Predikant van George als Voorzitter der A1ge~
meene Matigheids Commissie, waartoe gisteren is besloten en draagt hem vorder op,
do overige loden dozer Commissie to kiezen, en aan do Vergadering voor to dragon.
No. 4, van bovengaand rapport maakt bekend, dat do Voorstoller van No. 48
van hot; Ontwerp dit zijn Beschrijvingspunt vorzoekt terug to trekken, waartoe do
Vérgadoring do gevraagde vergunning verleent
No 5, beveelt aan, met botrekking tot do vraag in No. 46 van hot Ontwerp,
aldus luidondo: “Roe moeten loden onzer Kerk besehouwd en behaudeld wor
den, die zich vrijwillig bij do Goode Tempelieren aansluiton, en daarna ontrouw
worden aan hunne plechtige verbintenis 9” dat do Synode hot aan elken Kerkeraad
overlaten zal to bandelen naar do kennis, die hij van do zaak draagt en zooals hij
in oonig ander goval van verbroking van dergelijke vorbintenis handelen. zou.”
Do Predikant van Cradoek, ondersteund door den Ouderling van Maraisbarg,
doet nadat eonigo inliehtingen waron gogevon, dit voorstel: “Do aanbeveling der
Commissie worde goedgekeurd, met deze bijvoeging, Do respectieve ~erkeraden
wordon verwezen naar Art. 219 der Kerkolijke Wet.”
Do Predikant van Montagu, ondorsteund door dion van Stollenbosch, wil als
amendement, hot volgende: “Daar or goon bepaald goval voor do Vergadering is
gebraeht, zoo late zij doze vraag onbeantwoord.”
Na cone breodvoerige diseussie veroenigt de V~’rgadering zich met hot amon~
dement.
No. 6, dat naar No. 49 van het Ontwerp verwijst, geeft aan de hand, “Dat
do aan te stellen Matigheids Commissie de wenken in dit Besohrijvingspunt
‘-‘
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gegeven,~dat er namelijk eene Conferentie van Leden der Synode, die in deze zaak
belaugstellen, gehonden zal worcien, ter bespreking van de zaak der Afschaffing en
ter beraming van doeltreffende maatregelen, om de zonde van Dronkensehap in one
land te bestiijden—in acht neme, en eene vergadering houde voor het sluiten der
Synode,”
De Vergadering vereenigt sick met doze aanbeveling.
Riermede is hot rapport afgehandeld. Do dank dci’ Vergadering wordt hierop
aan do Commissie betuigd voor hot werk door haar in doze zaak gedaan.
Re Voorzitter brengt flu ter sprake No, 92 van hot Ontwerp, dat ecu versook van Admissie-ezamen in
do Synode van de Noclerduitsche Gereformeerde Kerk van den Vrijstaat bevat: dat den Vnjstaat.
hot Aclmissie~oxamen tot hot Theologisch SemiDarium, door die Kerk ingesteld en
ingericht volgons do eischen onzor Korl:elijke Wetten, als zoodanig door onse Kerk
sal worden erkend.
Nadat do Moderator den stool voor den Assessor had geruimd, lieht hij dit
voorstel toe,
Do Preclikant van Riebeok West, onde~steund door dion van Robertson, levert
hierop dit voorstel in, dat door do Vergadoring aangenomen wordt: “Deze Hoog
Eorwaarde Vergadering autwoorclde, Ja! het Exarnen sal erkend worden, zoo het
ingericht wordt naar do eischon onzor Kerk in de Kaapkolonie.”
Do Voorzitter neemt nu wederom den stool in, en beuoemt het personeel van de
volgende Commission, t.w, :—
VOOR DR WE5TELIJKE CoMMIssIE tot hot Afiiemen van hot Admissie-examen tot het Admije:exa~ien,_
Theologisch Semmarium :-~—A1s Primaru, Re. McGregor, Dr. S. Hoimeijr, Dr. Kotze, Commissien benoemd.
Di W. Murray, Robertson, J. C-. J. Krige en C-. van de Wall; en ale Secundi, Di,
Steijtler, S. J. du Toit, de l3eer, Lückhoff, do Vos, Viok en Rabie.
VooR DR OOSTELIJKE COMMISSIE :—Als Primarii, Di. Ross, J. H. Hofmeijr,
Cormack, C-. W. Stegmann, jr., Alhoit, C. Murray en J. Albertijn; en ale Secundi,
Di. du Plessis, C. F. J, Muller, C-. W. Stegmann, Sen., Gray, van Velden, A. A.
Louw en 13. 13, Keet.
Voor do Commissie tot hot Afnomen van hot Proponents-examen :—Alg Primarjj, Propo~e~ts.examen_
Dr. Faure, Di. A. Murray, J. H. Neethhng, H. soon, A. Steijtler, Dr. Reitz, Di. 0-. Commissie.
van de Wall en Luckhofl’; en ale Secundi, Dr. Kotzé, Rn Hofmeijr, en Di. McGregor
en Rabie.
Re Preclikant van George wenscht ontslagen te worden ale Secundus van de
Oostelijke Acimissie-examen Commissie; dock de Vergadering weigert de gevraagde
vergunning te verleenen.
Aanteokening van protest tegen cut besluit wordt hierop door dit lid verzocht.
Re Vergadering gaat, na lezing van het Rapport dci’ Commissie voor de Buiten- Buitenlandseho Zen.
landsehe Zending, over tot de behandeling van de Aanbevelingen der Commissie over din Rpport der
dit Rapport, en de Beschrijvingspunten die op de Zending betrekking hebben.
Daar paragrafen 1, 2 en 3 geene bepaalde voorstellen beheizen, of aanleiding
daartoe geven, wordt paragraaf 4 besproken, en de aanbeveling daarin vervat aange..
nomen: “Dat den ouders in de Kerk hunne heilige verplichtingen om hunne kinde
ren tot ‘s Heeren werk af te staan, door middel van den Herderlijken Brief op het
hart worden gebonden.”
Paragrafen 5 en 6 worden besproken, doch leiden tot geene bepaalde besluiten.
Afwezig zijn geweest dc Predikanten van Philadelphia en Beaufort West, en de
Ouderlingen van St. Stephens, Ceres, Middelburg en Napier.
De Kladnotulen worden gelezen, en het dankgebed gedaan door den Ouderling
van Montagu.

DRIE~ENDTWINTIGSTE

ZITTING-.

Doaderday, den llden November, 1880.
Na het gebed door den Predikant van Fraserburg worden de notulen der zitting
van gisteren goedgekeurd en onderteekend.
S1uitit~g a~ Synode—
De Predikant ivan Britstown stelt als motie van orde voor: “Dat de Synode
Wanneer?
heden bepale dat hare zittingen op aanstaanden Donderdag, den l8den dezer, zullen
gesloten worden”
Na eene korte discussie, vereenigt zich de voorsteller met de aanbevehng dat de
Veigadering tiachten zal op aanstaanden Maandag den dag der sluitmg te bepalen
Zcndingzaak—Discus
Do discussie ovei het Rapport dei Commissie over do Zendmgzaak wordt
sic voortgezet
vooitgezet
Griqua~tad
Het in paragraaf 7 vermelde wordt met blrj dschap door de Vergadering vernomen
Paiagraaf 8 bespieekt No 83 van het Ontwerp, waarin aanbevolen wordt, dat de
Zendingscommissie in beiaad neme, wat er gedaan kan woid~n voor Guquastad,
waai de Zendmgsweikzaamheid, door het Londensche Zenchnggenootschap vroegei
met blijkbai en zegen veiucht, thans geheel te gronde schijnt gegaan te zijn
Do Veigadeimg stemt met de Commissie in dat de Synode zich met net Londensch
Zendinggenootschap in commumcatie stelle, teneinde te weten te komen, of dat
Genootschap zijn werk aldaar heeft gestaakt, en, zoo ja, hoe onze lierk dat werk kan
vernieuwen, en besluit, dat de correspondentie door de J3uitenlandsche Zending
commissie gevoerd zal worden.
Paragraaf 9 beveelt aan, dat hot voorstel, ondcr No. 84 van het Ontwerp, zal
worden aangenomen.
Eorw. Stef, Hofmeijr
Met deze aanbeveling: “dat de Synode het aan de Buitenlandsche Zendings
commissie opdrage, schikkingen te maken voor het werk van onzen Zendeling den
Eerw. Heer S. Hofmeijr, aan de Zoutpansbergen voor den tijd van 12 of 18 maanden,
toneinde hem de. gelegenheid te geven om gedurende dien tijd al de gemeenten onzer
Kerk te bezoeken, ter verschaffing van inlichtingen omtrent het werk door onze
Buitenlandsche Zending te doen, en ter opwekking van meerdere en, meer algemeene
belangstolling daarin” vereenigt zich do Vergadering met eenparige stemmen.
(1 Inetituut tsr OplelParagraaf 10 verwijst naar 86 en 87 van het Ontwerp en raadt aan, dat do Kerk
I
ci ng van Zendelingen een Instituut hebbe ter opleidrng van Zendohngon en Godsdienst Onderwijzers—en
dat do Opleidings school to Wellington daartoo gokozen zal worden.
Commissie benoemd.
Na eone korte discussie wordt, op voorstel van den Predikant van Piquetberg,
ondersteund door dien van Alexandria, hot volgende besluit genomen: “Do Synode
stelle eone Commissie aan om te overwegen op welke wijze hot best voorziening kan
gemaakt worden voor do opleiding van Zendelingon onzer Kerk, en nog staande de
Vergadering to rapporteeren”
Met do aanbevelingen der Buitonlandsche Zending Commissie, in paragraaf 11
besproken, vereenigt zich de Vergadering; en bepaalt:
1. Dat bij vraag 23 van hot Kerkelijk Onderzoek worde gevoegd: wordt er
Maandelijksche Bidstond.
minstens eons in de maand bidstond gehouden ter uitbreidmg van Gods Koninkrijk? en
2 Dat de derde Professor van hot Theologisch Seminarium als lid der Commissie
worde benoemd.
Binnen~aisdsche ZenVóórdat do Vergadering tot de behandeling van hot Rapport over de Binnenland
dmg-eoinmissic Rap- sche Zending overgaat, wordt eerst het versiag van de Synodale eommissie over
dezen tak der Zending gelezen.
.
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Paragraaf 1 van dit versiag wij st op het tekort in de kas der )3innenlandsche Tekort in de ~
Zending, en geeft een paar middelen aan de hand om dat tekort spoedig gedekt
te krijgen.
Na eenige discussie stelt de Predikant van George, ondersteund door dien van
Calitzdorp, het volgende voor, dat door de Vergadering wordt aangenomen :—“ De
Secretaris van de Binnenlandsche Zending Commissie verdeele het tekort in de
Zendingkas onder de respective gemeenten, en drage het aan de Rings-Inspeetoren
op orn zoo spoedig rnogelijk die sommen in te vorderen.”
De Vergadering gaat flu er toe over om, volgens bepalingen in eene vorige Predikanton Wedu.
zitting, het Rapport der door de vorige Synode benoemde Commissie over het Predi- ~~~0j’t
kanten Weduwen Ponds, te overwegen.
Bij de behandeling der zaak worden, volgens Art. 372, in de stemming de
Ouderlingen voorbij gegaan.
Ret eerst komt de vraag ter sprake: Of de kennisgeving van de voorgestelde
veranderingen in het Reglernent voor dit Ponds, die in het Offiejeele Orgaan der Kerk
van den 6den Augustus, is versehenen, beschouwd kan worden als gegeven te zijn
in overeenstomming met Art. 372, narnelijk, drie rnaanden vooraf.
De Vergadering is van oordeel dat aan dit Wetsartikel wel is voldaan.
De aanbevelingen der Commissie onder A B en C worden nu eenpariglijk aan
genomen. Dientengevolge wordt Art. 359 geschrapt, en in plaats daarvan gesteld
Art. 360, aldus gewijzigd :—“ Eene weduwe, wier overleden echtgenoot één jaar of
minder gecontribueord hoeft, geniet jaarlijks £42, welke Born na, elk jaar contribu
eerens meer, met £3 jaarlijks vermeerderd wordt, totdat de jaarlijksche toelage, na 15
jarens contribueerens, de som van £84 bereikt ;“ en als nieuw Artikel onder No. 360
in het Wetboek geplaatst: “In hot jaar, wanneer de Synode vergadert, wordt or
onderzoek gedaan naar den staat van hot Ponds, ten einde, indion noodig, de hier
boven bepaalde bijdragen en pensioenen door de Synode veranderd worden.”
Met betrekking tot do wijziging van Art. 360 besluit do Vergaderiug: “dat aan
de weduwen die flu uit dit Fonds pensioen ontvangen, van den isten Januari des
volgenden jaars af aan, het verhoogde ponsioen zal worden uitbetaald.”
Voorts stelt do Predikant van Cradock, ondersteund door dien van George, voor: Com~issie bljft i~i
“Dat dezelfde Commissie in functie blijve, orn do verdere inlichtingen te bekomen, ~
die tot het regelon der jaarlijksche bijdragen iloodig zijn, indien er in de toekomst
eenige veranderingen in deze bijdragen of in de pensioenen worden gemaakt.”
Deze Commissie zal het recht hebben de noodigo uitgaven to doon, en haar
rapport zes maanden vóór do bijeenkomst der aanstaande Synode in het Officieele
Orgaan der Kerk bekend stellen.
Na de pauze wordt No. 127 van hot Ontwerp, dat op ditzelfde Ponds betrekking Verzoek van Dc. Steg~
heeft, behandeld, namelijk, verzoek orn opnerning onder do deelhebbers van hot mann,
Predikanten Weduwen Ponds door den Predikant van Glen Lynden, onder belofte van
inbetaling van alle volgens wet verschuldigde gelden, met do daarop verloopen renten.
Do Predikant van Tulbagh, ondersteund door dien van Riebeek West, dient
daarop dit voorstel in, dat bij do groote meerderheid aangenornen wordt, hebbende
slechts vijf deelhebbers er tegen gestemd: “In dit buitengewoon geval worde als
exceptie bet verzoek van den Predikant van Glen Lyndon toegestaan.”
Do overweging van het Rappori over do Zending wordt flu voortgezet.
B~innen1~ndsc~e ZenDo mededeelingen, voorkornende in paragrafen 2, 3 en 4, worden met blijd- ~ voort
schap en belangstelling door do Vergadering vernomen.
Naar aanloiding van paragraaf6, waarin hot betalen van do toelage der Zendings- Zendings-Inspeetorej~
Inspectoren nit do Synodale Kas aanbevolen wordt, stelt do Predikant van Groene.

Zeudingkerk,

punt, ondersteund door dien van Graaff-Reinet, voor: “Aan de Zendiugs-Inspectoren
woide eene corn van niet mcci dan £15 pci jaai voor weik en ieis-kosten toegelegd,
ult dè SynOdale Rae,”
Dc volgende amendementen worden daarop ingediend :—
Dooi den P~ethkant van Piquetberg, ondeisteund dooi then van Montagu “Dc
Synode besluite de onkosten der Zendings-Inspeetoren, die door de Bings-commissie
zullen woiden beooideeld, uit de Synodale Kas te betalen, mite die met de som ~n
£15 per jaar voor elk hunuer te boven gaan.”
Door den Predikant van Stellenbosch, met dien van Robertson: “Dat den Zen
ding-Inspectoren uit de Synodale Rae worde toegelegd, lste, ecu jaargeld van £10,
en 2de, hunne reiskosten na goedgevonden te zijn door de Rings-commissie.”
Door den Ouderling van Murraysburg, met dien van Aberdeen: “Do onkosten
der Zendings-Inspectoren worden gevonden door colleeten, bij gelegenheid van hun
bezoeken de~ gemeenten.”
Ret amendement van den Predikant van Piquetberg wordt met 32 stemmen aan
genonien tegen 81 voor het voorstel.
Dc Predikant van Stellenbosch verzoekt aanteekening dat hij in do minderbeici
gestemd heeft.
Met de aanbevelingen onder B en C van deze paragraaf: dat voorziening gemaakt
worde voor de vervulling der preekbeurten van de Inspectoren; en dat hunue jaar
lijksche verslagen bij den Ring ingediend in het Kerkelijk Orgaan zullen gedrukt
worden, vereenigt zich de Vergadering.
Paragraaf 6 adviseert, op grond van No. 85 van hot Ontwerp, ten gunste van bet
langzamerhand organizeeren van de Zendinggemoenten onzer Kerk tot éên lichaam,
en beveelt daartoe aan hot schema, door de Binnenlandsehe Zendings Commissie
voorgesteld, en te vinden op de laatste bladzijde van haar rapport.
Dc Vergadering besluit eerst bet aanbevolen schema artikelsgewijze te overwe
gen, en wel in Comit~-Generaal,
Voorloopig worden alzoo aangenomen Art. I, met verandering van het woord
~qemeenten in Zenthnggemeenten, en Arts II, III on IV onveranderd
Afwezig zijn geweest do Predikanten van Philadelphia, Beaufort West en Ceres,
en de Ouderlingen van St. Stephens, Napier, Ceres en Hanover, die vertrokken is.
Dc Kiadnotulen worden gelezen, en het dankgebed wordt gedaan door den
Onderling van Robertson.

VIER-EN-TWTNTJGSTE

ZITTI~iG,

Piijda8, den l2den November, 1880
Do Piethkant van Heidelbeig doet hot gebed, waarna de notulen der Zittmg van
gistoren woi den golezen en onderteokend
~io~cst v~~n d~n ~
Do Assessor als Qu~stor van hot Synodale Fonds, levert eon protest in, met
et yno a e opgave van redenen (zie i3ijlage), tegen hot gistoron ~namiddag gonomon bosluit, be
treffende do uitbetalmg der toolagen aan do Zeudmgs~Jnspectoren uit do Synodale Kas
Do Oudorling van Stoijtlervillo stelt, als niotie van orde in, voor “Dat ei op
moigen vooimiddag insgohjks eone Zitting gehouden zal worden” Do meerderheid
der Veigadoring veiklaait zich tegen dit voorstel
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De Voorzitter benoemt als leden der Commissie onite overwegen, op welke wijze ~pIeidii~vaii Zende
het best voorziening gemaakt kan worden voor de opleidmg van Zendelingen en Gods.. ~ omm ssiebe
dienst Onderwijzers voor onze Kerk, de Predikanten van George, Piquetberg, Tulbagh,
Riversdale en Oudtshoorn.
De Scriba vraagt of het Protest van den Assessor niet in strijd ~g met Art. 12
(22) der Wet, daar deze bij het nemen van het besluit niet tegenwoordig was, en er
toch door hem redenen zijn opgegeven.
Na eenige discussie verklaart tie Vergadering zich er voor bet protest te ontvangen.
Be Predikant van Kaapstad verzoekt aanteekening van protest tegen dit besluit,
als in strijd met Art. 12 (22).
Be behandeling van het Rapport over tie Zendingzaak wordt ian voortgezet.
~endingzaak. Discu~
Art. V. van bet schema ondergaat, aan bet slot, deze veraudering, dat achter het ~ voOrtgezet.
woord Zenc1in~q Uommis~ie ingevoegd wordt “der Ned. Geref. Kerk, of van andere
namen door de Commissie goedgekeurd” en achter woorcien zal worden ingelascht
“voor tie Zendinggemeente der Ned. Geref. Kerk te
“ inplaats van hetgeen er staat.
Artt, VI en VII worden onveranderd aangenomen.
In Art. VIII (1) komt tie volgende wijziging dat tussehen de woorden Ker~
visitatie en pedaan geplaatst wordt “bij persoonlijke inspectie.”
Art. IX wordt onveranderd goedgekeurd.
In Art. X vallen de eerste woorden “voor als nog “weg, zoodat de aanhef luidt:
“Geene bepaling
zal kracht, enz.;” en wordt aan bet einde bijgevoegd: “met
inachtneming van kerkelijke bepalingen.”
Na opheffing van bet Comité-Generaal, gaat de Vergadering over tot de bespre- Zendingkerk.
king van deze vraag: of er tot de oprichting van eene afzonderlijke Nederduitsche
Gereformeerde Zendingkerk zal besloten worden? Be groote meerderheid verklaart
zich ten gunste van de beautwoording dezer vraag met Ja.
Nu worden tie besluiten, door de Vergadering voorloopig genomen, betreffende
dit schema, alien goedgekeurd, met deze uitzondering:
Dat Art. IV (1) aldus luidt: “Be Algemeene Vergadering die a. samenkomt zoo
als door baar van tijd tot tijd vastgesteld zal worden; 6. zuiks doet, enz.
2 Gewestelijke vergaderingen die a naar gelang, enz., 6 die jaarlijks vergaderen,
behalve in die jaren, in welke de Algemeene Vergadering sarnenkomt:” en
Dat Art. V, naar de Zending-Commissie terug verwezen wordt, om, samen met
den Actuarius, eene andere redactie daarvan aan de Vergadering voor te dragen
nadat zij gelet zal hebben op de gevoerde discussie en bet toen ingediende voorstel
van den Predikant van Noorder Paarl.
Op voorstel van den Predikant van Cradock, ondersteund door den Scriba, besluit
de Vergadering dat bet schema en de besluiten, die naar aanleithng van dit Rapport
zijn genomen in banden gesteld zullen worden van tie bovengenoemde Commissie,
teneinde te onderzoeken welke veranderingen in de wetteu onzer Kerk daardoor
noodzakelijk zijn geworden.
Het Rapport der Commissie over de Zending onder Israel wordt nu gelezen.
Zending onder Isra~.
Na de pauze wordt tie aanbeveling der Commissie, onder litera c overwogen. ~pport der Corn misBe Vergadering vereenigt zich, na eenige discussie, met dit voorstel, door den
Ouderling van Murraysburg ingediend en door then van Richmond ondersteund :—
“De bestaande Commissie voor deze Zending, met uitzondering van Ds. Cachet,
blijve bestaan; en naar dat zij kans ziet, verleene zij onderstand aan werkzaamheden
van anderen onder Israel, zonder tbans eene eigene werkzaamiaeid te beginnen.’
Tot do behandeling van tie paragrafen onder litera B. overgaande, en gehoord Godsdienst.Onderwij
hebbende hot Rapport van de Oostelijke Commissie tot het afuemen van bet Gods- ~ ~~e~gs-ex

dienst~OnderWi~0r5 en Zendelings-Examen, verneemt do Vergadering met dank~
baarheid onder
paragraaf 1, dat hot getal Zendelingen en ~-Odsdienst-OflderwijZers gedurende
het laatste jaar vormeerderd is; en benoemt do Voorzitter, naar aanleiding van
paragraaf 2, het personeel der Comrnissiën tot hot afnemen van hot Examen voor
Zendelingen en Godsdienst-Onderwijzers als volgt
Cnmrnissi~n beuoemd.
Voor hot Westel~~k clee~ der Keric, als Primarii, Di. J. H. Neethlrng, H.zn, A. ~).
Lucithoff, Br, Kotze, W. Robertson en E, de Beer; en als Secundi, Di. Rabie, (~.
Murray, Viok, J. G. J. Krige en Buchner.
Voor het Oostei~k dccl der I~erh, als Primarii, Dr. Roux, Di. J~ H. Hofmeijr, J.
H. du Plessis, 0. Murray en P. Hugo; en als Secundi, Di Roos, J Kriel, B. B. Keet,
WG Aiheit en J. Albertijn.
Paragraaf 3 beveelt aaD, dat het voorstel der Binnenlandsclie Zending Corn
missie, in Bijiage A. vervat, tot afschaffing van het Godsdienst-Onderwijzers
Examen, zal aangeflOmefl worden. Na diseussie doet do Predikant van Groenepunt,
ondersteund door den Scriba dit voorstel, waarvoor do Vergadering zich verkiaart:
“Ret ~odsdjenst~OnderWijZe~~S Examen blijve bestaan.”
Ru wordt met eenparige stemmen aangenomen het vo~gende voorstel,. dat door
den Predikant van Robertson, ondersteund door dien van Alexandria, ingediend
wordt :—“ Dc Vergadering betuige karen daiik aau do Binuen- en Buitenlandsche
Zei~ding Commissiën voor de belangelooze en gewichtige diensten door haar aan de
Kerk bewezen en erkenne tevens met dankzegging het work der Commissie door do
Synode benoemd om over do Zendingzaak te rapporteeren.”
Nieuw~ Ring~verdee
Ret Rapport der Commissie, om de Vergadering to aciviseeren, omtrent de
1mg,
bosluiten, die door do nieuwo Ringsverdeeling nooc1iig zijn, worcit gelezen.
Na breedvoerige discussie stelt do Predikaut van Stelienbosch, ondersteund door
then van Robertson, voor: Do Ringen llijven geconstitueerd~ zoo ais zij waren, tot
den tijd dci volgende zitting Do kiei tegenuooictge lede~ dci nieuue i~ingon out
~ a igc~ ins cit om een ti~de1ijLen Vooi zitte1 en Senba to kiezen d~e us ai oisch dci wet
~c op~oc1 ~ng tot de gewoile Veigaclei~ig doen mtgaan Zij bepalen de plaats uaai
do Vergadering wordt gekouden.”
Be Predikant van Montagu, ondorsteund door dien van Tulbagh, wil daaren
tegen: “Tengevolge van do nienwo indooling der Ringen stello do ~ynodo do wetten
bctrcl±ing hebbende op Ringsvergaderingen, tijdeli~k buiten working; en geve vol
maclit can do leeraars en afgevaardigden dor gemeenten om to vergaderen, en hot
noodige personeel to kiezen. Daarvan worde dan versiag godaan aan doze Synodale
Vergadering, die vercier hot noodige daaromtrent zal bopalen”
Be Vergadering vereenigt zich met het voorstel van den Predikant van Stellen
bosch, en bepaalt dat do betrokkene Ringen op Maandag aanstaaude to 5 ure n.m.
zullen b’jeeukomen
lei Rulits
Hot tweede Rappoit dei Rechts Coinmissie woidt nu gelezen
No. 1 bespreekt een brief van den Hoer N. H. Barkhuijzen, een der Execu
tours in den boedel van wijien den Hoer P. H. C. Barkhuijzen, insluitende afsehrift
van bet Testament van dezen, met verzoek om to beslissen of de £300 door genoem
den heei als Legaat aan do Rollandsche Geiejo’rmeenle .Kerlc veimaakt, dooi hem
bestemd was voor de K6rlc van Knifsna, clan wel voor de al,çemeene Keric en cleelt,
met opgave ~an iedenen, als hot gevoelen der Commissle mode, dat hot Legaat
mel bestemd is vooi de Kerk in I~et al9erneen, maai vooi do .Kerlc zian Knijsna in hot
bi~1zonder

Eenparigliik vereenigt zich do Vergadering met doze besehouwing.
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No. 2 handelt over het aanzoek van de gemeente Noorder Paarl, om als Dccl- ~Tooi’dcr Paari Pr~df
hebster aan het Predikanten-Pensjoenfonds toegelaten te worden, dat eerst door do b~utenYe~ioenfonds.
Synodale Commissie was 1~ehandeld en na aan de Syiiode te zijn voorgelegd, door
haar in handen van de leden dezer Commissie is gesteld, ten einde te overwegen of
de uitspraak der Synodale Commissie gewijzigd zal worden,
Na eene discussie besluit de Vergadering op voorstel van den Scriba, ondersteund
door den Predikaut van Swellendam : “Eat de gemeente Noorder Paarl tot de dcclname aan het Predikanten-Pensioenfonds worde toegelaten op grond van Art, 880 i.e,
zonder lioefe ojge7iee$,tu,ldzq cerfzjicaat.

Dc Predikant van Albanie verzoekt aanteekening, Sat hij in Se minderheid
gestemd heeft.
Nu stelt do Scriba, ondersteund door den OnJerline~ van Alexandria voor : “Dat
deze gemeente onder Se tweede Has gerangschikb worSe,”
Dc Predikant van Uitenhage, onderstamid door dien van Prins Albert, wil daar
entegen “ dat zij ouder de derde Hasse worSe geplaatst,”
Do Vergader~ng vereenigt zich met bet voorstel van den Scriba,
Do Voorzitter bericlit, dat hij aan Se Ouderhugen van Montagu, Maclean, Victoria
en Peddie, Lady Grey. Sutherland en Robertson verlof heeft gegeven oni naar huis
terug to keeren,
Afwezig zijn geweest Se Predikanten van lieaufort West, Cores, Maraisburg,
Lady Grey, Philadelphia, Somerset West en Hoopstad en Se Ouderlingen van
Heidelberg, Pearston, Cores, Philadelphia. St. Stephens, Montagu, Sutherland en
Ma.clean,
Na losing des Kiaduotulen, worSt hot geted gedaan door den Ouderling van
do Paarl,
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Na gebed door den Predikant van Tatoaaeibaai, worden do notulen der laatste
Zitting gelezen, en na goedkeuring, oudertoehend.
Do behancleling von cone motie van orde, door den Predikant van Mosselbaai
voorgesteld, wordt uitgesteld tot do namidda5’ sitting.
Do ~ ergadering gaat nu voort met do ove.rwoging van hot tweede Rapport Rapport Ocr Rechtc~
Set Rechts Commjssje,
Comnn,,,e.
No. 3 hanclelt over hot Appèl van eenige loden van bet Sterkstroom~Commjtteo App~1rau Stcrkstroona
tegen de uitspraak van den Burgersdorpscien Ring in zake de stichting eener
gerneente in de omstrekeu van Sterkstrooin en Molteno,
Na eene langdurige discussie komen de volgonde voorstellen ter stemming :—
Door den Predikant van Uitenhage, ondersteund door then van Glen Lyndon:
“Eat het besluit dci Rechts Co1nmissie u oide bekiachtigd luiclendo als volgt
‘Het Appel der leden van de Commissie van Steikstroom tegen het besluit van den
Ring van ]3ui geisdorp woide aangenomen, en dientengevolge de uitspiaak dci
Vergadering van den Ring vernietigd; en de stichting eener gemeente aldaar worde
door de Syriode aan do Ringseommissie van l3urgersdorp opgedragen.’”
Door den Seriba, ondersteund door den Ouderling van Middelburg: “Daar
het der Synode niet gebleken is, dat de Ring van Burgersdorp in strijd met de
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Wet heeft gehandeld of’ eene uitspraak ged.aan die zich niet rechtvaardigen laat,
worde bet Appèl niet aangenomen. Daar eohter ~e Vergadoring nit do disoussie
ontdekt beeft, dat er sterke gronden voorhanden zijn, om de applicatie tot stichting
eener gemeente in deze streken in gunstige overweging te nemen, zoo besluite zij
tot de sticbting eener gemeente aldaar.”
Do Vergadering verklaart zich voor het voorstel van den Predikaut van
Uiteuhage.
De Predikant van Riebeek West en Albanie verzoeken aanteekening, dat zij
in de minderheid. gestemd hebben.
Sda1e~Sc~o~Ieom.
Het verslag van de Synodale School Commissie wordt nu gelezen.
Na de pauze komt bet Rapport der Commissie over hot versiag en over de
Besehrijvings punten, met bet scboolwezen in verband. staande, ter sprake.
Toeiaag aau~weeke’
De aanbeveling der Commissie onder No. 1 “dat bet voorstel der School
1mg Onderwijzers.
Commissie, in paragraaf 3 van haar Rapport om de toelage van £15 per jaar aan
WaalJ in plaats van zes stuclenten aan dc Normaalschool to geven, worde goeth~e
keurci,” wordt aa’n genomen met doze bi~voeging, insgelijks door d.e Schoolcom
missie voorgesteld: “ingeval er meer aanzoeken zijn, dan besclzikbare toelagen,
zoo worde de tookenning naar den uitslag van vergelijkencle examina geregeld..”
Naar aanleiding van No, 2 vereenigt do Vergadering zioli met het gevoelen
der Commissie, “dat als do Pondsen het toelateia, d.e Kweekeling~onderwiizerS, vó6r
dat zi’j in de Normaalsohool komen, instecle van cirie, vier of vijf jaren in do voor
bereidende scholen mogen blijven.”
Colleote.
Ten einde bet gebrek aan Fondsen te verhelpen, waarop in No. 3 wordt
gewezen, vereenigt de Vergadering zich met d.it voorstel van den Predikant van
Robertson, ondersteumi door then van Montagu: “In den Herderlijken Brief
worden de gemeenten ernstig aangespoord om ieder jaarlijks tenminsle van ‘~5 tot
£10 ten behoeve van bet Fonds ter opleiding van Onderwijzers te collecteeren;
terwiji het tevens aau do Ringen worde opgedragen toe to zien, dat hieraau voldaan
worde.”
Roomseh~ Seholen.
Insgelijks verklaart zich do Vergadering voor het gevoelen d.er Commissie in
No. 4 uitgesproken dat n,1. in den 1-1 erderlijken Brief beslist gewezen zal worden
op do gevaren verbond.en aan bet bijwonen van Roomsehe Scholen door onze
kinderen.
S1üit~ing deT Synode.
Volgens besluit in do Drie-en-Twintigste Zitting genomen word.t de vraag flu
besproken, wanneer do Synode zal gesloten worcien.
Dc Vergadering bepaalt dat zulks zal gebeuren op Dinsclag, den 23sten dezer,
te 12 ure.
Tengevolge van dit besluit trekt do Predikant van Mosselbaai zijne motie van
orde inc,
Professor Hofmeijr—
Voorts wordt nog besloten, dat op aanstaand.en Woensdag, to 10 ure, aau
Ds. Olivier.
Professor Hofmeijr, die heden morgen van bet Pr~sbyteriaansche Condiie te
Philadelphia, in Noord Amerika, is teruggekeerd. en aan Ds. Olivier, van Bethulie,
in den Vrijstaat, die tharis in do Kaapstacl zich bevindt, do gelegenheid~ zal word.en
gegeven om do Vergadering toe to spreken.
•
Afwezig zijn geweest de Predikanten van Lady Grey, Ceres, Dordreeht,
Philadelphia, Somerset West, Sweilonclam, Maclean, Jansenville, Calvinia II,
Noord.er Paarl en Ladismith en do Oud.erlingen van Simonsstad, Caleclon, St.
Stephens en Bredasdorp.
Na bet lezen der Kladnotulen w~rdt bet dankgebed. gedaan door den Oud.er
ling van Murraysburg0

61

ZES-EN~TWINTIG STE

ZITT1NG.

Dznsda8, den l6den November, 1880

Do Scriba doet het gebed, waarna de Notuien van gisteren WGPden gelezen
goedgekeurd en cmderteekend.
De Vergadering gaat flu voort met de behandeling yam het Rapport der ~choo1wezen. Discus
Commissie over hot Schoolwezen.
Sic VOOrLgeZet.
No. 5 beveelt aan cle toelagen van den Superintendent en do I pec~oren van
Onderwijs te vermeerderen.
De Predikant van Montagu, ondersteund door den Ouderling van Alexandria, Rings Inspoctoren.—
stelt toor: “Dat deze aanbeveling aangenomen worde en dat aan dé Rings Ihsp~ Honorarium.
toren worde toegekend eene som uiet te boven gaande £15 ‘s jaars, onder bepaling,
dat de gemaakte uitgaven door de Rings Commissie worden beoordeel’d.”
De Ouderling van Somerset Oost, ondersteanci door dien van Richmond, wil
daarentegen: “Dat do aanbeveling in No. 5 niet worde aangenomen.”
De Vergaderin g verklaart zich voor het amendement.
No. 6 vermeid.t dat de Hollandsehe Thai op de meeste Gouvernements Scholen D0 ~ Taal.
onderwezen wordt, en wordt besproken in verband. met paragraaf 5 van No. 16 van
dit rapport, waarin als eon der voordeelen. van het plan dat door eene Parlemen
taire Commissie over hot Schoolwezen aan de Wetgeving des Lands voorgesteld
word~ dit wordt genoemd, dat, ingeval het rapport de goedkeuring van het Pane
ment wegdraagt, bet niet meer eon vereischte zal wezen “dat Engelsoh hot eenige
mediums zal zijn waardoor onderwijs zal worden medegedeeld.”
Na eenige diseussie stelt de Predikant van Murraysburg, ondersteuncl door voorstel van Ds. A. A.
dien van. IJitenhage, voor: “Do Synode der Nederduitsohe Gereformeercie Kerk, ‘~°~‘~
vertegenwoordigende do overgroote meerderheid vi n do bovolking des lands,
wenseht eerbiediglijk onze Wetgeving to verzoeken, bij do behandeling van hot
Rappoit dei Pailementaire Commissie over Ondeiwijs, hare aandacht to wijden aan
do belangon der Hollaridsehe Taa], als do taal onzer Ke~k en do spioektaai van eon
gioot deel der bevolking, en vooial aim do wenschelijkheid
1 Dat hot aan do schoolbesturen gelaten worde of on in hoeverro alleen do
Engelsehe Taal hot medium van onderwijs zal zijn, handelende hierin overeenkom
stig den wensch van do meorderheid dei belanghebbendon
2 Dat lxij het Onderwijzers- en Middelkias-examen de kennis van de Holland
sche zoowel als van de Engelseho TaaI verphehtend gemaakt woide, behaive vooi
die Examinandi, die in verband met andero kerkgenootschappen gemeldo examina\
wonschen af to leggen”
Vóór do pauze richt de Predikant van Stellenboseh, als motie van orde, hot Collogetc8telleni
veizook tot do Vergadening, dat do leden do voormiddagzitting op aaustaanden ~
Maandag~ afstaanvoor de:pleehtigheid dor hoeksteenlegging van de nieuwe College- ~1
gobouwen to Stellénbosch~
Daar do Vergadering van oordeei is dat hot work voor haai nog vooihanden do
inwilliging van dit verzoek niet toolaat, en do pleehtigheid liofst tot den. dag na dé
sluitmg d.er Synode moot worden. versehoven, wordt dit veizook met toogestaan
Na. de pauze wordt do discussie bovenvermeld voortgezet.
De Predikant van Oudtshoorn, ondersteund. door dien van Tuibagh~, dient al
arnendoment in “Be Synode, met blijdsehap gelot hebbende op den uitgéspr
wensch, dat aan de Hollandsehe Taal in do soholen recht zal wedervareii, spreekt
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bi~ dozen als haar gevoelen uit dat do Holland.sche Taal, als die van den god.sd.ienst
~éñ h~I~ dagelijksch leven van verre weg de meesten tot de Nederduitsehe Gerefor
meerd.e Kerk behoorende,~ langs elken wettigen weg dient te worden gehandhaafd,
en wenscht met nadruk de aandacht dergenen die over bet onderwijs gesteld zijn
te bepalen bij do noodzakelijkheid om cleze aangelegenheid te behartigen.”
~Too).ste1 van den ~
Do Scnba, ondersteund door den Actuarius, beeft nog dit amendement
“De Synode der Nederduitsebe Gereformeerde ICerk,. vertegenwoord.igende de over
grooto meerderheici van de bevolking des lands, wensolat eerbiethglijk onze Wetge
ving to verzoeken bij de bebandeling van bet Rapport der Parlementaire Commissie
over Onde~wijs, aan de aanbeveling daarin vervat—dat het nanielijk met meer een
vereisebte zal wezen dat bet Ertgelsch bet eenige middel zal zijn waardoor onderwijs
zal worden medegedeeld—bare goedkeuring te beobten, omdat de Hollandsehe Taal
is d.e Officieele Taal onzer Kerk, en de moedertaal van een groot deel der bevolkmg,
en beveelt den soboolbesturen en allen led-en onzer Kerk aan, zooveel mogelijk voor de
belangen der Hollandsche Taal te zorgen, en die taal recht te doen wedervaren.”
Voorstel van Ds.Louw
Na eene breedvoerige diseussie heeft do stemming plaats, waarbij hot voorstel
eangenomen.
van den Fredikant van Murraysburg met 54 tegen 37 stemmen aangenomen worcit,
terwiji het amendement van den Predikant van Oudtshoorn met 48 tegen. 39, en
dat van den Seriba met 45 tegen 43 stemmen verworpen wordt.
Aanteekeniflg dat zi~ in do minderheid gestemd hebben wordt verzoebt door de
Predikanten van Graaff-Reinet, Glen Lynden, Burgersdorp, Stellenbosob, Durban,
Groenepunt, Robertson, Oudtsboorn, George, Riebeek West, Tulbagh, Montagu,
Calvinia II, Calitzdorp, Swellendam, Hanover, en den Scriba; en door den Eersten
Ouderling van Kaapstacl en den Ouderling van Tulbagh.
Statistieke Opgavon.
No. I van bet rapport beveelt aan dat de Statistieke Opgaven omtrent bet
Onderwijs omde drie ~aren gezonden zullen worden naar do Rings-Inspectoren,
en wordt door do Vergade~ing goedgekeurd, met bepaling dat zuiks niet later
dan den l5den Augustus zal gesohieden; en dat do eerste opgave gedaan zal wor
d-en in 1882.
No. 67 van bet Ontwerp, dat onder No. 8 van bet rapport ter sprake gebraeht
wordt, trekt do voorsteller, de Predikant van Riversdale, in.
No. 9 blijft overstaan tot morgen.
Zonclagsschool-blacl.
No. 10 bandelt over No. 69 van bet Ontwerp, en beveelt aan de oprichting
van eon Zondagssehool-blad, dat eens in de maand zal worden uitgegeven, welke
aanbevelmg, op voorstel van den Predikant van Robertson, en ondersteund door
dien van Glen Lynden, aangenomen wordt.
Voorts wordt besloten dat er eene Commissie benoemd zal word-en, die over de
beste wi~ze waarop aan dit besluit gevolg kan. worden gegeven, aan de Vergadering
rapporteeren zal.
De Predikant van Robertson wordt als Voorzltter van do Commissie benoemd,
met volmacht om de twee and-ore loden te benoemen.
OomrnissieVanAdm~
Dc. Predikant van Oudtsboorn geeft kennis, dat hij op Dond.erdag morgen
Proponeiits.ex- aanzoek doen zal ona revisie van bet besluit waarin bet personeel der beide Com
missiën voor bet Admissie-examen en der Commissie tot bet Examen voor j?redi
kanten tot den Heiligen Dioust benoemd is geworden.
Afwezig zijn geweest do Predikanten. van Noorder Paarl, Cores, Somerset West,
Jansenville, Philadelphia en Lady Grey; en do Ouclorlingen van St. Stepbens,
Mosselbaai en Bredasdorp, die vertrokken is.
Na bet lezen clor Kiadnotulen wordt bet dankgebecl. gedaan~ door den Oud-er
ling van Wifiowniore.
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Na gebed door den Ouderling van Steijnsburg, worden de notulen der Zitting
van gisteren goed.gekeurd. en ond.erteekend.
De Vergadering gaat flu voort met de behandeling van het Rapport der Corn- ~choo1~e~en~ Discus
missie over het Sohoolwezen.
sie voo geze.
No. 9, dat de werkzaamheid bespreekt, die van den Ring van Tulbagh is nit- ~oofstommenenB1ingegaan Ier tegemoetkoming aan de behoeften der Doofstommen in ons land, ko~t en.
rerst in behandeling.
Na eerfige toelichting door den Aetuarius en de Predikanten van Piquetberg
en Tulbagh, wordt in de diseussie die er op vdgt gewezen, niet slecbts op den in.
deze bestaanden nood, maar ook op de behoefte aan voorziening voor Blinden.
Onder het spreken worden de volgende voorstellen ter tafel gelegcl. :—
Door den Predikant van Groenepunt, ondersteunci door den Underling van
Somerset West: “De aanbeveling der Commissie worde aangenornen, en do zaak
worde in den Herdelijken Brief besproken.”
Door den Ouderling van Murraysburg, ondersteund door then van Graaff
Reinet “De aanbeveling der Commissie worde aangenomen, en den ondersoheiden
Kerkeraden in ons land ten dringendst aanbevolen om in deze zoo belangrijke zaak
hunne medewerking door geldelijke bijdragen te verleenen.”
Daar het flu de tijd is, door de Vergadering eergisteren bepaald, voor de ~ro~oF Hofmeijr..—
ontvangst van den Hoo~-Eerw. Professor Hofmeijr, ten einde versiag van hem te
vier.
ontvarigen als Afgevaardigde onzer Kerk naar het Presbyteriaansche Coneilie, en
van Ds. Olivier, uit den Vrijstaat, wordt de discussie geadjourneerd.
Vóór dat de sprekers worden opgeroepen neemt de Vergadering echter bij acela- Voorstol van Dr. Flof.
matie dit voorstel aan, dat als motie van orde, en omdat het juist de dag is voor het mjr.
Broederlijk Onderhoud afgezonderd, door den Predikant van Montagu, ondersteund
door dien van Uudtshoorn, wordt voorgesteld: “De Vergadering wenscht hare erken
telijkheid nit te spreken, gelijk zij bij deze doet, jegens do leeraren en voorgangers
van de verschillende Kerkgenootsehappen in deze stad en omstreken, die de leden
onzer Synode tot eene Broederlijke Samenkomst hebben uitgenoodigd op Woensdag
laatstleden. Terwiji zij veel waarde hecht aan zulk een blijk van broederlijke toege
negenheid, vertrouwt zij dat de gewenschte goede verstandhouding tussehen de ver
schillende Protestantsche Kerkgenootschappen in ons land steeds meer moge worden
bevorderd.”
Os. Olivier, Moderator der Nederduitsche Gereformeerde Kerk in den Vrijstaat,
spreekt flu de Vergadering toe.
Daar Ds. A. Murray, Predikant der Nederduitsehe Gereformeerde Kerk to Ds. A. Murray~ jun.
Standerton, in de Transvaal, zich insgelijks in do Vergadering bevindt, wordt ook
aan hem het verzoek gedaan een woord tot de Vergadering to richten,—waaraan hij
voldoet.
Na hem spr~ekt Professor Hofmeijr over hot onlangs gehouden Concilie, en van
zijne bevindingen in verband daarinede.
Hij wordt opgevolgd door den Predikant van Middelburg, zijnen mede-afgevaar- Ds. Albertijn.
digde, die heden voor het eerst zijne plaats in de Vergadering inneemt,
Aan het einde zijner toespraak gaat doze brooder, op verzoek van den Voorzitter,
do Vergadering voor in hot gebed, waarna gezongen wordt Psalm 119 vers 3.
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I~a ~1ke dezer a~nspraken richtte do Moderator een gepast en hartelijk woord van
dankbetuiging tot elken spreker.
Broedorliik Onderhoud
Ret onderwerp voo~ het Broederlijk Onderhoud op dezen dag: “De behoefte
aan een nieuwen Doop aes Geestes voor de Kerk des Heeren,” wordt flu nog door
Di. ~J. Murray, Q. Rabie en P. D. Rossouw behandeld, waarna deze morgen-bijeen
komst gesloten wordt met bet zirigen v~n Gezang 1 vers 3.
Veldprethker Ds Viok
Na de pauze verscbijnt de Predikant van Philadelphia voor het laatst ter Yerga
dering2 om voór zijn vertrek als Yeldprediker naar het tooiieel des oorlogs, van de
1eden~afscheid te nemen.
Hi~ spreekt een haitehjk woord tot de Vergadering, en verlaat haar nadat de
Voorzitter ecu gepàst wodrd tot hem had gericht, de Predikant van Montagu in den
gebede voorgegaan was, en de Vergadering hem Psalm 134 vers 3 had toegezongen.
Aanbieding van Ds.
Dc Voorzitter l~est een’ brief van Ds. G. A. Maeder, Predikant te Lady Brand,
in den Vrij~t~at, waarin hij zijne diensten aan ouze Kerk aanbiedt, om nu en dan,
als Veldprethker, onze l3urgeis te gaan bezoeken
Op vobrstel van den Predikant van Graaff-Reinet wordt dit aanbod eenpa
rig aangenomen, en besloten den dank der Vergadering hem daarvoor toe te
brengen.
Dc discussie, die heden morgen afgebroken was, wordt nu voortgezet.
~oofstommen on BlinDc Predikant van Cradock, ondersteund door dien van Albanie, levert nog dit
amendement in “Dc Vergadeiing met blijdschap haie goedkeuring hechtende aan
hetgeen door den Ring van Tulbagh gedaan is, in zake de Doofstommen onder ons,
ig van oordeel, dat, zal deze goede zaak op den duur de gewenschte ondersteuning
der Kerk ontvangen, zij dan van kerkwege behartigd en ondersteund moet worden,
en besluit derhalve, dat het aan eene Commissie uit haar midden worde opgedragen
cm de noodige giftén tèt dit dod te ontvangen, en, zoodra het veilig geschieden kan,
eene Imichting voor onze Doofstommen en Blinden tot stand te brengen”
Dit amendement woadt door de Vergadering aangenomen
Cornmissie benoernd.
Als leden dér Commissie worden benoemd Di. W. Murray, C Rabie, A. 11
Luckh~ff en G. A. Soholtz.
Zouda~schoo1 in elke
Daar No. 10 gisteren reeds is besproken, is No. Ii aan dc orde, waarin de Corn
missie aangaande No. 70 van het Ontwerp, dat op de noodzakelijkheid van de aanwe
zigheid eenei Zondagsschool in elke gemeente wijst, aanbeveelt de aandacht van den
inzender t~ vestigen op pag. 36 der Acta van 1873.
Met deze aanbeveling vereenigt zich de Vergadering.
No. 12 blijft overstaan tot na de afhandeling van dit en het volgende rapport.
No, 13 verwijst naar No. 72 van het Ontwerp~
Op voorstel van den Predikant van TJitenhage, ondersteund door then van
Montagu, word1~ besioten de beide vragen in dit Beschrijvingspunt voorgesi~eld onder
die van Ait 52 dci Kerkehjke Wetten op te nemen, teweten “Is er in uwe
gemeente ééne, of zijn er meer, Zondagsscholen; en hoevele kinderen maken daarvan
Bijbelverspreiding.
gebruik? En wat~ wordt i~i uwe gemeente gedaan voor de Bijbelverspreiding ?“
Dc aanbeveling onder No 14 wordt goedgekeurd, dat nameijk, zooais in~ No. 81
van het Qntwerp voorgesteld wordt, in elke gemeente, waar de Kerkeraad zuiks u-it
voerbaar acht, eene Godedienstige Bibliotheek zal: opgericht worden~
Parl~rnentaire Corn.
Nos. 15 tot 21 bespreken het Rapport der- Pafrlementaire Cbmmissie over Onder
mis,ie. Rapport.
wijs, en worden te zamen behandeld
Als hiermede in verband staande, wordt gelezen eene memorie, geteek-end door
55 personen, zich noemende ondersteuners van de school te Achter Paarl, tegen het
Rapport der hiergenoemde Commissie.
..
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De Predikant van Robertson, ondersteund door den Ouderling van Murraysburg, ~oorsteI van D~, Mc.
thent het volgende voorstel in: “Dat het aan de Synodale Opvoedings Commissie re~or.
opgedragen worde een wakend oog te houden over eenig stelsel van opvoeding dat
voor het Parlement gebracht inoeht worden, en naar gelang van zaken te handelen,
met inaclitneming onder anderen van de wenken en besehouwingen in No. 15 tot 21
van het rapport meêgedeeld.”
De Predikant van Oudtshoorn, ondersteund door den Ouderling van Middelburg, Voorstivan Ds. Stog
mann, sun., aangeno
draagt dit amendement voor: “Aau de Synodale Opvoedings Commissie worde in last men.
gegeven om do bezwaren van leeraars en leden der Kerk tegen de voorgestelde Opvoe
dingsacte, aismede de aanbevelingen dergenen die het tegenwoordige stelsel gewijzigd
en uitgebreid willen hebben, in te winnen, en stappen te doen om het een en ander
onder de aandacht van hot Departement van Onderwijs te brengen, en 00k in het
Parleinent te doen bepleiten.”
Het arnendement wordt met eon groote meerderheid aangenomen.
No. 22 beheist de aanbeveling waarmede de Vergadering zich, op voorstel van ga~kbetui~ingann Dr.
den Predikant van Oudtshoorn, ondersteund door then van Stellenbosch, eenparig a e.
vereenigt: “Eat de Synode hare hooge waardeering uitspreke van de diensten door
Dr. Dale, den tegenwoordigen Superintendent-Generaal van Onderwijs, aan het land
bewezen, aismede hare erkentelijkheid jegens hem, voor de gi’oote bereidwilligheid
ajtij d door hem aan den dag gelegd om op de onpartij digste wij ze mogelijk, overal waar
hij daarom verzocht werd, de zaak der opvoeding in ons land te helpen bevorderen.”
Dc dank der Vergadering wordt flu betuigd aan de leden der Commissie over het
Schoolwezen en do Synodale Opvoedings Commissie; alsmede aan die der Rechts
Commissie, voor het werk door hen ten behoeve van deze Vergadering, zoowel als
van do Kerk in het algemeen, gedaan.
Een voorstel van den Predikant van Durban ter wijziging van Art. 141 der Wijziging van Art. 141.
Wetten wordt in handen der Commissie over Wetsverandering gesteld.
Voorstel van Ds. Beck
Als motie van orde doet de Predikant van Riversdale, ondersteund door dien van Avondzittingen.
Uitenhage, het volgende voorstel, dat de meerderheid van stemmen op zich vereenigt:
“De Vergadering besluite dat er op Donderdag en IVlaandag avondzittingen zullen
zijn, en dat de Vrijdag ochtendzitting zij van ~e~’en tot kalf-een, en van 11al~/-twee tot
d’rie are.”

Do Voorzitter maakt bekend, dat de Predikant van Victoria en Peddie, en de
Ouderlingen van Mosselbaai en Steijtlerville van morgen af verlof zullen hebben om
naar huis terug te keeren; en dat dergelijk verlof van aanstaanden Zaterdag af aan
verleend zal zijn aan den Predikant van Britstown en de Ouderlingen van Britstown,
Colesberg en Steijnsburg.
.Afwezig zijn geweest de Predikanten van Lady Grey, Ceres en Somerset West,
en do Ouderlingen van St. Stephens en Mosselbaai.
Do Kiacinotulen worden gelezen en hot dankgebed gedaan door den Ouderling
van Riversdale.

ACHT-ENI~TWINTIGSTE

ZITTING.

Do2zclerda~7, den 18de~a November, 1880.

Na gebed door den Ouderling van Franschhoek worden do notulen der Zitting
van gisteren gelezen en onderteekond.
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De Predikant van Oudtshoorn brengt, volgens kennisgeving op gisteren, zijn
verzoek voor de Vergadering, om revisie van bet besluit waardoor bet personeel van
de CommisSien voor het Admissie-examen en van de Commissie voor bet Examen
van Candidaten tot den Reiligen Dienst, benoemd is geworden.
Ret gevraagde verlof wordt niet verleend.
Nu wordt voor de Vergadering gebracht ecu verzoek om de namen te schrappen
van Di. G. W. Stegmann, jr., en C. J. tT. Muller, als leden van de Oostehjke Corn
missie voor het Admissie-examen, die, omdat zij zoo verre naar bet Westen wonen,
bet moeilijk achten om als leden van eene Oostelijke Commissie werkzaam te wezen,
Dc Vergadering weigert insgelijks aan dit verzoek te voldoen,
Normaal School. RapRet Rapport der Commissie over de Normaal School wordt nu behandeld.
port~
Eerst wordt gelezen bet verslag der Curatoren van deze inricbting.
Nos. 1, 2 en 3 (1) geven geene aanleiding tot eenig voorsteL
No. 3 ~2) lokt dit voorstel uit, dat door den Predikant van Cradock, onclersteund
door dien van Stellenbosch, ingeleverd, en door de Vergaderi~g aangenomen wordt:
“Deze Vergadering spreke haar oordeel uit, dat het de gebiedende plicht is, vooral
van de Kerkeraden, Leeraren en School~TnSpeCtore11 onzer Kerk, om de dringende
beboefte aan Kweekeling*0flder~Tj ~s in de Normaal School, meer dan tot hiertoe
geschied is, onder de aandacht van de leden onzer Kerk te brengen, en zoo veel
mogelijk de bezwaren, op onkunde als auderszin~ gegrond, uit den weg te ruimen.”
No. 3 (~) wordt met belangstelling vernornen.
No. 4 (4) beheist aan bet slot de aanbeveling “dat de aangewende pogingen om
een onderwijzer uit Nederland te verkrijgen niet worden gestaakt”—met welke de
Vergadering zieb vereenigt.
No. 3 (~) hoort de Vergadering met genoegen aan.
No. 6 (6) 6, e, blijven tot heden namiddag overstaan,
No. 3 (‘) d, is nog onder discussie als bet uur voor de pauze daar is.
Na de pauze bepaalt de Vergadering dat de Zitting van beden avond plaats
hebben zal van 7~wart ou~r zeven tot Jewart veer neçjen~ uur,
Dc discussie over No. 3 (°l d, wordt voortgezet.
NorrnaalSchoolgebouDc Predikant van Lady Grey, ondersteund door den Ouderling van Alexandria,
w~n.
levert nu dit voorstel in: “Eene Commissie worde benoemd, om, staande de Verga
dering, te onderzoeken welke schikkingen met betrekking tot bet eigendomsrecht der
Normaal ScboolgeboUwen, met den Kerkeraad van Kaapstad getroffen kunnen worden
en aan de Verga~Iering te rapporteeren.”
Nadat dit voorstel was aangenomen benoemt de Voorzitter als Commissie de
Predikanten van Albanie, Wellington, Stellenbosch en Cradock, en den Ouderling van
Willowmore.
No. 3 (°) a 6 c, worden nu besproken.
Colleetanten,
Dc Commissie over de Normaal School levert een additiondel rapport in, dat de
volgende aanbevelingen bebeist, om bet Normaal School-fonds tot do gewenschte
hoogte te brengen, met welk rapport do Vergadering zicb vereenigt
1. “Dat de Collectanten in de vorige Synode benoemd, voor zooverre niet
door bet Collegie van Curatoren, om redenen, veranderd, blijven met opdracbt om do
collecten binnen dit kerkelijko jaar to voltooien.
2. “Dat do gemaakte berekening van 2s. 6d. voor elk lidinaat het minimum der
bij dragen zal zijn; dat zi~ zich stellen zullen van elke gemeente to verkrijgen.
3. “Dat de Ringen belast worden, bij do eerstvo}geudo ~ergadering, toetezien
dat de Synodale opdracbt vervuld zij.

Admissic~ en Propo~t~.~0I4eden
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4. “Dat do lloog-Eerw. Aetuarius, van wege deze Vergadering, zij geautori
seerd om, waar zuiks onverhoopt mocht noodig zijn, do achterblijvende collectanten
aan hunne tekortkomingen te herinneren.”
Do Predikant van Montagu, ondersteund door dien van Worcester, dient flu dit Vo9rstol van Dr. Rof.
voorstel in, dat echter niet de n~eerderheid van stemfnen op zich vereenigt: “Dat, rne~jr.
indien de bijdragen tot opleiding van jongelingen voor den onderwijzersstand blijken
niet voldoende te zijn, de Synodale School Commissie do noodige maatregelen daar
omtrent nemen zal.”
No. 7, § 1, handelt over No 61 van het Ontwerp.
Do voorsteller van dit Beschrijvingspunt, de Predikant van Paarl, licht, nadat Honandseho Taal.
hij bij afwezigheid van den Assessor, den stoel voor den laatsten Moderator, Ds. A. ~ van Ds. Van
Murray, geruimd had, dit punt toe, en doet dit voorstel, dat door den Ouderling van
Alexandria ondersteund wordt: “Aangezien de Synode do kennis der Hollandsche
Taal voor den onderwijzer onmisbaar acht;
Aangezien echter hot schema van de Examina voor hot middelklas-certifikaat,
do kennis derzelve niet voorschrijft als vere~s~’7~te: “Zoo besluit do Synode den Cura
toren der Normaal School op to dragon don Superintendent-Generaal van Onderwijs
dozer Kolonie te verzoeken, genoemd schema zoo to wijzigen, dat bedrevonhoid in de
Hollandsche Taal mecle als beslissende toots voor do toelating van den onderwijzer in
de Normaal School opgeleid, golden zal.”
Dit voorstel wordt met cone grooto meerderheid aangenomen.
De Predikant van Durban verzoekt aanteekening dat hij in do minderbeid
gestemd. heeft.
In den avond weder bijeengekomen gaat do Vergadering voort met de behan~
deling van het Rapport der Commissie over do Normaal School.
No. 7, § 2, beveelt eene wijziging van het reglement voor deze inriehting aan,
welke als Bijiage A door de Commissie aan haar Rapport is toegevoegd.
Met betrekking tot Artt.. 109 en 110 wordt hare aanbeveling goedgekeurd.
Art 111. blijft, zoo als het nu in bet Wetboek te lezen is.
Art. 112 wordt gewijzigd als in rapport aanbevolen.
Art. 113 blijft, terwiji bet nieuwe Art. dat onder dit No. wordt voorgesteld,
niet aartgenomen worcit.
Dc aanbevelingen omtrent Art. 114-118 worclen onveranclerd goedgekeurd;
terwiji aan hot slot van hot laatstgenoemd Art. nog do volgende voizin toegevoegd
word.t, op voorstol van den Predikant van Lady Grey, onclersteund door dien van.
Montagu: “Hot zal editor den Curatoren vrij staan eene voorbereidende kiasse in
deze inrichting te laten onderwijzen, met het dod Om kweekelingen tot deze
examina voor to bereiden, alsook voor zoover het fonds zuiks gedoogt, toelagen aan
zoodanige kweekelingen toe to kennen, die hot examen in Art. 93 6 afge~
legd heben.”
Het volgende nieuwe Artikel wordt flog aangenomon, met bepaling dat de
Actuarius dit plaatsen zal waar bet behoort :—
“Het Ouratorsehap van de Normaal School zal berusten bij cone Col1egie~
door de Synode beno~md, ond~erworpeu aan do volgende bepalingen
Dit Collegie zal uit zeven leden bestaan.
6. Bij het ontstaan eener vacature in dit Collegie, wordt die aangevuld door de
Synode; en w~nneer z~ij niet ~s vergaderd, door de SynQdale Commissie.
c. Dit Collegie komt bijeQu zoo .dikwijls zuiks vereischt wordt, en ter plaatse
waar zuiks bet gele~genste gesehieden kan. Dc vergadering wordt bolegd door den
President. Drie leden maken een quorum uit~”
—

~.
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Meis5e~eho1eu. Hollaudseho Taal.

Beer.

Cur~r~n 1van

No. 7~ § 3, bespreekt No. 63 van het Ontwerp, naar aanleiding waarvan de
Ouderling van Stellenbosch, ond.ersteurid door then van Alexandria, voorstelt:

“De Hoog-Eerw. Synode spreke de wenschelijkheid uit, dat leerlingen op onze
meisjesscholen, die opgaan vc~or het Onderwijzers.examen, uit sc’holen the met onze
Kerk in verband staan, dat examen ook afieggen in het Hollandsch.”
Met dit voorstel vereenigt zich de Yergadering.
Daar het rapport hiermede afgehanclelcl is, worcit de dank der Vergadering
toegebracht aan de leden dezer Commissie, aan het Cellegie van Curatoren en aaa
den Rector der Normaal School, voor de versiagen door hen ingediend, en voor
het werk door hen in verba,nd met deze inrichting geclaan.
Ret volgencle voorstel, door den Predikant van Groenepunt ingeleverd, wordt,
op aanbeveling van de Commissie van Orcie, flu behandeld, en door de Vergade
ring aangenomen: “Art. 165 worde aldus verariderd: bij de aanstelling der Corn
missie zullen zeven Secundi worden benoemd, die elk ziju eigen yak van examen
met ziju Primarius hebben zaL Be Secundus zal door den Scriba woi~den aange.
schreven als cle Primarius verhinderci wordt om aan het examen deel te nemen.”
Naar aanleiding van een verzoek door de leden van den aanstaanden Ring van
Colesberg tot de Vergadering gericht, om voorzieruing te maken voor de Consulent
schappen d.er gemeente aan de Diamantvelden, en voor de stichting der nieuwe
gemeente te Griquastad, spreekt de Vergadering het als haar gevoelen uit, dat
de Commissie van den Graaff-Reinetschen Ring het lichaam is dat daarvoor
zorgen moet.
NorBe volgend.e benoemingen in het Collegie Curatoren voor de Normaal School
hebben flu plaats, voor Dr. P. E. Faure, die, van wege zijn’ vergevorderd.en leeftij d,
deze betrekking heeft neêrgelegd, en voor Di. G. W. Stegmann, jr., en P. J. G. de
Vos, die van standplaats zijn veranderd :—Di. J. H. Neethling, H.zn., Dr. J. J.
Kotzé en Ds. A. Steijtler.
Afwezig zijn geweest de Predikanten van Victoria West, Heidelberg, Ceres en
Somerset West, en do Ouderlingen van St. Stephens en Uitenhage.
De Kiadnotulen worden gelezen, waarna het dankgebecl gedaan worcit door
den Predikant van Tulbagh.

NEGEN.EN-TWINTIG-STE
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Be Ouderling va~n Ladysmith doet het gebed, waarna de notulen der Zitting
Speciale Evaugelie- van gisteren worden gelezen, goedgekeurcl en ond.erteekend.
prediking.
De Vourzitter geeft nu aan de hand dat het personeel van de Commissie voor
Speciale Evarigelieprediking, en dat der Commissie van Orde onveranderd blijve.”
De Vergadering vereenigt zich met dit gevoelen. Daar Ds. G. W. Stegmaun,
junior, echter nu verre van de stad. woorachtig is, wordt, op zijn verzoek, een
ander in zijn plaats benoemd, nameijk Ds. E. de Beer.
Cur~t~r~ 1van NorDo Predikant van Stellenbosch wenscht van het Curatorsehap van de Norrnaal
School ontslagen te worden, om.dat hij reeds in zoo vele betrekkingen voor de Kerk
werkzaam is, en hot onmogelijk acht om ook dit werk op zich te nernen. De
Vergadering wiligt dit verzoek in; waarop do Voorzitter Ds. J. A. Buehner in zijne
plaats benoernt.
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No. 12 van hot Rapport der Commissje over het Schoolwezen; wordt flu in Sehoolwezon. Rapport
behandeling genomen, en wel, gelijk aldaar verzooht wordt, tezamen met Nos+ 111
°~‘°“°
tot 113 van het Ontwerp.
Na toelichting en korte discussie wordt dit voorstel van den Predikant van
TTitenhage, onclersteunci door dien van Rivers dale, aangenomen: “Dat deze
Besehrijvingspunten in handen eener Commissie word.en gesteld om te rappor
teeren, welke de werkzaamheclen zullen zijn, die aan dit kantoor mOeten behartigd.
worden, en vanwaar de noodige fondsen zullen komen.”
Do Predikanten van Montagn, Robertson, Oudtshoorn en George worden als
leden dezer Commissie benoemd.
1-Jet Rapport der Commissie over de Ordonnantie, in cle vorige Synode benoemd, Commissie over do Or~
wordt gelezen, aismede het Versiag der Commissie in deze Vergadering daarover donnantro Rapport.
aangesteld. In verband daarmede worden ovérwogen Nos. 131 en 132 van het~
Ontwerp, die beiden do Orcionnantie ter sprake brengen.
De Scriba, onclersteunci. door den Predikant van Swellendam, stelt, naar aan
leiding van No. 131, voor: “I)e Synod.e benoeme eene Comzriissie om te overwegen
of het wenscheijk zij do Ordonnantie gewijzigd dan wel herroepen te krijgen, die,
zoo zij ecu van beiden aanbeveelt, of jets beters daarvoor aan de hand geeft, aan
wijzen zal langs welken weg het aanbevolene zal kunnen ten üitvoer gelegd worden.
Deze Commissie zal haar Rapport aan de Kerk moeten bekend maken minstens
drie maanden vOór de Ringsvergacleringen, die de aanstaande Synode onmiddellijk
zullen voorafgaan.”
De Vergadering vereenigt zich met dit voorstel.
Ret personeel der Algomeene Matigheids Commissie, zooals hot door hot claar- MatigheidsComnii,sio
toe aangestelde lid, den Preclikant van George, voorgesteld wordt, kourt de Vergade
ring goed, te weten: Di. C, F. J. Muller, E. Z. J. do Beer, A. Murray, C. Rabie, W.
Murray, J. W. Louw, A. H. Hofmeijr, A. A. Louw, C. Murray, G. W. Stegmann, son,,
en P. D. Rossouw.
Ret Rapport der Commissie benoemd om Nos. 97 en 98 van hot Ontwerp to Zamenwerking ,not
overwegen en eon voorstel des aangaande voor de Vergadering to leggen wordt gele- Zuster-Kerken.
zen en beveelt aan hot volgende besluit te nemen: “Een Commissie worde benoemd
wier taak hot zijn zal bij wijze van Correspondentie, Conferentio, als anclerszins,
behoudens hot eigenaardige van onze en van Zuster-Kerken, eon nauweren band
tusschen doze en de onze tot stand te brengen en de samenwerking van allo gelijk
gezinde Kerken in hot belang van hot Presbyterianisme to verzekeren,”
Doze aanboveling draagt do goedkeuring der Vergadéring weg.
Zij keurt tevens den concept-brief good, die door do Cornrnissio daartoe aange
stelcl, geschroven is in antwoord op hot schrijven van hot Presbyterium van do Vrijo
Kerk van Schotland in Kafferland.
Naar aanleidmg van cone viaag door den Assessor, woidt besloten, dat do officieele Voitegenwoordigor
veitegenwoordigei onzoi Keik bij do Regeering zijn zal do Modeiatoi in dei tijd
b~ de
Dc eeisto Oudeiling van Kaapstad wordt als Auditeur van do Zonding Fondsen
benoemd, in do plaats van wijien Dr. Robertson.
Hot Versiag der Commissie voor do oprichting van eon Instituut tot opleiding Institunt tot Oplci
yan Zendelingen en Godsdienst-Onderwijzers, wordt gelezen.
van Zendehn
Na do pauze gaat do Vergadering tot do behandeling daarvan over.
De Piedikant van Riveisciale, ondoisteund door den Ondeiling van Alexandiia,
steit voor: “Dat do aanbeveling der Commissie, onder No. 8, aangenomen worde, en
do Vergadering besluite: dat do Kerk gebruik zal maken van do Inrichting to Welling
ton, voor hot tegenwoordige aithans, en dat cle Synode oene Commissie benoeme om
~
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6nderzoek te doen n~ar de wijze waarop het ~verk aldaar wordt verricht, en aan de
Bestuurders hare wensohen te kennen te geven omtrent wat aan de eischen en be
hoelten der Kerk zou beantwporden; welke Commissie van tij d tot tij d verslag zal
doen en bekend maken, of zij meent dat dit werk behoort ondersteund te wor~Ien.
Deze Commissle zal tevens hare aandacht aan de geheele zaak wij den, en voor de
aanstaande Synode een beredeneerd Rapport uitbrengen omtrent de wijze, waarop eu
‘do plaats waar in de toekomst het work behoort gedaan te worden.”
De Predikant van Noorder Paarl, ondersteund door then van Uitenhage, heeft dit
amendement: “De Vergadering benoeme eene Commissie, om te beraadslagen aan
gaande de oprichting eener Opleidings School voor Zendelingen, bij do eerstvolgende
Synodale Vergadering versiag te doen, en zoo mogelijk, een bepaald plan voor te dragen.
Voor~teI v~u Do. do
Ret amendement wordt verworpen en het voorstel aangenomen.
Vos aangenomen.
PredikautonPensloenRet Rapport der Commissie over bet Versiag van den Qu~stor van het Predikan
ten Pensioen-fonds wordt gelezen en behandeld.
Ten iste rapporteert zij, dat zij de rekeningen en boeken van den Qu~stor
eorrect bevonden heeft: en dat bet haar daaruit gebleken is, dat bet geheele kapitaal
op 30 Juni 1880 bedroeg £10,189 15s. 2d
2de Dat niet alle vijf schuldbewijzen in handen van den QuEestor, in beboorlijken
vorm zijn, weshaive zij aanbeveelt, “dat deze of afgedragen of in behoorlijken vorm
gebracht worden,” met welke aanbeveling de Vergadering zich vereeligt
Bde Dat de Kerkeraad van Darling niet kon weigeren om rente te betalen op
inleg penningen van den isten November 1876, aismede de jaarlijksche bijdragen van
dien datum, als hij let 01) bet besluit der ~ynode van 1873, den 27 November geno
men goedkeurende bet voorstel door de Commissie van bet Pensioen Fonds gedaan
dat do betalinp der inle~ pennin~en fJe$cMeclen zal binnen den lijd van drie jaren, aan welk
besluit, blijkens Kassaboek van den Qu~stor, door 26 gemeenten voldaan is geworden
terwijl andere,~ die later inbetaald hebben ook rente op do inlegpenningen van
1 November 1876, bebben betaalcl. In dit gevoelen deelt ook do Vergadering.
Afwezig zijn geweest do Predikanten van Roopstad, Ceres, Maclean, Somerset
West en Heidelberg; en de Ouderlingen van Simonsstad en St. Stephens
Na bet lezen der Kiadnotulen, wordt bet gebed gedaan door den Ouderling van
Fraserburg.

DERTIG STE

ZITTING.

lVTaandaji, den 22~en .ZVovember~ 1880.

Do Predikant van Murraysburg doet bet gebed, waarna de notuien der laatst
Zitting, na lezing en goedkeuring, worden onderteekend.
De Moderator benoeint als Voorzitter cler Commissie over de Ordonnantie, Ds.
A. Murray, en als dien der Commissie voor een Instituut tot Opleiding van Zencle
lingen, Ds. W. Robertson.
R~tiouarii.
Als Rationarii, om, volgens Art. 84, 1, de boeker’ van den Qu~stor Synodi
~jaar1ijks te onclerzoeken, worden op nieuw benoeind Ds. G. van do Wall en. de Heer
G. C. Gie.
Wie sluit do volgende
Do Voorzitter kiest insgelijks Ds. C. F. J. Muller als Voorganger Nj bet sluiten
Synode?
van de volgende Synodale Vergadering, en als zijn Secundus, Es. 3.
3. Krige.
PredikantenPen~ioefl~
Nu gaat de Vergadering voort met de behandeling van hot Rapport der Com~
fonda.
naissie over bet Predikanten Pensioen-fonds.
~-.
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Ten 4de is de Commissie van oordeel, dat de beide volgend.e aanbeveingen van
den Qu~stor niet moeten aangenomen. worden, te weten.: iste, bet onthouden van
pensioen, als de nit den dienst tredende leeraar zich in geène behoeftige omstandig
heden bevjndt, en 2de, herziening der kiassificatie. Deze besehouwing blijkt ook
die der Vergadering te zijn.
Ten 5de rapporteert de Coinmissie dat zij zich met het gevoelen van den Qu~stor
op de volgende punten vereenigt, marnelijk, dat het kapitaal onaangeroerd zal worden
gelaten; dat ingeval aan den Qu~stor ontslag moet worden verleend, of hij komt te
overlijden, de Moderator het recht zal hebben een anderen Qu~stor in zijne plaats
aan te stellen, onderworpen aan de goed- of afkeuring der Synode of Synodale Corn
missie; en van den Executeur of dc Executeuren zijns boedels, de boeken, papieren,
penningen, enz,, tot het fonds behoorende, op te eischen; en dat Art. 378 vei~ie~
tigd zal worden.
Deze aanbevelingeu worden aangenomen, met uitzondering van die betreffende
Art. 378, dat onveranderd blijft, behalve dat perpetuo veranderd wordt in perpetuum~.
Ten 6de stelt de Commissie voor dat in Art. 377 de woorden met aekteratal~qe
ren~ten, veranderd worden in: “met daarop verloopene renten, (~ 6 per cent. ‘s jaars;”
dat eene betere volgorde der Artikelen van het Reglement plaats hebbe; en dat dc
dank der Vergadering aan den Qu~estor betuigd worde voor de nauwgezette en belange
looze vervulling der plichten aan dien post verbonden, en voor de vrijwillige overlegging zijner boeken en rekeningen, waaromtrent geene bepaling gemaakt was.
Ook hierin vereenigt zich de Vergadering met de Commissie.
Dc Voorzitter spreekt den Qu~stor, den Wel-Ed. Heer G. C. Gie, een hartelijk
b~u~
woord van dankbetuiging toe in naam der Vergadering, waarvoor hij in gepaste bewoor.
dingen bedankt.
Nu worden eenige voorstellen tot verandering van enkele wetten op dit fonds,
vervat in nevensgaande Bijiage A, van den Qwestor ontvangen, der Vergadering
voorgelegd, welke alien door de Vergadering worden aangenomen, uitgenomen de
aanbeveling orn in den tweeden regel van Art. 382 het woord “anderszins” te
schrappen, en ~r~7~z
q7~~ei’-Z daarvoor in de plaats te stelien.
Den Actuarius wordt volmacht verleend om de noodige woordelijke veranderingen
in de flu gewijzigde Wetsartikelen te brengen, en de beste rangschikking te volgen.
Dc Predikant van Uitenhage, ondersteund door dien van Durban, doet flu het
volgende voorstel: “Dc verschiliende Ringen brengen voor de aandacht van die
gemeenten die tot hiertoe nog geen dccl aan het Predikanten Pensioen-fonds hebben
genornen, de wenschelijltheid van zulks te doen, zoowel ter wilie van de gemeente
zelve, als van den Predikant.”
Dit voorstel wordt aangenomen.
Dc Predikant van Calvinia II stelt, op grond van No. 115 van het Ontwerp, ‘crerzoek van CalvinLa,
ondersteund door dien van Piquetberg, voor: “Het verzoek van den Kerkeraad der 2de Gemeente.
2de gemeente van Calvinia om voor het Predikanten Pensioen-fonds in de derde kiasse
te worden gepiaatst, worde ingewiliigd,”
Ook hiermede vereenigt zich de Vergadering.
Dc Predikant van Montagu doet nu voor den Kerkeraad dier gemeente het voor- Verzoek van Montagn
stel waarvan in No. 116 van het Ontwerp is kennis gegeven.
Het verzoek dat de gemeente van Montagu in de derde in plaats van de tweeds
kiasse gelangschikt zal woiden, woidt door de Vergadeiing niet toegestaan, teiwiji
de vergunning daarin gevraagd dat de genoemde gemeente tot de deeiname aan het
fonds zal toetreden. zoo als voorgeschreven is in Art. 376, en niet volgens Art. 379
der Kerkehjke Wetten verleend wordt.
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De Predikanten van Murraysburg, Uitenhage, Groenepunt, Fraserburg, Bredas

dorp, FranscbhOek en Maraisburg, en de Ouderlingen van Heidelberg en Murrays
burg vërzoekefl aanteekening dat zij in de minderheid gestemd hebben.
Hét verzoek van den Kerkeraad der gemeente Maclean, om weder-opueming
onder do deelhebbers aan het Predikanten Pensioen-fonds, wordt flu besproken
volgene 119 van het Ontwerp, en om rëdenen in de petitie genoemd, onder belofte
van aanZUivel’iflg van alle achterstallige gelden, toegestaan.
Verzook van ~Swellon.
Hetzelfde geschiedt met dat van den Kerkeraad van Swellendam, voorkomende
dam.
onder No. 121, waarin gevraagd wordt om “kwijtschelding der boete waarin genoemde
gemeente vervallen is, wegens eon misverstand aangaande het Pensioen-fonds.”
De Predikant van Murraysburg verzoekt aanteekeniug dat hij in de minderheid
géstemd. heeft.
Profecsorente S~ellenDo Predikan.t van Stellenbosch brengt ter sprake de wenschelijkheid dat alle
bosch.
gemeenten bijdragen tot hot noodige om de Hoogleeraren van het Theologisch Semi
narium deel te doen verkrijgen~ aan het bovengenoemde fonds.
Op voorstel van den Predikant van George, ondersteund door then van Heidel
berg, besluit de Vergadering tot het volgende: “Ret worde aan de verschillende
Rings-scribas opgedragen orn van do gemeenten in hun ressort, die nogniet de £5
voor den inleg der Professoren gestort hebben, deze som zoo spoedig mogelijk
te verkrij~en en aan den Predikant van Stellenboseh toe te zenden.”
V~oek van PhuladelNa de pauze vraagt de Ouderling van Philadelphia, om redenen door hem
genoemd, dat deze gemeente weder tot deelneming aan het Pensioen-fonds moge
woiden toegelaten zondei boete, op vooiwaarde dat zij al het achteistallige met do
daarop verschuldigde renten betalen zal.
Do Vergadering verleent do gevraagde vergunning.
De Voorzitter betuigt den dank der Vergadering aan de leden der Commissie over
het Pensi6en-fonds voor het werk door hen verricht.
Sustentatiefonds,
Nos. 123, 124 en 126 die allen op de oprichting van eon Sustentatiefonds betrek
king hébben, worden uitgesteld tot do volgende Synode.
No. 128 van het Ontwerp, verhooging van reis en daggelden, enz, vervalt, daar
de inzender afwezig is.
Reglement op de Zen
Ret Rapport van de Commissie tot wijziging der Wets Artikelen, die op de
ding.
Zending betrekking hebben en veranderd dienen to worden van wege besluiten door
doze Synode genomen, wordt behandeld en aangenomen.
Dientengevolge wordt het volgende nieuwe Artikel goedgekeurd: zie Bijiage B.
In de plaats van Artikel 205 wordt gesteld. “do Synode vërwacht dat bij afwezig
heid van den Ringszendings Inspector ziju dienst zooveel als mogelijk is door zijne
Ringsbroecleren zal worden vervuld.”
Artikel 206 valt weg, terwijl in de plaats daarvari gesteld wordt: “Do onkosteu
der Zendings Inspectoren, die door de Ringscommissie zullen worden beoordeeld,
woiden uit de Synodale kas betaald, mits the met de som van £15 per jaar, vooi elk
hunner, te boven gaan.”
In Artikel 259 wordt na het woord Zencleiin~çen ingelascht “uitgenomen die welke
loden z.jn van do Nedeiduitsehe Geieformeeide Zendmg-Keik”
Ret schema voor do Zending-Kerk vastgesteld zal geplaatst worden na
Aitikel 215
pensioenvoorDs Van
Ben verzoek van den Kerkeraad van Oudtshoorri, om den Emeritus Predikant
de~ Riet
dier gemeente van 1881 af aan deel to doen kiijgen aan do uitbetalingen uit bet
Predikanten Pensioen-fonds wordt toegestaan
Ret Rapport der Rationaril wordt gelezen..

Vcrzoek van Maclean.
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Het loopt over de boeken der Qü~stors van de Synodale- Predikanten Weduwen-, l~apportderRationarii
School-, en Normaal School-Fondsen.
Omtrent hot eon en ander daarin voorkomende worden ophelderingen gevraagd i~ld:00r bet
en inlichtingen gegeven. Goon besluit wordt echter geñomen, behalve dat Dr. Kotzé
en Ouderling Krijnauw als Auditeuren voor het Schoolfonds worden benoemd,
op grond van Artikel 101.
Do dank der Vergadering wordt ook aan de Ratiónarii toegebracht.
Tot loden der Commissie voor eon Instituut tot opleiding van Zendelingen, enz. Opleiding van Zen.
wordon, op voorsiag van Ds. Robertson, nevens hem benoemd, in gevolge besluit van ~ Oommiseie
dozen morgen, Dr. S. Rofrneijr en Ds. C. Rabie,
Als medeleclen dor Commissie om de herroeping of wij ziging van de Ordonnantie Orclonnantie. Cam.
te overwegen kiest Ds. A. Murray, met toestemming der Vergadering, Dr. Kotzé, Di. misdo bonoema.
Luckhoff en Vandewall, en Dr. Hofmeijr,
Be Commissie om de door don Predikant van Durban voorgestelcie wijziging van W~jzigingvanArt.141
Artikel 141 te overwegen levei’t haar Rapport in, dat cladelijk behandeld wordt.
Op grond van de aanbeveling, daarin voorkomende, besluit de Vergadering dat
aan Artikel 141 worde toegevoegd “Ledematen van andere Kerkgenootschappen,
die loden onzer Kerk willen worden, zullen, om als zoodanig to worden toegelaten,
vooraf door een leeraar in do tegenwoordigheid van eon ouderling ondervr~agd
moeten worden aangaande hunne godsdienstkennis en overeenstemming met de leer
onzer Kerk. Ook zal or onderzoek moeten gedaan worden naar hun zedelijk gedrag;
en toegelaten zijnde, zullen zij verplicht zijn doze verkiaring to onderteekenen:
“1k ondergeteokende N,N., verklaar bij deze do leer der Nederduitsehe Gerefor
meerde Kerk van Zuid Afrika van harte to zijn toegedaan en heb mij voorge
nomen bij doze leer door Gods gonade te blijven, do zonde to vorzaken, en ecu
Christelijk leven to leiden. Zoo ook ohderwerp ik rnij aan hot Kerkelijk opzicht en
ingoval ik mij mocht ontgaan, aan do kerkelijke tucht.”
Als Seoundi van do Commissje tot hot afnemen van het Examen voor Candi- Proponents E:~anwu,
daten tot den Heiligen Dienst worden aan de reeds benoemde toegevoegd, ~
Secunus.
Hofmeijr en Di. Buchner en Viok.
F] et Rapport der Commissie ter tegemoetkoming van jongelingen, die zich aan Commissie ter tcge~
den dienst des ITem on willen wijden en geldeliike huip behoeven en tot het aanbe~
~ ~
velen van betere voorziening in de behoefte ~an arboiders voor des Heéren wijn~ gen, Rapport~
gaard in dit land, komt nu in behandeling.
Het bebelst do volgende aanbevelingen, die allen aangenOmen worden,
1. In elke gemeente worde jaarlijks een dag afgezonderd als een bid dag in
betrekking tot deze zaak.
2. Op dien dag zal er gepredikt woT den met hot dod om kinderen to bewegon
zich aan dit werk to wijden en om hunne. ouders op te wekken hen daartoe af to
zonderen, Tot deze prediking ~orden aesverkiezende leeraren nit andere gemeen
ten uitgenoodigd.
3. Bet zal, indien mogeliik, gesehieden in do maand Juli, bij gelegenh.eid van
de jaarlijksche Collecte van het Theologisch Seminarium,
4. Ben fonds, van zegge £2~Q00~ worde bijeengebracht, uit de renten waarvan
behoeftige jongelingen, die daartoe wènsohen opgeleid. to worden, ondersteuning
zullen ontvaiigen.
5. Dit Ponds zal geadministreerd ~n deszelfs renten aangewend worden tot hot
boven omschreven do~el, door do “Commissio ter tegemoetkoming van hulpbehoe
vende jongelingen,” wel]ce Commissie tevens tiachten zal dooi coirespondentie
met Kerkeraden als andei.szins zooveel mogehjk plaatselijke ondeisteuning aan to
moedigen~
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Binnenlandsehe
thngeonamissie.

DitBapport gaat vergezeld van eone lijst der bijdragen, die van elke gemeente
voor dat dod verwacht worden.—Zie Bijiage C.
Do Predikant van Riversdale wordt als voorzitter van de bovengemolde Corn
~missie benoemd, ‘wien het tevens opgedragen wordt de overige Commissielederi to
kiezen.
ZenDs. W. Robertson wordt inplaats van Ds. C. u’. J. Muller als Lid van do
Binnenlandsebe Zendingcommissie benoemd.

Normaal Schoelgebon-

flerderUjke Brief,

Na do pauze gaat do Vergadering, in do avondzitting, tot do behaudoling ovor
van hot Rapport dor Commissie, die aangostold. is orn met den Kaapstadschen Kerko
raad tot eene verstandhouding to komen over hot eigendomsrecht der Normaal
Scboolgebouwen.
Under do documeriten, die dit verslag vergozellon is or eon door don tweeden
ouderling van Kaapstad aan do genoemde Commissie overhaudigd, waarin hij eon
verhaal geeft van do wijze, waarop do vestiging der Normaal School in do Kaapstad
zich hooft toegedragen, wolk document op zijn vorzoek godeeltelijk golezon w~rdt.
Do Vergadering vornemonde wat do inhoud er van is, besluit dat do lezing goon
voortgang bebben zal, tenzij uit do discussie blijke dat zulks noodig is.
Na discussio stelt de Predikant van Graaff-Reinot, onderstound door den Ouder
ling van Middelburg, voor: “Do Vergadering besluite te handelen volgens aanbe
veing der Commissie, zoodat do Normaal School eigendommen in bezit komon der
Nederduitscbo Goreformoerde Kerk van Zuid Afrika, wolke aanheveling van den
volgendon inhoud is: “De som van £4,000 worde daarvoor gegeven, do rente van
1 Uctober ji. af aan to botalen. Zoo do Normaal School uit de stad mocht worden
verplaatst, zullen do Curatoren do verantwoordelijkheid dos Kerkeraads van de
indor tijd daarvoor ingezamelde golden tegenover do inteekenaren op zich nornen.
Van zijnen kant belooft do Kerkeraad dat alle gelden, erfmakingen, als anderszinS,
welke aan do Normaal- on do Model School wordon gesohonken, aan do Ouratoron
zullon worden ovorhandigd.
Met dit voorstel voreonigt zich do Vergadering.
Aanteekeuing dat zij in do minderheid gestemd hebben verzoeken do Prodi
kanten van (~oorge, Riversdale, Montagu, Piquetberg, JaD senville, Rio book West,
Hanover, do Paarl, Murraysburg en Maraisburg en do Ouderlingen van. Graaff
Reinet, Calodon, George, Prieska, Richmond, Philips Town, Riversdalo, Maraisburg
en Franschhoek.
Do Predikant van Stellenbosch, ondersteund. door dien van Graaff-Reinet, doet
flu dit voorstol, waarmede do Vergadering zich vereenigt: “Aan hot Collegie
Curatoren van do Normaal School worde volmacht verleend to~ verkoop van grond.
van hot Normaal School eigendom, na ontvangen goodkeuring van do Synodale
Commissie.”
Hot Concept van den Herdelijken Brief worclt gelozen.
Benige bedonklugen tegen enkele uitdrukkingon, die in clezon brief voorkornen,
worden in bet midden gobracht, die echter tot geen bepaald bosluit leiden, bebalve
op hot punt van hot Hollandsch bij examina, dat daarin wordt bosprokon.
De Prodikant van Graaff-Reinot, ondersteund door dien van Stellenbosch, wil
bet volgende: “In den Herderlijken Briof worde opgenomen, hetgeen op voorstel
van den Prodikant van do Paarl bosloten werd in verband met hot Hollandsch op
do Normaal School in plaats van het besluit om de zaak voor hot Parlernent to
brengen.”
Do Predikant van Noorder Paarl, ondersteund door dien. van Murraysburg,
stelt daarentogon als amendement voor: “Ret Ontwerp van den Herderlijkon Brief
blijve onverañderd op bet punt in kwestie.”
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Ret voorstel van den Predikant van Graaff-Reinet vereenigt cone kleine meer
derbeid van stemmem op zich.
Aanteekening van protest tegen dit besluit verzoeken de Predikanten van
Murraysburg, Kaapstad, Noord.er Panri en Richmond, en cle Ouderlingen van
Richmond en Murraysburg. Met bovengenoemde verandering wordt hot concept
van den Herderlijken Brief goedgekeurd. Eenige rapporten. die op morgen zullen
behandeld. worden, word en nog gelezen.
Afwezig zijn geweest d.c Preclikanten van Swellendam, Somerset West, Nama
qualand en Worcester en do Oud.erlingen van G-oudine, Simonsstad, Wijnberg en
St. Stephens.
Na het lezen der Kiadnotulen wordt het dankgebecl gedaan door den Predikant
van Calvinia.

EEN~EN~BERTTGSTE ZITTING,
Dinsda~q, de2z 23~tez Novem6er, 1880.
Dc Synocle komt in do Consistorie-kamer bijeen.
Do Ouclerling van Somerset Oost doet het gebed, waarna do notulen der
laatste Zitting, na lezing en goedkeuring, worden onderteekend..
Dc Predikant van Cradock wenscht aangeteekend. ~e hebben, dat hij gisteren. Rationai~ii. Ds~ du
bij de behandeling van hot Rapport van do Rationarii niet in de Vergadering is 2105515.
geweest, daar hij toen met Synodaal work bezig moest zijn.
Ben protest tegen hot besluit gisteren avond genomen, met betrekking tot do rd~i.1iji~ Brief.
verandering van cone zinsnede in den Herderlijken Brief, wordt ontvangen.—Zie Protest.
i3ijlage A.
Ret Rapport van do Commissie over do Kerkelijke Fondsen wordt ontvangen. Rerkeli.iko Fondseu.~
—Zie Bijiage B.
Rapport.
Ret geheelo rapport wordt onveranderd aangenomen.
Do uitvoering van bet omtrent Art. 152 aanbevolene, wordt opgedragen aan Theo1og~seh Seminarj.
bet Collegie Curatoren over bet Seminarium.
urn.
Met betrekking tot do belegging van Foudsen, besinit do Vergadering dat er Finantisele Commis.
cone Finantieele Commissie zal aangesteld worden, van welke Conimissie de Predi- ~
kant van Cradock als Voorzitter benoemd wordt.
Ret Rapport der Comrn.issie over de opriehting van het Kerkelijk Kantoor Kerkei~k Kautoor,
wordt behandeld.
Dc Predikant van Montagu, ondersteund door then van Wellington, doot bet
volgende voorstel: “Do Vergadering beschouwt hot wenschelijk dat or eon Kerkelijk
Kantoor worde opgericht, en neemt do aanbeveling der Commissie aan, volgens
welke do zaak aan do behartiging der Synodale Commissie wordt opgedragon.”
Dc Predikant van Stellenbosch, ondersteund door dien van do Kaapstad, ]overt
hot volgende amendement in: “Do Synode besluite dat, hoezeer de waarde van bet
door de Commissie gedane in zake bet Korkelijk Kantoor wordt erkend, do zaak to
radieaal en omgeven is van to veel bezwaren, dan dat daartoe nu zou worden
besloten—derhalvo blijve do Commissie ageeron, die do zaken in rijpe overweging
nome en met eon beredeneord plan voor do volgende Synodale Vergadering te
verschijnou.”
Dit amondoment word.t aangenomen.
—

76
De Aótuarius berinnert er aan dat besloten is de voorziening in de behoefte
aan eene brandkist voor de Arehieven der Synode te overwegen, na afhancleling
van dit rapport.
De Vergadering besluit den Actuarius to volmaclitigen het in dezen noodige
voor de Synode te doen.
Superintendent van
EDs. A. McGregor worclt als Superintendent van Onderwijs benoemd; hem wordt
A. tevens opgedragen de overige leden der Opvoedings Commissie te kiezen.
ilniphehoevende Jon.
Dc Commissie voor Rulpbehoevende Jono’elieden wordt, overeenkomsti0~
ge1iugen~Coi~issie
benoemd.
opdraoht der ~ ergadering, op aanbevehng van den Prethkant van Riversdale, aldus
samengestelcl: Di. P. J. G-. do Yos, C. E’. J. Muller en 0. W. Stegmaun, jun.
Petaio van den fleer
Ret Rapport der Commissie over eene Petitie van den Heer Hugo, Diaken van
ugo,
de Gemeente Simonsstad, wordt gelezen~
Dc aanbevelingen van dit rapporb word.en aangenomen, en dientengevolge
wordt besloten :—
Ten iste. Dat Art, 314 aldus gewijzigd. zal worden: in plaats van de woorden
“Indien hij noohtans—gevorderd. worden,” het volgend.e te plaatsen, “Indien hij
noehtans binnen vier jaren moclit vertrekken van den dag der bevestiging tot den
dag des afscbeids gerekend, zal do teruggave dezer kosten gedeeltelijk kunnen
gevorderd. worden, en wel zóó dat voor elk jaar, of gedeelte van eon jaar, van den
dag des afscbeids tot nan liet einde der genoemd.e vier jaren gerokend, eon vierde
dccl der kosten berekend. zal worden “; en
Ten 2de. Dat Art. 307 doze verand.ering ondergaat: “vier weken,” in plaats
van “~ weken.”
Statistie~oVoruaen.
No. 130 van het Ontwerp word.t behandeld.
De Prodikant van Lady Grey, ondersteund. door dien van George, stelt voor:
“Do drie laatste kolommen van vorm A worden in d.c plaats gesteld van den vorm
voorkomeude op bladzijde 46 d.er Kerkelijke Wetten,
D& Predikant van Crad.ock, ond.ersteund. door dien van Wellington, wil “flat
Beschrijvingspunt 130 in zijn ge.heel worde aangenomen, bohal~e dat onder letter C
do datum van bet Kerkelijke stat~stieke jaar blijve, gelijk hot tot hiertoe gewoest
is, en dat d.c overigo data hiermec1~e in verbanci staande, in dier voege veranderd
worden.”
Do Vergadering vereenigt zich met hot amendement van den Predikant van
Cradock.
Nos. 137, 138 en 139 van hot Ontwerp worden. door de inzond.ers terug
getrokken.
Ti,jdderSynoclaleVer’
Ben voorstel van den Ouderling van Middelburg, om do Synode in do
gaering. Geene VeC maand Ma~~art in plaats van in October gebouden to doen worden, wordt niet nan
genomen.
Opvoediug000mmiesie
Do Synodalo Opvoedings Commissie wordt samengesteld. als volgt: Di.
McGregor, A. Murray onE. Z. J~. do Beer,
~inue~1aud.~e~e ZenOp Voorstel van den Predikant van Stellenboseb, en met toestemming van
1n~ ~OrnrnICS1O.
Robertson, wordt, in plants van dozen Brooder, als lid. d.er ]3innenlandscbe
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Zend.ing Commissie, benoemd Ds. B. Z. J. do Beer.
Dc dank der Vergadoring wordt betuigd nan den Superintendent en d.c led.en
der vorige Zending Commissie,
W~j1en do Hoer J. D.
Eenè memorie, getoekend. door Ds, A. Murray, wordt gelezen, vragende dat
~ do som van £200 nut do Synodale Kas, nan doil Boedel van wijion den fleer J D
Maiquaid zal woiden betaald, als vergoeding vooi hot veihes doon hem geledon
dooi do uitgave van d.c Ke?1~bode, om nedenen in gezegde memoue genoemd

Op voorstel van den Qu~estor besluit de Vergadering cle som van £100 uit het
Synodale Ponds aan de erfgenamen van den Heer Marquard toe te kennen.
De Commissie aangesteld om aanbeveliiig te doen aano’aande het afvaardigen Deputafj~~ naar Zus
van Deputatjën naar de Zuster-Kerken, doet de volgend~ aanbevelingen, welke ter.Kerken bonoemd,
worden goedgekeurd :—
1. Als Gedeputeerde naar den Oranje Vrijstaat: Ds. J. EL. Hofmeijr; als
Secuudus, Ds. B. Ross.
2~ Als Gedeputeerde naar de genaeenten van Natal en de Transvaal: Ds. W.
Murray; als Secundus, Dr. S. Hofmeijr.
3. Als Afgevaardjgde om voor eenige weken de gemeenten in Griqualanci
West te bezoeken, en predikdiensten aldaar te vervullen: Ds. W. Robertson.
4. Dat aan den Gedeputeerde naar den Vrijstaat voor reiskosten toegekenci
worde eene som niet te bovengaande £15; en aan. den Gedeputeerde voor Natal
en de Transvaal, eene som niet hooger dan £50.
Be Qu~estor van het Synoda].e Fonds ontvangt authorisatie om eene reke- Ke~-k~ocle. Rekening
fling te betalen, groot £83 4s., welke hij van de uitgevers van de Kerkôode heeft goedgekeurd.
ofltvangen.
De Vergadering besluit dat de boete waarin de gemeente van Tulbagh en Predikanten Pensiocu
Alexandria bij het l’redikanten Pensioenfonds zijn vervallen, haar zullen worden.
~
kwij tgescholden.
Te 12 ure gaat c[e Vergadering naar het Kerkgebouw om de openbare sluiting Sluiting der Synodo
der Synode bij te wonen.
Ds. A. B. Luckhoff, in de vorige Synode daartoe benoemd, gaat bij deze
plechtigheid voor, en spreekt eene gepaste redevoering uit naar aanleiding van
1 Corinthe IV: 20.
Naar de Consistorje.kamer terug gekeerd, besluit de Vergadering dat liet Versiag Verslag van Afg
van den Ex-Mocierator, den Afgevaardigde naar het Presbyteriaansche Concilie, te digdenaar bet Presby
Edinburg, in Schotland, in Juli 1877, hetwelk ter tafel is, gedrukt zal worden.
terinaneche Conejije.
.Als leden der Finantjeele Commissje, tot welker aansteliing heden morgen is Finantieele Commi~.
besloten, worden, benevens den Voorzitter, Ds. du Piessis, benoemd: Di. A. Murray
Leden benoemd.
en A. B. Luckhoff, en Ouderlingen P. Marais en I. P. H. van der Poel.
Op verzoek van den Predikant van 0-len Lynden wordt besloten dat die gemeente Predikant en Pensioeu
aan het Predikanten Pensioen-fonds zal deelnemen zonder boete.
fonds —Glen Lynden.
Een protest wordt ingeievbrd, geteekend door 22 leden dezer Vergadering, tegen Nederduitsch byex.
het besluit in eene vorige Zitting genomen, om aan de Wetgeving te verzoeken dat zij ~
het Nederduitsch verplichtend zal maken bij het Onderwijzers en Middenklas Examen,
voor alien die tot onze Kerk behooren.—Zie Bijiage.
Een verzoek van den Consulent van Aliwal Noord, om toelating van die gemeente Predikanten Pensloen.
tot het Predikanten Peusioen-fonds zonder boete, wordt naar de Synodale C’ommissie fouds —Aliwal No~rd
verwezen.
Ret volgende voorstel, door de Commjssje, om het beste middel aan de hand te Bnnenlandsche Zen
geven ten einde het tekort in de Binnenlandsehe Zendingskas te dekken, aan cle ~ ~ ~
Vergadering voorgelegd, wordt aangenomen: “Deze Hoog-Eerwaarde Vergadering Commissie
dringe ten sterkste bij de versohiliende Kerkeraden er op aan om vóór 31 December
van dit jaar, eene bijdrage, berekend a £1 per 100 l~dematen, aan den Penning
meester te Stelleubosch toe te zenden, ter dekking van dat tekort; en drage het
den Rings~inspector~~ op, om hiervan ten eerste aan de verschillende Kerkeraden
kennis te geven.”
Be Vergadering besluit dat de volgende Synode over drie jaren zal ~e11ouden ~ig~ndeSynode c.yer
worden, en wei te Kaapstad.
~°

-~
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Op voorstel van den Predikant van Uitenhage, besluit de Vergadering dat de
jaarlijksohe toelage van den Actuarius voortaan zal ziju £50.
Assistent Seriba Do.
De Predikant van George, ondersteund door dien van Dordrecht, beveelt aan,
natie.
terwiji de vergadering er in toestemt, dat den Assistent-Scriba een gesehenk van
£12 lOs. zal worden gegeven, voor de door hem aan deze Vergadering bewezene
diensten.
Dankbetuiging aan do
De predikant van Cradock stelt voor, en de Vergadering neemt bij acclamatie
Moderatuur.
aan “dat de dank dezer Synode worde betuigd aan den Hoog-Eerw. Moderator en de
overige leden der Moderatuur, voor de diensten door hen bij deze Synodale Vergade
ring aan de Kerk bewezen.”
Dankbetuiging aen den
Ook wordt de dank der Vergadering betuigd aan den Kerkeraad der gemeente
KerkeraadenGemeen van de Hoofdstad, voor het weiwillend afstaan van het Kerkgebouw ten dienste van
teleden van Kaapstad,
de Synode; en aan zoo vele leden der gemeente die zich zoo veel moeite hebben
getroost om het verblijf der tot de Synode opgekomenen hun zoo aangenaam mogelijk
te maken.
Te half-vijf komt de Vergadering nogmaals bijeen.
De notulen worden gelezen en goedgekeurd.
Afsolieidswoord,
De Moderator spreekt ten slotte een hartelijk woord van afscheid, en laat
zingen Psalm 134: 3, waarna hij den Predikant van Montagu verzoekt te sluiten,
met gebed.
Geresumeerd en onderteekend, op heden, den 23sten November, 1880,

Honorarium van Ac~u.
arms.

0. VANDEWALL, Mod. Syn.
P. E, PAIJRE, Assessor.
1. 11. HOFMEIJR, Scriba~

BIJI~AGE

A.—3QST~

ZIT~E’IITG.

j~[emcranda van Wzjzi.qingen zn het ~egZernent op 7ze~ ~redi7~anz~er~ ~enszoen
jond~ gesi&Z’rni~eerd door den. Qz~cesi~or van het Fonda.
DE VOLGENDE ARTIKELEN ALDUS TE WIJZIGEN :—
ART. 375.
Er zal een Qu~stor zijn, door de Synode of Synodale Commissie aangestelcl,
wiens werk het zijn zal de revenuen van de gemeenten, die deelhebsters in het Ponds
zijn, te ontvangen en aan de Kamer van Administratie, iudertijd met het bestier van
het Ponds belast, te overhandigen. Hij betaait den Pensionarissen alle drie maan
den de hun door de Synode, of Synodale Commissie, toegekencle penningen, door
trekkingen op de “kamer.” Neeint daarvoor voldoende kwitantien. Hij houdt de
noodige boeken. Alle zes maanden, ultimo Juni en December, doet hij versiag in
het Kerkelijk Orgaan, van de door hem ontvangene en uitbetaalde penningen en van
den staat van het Fonds, welk versiag zal moeten vergezeld gaan van een behoorlijk
geautentiseerden korten staat van het Ponds door de Administreerende Kamer. Bij
elke Zitting der Synode legt hij zijne Rekening over, met zoodanige aanmerkingen
als hij in het belang van het Fonds mocht noodig oordeelen.
ART. 376.
De “Executeurs Kamer,” in de Kaapstad, die thans het Ponds administreert
doet zulks onder de vo1gende~ goedgekeurde bepalingen :—
1.—Geene Commissie Penningen zullen worden gechargeerd op sommen als
kapitaal gestort. Elke som niet minder dan £200 inbetaald zal als kapitaal beschouwd
worden.
2.—Op alle bedragen minder dan £200 zal eene cohimissie van vijf per cents
berekend worden.
3.—Gee.ne commissie zal worden genomen op nitbetalingen.
4 —Renten, vrij van commissie, te worden toegestaan van den eersten der
maand volgende de inbetaling, ~ S per cent, per jaar; tenzij eene daling in den
rentekoers eene reductie tot 4 per cent. noodzaken mocht, waarvan echter vooraf
~es maanden kennis zal moeten gegeven worden.
5.—De renten alle zes maanden, u’ltimo Juni en December, te worden verrekend.
6.—Beide partijen zullen het recht hebben, om, na eene voorafgaande kennis
geving van zes maanden, ultimo Juni of December, aan dit contract een einde.
te stellen.
ART. 377.
Achter het woord contributie, in den eersten regel, te voegen “ingang nemende
van den 1 November 1876 ;“ en tusschen de woorden “worden” en “indien,” in den
achtsten regel, de volgende zinsnede te doen voigen: “De renten te worden berekend
van den 1 1’~ovember volgende de Zitting ies Rings of der Synode, indien niet nog
voor het einde des loopenden jaars inbetaald.”
~ Tide de eorrespondentie van den 15 en 17 November 1876.
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ART,

De Jaarlijksche Contributie der
1 Kias, £15 0
2 ,,
12 0
3 ,,
10 0
4 ,,
7 10

878.

Gemeeriten, die deelhebsters zijn, zijn als volgt:
0 (Vijftien Pond) per Jaar.
0 (Twaalf Pond)
0 (Tien Pond)
0 (Zeven Pond Tien) ,,

380.
Aan het einde het volgende te voegen: “Doen zij echter later aanzoek, zoo
vervallen zij onder de bepalingen van Artikel 379.”
ART.

In ART. 382.
In den tweeden regel het woord “anderszins” te schrappen, en krankzinnigheid
daarvoor in de plaats te stellen; en aan het einde van het Artikel te laten volgen :—
“Geene toelagen zullen door de Synode, of Synodale Commissie, worden toegekeud
vóór het einde der maand October 1881, en geene uitbetaling aan Pensionarissen
geschieden die niet in eigen persoon daarom aanvraag doen zonder een certiflkaat
‘dat de Pensionaris zich nog in het leven bevindt,’ geteekend door den Leeraar en
een Ouderling, of door twee andere geloofwaardige getuigen, van ter plaatse alwaar
de Participant zich aisdan mocht ter woon bevinden.”
Mouille Punt, October, 1880.

ZENIJING-KERK.—NIETJW ARTIKEL.
BIJI~AGIJ :a—so~ ZITTI~r G-.
Leden van dit Bestuur zullen ziju :—
1.—Alle dienstdoende Zendelingen, Leeraren van erkende Gemeenten, behoo.
rende tot de Nederduitsche G-ereformeerde Kerk, aismede alien die in wettelijke
Vergadering van dit bestuur bij meerderheid van stemmen worden toegelaten.
2.—En een Afgevaardigde,—Ouderling of Oud-Ouderling der Gemeenten.
Geene Gemeente kan eenen Zendeling of Afgevaardigde zenden dan die
a. Eenen Kerkeraad heeft, samengesteld en werkende overeenkomstig de Bepa
lingen voor het samenstel van Kerkeraden, bij de Moeder-kerk in gebruik;
6. Ten minste een-derde deel van het salaris van haren Zendeling zelve betaalt;
c. En wier vaste goederen getransporteerd zijn op de voigende wijs :—
B.
C. (Namen van de Leden der Binnenlandsche Zending Commissie
volledig genoemd) of audere namen door haar goedgekeurd,
met de woorden: “Voor de Zending Gemeente der Nederduit
sche Gereformeerde Kerk te
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De Commissie over

do

Kerkelijke Fondsen heeft de eer het volgende to rapporteeren:

PONDS VAN HET THEOLOGISCR SEMINARIE.

Met betrekking tot dit Fonds, meent zii de aandacht der Vergadering to moeten
bepalen bij de volgende punten:
(a) Eat de inkomsten van dit Ponds, te zamen met het bedrag der Jaarlijksche
~Do11ecte en der Studie-Penningen, niet meer dan genoegzaam zijn tot betaling van do
Salarissen der twee Professoren en de dekking der gewono onkosten. Eat zij echter
niet~ overlaten tot do gewenschte uitbreiding van de Bibliotheek, of andere verbete
ringen die van tijd tot tijd noodig zijn, zoodat, om een voorbeeld to noemen, do
Professoren genoodzaakt waren voor eon behoorlijk ameublement der Collegiekamers
afzonderlijk te collecteeren. Alzoo dat mon in geval van buitengewone uitgave, als
do vervulling van do plaats van een dor Professoren in geval van tijdelijke onstente
nis, of eene vermindering van don rentekoers, van hot kapitaal zou moeten
gebruiken.
(b) Dat do toegezegde bijdragen voor den derden Professor in hot afgeloopen
jaar slechts £402 lOs. bedragen hebben. Zij verneemt dat or verscheidene gomeenten
zijn, die slechts voor vijf jaren eon bijdrage hebben toegezegd en dat andere gemeen
ten reeds den wensch hebben to kennen gegeven om haro bijdrage to verminde
ren of in to trekken. Bedenkt men hierbij dat, terwiji de twee oudste Professoren
£500 per jaar met vrije woning hebben, voor den derden Professor voor woning of
hnishuur nog niet is gezorgd, dan wordt het duidolijk dat hot tijd wordt om in doze
voorziening to maken.
(c) Om dezo redenen boveelt uwe commissie dringend aan, dat do Synode,
besluite tot de inzameling van £10,000 in do j aren voor do eorstkomende Synodale
Vergadering. Naar de beginselen uitgesproken in het onderhoud over stelmatige
rnilddadigheid, en naar hot voorbeeld gegoven door do Curatoren van de Normaal
School om hot vereischte bedrag te verdeelen naar het getal lidmaten, bieden wij her
bij eon lijst aan, waarbij blijkt naar eene berokening @ 4 shillings per lidmaat wat
elke gemeento behoort bij te dragon opdat het fonds tot stand kome.
Ten einde do inzameling voor do aanstaande Synode volbracht to zion, meont
do commissie dat het aan do Ringen behoort opgedragen to worden elk jaar nauw
keurig onderzoek te doen naar het bedrag dat in elke gemeonte is bijeen gebracht, in
geval van verzuim, naar do oorzaken, en voorts schikkingen to maken door hot aan
stellen van collectanton als anderszins tot het voibrengen van den last der Synode.
Indien elke Ring zijne eer er in zou stellen dat hot bedrag onder zijn ressort in to
zamelen, zoo spoedig mbgelijk word bijeon gebracht, zou hot fonds voor de volgendo
Synodo tot stand zijn gobracht. Ton einde den Ring aan doze opdracht to herinneren
en daarin behulpzaam to zijil, stelt de commissie een vorm voor waarin elke kerke~
raad bij den Ring verantwoording zal doen van het bedrag dat jaarlijks voor dit en do
andere kerkelijke fondsen is bijeen gebracht. *
Nog een punt is or dat do aandacht verdient. Volgons do bepalingen van Art.
152 betaalt elko Student aan Studio Ponningen £15, doch wanneer hij op eon aandeel
studeert, slechts £6. De schadelijke uitwerking van deze bepaling op do fondson is
grooter dan men denken zou. Daar allo loerlingen op aandeeleu studeeren is~ hot
bodrag van studio-penningen op 30 leerlingen slechts £180 in plaats van £450.
*

De,e vorm is opgenomen in Vorm B tot weiks opneming in het wetboek do Synode 1at~r heeft besloten. _Acf, S~.

iv
Bij onderzoek blijkt het verder dat meer dan een gemeente als aandeel hebbende
is toegelaten van welke bet betwijfeld mag worden of zij daartoe recht heeft.
De gerneente Stellenbosch bij voorbeeld laat 5 of 6 studenten voor haar rekening
studeeren. Tot het fonds heeft zij slechts bijgedragen £187 en heeft dus niet
meer dan een aandeel. De toelating van meer studenten op haren naam geschiedt
waarschijiilijk op grond van het geld aldaar verzameld tot aankoopen van de Kweek
school Gebouwen: de bepaling der wet spreekt echter duidelijk van geld gestort in
het fonds van bet Seminariurn.
Voor rekening van de Paarl studeeren 4 of 5 jongelingerL. Be gemeente van de
Paarl heeft wel £1,000 voor de Kweekschool gecollecteerd. doch betaalt daarvan
sleclits de renten jaarlijks. Be bepaling der wet spreekt uitdrukkelijk van kapitaal
in het fonds gestort.
Voor rekening van Wellington studeeren 3 jongelieden. Daar de bepaling bet
recht van aandeel beperkt tot wat gestort was voor het einde van 1858 en Wellington
voor dien tijd slechts £250 had opgebracht, is dit ook niet recht naar de wet.
Be commissie wil het in ernstige overweging geven of het niet wenschelijk zij van de
verschullende gemeenten die aandeelen hebben, toestemming to verkrijgen dat van de
rechten daaraan verbonden afstand worde gedaan. Zij zouden wellicht daartoe aange
moedigd worden, indien bet bedrag der studie -penningen van £15 op £10 of £12
gebracht.
Omtrent het beleggen van dit fonds heeft de Commissie bij de Executenrskamer
onderzoek gedaan of de voorwaarde waarop bet geld belegd is niet meer voordeelig
zou kunnen wezen. Ten antwoord ontving zij de aanbieding orn de commissie op
uitbetalingen van 5 percent tot 2~- percent te reduceeren; op do jaarlijksche reke
ning zou dit een onderscheid van £30 of £32 ten voorcleele van bet fonds maken.
De commissie meent dat bij andere kamers de voorwaarden van belegging rneer voor
deelig en even veilig konden zijn, en dat de Kerk geroepen is om pogingen aan to
wenden om van dat voordeel gebruik te maken. Zij stelt daarom voor dat aan do
Synodale Coinmissie of aan eene financieele Commissie, daartoo opzettelijk benoern d,
zou worden opgedragen, aanzoeken te vragen, en na behoorlijk onderzoek omtrent de
waarborgen die gegeven kunnen worden de fondsen van de Kweekschool op do meest
voordeelige plaats te beleggen.
Omtrent de andere fondsen heeft de commissie geen afzonderlijk rapport in to
brengen. Zij wil aanbevelen dat het voorstel in de voorgaande paragraaf vervat ook
van toepassing zal zijn op de fondsen van bet Predikanten-Pensioen Fonds.
ANDREW MURRAY,
J. ROOS,
A. D. KRIJNAUW.
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Bijiage tot hot Versiag der Commissie ton behoove van Hulpbehoevonde Jongelingen, enz.
~aapstad
Stellenbosch ..,
Paarl
Zwartland
Tulbagh
Graaff-Reinet
Swellendam
Caledon
George
Uitenhage
Cradock
Beanfort (West)
Somerset (West)
Worcester
Somerset (Oost)
D’Urban
Clanwilllam
Colesberg
Wijnberg
Glen Lynden
Albanie
Stockenstrom
Piketbe!g
Riversdale
Bredasdorp
Wellington
Prins Albert
Richmond
Victoria (West)
Franschhoek

...

...
...

...

7,292
1,010
1,350
1,550
470
1,440
1 100
900
1,170
950
1,153
1,120
280
1,050
1,158
350
950
561
800
793
346
220
1,500
1,100
906
1,100
1,200
759
2,100
487

£275
40
50
56
20
54
40
35
45
35
45
45
10
40
45
13
35
21
30
30
12
8
55
40
34
42
45
30
78
18

Mosselbaai
Burgersdorp
Calvinia
Napier
Humansdorp
Namaqualaud
Ladismith
Fraserburg
Knysna
Jiopefield
Middelburg
Aliwal Noord
Robertson
Oudtshoorn
Darling
Alexandria
Hoopstad
Queenstown
Montagu
Ceres
Jansenville
Sutherland
Simonsstad
...
Aberdeen
Murraysburg
Heidelberg
Dordrecht
Hanover
St. Stephens
Riebeek (West)

‘

...

...

830
935
1,000
850
1,080
650
1,300
500
527
676
536
175
800
1,850
450
570
755
794
900
730
800
671
258
707
520
662
683
553
593
350

£30
35
40
30
40
25
48
20
20
25
20
30
70
16
21
30
30
35
30
30
25
10
26
20
25
25
20
22
13

Villiersdorp
Pearston
Maclean
Ladygrey
Greykerk
Victoria en Peddie
Tarkastad
Philadelphia
Riebeekskasteel
Willowmore
Uniondale
Calitzdorp
Philipstown
Barkly
Carnarvon
Noorder Pearl
Steijnsburg
Maraisburg
Steijtlerville
Troe Troe
Britstown
Calvinia ~j
Prieska
Amandelboom
Nieuw Bethesda
Porterville
Goudini
Moorreesburg

...

...

...

300
437
500
474
270
395
800
235
253
900
935
728
610
571
600
512
350
411
378
450
722
250
750

£11
1
20
18
10
1~
30
9
10
34
35
28
23
21
22
20
13
15
14
17
27
10
28

200
374
151
500

8
14
6
20

EWEESCIIOOI,.
Kaapstad .
Stellenbosch
Paarl
Zwartland
Tulbagh
Graaff-Reinet
Swellendam
Caledon
George
Uitenhage
Cradook
Beanfort (West)
.,.
Somerset (West) •..
‘Worcester
Somerset (Oost)
...
D’Urban
Clanwilliam
Colesberg
Wijnberg
Glen Lynden
Albanie
...
Stockenstrom
Piketberg
Riversdale
Bredasdorp
Wellino’bon
Prins ~.lbert
Richmond
Victoria(West)

7,292 £1,458

1,010

1,350
1,550
470
1,440
1,100
900
1,170
950
1,150
1,120
280
1,050
1,158
350
950
561
800
793
346
350
1,500
1,100
906
1,100
1,200
759
850

Franschhoek

202 Mosselbaai

270
310
94
288
221)
180
234
190
230
224
56
210
231
70
190
112
160
158
69
70
300
220
181
220
240
151
170

Burgersdorp
Calvinia
Napier
Humansdorp
Namaqualand
Ladismith
Fraserburg
Knysna
Hopefleld
Middelburg
Aliwal (Noord)
Robertson
Ondtshoorn
Darling
Alexandria
Hoopstad
Queenstown
Montagu
Ceres
Jansenville
Sutherland
Simonsstad
Aberdeen
Murraysburg
Heidelberg
Dordrecht
Hanover

.

487
830
935
1,000
850
1,080
650
1,300
500
527
676
536

£97
166
187
200
170
216
130
260
100
140
135
107

800
1,850
450
570
755
794
900
730
800
671
258
707
520
662
683
553

160
370
80
114
151
158
180
146
160
134
51
140
104
132
136
110

St. Stephens
Biebeek (West)
Villiersdorp
Pearston
Maclean
Ladygrey
Greykerk
Victoria en Peddie
Tarkastad
Philadelphia
Riebeekskasteel
Willowmore
Uniondale
Calitzdorp
Philipstown
Barkly
Canarvon
Noorder Pearl
Steijnsburg
Maraisburg
Steijtlerville
Troe Troe
Britstown
~
Calvinia ii
Prieska
Amandelboom
Nieuw Bethesda
Porteryille
Goudini

503
350
300
437
500
474
270
395
800
235
253
900
935
728
610
571
600
512
350
411
378
450
722
250
750

£118
70
60
87
100
94
54
79
160
47
50
180
187
145
122
114
120
102
70
82
75
90
144
50
150

374
151

54
30
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1. SEMINARIE.
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III.~ZENDING.
1. BtNNENLANDSCHE.
2. BUITENLANDSOHE.
3. ALGEMEENE.
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1. VERBAND MET ANDERE KEREEN.
2. WETTEN.
3. KANTOOR.
4. FONDSEN.
5. STATISTIEK.
6. RECHTEN.
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BIBLIOTHEEIL

ONTWERP
Van

en ~AANWIJZING” door do PERMANENTE Co~MTssIE VAN ORDE, naar A;’~. 65
aan de Hoog-Eerwaarde Synode Dan het jaar 1880 ‘voorgelegcl.

“AANBEVELING”

•
Wij hebben do eor aantebevelen dat, nadat do bij do wet bepaalde stappen (Art. 66, a. b.c. d.)
zullen zijn afgedaan, do volgendo orde bij do we~kzaamheden wordt in acht genornen :—
rRELIMINARIeK:

1, Do volgendo CoMMISSI~iN wordon gekozen on haar opgedragen het Rapport,of do Beschrij..
vingspunten en MemórU~n onder haron naam opgegoven, in overweging to nemon, en
geroed to ziju hoer besluit op elk dorzelve, op den tijd, waarop zij voor do Vergadering
in do hieronder bepaalde orde worden opgebracht, hoar bekend te maken en do toe.
liehtingen to geven, welko noodig zijn:
V

a. DE
b. DE
V

RECHTsG0MMIs5IE. Do appélzaken met Nos. 131,
COMMISSIE VOOR DEN RERDERLIJEEN BRIEF.
C. liE C0MMISSIE OVER HET THEOLOGISCEI SEMINARIE.

132, 133, 134, 135, 136.

Rapport der Curatoren met Nos. 60, 77, 78, 79, 80,

d. BE
e,

C0MMIsSIE OVER DE NORMAALSCROOL.
Rapport der Curatoren, met Nos, 61, 62,
DE C0MMISSIE OVER DE ZENDING.

V

63, 64.
V

Rapport der Binnen- en Buitenlandsche Commissi~n, met Nos. 82, 83, 84, 85
86, 87, 88, 89.
f. Dr~ C0MMISsIE OVER HET SCHOOLWEZEN.
Rapport der Oommissie, met Nos. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 en 81.
g. DE C0MMIS5IE OVER DE YOORGEsTELDE VERANDERINGEN IN nn Wnr.
Rapport van do Commissie van Revisie, met Nos. ~9—i 10.
V

h.
1.

EENE C0MMIs5IE OVER DE INGEEOM]SN VERZOEKSCHEIFTEN OM IN AFZONDERLIJEE
GEMEENTEN TE WORDEN GECONSTITUEERD, MET A, B, C, VAN DE TE LAAT ONT
VANGENE STUEREN.
Un COMMISSIE OVER DE ORDONNANTIE.
Rapport van de Cornmissie omtrent do wijziging of herroeping van~de Ordonnan

tie, met Nos. 131, 132.

V

2. Wij submitteren dat, ten einde der Commissiën gelegenheid to geven om hot haar opge
dragen werk behoorlijk en tijdig afgedaan to hebben, aismodo hot noodigq woggaan en
terugkeeren der Loden naar do nabiirigo Gomeenten zonder nadeel voor do bezigheden
te doen zijn, er geene Zitting des Zaterdags en Maandag-voormiddags pleats hebbe.
3. Wij stellen voor dat het Broederlijk Onderhoud geregeld elken Woensdag morgen go
houden worde, maar ten eer~ten male op Donderdag morgon, den I4don October. Ter
regeling van hot J3roederlijk Onderhoud leggen wij een schema ean uw Jloog-Eerw.
Vergadering voor.
4. Do Rapporten worden gelezen, wanneer de zaken wanrop zij dienen door de Vergadering
naar volgend schema worden behandeld.
Ret Rapport van do Comrnissio voor Spociale Evangelieprediking wordo bij gelegenheid
van een Broederlijk Onderhoud gelezen en behandel&
5. Do Perinanente Commissiën worden telkens, nadat do zaken, wolke zij to behertigen heb.
ben afgehandold ziju, gekozen of aangevuld.
6. In don loop der tweede week van do Zittiug wordt d& Commissie van Rationarii benoomd,
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~7. Be Besehrijvingspunten worden daarna onder do navolgende Hoofden behendelci
I. KERKEIAIJK BESTUUR, ENZ.
A. SYNODE

Rapport van .ien Scriba Synodi;
Rapport van den Actuarius Synodi;
Rapport van den Scriba der Synodalo Commissie.
1. Op eene der cerste harer zittingen, worde het vastgesteld, dat do, Synodale Vergadering
niet langer dan vier weken duren zal, en de werkzaamheden voor elko week dienovereenkomstig
geregelcL
Predikan~ van Mon~agu.
i~ RING:—

2. Be Synode besluite eene meer doelmatige verdeeling der Ringen to maken, door do vereischte
veranderingen vast te stellen en hot getal der Ringen to vermeerderen.
Preclikant van Hanover.
3. Do Ringen worden op eene moor doelmatige wijze ingedeeld, zooals voorgesteld door den
ondorgeteekende in Do Christen van 6 Augustus, 1880.
Predikant van Mon tagu,
4. Kan eon voorsitter van den Ring ook lid van do Ringscommissio zijn?

Predikant van Taricastad.

5. Onder de bestraffingsmidae]en in Art. 270 genoemd, worde ale No. a opgenomen: “Eene
bestraffing door den Voorzitter des Rings of der Ringscommissie.”
Predikant van Piquelberg.
6. Be Synode spreke haar gevoelen or over nit of si~ieciaal afgevaardigde leden des
Kerkeraads ale wettige loden van cone Buitengewone Ringevergadering kunnen besehouwd worden,
Rerste Predilcant van Kaapstad.
7. In cone van hare eerste zittingen besluite do Synode met betrekkiug tot “vormen” van
Doop- en Lidmaten-Registers,
Arohivarius Synodi,
C, GEMEENTE:

a. Kerkeraad en Leeraar:
8. i. Be Synode bepale, dat in het vervolg do kiezing van Predikanten en Kerkeraadsleden
gesehiede :—~
a. Door Kerkerandsieden,
b. Door Oud-Kerkeraadsleden.
e. Door ~fgevaardigden nit do gemeenten.
ii. Ret getal Afgevaardigden wordt naar do grootte van hot ledental dor gemeente bopaald
ale volgt :—
a. In gemeenten van 200— 500 leden, 12 Afgevaardigden.
b.
,,
,,
500—1000 ,,
24
C.
,,
,, 1000—2000
,,
24
,
met 2 per cent. van hot lid.’
matental boven 1000.
d. Geene gemeento zal moor dan 48 Afgovaardigden hebben.
iii. Kiezers der Afgevaardigden stemmen in persoon, en zijn allen niet gecensureorde mans~
lidmaten der gemoente, die
a. Of eon openbaar ambt bekleeden.
b. Of cone eigene bezighéid drij von.
c. Of eeno eigeno huishouding hebben.
Die deze qualificatie bezitten zullen hot recht van stemmen hebben :—
a. Voor loeftijd, indien zij £25, of daarboven, in é~ne som, voor hot Sustentatiefonds der
gemeente hebben bijgedragen.
b. Voor het loopende jaar—indien zij, of minstens £1 per jaar tot hot Fonds voormeld
bijgedragen, en hunne contributie voor hot laatste jaar betaald hebben, Of cone fami..
liebank in do kerk, op hun eigen neam hebben, en er voor betaald hebben,
Iv. Verkiesbear tot Afgovaardigden zijn allen, die de in Art. 3 genoemde qualificatie hebben,
en daarb~j manuen zijn van onbesproken wandel, die den openbaren godsdienst naarstig bijwonen,
en aan het fleiligo Avondmaal deelnemen.
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v. Kerkeraads en Oud-Kerkera~~dsleden mogen gekozen worden, maar sullen daardoor niet hot
reeht van naeer dan ~éne stem verkrijgen.
VI. Afgevaardigdefl worden in de maand Maart met geslotene stembriefjes in eone op do gowone
wijzo bokendgemaakte vergadering van kiezers onder voorzitterschap van don Pra3sos des Kerkeraads
gekozen.
vii, Jaarlijks treedt een vierendeel der Afgevaardigden af. De eerste aftreding wordt door hot
lot beslist. Die aftreden zijn herkiesbaar.
VIII. Do heift van do gezamenlijke stemgerechtigden, onderNo. 1 genoemd, maakt een quorum nit,
ix. In voorkomendé gevallon handelt men overeenkometig hot Reglement voor den Kerkeraad,
Art. 14.
x. Wetsartikelon, op voorgaande betrekki~ig hobbende, wordon overeenkomstig gewijzigd.
Dercie Predikan~ van Kaapetad,
9. De Synode overwege do noodzakelijkheid en wenschelijkheid van do invoering van een
verbeterd reglement op do vorkiezing van Predikanten en Kerkeraadsledon,
Ring van George.
10. Bij Art. 14 (3) worde gevoogd: Geene stemming sal plants hebben, tenzij twee-derden
van al de stemgerechtigdon tegenwoordig zijn.
De stemming geschiedt, enz., enz.
Predikant van Tarkastaci.
11. Aan de Synodale Commissie worde hot reeht van dispensatie gegeven aangaande Art. 14
(13)—boheizende de uitdrukking: “doch vier jaron achtoreen gediond hebbende, zal hij niet wedor
verkiesbaar ziju dan na ten minste &~n jaar buiten dietist te zija geweest.”
Ring van Kaapstad.
12. In Art. 14 (13) worde uitgelaten: “tenzij hij herkozoa worde; doch vier jaren aehtereen
gediond hebbende, enz.”—zoodat dit Artikel aldus leze: “Do dionsttijcl van elken Ouderling en
Diaken is bepaald op tweo achtereenvolgende jaren, waarna hij zal moetea aftreden; en hij sal niet
weder verkiesbaar ziju, dan na ten minste twee jaren buiton dienst to zija geweest, ens., ens.”
Predikant van TarkastacZ.
13. Art. 14 (36) worde in dien zin veranulerd, dat een oud-Kerkeraadslid nit eon andere
gomeento niot ala zoodanig reeht tot stemming ~ hebben, tenzij eerst vooraf door do meerderheid
eener Gecombineerdo Kerkeraadsvergadoring daartoe wordt besloten.—(Deze sank word naar de
Synodn gerefereord).
Ring van TuThagh, 1879 (“ Kerlcbocle,” pag. 371).
14. Wijaiging van Art. 14, No. 3.
.Predikant van Durban.
15. Wat is door de Commissie, door do Synode aangesteld om to beraadslagen over wat gedaan
kan worden om eene gemeente tegemoet te komen, die met haren leeraar ontevreden is, gedean?
Kerkeraad van Swellendam.
Rapport der Commissie om onderzoek to doen naar de gebruiken bij andere Presbyteriaansche
Kerkgenootschappen govolgd, in hot geval dat ceno gemeente van haren Leeraar ontslagen
wenscht te worden en hem bedankt.
16. Do Synode bepale, dat Proponenten, of Candidaten tot den Heiligen Pietist, geen beroep
nogen aannemen, voordot zij minstens 6 maanden Huippredikers onder toezicht van eon Predikant
onser Kerk, san hot hoofd eener Gemeente staande, ziju geweest.
Rerste .Predikant van Kaapstad.
17. Hand ~lt eene Gecombineerde Kerkeraadsvergadering, bijeengoroepen om canon leeraar to
beroepen, overeenkomstig do Wot, als zij eon tweede beroep uitbrengt, vóór dat van hot eerste
beroop door hear uitgebracht en het bedankon or voor ann do gemeente is kennis gegeven ~
Predikant van Hanover.
1~. Do Synode bevele aan, dat in iedere gemeente eon fonda wordo opgericht (door legaten en
jaarlijksche co~tecten), do renten waarvaa sullen worden aange wend oxn do begraafplaatsen in betere
orde to bevaren.
Ring van George.
19. Hat zal do plicht der Kerkeraden zijn toe te zion dat de begraafplaatsen hunner rospeotieve
parochien, of, wear do (ereformeerde Gemeente geen eigene begraafplaats heeft, dat do graven van
loden der iereformeerdo 1~erk ej~ van hunne kinderen in behoorlijke orde wordon gehouden.
Predi.~ant van Sirnon~stad.
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Do Beschrijvingspunten worden daarna onder do navolgende Hoofden behandolci :—
I. KEREELIJ1~ BESTUUR, ENZ.

A. SYNODE

Rapport van .len Scriba Synodi;
Rapport van den Actuarius Synodi;
Rapport van den Scriba der Synodale Commissie.
1. Op eene der eerste harer zittingen, worde het vastgesteld, dat de. Synodale Vergadering
niet langer dan vier weken duren sal, en de werkzaamheden voor elke week dionovereenkomatig
geregeld.
B, RING:—

Preclikan~ ‘van .7ktoni~agn.

2. Dc Synode besluite eene meer doelmatige verdeeling der Ringen to maken, door do vereischte
veranderingen vast te stellen en het getal der Ringen to vermeerderen.
Precli1~an~ van Hanover,
3, Be Ringen worden op eene meer doelmatige wijze ingedeeld, zooals voorgesteld door den
ondergeteekende in Do Christen van 6 Augustus, 1880.
Fredikant van .Monlagu.
4. Kan ecu voorzitter van den Ring ook lid van do Ringscommissie zijn?
J?redikant van Tarkastad,
5, Onder do bestraffingsmjddelen in Art. 270 genoomd, worde ala No. a opgenonaen: “Eene
bestraffing door den Voorzitter des Rings of der Ringseommissie.”
Predikant van Piquetberg.
6. Be Synode spreke haar gevoelen or over nit of speciaal afgevaardigde loden des
Kerkeraads als wettige leden van cone Buitengewone Ringsvergadering kunnen beschouwd worden,,
.Eerste Predikant van Kaapstacl.
7. In eene van hare eerste zittingen besluite do Synode met betrekking tot “vormen” van
JJoop. en Lidmaten.Registers.
0. GEMEENTE:

Arehivarius Synocli.

a. Kerkeraad en Leeraar:
8. i. Be Synode bepale, dat in het vervoig do kiezing van Predikanten en Kerkeraadsleden
geachiedo :—~
a. Door Kerkereadsieden,
6. Door Oud’Kerkeraadsleden.
e. Door ~ fgevaardigden uit do gemeenten,
ii. Ret getal Afgevaardigden wordt naar do grootte van hot Jedental dor gomeento bepaald
ala volgt
a. In gemeenten van 200— 500 leden, 12 Afgevaardigden,
6.
,,
,,
500.—l000 ,,
24
c.
,,
,, 1000—2000
,,
24
,,
met 2 per cent. van he~ lid..
matental boven 1000.
d. Geene gemeente zal nicer dan 48 Afgevaardigden hebbon.
iii. Kiezers der Afgevaardigden stemmen in porsoon, en zijn allen niet gecensureerdo mans~
lidmaten der gemeente, die
a. Of een openbaar ambt bekleeden.
6. Ot eene eigene bezigheid drijven.
c. Of cone eigene huishouding hebben.
Die deze qualificatie bezitten sullen het recht van stemmen hebben
a. Voor leeftijd, indien zij £25, of daarboven, in &~ne som, voor hot Sustentatiefonds der
gemeente hebben bijgedragen.
b. Voor het loopende jaar—indien zij, of minstens £1 per jaar tot hot Fonda voormeld
bijgedragen, en hunne contributie voor bet laatste jaar betaald hebben, Of cone fami..
liebank in do kerk, op hun eigen naam hebben, en er voor betasid hebben,
xv. Verkiesbear tot Afgevaardigden zijn allen, die de in Art. 3 genoemde qualificatie hebben,
en daarbij mannen sijn van onbesproken waudel, die den openbaren godsdienst naarstig bijwonen,
en nan het Heilige Avonclmaal deelnemen.
-
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v. Kerkeraads en Oud-Kerkerandsieden mogen gekozen worden, maar sullen daardoor ~iet het
recht van moor dan ~éne stem verkrijgen.
VI. Afgevaardigdofl worden in do maand Maart met geslotene stembriefjes in eene op do gewone
wijze bokendgomaakte vergadering van kiezers onder voorzitterschap van den Pra~sos des Kerkorands
gekozen,
vii. Jaarlijks treedt een vierendeel der Afgevaardigden af. Do eerste aftreding wordt door het
lot beslist, Die aftreden zijn herkiesbaar.
viii. De heift van do gezamenlijke stomgerechtigden, onderNo. 1 genoomd, maakt een quorum uit,
xx. In voorkomende gevallen handelt men overeenkomstig hot Reglement voor den Kerkeraad,
Art. 14.
x. Wetsartikelen, op voorgaande betrekking hebbende, worden overeonkomstig gewijzagd.
Dercie Preclikant van KaapetacL
9. Do Synode overwege do noodzakelijkheid en wensehelijkheid van do invoerrng van eon
verbeterd reglement op do verkiozing van Predikantea en Kerkeraadsleden,
Ring van George.
10. I3ij Art. 14 (3) worde gevoegd: Geene stemming sal plants hebben, tenzij twee-derden
van al de stemgerechtigden tegenwoordig zijn.
Do stemming geschiedt, enz., ens.
Prethkant van Tarkas~ac1
11. Aan do Synodale Commissie worde bet reeht van dispensatie gegeven aangaando Art. 14
(13)—boheizende do uitdrukking: “doch vier jaren achtereen gediend hebbeude, sal hij net weder
verkiesbaar zijn dun us ten minste é~n jaar buiten dieust to ziju geweest.”
Ring van KaapstacZ.
12. In Art. 14 (13) worde uitgelaten: “tenzij hij horkozen worde; doch vier jaren achtereen
gediend hebbende, enz.”—zoodat dit Artikel aldus lezo: “Do dlonsttijd van elken Ouderling en
Diaken is bepaald op twee achtereenvolgende jaren, waarna hij sal moeten aftredon; en laij zal niet
weder verkiesbaar zijn, clan na ten minste twee jaren buiten dienst to zijn geweest, ens., ens.”
Predikan~ van Tarkastad.
13. Art. 14 (36) worde in dien sin veranderd, dat eon oud-Kerkeraadslid nit eon andore
geineento niet als zoodanig reeht tot stemming Sel hebben, tenzij eerst vooraf door do moerderheid
eerier Gecombineerdo Kerkeraadsvergadering daartoe wordt besloton.—(Dezo zaak word naar de
Synode gerefereerd).
Ring van TuThagh, 1879 (“ Kerkbo~1e,” pay. 371).
14. Wijziging van Art. 14, No. 3.
Predikani van Durban.
15. Wat is door do Commissie, door do Synode aangesteld om to beraadslagen over wat gedaan
kan worden om eerie gemoente tegemoet ~ komen, die met haren leeraar ontevreden is, gedaan ~
Kerkeraad van ,Swellendam.
Rapport der Corn missie om onderzoek te doen mar do gebruiken bij andero Presbyteriaansehe
Kerkgonootsehappen govolgd, in hot geval dat eerie gemeente van, baron Leeraar ontslagen
wenscht to worden en hem bedankt.
1~3. Be Synode bepale, dat Proponenten, of Candidaten tot den Heiligen Bienst, geen beroep
inogen aannemen, voordat zij minstens 6 maanden Huippredikers onder toezicht van eon Predikant
onzer .Kerk, nan het hoofd eerier Gemeente staande, ziju geweest.
Eerste Predikant van Kaapstacl.
/ 17. Handelt eerie Gecombineerde Kerkeraadsvergadering, bijeengeroop?n om eenen leeraar to
beroepen, overeenkomstig de Wet, als zij een tweede beroep uitbrengt, vóór dat van hot eerste
beroep door haar uitgobraeht en het bedanken er voor aan de gemeento is kennis gegeven?
Predikant van Hanover.
1~. Be Synode bevele ann, dot in iedere gemeente een fonds wordo opgoricht (door legaten en
jaarlijksche co~Ieoten), do renten woarvan sullen worden aange wend urn do begraafplaatsen in betere
orde to bow aren.
Ring van George.
19. Bet sal do plicht der Kerkeraden zijn toe te zien dat de begraafplaatsefl burner respectieve
parochien, of wear do (~ereforn1eerde Gemeente geen eigeflO begraafplaats hoeft, dat do graven van
leden der G ereformeerde Kerk en van hunne hinderer in bohoorlijke orde wordon gehouden.
.Predikant van Simon~stad.
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20. Welke verkiaring geoft do Kerk nan hot woord “zwagor,” voorkomende in Art, 14 (5) ?
Kerkcraad van Kaapstad.
21. Ia hoeverre is Art. 306 nog van kracht?
Pied~kant van Swellendarn.
22. Heeft een Kerkeraad het reeht om, zondor de gea~eento goraadpleegd en hare toestomming
bekomen to hebben, schenkingon van kostbare korkelijke eigondomm~a nan iemand hoegenaamd
ook to doen ?
Predilcant van &eynsburg.
23. Mag eon Kerkoraad, zonder medeweten van de gemeente, kostbare kerkelijko eigondommen
(dan sleehts op seer voordeelige wijzo) van do hand zetten ~ En indien bet bewezen han worden
dat do Kerkeraad door zoodanige verkooping ten nadeele van do gemeente heeft gehandeld, zou do
Ring zich met do zaak kunnen inlaten, en zou or jets gedaan kunnen worden om do benadeelde
gemeonte in zoodanig geval te huip te kornen, en do verkooping van nul en van geene waardo
verklaard to verkrijgen?
Idem,
Rapport van do Commissie tot advies bij hot bouwen ‘van Nieuwe Kerken, ens,
b. Stichting en Gren.sscheiding:
Rapport van Commissie te beworkstelliging van de hereeniging der beide Gemeonte to Aliwal
Noord.
24. App~I van do leden van bet Sterkstroozu Comit~ van do uitspraak des Rings van Burghers.
dorp, in zijno sitting van 1879, in sake do oprichting eener nieuwe gemeente, insluitendo Sterk~
stroom en Molteno,
J. J. van ZiJl, J. .M. Leqra’nge, en anderen.
25. Memorie van 339 leden der Ned, Geref. Kerk, woonachtig in en rondona Griquastad,
Griqualand West, verzoekende om de stichting van eene afzonderlijke gemeenro onzer Kerk in die
streken,
26. Do Synodo nemo maatregelen om te Griquastad, Griqualand West, eeno afzonderlijke
gemeente onzer Kerk to stichten.
.Freclikant van Hoopsiad.
27. Be Synodo trekke zich de belangon van do loden onzer Kerk, woonachtig aan do Diamant
velden en in Griqualand West, ann. Inzonderheid wijde zij hare aandacht ann don toestand van do
gemeenten Kimberley en Butoitspan.
Idem.
28. Do Synode overwege wat door haar kan gedaan worden om hare belangetelling te doen
blljken in hot woiziju van de jeugdige Ned. Goref. Kerk in Griqualand West.
Predikant van Montagu.
29, Do Synode bevelo bet den Ring van Kaapstad aan PAPENIJORP tot eene afzouderlijke ge
meente to constitneeren,
Eerste Predikant van Kaapstad,
30, Do bepaling van do Oostelijke grenslijn der gemeente Calvinia worth nan do Synode
opgedragen, met verzoek dat zij do twee Ringen (van Tulbagh en Beaufort) gelegenhoid geve elkan
der to outmoeten.
Ring van Tulbagli.
31. Do Hoog-Eerw. Synode to verzoeken eon bepaalden vera van waarborg (Art, 45) vast to
stellen.
Ring van Beaufort, 1877 (“ Kerkbode,” pay. 370,).
32. Kan do Commissie voor vermeerdering van gemeenton consulenten benoemen, kerkelijke
grensecheidingen inaken, en kerkeraden benoemen?
Predikant van Taricastad.
33. Appél van den Predikant van Namaqualand van do uitspraak des Rings, waarbij do oude
lijn tusschen Clanwilliam en Namaqualand,’ ook die zij tusschon Namaqualand en Troe Troe,—
“opdat do zaak naar do Synodo gerefereerd worde.”
Ring van Tnlbogh,
34. Verzoek dat de grensscheiding tussehen Calvinia en Amandeiboom veranderd wordo.
Kerkeraad 2de Gerneente van, Caleinia.
35. Dat do onderstanude, door den Ring van Graaff.Reinet gemaakte, bepaling verniotigd
wordo :—Dat niet alleen leden die lijnplaatsen van do gemeente Nieuw Bethesda bewonen, maar ook
die verre binnen de gemaakte grensscheidingeu woonachtig sun, muar besloten hebben to blijven
V

V

V

V
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sorteeren orader a~ gemeenten tot welke zij vroeger behoord hebben, tot kerkoraadsleclen in die
gemeenton kunnori gekozen worden.
Kerkeraacl van .ZV?,euw Bethesda.
o. Leer:—
36. Aangezien or door sehrijvers in zekere bladon oponlijk verklaard is gewordon, dat de
leidsmannen in onze Kerk niet meor do oudo zuivero Geroformeerdo leer zija toegodaan,—ja zelfe,
dat dezelvo niet meer in al haro zuiverheid aan do Theologieche Kweekschool onzer Kork wordt
onderwezen;
Aangezien oen der leeraren ouzer Kerk, die veel invloed heeft, onder zi)no naamteekening, in
zekero stukken door hem geschroven, getiteld “Do Laatste Dagen,” en die door seer velen gelezen
zijn, den indruk heeft gegeven alsof hij do leiders in ons Kerkgenootschap beschuldigt van niot
meer Gereformeerd to ziju op do vol~ende punten, ni.: Dv leer der Predestinatie, die der Eechtvaar
digmaking door het Geloof, en der Weclergeboorte en Heiliginaking door do Vr~jinaehtige Werkingen des
Heiligen Geestes;
Aangezien, dientengevolge, hot vertrouwen van velen der ernstigste leden ouzer Kork gesohokt
is geworden in do geheehtheid van on~e Kerk en hare leeraren aan do oude Gereformeerdo leer,
terwiji zij niet weten wat van die beschuidigingen to denken;
Aangezien ook do Afgesoheidenen, onder Bs. Poetma, altijd beweerd hebben dat onze Kerk van
do oude zuivere Gereformeerdo leer is afgoweken, en die beweringen mu, tengovolge van al dat
geschrijf, met meerderen klein en nadruk herhalen, en do loden onzer Kerk, omdat die besehuldi
gingen niet door gezaghebbenden worden tegengesproken, niet weten hoe do togenpartij to ant
woorden;
Aangezien eindeiijk door al die besohuidigingen cnnoodige achtordocht bij do loden onzer Kerk
tegen hunne leeraren opgewekt worth, jets dat niet anders dan verderfolijk werken moot op dat
vertrouwen en dien invloed, die leeraren noodzakelijk bezitten moeton om nut to kunnen stichten;
Zoo verkiare de Synode op nieuw ~hare gehechtheid aan do oudo zuivere Gereformeorde leer,
zooals vervat in dc Leerregels van Dordrecht, do Nederlandsehe Geloofsbelijdenis, en do andere
Belijdenisschriften der T~ederduitsche Gereformeerde Kerk, en bekrachtige dezelve op nieuw, ale
gegrond op Gods Heilig en Onfeiibaar Woord, en ten voile overeenstemmende met de leer daarin
geopenbaard.
Kerkeraad van ,S’teynsburg,
37. Do Synode benoeme eene Commissie cm de voornaamsto Belijdenisschriften onzer Kerk,
zooals Do Dordsehe Leerregels, Dv .ATederlandsehe Geloofsbelijdenis, en indien noodig ook Dv Heidel
bergeehe Catechismus, met gepaste aauteekeningen to laten drukken en zoo goedkoop mogelijk overal
to verspreiden. Bit te geechieden met hot tweeledige dod: ten eerste, cm alien to overtuigen dat
dc Kerk wol degelijk do zuivere Gereformeerde leer is toegedaan; en ten tweedy, om aan alle loden
onzer Kerk eon zoo duidelijk mogelijk beg~ip to geven van wat eigenlijk do beteekenis is van onze
Gerefornieerde leer, en wat dozelvo onderscheidt van do leer can andero Kerkgonootschappen, die
van one verschillon.
Predikant van Steynsburg.
38, Wijziging van Art. 141.
Predikant van U Urban.
d. Tucht:
39. Ret reglemont voor Kerkelijk opzicht en tucht worde zoo gewijzigd, dat hot moor in over
oenstemming zij met hot formuher van bevestiging voor Ouderlingon on Diakenen, zoodat zaken van
ontucht vooral aileen door eon College van Predikant en Oudorlingen worden behandeld.
Ring van George.
40. Wat onder met gecensureerde leclen moot verstaan worden?
Ring van Tulbagh.
41. Heeft een Kerkeraad hot recht een lidmaat to censureeren wanneer hij (Kerkoraad) duidelijke
en genoegzam~ bewijzen heeft, dat hij (lidmaat) zich~ moedwillig van do openbare godsdieiastoefe
ningen vorwijderd houdt, en hierin blijft voiharden nadat dv Kerkeraad hem behoorlifk heeft vermaancl.
Predikant van St. Stephen’s.
42. Tn hoeverro is een leeraar vorplicht een kind te doopen, wanneer ongecensureerde loden
onzer Kork zich ale doopouders aanbieden?
Predikant van Swellendarn.
43. Tn hoeverre heeft een lidmeat der gemeento aanepraak op zijn christelijke voorrechten
wanneer hij weigert lets bij to dragen tot do iristandhoudirig van den oponbaren eeredienst?
Predikant van Piquetberg.
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44. Wanneer leden eener Gemeonto van den i~erkeraac1 verlof bekomen hebben otn hunne
kerkelijko voorrechten in eene naburige gemeente te genieten, waar zijn dezulken censurabel in
geval zij zieb. mochten kornen te ontgaan?
vaneene
.lllurraysburg.
45. Met het oog op Art. 10 onzer Kerkelijke Wet ten, b~noemeKe,’keraacl
de Synode
Commissje om
to onderzoeken of en in hoeverre zij eon oorcleel zal uitspreken over den geest en do strekking, in
het godsdienstige zoowel ale in hot politieke, van hot weokblad, genoerud Die Ajrikaanse Patiiot.

‘~

PrediA’antdie
vanzich
,Svomereet
Oost.bij do
46. Hoe moeten loden onzer Kerk beschouwd en behandeld worden,
vrijwillig
Goode Tempelieren” aansluiten, en daarna outrouw worden aan hunne plechtige verbincjtenjs?

Idem.
Rapport van do Centrale Comrrnssle over de Dronkensohap.
47. Welke houding verlangt do Synode dat do leeraren en loden ouzér Kerk aannemen
sullen ten opzichte van do Matigheids en Afsohaffings_vereenigingen hier to lande, en bij name ten
opzichte van do Goede Tempelieren?
Predikant
van Rivereclale.
48. Onder do Algemeene Bepalingen, stelt de ondergeteekende voor
het volgeude
op to nemen:
Wanneer een Kerkeraadslid, Underling of Diaken, in cone algomeene wijk eener gemeente zijne
plants verhuurt voor hot drijven van eon handel in sterken drank, of dat doet, wetende dat zoodanige
handel aldaar sal gedreven worden, sal zijn gedrag als strafwaardig besohouwd worden en sal do
Ring, wanronder hij sorteert, or behoorlijk kennis van moeten nemen.
van van
Hoopsiad.
49. Tijdens do Vergadering der Hoog-Eerw. Synode, worde er conePredikant
Conferentie
Leden der
Hoog-Eerw. Vergadering die in do zaak belang stellen, gehouden, ter bespreking van do zaak der
.Afschaffing van het gebruik van sterken drank, en ter beraming van doeltreffeude maatregelon em
do zoude van dronkenschap in one land to bestrijden.

Ia’em.
50. Do Vergadering heeft met droefheid vernomen dat do d~oakenschap in eenige gemeenten
van dozen Ring erg ann het toenemen is, en spreekt hot als hare overtuiging uit, dat doze sank ten
ernstigste do aandacht der Kerk waardig is. Overwegende hetgeen door andere Kerkgenootsohap
pen, zoowel in Europa als Amerika en ook in one land, gedaan wordt, wenscht zij nan to bevelen,
dat door do aanstaando Synode eene Matigheids~Commjssje worde aangesteld, die op ale mogelijke
wijze haren invloed zal laten gelden op do rospectieve Kerkeraden, en door hen op do gemeente.~
loden onzer Kerk, opdat do sank der matigheid ann don ~énen, of de algeheele afsehaffing nan den
anderen kant, lange dozen weg bijzonder onder do aaudacht onzer gemeenteleden worde gebracht.
Ring van George, 1879 (“Kerkbode,” pag. 859).
51. Do Synode bevele dringend aan dat or, naar hot voorbeeld van andere Christelijke Kerken,
opgericht worde een “Genootsohap der Nederduitsche Gereformeerde Kerk ter bestrijding der
onmatigheid,” en dat er in elke gemeento eon tak van dit Genootschap besta.
Iclern.
e. Reredienet :—
Rapport der Commissie om voor doelmatigo zangwijzen en do verbetering van het zingen bij
do openbaro Godsdienstoefeningen to zorgen.
52. Do Synode benoeme cone Commissie om to zorgen voor eene verbeterfng in do zangwijzen
van vele onzer Psalmon en Gezangen.
J?redikant
van Graaff-Reinet.
53. Be Synodo benoeme cone Commissie om te zorgon voor eeno
gewenselite
vermeerdering in
het getal ouzer Evatigelisehe Gezangen.
54. Do Synodo benoeme eene Comrnissie, die zorgen sal voor cone of meer uitgaven Idem.
van al do
Psalmen en Gezangon, die, wat druk, band en muziek aangaat, zooveel mogelijk beantwoorden
sullen aan de behoeftea onzer gemeenter~.
55. Do Synode worde door dozen Ring verzocht om maatregelen to nemen ten cindo Idem.
50 of 100
geschikto liederen to voegen bij onzen gezangbundel.
Ring van Swellendam, 1879 (“ Kerkboa’e,” pag. 374).
56. Kan do Synode niets doen, om den indruk tegon to gaan, ale zoude do aeilige Doop eon
&orament zijn van mincler beteekenis cii waarde dan hot bulge Avondmaal?
Predikant van &merset Oost~
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57. Er ga van doze Vergedering eeno aenbeveling uit, dat elko gemeento eenen dag tot een
jaarlijksehen dank- en bededag afzondere.
Ide~n.
58. Pe Synode—
a. StelIe een Formulier op “Ter Bevestiging van Gemeenteleclen ;“ en
b. Bepale, dat do vragen van hot Doopformulier der voiwassenen daarin worden gesteld, in
plaats van de twee eerste vragen, die gewoon1i~k bij de voorstelling worden gedaan, terwiji delaatste
dezer drie vragefl bij do vijf van hot L)oopformulier ala zesde worde govoegd.
Predikant vanS Sirnonsstad~
59. Dat nan do Hoog-Eerwaarde Synode worde gevraa~d hoe Art, 25 to verstaan Zij ~
Ring van Burgher8dorP, 1878 (“Kerkhode,” pag. 408).

II. OPVOEDING,
a. Hnr SEMINARIE :—
Rapport van Curatoren ;—Rapport van de Commissie voor het Exarnen van Kandidaten
tot clv Heilige Dienst ;_Rapport van dv beide Commissi~in voor het Admissie Exanien.
Rapport van dv C’ommissie icr verkrijging van ondersteuning voor hulpbehoevemde jongelingem
icr hunner opivicling tot clv Evangeliebediening.
60. Voorstel, dat door do laatst gehoudene Synode tot doze is uitgesteld :—
Aan Art. 129a (Art. 146a, Wetboek van 1876) worde toegevoegd :—“ Eon Leeraar, Emeritus
geworden zijnde, hondt op lid van hot Collegie to zijn. Bij gelegenheid van elke Synoclale Verga.
dering sullen twee der niet-offieieelo loden aftreden, eon van welke weder verkiesbaar sal ziju. Do
aftreding geschiedt bij loting,” (Acta, pag. 63.)
b. DE NORMAALSCIIOOL :—
Rapport van Curatoren;,
61. Pe Synode overwege hot wensohelijko, om do kennis der Hollandsche taal bij do examina
der Normaalschool verpbchtend to maken,
Preclz1~ant van do Paari
62 Hot hoofdstuk

“Do Normaa!sohool” (Artt 109—118) worde in revisie
gebracht
Actuarius
Synods

63 Do Synode vestige hare aandacht op hot onderwijs in de Nederthiitsche taal, ala do taal
onzer Kerk
Kerkeraacl van Stellenbosch
64. Wat is hot oordeel der Synode omtreat hot Kaapsch Uollandsch in verband met School en
Kerk?
Predikant van Riveredale,
c. ScHooL.—Rapport van dv Conimdssie:
65. Do Synode neme in overweging hot in hot laatste Parlement voorgelegdo Rapport over
Onderwijs.
Predikant van Robertson.
66. Do Synode overwege het Rapport van de Farlementaire Opvoedings Commissie.
Predikant van Riversdale.
67. Do Synode drage hot ann den Synodalen Superintendent van Onderwijs op, oni die loden
onzer Kerk, die niet bier to lande geschikte onclerwijzers en onderwijzeressen vinden kunnon
bohulpzaam to ziju, ten einde so nit den vreemde to ontbieden.
.Predikant van Riversciale.
68. Do Synode neme kennis van hetgeen ten behoove van “Onse Doofstommon” gedaan
wordt, en geve hare hartelijke ondersteuning nan de sank.
Derde Predikant van Eaapstad.
69. Do Synode nemo maatregelen ter verdere verbetering onzer Zondagacholen.
Preclikant van Robertson,
70. Do Synode bepale, dat iedero Kerkoraad verplicht sal zija to zorgen voor cone bohooriijke
Zondagschool in do gemeente, van welke do Leeraar superintendent sal ziju
.Predikant van St. Stephen’s.
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71. Eon daartoe geschikte porsoon wordo door do Synode benoemd als School Superintendent voor
do Ned, Geref, Kerk in do Kolonjo, Zoo ook eon ZondingJnspect0~ met botrekking tot de Zending
onzor Kerk.

vanZondagscholoa
Jilontagu,.
72. Bij Art, 52 wordo gevoegd: (27). Is ci’ in uwe g~meente é~ne ofPrecZikant
zija or meer
en hoevele kinderen maken daarvan gebruik? (28). Wat wordt in uwo gemeento geclaan voor do
Bijbelverspreiding?
Prec1jkan~ van S~ellenbosc7
d. CAT~cJIIsATIn:
73. Do RuN verzoeke do Synode, om bij hare aanstaaude sitting, hot gebruik van bepaalde
handleidingen bij do aannoming van lidmaten to bovelen,
Ring willon
van Tulbagh.
74. Do Synodo wijze een bepsald Leerboek nan voor personen, die lidmaten
wordon der
Ned, Geref, Kerk, en beveolt den candidaten aan den Reidelbergschen Catechismus goed te kennen,
KerkeraacZ
75. Art. 52 (f’) worde aldus veranderd: “Is ook in het afgeloopenjaar
overvan
denSteUenbosch,
H. Catechismus
gepredikt, en hoevele malen,” ens.

Fredikan~ van Piquetberg,
76, Art. 133 worde nader door do Synode besproken en toegelicht.
0.

Ex,&~iiy~:._.

Predjkan~ van Prjn,~ Albert.

77. Art, 156 worde aldus voranderd :—
No. 1. Ret examon wordt afgonomen doJr cone speciaal daartoe to bonoemen Corn.
missie, die bestaan zal nit 7 ledon,
In No. 3 plaatgen “vdór plants.”
No, 4. Minstens negen maanden v~6r den bepaalden dag geeft do Scriba hot work
voor hot examen op.
In No. S “voor wie hij hot exameu wenscht of to leggen “—weg to laten,
No. 7. FIet examen sal gelijktijdig op soodanige plaatsen wordo’i afgenomen, ala
do Commissie voor haar doel en met het oog op de woonplaatsen der candidaten
geschikt sat acliten, en wel door middel van op sehrift gobrachte vragen,
waarop gedurende een voorafbepaalden t:jd, onder toezicht van eon door do
Commis~ie vertrouwden persoon en onder bepalingen door haar to maken, schrif
taiijk door do examinandi sal worden geantwoord,
In No. 11, do voor “elke.”

Predikant vankomen,
Somerset
Oost,do
78, Met hot cog op hot nantal vakken, die bij dit examen in aanmerking
boshjjt
Commissie bij do Synode aanzoek to doen, om vrijheid, dat zij, waar dit gewonscht wordt, hot
examen zóó moge verdeelen, dat hot onderzoek in eenige vakken worde ingestold eon jaar vó6r dat
do cand.idaat tot do Kweekschool wouscht toogelaten to wordon,-....blij vonde hot overigo tot hot vol.
gendo jaar.
We~telij7ce
Commiscie
voor hot
1~et 4clmi.ssie
Ra~amen.
79. Daar do uitslag van hot Universitejts.examen
jaarlijks
niet vóór
einde van
October
bekend wordt, zoo beveelt de Commisajo de Synodo aan, dat hot Admissie Examen in October of
November plants hebbe. Hierdoor wordt medo cone wijziging in don aanvang van den theologiachon
cursus noodig. Zie art, 156 (2) en art. 150.
80, Do Synode vullo hot ontbrekendo personeel in do Commissie aan,

Dezelfclc,

Deze ifiZe,
f,, BIBLTOTEEEEK :—..
81, Hot worde den Kerkeraden aanbevolen in iedore gernoonte eene godadienstige bibliotheek
onder toezjcht des Kerkernads to hebben.
B

Predikant van Piquetberg,
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IlL ZEN DING.
1. Pn BINNENLANDSCHE :—
Rapport der Cornmissie:
Rapport der Commissie voor liet Examen van Godscliens~onderw&ZerS en Zenctelingen ;—
Rappo~t der Commissie om het noodige onderzoek to doen orntrent den toestancl dieT Zending~
gemeenten die gesticht zijn bidten do bepalingen der Kerkeliike Wet, enz. (4cta, pag. 46).
82. Ouder do aandaoht der Hoog.Eorw. Zeadings-Commissie worde gebracht do verwoestiug
door den sterken drank veroorzaakt onder degenen tot wie hare werkzaamheid zich bijzonder
uitstrekt, en haar worde nanbevolen, in vereeniging met do verechillende kerkeraden en met hare
zendelingen, zoodanige maaeregelen to nemen, ale waardoor doze treurige toestand eenigszins, door
Gods genade, verholpen moge worden.
Predikant van Hoopstad.
83. Do Zendings-Commissie nerne in beraad, wat or toch kan gedaan worden voor Griquastad,
in het eigenlijk Griqualand West, waar do zondingswerkzaamheid, door hot Londeasehe Zeuding
genootsehap vroeger met blijkbaren zogen verricht, thans geheel to grondo sehij nt gogean teIdem.
ziju.
84. IJe Synocle drage aan do Binnonlandsehe Zonding Commissie op. sehikkingen te maken voor
hot werk van ouzen zendeling, den Eerw. S. Hofmeijr, aaa do Zoutpansbergen, voor den tijd van 12
of 18 maanden, ten einde horn do gelegenbeid to geven om gedurende dien tijd al de Gemeenten
onzer Kerk to bezoeken, ter vorsehaffing van inliehtingen omtrent hot work door onze Buitenlandsche
Zending to doen, en ter opwekking van meerdere en algemeene belangstelling daarin.
Predikant van Somerset Oost.
85. Do Synode overwege de wonsohelijkheicl am do Zending-genieeaton .onzer Kerk langza
merhand. tot ééa lichaam to organisoeren, en neme daartoo do vereisohte maatregelen.
Predikant van Jjiontagu.

2.

BUITENLANDSOHE

Rapport der Commissie
Rapport der Commissie om dv Zending onder Israel op behoorlijke wijee onder do aandacht
der Gemeenten to brengen, enz. (Acta, pag. 83)
3. ALGEMEEM
86 Do Vergadering is van gevoelen dat do t1~d voor once Kerk gekomen is, om eon wehage
richt Zendings Institnut to hebben, en beveelt deze gewichtige zaak do aanstaando Hoog-Eerwaarde
Synodo drmgend aan
Ring van Tulbagh.
87. Dat aan de aansteando Synodalo Vergadering eon vorzoek gezonden worde om maatregelen
to nemen ten einde to voorzien in do groote en steeds toenemende behoefto in onze Kerk aan Zende
lingea en Godsdienst-Onderwijzers, die behoorlijk opgeleid zijn.
Ring van Swellendam, 1879 ~“ Kerlthocle,” pag. 373).
88. lien daartoe geschikt persoon worde door do Synode bonoemd ale School-Superintendent
voor do Nederduitsehe Gereformeerde Kerk in de Kolonie. Zoo ook eon Zendiag-Inspecteur met
betrekking tot do Zending onzer Kerk.
Predikant van Montagu:
89. Art. 52 (23) worde aldus veroaderd: Wat is, behalve do collecte, in awe gemeente aan hot
Binnen- en Buitenlandsch Zendingwerk en ann do Zondagschool gedaan?
Actuarius Synodi.

IV. KERKE—
A. VERBAND MET ANDERE KERKEN :—

90. Brief van hot Presbyterium der Vrije Kerk van Schotland in Kaff&land, voor do Iaatste
Synode bestemd, doch to laat ontvangen.
91. Do Synode (van do Nederd Gereformeerde Kerk van den Oranje Vrijstaat) neme st~ppen,
ten einde de legitimatie van predikanten, door de Kerk van den Orauje Vrijstaat, door die van do
Kaapkolonie to doen erkend worden.
Synode van den Oranje Vr~jstaat.
92. Do Synodo der Kerk van den Oranje Vrijstaat spreke zich nit over hot at of niet wensche
lijke, dat bet Admissie Examen~ tot hot Theologiech Semiaarie te Stellenbosch ook door eene Corn
missie, door hear aangesteld worde afgeaomen, en stello zich in correspondentie met do Kerk der
Kaapkolonie, over do vraag, of zoodanig examen, ingericht volgens do eischen diei kerk, door haar
ale zoodanig cat worden erkend?
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(Bovenstaancle twee beshuiten van do Synode der Vrijstaatsehe Kerk z~n door den Scriba dier
Kerk den Scriba Synodi toegezonden, “met beschejden verzoek doze aan do aanstaando Hoog Eerw.
Vergadering der Synode “onzer kerk” voor to loggon.”)
93. Be aandacht van do Synode worde bopaald bij de dringende noodzakelijkheid cm stappen
to nemen ten einde den band tussohen do Kerk in deze Kolorije en de Nederduitoche Gereformeerde
Kerken in Natal en Griqualand West nauwer toe to halen.
Ring van Kaapstacl,
Schrijven van do Kerkeraden van Kimberley en Do Toit’s Pan, inhoudende voorstellen tot
vereeniging met do Ned. Geref. Kerk in doze Kolonie.
94. Do Synodo vaardigo eenen van do Leeraren onzer Kork of, om, tijdens do samenkomot van
de Algemeeno Kerkvergadoring der N. G. Kerk in Natal, of nog vóór dion tijd, indien noodig, aan
genoemde Kerk do groete onzer Kerk over te brengen, en haar, indien vereischt, met road en huip
to dienen.
Predilèant van Riversdale.
95. Er worde eene of meer deputatien benoemd door do Synode, om do Z. A. Bepubliek, Natal,
en den T7r~jstaat eon bezoek to brongon.
Preclikant van Montagu.
96. Do Synode make onzo gomoonten bekend met do bohoeften van do Kerk der Waldenzen,
en wekke haar op bolangstelhing en ondersteuning to betoonen aan doze hulpbehoevende mede
Christen en.
Preclikant van Somerset Oost.
97. Do Synode overwege do wenschelijkheid en noodzakolijkheid van eene nauwere vereoniging
van ale Presbytoriaanscho Kerkgenootschappen in ons land.
.fling van George.
98. Do Ring brenge onder do aandacht dor aanstaando Sydodale Vergadering do wenscheIijk~
heid cm stappen to nomen, met hot dool cm eene voreoniging to weeg te brongen met andore Pres
byteriaanscho Kerkgenootschappen in dit land.
Ring van Swellendam, 1877 (“ Kerlcbocle,” peg. 367).
0. WErFEN

99. In hoeverre is artikel 306 nog van kracht?
Preclikant van Swellenclarn.
100. Art. 52 (2) wordo aldus verandord: “Is ook in bet afgeloopen jaar over den Fleidel
bergschen Catechismus gepredikt, en hoevolo malon,” enz.
PrecZilcant van Piquetberg.
101. Art, 52 (23) worde aldus voranclerd: Wat is, bohalvo do collecto, in owe gemeente aan
het Binnen- en Buite~landsch Zendingwerk en aan do Zondagschool godáan?
Actuarius Synodi.
102. Art. 155 worde in goed Hollandsch ovorgezet.
Acluarius Synocli.
103. In Art. 123 wordo achter” Commisssien” govoegd: met “Secundi.”
Idem.
104. Artt. 319—322 worde in doze volgorde gephaatst: 9, 322, 320, 321; en in Art. 322
wordo, instede van “ Do Korkeraad der Ned. Geref. Gemeente van “, gozogd: “Be Ring (of
Ringscommissie) van “, met verdere noodige wijziging.
Idem,
105. Dat aan do Hoog-Eerw. Synode worde gevraagd hoe Art. 25 to verstaan zij?
Ring van Burghersdorp, 1878 (“ Kerithode” pag. 408).
106. Wijziging van Art. 14, No. 3.
Predilcant van Durban,
107. Wijziging van Art, 141.
108. Wijziging van Art. 226.

Idem,.

109. Wijziging van Art. 353.

Idem.

Idem.; zoo
110. In Art. 102 wordo gesteld, in plants van worden, benoemd, “worden gekozen”
ook in Art. 203 dezelfde vorandering.
PrecZikan~ van Tarkastc&d,

c. KA~NTooR :—
111. Er worde in do hoofdstad een Kerkelijk Kantoor gevestigd, met hot oog op do algemeene
en velo belangen der uitgestrekte Ned. Geref. Kerk in hot land, en daaromtrent do noothge
bepalingen gemaakt.
Predikant van Montagu.
112. Do Synodo besluito tot do oprichting van eon Kerkelijk Kantoor, onder bet bestier van
eon door hoar benoemden zaakgelastigde, die voor do behoorlijke werking van alIe Kerkelijke
Inrichtingen, do uitvoering harer besluiten en do bestiering harer geldzaken zorgen zal.
Predikant van Robertson.
113. Art. 80 der Kerkelijko Roglemonten wordo zoo vorandord, dat do Actuariusen Archivarius
geen dienstdoende leeraar zij, maar aan hot hoofd eta van eon Kerkelijk kantoor, waarin do noodige
briefwisseling en aanteekeningen over Synodale zakon geschiedon moeten em waar tevens do
Archieven worden bewaard.
Ring van George.

IV. FONDSEN.
Rapport der Commissie ter overweging van den geklelijken toestand van het Pred. Wed.
Foncis, en van noodige veranderingen in het Reglement. (Actcr, pag. 49).
114. Appél van den Kerkeraad der gomeente Noordor Pearl van de uitspraak der Synodalo
Corumissie, in zake de classificatie on opname dozer gemeente onder do deelhebsters van hot Preth
kanten Pensioen Fonds~
Kerkeraad van Noorder Paarl.
115. Deze gemeento wordo voor bet Prodikanten Pensioen Ponds in do derde lda.sse geplaatst,
en niet in do tweede, zooals door do Synodale Commissie bopaald.
Kerkeraad: 2dc Gemeente van Calvinia.
116. Daar er bij de gemeento van Montagu tot nog toe bezwaren bestaan om aan hot Predi
kanten Pensioen Ponds deel to nemen, waarvan eon dit is, dat zij, in do rangschikking der onder
sobeideno gemeenten der Kerk in vier kiassen to hoog geplaatst is, in vergelijking met andere
gomeenten, en naar evenredighoid van hare krachten, zoo wordt op nieuw aanzoek gedaan, om
hear in die rangschikking to plaatsen onder de derde, in plaats van do tweedo kiasso, en haar in do
gelegonheid te stellen tot do deelnatne aan hot Foncis too to treden, zoo als voorgeschrevoa is in
Art. 376, en niet volgons Art. 379 der Kerkelijke Wetten.
E’erkeraad van Elontagn.
117. Met betrekking tot de petitie van den Ouderling van Troe Troe, t.w. :—“ Do Ring var
zooke do Syiiode, cm do Wetsartikelen, die op doze zaak betrekking hebben, zoo to wijzigen, dat
do Rings-Inspectoren voor do Scholen en voor de Zending nit do Synodale kas betaling ontvangen,”
wordt besloten dat hot verzoek naar de Synodo worde opgezonden.
Ring van Tulbagh.
11~. Jaarlijks worde nit do Synodalo kas aan do Rings-Inspeotoren van Ondorwij~ en Zending
eene som van £
uitbetaald.

Ring van Kaapstad.

119, Verzoek om wederopneming van de gomeente Maclean onder do deelhebsters ean hot
Predikanten Pensioen Ponds.

Kerkeraad van Maclean.

120. Art. 379 wordo nader door do Synode besproken en toegelicht.

Predikant van Prins Albert.

121. Verzoek van den Kerkeraad aan do Synodo om do boeto, waarin hij vervallen is wegens
cen mieverstand aangaande hot Pensioen Ponds, kwijt to schelden.
Kerkeraad van Swellendam.
122. Eon tarief van Kerkioges (doopgeld, aannemingsgeld, onz.) worde vastgestold, boven
hetwelk geen Kerkeraad zoodanige golden be~alen meg.

Kerkeraad van Lady Grey.

123. Stappen worden genomen tot de daarstelling van een Algemeen Sustentatie Fonds tot do
bezoldiging van alle do Predikanten der Kerk.

Idem.
124. Do ~ynodo bepale dat ieder lidmaat jaarlijks san zoodanig Fonds eene som betale, ten
ininste golijkstaande met bet aannemingsgeld,

Idem.
125. Do veranderingen in bet Regloment op bet Predikanten Weduwen Fonds, onder dato 14

jg
Juli 1880, in de Kerithocle voorgesteld door dé Cómmissie, daartoe in do laatste Synode benoemd,
worden overwogen.
Commissie op list Prec?. Wed. Fonds.
126. Er worde door do Hoog.Eerw. Synode eon Algemeeñ Sustentati Fouds voor do Nedor
duitscho Gereformeerde Kerk opgorioht,—waartoe ieder lid der Kerk eeae door do Synode te bepalea
som zal moeten bijdragen.
Kerlceraad van Aliwal Noord.
127. Verzoek oin opnoming onder de deelhebbers van het Predikanten Weduwen Fonds, onder
belofte van inbotaling van alle volgens wet versehuldzgde gelden met do daarop verloopen renten.
Predikant van Glen Lynden.
128. De reis- en daggelden van do afgevaardigdon naar do Rings. on Syriodale vergaderingen
wordon verhoogd.
Kerkeraad: 2cle Geineente van, Calvin’ia.
129. Zou hot niet mogelijk zijn om do groote Fondson onser Kerk die onder hot beheer der
Synode staan, moor aan renten to laten opbrengon, door ze voordeeliger to beleggen, dan tot hiertoe
het geval is gowoest.
Predikant van &eynsburg.
V. STATISTIEK,
130. Ter verkrijging van eene volledige statistiek bepale de Synode :—
a. Pat de opgaven, door Art. 52 (14), (15) en (25), en Art. 106 (laatste gedeelte) vereiseht,
met andere gewenschte opgaven, in ~én tabellarisehen vorm in do Wet samengosteld worden (vorm A).
b. Pat do geldelijke opgaven, in Art. 52 (26), en do vormen in Art, 16d gevraagd, benevens
de geldeHjke inkomsten en uitgaven der gemeeSte in é~nen vorm zullen san~engevat worden (vorm B).
c. Dat hot Kerkelijke statistieko jaar voortaan met hot einde ~an Juni z’al gesloten worden,
waarna do opgaven onverwijld door elken Kerkeraad opgemaakt, en niet later dan den l5clen
Augustus eerstvolgende verzondon zullen worden: vorm A aan den- inspector en vorni B aau don
Quiestor. Do Qu~stors en Inspectors zullen doze opgaven, benevçus eon algemeenon tabellarischen
von daaruit voor den geheelen Rmg opgemeakt, voor do Ringsvergadeningee In Qc.ober eerstvol
gendo leggen, welke vormen na do Ringszittingen ann ilen Actuanius Synodi toegezouden zuilen
worden, om hem in staat to stellen nan Art. 80/ to voldoen.
d. Dat do opgaven van Scholen, Zondagscholen en Catechisatien (Art. 1.06) door do Inspectors
zooveel mogelijk ingewonnen worden.
e. Dat ten gevolge van doze voorgestelde verandeningen do hierboven geuoemde Wetsartikelen
gerooieerd word en.
VOBMA,
NAAM DER GIIMEENTE,
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Do op~ave van do derde, vierde, vijfdo en zesde kolom jacirl~j1cs nauwkeurig to wordon- -opgege.
Die vando andero koIomm~n éénmaal in do v~fjaren.
C
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VORM B.
Korte Staat der Iiikornstefl en~ Uitgaven cler Neclercluitsclie Gereformeercle Gemeente to—
gedurencie liet Jaar 1 JuU 18— tot 30 Jul/i 18—.
0NTVANGST~N.

Saldo in Kas, 1 Juli 18—
in Bank of elders
Zitplaatsgelden
...
Gewone Collecten bi~ do openbare Godedienstoefening
Collecten voor de Binnen~andsche Zending
Buitenlandsche
Theologisohe Kwoeksohool
het Synodale Schoolfonds
Registratie van Poop a
gratis
buitengewone
Aanneming a
gratis
buitengewone a
Huwelijksbevestiging, paren a
gratis
buitengewono a
Verleenen van Extracten ult bet Trouwregister a
andere Certificaten
Op Inteekening tot ‘a Predikants Salaris
Kapitaal opgenomen
Renten op Kapitaal belegd ...
Erfpacht en andere Inkomsten op Landerijen
Speciale Insohrijvingeu of Collecten, ens., ens.

•0.

.~

•9•

£
UITGAVEN.

predikants Traktement
...
...
Traktement van andere Beambten
Alimentatie der Armen
...
Aankoop van Benoodigdheden
Reparatie van Kerkelijke Gebouwen ...
Kapitasi afbetaald...
...
Renten op Kapitaal opgenomen
Aan Rings-Qu~stor betaald ...
,,
Penniugmeester der Zending
...
,,
van het Synodalo Schoolfonds
,,
,, Predikanten Pensioenfonds, ens.

•st

...

£

£
Diaken Kassier.
Nagezien, vergeleken met de boeken en kwitantiën, en correct bevonden, zijnde near boven.
staaude het gehevene voor
... £
Het Synodale Ponds ...
Predikanten Wediiwenfonds ...
,,
Synodale Schoolfonds
£
)_ Gecominitteerden van
~ den Kerkeraad.
Den — Juli, 18—.
Kerlceraad van Burg1icrs~orp.
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VI. REORTEN.
131, Daar do Ordonnantie verhindert dat do Synode der NedercL Gereforineerdé Kerk van Zuid
Afrika veranderd worde in eene “Synodus Oontracta,” zoo neme dé Synode stappen em do Ordon.
nantie herroepen to krijgen, ten einde de Kerk geene schade en ongerief meer lijde door de gelijk
tijdige afwezigheid van al de Predikanten nit hunne gemeenten.
Predi1~ant van Graaf-Reinet.
132. Pe Kerkeraad van Kaapstad vraagt do Hoog-Eerwaarde Synodo, of zij stappen zen kunnen
nemen, waardoor do Ordonnantie zoodanig veranderd wierde, dat hot wenschelijke, dat elke Leeraar
zijue eigene gemoente met eigen Korkeraad krijge, ten uitvoer kan worden gebracht.
Ring van Kaapstad.
133. Vraag van den Eerw. hoer J. Knobol: of hij den Heiligen Doop mag toedienon nan
kinderen van ouders tot do Gereformeerde Kerk behooreude?
Iclem.
134. Heeft ecn Kerkeraad het reoht om zonder do gemeente geraadpioegcl en hare toestemming
bekomen te hebben, schenkiogen van kostbare kerkelijke eigendommen aan iemand hoegenaamd
ookto doen?
Preclikant van S’teynsbnrg.
135. Mag eon Kerkeraad, zonder medeweten van do gemoonte, kostbare kerkeiijko eigendom..~
men (dan siechts op zeer voordeelige wijze) van de hand zetten? En indien hot bewezen kan
worden dat do Kerkeraad door zoodanige verkooping ten nadeele van de gemeente heeft gehandeld,
zou do Ring zich met do zaak kunnen inlaten, en zou or jets gedaan kunnen worden om do bena.
deelde gemeente in zoodanig geval to huip te komen, en do verkooping van nul en van geex~e waarde
verklaard to verkrijgen?
Ic1en?~,
136. Dat do kerkelijke heffingen bij Poop, Aanneming en Trouwen van personen, die binuen
do grenzen van de gemeente Nieuw Bethesda wonen, maar weigeren hunne kerkeiijke voorreohten
aldaar to gobruiken, in de kerkekas van do gemeente Nieuw Bethesda behooren gestort to worden.
Kerlceraad van Nieuw Bethesda.
Memorie van 3. F. du Toit en 33 anderen tegen hot aannemen van dit voorstel.
-

VII. GESOHRIFTEN.
137. In hoeverre de Synodo of onzo Kerk verantwoordeiijk is voor de politioko beachouwingen
der Redactie van het tegenwoordige Kerkoiijke Orgaan—” de Christen” genoemd?
Eerste Predilcant van KaapstacZ.
138. Kan or niets gedaan worden om den Almanak onzer Kerk moor interessant to maken,
deuzelven rijker van inboud to laten zijn, en hem in nile opzichten to laten wezon hetgeeu dv
Almanak van zulk een groot en invloedrijk Kerkgenootschap ala hot onze zijn moot?
Idem.
139. Er worde door do Vergadering cone Commissie benoemd om, staande do Synode, eon
Prospectus gereed to maken van eon op last van do Synode nit te geven Gereformeerd, Kerkeiijk
Officieel, Weekbiad. Hot voorgesteide biad zal beslist godsdienstig ziju, en do godedienstigo
quaesties, aismede do grooto staatkundige vraagstukken van den dag, in zooverre ais~ zij met do
ontwikkeling van het Godsrijk to doen hebbon, nit eon zuiver Bijbelsch Gereformeerd oogpunt
behandolen, en vooral zich ten doel stellen em do loden onzer Kork ten voile do waarde on do
beteekenia to laten kennen van do verheveno loerstukken, die onze Kerk ondorsoheiden v~n andere

Kerkgenootschappeu.
_____________

Idem,

Do Commissie plaatst hieronder eenige Beschrijvingapunton die, naar haar oordeel, niet ala

zoodanig hadden moeten verschijneu (zie Art. 64), doch die zij tin niet meont nit haar outwerp
geheel tç mogon weglaton :—
1. Er worde door de Synode een Ponds opgericht, em hulpbehoevende ouders, tot ooze Kerk
behoorende, in staat to atellen em hunne kinderen onderwezen to krijgon, Daartoo worde er, op last
van do Synode, jaarlijks in elko gezneente onset Kerk cone sIecia]e coiloete gehouden.
2, Do ~ynode make do Hollandsehe Taal in ouze echelon verplichtend. Ouderling van &eijnsburg.
N. Van der Walt, Quderling, Middelburg,
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8. Do Vergadering overwege hat noodzakeliike am aan do Regooring to verzookon, dat in alIe

Gouvernem0flt80dI~O[en, behondofls vrijheid van godedienat, de christelijke godsdienst en BijbelonderWi~
Idern.
op den voorgrOlad gesteld warden; en dat hot leeren van do Hollandseho taal verplichtend zij.

4. Hooft eon Kerkoraad hot reoht am don Doop to weigeren van kinderen, wier ouders in onoenighoid
met andoren leven en weigeron am verzoend to warden?
Zoo niet, wat ataat in zulko gevallen to doen?
fleeft do Civiele Reohtbank hot recht am zich metJ. zulke
to laten?Diaken, Graaff’ Reinet.
P. G.zakon
Vaio inHcerden,
5. Do Synode bepale dat kinderon, wier vaders onder censuur zijn en gedurig daarondor blijven,
niet voor rekoning day moeder zullen warden gedoopt, omdat zij in zulk eon hub hare belofte niet houden
Idem.
han, maar door doopgetuigon toni doop moeton worden gehouden.
6 Do Vergadering overwogo hot wenseholijke en noodzakelijko am ecn Wotsartikel onzer Kerk—~
Art. 288-.—z66 to veranderon dat do woorden : “uitgezonderd Predikanten onz.” gesehrapt warden, en
dat daarvoOr in do plaats gestold worde: “ zo~der aauzienJ.van
staut of ambt.”
K. per500fl,
Van Ziji, rang,
cud Underling,
Burgliersdorp.
7. Do Vorgadering overwege bet noodzakelijke van eerie Wet, waacdoor cone gomeentO.__waflfleor
baar leoraar door onreahtzinnigheid in leer, 6f door waudel, radon tot onvergeno ~gheid geeft, en hij zich
door Kerkeraad, Ring, noah Synodale Vergaderiag wit litton gezeggen, en dientengevOlge twee.derde
zijuer gemeentelOdeil tegen hem zijn—het yacht sal hebben out hem te bedanken sander dat hij aanspraak
Underling van Steijnsburg.
zal mogon maken op hot Peusioen Fonds.
8. De~Vergad~r~nE averwege met biddead opsien tot den Hoer do noodzakeiijkheid em do loden dor
Ned. Geref. Kerk do verdorfelijitheid van het onmatig gobruik van wijn en storken drank duideiljk voor
te stellen, en hon iiefderijk maar dringend op to wekken tot biddende medewerking out, met don onmis
baren zegen do Heeren, do leden onzer Kerk to bewegen tot matigheid on, indien mogelijk, tot goheele
afeehaffing van hot gebrnik van wijn en sterken drank, en zoodoende eon eindo to utaken aan die God
Idem.
onteerende en ziel en hehoam verdervende dronkensehaP.
0. Do Synode bepabe, dat hat niet toegelaten sal worden am iomand, die cone tapperij houdt, tot
Kerkeraadslid to kiezen.
dat do Ned Geref Kork van do Kaapkolonio, ale
10. Do Vergaderiug overwege do wonsehelijitheid
OnderlinU van Heidelberg.
Moederkerk baron invloed gebruiko out do Ned, Geref, en do Ned. Hervormde Kerken in do Transvaal
Idenr.
wader met elkandor to vereenigen,
11. Do Vergadering ovorwege do wensche]ijkhoid out do Kaapstadsehe Gemeoute in Parochien to
vercteelon tu~sehen dna a vier ieeraren, die van God en mensehen geroopen zijn out dio groote mooder
Idein.
gomeonto van dit land to hoeden en to weidan.
12. Dat do grenssoheiditg tussehen Oradoek on MayaisburgV.veranderd
wordo.
F. Marais,
Underling, Maraisburg.
13. Bij do stiobting van nieuwe gemeanton, worde zooveel mogelijk do grensoehoiding tusschen haar
Idem~.
en do omliggende gomoenten halverwege gemaakt.
14. Art. 14 (2) worde zoo veranderd, dat in niouW opgeniehte gemeenten do kerkeraad niet gekozen
wordt aboen door acne Commissie uit den Ring, maar door dozen te zauton met lie Kerkoraadsledefl, die
Ide~n.
onder do nieuwe gemeente komen.
15. In Art. 14 (5) worde bepaald belet, dat sehoonvador on soboanzoofl, zwagors, ens., tegolijkortiid
jdem.
in den Kerkeraad dienen.
16. Art. 52 ~26) worde oak gevraagd : hoeveel is voor armo blauke hindereD, tot onze Kerk 1~el~ooIdem.
rondo, gecollecteerd, ten einde’bun bet noodige onderwije te versehaffen?
17. Wat moot or gedaan warden met pereonen, die in do afgeseheidefla kerk lidmaten g~worden,
tot do misc terugkonleu : kunnen zij terstond ale lidmaten woMen erkend, of macten zij aeret in onzo
Ident~
Kerk voongest aid warden ?
18. Foe moot hot verstaan warden dat do titel, door ouze leeraren gedragen (V,Dif.)~ oak geschro
Idem.
yen wor~it door do leeraren den afg~seheidene Kerk?
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19, In uitgestrekte gemeenten, b,v. van circa 1000 leden, worde bet tot regel gesteld cone kerkplaats
to st~cbLen, waar er maandelijks Godsdionst-oefening gehouden zal worden, en do Sacramenten kunnen
worden bedie~d,
Idem.

Voorts plaatst de Cominissie de volgende te laat ontvangen Verzaekschrjften:
A. Verzoek van een aantal leden der Nederd. Gereformeerde Kerk, woonachtig in don omtrek
van VREDEBURG, Achterbaai, Hopefield, om tot eene afzonderlijke gemeente geconstitueerd to
worden.
13. Verzoek van den heer P. P. du Tort en vijf andere leden der gemeente Philipstawn, om do
grensliju tusschen deze gemeente en Hanover aldus to veranderen: “dat van do plaats Boschmans~
fontein de plaatsen Hartbeestplaat, Vetlaagte, Karoluspoort, Matjesfontein, Slingershoek, Diepkloof,
en van daar naar Kuapdaar—van nu voortaan de liju van de gemeente Hanover in dat gedeelte van
bet district nitmaken zullen.”
C. Memorie van de Commissie, gekozen orn de stichting van eerie Nederd. Geref. Gemeente te
Vem’ereburg, in hot district Albert, ~te bovorderen, om aan den wensch in doze opdracht uitgesproken
gevolg to geven.

8LUIT~NG NAAR KERKBEPALING~
In bet vertronwen dat bovenstaande rCgeling van do werkzaamheden doelmatig bevoriden zal
worden, en met do bede dat do zegen des Allerhoogsteu op Uwe Hoog-Eerw. Vergadering rusten mug~,
noemen wij mis,
Uw H.Eerws. Dienetwillige Dienaren,

Eaepstad, October 1880.

J. H. NEETHLTNG, Hzn,,) Leden
W. ROBERTSON,
~
der
0. W. STE GMANN, Jr., 3 Comnaisgie,

VAN DE SANOT DE TIELIERS EE CO., DRUEI~EIiS. EAAPSTAD,

VERSLA~
VAN DE

CO~J~i1SSIE OVER TiE VOORGESTELDE VERANDERINGEN IN BE WET.
Be Corn missie door Uwe Hoog-Eerw. Vergadering benoemd, heeft de eer, bij deze U bog
Eerw. do volgende aanbevelingen to doen :—
(1). (Beschrijviugspunt No. 5). In Art. 270 onder 1, 2, 3 en 4 worde als lit, a geplaatst: “Eene
bestraffing naar eisch ingerigt door den Voorzitter namens den Ring, hetzij in de Vergadermg,
hetzij in het bijzonder.” Voorts worde a, 5; 5, c; a, ci, enz. Uwe Commissie kan do woorden
“of der Ringscomrnissin,” ale in strijd zijnde met Art. 260—2t3t, niet aanbevelon. In verband
hiermedo beveolt uwe Commissie aan, dat het laatste gedeelto van Art. 225, viz., “en of bezwaar
den en anderen
gehoord worden,” ale in strijd zijnde met dezelfde Artilcelen en met Art.
245, geschrapt worde.
(2). (Beschrijvingspunt No. 6). Bijaldien U Ffoog-Eerw goedvindt doze vraag metja to be
antwoorderi, dan wordo aan Art. 37 toegevoegd
Tot eeno buitengewone ve~’gadeiing worden
op meuw afgevaardigden gekozen ;~
ann do Ringsleden wordo verariderd in “ann de versohil
lende Kcriceraden,” cit “drie loden van den Ring” in “drie predikanten, laden van den Ring of
drie Kerkeraden van hot Ringsreseort.”
Zoo echter U Hoog~Eerw. deco vraag met neen beantwoordt, clan worcle nan Art. 38 toege
voegd: “Do afgevaardigden blijven in fanatic tot de eerstvolgende gewono vergadering, doch
mogt een of ander door ontstentenis als anderzins verhinderd worden cone buitengewone vergade
ring bij to wonen, dan cal de Secundus diens piaats innemen, en zoo de Secundus gezeten hooft,
dan de Primarins, en sleohts dan wanneer beidon verhindord worden, zal do Korkoraad hot regt
hebben, eenen nieuwen. afgevaardigdo met eenen secundus to kiezen.”
Wolko van do twee voorgestelde bepalingen ook aangenomen worde, nan Art. 37 worde toe
govoegd: “Enne buitengewone Ringsvorgadering kan ook tijdens of onverwijid voor of na do zit
ting der Synode gehouden worden, waarvan loden zullen ziju do predikanten en ouderliugon van
hot Ringsressort tot de Synode afgevaardigd.”
(3). (Besohrijvingspunt 100). In plaats van do voorgestelde voranclering in Art. 52 (2) goof t
uwo Oommissio aan do hand het woord “gozet” to verandoren in “geregeld naar volgorde”
(4). (Besohrijvingspunt 101). Dccc verandering beveolt uwe Commissie zondor verdere wijzi~
gingon aan.
(5). (Beschrijvingspunt 102). Art. 155 bide aldus :—“ Wanneor iemand, zijn admissie-examen
tot het Theologisoh Seminarium afgelegd hebbende, twee of racer jaron laat voorbijgaan condor
zich als student to laten inschrijven, cal hij ale zoodanig niet toogelaten warden, tenzij voorzien
van bewijs van good zedelijk gedrag en godvruchtigen wandel van den Kerkeraad of do J≤erke
raden, waaronder hij gadurende dien tijd gesorteord hoof t.”
((3). (Besohrijvingspunt 103). Oak dccc verbetering beveolt uwe CQmmissio aan.
(7). (Besohrijvingspunt 104). Oak deco vorandering beveelt uwo Commissie ann met do verciere
~ijziging, dat ann het einde van Art. 322, in plaats van “Be Kerkernad enz.” geplaatst wordo
“Be Commissie voornoemd” of “nit naam van den Ring van
Voorzitter,
Scriba.”
(8). (Beschrijvingspnnten 99 en 105). U~ve Commissie is van oordeel dat dccc beschrijvings..
punten niet binnen hare bevoegdheid, maar wel binnen die der Reohtscommissie vallen.
(9). (Besohrijvingspunten 106—109). Uwe Commissio han do bespreking van deco beschrij
vingspunteni niet nanbevelen, omdat do inzende~ nan Art. 64, laatsto gedeelte, en oak aan Art, ~72,
wat zijn laatste Beschrijvingspunt aangaat, niet volclaan heeft.
(10). (Beschrijvingspnnt 110). Deco verandering kan uwe Commissie niet aanbevelen.
Met verschuldigden eerbied noernen wij one, van U bog Eerwaarde, do Dw. Dienaren en
Broeders in den Heeie.
.

.

.

.

:—“

“

“

~D.
A.
J.
Be Cornaussie voornoemcl1 ~

ROSS,
ROUX,
J. KOTZE Gz,
0- ~ KRIGE

D, VAN VELDEN,
JORDAAN.

LG. J.

1fl~ ~

I) ~

r

~T

I I’~
-~

-

‘~i

(j.

De Commissie over de Zending doet bij Dat oen ander Zondinggenootschap in die ge
dezen rapport aan de Hoog Eerw. Synode.
moonte, t.w. te Blaauwyallei, ook alzoo gorood
Ten aanzion van
is.—Dat to Robertson do b~jdragon tot do zoo.
ding, do bokendheid er mode en bolangstelljng
A. Dc Bu~en?ctnc1sehe Zencling
et in van jaar tot jaar toonomon.__.j)at do
is hot smartelijk te vernemen, dat ons Zen
)amos~somjnari~n to Wellington en ~telIen
dingwerk onder de Koranna’s tot een treurig bosch brandpunton van deze zaak sohijnen to
einde is gekotnen, daardoor dat die wegens op
sullen wordon.—D.~ Commissie bogeert dat doze
stand tegen de regering dozes lands uitgeroeid
opwekkende voorbeelclen van sommigo gemeen
is. De Basterds, die cone gemeente zijn met ten allo gemeonten onder do oogon wordon
ouderlingen en diakenen, zijn getreden in do gevoerd.
plaats der Koranna’s en zijn door do Zonding
7. Ook is do beroidvaardighoid onzor kinde
commissje yan een zendeling voorzien gowor ron oni ‘s Heeree Rijk nit te breidon stoffo van
den, die eohtor van haar slechts £50 pa. en vreugde, ten spijte van alles, waarovor men
van de Basterdgemeente £100 pa. ontvangt.
andors moge to kiagon hebben. Immors hobbon
2. Niet minder smartelijk is do toestand, do kinderon der Kaapstadscho on St. Stephens
waarin de beer Brink, zendeling, ondor de Zondagscholen ondernomen do zending to
Bakhatla zich bevindt. Immers staat er tus Mabieskraal to onderhouden, waartoo £150 per
schen dat yolk en do Bakwona eon oorlog uit jaar benoodigd is. Ook is voor do Kinder
to broken, waardoor de zondeling met zijn gozin zondiug over hot algomoen sinds do laatste
in bet uiterste govaar zal worden gedompeld.
Synode £1572 2s. 5d. ontvangen waarvan
3. Voorts wijzen wij de Synodo op do klaehte £864 Ss. 7d. is uitgologd, latondo over in doze
dor Buitenlandsehe Zondingeonamissie, dat do kas eon saldo van £707 l6s lOd.
drankduivel eon der voornannaste oorzaken is
8. Op Boschrijvingspunt 83 is het onze moo
van het strommen dos Zendingworks, en op ning, dat do Synode zich metde hoofden van
hot daarmeê in verbaud staande beschrijvings bet Londensch Zondinggenootschap in commu
punt No. 82. Wij zija eohter verzekord dat nicatie moot stolen, ten elude to weten te ko
door do bosproking van Boschrijvingspunton men of dat Genootschap doszelfs work daar
46—51, do Synode tot besluiton zal geloid heolt gestaakt, on zoo ja, hoe Onze kork dat
worçlen, die het kwaad paal en pork, door Gods
gestaakto work kan vorniouwen.
genade, zullen stellon.
9. Ten einde govolg to geven aan hot in Be
4. Uit cone andero klacbte der Zending
schrljvingspunt 84 aanbevolene, adviseren wij,
commissio over de onwilligheid van sommige dat do gemeenten van wege do Synode, de doch
ouders om boone kinderen aan ‘s Heeron work
ters door do .iuoeder, Opgowekt en gedrongen
af to staan, vloeit doze ooze aanbeveling, dat
worden, do reiskost~n van den broedei~ to dek
den onders in do kerk hunne heilige verplich
ken door vrijwillige bijdragen van elke go
ting in dozen door middel vau den Herderlijken
meente, die hij bezoekt. Wij gelooven, en dat
Brief op bet hart worde gebonden.
do gemeenten zich vreugdevol van dezo lief
5. Veer dit dccl van bet Zemiingwerk is van
detaak zullen kwijten, en dat zoodanicr bezoek,
September 1877 tot ditto 1880 ingekomen joist van dozen brooder, oubescbrijfelijk veel
£4754 is. lid. en uitgelegd £4160 Ss. 3d.,
goods voor do heerlijke zaak den zending sal
latende een batig saldo van £593 16s. 8d.
uitnicbten.
6. Met ingeuomenbcjd wijzen wij op do vol
10. Op do roepstem der Ringen van Tolbagh
gende voorbeeldon va~~ zendingijver in do kerk,
on Swellendam (Beschrijvingspu0~e11 86 en 87)
Dat te Stellenboseb dna Zendiugkringen zich
om meor arbeiders en om eon Iu~tjtn~t tor bunhebben gevornad, die elk een Zendeling (Evan
gehst) toeruste:] zal tot en onderhouden in de nor opleiding, maken wij met vreugde opmerk
nleuwe Zending bij do Banyai —Dat Montagu zaam, dat do Hoer zeif in zijne aanbiddelijke
eeoc znster naar bet zendingveld hoeft gezon voorzionigbeid den grond tot sulk Instituut ge
legd hoeft. Als zoodanig hesohouwen wij en
den.—Dat ceo Zuster-zendinggenootschap to
Wellington eeno zuster te Sanispoort onder bevelen bij do ~ yno~1e aan, de Opleidingsschool
.houdt tegen £50, en gereed is cone tweode to Wellington, en stollen volgaarno voor, dat
to zenden, zoodra die kan worden gevonden.— cone Commissie nit do Synode benoemd worde
om met do hoofden dier inricbting to onderhan
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delen, ten cinde die school, zoo naogelijk, tot
zendinginstitutit onzer kerk to verkiaren.
11. Er ziju twee aanbevelingen der buiten
landsche ZendingcOmmiSSie die wij bij do Sy
node ten sberkste aaudringen. Eersteus, dat
bij vraag 23 van het kerkelijk onderzoek worde
gevoegd: Wordt er minstens eens in de maand
bidstond gehouden tei’ nitbreiding van Gods ko
ningrijk? Tweedens: Dab do Sde Professor
van bet Theologisch Seminarium als lid dezer
Commissie worde benoernd.
Komende tot bet rapport van de Cornmissie
over
B. Do Binnenlanclocite Zending.
1. Merken wij op dat bet te kort in deze kas
van jaar tot jaar booger liep, totdat het in dit
jaar bet ernstige cijfer van £~08 12s. 6d. be
reikte, zijnde de inkomst voor de verloopen drie
jaren £3641 lOs. Id. en deuitgaaf~4145 2s 7d.
geweest. Heeft doze k-as zich tijdelijk gered
door in haren nood van de buitenlandsohe to
leenen, zoo moot deze leoning toch ten spoe
digste worden terugbetaald. Waarom wij aan
de hand geveu dat de Ringsinspektoren bij do
respeotieve gemeenten met kiem nandringen op
bijdragen aan do Binnenlandsche Zending, die
uaar gelaug van hare behoeften zullen zijn, en
dat do Synode ook de saak van dit trourig
tekort onder do aandacht der kerk en dor
gemeente in den Herderlijken Brief brengt.
2. Voorts merken wij met genoegen en
dankbaarbeid op, dat hoewel er nu op even
vole plaatsen i~innenlands gearbeid wordt
als bij de vorige Synode, do arbei tocli minder
kost. En ~~e1 om doze loffelijko rodeo, dat de
Commissie begonnen is, do zendinggemeenten
tot zelfhulp op to voeden, en er aanvankelijk
in slaagt. Bier en daar beginnen de gemeen
ten aan do vervul ing van eigene behoeften en
zelfs aat: de Buitonlandsehe zending bij te
dragen.
3. Zeer belangrijk, als getnigenis van den
zegon door hetwerk derBinnenlandsobe zending
gesticbt, zijn do woorden, zoo van den hoog
geacbten zendeling to George, als van den Ci
vielen Cornmissaris van Beaufort West. Aldus
getuigt Br. Kretzen :—‘ ‘Van de 470 door mij
gedoopt zijn velen reeds eene zalige eeuwigbeid
ingegaan en do nog overigen wandelen, meest
alien, indien ook met veel gebrek, toch naar
bet Evaugelie. Er sijn mace enkelen, die men
van bet Avondmaai moot terughouden, en dit
altoos wegens dronkensehap. Difstal is, zoo
ver ik weet, ondor de lidrne’ n slechts twee
malen voorgekomen.”—De
~iiwonrdige Ci
viele Comrnissaris van Beaufort West, daarin
den vroegeren C. C. nasprekende, noemt do
Zendinggenieente dier piaats, “ecu yolk dat
do wet eerbiedigt.” Zoo stemb een ambtenaar
dci’ burgerlijke regeerlug met den sending
arbeider zamen in do erkentenis dat do geeste
lijke on zedeiijke vruehten der sending in bet
oogvallend ziju.
4. Do sending to Palmietrivier hondt zich
met blankon bezig. En wij vestigen or de aan

dacht op als bewijs hoe de Binnenlandseho zending bare working heeft ook op ooze geloofs
genooton.
5. Wat de aanstelling aangaat van eon Alge
moon Zendinginspecbor deelen wij het gevoe.
len der Zen dingcommissie, ook op do door bmw
aangevoerdo gronden, dat zoodanige aanstelling
onwenschelijk zij, tegen beschrijvingspunt 88
b. Wij gelooven daarentegen dat bet Rings
inspectoraat der Zending, op do behoorlijke
hoogte gebracht, hot in dezen benoodigde zou
bewerken. liaartoe zal onder anderen noodig
zijn: (a) dat den Inspectoren van £12 tot £15
per annum voor reiskosten worde toegelegd uit
do Synoclale k-as, een maatregel waarom ook
do Ringen van Tuibagh en Kaapstad vrageu
(beschrijvingspunten 1.17 en 11.8); en ~b.) dat
Synodalo voorziening gemaakt worde voor do
vervulling hunuer preekbeurten voor Rings
broeders, terwiji zij op zendinginspectio nit
zijn. Ook (c.) radon wij nadrukkel~jk dat do
jaarl~jksche vorsiagen der Inspektoren, die bij
den Ring worden ingediend, zonder foil in bet
kerke1~jk orgaan worden gedrukt, opdat alzoo
cok dat dccl van hot Zendiugweik, waaraau de
Commissie niet deel heeft, t.w, zendings-work
zaamheden, die in verschillende gemeenten on
zer kerk gedreven worden, onder do aandacht
dee kerk mogon komen.
6. In overeenstemming met Beschrijvings
punt 85 ml der Synode worden voorgelegd eon
schema ter vereeniging der verschillende zen
dinggemeenten tot é~ne zendingkerk.
Dat
schema is in cone vergadoring van zendelingen
na rijpe en bedaarde overwoging opgesteld;
vervolgens door do sending Commis~ie getoetst
en goedgekeurd, cii wederom in cone zamen’~
komst van uwe Commissie met de Zending
Commssie punt voor punt, besproken on gee
mendeerd. Wij meenen het schema aldus nj
pelijk overwogen, en ouder zoovele oogen en
handen doorgegaan, veilig te mogen aanbeve
len, daarbij biddende,dat do Beer aan do Synode
zijne leiding in domn gowichtigon slap niet
onthoude.
Net personeel dor Zendingcommissie voor
hot Binneniandsohe sal in dior voege moeten ge
wijzigd worden dat do loden niet zoo ver van
olkander verwijderd wonen ale do predikanten
van Stelienbosch en Worcester tee eener zijde,
en do predikauten van Riycrsdaie en George
ten anderer. Wat betreft

o. Do Zending onder Istceel.
weet uwe commissie niets meer ann to bevelen,
dan dat do bestaande Commissie voor deze
zendiug bhjve bestaau, on dat zij, naar dat zij
leans ziet, inderstnnd verleene ann werkzaam
hedeu van anderen onder Israel, zonder eonig
zins te poge:: aan cone oigeuo werkzaamheid
oh te wagen.
ti.

.Rappoit lei Commissie van liei Oodsdiens.t
Onderw~jzers- en Zendelings-enamen.
1. Van 8 Maart 1877 tot 30 April 1880 ziju

3
1]. zendelingen en 9 godsdienstonderwijzers het
examen gepasseerd.
2. Be Synode zal bet noodig vinden iemand
tot lid der commissie te benoemen in plaats van
Pa. G. W. Stegmann, Jr., die door den afstand
waarop ziju werkkring gelegen is van de werkkringen der overige loden, niet dan met groote
moeite on k-osten ziju deel van bet werk sal
kunnen vervullon.
3. De Binnenlandsehe Zendingcommissie be
veelt aan (zie Bijiage A) dat het godsdieiistonderwijsexamen worde afgesehaft, en dat bet
zendelingsexamen alleen blijve. Drie loden van
uwe commissie over do sending stemmon voor
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doze aanbeveling. Hot vierde lid eehter, do
predikant van Groenepunt, verklaart er zich
beslist tegen, op versebillende gronden,
Hiermede legt uwe commissie bet door haar
vorrieht work in do handen der Hoog-EerW.
Synode, en bidt dat de Hoer derKerk do Synode
leide cm zijn weg op aarde te laten bekend
worden, zijn heil onder alle volkeren.
E. Z. J. DE BEER.
P. J. PIENAAR.
GERRIT VAN NIEKERK
MURRAY.

GEo.

INGEDIEND TER HOOG-EERW. SYNODALE VERGAD ERING, ANNO
1880, DOOR BE BUTT i~NLANDSCHE ZEN DING-COMMISS lB.

1. Do bilk, ‘lien wij terugwerpen op bet terrein onzer
werkzaamhedeu, eer wij der HoogEerwaarde Vorgadoriug rapport kunnen goven, rust niot op ongemengdon voorspoed of enkel op vreugde. Veel goeds,
ja, is g000ten, wearcoor wij den Heoro daukbaar
zijn, en het terrein is verwijd. ‘Wij zion niet meer
op Transvaal en Korannaland aileen ale ons Zendingveid. Wi~ zijn de grenzen van het eerstgenoemde
gebied ovorgetrokkeu. Er is leven, ginds en bier, in
onzen boezem geopenbaard, vermeorderd. Wij bebben hoop, dat dit niet kwijnen zal. Afrikas dag is
nader gekomen, en wij ook bebbon deel can do
komst daarvan.
2. Ailereerst spreken wij iota van hetgoen ons beef t
bedroefd :—in dozen termijn viel de oorlog, do
opstand der ongolukhige Korannas voor, en ooze
Zending was niot bi~ magte dien to weren. lie
Korannas, in die streken, waar wij arbeidden, naar
ons jongste rapport, zijn zoo good nb uitgeroeid of
verdwenen. Hun Kapitein, die ons hoop gaf, dat
hij eon waar Christen was geworden, is eon gevangen man. Do Basterds zijn in de plaats van do
Korannas gotredon, en wij hebben hun eenen Zendoling gezondon.
3. Wat ons, bohalve do vernietiging van do Koranna-Zending, heeft bedroofd, is do ongestadigheid
en onvoiligheid van den werkkring, wasrin Brooder
Brink zich bevindt, en do tijcling, ons jongst geworclan, dat er zich eon oorlog bet varwachten tusschen do Bakhatla — stain, ondor welken hij
arbeidt, on do Bakwana, die horn hot naast wood.
Dozen, geholpen door oenen stam uit hot Noorden,
zonden zich met kracht van wapenen op cIa eersten
werpen en do toestand van Br. Brink en zi~n gozin

,.iet zoo rijk geweest, maar in waarhoid is dit
anders. lIij arbeidt cog onder blanken en ge
kleurden, en do tijd is hoo~stwaarsehijnhijk nog
verro, waarin hem door do nansteiling van eenen
ieoi’aar voor onze geloofegenooten zijn ci te zware
arbeid zal wordon verligt.
45. Sedert den jongsten tijd heoft hij eon tiental
bezoldigde helpers. Zoo gaarne had de Commissie
tot zijne buip in bet schoolwork eeue jonge dame
van opvoedine~ vroomheid en Zendingi)ver hem toegezonden. En zij bad daartoe de huip van eene
zijdo, waarvan wij aanstonds sproken. Maar zulk
eene dochter was niet to vindon, of liever, deouders
van eon paar bekwaam en gewilligo, cm to gaan,
hadden den noodigon geioofsmoed niet om hunne
kinderon ten diensto des Hoeren af to geven.
Wat do Evangelisten of helpers aangaat—behalve
hot oude getal, zijn cc do twee leerlingen, opgeleid
in het Instituut der Franscbe Zendiug to Morija in
Basutoland teruggekeerd en in ‘joust onzor Zending
getreden. ‘t Is eon vrij uitgestrekt gabled, dat zij to
zamon bearbeidon.
0. Maar verder dan dit—noo~dwaarts van Transvaal,
do Limpopo, ten Noordon van Goedgedacht, onzo
Zendingstatie, doorgetrokken—is ons flu een gansch
nieuwe werkkring geopend. Daar wonen do Banyai,
eon vroeger vnij en magtig yolk, nu do &aven—do
“honden” van den Vorst der Matabele. Zij wonon in
eon aardseh para’lijs, waci’ dies “schoon en liefelijk
is, maar slechts do m~nsch ontaard,” golijk het be
kendo Zendinglied zogt. Hun ontvangst van do Ba
suto—zending was ‘lien toestand. wanrd. En ‘ho zen
ding zag do hoop die zij koestorde, cm door hot licht,
de balsem, do wnnderkracht van ‘t Evangelie clien
was uiterst hagchelijk. En verder waren er hier en toestand to verbeteren, op eons goheel ten gronde
daar de gewono smarten—dat vallen ala van kinde- geslagen, toen do Matabele-Vorat bet haaronmogelijk
zen bij jong-geloovigeu ; die stri~d met zonden—don
dranlicluivel inzonderheici—zdó gow000, maar desniettemin smartohjk!
4. Overigeus eehtor zijn wij voorwaarts gegaau.
In inwendige gebalte zoowol als in uitwendigo
ruimte sun wij voorwaarts gegaan. Wij hobben
meer, die arbeiden op bet Zen dingveld; wij bebben
wijdere uitzigton en or wordt moor overeenkomstig
met wat wij do regte wi~ze achten gearbeid. Ann
do Zontpansbergen arbeidt cog onze onvermooido
Br. Hofineyr.
[)e zogenstroomon, waarvan wij
laatst spraken, ala door hem genoton op zijnen arbeid,
schoon ,z~ zaehter vloeijen, zijn niet opgedroogd
sinds ‘lion ti1d. Noon, do Heilige Geest geeft nog
getuigenis aen .~iii gemoed en zijue prediking.
OogenscbI~nh3k is do zogen op zijnen arbeid, jongst,

maakte zich daar near to zotten en zijne “honden”
to leeren. “Maar,” zoo sprak do uitnemende Coillard,
die over die sending bet bestier bad !rehad, teen hij
zich to Stellenbosch bevond—”die Zendirg is do
tack ‘or Nederduitseb Gereformoorde Kerk. Geene
andere kan haar opnemen. lie nabijbeid van (Poed
gedacbt in bet bezit van uwen zendeling on zijne
leerlingen van ci wat gij tot ‘lit work noodig hebt,
maken bet u ten phgt die tack op u to nomen. En dit
han 01) eenvoudige en, vooreerst, op betrokkelijk seer
goedkoopo wijze geschioden. Onder hot opzigt van
Br. Hofmoyr gean van tijd tot tijd van zijne Evan
gelisten, twoo of drie, met pakossen daarheen en bhj
von, zoolang zij ‘lit kunnen, zonder den tegenstand
‘or Matabele op to wekken. Zij prodikon en leeren
op zoo
geruchtmakendo wijze als mogelijk is.

mm
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Zoo spoodig zuiks noodig wordt keeren zij terug en
worden door anderen vervangen. Binnen weinige
jaren wel!i~t geeft do Heere den Banyal verlossing
van het ijzeren juk der Matabele en de weg is dan
meer dan geopend.
7. Dit plan behaagde de Commissie,en den leeroar van
Stellenbosch beviel zij zoozeer, dat hij de Commissie
am yerlof vroeg, dit werk met zijne gemeente te
dose. De Commissie wenschte to weten, eer zij dit
toestond, of daarbij werd gemeend, dat Stellenbosch,
zoo dit word toegestaan, zich zou onttrekken van do
jaarlijksche bijdrage, welke 211 leverde. Hot werd to
vorstaan gegevefl, dat dit work jets zou ziju, waarbij
do gewone bi~dragon niet lijden mogton; waarop hot
gevraagdo vorlof word gegovon. Terstond na do ken
nisgeving hiervan in de gemeente vormdon zich drie
Zendingskringen in do gemeente, die elk eenen Evan
gelist ondernam to bezoldigen en toe to rusten.
1. Onder de Zustors der Gemeento,
2. Onder de Leerlingen van de Bloemhof-school,
3. Ouder de Leerlingen van de Zondagsehool.
Dozen gevon het benoodigd onderhoud, £36 p.o., en
hot noodige tar toerusting voor elk van die Evange
listen. Do geestdrift, die zich to Stellenbosch open
baarde, was vorkwikkelilk en fiat miuder was zuiks
do vreugde, waarmede hot besluit der Commissio to
Zoutpansbergen word vernomen. Er waren or hier
on ginds, die eenon ouden on vurigen wensch vervuld
zagen en ZiJ prezen God.
8. Do Broederen, arbeidonde ann do Pilaansber
gee, gaan getrouw en getroost voort met hun work,
waarin zil worden geholpen door hunno waardige
Echtgenooten en eenige Evangelisten. In dit zen
ding.distrikt zi~n drie centrums. Eerst dat waarin
Br.
Gonin volhardond
on niot ongezogond
voortarbeidt, to Sauls Poort met eeno bijstatie,
Weltevreden en Chumankano’s Kraal, waar Br.
Brink vroeger woonde. In zijn schoolwork wordt
hij ondorsteund door Mejufvrouwen Meenween en
Horak. Deze laatsto is do gezondeno van do gomeonte
Montagu. De arboid hier gnat stil zijnon gang en
wij hebben bowijs van den zegon daardoor veispreid.
Voorts is or Moçuli, do streok, waarheen zich eanige
jaron geledon hot vorreweg grootor deel van Br. Gofins yolk, do Bakhatla, buiten do grenzon van hot
Transvaalscho gebiod veiwijderdon, en waarheon Br.
Brink hen is gevolgd. Hil hoeft zich eon huls go
bouwd nevons hunne stad. Hun opperhoofd, Linçue,
bewijst hem en zijne echtgonoote hoogachting, on
biedt of dulcit geen rogtstreekschen togonstand tegen
hun work. Maar de voortdurende oorlog met den
stem van Secheel, do Bahwena, is eon groote hinder
inhunnan arboid. En oindelijk is or Mabieshreal—het
derde contrnm in dit Zondingdistrikt, waar eerst on
langs eon zendeling, do Br. Roux, zich tar woon heeft
begoven. Ziln huis zal haast voltooid zijn. Ret
opporhoofd is zoer gunstig gestemd jegens hot werk
on do zendeling hoeft do huip van aenen Evangelist,
wien een goring manndelijksch inkomen nit do has is
toegelegd. Br. Roux is gehuwd met eene jongo dame,
die zelve zich ann de zendiag had ~‘wijd, en naar
Zontpansbergen ZOU 21311 gegani ware hot niet dat
zij aldus wei’d geleid.
9. Welligt is hot nu do rogte tijd cm melding to
maken van eon pear verblijdonde oponbariugen op
hot gabled ouzor Zondiug, die toonen dat, zoo or
slechts do rogte biding is, hot can lust noch kracht
ontbi’eokt tot bet werk—hier hover dan elders, om
dat zij tot dit Zendiag gebied in meer oamiddehijke
aanrakiug zijn bromen to staau. Wij hedoolen
1. dat de bdaderen, die van do Keapstadsche en
~t. Stephens Zondagscholec, ondoruomen hebbon om
do Zending te Mabieshineal to onderhouden.—ruim
£150 p.c. is daartoo noodig.

2. dat hot Zuster~ Zen dinggeaootschap, onder ds
biding van do gelichte dames van ‘t Hugenoton So
minarie to V~Tellington oene jonge Zuster mo~.Moeuw
sen to Sanls Poost van hot noodige vonrziet—~50
p.a. en gereod sijn eece tweede to zenden, zoodra
er acne kan gevondan worden, wier ouders hart go—
noog hebben, om haar voor don Hear naar Zoutpans
bergen to zonden——met £50 salaris en hare huisvee
ting vrij.
3. dat aene dergalijke beweging, ale van zelve
ontstaan to Blaauwvbei, gameenta Wolhington,—ge
reed is cone jonge Zuster toe to rusten en to onder—
houden.
Van zulko openbaringen verwachten wij veel, ale
middenpuntan van work, gevoel, gebed. Bi3 do
hark ontbreokt ‘t njet. Dank aan~ wat to Stelbonbosek
zondar eauigo mooite ontstond. En noemt nog d~n
voorboeld tan bowl jze—de gemoonte Robertson, waar
do vasta bi~dragen jaar ann jaar vermeerderen en
daarbij ook do bekondhoid met belangstelling in
de groote zaak. Uwo Commissie gelooft, dat onze
hark eeno Zcnding-kerk is, of acht men dit prema
tnur, laat one zeggen—worden Iran. Doar zijn be
mooijalijkende omstandigheden, ja, maar volen, die
haren toastand in al zijnen omvang kennan, hebben
gotuigd dat zij bevonden hebben, dat or cane teedare plants is diep in hat hart van laden der hark, die
zij gaenszins tot do voornaamston kunnen tellen.
Zelfs na tegenspraak, en tagenstand, word cog do
hand menigmaal geopend bovonden om hat work,
dat zich zoo zeer aanboveelt, to ondersteunon. Wat
aen gowigt der rooping op hen, die do kracht on
do kust bahooren to bezitton om daarvan gebruik to
maken!
10. Waar ochtor do belangstelling ontbreokt:
wane slechts do bestelde colbecte-dagen worden go
houden; waar gemeanten onzer hark, per lidniaat
misschien niot eons cone fractio van eon roortje~
opzenden, an sommigon in hot geheal niots doen—
daar moet—oordaelt uwe Commissie, gobrek zijn bij
degenen, die geroopen en gestold zijn om do gameonte
to leiden, om do liofde, do kuest, de kunde, veel—
higt vereischt tot do rogte waardschatting, die uit—
vloait in do ragte werkzaamheid veer eerie zaak, den
bore der gemeonto zoo dienstbaar, der gemeente
zoo zegenrijk.
11. Do Commissie macnt, dat Mj do vrnag 23 van
hat Rings Kevkehijk Ondorzook behoort govoegd to
worden :~~r Wordt or missehien eons in de maand
Bidstond gohoudon voor de uitbreidinn van Gods
Eoningrijk P” En dat daze vraag den Rings-besturen
geeno doode letter bohoort to zi~n. Lsat hot den
Besturen en oenen ieder vast on duidelijlr zijn, dat
do bloel der gemeente, der hark, hat Christendom
opgesloten. is in de Zending.
[Jwe Commissic is zeor verkwikt door den Zen—
dings i~ver, die zich op do genoemdo stippen en el
ders haoft goopenbaard on haar vernutwoordehilke
en vaahr moeitevolle tank is daardoor uitnemend ver—
zoet en vergood geworden.
‘t Rest one, ear wij sluiten, van nog den Zending—
gobied to sproken—Korannaland. Hot work is al
daar met do verdrijving dor armo Korannas clot op
gageven. Maar zij is geene Koranna-zonding moor.
Dc geachto Brooder, die aldaar arbeidde heoft onze
betreliking verwisseld met die hij do Zustor-kerk in
den Vriistaat en wij hebben or eanen nienwen Zendoling, Brooder G. Schonken, bean gazonden, van
wions godsvrucht en arvariug do Commissie ceder
Gods zegen verwacht dat do~lrerk eon blooijondo wor
den zal. Dc Basterds echter Irnnuen , wat hun ook
ontbreekt, niet ale Heidonen wordon beschouwd. Zij
ziju een gemeonte, met Ouderhingen en Diakonon.
Onzen Zendehing hebben zij met vreugde afgehaald
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in zoo verro wij zien kunnen geeft het werk goede
beloften van zich. Uwe Oommjssjo hoeft dozeij
Broeder £~0 p.a. toegelegd, torwiji de Basterd.go..
moente hem het overige £100 tot zijn onderhoud
geven zal. Zija woning zal zijn te Olijvendrif~,
waar Brooder Schrdder woonde en zich eon huis en
den Heer eon kork bouwde.
12 Wij besluiten one gebrokkig vorslag aan
gaando dit heerli)ke werk—de BUTTE~NLANDSC~
ZENDING, met het verzoek, dat zoo de Vergadering
goedvindt, dat wij verder do Buitenlandoche Zending zEllen besturen, tot one getal worde gevoegd do
III Hoogleeraar :—Prof. I. J. Marais.

In bet diopst gevoel van onze tokortkoming.~n bij
dit heerlijk work; maar met vurigen dank aan Hem,
die one tot wat godaau is, kracht hoof verleend;
geroed om naar vermogen voorwaarts to gaan: do
B.B. on ZZ., die ons zoo trouw hebben geholpen,
hartelijk dank zeggendo, roepen wij alien op om meer
dan ooit krachten in to spannen tot dit gezegend en
zegenenci werk.
Wij verblijven
Uw Dw. Dien. en B.B.
(Get.) JOHN MURRAY.
J. H. NEETHL~G.
ANDREW MURRAY.

RAPPORT, INGEDIEND TP~R ROOG-EERW, SYNODALE ZITTING. AN?~O 1880,
DOOR DE SYNODALE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSC~IE ZENDING.
Het werk door Uwe H. Ew. Vergadering aan do
gearbeid, als toen de Synode laatst zitting hield,
Commissie voor do J3innenlandsche Zending toerer
trouwd, hoeft ongestoorden voortgang genoten. To wordt or nu ecu woinig minder vereischt aan uit1eg~
dan toen.
rugzionde, kan zij niet anders dan dankbaar zijn;
‘t Work geschiedt nog—als bij do iaatste zitting
maar tevens ook is zij geenszins voldaan. Zij is
verre van overtuigd, dat overal, waar do Binnen on~niddelij/e to
George,
landsehe Zending behoorde te worken, gewerkt wordt.
Beau!ort,
Zij is niet overtuigd, dat zij grondig en omvattend
Elandskloof,
bekend is met do behoefton, welke er bestaan, welke
Niddelburg,
govoeld worden en welke niet govoeld worden. Zij
Zuurbraak en, veelligt moest hierbij worden go
vormoedt, ja zij weet dat er streken zijn, waar men—
noemd, Wellington—en
sehen wonen, verre van alle godsdienst, geheel aan
zich zelven gelaten. Zij vroest dat er meer zulken micldelijk, door ondersteuning von den kerkeraad dier
zijn dan zij weot. Overtuigd als zij is, dat ‘t Syno plaatsen—te
~Tjjn borg,
dale plan van Rings-inspeetie hot beste, ja, in onze
Franschhoek,
omstandighoden, het 800igo is, dat han wordon be
Montagu,
raamd ten beste der Binnonlandsche Zending, is zij
Swehlendam,
echter omtrent de working daarvan toleurgesteld.
Simonsstad,
Do Commissie ache hot onderzoek naar de oorzaak,
Kalkbaai,
waarom het Inspectoraat der Zendiag, waarvan, naar
Cores,
onze gedachten, teregt, zooveel word verwaeht, be
Palmietrivior,
trekkelijk zoo weinig vrueht heeft afgeworpen, eene
Pikotberg,
zaak van hong gowigt. Zij han der H. Ew. Vergade
Porterville,
ring geen aiider plan, als beter voorstollen, dat nit
Prins Albert,
voerbaar kan worden goacht. Zij weet dat niet web.
Caledon,
nigen der B.B. voor ddnen Zonding-Inspector zijn.
Villiersdorp.
Maar zij oordeelt dat zulkseen~ ontzenuwende en
Van sleclits enkelen dozer plaatsen geven wij u
duo ongewenschto centralisatie zou bewerken en ho eenig afzonderlijk rapport en voegen daarbij bet
vondien bevonclen is onuitvoerbaar to zijn. Niet versiag ontvangen van twee der B.B. Ringsin~pek~
sleehts zijn do kosten groot, welko gepaard gaan met toren.
hot work van ddnen Inspector; maar ook zal geen
George, alwaar nog onze reeds bejaarde Br. Kret
man van hot noodige kalibor on do jaron, wolko bet zen arbeidt. Middenpunten van werkzaamheid al
noodigo respect on do noodige ondorvinding met zich daar zijn George, Otztenequaland en Friemersheim.
medbrengen, daartoo kunnen govonden worden. Do opkomst tot do godsdienst bereikt wel eons hot
Daarom is ‘C, dat Uwo Commissio u geeno verando getal van 150. Hot aantal gedoopten op al do centumo
ring in do wet op die punt han aanbevelen. Zij meent is 470. Voor den doop worden voorbergid 51. To
dat hot gebrek in do working van het vorordondo George is or eono school met 98, to Watsondorp met
eene oorzaak heoft, dio ligt verholpen han worden. 25, to Uitkijk met 42 on to Friemerheim met 30
Do spaak in do wiolon gostokon, worde or slechts kinderen,—vier seholen met 195 kinderon. “Wat
uitgotrokken. En zij hoopt dat zuiks bij doze Ver zal ik van do vruchten schrijven ?“ zegt onze Br.
gadering geschieden zal. Overeenkomstig met uwe Kietzen. “Van do 470 door mij godoopt, zijn velen
verordeningen op dit punt zullon artikelon 2u3 on reeds cone zahige oeuwigheid ingegaan; on do nog
204 mooten veranderd worden.
overigen wandelen meest alien, indion ook met vole go
Do Commissie hoeft steeds ‘t oog gohad op be broken, toch naar bet Evangehie. Er ziju maar enkolen,
zuiniging, of hover zelfbehu~pzaahthejd. Dit was die men van hot Avondmaal moot ternghouden
niot omdat zij meonde, dat oenige uitleg in dozen to en die al tons ‘ivegens dronkenschap. I)iefstal is on
kostbaar is; of dat zij do kerk to onvermogend be dor do lidmaten, zooverre ik weot, maar tweemalen
schouwde,of dacht dat do kerk reeds haar uiterste daar voorgekomen.”
toe had gedaan. Neen—maar omdat zij den zegen
Te Beaufort heeft do Kerk 400 zitplaatsen. Do go
—hot, in deze zaak met nadruk ware van hot woord meento heeft voorts eon leoraarshujs on twee scholon,
‘s Heilands: “‘t Is zaliger to geven dan to ontvangen” do cone onder do biding van do geachte, beproefde
—meende to bevroeden on to gevoelen. Zij houdt den dienstmaagd des Heeren, moj. do ViHiers, die
arbeideren op hot voId gedurig voor. Zij heoft hot reeds achtien jaren daarin arbeidt. Doze en do kleine
op twee, drie punte~ reeds in working gebragt.
kinderschool bevatten to zamon 103 beerlingen. Hot
Schoon or op genoegzaam even vole punten wordt
salaris dergenon, die onderwijs geven, waartoe hoC
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~Gouvornement £60 contribueert, wordt ult school- tigd. Do middenpunten van wnrkzaamheid zi~n
en lierkohas ~evor.deu. Behalvo do Zondags Philippi, Houtbaai, Nowlands, Claremont, Bans
dienston zjI° or twee wokelijkscho tliensten, welke Harmskraal en Wi.~uberg self.
To I-’alrnietrivier zijn bet bianken, ‘lie door onzo
met zegen worden bi~gewoond.
Hot heeft ous
innio- verbliid, dot onlangs bij eeno openbare zamen sending wordon bearbeid, ton getale van 202 zielen,
kotnot do Civiele Commissaris het gevoelen van den behoorende tot do gemeento Somerset West, door
vori~on Civielen C.mmissarie bekrachtigde en de afstand on omstandigheden verstoken van do gelegen
gemeente een “law abiding people” kon noemen en heid en onk wel van de genegenheid om tor gods
~ls eeoc levende opheldering van de kracht en waar dienst to komen. Bit is hot wat do zendingworkzaam
do van hot dierbate Evangelie.
Zulke getuigenis hoid abdaar veroorzaakte. Zij komen nu op ten getabe
son kunnen niet dan van veel waarde geacht worden, van 80 ter godsdienst en 32 hinderen ter school. Do
ale togenhangster van gevoolens dikmaals zoo loos en Zondagschool heeft 20 leerlingen.
To Uere8 zijn or 750 zieben nuder do beworhing der
boos tegen de working van het Evangolie-onderwije
gekoesterd en versproid en als vergoeding voor al wat Zending. Zij komen op van 350 tot 400 ter Zondag
avond godsdienstoefoningen. Wekelijksche Bedeston
ten kosto wordt gelegd.
Blandskloof heeft 500 inwoners en ruim zoo volen den worden bi~gewoond door van 70 tot 100 per
nog kunnen onder den invloed van do sending worden sonen. Avondscholen en Catechisatiën wo den wel
gerekend, niet wonende op do static. Do school had, bezocht. Daar word tot onderscheidere kerhelijke
gedurende ‘t laatste jaar, 105 leerlingen; 12 hiervan einden £100 Os. 6d. gecollecteord gedurende hot mat
war~n blanken, 62 konden lezen. Do school was in ste j~ar.
goode orde en or kwamen nog van tijd tot tijd uit
To Prins Albert bearbeidt do Zendirg mum 300
de bianke gemeentc om op do statie voor hunne zielen, van wie or eon Zondagsgehonr is van 125 tot
belitdenis to
rdo~ voorbereid. Het lidmatental is 150. Do dagschoob heeft 58 on do zondagochool 30
70. Do zendi~ggemeento draagt bil tot one nuder boorhugen. Do zonding-gomeento draagt £45 bij tot
zendingwerk en tot hare eigene plaatselijke behoefteu. hare geestelijke behoeften.
Te Zuurbraalr arbeidt eon jouge br. Rossouw, en
To Piketberq stean or 350 an to .Porterville 280
heoft er eenen uitgobreiden werkkring. Ougeveer under don invloed dor Zending. Er zijn dag- en
1000 zielen komen er onder bewerking. Gewoonlijk avondscholen.
ziju er bij do Zonda~sgodsdienst 25 blanken en 300
Over do ovorige punten, wear door do Commissie,
gehleurden.
Er ?ijn 100 commttnieanten, 50 zijn door ondersteuning van de Kerkeraden, wordt gear—
onder voorbereiding tot hot lidmaatschap en er boid, achten wij niet noodig thaus to sproken.
zijn 125 iiinderen op de school. Zuurbraak brengt Do reeds besprokenen dieuen ten voorbeeld. Zij zijn
op: tot onderhowl van don Zendoling £50 p.a., voor allen punten van gewigt en wordon ijverig boarbeid.
do school £20, voor kerkeljke behoeften ongeveer ‘t Is welligt niet noodig dat wij u met moor dan eon
£40. Zij heeft bijgedragen tot do Buitenlandsche woord herinnerer. nan dit verblijdende, dat bet u
Zending gediirende do laatste 3 jaron—ongeveer £12. voorgestelde goenszins moot worden beschouwd abs
Behalve dat nibs heeft Zuurbraak tot den door hot ‘t al wat op hot wijde gobied ‘or Binnenlandsche
Londonsch Genootschap gevordorden prijs van £150 Zending in do Kobonie, binnen do grenzsn onzer kerk
voor do zendingwoning £120 in handen gesteld van geschiodt; in hot geheel ook niet wat gedaan wordt
den peuniugmeester der sending. ‘t Work wordt door onze eigone kerk. Wij spraken slochts van dat
ijverig, ornstig en gezegend verrigt.
dod daarvan, dat ondor toezigt on gebolpon door do
Omtrent Middelburg kunnen wij niet veel zeggen. Oommissio geschiedt. Er zijnZ endinggemoenton in
Eerst onbangs is daarheen eon nieuwe arboider gezon vemband met onze kerk, van one onafhanhelijk. En
den, en wij vertrouwen dat hot werk onder zijue em zijn werkzaamheden in scholon on zondagscholen
hand, met Gods huip, voorspoedig sat voortgaan.
en van moor privaat karakter, die—niet tegenkorke
To Wellington is eene geheel niouwe orde van lijk, maar in goeden sin—onkerkel~jk kunnen hoeton.
saken ontstaan, sooverre ons aangaat. Die work. Op onderscheidono punten geschiedt or veel dat dit
itring, ook vroeger seer naauw ~erbonden met loden kamakter draagt. Zi3 zijn seer vorblijdende teekonen.
onzer kerk, wien bet geen onverochillige zaak was of Zij bebooven veel en bohooron door don leemaar en
hunne dienstbaren den Heere kennen of niet, is eerst kerkoraad bozocht, hemoedigd, bovorderd to wordon.
onlangs naauwer met otis in verband getreden. I-let Zij moeston in do jaarlijkscho verslagon aan den Ring
Parijssche Zendinggenootschap heeft goedgekeurd, dat prijken.
deze geheele werkkring bij den dood of hot aftreden
Do Binnenlandseho Zendingwomlezaamhedon, die
van den Eerw. Bissieux tot onse kerk overga. Br. uwe kas nooit eene penny hebben gekost, welke, om
Pauw hoeft dozen omvattenden en geonszins gemak ecu paar voorboelden slechts to noemen, to Moorroes
kelilken werkkrin~z aanvaard. Naauw ais hij wenscht burg ([Iooikraal) on to Vmedenburg, Achterbaai, met
werbonden to blijven ann uwe Commissie, goniet hij zooveol geestkracht on drift worden gedaan—schobon
goon en onderstand nit do has, on- do huip, die de ter leering en redding gesticht your do elbondigsten
Commissie noodig achtto hem toe to kennen, is zeer in de stad, als die door twoe nitnemende jon~ro dienst
goring, slechts £10 pa., en dat niet als eoue blijvende maagden des Hoeren, en door eon jongen dienstknocht
toelaag. Er djn twoo bboeijende scholon; do gods van denzelfden Heiland—o, mogt do fleer sulkon
dieneten wordon trouw door do gemoente bijgewoond vermeerdoren on so als zogeningen Zijner Hand in
—de gemoente is seer eonparig en ‘t laat zich can- dozen tijd strooijen door do Iengte en breedte van
zion dat, onder ‘s Heeren zegen, zich daar eeno groote Zuid Afrika!
Irraclit ontwikkelen zal.
Jo, op doze en andere punten hebben geloovige
Van slechts weinigen der werkkringon, waar door harton eenen aanvang gemaakt met do lesson en
ondersteunin~q van den Eerkeraad door Uwe Commissio orvaringen, welko op hetzelfdo gobi~d in andero
wordt gearbeid, goven wij u thaus eon versing.
strekon der Christelijke Hark zoo hoorbijke vrucbt—
To W~jnberg zijn or 250 blanken en 300 gekleur gevolgen bebben afgegeven. Hot zi~n “kloino din
den onder bewerking door do Zending. Voor dezen gen,” ja, many niemand achto ze goring. Wij hadden
wordt or tionmaal in do maand geprodikt, tweemaul haast gezegd—zoo alom in onzo Kerk hot aangewe
per macnd bedestond gehouden. Er zija twoe Zon zon vootspoor word gevolgd—do Binnenlaudsche
daaecholon met 120 kinderen on vier dagscholen met Zending zu oerlang your eon groot dccl eenmaal
290 leerlingen. Huis- en krankenbezoek word behai~ geheeb kunneri worden opgegoven. Men versta ons
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wel!
Wij zeggen niet, hot werk zou niet moor
behoeven gedaan worden; maar alom zou hot work,
ale op de genoemde puoten, zonder kosten voor eene
algerneeno kas door plaatselijke krachtsinspanning
geschiedeii. En de Kerk was dan vrij, om al hare
vereemgde krachten tegen de bolwerken des Booze,
in hat heidendonj buiten hare grenzen te bezigen.
Die dag home spoedig, en Uwe HoogEorwaarde
Vergadering moge daartoe kunnen rekenon op de
getrouwe zamenwerldn~ van alien, die orider haar
de Kerk dienen!
Van de HoogEerwearde Vergadering wensehen
wij, dat eene heilbede can de B.B. en Z.Z., jong en
oud, worde toegezonden, die de hand can hot hear
lijk Zendingwerk hebben geleend, can Evangelisatie,
flag- en Zondagscholen, in bet verapreiden van goede
gesebriften, inzonderheid der II. Schrift en in hat
bezoeken met “ troostriike redecen” van kranken,
gevangenen en anderen. ‘Nij kennen alien fiat en wij
kennen aller work niet. Goddank, dit werk is reeds
voor onze kennis to aitgebr Id. Maar do Heer kent
hen on weet wet zij voor Hem doen. IIij trooste,
sterke, zegene hen ! Tot dazen teflon wij ook alien,
the in Zustergezelscbappen en op zoo vole andero
w1jz~n de middelen belpen verzainelen, die uwe has
nood]g heeft. flit werk is menigmaal moeijelijk
on brengt veel zelfverloochening met zich. Uwo
Oommissie han niet ddn dezer medo-arbeiders, van
wolke knnne en hoe goring ook, missen: niot eon
enkol thor of boom can dit work gewijd.
Gedrongen door eene steeds sterker zich betoo
nende behoefto aan naauwere vereeniging en orga
nisatie op velen der panten, waar Uwo Commistie
den Binneniandschen Zendingarbeid had te besturen
—oene openbaring die Uwe Commissie veal verblij
dends in zich bevatte, noodigdo zij eon tal Zendelin
gen nit om to \Vorcestor, gedurendo twee dagen,
zamen te komen om een schema daartoe loidonde
optetrekken en aan do Commissie to submittoien.
flit is geschied, en wij leggen Uwo H. Ew. Vergade
ring ala Bijvoegsel tot dit Rapport een schema voor,
met de vurige Bade dat uwe gedachten en uwe uit
spraak daaromtrent near den zin des H. aeestes zi~.
Overeenkomstig de opdragt tar laatste Syuode ons
verloend, hebben wij van eenige Zendingworkzaam
heden, wolke niet in onmiddelijk verband met de
Kerk en onder kerkewet zijn ontstaan, eonigo medo
deelingen ontvangon, welke wij u als Bijvoegsel II
overhandigen. To Murraysburg, Richmond, to Vic
toria West zijn gewigtige werkzaamheden gaande.
De Heere zegene en breide ze uit!
Ten siotte zij bet one vergund u te bepalen bij
den staat onzer ~aa. Er is met ult. Julij 80, eon
tekort van £603, 12s. 5~d. Er was er voorts eon
met ult. Sept. 1874 van £498, 18s. 8d. Met nit.
Sept. 1878 van £462 Os. 5~. Met nit. Sept~ 1877
van £299, 18s. 1~. Wat zeggen daze cijfers? ‘t Was
in bet tijdsbostok, waarover wij spraken, dat het
bange oogenblik aanbrak voor uwen Penning
meestor dat hat scheon dat or geene fondsen voorhanden waren om don arbeideren hun
zuur verdienden loon to zenden. Do belofto toy
jongste
Synode
gegeven
dat spoedig nit
elko gemoente eon montant zou worden opgezonden,
berekend om het achterstalligo can te vuilen en zon
der kommer voort to arbeiden, word door slechts zoo
woinigen vervuld, dat hij tea eenenmaie niet wist
wat hij doen zou. Door do goode tusschenkomst van
eenon Brooder, die lid is dezer H.Eerw. Vergadering,
den vertegenwoordigenden ouderling van Kaapstad,
tot wien bij zich daarover had gewend, beloofde do
Bank, die onze golden bewaart, zijne trekkingen to
hunoreren. ‘t Was wel niet noodig daarvan gebruik
to maken. Niet bohitip van ‘t saldo in do beide arrdere

Zendingkaosen hon hij don dag des kwaads afschui
von. Maar, niet op niouw zal hil in staat zija den
druk daarvan to verdurer., en do Buitenlandsehe Zen
dingcommissie zal niet langer jaar op jaar £400 ~
£600, van wet bear to verarbeiden worth gezonden,
kunnen geven of leonon can do andere kas.
Doze Vorgadering zal ton opzigto dozer zaak do
noodire voorziening bebben to maken of zi~ moot
besluiton om hot work to staken, wat God verboodo
‘t Personeel der Cotnmissjo ziti tot one leedwezon
moeten vorandord worden, tenzij doze H.Eerw. Ver
gadering aaromtront bepaaldolijk andors oordeelt.
Do afetand, die twee der loden van don Voorzitter
schoidt, maakt do tot zamonwerking zoo noodigo
zamenkomst moeijelijk, en bij do vermoerdoring van
hot pastorale work voor elk onzer bijea onmogehjk.
Do Heoro bide do Vorgadering
Zijn zegen blijve rusten op do Binneniancischo
Zonding, bidden
Uwe DD. en BB.,
WILLIAM MURRAY.
OUR. F. J. MULLER.

P. J. G. flE Vos.
J. H. NEETULING.
BIJLAGE A
tot hot Ver8lag door de Binnenlandsohe Zendinfi- Oorn—
missie voorqele~qd can do HE. $ynode, 1880.
Uwo Commiasie neemt do vrijheid aanUwe H.Ew.
Vergadering voor to stellon dat bet Examon in art.
125 voorgeschreven, worde afgeechnft. In de pleats
daai’van worde gesteld bet Exn men kepaald in art
211. Zij die dit oxamen hnL~ien ~npass erd, zijn
“godsdienst—onderwijzers” en kunnen ale zoodanig in
dienst treden wear or voor hen opening daartoe is,
buiten- on binnenlandsch, en blijven in then stand
totdat de Zending-Commissie, onder wier toezigt bun
work staat (Bniten- of Binneniandsch) toostomming
tot hunno ordoning geeft, wanneor zij “Zondelingen”
der Nedorduitseho Gereformeerde Kork zullen go—
noemd worden.
Hiermede overeenkomstig moeten do boofdstukkon
op hot Godsdienst Onderivijs p. 49 en do Zending p.
74 zorgvuldig worden gerevidoerd on veranderd.
October 1880.
W. MURRAY,
0. F. J. MULLEfl,
P. J. G. n~ Vos,
J. H. NEETHLtNG.
DE NEI3ERDUITSOHE GEREFORMEERDE
ZENDINGKERK VAN ZUID-AFRIKA.
&hesna voorgelegd tar 1LE. ~9ynodc van 1880.
In ‘t vurig verlangon om, ter acre van onzen verhoogden Heiiand en Koning, don wasdoni en bboei
van do Binnonlandeche Zending der Noderd. Goref.
Kerk te bevorderen, zij bet volgendo vastgesteld :—

I.
Dat cue Gomeonten door do Noderd. Geref. Icork
on hare Binneniandeche Zonding-werkzaamheid go
sticht of anders met haar in verband staande, zuilen
vormen do Nederduitsche Gereformeerde Zendin~qkerk.

II.
Doze Zondingkerk voigt in hear Bestier, Inrigtin
gen on ouderling Toezigt do “Wetten on Bepalingen”
der Ned. Goref. Kerk van Zuid Afrika, zooals dezen
daarin van kracht on voor zoovorre zij op do omstan.
digheden en behoefton der Zendingskork toepasselijk
zijn.
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missie volledig gogoven) met de woorden
“Voor do Noderduitecho Gereformeordo Zen—
dingkerk of Gemeente te

‘U.
M~t de M~eder!ie~k grondt zi~ zich opde Heilige

~Schrift—’t Woord van God. Zij bolijdt do Leer,
VI
die do mooderkerk naar do Bolijdonis-Schrifton—de
Formulieren van Eenigheid—gelooft, t.w.: do Noder
Do geordende Zendelingen on Afgevaardigden bobla~dsche G~loofsbeljIdeni5, de Hoidolborgsche Cate ben regt van stemmon in do vergaderingen van
chismus en de Leerregels, vastgesteld door de Synode ‘t Beatnur. Do ongeordende Zendelingen nemon deol
van Dordrocht, in 1618 en 1619.
aan do deliberation, zonder regt van steuimen.

Iv.

Do onderseheideno Gemoenton dezer Zendingkerk
~vormen to zamen eon Bestuur, aldus zamongesteld.
1. 1)0 Algemeone Vergadering, die
a. Eons in (niet minder dan) drio jaron zamon
komt;
b. Zulks doet op eene contrale plaats, tenzij eene
andero door hear Modoratuar geschikter wordt
beschouwd
2. G~veste1ijke Vergaderingen, die
a. Naar gelan~ zich do Zendingkerk uitbreidt
vermeerderd worden;
b. Eens in den tusechentijd van den in a ge—
noemden teimijn zamenkomen.
V.
Leden van dit Beetnur zullon zijn:
1. Alle

Z~ndelingen, behoorende tot do Nod.

VU.
Gedurendo ‘t recés zal eeno commissie, nit beido
klassen van ‘t Bestuur gekozen, do noodige Adminis—
tratie in handen hebben en verantwoordeli3k zijn san
‘t

Bestuur, waardoor zij geconstituoerd is.
VIII.

Do volgende speciale Bepalingon zullen van ‘t begin
in acht g000nien worden, benevena die, weiko naar
do Wetten en Bepalingen der Moederkerk your Sy
node en Ringen geldig zijn:
1. Tsr piaatso, w~ar de Vergaderingen worden
gehouden, wordt steeds kerkvisitatie gedaan.
2. Bij elke Vergaderiog levoron alie gemeenten
eon naauwkeurig verslag van haren geldelijken
staat.

IX.

Geref. 1(erk, en die in wettelijko vergadering
Omtrent de uitgavon, ann doze Vergadering ver
van dit Bestuur bij meerderheid van stommen bonden, maakt de Aigemeene Vergadering, bij hare
worden toeg~Jaten;
eersto zamenkomst beschikhing.
2. Eon afgevaarc Uge—ouderling of oud-oudorling—
x.
van elke Gemeente, die
Voor als nog zal geene Bopaling, door oenig Be
a. Eeneu kerkeraad heeft zamengesteld en wer.

hende overeenkomstig do Bepalingen voor hot stuar bovengenoemd gemaakt, kracht van wet heb
zamenstel van kerkoraden, bij de moederkork ben en uitgovoerd kunnen worden, dan an bekomen
goedkeuring van do Synodalo Binnenlandacho Zen
in gobruik;
b. Ten minste eon derde deel van ‘z salaris voor dingcommissie.
baron Zondeling zelvo betaalt;
Do Hoere zegene do Binneniandsche Zeuding!
a. En wier vasto goedorén getransporteerd zijn
bidden
op do volgende wijs:
A.
Uwe DD. en BB.
P.
J. G. DR Vos,
0.
J. H. NEETIILING,
P.” (Namen van
Wn~tms~ MUIUSAY,
de Loden der Biunenlandsche Zendingeom

“Op

C. F. J.

MULLER.

RAPPORT AAN DE HOOG-EERW. SYNODE, INGEDIEND DOOR BE SYNODALE
OOMMISSIE VOOR ‘T GODSDIENST-ONDERWIJZERS- EN ZENDE[JNGEN
EXAMEN, ANNO 1880.
Uwo Commissie heeft do eer to rapporteron, dat zij
Dozen bodragen to zamon :—
1. Op 8 Maart 1877 vorgadord geweost is, en den
Zondolingen 11
hoer I. P. J. Dornpers, godsdionst-onderwijzor, hot
Godsdionst-onderwijzers 9
Zondolingen-examen heoft afgenonien on hem tot
dit ambt bovordord.
to zamen 20
2. Op 7 Nov~ van 1877 vergaderde do Commis die alien arbeideu in hunno betrekking in verband
sie tot hot godsdienst-onderwijzers examen van do met do komst van Gods Rijk.
heeren J. P. Rossouw, Frans Rossouw, J. P. Roux,
Ala meest gelogen tot hot examen, neemt de Com—
P. J. Ochse, F. H. Sehonken, B. Pienaar en J. S. do missio dit examen nu slechts eons in hot jaar af, nL.
Villiers, die alien ‘werden toegelaten.
in do Paasch-vakantie, wanneer or lawdidaten zijn.
3. Den l7don Junij 1878 vergaderde do Corn
Door do afwozigheid van Us. Stegmann, Jr., is hot
missio tot hot Zendelingen-examen van do heoren J. noodzakelijk, dat do HoogEerw. Synode do plaats,
P. Roux en J. P. Rossouw, die beide werden toege.. die hi~ als lid dor Commissie niot nicer vorvullen
laten.
kim, door eonen andor der B.B. aanvuile, zoo zij
4. Den l9den Junij oxamineerde zij en liet tot het niot liever eon gansch nienwe Commissie aanstei—
Godsdienst-bndorwijzors ambt toe do hoeren 3. J. len zou.
Preiss en H. J. Popler.
Wij verblijven met vurigo heilbeden,
~. Den l6don April 1879 werden na eon gelukkig
doorgegaan Zendelingen-exainon toogelaten do hee
Uw Uw. un. en BB,,
ron Daniel S. Botha on Gerrit Jan Willemsen.
6. lien 30sten April 1880 werdên geëxamineerd en
J. H. NRETRLING.
ala Zendelingen onzer Keik toegelaten, do heeren
0. W. STEGMAnN, Jr.
P. Karemaker, Barend Pienaar, S. Cilliers, F. N.
W. ROBERTSON.
Schonken, Gerrit Schonken en Adolph Fredrik
A. B. Lucxl{oUF.
Woich.
S. 3, DU Ton’.

9.:

[BJJLAGE.]

RAPPORT PER

OOMfflSSf~,

ONBER NO. 82 VAN RET ONTWERP GENOEMD.

Do Binnenlandscho Zencling-commissie, van do laatste S~node do opdragt ontvangen
hobbende, om het nooaigo onderzoek in te steflen aangaande die Zendinggemeenten, die buiten do
bepalingen der Kerkelijke wet gesticht zijn—provisioneel te doen wat haar het besto voorkomt—
en ann do eerstvolgondo Synode rapport in te dienen, heeft do eei’, ann Uwe HoogEerw. Vergade
ring hot volgendo desaangaando te rapportoren.
Zij hooft bevonden, dat Zendinggemeenten van bovengenoemclen aard gesticht zijn te
Richmond, Philipstown, Hopetown, Muri’aysburg, Victoria.
Die gemeenten staan all

in bet naauwste verband met onze T~erk, daar si~ volkomon

dezelfdo Belijdenisschriften hobben, en overeeakomstig do beginselen en, zoo ver mogelijk, over
eeukomstig de wetten en bepalingen onzei’ Kerk wooden geregeerd, hetzij door den Kerkeraad der
Neclerd. Geref. gemeento daar too plautse, of door eone directie, bestaande uit loden onzer Kerk.
Dc Cotnmissie is van oorcleel, dat, inclien het schema omtrent do stichting eener N. G.
Zendingkerk van Z. Afrika door de Synode goedgekeurd wordt, deze bovengenoemde gemeenton
zich dan zeor gevoegelijk daarbij aausluiten kunnen, overeenkornstig do daarvoor gemaakte
bepalingen. Uwe Oommissie aeht zuiks wouschelijk, beide in

‘t

belang van degenoemdogemooi~ten

en van de voorgesteJde N. G. Zendingkerk.
Dc leden der Commissie noemon zich met verschuldigde hoogachting, euz.,

P. J. G. Du VOS.

J. H. NEETHLING.
C. F. J. MULLER.
W. MURRAY.

‘

RAPPORT
VANDS

SYNODALE OPVOEDINGS-OOMMISSIE
AA~

DEN

HOOG-.EERWAARDEN MODERATOR VAN PB SYNODE PER NEDERDUITSCHE
GEREFORMEERDE KERK, ZITTING HOUDENDE TE KAAPSTAD, IN PB MAAND
OCTOBER VAN HET JAAR 1880.

H000-EERw. Hznn,—Po Synodale Opvoedings Corn
missie heeft do oer bij dozen versing in te dienon van
hare workzaamheden en bevindingon.
Zij beeft steeds hot oog gehonden op do belangen van
het sehooiwezen, on dezelvo, in overieg zoo met do Re
geering ais met leeraron en plaatselijke Schoolbesturen,
behartigd. Zij heoft in velo govallon inlichting mogen
verschaffea en huip vorleenen can dogonen die seholon
wilden opriehten of onderwijzers behp~fden. Hierbij
hoeft zij steeds do nitorste bereidwilligheid aan den
kant van do Regeering om aan nile biliijke verzooken
to voldoen, ondervonden, waarvan zij dan ook met do
incest hartelijke erkentelijkheid wensoht gowag to
inaken.
Veel aandacht heeft zij besteed can hetgeen noodig
was ter opieiding van kwoekeling onderwijzers on
onderwijzeressen. Jaarlijks worden doze geSxamineerd,
en do scholon waarin zij opgeleid worden geInspecteord.
Met genoegen mag zij rapportooron, dat hot gedrag en
do vorderingea der kweekelingon bovredigeud zijn
geweest, alsook dat, blijkens do gehoudeno examina, or
dogehjk werk in gonoonidè scholen wordt gedaan.
De jonge dochters in do Hugonoten School
ontvangen speciale en practiseho opleiding in hot
yak van onderwijs geven. In do andoro inrichtingen
wordt bierin naar vermogen voorzioning gemaakt; geens
aim echter han dit ais voidoendo worden aangomerkt,
bohalvo voor degenon die in lagoro of voorbereidendo
scholea werkzaana moeten zijn. Met genoegen heeft do
Commissio daa1~om gezien dat or jaariijks eenige
van hare kweekelingen naar do Normaalsohool zija
gegaan, en zich aldaar gunstig hobben onderseheiden.
I. Do Commissie betrourt het dat zij wegens gebrek
aan do noodige fondsen, vole aanzooken van aspirant
onderwijzers om toelagen heeft moeton van do hand
wijzen. In meer dan ééne school waar vroeger kweeke
hug onderwijzers opgeleid werden, is er thans goon eon.
Ret getal dat thans toelagen goniet is 33, waar
van 24 jongens, en 9 jongedochters ziju. Zij wor
don in do volgende inriohtingen opgeleid, to Kaapstacl,
in do Normaal School 12 ; to Wellington, in do Hugenoten
School 8 ; in do dorps jongonsschool 2 ; te Blauwuallel, in
do Districts Kostschool 5; to Montagu, in do dorpsschool
der tweede klasso 7, on to QratZock, in do Openbare
School voor meisjes 1.
II. Doze toestand van zakon moot daaraan warden
toegeschreven, dat, niottegonstaande herhealde en zeer
dringende opwekkingen ann do verschilleade korkera
den gericht, do jaarlijksche collects gedurende do lact
ate vior jaren in vole gemeenten zoo goring is geweest.
Ware do warmo belangstelling in doze zaak bij do laatsto
Synodo aan den dag gelegd, niet zoo spoedig afgono
men, do Commissie zou menig sohoolbestuar niet hob
hen moeton toleurstellen, menig voolbelovendon ~ongo
ling niet afwijzen, noch do droefheid smaken van toela

gon aan niet meor dan sos kweekelingon in do Normanl
School per jaar to kunnen govon. Do loden dozer
Commissio hebben bij do iaatste Synode met nadruk er
op gewezen dat het wolsiagon van do Normeal School
grootondeels, zoo niot hoofdzakelij k, zoude afhangen
van bet getal der jongehieden die, met behuip van toe.
lagen uit dit fonds, zich zouden voorbereidon om in die
inrichting to worden opgenomen. Do Commissie
wonscht hot hier dan ook ais hare ovértuiging nit to
sprekon, dat do kerk, met do oprichting van do Nor
maal School, zioh verbondon beef t om to zorgen dat er
steeds fondsen voorhanden zoudea zijn ter ondersten
ning van eon gonoogzaam anntal jongeliedon, wacruit
jaarlijks studenton gevonden zoudea worden. Tonzi~
hierin do noodigo voorziening worde gomaakt, zai do
kerk zich mogen voorbereiden op teloursteiling on
schade,—teleurstelling met hot oog op do Normaal
School, en schade met hot oog op do opvoeding voor
zoover do kerk dezeive beoft to behartigen.
III. Met betrekking tot hot vordeolen der toelagon zal
do Synodo, naar hot ons voorkomt, moeten bepalen, dat
or voortaan ton minste 12 toelagen in ieder jaar voor do
Normaal School beschikbaar sullen zijn, on dat, voordat
de avenge toegekend worden, aanzoekeu in hot officieole
Orgaan der kork govraagd wordon. Ingeval or moor
aanzoeken zijn dan besohikbare toelagen, zoo worde do
toekonning naar den uitslag van vorgehijkende examine
goregeld, Oak son do Commissie willen aanbevelen dat
hot vrijstaan zal om do jaarhijksohe toelagea voor eon
vierde, en earns zeifs voor eon vijfde, jaar to geven nan
kweekelingen die zich voorbereiden op den cursus der
Normaal School. Doze aanbevoling geschiedt met hot
oog op den hoogon maatstaf van bet Middenklas-Examen
hetwelk can hot einde van genoemden cursus moot
worden afgelegd. Zullen do studenten dat examea, na
tweo jaren studio, met goed govoig afioggen, dan is bet
oamisbaar dat zij bij hun intrede in do Normaal School
hoogor staan dan thang bepaald wordt bij art. 118 en
art. 93 der Kerkelijke Wetton en Bepahingen; ten einde
hen hiertoe in staat to stellen, moet do voorberoidende
cursus hanger duron, on daarom sal hot noodig zijn dat
do Synode do aandacht dor kork ernstiglijk bepale bij
do dringendo noodzakohijkheid om bij do jaanlijksche
collects voel mimer tot ondersteuning van deze hoogst
gowiohtige sack bij to dragon.
Do Commissie heefb, ondor samenwerking van do
Ringsinspeotoren, zoo niet allo, dan toch do meesto
scholen goinspecteerd. Ret blijkt dat van do scholen in
verband met do kerk, die goen ondersteuning van de
Regeening genieten, do meesten kloine buitenscholen
zijn ; eenigen zijn or van eon hoogero kias, en die seer
goed beautwoorden, zoocis hot Good Hope Sominarie
voor jongedochters to Kaapstad, hot Gymnasium to
Paarl, en Rieboek House voor jongedoohters to Uiten
bags.
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Do Zendingooholoti staan moor hepaaid ondor toeziohb oogenblik sleohts ~i~n District Kostsoholen; doze zi~ri
van do Zonding Commissio en do Zending Inspoctoron; oohter alien in vorband met onzo kork. Waar onze
desniettemin hoeft dozo Commissie hot oog op dozolve kindoron in do oponbaro soholon onderwi~s genieton, zijn
gehoudon, en bevonden dat zij over hot algemeen vrij or sieehts ~win~ig van die scholon die tevens kostinrich
we1 aan haar doel beantwoordofl.
tingon hobben die door do Regooring ondersteund
Behalvo do gonoemdo scholon, zi~n er vole andoron wordon. Do Commisslo is van oordool, dat, indion hot
waaria allerloi voordeolon tegoia lago prij Sen wordon botor vorstaan word hoe men zich van doze ondorstou
aangeboden~ en waarvan vole oudors tot do Ned. Goref. fling bedionen kan, or moor gebruik van son worden
Kerk behoorendo zich bedienon. Hierover valt niet to gomaakt.
kiagon, wanneer hec geidt eerie inrichting zooals die
VII. Ondor do vorigo bepaling word do Superinten
door hot Rhijnscho Zonding Gonootsohap to Stellon- dent door Lone jaarlijksoho toelaag in stoat geoto!d mu
boich opgeriolat.
afgologon streken to bozoekon, doze voorzieningofl
IV. To ernstig, daarontegen, kan do kerk nob waar- ondor do aandaoht be brengon on do bohnlpzamo hand
sohuwen tegen het zendon van kindoron naar Roomsoho to biodon. Dib kan ondor do bostaando reglemonteti
soholen zooals er vooral voor jongedochters togenwoor- moeieiijk goschieden. Doch zolfs met zoodanigo toelago
dig to Kaapstad, Wijnberg, Port Elizabeth on Gra- son eon dionstdoendo leoraar zonder schade voor zijuo
hamsstad gevonden wordon.
gemoento zoo dikwljl~ en long kunnen uitgaan ale ver
V. In al die seholen ziju op dib oogonblik kinderon eiecht wordt.
van onders tot onzo kork bohoorende, en dio daar go.
VIII. Do Regoering dit gebrek bospouronde, stolt
plaatst z~n alloen omdat do opvoeding daar woinig kost, voor eon organiseerenden Inspoctour to bonoomon, die
en men eonvoudig genoeg is om do bolof to to gelooven, zich vooral met do opriohting van scholen ~al mooton
dat mete gedaan sat worden om do kinderon van den bozig hondon. Is doze ambtenaar eon lid van do Ned.
godsdionet hunner vaderen of to trekkon. Intussehon Gerof. Kork, en in voile sympathie met onse boerenbe
wordt, lange dezen weg, hoe longer zoo meor do schoids- voiking, dan sal or gewis tongs dozen weg veol kunnon
muur afgebroken, die er steeds tusschen do Protestant- gedaan wordon. Zoker sal zijne aanstelling naar den
echo on Roomsohe kerk bestaan moot. En zeker sal hot eenen of andoren~kant grooton invloed uitoefenon, daar
onnoodig boschouwd worden, wanneor do Commissie, hij voor eon good doel do aanboveling van onderwijzers
wetende in hoe groote mate do opvoeding der jeugd in in zijne handen hebben zal.
do handen van haisonderwijzors gegeven wordt, hior
IX. Indien, hetgeefl waarschijnuijk is, do kerk niet
waarschuwt tegen hot omploieeren van Roorneche eon nit haar midden kan aanstellen om doze zaak, to
“ Meesters” of Gonvernantos, die in moor dan eon diezamen met hot geheole schooiwezen to behartigen, dan
triet reeds binnen zijn gedrongen.
zal do toekomstigo Superintendent on do Rings Inspec
VI. Hierbij wensohi do Commissie nog do aanmer- toren eon rijimero jaarlijksohe toelage naooton ontvan
king to voegen, dat or thans niet moor gesproken kan gen, ten einde in staat to zijn om dit work mat kracht
worden van behoofte eanecholenin verband met onze kerk, aan to grijpen en voort te setton. Do soak is van het
als voorwendsel om kinderen in de scholen van cong niterste gewicht, on do tijd is gewis gokonien dat do
Kerkgenootschap, zooals hot Engelsch Episcopaalscho kork hare aandacht ornetig bepaalt bij hot felt dab do
to plaateen, waarin hot hart der kinderen van do leer en versiagon der Rings Inspeotoren golijk ook in hot jong
do godsdienst.vormen burner vaderen ongomorkt wordt ste rapport van don Superintondont.Goueraai van
afgetrokken.
Onderwijs, uitkomt, n1. dat eon seer groot aantal kinMet betrokking tot do niet-lcerkelijke sclwien waarin deren geonerlei schoolonderwijs geniet.
vooral kindoren tot onzo kerk bohoorendo onderwezen
Voorts heeft hot do aandaoht der Comnuissie gotroffen,
wordon, meent Uwe Commissio dat sij in menig opzicht dat or zoo weinig gobrnik gemaakt wordt van do voor
in do laatste jaron vooruit zijn gegaan. Dat er eon ziening dor Regeeritig tsr ondersteuning van Indus
hoogero naaatstaf bereikt wordt, kan, o.a. nit do nit- brieele Departeniontefl in verband met District Kost
kometen dor Elementaire en ook der hoogere Examina soholen, die, naar haar oordeel, van goon goringo
door do Univoreiteit uitgeschreven, wordon opgomaakt; waardo to sehatten zijn met hot oog op do omstaudig
in dose hobben onze zonea on doohtoren cone eervolle, heden der bevolking in vorrewog hot grootete gedeolto
dikwijls zelfs de eerste plaats ingenomen.
van hot land.
Do belangstelling in bet onderwijs blijft toe nemen.
Met botrekking tot vakkem ucim onclerwUs heoft do
To Stellejibosch, Wellington en Kaapstad beviuden Commissie to rapporteeron, dat er blijkbaar moor aau
zich jongelieden van alle oorden des lands. Haast alle dacht aon do zangknnst wordt gewijd; overal moest
bestaande ~eholen sijn voL In bnitendistrioton vraagt dose eon goregeld yak van den echoolcnrsns uitmaken,
mon steeds sterker naar degelijke Eerste Kias scholen gelijk ook hot teekenon, waarvan hot practisch nut td
op do dorpon; terwijl er onophoudolijk gezocht wordb weinig wordt ingozien. Ruimore voorziening words
naar onderwij sore on onderwijaoresson voor do baiton- allengs gemaakt in do beetaando behoefto aan practiech
wijken.
onderricht in do natnurkundige wetonschappon.
Hoe verbh3dend dib ook zij, hot bedroovend verX. Wat aangaat do Hollandeche toal, die wordt in do
sohI)nsel doob sich in monige streek nog voor, dat grooto meorderheid dor onderstoundo scholen onderwe—
ondere zich met oen minimum van letter-onderwijs voor zen. Uit hot jongsto rapport van den Superintendent
hunne kinderon tovreden stolen; do aanneming tot Generaal van Ondorwije blijkt hot, volgens opgaaf, dat
hdmaten is bier hot hoogeto doel. Wordt dose toestand in do ondorsteunde soholen der isbe, ~de on8do kiasso
dikwijls aan de rnoeiehjke arbeidskwestie toogesobreven, alteon, or ruirn vier duizend leerhngen zi~n aan wie
en moot men dit ook grootondools ale eon grondig be- onderwijs in die taai gegeven wordb. In do kerkolijke
swear laten golden, nochtans is dè Commissie van oor- scholen wordt or veel aandaoht nan bostood. In do
dccl dat hierin eeno aanmerkelijko verandoring son Normaal School word in do eereto tweo jaren, blijkens
komen, bestond er in elks wijk ééno goods school,. met do tijdtafels, ruurn zoo voel tijd aan bet onderwija in
eon behoorlijk opgoleiden ondorwijzor non hot hoofd, do Hollandsohe taal ale ran dab in do Engelsohe bo
on niet gelegonheidom tegon billijken prijs kostgangors stood.
to ontvangen. Hot is to betreuron dat zoo weinig goWordt ann den eenon kant sterk gewezen op de nood—
bruik wordt gomaakt van de Regoorings toelagen tor zakelijkhoid van do Hollandsohe tail ale die van hot
onderstenuing van koebsoholon. Er besbaan op dit dagelijksch lever en van den godsdionst van zoovelen to
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onderhouden, nan don anderen wordt~ overal do drang
der landsometandighedon levendiger gevoeld, en lant
do behoef to zich luider vernemea can oven degeiijk
onderwijs in do Engeleche tad ale die van do Regeering,
van den handel, van bet hooger onderwije, en van ver•
keer met den vreemde. Elk wijs Schoolbestuur cal
deco beido belan&on van one yolk en once kerk nauw
lettend in het oog hoaden. Behoorlijke voorcioning in
dece cal echter dan eerst kunnen gomaakt worden, wanfleer bet getal onderwijzers bier te lande voor hot yak
opgeioid grooter cal zijn.
XL Wat aangaat godedienstonderwije, vindt de Corn
missie bet oenigscins rnoeielijk om zoodanig verslag to
doen ale waaruit duidelijk blij ken han hoe bet met doze
gowichtige aangelegenheid gesteld is. In do kerkelijke
gelijk in do meeste ondersteunde scholon, wordb dage.
iijks meer of minder tijd besteed aan Bijboische Ge
schiedenis, doch in beide hangt het steeds af van den
onderwijzer of do school eon godsdienstigen etempel
draagt. Vertrouwende dat or jaarlijks nit do Normaci
School eon aantal godvreezende onderwijzere uitgaan
cullon die hot Woord Gods tot grondsiag en richtsnoer
van al hun work cohen stellen, wil de Commiseje met
alien ernst or op wijcen dat do kerk geroepen is om te
corgen dat do scholen in dienet staan van den Hoer der
gemeente. De kerk moet ontwaken tot hot voile bosef
dat hot work dor Regeering slechts onderstonning macst
zijn;—dat deco thans organiseerend to work wil gaan,
zoover van eon gunstig teeken to zijn, han, onsos inciens,
slechts aangemorkt worden ale eon treurig bowijs van

trangheid can oncen kant, wie do sank der opvoeding
hoofdzakelijk toebehoort. In do behartigiug hiervan
ligt ooze kracht, on hiervan hangt in goon geringe zeate
once toekomst ale Kerkg0000tschap af.
XII. Do Commiesio beeft ten slotto to bericbton dat
van do meeste kerkoradon, or hoegenanmd goon statis.
tieke opgaven volgens wetebepaling opgezondou cijo,
coodat or goon vergolijkendo statistiek nan do Hoog-.
Eerw. Vorgadering han worden voorgelegd. Van groot
belong voor do cauk der opvoeding condo hot cijn, in.
dien de Synodale l3epaiingen in deco voorbann getrouwer
worden behartigcl.
Heeft de Commissie niet cooveel gedaan ala weliicht
van haar verwacht word, bet cal hoofdcakolijk moeton
worden toegeschrovon nan do lange afwezighejd van
haren Voorcjtter in do jaren 1878—1879, en aau ziju
vertrek van do Kaapstad in 1880, tengevolge waarvan
hij no ook zijae betrekking neerlegt.
Vortrouwende dat do beraadslagingen der Hoog
Eerw. Vergadering ook ten opzichte van do zank der
Opvoeding, met den rijksten zogon bekroond mogen
worden,
Hebben wij do ear to cijn
UHEerw.’s Dw. Dionaren,
G. W. STEGMANN, JE.
A. D. Luc~uo~p,
P. 3. El. na ~1os,
Loden dor Commigeic,
ICaapstad, Octobor, 1880.

KORTE STAAT van het SYNODAI,E OPVOEDINGSFONDS ondor 31 December 1879.
Ontvangsten
Collecten
Heffingen
Terngbetalingon van toelagen
S~ldo to hart

Uitbotalingen

£
188
348
70
793

a.
3
12
0
0

ci.
11
8
0
2

Saiclo nuder 1 yan. 1878
Toelagon eon Kweekeling Onderwijzers:
voor (Hugenoten School
1877) Wellington Jongeussohool
~ Blaauwvallej Dist. Kosts~hool
voor ( Huge~oten School
Wellington Jongensschooj
1878 Blaauwvallej
Diet. Kostsohool,.,
Worcester Jongeussohool
Montagu,..
Stellenbosch Gymnasium
Normaal School
Solaris
Ronten

...

::.

£1,399]oOf

£ a. ci.
31213 9

435 0 0

:::

285 0
15 0
105 0
90 0
9817
10 0
48 5

0
0

0
0
6
0
~

£1,399 16 9
El.

Kaapstad, Juni 1880.

w.

STcGMANN, Jr., Ponningmees~r.

KORTE STAAT van bet SYNODALE OPVOEDINGSFONDS, onder 31 December 1879
Ontvangstea
Colleeton
Heffingen
Terugbetalingen
Gebruik van Papyrograaf
Saldo te~kort

£ s.d.
263 8 2
409 4 0

Saldo onder 1 Jan. 1579
Salarissen
..,

£g.d.
793 0 2
L~ 0 0

280 15 0
£941 7 2

Kaapstad, Jani 1880.

Uitbetalingen

Do toelagen voor dit jaar ziju in 1880 uitbetaaid.

£941 7 2

El, W. Sr%itaNy, Jr., Penningnloegter.

VERSLAG
DElI

CURATOREN VAN BE NORMAALSCHOOL,
BIlDE
H000-EERW, SYNODE INGEDIEND IN HARE VERGADERING VAN HET JAAR 1880,

In do zoven-on.twinstigste zitting van do Hoog.Eerw,
Synodo van 1876 word het Collegio van Curatoron van
do Normaal School benoomd, met opdracht to zion of
do Normeal School in do Kaapstad gesticht kon worden,
en, mocht dit niet gelnkkon, dan in do keuzo van do
pleats door do boslissing cler Synodale Commisaio zich
to laten leidon.
Do aanbieding door don Kerkoraad van Kaapstad go
daan van hot eigendom met gobouwon, in welko do
Normaal School thans govestigd is, maakto hot Uwer
Commissio niot moeielijk om tot eon besluit to konien.
Zij vertrouwt in doze do goedkeuring dor Hoog-Eerw.
Vergadering to zullen wogdragen.
Vroegtijdig was do Commissio begonnen nit to Zion
naar den man, die can hot hoofd van de Normaal School
zou mooten ~taan. Hot gelukto haar, door do vriondo.
lijke hulp van do Professoren Dr. Blaike en Dr. Calder~.
wood, tezamen met dt~n hoer Paterson, Prineipaal van
“tho Free Training College” to Edinburgh, ic overlog
met don Moderator der Synode, die zich toon tor bij..
woning van het Eersto Algemoene Presbytoriaansche
Concilio in Schotland beyond, canon man to krijgon,
van wien do besto verwachting kon gekoesterd wordon,
dat hij voor die gewichtvollo betrekking do geschikte
persoon zoudo zijn, den heer James Reid Whitton.
Kort na zijne aankomst word, op den 23ston Januari
1878, do Normaai School geopend met elf kweekelingon,
waarvan d~n hot Matriculatie-e~amen bij de Universi
teit, on do anderen, met eon paar nitzonderingen, hot
Elementairo Onderwijzers-examen van do Rogeering
hadden afgelegd.
In den loop des jaars wercien nog vijf andere als
kwoekelingen opg000men, tweo van wolke, na eon
proof van een kwartaal do studio to mooielijk vonden,
on met toestemming van do Curatoren en den Rector
zich terngtrokken.
l3ij do opening waron, behalve vole belangstellendon
uit do Kaaps~ad, ook vorscheidene loerears van andero
gomeenten en onderlingen, die in do laatste Synode als
efgevaardigden gezeten hadden. tegenwoordig.
Na hot lezen van Gods Heilig Woord door den Eerston
Predikant van Kaapstad, en hot gebed door den Asses
sor Synodi, werden, toospraken gehouden door den Mo
derator, den Hoofdrechter, Prof. Marais, don Speaker
van do Wetgevendo Vergadering, den fungeerendon
Superintendent.~Gorjeraa1 van Opvoeding, don Rector
van do Normaal School, en den Tweeden Predikant van
Kaapstad,
Voor do eerste drie macmien stond do Rector alleen
in bet work. Met bet twoedo kwartaal kreeg bej do
huip van den hoer H. Elders nit Holland, en met hot
begin van bet derde kwartaal die van don hoer Kuhn
nit Duitechiand, waarvan oerstgenoemde vooral in
Hollandsch en teekenen, en do tweede hoofdzakehjk in
Dmt~oh en Muzick onderwije gavon.

In Juli 1878 word do Model School geopend met 17
sob olieren.
Met de hulp van do kweokelingen, vooral van do booron Goricke on Rorioh, word hot work met good gevolg
gedaan tot Januari 1879, toen do heor D. McDonald
arriveorde ais Hoofdonderwijzer van do Modolschool on
Mathematieche Professor van do Normaal School.
Bone tn-cede klas van kwoekelingen, tien in getal
word in Januari 1879 in do Normaal School opgenomen,
Van doze vorliet den gedurende hot kwartaal, wegens.
ziekelijkheid, hot Instituut, maar keerde later torug
Ben andor moest ontolagon worden. Ecu derdo kroeg
verlof om aau hot einde van dat jaar, tezamen met do
kweekelingen van het eorsto jaar, zijn eind-examen to
doen.
In ‘t begin van dit jaar (1880) werden zeven nieuwo
kweokelingen opgonomon. Eon achtste, die later
kwam, bleok spoedig niot in staat to zijn om don ande
ron bij to blijven, en trok zich, voor eon tijd wederom
terug, torwiji tn-co vroegero kwoekolingon, dio in hot
Midden-Kiag examen—een nieuw examon, door do
Regoering iugestold voor studenton van Normaal scho
len, bij don afloop van hun tweeden jaarlijkschen cur
sus—niet geslaagd waren, op hun dringend verzoek, tot
eon derde jaar werden toegolaten.
Zoo waxen or van het begin van doze Inriehtiug 33
kweekelingen, die of gedurende don geheelen cursus
van twee jaren, Cf voor eon dod do kiassen bijwoonden.
Aoht or van hebb~n bet Midden Klas-examen met
good gevoig afgelegd.
Doze, zamen met negen anderen, die aen bet eindo
van het tweede jaar of vroeger de Normaalschool verlie
ten, zijo thans op verscheidene plaatson bezig met hot
geven van ouderwijs, met uitzondering van din, die
thans to Stellenbosch zijne studiën voort,zet.
Do Model School, welke gedurendo do earste zeg
maandon door don Rector en de kweekelingen gehouden

word, nam in dien tijd toe van 1? scholioron tot circa 50.
Sedert is hot getal gestadig vermeerdord, zoodat or
nu omtront 170 de school bezoeken.
In hot geheele Instituut zijn or thans zeven onder
wijzers, die al hun tijd aan hot geven van onderwija
b~stodon.
Do Rector en do hoer J. Smith, MA, zijn hoofdzake
lik bezig met do kweekelingen, tesamen met don hoer
Goricke, maar onderwijzen ook gednrende zekero uren5
in do Model School.
Do heoron McRoo on Leith, gocortificeorde onderwij
zors van do Eersto KIas, van Schotland hobben onder
zich do workzaamheden van den hoer McDonald, die
wegens ziekelijkheid near zijn vadorland hoof t mooten

terugkeeren, verdeold, do eersto als Hoofdondorwi~ze•
der Model School, do tweede au Metbodemeostor van
do Normaal School. Beide onderwijzon meestal in do
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Model School, dock geven ook lessen in zekere vakken intendont.Genoraal van Onderwijs bij hot oxamon in
in de Normaal School.
Juli 11. gohouden, met hoogon lof or van gowag hooft
]3ehalve do genoomden is de hoer Budd aangesteld ti~- gemaakt, en niet hij alleen, maar ook anderen, die in
deli3k als hulponderwijzer.
slant zijn, om over do zaak te oordeelen.
Met al dezo krachten was hot onderwijzend personeel
Wel moge do Kaapstadsoho gemoente zich aanzlenhl3ko
toch nog onvoldoonde, en hobben do Curatoren tweo opofferingen getroosten om zulk eons school in stand to
audere onderwijzers van do Eorste Kias uit Schotland houden.
als assistonten ontboden, van welko do één gednrondo
Uwo Commissie is oehter van oordool, dat or nog eon
hot afgoloopen kwartaal met zijn werk begonnen, en allerbelangrijkst deel van hot work, dab tot eeno Model
do tweede pas geland is, do heeron Torbes en Boag.
School behoort, ontbroekt, nameh)k eene kiorne-kindo
1)e heer Kuhn bedankte aan het cinde van hot ron-school ~Infant Department).
vooa’lodeno laar. Zijno lessen in do muziek en in ‘t dril
Zij meent, dat vóór dat zij verder gaat om moor seho
len worden flu door do ~hoeron Leith en McR~o waarge- heron in do Model School op to nemon, gezorgd zal
flOfliOfl.
mootea worden voor eons gelei~enheid, om ann do kweo
Niet zoo gomakkelijk is hot Uwer Commisslo geval- kelingen eons Islodol.Infant.School to toonen, on zich
ion, om do vacante plants van den onderwijzer in hot daarin to laton oefenen.
Hollandsoh, den heer Elifers, die in ‘t begin van dit
En hiorin rokent zi~ op do goedkonring dor Hooge
jaar naar Stolleubooch verhuisde, aangovuld to krijgon. Ver~adering.
Herhanide pogin~en om nit Holland oenen geschikten
Met botrokking tot don Staat van do Fondsen gedti
o~dor wii nor .to bokomen, bloven vruchtoloos. Zij is rends do jaron 1878 en 1879 hebben do Curatoron hot
ncr; in correspondentie met Dr. H. Faure, to Doesburgh, volgendo to rapporteoron.
om den rcohten man voor doze Inrichting.
Uit do rokeningon van Ontvangst en Uitgaaf blijkt,
Intuc~eheu hoof t do heer Goricke do pliohton van dat do ontvangsten voldoende waren orn do gowone nit.
Hollaudochen onderwijzer waargenonien.
gaven to dekken, en dat er aan hot einde van hot tweed-s
Uwe Comini~sio wensoht hior ook to gewagen van do jaar eon batig saldo was van £100 6s. 8d.
dienston yap den WelEerw. Dr. J. J. Kotz~ die zoo
Do Oommissio is ovortuigd, dat zij dit grootelijks to
vrionde1i~k ~-~owcest is, otu wekolijks sen uur onderwijs dankon hoof t aan hot overlog van don hoer Whitton, die
in do Bijbolsoho C*eschiodenis to geven.
zoowol in de huishouding, als in don arboid in Norm~al
Met ondorwijzors van zulk gehalte, als gonoemd, en Model School met ongenoegzame hulp zijn nitorste
gelooft Uwo Oommisiio in stoat to ni-in, al hot werk to gedaan hoof t, om do Oommissie toc~emoot to konien.
doon, dat uoo-1i,~ is ter opleiding van oriderwijzors, zooUit eene begrooting voor hot jaar 1880, welke do
als ons laud no behoeft.
Commissie voor zich gehad hooft, vreost zij, dat er eon
De kerk heeft dug, in doze, redon wel tevroden be aauzienhijk tokort zal zijn. Dit zal daaraan toe to
zijn.
schrijven zijn, dab hot loven veol dutirdor word-I, dab
- lictnelfde kan niet gezogd wordon met betrekking tot
hot getal kweokolingen minder is, dan in hot vorige
d° kweekehingon.
jaar (17 in piaats van 23), en dat hot getal ondorwijzers
Nwt, dat hot bij degenen die or zijn, en do anderen, behoorlijk wordt aangevuld.
die non hot eindo van hunnen cursus uitgegaan zijn,
Do Onratoren moeten er eohter optnorkzaam op ma
ontbrohen heeft ann do gowilligheid om to boron, maar ken, dab indien hot fonds van £8000 wanrop do kerk
wel, bij met wernigon, aan do noodige voorbereidendo gerekond had, was bijoengebraoht, zoodat aan do bopa
StudiO:’, ten oinde, na tweo jaren arbeidens nan do ling van art. 117 onzor Kerkeweb was voldaan, to
Normoalsehool in staat to zijn om met goed gevoig hot weton :—“ Behaive wat door hot Gouvernement is toe
Middenidas-examen of to leg~on.
gozogd, sal do Commissie hebben to rekenen op £400
Dat van do dertien kandidaten vijf bij dab examon tot hot salaris dor beido ondorwijzors”—in nile behoef—
afgwezen nijn en dat niet ~in van do acht, die or door tori zoudo voorzien knnnen worden. Uit do rekening
kwatuen, en waarvao vier, eon of twos jaren tovoren blijkt, dat in plaats van £400 zij slechts £130 van ranreeds, hot Matrieulatio-examen had-den afgebegd, met ten had kunnon trekkeii.
honneurs passeerdon, moge eon bewijs zijn daarvoor,
Dat het bedrag der ontvangone renton niet grootor is
dat hot Middenklas-exarnon to hooge oisehen stelt, goweest, hooft vorklaring noodig.
zeker is hot, dat, willen onto kweokelingon dat examen
Daar or voor do eersto betahingen in verband met do
in hot oog houdon, zij dan bij hun intredo in do Nor- Normaal School geene afzonderlijke fondsen waren,
niaal~School op eon hooger standpunt van konnis dienen moosten do eersto loopende uitgaven nit hot kapitaal
to staan, don hetwolk horn in art. 118 onzer Wetten van hot Normal Schoolfonds gevonden word-en.
voorgesteld wordt.
Vooralwas dit het goval met hot amcubbement van do
Do kerk zal derhalve, indian hot baar or om to doon Inrichting. Do Curaioren hebben het gehoele bedrag,
is, dat oono Inrichling van zoo groot bolang sal blij von, dat voor dat einde noodig was, omtrent £600—als eene
voorniening mooten maken tot eeae bangers en moor boning nit het fends genornen, totdat door do Synode
degolijko voorbereidende opleiding van die kweekeling- bepaalcl wordt, wab hierornbront gedaan sal worden.
onderwijzors, die ann do Normani School hnnno stud-jim
Voorts bleek hot, toen er met de Model School een
wonsehea voort to zotten, en ook moeton aanmoodigon aanvang gemaakt non worden, dat do gebouwon daar
zoodanigen, die hot Matrioulatio-examen hobben afge- voor bestemd tot dab doel gehoel ongeschikt waren
logd, om eons verdore opleiding ann do Normal School zondor groote verandoring. Do Caratoren zagon nick
to begoeron.
genoodzaakt, hot bedrag hiortoo vereischt ook abs eone
Wat do boteekenis van do Model School bobreft boning uit hot fends to nemon, met do bepaling, dab
wensoht Uwe Commissie do aandacht to vestigon op van dat bedrag jaariijks eon gedeeite ‘ut do Model
hot boiangrijk Ripporl van den Rector, vorochenen in School.penniflgen afbetaald sullen worden. Ware do
do Ker/thode van 1 Maart 1879.
door do kerk bepaaldo £400 renton van hot Normaal
cHet is eene zaak van vreugde voor do Kerk in ‘t alge- Schooifonds boschikbaar geweest, dan ware reeds in
moon, on van hot nitersto belang voor do gemeonto van hot jaar 1879 cone som ondordat hoofd opgebracht.
Kaapstad in ‘t bijzonder, dat onder den invboocl van
Do behoef to ann do uitbroiding van de Model School
ooze kerk eons school bestaat, in welke thans 164 jon- is gebleken zoo groot to zijn, dat do ‘inratoron besboten
gons onderwijo ontvangen, zoo dogebijk, dat do Super- hobben tot nog eono leaning van £600 op dezolfdo voor

a
waarden. Zij meenen met do voiste zekerheid to kun
non verwacbten, dat dit bodrag binnen korten tijd ml
worden torugbotaald.
Uit bovenstaande blijkt, van wolk bolang hot is, dab
hot Norruasi Schoolfonds worde bijeengobraohb. Met
do renton hiorujt komende, moenen do Curatoren, dat
wab het geldelijke botreft, do Inrichting alice zou bob.
ben, wat tot haren bloei noodig is.
Uwo Commissie kan haar versiag niet oindigen zondor
to gewagon van hot vorlies, dat zij geleden hoofb door
den dood van don broeder, Dr. Wm. Robertson, die van
hot begin af aan met hartolijko belangsteliing en onver
mooidon ijver aan do taak baar opgedragon heeft mode.
goworkt.
In zijne plaats heeft do HoogEerw. Synodalo Corn.
missie bonoemd den WelEerw. G. Vandewal, Prodikant
van de Paari, die zich do kouze hoof t laton wolgovallen.
Intussohon hobben Di. G. W. Stogmann, Junr., on P.
3. G. do Vos van wogo den afetand, waarop zij than5

van do Inrichting woonachtig zijn, als ~1eden van Uwe
Commissie bedankt, waardoor twee vacatnron ontstaan
ziju, wolko Uwo HoogEorw. Vorgadering vorzooht
wordt aan to vullen.
Dab do Hoer door Zijnon Heiligon Geost do bornad
slagingen van Uwo HoogEerw. Vorgadering ook in doze
zoo gowichtigo zaak bestieron moge tot hoil van Zijno
gemeonto, is do bode der Curatoron, die zich
met vorsohuldigde hoogaohting noomen,

G. W. STEG1tfANN, Ji~., Pr~esos.
ANDREW MURRAY,
P. E. FAURE,
ASDEEW MCGREGoR,
P. J. G. nz Vos,
G. VANDEWAIL,

A. D. IIUCKHOFF, Seriba.
Keapetad, October, 1880.

NORMAAL EN N:ODELSCHOOL.

Rekening van Inkomst en Uitgaaf gedurende do jaren 1878 en 1879.
1878.—Regeeringstoelagen:
Aan Salarissen
£333
Voor Kweekelingon... 330
Aan Reiskosten voor
Onderwijzers
90
Sehoolmeubelon,..
32

1878.—Aan Salarisson,..
Reiskosten van

6 8
0 0

Whitton
...
,..
Reiskosten van Onder

0 0

wijzero

5 0

Renten van Normaai
sehoolfonds tot nit.
1877
157 2 4
Do. do.
do., 1878 127 14 7
Modeisohoolpenningen
Coliegiegeiden
1879.—Regeeringstoelagen:
Aan Salarissen
600 0 0
Voor Kweekelingen
504 0 0
Aan Reiskosten voor
Onderwij zero ...
30 0 0
Toelagen nit hub Synodale School
fonds voor 1878 en 1879
Modelschooipenningen
Renten van Normaalschooifonds,..
Collegie gelden

...

£785 11

8

284 16 11
70 14 3
48 2 10

1134

£399

6 8

90

3 0

Mr.

...

...

128 1

9

Aan Huishouding
1879.—Aan Salarissen
..,
Reiskosten
Huishouding
,,
Belastingen 1878 on 1879
Chemisch Apparatus
Advertentjes
Sehoolmeubelen, Modelsohool
,,
Diverse Uitgaven
•,.

617
342
1198
40
805
126
20
17
20
62

11
0
0
0
0
10
0
0
2
7

5
0
0
0
0
4
0
6
6
I

0 0

275 0 0
472 7 0
131 5 10
147 0 0
£3348 18

£3248 11
100 6 8

Balans

6

£3348 18

6

Staat van hot Normaalschool fends onder ult. December 1879.

In 1875
,,
,,
,,
,,

1876
1877
1878
1879

£1342 19
35715
1024 4
17013
74416

4

£3640 9

2

9

4
7
2

Aan Ameublement voorNormaalschool £597 16 6
Modeleohoolgebouwen ...
...
525 ii 6
,,
Saldo
•..
,..
...
,.,
2517 1 2

0. W.-

STEGI~IANN,
ANDREW MURRAY,

£3640 9 2
jun., Praoses, .

P. B. FAURE,
ANDREW MCGREGOR,
P. 3. C-.

0.
Kaapstad, October 1880.

DE Vos,
VANDEWALL,

A. D.

LUOKHQYP, Seriba.

~an ~en ~ectar ~cr ~Larin~u~tJ ~4uI,
Aan den Hoog-Eerwaarden Moderator en Loden van do om nog oenjaar aan do school onderricht to ontvaugen
Synodo der Nederduitach Gereformeerdo Kerir ~ Zeve~j zijn er dus waar her geen molding van is gemaakt.
Dozen, orn hebben
sleobte bun
gezondhoid,
of onbe
~UIu ~.irnia.
kwaamheid,
afsoheid wispekurighead
genomen hetzij van
zelve
1k heb do eor u op verzook van do Curatiron dor Nor- of op raad van hot bestuur der scho&l. Echter ziju sorn
maalsc]aool eon versiag to gevon van do algomeeno schik- migo hunnor thans ala onderwijzers werkzaam. Dot or zoo
kingon or van en van hot work wat er godaan wordt. groot eon nantal is van hen die ult vrij~ bowo4ing of door
Slechta apijt hot mij dat do tijd tsr mijner beschikking dwang do zaak hobbon laten varon, lijkt ons goon bomno
gesteld zoo beperkt is on mijn andero plichten zoo godurig digend verschijnsol. In hot geval van boa die onbekwaam
mijn aandacht vorderen dat ik dit vorsiag niet zoo uitge- your hot work waren, was hot ongelukkig dat men ze ooit
werkt en volledig zal kunnon waken ala ik verlaug. 1k had toegelaten. Maar wuarom, zal men vragen, werclen
verzoek a duo nedorig om alle tekortkomingon in dit op. doze liedon toegelaten die goon bohoorlijken waarborg go
zicht to willen verechoonen. Vertrouwonde dat de bijzon- von van hetgoen zij waard waren? Hot antwoord op
derheden hierin vermeld niet weinigen belong zullea inboe. dezo vraag is dat hot aantal candidoten voor do toe1atini~
zemen zal ik zoo bekoopt wogelijk hot mime zeggen van kleiner was dan men raadzaan~ aclitte, en dat men dus niet
do gebouwen, do kweekelingen en hun work, do algemeene bohoorlijk er naar kijkoa kon ow alloon do goschikto to
regeling, do examens en onderwijzers.
kiezen. Zeif’s sommigo van hen die door do noodigo
Do gobouwen die thans do Nornmaalsehool uitmaken examens kwamen, werden bevonden zoo zoer to kort to
Jiggen in Roolandstraat. Zij zijn ruim en welingericht, komon in do gewone vakkeu van hot onderwija en zoo
do kamers hoog van vordioping en goad verlicht. Zij wor- woinig grondig onderlegd to zijn in hotgeon zij beweerden
den thans bewoond door den Rector en ziju gozin, do to kennen, dat hot onmogelijk your hen was om nut to
Loeraars in Wiskunat en Nodorduitsch, vier onderwijzers trekken van het ondorwijs aan do andoron verstrekt. Hot
der Modolsehool, en vijftien kweekelingen. Slechta eon is zeer to hopen dot in hot vervoig zoovool candidaton zieh
of twee wear kunnen er geborgen worden, zoodat, ala het zullen aaumolden dat het onnoodig wordt ow iomand too
aantal kweokelingen toeneemt, do gobouwon vergroot of to laten aan wiens goschikthoid ook maar eonigo twijfel
andere schikkingen gemaakt moeton worden ow hun huis. bostaat. En is hot wenschelijk dab slocht~ zij worden toovesting to bezorgen. Your het oprichton van nieuwe go- galaten dio ala kweekolingen voldoon en duo bewijzen
bouwen is or plek gonoeg. Do gronden zijn ruim, wol gegeven hebben dat zij in hot vorvolg zullen vooruit komen,
voorbereid, mooi door boomen on anderozins besc~maduwd dan is hot nog veel noodigor dat niemand noar do Noren door hun betrokkelijke afgelegenheid goschikt voor hat maalschool gezondon worde die or niot vast op bepaald is
bijzondero doel van eon loerachool voor ondorwijzers. ow wakker den tweejarigen leercursus door to gaan en var
Buiton bet eigenlijk huis met zijn slaapvertrekkon zijn or der do drio jaren in hot besluit dor Synodo en door hot
zes schoolkanmora. Do twee kielnato dienen thans your hot Deparboment van Ondorwijo voreischt ala ondorwijzors
onderwijs en do studidn der kweekelingen. Elk er van werkzaam to zijn. Do kwestio van eon bohoorlijken toe
bevat zitplaataen voor zeatien hunner. Eon gedeelte van vloed van candidaten is voor do Kork en do inriohting van
hot oorspronkelijk gobouw is in twee groote schoolkamers hot hoogate belong. Ala do Norrnaalschool g~ed zal be
herachapon die ala Modelsehool tot hot geven van prak- antwoorden en niot, even ala eon vroogere inrichting van
tioch ondorwija gebezigd warden. Er kondon omstreeka dezelfde soort, totaal mislukken zal: ala zij nuttig zal
hondexd leerlingen goborgen worden maar zij bleken to worden voor Kork, land en do zaak van hot onderwijs,
klein to zijn voor hot toenemendo getal. Er zijn duo on- dan moot zij zorgvuldig opgokweokt, van ruimo middolea
langs twee nieuwe kamera aangebonwd ow nog tachtig of voorzien en met goode bouwstoffen uitgerust wordon. Elk
honderd leerlingen meer to bovatten. Do kamers zijn nile begin is moeielijk, on tech mogen wij hat or your houden
goed verlicht en van behoorlijke nmiddelen tot ventilatie dat wij die aerate moeilijkhoid zijn doorgekomon. Do
voorzion, en do schoolmeubelen zijn van do niouwate en inrichting heeft zich, dunkt ons, in allen doelo getoon~
baste aoort. Zoowel dit ala een voorraad goede kaarten eon mogelijkheid to zijn, en heeft, minor ik nederig geloof,
en andoro toestellen zijp met grooto koston aangeachaft. eenig werkelijk goed gesticht. Toch geloof ik niet dab or
Ook is hier onlangs nog bijgovoogd wat your eon klein Ia- veol van belong zal zijn tot stand gobracht, zoo bet getal
boratorium your uatuurkundo bonoodigd is.
leorlingen niot aanmorkelijk vormoerdert. Er bahooren in
Sedert do inrichting in Januari is~s geopend is, ziju onze klasaen een aantal van dortig a voortig, of zolfa moor,
er drio-en-dertig kwoebelingen toegelaten. Van dozen kweekelingen te zijn vóordat or kwostie van kan ziju otn
hebben er acht bet toon pas ingestelde middelklas examen in de behoeften des lands be voorzion. Do bedooldo vor
in December 11. afgelegd. Vijf van dezen, met drio die er meerdering van aantal brengt goon vermoerdoring in bet
sizes door zijn gekomen, zijn thana bezig met in versehil-. getal onderwijzerg mode. Eon ordentelijk groote klasso bat
lende atrekon doe lands onderwijo to geven. Dna gaan nog zich even good onderwijzon ala eon kleinere. Eén man kan
voort met hun work, eon van hen in Holland. Vijftien aan twintig leorlingen to gelijk ondorwijs geven. Orde en
zijn thana bezig met hun studiön aan do school, waaron- tucht laton zich even geinakkelijk handhaven ala er veel
dor twee die laat in bet aerate jaar zijn toegelaten en duo en ala or weinig zijn; in hot aerate goval wellicht gomak
hot examen met zijn doorgekomon, wear verlof kregen kelmjker. Voorta krijgt men moor esprit de corpr en woes-
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gezonden wedijver ale men met eon groot getal te doen
hooft. Do toonemende aanvraag om moor onderwijs die
zich overal bier to lande vertoont en do verbetering in hot
bestaan van do ondorwijzers behooren jongelieden van be•
hoorlijkc bekwaamheid er too to brongen om zich aan bet
work to wijden. Do uitgaaf voor eon twoejarigon oursus
is, met hot oog op do Regeeringstooiage, zoo matig dot
nionianci, wiens bekwoamheid en neiging aanwijzen dat hij
voor onderwijzer deu~t, or van moot uitgesloten zijn om
bier to studeeren. Zijn zulke eandidaten to arm, zou dan
do kerkeraad hunner gemeente hen niet kunnon helpen?
flit zou zooveel niet koston, en men zou dan een zedolijk
rocht bebbon op do dien~ten van den kwookeiiug then men
had voortgoholpon.
Van bet begin af ziju do noodigo schikkingon gemaakt
om alice, wat zoowol geld ale ieorkracht betrof, zoo zuinig
niogelijk in to richton. 1k verlang bepaaldelijk or op to
wijzen dat al do onderwijzers die ihans aan do inrichting
werkzaam zijn of dit vroogor gow008t zijn zich met lust
nile moeite hobben gogeven om hot onderwije zoo good
mogolijk to doon zijn. Siochts door die hartelijko mede
working zijn wij zooveol moeielijkheden to bovon gekomen
en eon tijd van boproeving doorgegaan die nu bijna drio
jaron bodraagt. Eorst sedert kort han men van ons zeggon
dat wij eon behoorlijk aantal geschikte onderwijzers bob
ben. Dikwijls is er buitengewono krachtsiuspanning ver—
eischt geworden, maar nooit is in eenig dopartement bet
dogeiijke van he~ onderwije ann het gomak eonor schikking
opgeofford.
Hot zal wellicht nuttig on bolangwekkond voor do loden
der Synode zijn om iots to vernemen omtront one dage
lijksch lovon. Do kweokelingon ziju alien kostgangers, en
wij kunnen due vroeg, ni. to seven nrc, met one work in
do klassen beginnen. Do rest van den dag is due ver
doold:—
8—9, Bijbellezing (Nederduitech) gebed, ontbijt.
9—12, Schoolwork, met oenige minuten vorpoozing aen
hot eincl van elk uur.
12—12~-, Tweede ontbijt (tiffin).
12i~—2~, Schoolwork, ais vroogor.
2~—4~, Middagmasi en verpoozing, waarbij mon Dins
dag en Donderdag meg uitgaan.
4~—6~-, Studiëa in do schoolkamers of buiten ‘s huis.
6-i—?, Thee.
7—9, Studiën in do schoolkamers ondor toezicht van
eon der onderwijzors.
9~—935, Bijbeiiezing (Engeiscb), lofzang en gobed.
Do kweekeliogen gaan dan uaar hun slaapkamers en to
10 nrc is hot licht bij hen uit.
Zoo gaat bet bij ons op weekdagon. Op Zatordag
niorgen worden tot 10 uro enkolo kiasson van bijzondoron
aard, zoo als muiitairo ezorcitie, schrijfkunst ens. gehou
den. Van 10 tot 6~ heoft iedor gelegonheid om vrienden
to bezookon of to ontvangen, wandelingen to doon of zich
op andero wijzen to vermaken.
Zondags is do schikking van hot begin af altijd doze
goweest dat alien in do Groote Kerk oerst don Engelsohen
dionst en dan s’ avonds den Nederduitsohon bijwoonden.
Sioehts wear or bijzondero redenen van uitzonderiug be
stonden of bijzondero vorzoekon gedaan werdon is or nit—
zondering gemaakt, maar word er om goode redenen zuik
ecu bijzonder verzoek gednan dan is hot zelden, zoo ooit,
van do hand gewozen. Kwookolingon tot andere gezind.
hoden bohonrende worden niet bolet om in bun oigen ker
kon do gndsdienstoofeningen bij to wonen. Een Bijbol..
kiasse is steeds door mij zelven gehoudon, en dat wel
nicest op Zondeg morgen.
Weinigen zijn, goloof ik, bokond met do mooiiijkhedon
waar men bij bet beheer van oon groc’te inrichting voor kost
loerlingen nice to kampon heeft. Die moeilijkhoden hebbon
ook wij van self en zoo al~ do tijd het meebracht moeten
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to keer gean. Er hebben zich zaken van tucht en go
schillon over huisolijko inrichting voorgedaan, en met
huip dor curatoron heeft men doze met onpartijdigheid
overwogen on uitgomaakt. Do kwestio van den host is zoo
wel moeilijk ale kiesch, maar dit han 1k verklaren dat al
hot mogelijke gedaan is om met do middelon die one
ton dienste stonden do zaken bohooriijk in orde to
houden.
Do kweokeiingen doen ton deelo bet hunne Nj hot in
orde houdon van hun slaap. on sohooikamers en iedor
brengt édu—of bij zeldzamo golegenheden twee—uur ‘s
weeks in tuinwork door. Niemand ant ontkennen dat
dit eon gezondo on nuttigo oefoning is en hot vorheugt
mij to kunnen zeggon dat vole studonten in dit tuinwork
vool pleizier en belangatelling toonen en sick moeito goven
cm onzo uitgobreide tuingrondon in behoorlijke ordo te
houdon.
flit zijn do voornaamste bijzonderheden wat hot beheer
der inriebting betreft. Do tucht is stipt zonder hard of
strong to sijn. Wet heoft men gevonden dat do regeien
van bet huis, zoo ais men noodig aohtto so to maken, wat
at to strong waron. Took ben 1k overtuigd dat niemand
sick later zal beklagen over do optoiding en tucht die hij
gehad beeft maar dat men veeleer govoeien zal hoeveol
men or bij gowonnon heeft in vorming van karaktor,
goode zodolijke beginselen en stelseimatige gewoonten,
al hetwoik eon boiangrijko invloed zal oefenen ale do
jongo liedon op den duur solve het bostuur sullen hebben
van dorpsscholen of districts-kostsoholen.
Hot aantal oadorwijzers is trapsgewijze vermeerderd,
on or zija thans 8. flit groote aantal is vooral noodig
goworden door bet toenomen der Modelschool waar
omstroeks 160 jongens dagelijks ondorwezen zijn gewor
don. Al hot ondorwijzers-personeel hoeft er sick ernstig
op toegelogd cm hot work van hot onderwijs zoo verstandig
on praktisoh mogeiijk to maken, on hieraan is hot welsia—
slagen der school too to schrijven.
Wegons do aanstelling van don beer Elifors te
Stellenbosch waren wij biijde one to bedienen van
do dionsten van den hoer Gericke, eon vroegoren kweeke
ling die zich in al zijn vakkon ondorsoheiden had. Daar
hij merkte dat do arboid om zoowol nan do Normaal- ale
nan do Modoisehool lesson in do Nedorduitecho taal to
geven to swear was om semen met eigon studio voortgezet
to wordon is hij onlangs naar Stellenboech vertrokkon om
zich voor ziju examen ale B.A. voor to bereidon, en zijn
plants wordt thans met seor good gevolg vorvuld door den
hoer Pienaar, die vijf uron ‘S weeks ann bet ondorwije in
bet Nederduitsch voor do kweekelingon en vior aen dot
voor do leerliugen dor Modelechool besteedt. Do boor
Smith, onderwijzer in do Wiskunat, wijdt hot grootste dccl
van zijn tijd ann do kweekelingen, maar geeft took ook los
in do Modolsohool. Mijn eigen tijd wijd 1k meest ann do
kweekelingen, mear eon uur s’ daags bosteed 1k nan do
Modelsobool. Daarentegen houdon do heercu Macrae en
Leiih zich meorondeels met do Modeischool bezig, hoowol
zij toch ook enkele lesson ann do kwee~ol~ugen govon.
Doze vermenging der twco inriobtingen is onvermijdelijk
wogons don aard van hot work en do onvoltalligheid van
bet onderwijsend personeol. Do beeren Bud~, Forbes en
Boag wij&u al hun tijd san do Modolschdol. Reeds
sedert oenigen tijd denkt men nan bet sticotea van eon
school voor kleiuo kindoren, en thans is or besloten or eon
op to richten ondor bestuur van ecu wel ouderriobte en
geëxaminoorde onderwijzeree. Zondor sulk eon afdeeling
der school is dezo onvoiledig, want veet von bet i~oekome
tigo werk onzor kweekeiingen zal waaischijulijk in hot
opleidon van jonge kinderen en oerstbeginnenden bestaan,
ot zij sullen or elthnns toezjcht op macten bouden. Dour
die kinderseholon to bezoeken, waarbij wij tevous oenigo
opleiding in den stijl dec ‘kindergasteu” hopen to voegox,

3
zullen cii veal kunnen baron van hotgeon onderwijs aan denig, Lezen, Spelben, Spraakkunst, Gesohiedenis, Aard.
eorstbeginnondon ziju moot.
rijnsknnde, enz., waartoe men zich door studio en aaxi.
Do onderwerpen van studio komen in bet algemoen over. teekoningen voorbereidt. Voor elko lea is een bapaaldo
eon met die aan do opleidingssoholen in Engeland en Schot. duur gesteld. Na do lea wordt kritiek gegeven van do
land. Slecbts is do omvang vrij wat beperktor. Hot examen manier waarop het onderwija behandeld is, do wijzo waar—
voor Middelklas Onderwijs zoo ala men hot noemt is op do onderwijzer zich heeft uitgedrukt, de aandacht door
ingestold om hot stelsel van examons san hot Doparto. do kiasse betoond, enz. Wenken worden gegeven hoe
mont van Onderwijs aan to vullen, on tavens em den mon fouten in dit alias kan verbeteren, en zoowel do andera
eindpaai te vormen van onzon curaug, schoon hat open kweekelingen cm beurten ala zeif Demon daaraan doe!.
staat voor ioder die er zich aan wil onderworpon. 1k 3. Vaste beurten om in do school to holpen waar elk stu—
behoef do afzonderlijke vakkon waarin geexamineerd dent verplicht is hot grootor deal van zijn tijd door te
wordt niet op to noemen: men vindt do iijst er van in do brongen en zijn aandeel to nameR in hot onderwija in do
“Education Manuel” on den School Almanak. Do beginselen. 4. Bijzondero bezoeken aan do school, lets
wiskunstigo vakken zUn dezolfdo abs voor hot inlijvings- waarmeê wij earat onlangs hobben kunnen beginnen. Al
ezamen der Universiteit, in do Engelseho vakkon is hot do leerlingen zijn dan op bopaaldo uren ala toesehouwers
examen vrzj wat zwaardor, en terecht wordt or zoor voel aanwezig wanneor hot gewone schoolwerk der Modelachool
gehecht aan stellen, schrijven en spellen. Buiten hetgoon can don gang is, terwiji do onderwijzers aan de verachil—
in do examena der Universiteit wordt govorderd heeft londo klasseu onderricht goven. Door nauwkeurig acht to
men toekonon, schoolbeheor (theoretiseh en prakti~eh) goven hoe men do kiassen orden t, africht en bestuurt en
on niuziek, welko laatste te zamen met Nodorduitsch on do vakken behan:!olt kan men veal boron van praktisch
Natuurkundo veroischt wordt om hot examen met eon sohoolonderwijs en schooitucht.
graad (with honours) af te leggen. Al dio onderworpen
Encyclopedie~a on omvangrijko handboek~n ziju noodig
zijn in onzen Cursus opgenomen. Do kweekolingen die voor do lessen waar melding van is gemaakt, en zoudon
in December do school zubben verlaten hobben buitondjen ook anderzins veal nut kunnen doen. Nu is or goon algaeon cursus doorgemaekt in Dierlijke Physiologie, Aard- meene bibliotheek on heb 1k mijn oigen boeken dikwijls op
rijkskunde, Gesebiedenis, Meotkunstig en Porspektiof vorzoek aan do kweekelingen in gebruik gegeven. Intus
Teekonen~ en Militairo Exercitie, terwiji gedurendo eon schen zou ik gaarne eon beroep doen op do vriendelijkheid
groot gedeelte des jaars eon vrijwibligo kiasse voor hot on milddadighejd van vriendon der inrichting tot hot
Griehsch word gehouden. Do meeston zouden due, des oprichton van eon kloine boekerij, en ik goboof ook dat do
vereischt, in elk dier vakken lee kunnen geven. Zelfe oprichting van eon museum veal good zon kunnea
bij dien schijubaar uitgebreiden kring van vakken hebben doen. Vriondon overal in den lando zouden ons hioria
wij otis ten doel gesteld ow “non multa sod multuxu” seer goniakkolijk kunnen holpen, en 1k behoef fiat to
(niet veborboi maar veal zaaks) to studoeren, want hot zeggon di~t elk voorwerp van natuurlijke goachiodenia en
grooter deel van den tijd is aan do belangrijksto vakken dergelijke wat men otis hiorvoor toezendt met dank zal
gewijd terwijd do andero meer bij wijzo van vorpoozing worden outvangen.
benefend wordon. In natuur-wetenschappen en hetgeon
In Juni dozes jaara hadden wij bij hot jaarlijkache
hiermoe verwant is heeft men eon goed begin gemaakt, examen en do prijsuitdeelitig bet voorrecht dat do Superin.
wat in elk geval abgemeene verstandsontwik~e1~~g zal tendent-Gonoraal van Onderwija aenwozig was, die altijcl
bevorderon on op don duur den grondelag van voel bezen on in ons work warme belangstelling heeft aan don dag gelegd.
studio zal kunnen vormen.
Hij toondo zich uiterst tovreden met al wat hij zag en
Wet het onderwija in hot Noderduitach betreft neem hoorde, on ook met kamers, achoolmeubelen, ondorwijstoe.
ik do gelegenhoid waar oni to verkiaren dat het niet aan atel en algemeone scihikkingen. Ook is bet ona zeer aan—
do keus van eenig kweekeling is gelaton of hij hot al dan genasm geweost dat do hear Rowan, na eenigo dagen to
niet wilde leoree, en dat er veal tijd aan bestoed ia—zoo. hebben doorgebracht in eon strong onderzoek naar al do
veal, bob ik steeds begrepen, ale do ondorwijzer in hot departementen van one work, hot volgende ala slotsom van
Nederduitsch zelf verlengdo—zooveel ala, zoo niot moor dan dit onderzoek zegt: “Do gehoele inrichting worth naar
(en 1k geloof dat ik bier eon volkomen juisto opgaaf doe) eisch bestuurd. Al hot work worth met zorg en grondigheid
ale aan eenige school door do Regeering ondersteund of gedaan. Groote nandacbt schijnt besteed to wordon aau
hoogero inrichting van ondorwijs in hot land. Er hot onderwijs en do opbeiding der kweekelingon, ook do
is zoo veel mogelijk evenveol aan gedaan abs aan school waar do kweekolingen praktiscbe oefoning krijgen
hot Engebech. E~n tijd lang, en dat wol goon korten is zeer verbeterd, en vormt een belangrijk en onmisbaar
tijd, werd er meer aandecht aan bosteed den bet Engelsch. toevoegsol tot do Normaalschool. Dear verwerven do
In BijbellEzing en huieelijko gobeden, in hot kfassen~onder- kweekebingen zich dion tact on die ondorvinding in bet
richt in den Bijbel en in de schikkingen voor het kerk- onderwijs on dat zolfvertrouwen, die zoo uilerst 000dig
bezoek is or evenveel aandacht asn do eons tad ala aan do zijn zoo zij in hun yak wilben alagon. 1k geboof dat do
andero besleed.
inrichting nog hater zou beantwoorden ala men or eon
1k behoef niet to zeggen dat hot onderwije in den Bijbel school voor kleino kindoron aan toevoegde.” 1k heb reeds •
geregold booefend en dat er eon aanzienuijke pleats aen vermebd dat zulk een school tot stand zal komen. Wij
toogewezen is. Wij zoekon ernstiglijk cm Christelijke hopen so in Januari a.s. te openon.
opleiding tot den grondebag to m~ken van wet wij dne~
Met al wet wij voor zulk 0000 inrichting 1100dig
Wij arbeiden te vergeefe ala wij niet in den .Eleere arbei- liebben ala thans tot stand gobracht en san hot werk
den. Met veal genoogen ken ik maiden dat seer veIi~ der is, sullen ooze kanson op welslagen good of slecht staan
kweokolingen goregeld ondorwijs in do vorachillendo Zon- naarrnate wij veel of weinig kweekelingon hobben, en
dagscholen bier tar alede go-von.
naarmato zij moor of minder goodea aauleg vnor hot yak
Hot bijzondor karakter van otis werk-.-dat wij onder- hebben. Van hun karakter en van do mate van kennis
wijzers trachten to yormen_besteat: 1 in voordracht~n die zij bozitton hangt het af hoevoel on hoedanig work er kan
in bijz in der klassen over Schoolbeheer waarbij do kweeke. verricht worden en hoe zij later in hot nitoefenen hummer
lingen eon handleidirig bezigen; 2 in wekelijksche lessen plichten zullee beantwoordon. Do inrichting sal her to
wear do studentea zich beurtelings too voorborejclen en lando eeno grooto maclit ten goede kunnen worden ala
waarbij zij aaude kriiiek der anderon bloot steen. Moeron. zij grooto aantallen Christelijke onderwijzors voor do
doels ziju dit moudelinge lesson in Naluurlijke Gesehie— versohillende soorten van scholen opleidt en do woreld

inzendt: onderwi~Zers wier hart bij hun werk is, die dat was ik er anders op voorbereid, om mij te wagon nan sen bework zoeken to doen ale altijd in bet oog van hun grooten oordeeling van hetgeen in het Rapport der Commissie van
Meenter en tot Zijn verheerlijking, die, terwiji zij van zoivo Ondorwije is te kennen gegeven, en ik heb geen Iu~t er in
vertrouwd zija en sympathio gevoelon met de eigenaardig dogmatisohen stiji over to handelen 1k WIt intuasohen
heden van bun leerlingen on van de maatschappij waar op nieuW anudringen op do noodzakelijkheid om kweeke
zij in leven, vooruitgaflg, veriiohbrng en waarheid tot bun lingen nan deze inrtchting to bezorgen die zoowel al,
leuze maken.
kweekelingon ernst nan den dag leggen ala zich niet a!
Wij hebben bohoefto nan do sympathie, d~ huip, de leen wijden nan de driejarige loopbaan ala onderwijzer~
gebeden der Kork. Wij hebben behoefto er, ann dat de waar,zij toe verpliobt zijn mear die lonpbaan beechouwen
voordeelen van h~t onclerwije dat men bij one erlangt en ala hun yak, hun ware, roeping en dna bet werk huns
do waardigheid en het nut van one work moor aigemeon lovens. Is or eenig kweekling die zich voorbereiden wiL
bekend en in hoogere achting zijn bij jonge lieden van voor work van boogeren aard, dan moeten er middelen
opvoeding overal in bet land. Tegolijk nioeten dezen gezooht worden am her eon ui~uobreider leercuraus to yes—
zich niet verbeelden dat zij door eon korton leorcursue tigen, zoodat zij hunne studiöi voortzetton en zich do
albier teratond voiledig opgoieide onderwijzers zuilen noodige middelen tot veratandelijke ontwikkoling vorsehaf
worden. Kennis to bezitten is eon ding, zo naar oiach fen kunneri. Het eenige ware, en veilige beginsel voor
moe to deelen eon ‘nuder. Do meoston bekomen dit hot work eoner Normaais3hool in doze Kolonie is, geloof
laatsto nist dan us lange oefening, en eon werklijk goed ik, dat zij onderwijzers voor ails klasse.n van scholen ver
onderwijzer is altijd bezig met zoif to boron, en in zijn atrekt. Let men hier niot op on brengi men het niet in
yak c-ooruit to gasu. Zelfe door helgeen waar hij in praktijk dan Wang ik to voorspeiben dat do inricliting, zoo
faalt han hij, ala hij or naar eisch zich rekenachap van niet uiterlijk en geheel, dan toch in werkelijkheid falea
geeft, vest leeren en zich door misalagen been tot web- zal om nan do verwaohting to beautwoorden die zij gewekt
slagen verheffen. 1k han goon eervollor en nuttiger tank heeft en do beste dooléindon waartoo zij is opgerioht zal
mij voorstellen voor eon onderwijzer, goon die hem verijdelen. Toch geloof 1k dat dit afgewend kan worden
zekerder zijn doel doet bereiken, dan ale bij na zijn work en ik vertrouw dat at uwe bemoeiIagen over de zaak
ann do Normaalachool doorgegaan to hebbon do leiding sullen strokken om vernieuwde belangetelling in hot
van eon boeren~ of dorpsaohool op zich neomt en door good ondorwija to ,wekken, eon zaak die zoo nauw ver—
en volhardend arbeiden zich zoo van zijn plieht kwijt bonden is met do hoogato bolangon van Kerk on land.
dat hij langzamerhand slob voor sen hoogere stelling Biddende dat al uwe beraadalagingen tot resultaten mogen
bekwaamt. Dit kan gesehieden door middel van de resul- leiden die tsr verheorlijking van God, do uitbreiding van
taten van zijn werk, en bet publiek zoo mm ale hot Zija koninkrijk en toeneming van die gereobtigheid zullon
departement van onderwija zal falen die op prijs to stellen. strekken die een yolk verhoogt, noem ik mij, Hoog-Eerw.
Terwiji 1k or niet togen bob dat ook kweekelingon work Moderator en leden der Synode,
verriohten nan do meest elementaire onzer soholen, ijver
1k ten sterksto tegen beporkingen van den atandaard van
Uw Hoog Eerw. dw. thenaar,
onswork
-r
~
Wetten to maken over hot oaderwijs is in elk land eon
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zware teak en vooral in dit Mimu tijdlaat mi~ met toe, al

RAPpORT
VANDE

COMMISSIE OVER HET SCHOOLWEZEL
Do Commissie, door awe Hoog Eerwaard3 Vorgadering
benoemd, heeft do ear Nj dezen to ropporteeren, dat zij hot
Rapport van do Synodale Sahonloommiesie in bohaadeling
h~eft genomen, en do aandacht von do Synodo op do vol—
goode punten, daarin vo~rkomendo, wenscht to vostigen.
1.~—Hot gobrek aan Fondsen waarover vooral in Para
grafen 1 en 2 wordt geklaagd, on ten govoigo waarvan
slechts sea jongolingen jaarlijks van Kerkwege in do Nor
maalschool onclerstouning ontvangen. Uwe Commissjo
wenscht, overeonkomstig Par. 3 van hot Rapport, san to
bevelen, dat door do Synode bopaald zal worden om do
toelage van £15 san twactlf, insodo van ala tot no too
gesehied is san sea studenten to gevan.
2.—In Par. 3, do tweede licift, stelt do Synodalo School
commiasie voor om do kweekeling onderwijzers, voordat zij
in do Normaalschool k’men, instede van dna jaren, vier of
vijf jaren in do voorbereidende scholen to laton blijven.
Uwo Commissie meant echter dat dit door gebrek aan
Fondson an vooreorat onuitvoerbaar is, tenzij or groote
vooruitgang in do bijdragen onzar gemeenton zij. Mis
schien zou hot aan do Synodale Schoolcomtnjssjo door do
Synode kunuon wordon opgodragen ow, ala do Fondsen
hot toelaten, zoodanigo verlenging van do voorberoidende
studiejaren toe to staan.
3.—Met betrekking tot hot gebrek aan Fondsen is awe
Commisaje van oordeel, dat, indian do zaak moor prominent
onder do aandacbt dor gomoenton, door hunno leeraron on
door do Ringsinspectoren, gobracht moest worden, or
gemakkolijk tenminsto £10 van iedoro gemoento kan gekro
gen wordon.
4.—Vooral wenscht Uwo Commisaje do aandacht van do
Synodo to bepalon bij hetgeen waarover er geklaagd wordt
in Paragrafen 4, 5, 6 van hot Rapport in behandelingen,
to weton, hot bijwonen van Roomscho acholen door ooze
ldnderen, en wenscht san to bevolon dat in den Herder
lijken Brief beslist gowezen zal wordea op do govaron aan
zoodanige handolwijze verbonden.
5.—In Paragrafen 7, 8 en 9 van hot Rapport der Syno
dab Schoolcommiasie wordt gowezon op do aanstelling van
den Organisecrendon Inspector van Scholen door hot Gou
vernement. Uwo Commissie moent dat do aanstobling van
zoodanigen ambtenaar aaatoont dal or eene bepaalde be.
hoefte bestaat. Echter beaamt Uwo Oommjssie tea voile
hetgeen in Par. 11 van hot Rapport dor Commiasie gezegd
wordt: dat hot work der Regeering in deze zask meer
ondorstouning dan organizeeren moest zijo. Ow die rodeo
is Uwo Commissio van gevoelen, dat zoo lang er goon
man bepaald han wordon afgezonderd, bet beste is ow do
toelagon van don Superintendent on do Inspectoron to yes
meerderen, ton einde hon in staat to stolben om hot werk
met kracht voort to zetten.
6.—Tovons hoeft Uwe Commissie met biijdschap uit
Paragraaf 10 van hot Rapport vornomen dat do Hollandache teal op do meesto Gouvernementssoholen worcit onder
wezen, en dat or op die schobon ruim vier duizeud worcion
gevonden die in hot Hoilandsob onderwijs ontvangen.
7.—Uiteindelijk botrourt Uwo Commissie het dat, zooais
nit Par. 12 van bet Rapport biijkt, do statistieko opgavon
zoo onvolledig zija. Mon kan toch, daar do opgavon
sloehts silo dna jason gevraagd worden, zich moor moeite
getroosten ow dezelve zoo volledig mogelijk to laten zijn.
Uwe Commissie wonaclit in verbanci hiermodo san to beve
lea dat de opgaven ow do drio jaren gezonden zullen wor

don door do Kerkoradon der verschillonde gemeonton nator
don Rings-Inspector, zoo vroog in hot jaar namelijk, dat
hij dozelve zoude kunnen opnemon in z~ju Rapport dat hi~
bij don Ring hooft in to dionon.
8.—Dan heoft Uwe Commissio tie volgende Boschri~
vingspunten in behandeling gehad. Boa. 67 wil ie~s, ~ya~t ~in
door Uwo H,E. V~rgadering aireede voorzioniog is
maakt. Zio A eta Bynodi van 1876, pag. 42. Ucv~ C~m
missie bevoeli aan, om den inzender naar die Ada t~
verwijzen.
9.—Boa. 68 wil dat do Synodo kennis nemen zal van
hetgeen voor “ onzo doofatommen” wordt gedaan. Hot Nijkt
dat eon voormalige boning aan do Normaalschool, ganat~mct
Johannes do Labat, in Europa worcit opgelei4 ow later
“onzo doofstommon” to onderwijzon; dat Nj, volgens
Ringabesluit, door do gemeenten tot den Ring van Tub-c
bagh behoorende, wont onders~e~nd ow zijn~alu~1ien t~
voltooion. Uwe Commissie wenscht non to bov~bei~daif
Uwo Hoog Eerw. Vorgadering~hare goedkeuring uitspre.
ken zal over hetgeen door don Ring van Tulbagh in ~fèz~
zoo belangrijko zaak is .godaan,neu dat hchaam verzoeke~
ow met do zaak verder voort to gaau. Ook wordo dezelv~
door do Synodo attn do gunstigo overteeging en milde
ondersteuning don Kerk aenbovoben.
10.—Uwe Commissio heeft ook Boa. 69 in overweging
gononaon, en is van oordeel, dat hetgeen vooral bijdragen
zou ow ooze Zondagschoben to verbeteren, eon Zoirderg
soltoolblad voor kinderen zoudo wezen. Het blad zab epn~’
in de maand moeten versohijoen en niot macn dan 1 pet~ny
koston. Uwo Commissie wonsehi hot oprichten van zooc1e.~
nig bled dcingencl attn to bevolon, en hot der Synodo eon~
biediglijk attn do hand to geven om met do uitgovers
van Do Christen hioromtrent acne ovoreenkomst to treffen.
11.—Uwo Commissie erkent do hooge noodzakeiijklteicb
van datgrno waarop in Bee. 70 gewezon worth, doch is van
oordool dat bet zeor moeielijk is hieromtrent bepalingea to
waken, en beveebt attn ow den inzender to vorwijzen naar
do Acts Synodi van 1S73, Dog. 36.
12,—Tine Oommissie lie~fc van Bee. 71, eIecbt~ bet
oersto godeelte in beh~nde1i’rn ganomen, omdat hot twode
gedeebte bij do Commissh. ev r Ic Zeoding thub~ behoort,
Tine Commissie is van 00: 1, c1at hot canrnrgelijk zjo Z)U,
uit gebrek can Foudsan, ow eon School Supcrinteadent
ubtsluitend veer de N. G~ cCo’~t eontcc~toIboo. Missehen
blijkt hat ecbter bij do behau~1j~’c von Bee, 111—113,
dat dezelfde zaak lange ocean auderen weg gevooden ban
worden.
Uwe Commissie zoo met verriehuldigden cerbied do vnij.
haiti wiblen gebruiken ens aentebevelen, dat genscide Bes.
nu in behaudeling komen.
13.—Ook beveeit owe Cotnmieeie bet eerste gedeeI~e van
Des. 72 can. Wat hat twoede gedoelte betraft is zij van
oordeol, dot, hoe zeer do zeak zelvo ook tie hartelijhete
ondersteoning veer Uwe Hoog Born, Vergadering moge
verdionen, echter op cone vraag abs deze door den Ring
goon bepaald antwoord zoude kunnen gegeven worden,
owdat do zauk den Bijbebverepreidiog door one wordt
behartigd moor in verband wet andero Kerkgenoot
schappen.
l4.—Wat aangaat Bee, 81, is awe Commiesie van oor
deel, dat waar do Kerkeraad cones gemeente zulks uitvoer
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baar achf, hot opriohten van cone Godsdienstigo Biblio
thook ten sterkete aantebevelon is, en zeker zeer nuttig
zoudo kunnen zijn.
16.—Dan ook heeft uwe Conimissie overeenkometig
Bee. 65, 6ö, bet Rapport van do Parlementaire Opvoodings
Commissie in behandeling genomen. Zij is van oordeel
dat, terwiji Uwe Hoog Eerw. Vergadering hare hooge
waardeering behoort nit te spreken, van de groote bereid
willigheid tot hiertoe van wage de Regeering betoond in
do bovordoring van hat onderwijs door geheel oiis land, en
zich te vorbiijden over do moerdere ondorsteuning, die door
do Parlementaire Cornmissiein hun Rapport wordt aanbe
volen, do Kork achtor op hare hoede zijn moat dat do
macht in zako do school niet te zeer nit do handen van hot
yolk genomen, en te uitsluitond in de hanclon der Regering
gogeven wordo~
16. Onder de voordeelen aan hat niouwe plan verbouden,
is zeker eon dat de “ School Boards “ of School Corn
missien, corporate bodies d.i. vaste lichamen zijn.
Eon ander voordeel is, dat de verautwoordelijkheid van
do School Commissie wordt weggenomen, omdat or aan bet
waarborg staled eon einde worth gernaakt.
Ook wordt in dit plan grootendeols voorzien in do mooio
lijkhoid om aan geschikte gebouwen to kornen.
Eon ander voordoel waarop wij do aandacht vestigen is
dat or wordt voorgesteld om do ondersteuning aan III
kiasso on Zendingsoholon to vermoerderen ten einde do
Commission in staat to stollen ondorwijzers moor aan
salaris to latonontvangon.
En jets andore, dat door uwe Commissie met innige
)~lijdschap is opgemorkt, is, dat volgons hot voorgesteldo
plan van do Pan. Coxumissie, op onze scholen voile recht
zal wedorvaron aan do Hollandscho taaJ, omdat hot niet
moor eon veroischto zal wezen, dat Engelsch het eonigete
~ medium” of middol zal ziju, waardoor ondorwije zal
wordon medegedeeld.
17. lets dat zoker nadeelig werken ml, zoo do aanbe
voling den Cominissie wet wordt is, dat do personen woike
do School Boards zullon moeton kiezen, ten deole bestaan
uit stemgerechtigden die eigonlijk met do School Boards
niets to maken hobbon, dewiji voor hunne eigene bohoefton
yoorzieniug wordt gernaakt door do Zeudingacholen.

18.—Dan zal hot stolsol hier voorgestold, vergezelci gaaa
van zware en, in vole opzichten, noodolooze uitgaven, die
zullen mooten gedekt wordon door directo zoowel ale
indirecte belastingen.
19.—Ook keurt uwe Commissie ten storkste af, dat zoo
ale voorgesteld, do ann do Normaalschool opgeleide onder
wijzers, slechts onderwijzers van II kias scholen zouden
kunnen ziju.
20.—Voorts vindt uwe Commissio hat onnoodig on on
redelijk dat do bepaling omtronb hot Godsdienst onderwije
ook op do Kerk of Zendingecholon ml worden gemaakt,
zoolang zij Kerkecholon blijvon.
21.—Dan wear is het to vreezen dat do voorgostolde
vorandering, in vorband met “The Higher Educational
Act,” voor eon van ooze voornaamste Opvoodings Insti
tuten zeor nadoeiig zoudo kunnen zija.
22.—Ten slotto wenscht uwe Commissio aantobevolon
dat Uwe Hoog Eerw. Vergadering bare hooge waardeering

uitspreko van do dionsten door Dr. Dale, den tegonwoor
digen Snp.-G-en. van Onderwije, aan hot land bewezen, ala
meda hare orkentolijkheid jegens hem, voor do groote be
reidwilligheid door bern aitijd aan don dag gelegd, om op
do onpartijdigsto wijze mogelijk, overal waar hij daarom
verzocbt word, do zaak der opvoeding in one laud to helpon
bevordoren. Zij is van oordeel, dat hot tegonwoordig
etelsei van Onderwije, juist door hem goworden is wat bet
zolve hedon ten dage is, en hot koat one voor dat Hot
Togenwoordige Stelsel, met eonigo noodzakeiijke veran
doringen, volkornon beantwoordon zou nan do behoefton
van one land, beido wat aangaat hot tegenwoordigo zoo
wol ale do onmiddellijko toekomst.
Meenondo biermedo do taak door Uwo Hoog Eerw.
Vorgaderiag haar opgedragen volbracht to hobbon,
Noemon wij one met verschuldigdon eerbied,
Uw H. E. dw. dienaren en made Broeders,
C. MURRAY, Voorzitter,
P. D. Rossouw, Scribe,
G. A. SdwoLTz,
P. J. G. nz Yes,
F. CoNRAone,
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VAN BE FiVNODI~L~ OO~llSSIE OVER DE NOR~1AALSOHOoL.
~n~io i88O~

Wij, ondergete~kenden, uitmakenje do Synodale Commissie over de Normaalschool,
nebben do eer, ter vervulling van de o~is opgcdragen taak, hot navolgende ann do iloogEerwaardo
Synode to rapporteren
1. Wij hebben voor ons gehad en naauwkeurig overwogen
1. Rapport van ‘t Collegie van Caratoren va~ do Normaalsohool.
2. Rapport van don Rector der Inrigting, hetwelk, in ‘t Nederduitsch over
gezet, U voorgelogd is.
3. Rapport van don Rector nan do Curatoren, dd. Febr~ 1879 in do Kerlcbode
gepublic id.
Voorts bebben wij do Inri~ting tween3aleu bezocht en bet work, zoowel als do gebonwen,
zoo nnau~ iiourig mogelijir in °0~anschouw genomon; en zijn ook met den Rector en sommigen
der Curatoren rcelvrddig in gvsprck goweest.
2. Ter herinnering nan ‘L Do~1 waartoe do Inrigting tot stand kwam, is ‘t misschien
slechts noodig te zeggen, dot do Normaa]school do vrucht i~ van de behoefte, die reeds lang in
Zuid Afrika gevoeld is en zich st’ric in ooze Kerk heeft geopenbaard nan Onderwijzers, naar
verstand en hart, grondig, rolkomen toegerust voor bun nmbt. Ret wrnd gevoeld, dat ook do
Onderwijzer, oven als cRoon in zijo lieroep, zijne kunst moest verstnan. lint er cone leer- of
onderwijskunst bestaat, werd mcci en mcci beseft. Be school is, of kan zijn, en moot hot worden
eene tier beste kiachtcn ten diense dcc Godsdienst. Zij eiscbt do but mogelijkevoorziening.
In
andere landen had men dit ingezien n met een gevoig, dat ten hoogste gezegend word bescliouwd,
in werking gebragt. Aan bekwame onderwijzers word bet opgedragen, jongolingen in do
leerkunst op te leicien. Tijdens de jongste Synode kwam hot gevoel dci behoeftr, die onder ons
bcaond, tot rijpheid—werd de Normaa]scbool geboren.
‘t Was eon feestdag, teen zuiks
geschiedde. Zoo mid was do feestvmugde, dat Laie tooneri de weinigo stemrnen van waarschu
wing of tegenspraak smoorden. Van alle kanten betnigde men zich gereed tot al het noodige—
gebeden, giften, alles werd toegezegd, alles zou gevonden worden.
3. Zoodanig was ‘t ontstaan tier Inrigting, wier dod ‘t is Onderwijzers 01) te leiden tot
de onderwijzersbetrekkimg. Wij gaan flu zien, hoe zij nanvankelijk hare liCSICmmiIIuJ lieeft bereikt.
(I). Wat do plaats aangaat waar zij gevestigd is, kunnen v-il lerunauweinood denkon,
dat er eene betere kon gevonden zijn, aithans in vole opzi~Lun. In 1c~ flo~i~1ijk dccl tier stad,
genoegzaam verwijderd van haar gewoel, borc1kt mon do Narnianisoho il-~ elo~wcn ran ‘t eind.
cener lommerrijko eikeniaan, die eeneu vrij uitgentick~en macslum en lioomgnnrd in tweebi jun
gelijke deelen splitst. Ter linlrerzijdo ~in1t mon do inolidge wooing, die den Rector en zijno
familie, 6 Onderwijzers en 15 Kwenkelingcu bevat, cii ~an do i ~tumnijJe komt men in do kliool
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kamers. In de rapporten bovengenoernd wordt hiervan gesproken. Wij ook aohten ze luclit
en lichtvol en ruim genoeg voor de te~eawoordige behoef tea. Maar do wouing zal dienen vergroot
to worden, wanneer het getal der Kweekelingrn tooneemt tot hot cijfer dat benoodigd is—ten
minste 24 tot 30 of 35. Do schoolvertrekken dienen flu en zijn berekend voor de behoeften der
Normaalschool en der Modelschooi. Zij voldoen r~an do togenwoordige behoeften van beiden, en
zullen voldoen nan die dei’ Noruaaalsciiool, ook wauue~r hot gewenschto tal zal zijn boreikt. Zij
zullen echter moeten vergroot worden (waartoe er mimIc genoeg is), wanneer de Modelschool
grooter wordt, en wanneer het voornemen ten uitvoer wordt gebragt~ waarvan de rapporten spreken,
om tot do bestaande takken. der J.nrigting een derde te voegen, eeno kleine Kinderschool. Ook
wij achten znlks wensehelijk—wenschelijk ter opleiding onzer Onderwilzers—dat zij cone behoorlijk
ingeriglo kleine Kinclersohool kunnen zien wericen en daarin zelveu werken. Op dit punt laat
sick dus een aanzienlijken uitleg verwachten; doch hiervan sprekeu wij onder het hoofd “ Fondsen.”
(2). Hot tal Kweekelin~en cl~t wij noemden—l 5—is op verre na niet genoegzaatn ; met go
noeg voor do behoeften van one land; niet genoog voor de kracbt der Onderwijzers die or zijn, en die
niet mindor kunueri zijn vanwege de eischen der Modolechool, die wederom de Inrigting schra~gt;
met genoeg near gelang van do verwachtingon die wij koesterden, toen do Lnrigting zoo feestelijk
tot stand kwam. Wij herhalen ‘t—er zijn or nu 15—on zoo er niet 24, of veeleer 30 a 35 zijn, is
do Inrigting ten deele cone mislukking.
En uwe HoogEerw. \Tergadering zal met alien ernst
dionon to doen, wet hierin voorziening maken han.
(3). Be Onclorw~jrers—zeven in getal—arbeiden met den Rector :—
a. Allen to zamen aaa do Modelschool, die 164 leetlingea heeft, en, gelijk gezegd, door
hare inkomsten do Inrigting sehraagt.
b. Eenigen banner in ondorscheidene vakken nan do vortning der Kweekelingen van do
Normealsehool. Do geheele Inrigtiug heeft due twee afdeelingen, en wordt met cone derde ver
volledigd; en hierin Zion wij ten voile vervuld, wat do Syn ode wenscht naar Art. 115. Wij
hebboxi do Schooliocalen bezooht en jets van bet work gezien. Wij gelooven wat er gerapporteerd
is—dat, wat in andere wereiddeelen tot do Normaalschool-vorming van Onderwijzers worcit
geeiseht, ook C1d~L~ wordt geleerd; alleea niet tot dezeifde hoogte. En zulks is natuur]ijk,
daar do Kweekelingen niet genoegzaam voorbereid tot doze Inrigting komen. Ook dit punt
mag aan uwo aandacht niet ontgaan.
(4). Wij vernemen met genoegen nit bet Rapport, dat nan onzo moedertaal ruimto en
zorg wordt besteed; zij is met de Eiigelsche gelijkgesteld geweest. Wij betreuren ‘t echter, dat
do opengevallen plaats van den Onderwijzer uit Nederland niet van daar is aangevuld. Bekwamo
Jongelingon nit one land zijn zoo moeijelijk to bekomen of to bohouden, dat wij zouden aanbo
velen, dat do aangewonde pogingen om eon orderwijzer uit Nedoriand to vorkrijgen, niet worden
gestaakt.
(5). In ‘t rapport van den Rector wordt uitvoerig gesprokon omtrent do godsdienst.
oefoningon, het dagelijksch work, do tijdsverdeeling, do examina en den nitsiag daarvan—zakon van
‘t hoogsto aanbolang voor cone Inrigting als do Normaalschool. Wij bohooven omtrent dezelve
dus niet in bijzonderheden to treden. Wij verblijdert one over de aohting, waarin onze Inrigting
bij den Superintendent-generaai en den Inspektour van hot Onderwijs staat; aismede over den
ge]delijken onderstand, dien zij uit ‘s lands kas heeft genoten, waarvan ‘t montant nit ‘1 geldolijk
Versiag der~Cnmatoron ligt wordt gevonden; on wij govoelon behoefte, do huip, one daarin bewezon,
to erkonnen.
(6). In betrekking tot den geidelijicem staa~, dor HoogEerw. Vergadering voorgelegd
can ‘t eindo van ‘t Rapport der Curatoren, brengen wij U eonigo bijzonderheden voor do aandacht,
welke wij van aanbolang achten :—
a. ‘t Kapitaal, dat geacht word ten minsto benoodigd to zijn om do Inrigting
met kracht to doen werken—~8,000—is niet bijeongebragt. Slechts
£3,640 Os. 2d. is het bedrag dat ingezamold is. Wij aëhten het wen
sehelijk, dat do lijst der collectanten worde voorgelegd, met cone opgaaf
van wat elk ingezameld heeft. Uwo HoogEerw. Vergadering sal dienen
to besluiten wat hieromtrent te doen is.
b. Aan hot dade van hot vorige jaar is em eon batig saldo geweest; maar do
Curatoren vorwachten aan ‘t einde van dit loopend jaar een “aauzien] 15k
tekort.” Bit wordt toogeschreven ann do duurte der levensmiddelen, li~~
geringo tel der Kweekelingen, maar bovenal daaraan, dat hot bonoodigd~
Kapitaal niet is bijeongezameld.
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c. Niot alleen heeft ‘t Collegie Caratoren ‘t verwachle bedrag van ron ton-—
£400—niot gehad oni or mode to werken, ma~u’ is gonoodzaak~ gewe eel
om eon dccl van hot Kapitaal uit to leggen
Per Meubelering van do Inrigting
£597 16 6
Voor do Modelscliool
~25 11 6
:—

-

-

-

-

-

To zamon
£1123 S 0
Aan renten hebbon zij slechts ontvangeu
131 5 10
d. Doze uitleg noopt one eeoc audero omstaudigheid voor awe aaudacht to
brengen, waarop dient gelet to worden. Van hot kapitaal, ingezameld, naar
ons incien, niet met het doe1 om tot het gewouc werk dci’ Inrigting uit hot
rentenbedrag to wordon gebezigd, daar do gebouwee (en veelligt ook do
meubelce) van den Korkeinad dor piaats, wear de Ierigting tot stand son
homen, uioesten verkregen worden,—is eon duel daaraan besteed, en zijn
de Curatoren voornemeus, ook hot benoodigde tot ceno Kleino Kindorsehool
—rio stichting waarvan wij toejuichon__jaaj’iijt to vindon. Wij golooven
wel, dot hot kapitaal niot beter kan worden belegd, maar dan moosten do
gcbonwen bet cigendorn dci’ Kerk zijn. Maai’ hier ontstaat. dovraag, of zij
(let zijn. Zin zij bonn tide dor Kei’k gesohonken tot hot dool waartoe zij
tbnns wordon gobezigd, en ale zoodanig overgezet op naaxn dor Kork, in
~velk g’val cc ge~n gevaar bostaat in het gebruiken van Kerkelijk Kapi
taal, bij cen verband zoo good en hij uitzigten zoo veelbelovend. Wij
meenen eehter dat zij zulks niet zijn, en TJw0 HoogEerw. Vorgadering
zal iu dozen d~ noodige beschikking daaromtrent to maken hebben. Wij
zouden in elk geval willen aanbeveleu, dat, wat nan do Modelschool-go
bouwen is nitg.~ogd, nit de opbrengst dier School, en wat can hot noodigo
ameublein~t is bestoed, nit die der Norinaalsehool-inri~~.~j~g langzamer
hand worde terugbetaald.
(7.) Pen opsigle van Besohrijvingspnnt Ol—_wij hobijen bevonden, dat do NormaalschooI~
examina (alien) insiniten ale ecu vereischte, keunis der Nederdujtscho taaL Do Regering noomt
examen af in hot Nederduitsch van degeneu die zich daartoo aaubieden, rnaar maakt het niel
verbindend. Do vorpligting van Korkwoge eohtor besohouwen wij ale eon noodzakelijk veroischte.
Boschrijvingspunt 62 vraagt cone rovisie van ‘t Hoofdstuk in do Wetton en Bepalingen,
getiteld “Do Normaalschool.” Wij hebben do ocr, U cone proeve voor to loggen in Bijiage A.
Beschrijvingspunt 63.—Wat daarin wordt gevraagd, beveelt uwe Commissie ann. Zij
~al sick hartelijk verblijden, zoo do aandacht van alien in ons land gevestigd is en blijft op eone
taal, ons zoo dierbaar als ooze inoedortaal, do taal ouzer Kerk en dec dienst van God onder one
eeoc taal tevens zoo schoon, on wier kennis solve eene zoo groofo mate van geestesbesehaving
root zich brongt; eone taal, die niet angstig bezorgd behoeft to zijn, als anderen neveris haar
met zorg wordon bestudeord en met beloid worden gobezigd. Zij hoopt, dat do BB. van Stellon
bosch, van wie dit Besehrijvingspunt afkornstig is, daarin steeds den weg wijzon en dien
bewandelen sullen. Zij hoopt echter ook, dat dit daar en elders niet wordt gevraagd, omdat mcxi
wogons onkunde aan andero talon zich door Synodale Verordenirigen wil beveiligen, maar uit
wezenlijke waardschatting van do taal solve, en van do sohatten, die door hare grondigo konnis
en beoefoniug veer geest on hart ontsloten worden.
Omtront Beschrijvingspunt 64 eindelijk is uwo Commissie van meening, dat dit afge
scheiden van do vraagpunten aangaando do Normaalschool dient behandeid to worden. De
goachte Brooder van Riversdal, van wien ‘t Beschrijvingspunt afkomstig is, sal mogelijk jets
daaromtrent te zeggen hebben, dat ‘t Uwe moeite waardig sal maken, daaraan een oogonblik
te wijden.
Wij eindigen one gobrekkig Versing met óSn eakolen wensch voor doze Inrigting, eene
Inrigting van zooveel vorwaohting en voorbede. Die wensch is :—De Hoer zegene haar~
zegene haar ook door U!
Wij vorblijvon,
-

-

Uwe Dienetw. Dienaron en Breeders,
J. J. KOPZE, Os,
S. HOEMEYR,
P [t BOTHA
J. H. NEETJILJZ~r~.,
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BLJLAGE A.
iE~evisie van Artt. 109 -418~
Art. 109.—Blijvo.
Art. 110.—Ret eerste gedeelte worde in den vorm aldus verbeterd :—Daar deze Inrig~
ting ten doel heeft de opleiding van Ohristelijke Ouderwijzers, sal do
vreezo des Heeren do grondsiag ziju van aI hot werk.. .Kerk,
Art. 11l.~~.~Voor “niet slechts voor do lagere, maar ook voor do hoogere,” te plaatsen
“zoowel voor do lagere als voor do hoogere.”
Art. 112.—Voor “do Normaalsohoolcommissie” to plaatson: “hot Oollegio van Cura
toren der Normaalschooh”
Als Art. 113 worde hot volgende opgenorren :—“ In deze Inrigting sal
Onderwijs gegeven worden in de volgende vakken :—Bijhelsohe Gesehie
denis, Nederduitseb, Engelsch, Latijn, Griekrch, ]\Iathesis, A]gemeene
Gesohiederiis, Aardrijkskunde, Natunrkunde (zoo als dit van tijcl tot tijd
door hot Regerings-departement van ‘t Onderwijs sal worden vastgesteld),
Muziek, Teekenen, do Theorio en Praktijk van do Onderwijskunde.
Art. 114.—Voor hot woord “Commissie,” in den tweeden regel voorkomende, wordo
geplaatst: “hot Collegie van Curatoren ;“ en in don vierden regel to
plaatson: “hot Collogie.”
Art, 115.—Blijve.
Art. 11 6.—Blijve, met vorandering van “ Schoolcommisie” in : Collegie van Curatoren,
Art. 117.—Hot woord “Commissie” to voranderen in : ,,het Collegie van Curatoren ;“
en voor do woorden: “de looperdo inkonasten voor bet onderwijs” to
plaatsen: ,,uit het Synodale Schoolfonds,”
Art. 118.—Blijve.
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VOORGESTELDE INPEELING PER BIN GEN.
YERSLAG AAN BE IIOOG-EERW. SYNODE.
Uwe Commissie heeft volgens den haar opgedragen last Besclirijvingspunten 2 en 3 in
4werweging genomen, en heeft do eec daai’ointzent nan Uwe HoogEerwaarc[e Vergadering hot
volgonde te rapporteren.
Volgens de thans bestaande indeeling Ocr R.ingen is list uwo Ciommissio gebleken, dat
sommige Ringen van te grooten OlflVang ziju, en to vole gemeenten onder ~éa Ringsressort
vereenigen, zooals, bijv., do Ring van Tulbagh, bestaancle nit 15 gemeenten, met ruizu 11,000
loden; de Ring van Kaapstad, bestaando nit 13 gemeenten, onder 13 predikanten. toot over do
14,000 leden; terwijl sommige andere Hingen slechts 7 gerneenten tellon, met niet meer dan
~,O00 of 0,000 leclen, gelijk die van Beaufoi~t en George; dat in andere Ringen ~vederom do
gemeenten niet in den orntrek, maar ver van elkander verspi’eid liggen, zooals, bijv., in den Ring
van Graaff-Reinet, ~vaar do gemeente Aberdeen op circa 40 uren rijdens gelegen is van de gemeente
Hopetown. Ook maakt do inhijving der gemeenten in Grikwalaud West eeoc wijziging tot ccii
vcrcischte in den Ring waar zij wordon opgenornen.
In de schikking en zamenvoegiiig dee onderscheidene gemeenten in elf versehiliendo
Riugen heeft uwe Commissie zoo vele dec bestaande Ringeu onveranderd gelaten, als zij
gevoegehjk met haar plan van indeeliug hon overeenbrengen, zooals do Ringen van Beaufort,
George en Bnrgersdorp, bestaande do eoi’ste twee elk nit 7, en do laatsto nit 10 gemeenton.
Uwe Commissie biodt hierondei. do door bane voorgestelde indeeling der Ringen tee
uwor overweging nan, en laat daaraan do volgende opmerkingen voorafgaan.
Ult de 13 gomeenton van den Ring van Kaapslad heeft zij gomeend 3 to moeten voegen
Nj eon gedeelte van don nitgestrektei~ Ring van Tnlbagh, en alzoo 10 gomeenten te vormen tot
eon tweede Ringsressort~, onder den uaam van i/lug van Pacnl.
Dc derdo Ring is coder den naam van dien van Olanwilliam gevormd uit 7 der m~est
afgolegeno gomeenten van den tegenwoordigen Ring van Tuihagh. In dezo nag zoo groote uitge
strcktheid kan men do stichting van rneet clan ééne nienwe gemeente binneri weinige jaren to
gemoet zion. Onder dozen Ring kondon wij rnoeijelijk meer gemeonton plaatsen.
Onder den naam van Tulbagld zijn 9 gomeenten tot eon vierden Ring gevormd nit den
Ring van Tnlbagh en dien van Swellendarn.
Dv Ring van Swellenclain blijft older dien iaaam zarnengestold nit zeven gorneenten, van
welke er, onder andere, twee nog zoo nitgestrekt on rijk in ledeutal zijo, dat de stichting van eene
of meer nieuwe gomeenten in dezen Ring, in don tijd van oenige jaren, kan worden vorwacht.
Terwiji do zoscle en de zevende Ring, die van Beaufort en George, nagenoeg onverauderd
blijven, is die van Graaff-Reinet in tweeën gedoold, to weten, de Ring van Graa~-Retnet, met acht
gemeenten, waaronder drie nit den Ring van Albanie, die door den spoorweg nader tot Graaff
Reinet en tot elkandor zijn gebragt; en cie Ring van Golesberg, waartoe do twee gemeen ten nit
Grikwaland West zullen behooren, het getal tot dat van acht gemeenten opvoerende, met
hot vooruit.zigt van spoedige toevoeging van 2 of meer nieuwo gemeenten tot dezen Ring.
Dc Ring van Albanie zal dan nit 8, en die van Burgersdorp nit 10 gemeenten bestaan.
Bij hot bovenstanude wonscht uwo Corn missio nag dit to voegen, dat zij do onderseheidene
Ringen, naar den afstand waarop zij van do Kaapstad zija gelegen, heeft geraugschikt; dat zij
do namen van sommige nienwe Ringen heeft ontleend nan don naam van do oudste gemeente in
zoodanig Ringsressort; en dat zij do gemeenten in ciken Ring in volgordo naar ouderdom heel i
geplaatst.
~EDEN DEE COMMISSIE.

J. H. Neethliug
E. Z. J. do Beer
W. Murray
A. A. Louw
C. Murray
W. A. Joubort
~.

Hofmeyr

W. Robertson (in do mindorheid)

W. A. Krige
A. H. Hofnieyr
P. J. G. do Vos

W. Corinack
A. Roux (kan zich niet geheci vercenigen
met hot versiag)
G. W. Stegmann
C. W. btegmaiiu, june

van 1S~(tUjk31ad.

1. hcu~,stad
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Stellenboscli
Somerset y~rQst
D’USban
Wynberg
Franschlioek
Simonsstad
St. Stephens
Philadelphia
Groenepunt

,..

...

...

...

...

...

..

.,.

•..

...
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;..

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
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...

...

...

...

...

...

...

...

..

...

...

...

...

...

...

LEDEN.

7,292
1,010
280
350
800
487
258
592
235
—

11,304

IT.—Rtn~j Van Paart.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Paa ri
Zwartlaud
Piquetbcrg
Wellington
Hop’fleld
flarling
Riebeek West
Noorder 1?aarl
Riebeekskasteel
Morreesburg, zegge

1,350
1,550
1,50)
1,100
450
350
512
253
400
8,111

IiI.—i?~1ng ucnc Glanu’flliain.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Clanwilliam
Calvinia
Namaqualand
SutherlancI
Troe Troo
Oalvinia II.
Ainandelboom, zegge

950
1,000
(150
671
450
250
400
.4 ‘-~~F, ~)

/

IV.—J1’iny van Titlbciglc.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tuilbagh
Caledon
Worcester
Robertson
Montagu
Ceres
Villiersdorp
Porterville
Gondini

470
900
1,050
80.0
900
730
300
374

151
5,675

TT._Bing van Swcllcnclam.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Swellen dam
Riversclale
Bredasdorp
Napier...
liadismith
Heidelberg
Barrydale, zegge

1,100
1,100
906
850
1,300

602
300
—

VL—7?iny van Bc’aufoit.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bee ufort
Victoria West
Richmond
Prins Albert
Frasersburg
1~iurreysbuig
7. Carnarvon

1,120
850
759
1,200

~00
520
600

6,218

vcni (icw1je.
1. Gooig...
2 J\Jos~e1~~~j
I~nysua
4-. Oudtshoorn
5. Wi11owrnoor~
6. Uiiiond~i0
7. Calitzdorp
~.

,..

..,

•..

.

...

...

••.

~..

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

.••

...

1,170
830
527
1,850
900
935
728

...
,..

...

...

...

...
...

...

.•~

•..

—

6,940

VIIL—ThI~~ van Gtaa/f.llc~~nci.
1.
2.
3.
4-.
5.
Ci.
7.
8.

Graaff-Rejnet
Uitenllao’e
il urn ausclorp
Abprcleon

1,440
950
1,080
707
800
437
378
250

JansenviJie

P1arston
$Lcytlorvj11~
Nieuw Bethesda, zegge

—

6,042

van Øulesberg.
I Colosber~
2. J\[iddellinrg
.

U.

-1-.
5.
(i.
7.
8.
9.

551

l1OO~)StUd

-~

1 laflOvel
i’liilipsto~u
Bitstcjw~
P-iesk~
Himberlcy
flu Toit’~ Pan

755
503
010
722
750
750
420
5,057
can

Ci Oil Lyndon
A11)anje
$oinei set Oost
Stockenstro~
Alexandria
Gicykerk
Maclean
Victoria en Peddj0
.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A lOan Ic.

-

-.

...

...

...

793
346

...

1,158
220
570
290
500
395
4,272

XT.—~1?iIng van ThlgcrsJoip.
:1.

Crallock

‘3

l3urgc-rsdoip
Aliwal ~oord
Q neon st o wri
flordrecht
Lady Grey
Tarkas tad
Barkly...
Steynsburg
I~ia raish U rg

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1 1

~•.

935
175
000

474
800
571
350
411

V ER GEL M KEN D E STAT I ST E K.
Do Synode heeft den ondergoteokende opgedragen, jaarlijks na
In sommigo gemeonton zijn bij hot Opvoedingsfondg do heffl2igest
afloop der Rings. en Synodalo Vergaderingen, eono vergelijkende ingeslofen zonder specificatie van do collecten.
statistieko opgaaf in bet officieele orgaan der kork to doon publiceeren.
Andore gomeenton dragon, behalve do gonoemde collecten voor de
(Art. 80, f.)
Zendingszaak, nog bij tot onderhond van eene plaatselijke Zending,
Door do vertraagde toezending van verscheidono noodige stukken, bljv. Caledon £180, Richmond £125, Victoria West £220, Mtirrays..
maar meer nog van woge do onvolledigheid dor opgaven, is bet hem bnrg £200, Glen Lynden £48 on vrijo woning, ens. Niet bij alien van
niet mogelijk geweest, do horn opgeiegdo taak in hot eorsto jaar, na do genoemden is het echfer duidelijk, of die bijdragen geregeld ale
de laatsto Synode, ten uitvoor te brengen,
jaren geschieden.
Hij riehtte dorhalve omtrent twee maandon v~≤r do RingsvorSommigen noemen niet op de sommen, door Bazaars als andersz ins
gaderingen van 1878 eon vriendolijk verzoek aan do Brooders Leoraron, bijoengebrachf, terwijl die bij do opgavon van andero gemoenten inbe~
om, samen met do documenten voor den Ring vereischt, to willon grepon zijn.
inleveren eene opgaaf voigons specificatio, door hem nan do hand gegeNiet weinigon sluiten do bijdragen voor hot salaris van den derden
von, verdeeld in f woo vakkon, S~u Personeel, het tweedo F5eantjeel.
Professor in bij de opgaven voor hot Sonainarium Fonds, hetgeen bij
Slechts £lrie-en.~wantig nit do vier-entac7~tfg gemeenten waren zoo do anderen niot geschiedt.
vriendelijk om ann zijn verzook gehoor to goven. Eeno aigomoene
Door Séno gerneento wordt ook genoernd do contribntjo tot hot
opgaaf to doen, word daardoor onmogelijk.
meubiloeren van hot Sorninarium-gebouw.
Hetgeen hij nu geoft, is getrokken nit do Versiagen van do RingsVan eenige gemeenten onthroken opgaven. Zoo is hot totaal
vergaderingen van 1879, en is zooveel als hij in stoat is to geven,
niet overal zuiver. Van Tulbagh, Worcester, Namaqualaud, Uiten
Do volgordo der gemeenten word in acht genomon naar dat zij hage~ Glen Lyndon, geldt hot totaal sleolits van twee jaren. Van
onder do acht Ringen sorteeren. Zoo valt metóón in hot oog do rer- Maclean en do in 1878 gestichte gemeonten slechts van é5n jaar.
houding van ziele~. en ledental tot bet getal cler gemeente~ in elken Ring.
Vcr~cheidene gemeenten hebben groote sommen besteed nan de
Evenzoo blijkt ook do vcrhouding van do verscheidene Ringen tot stichting van scholen, waarvan in dit Vorsiag geene melding gemaakt
elkander, wat de bijdragon betreft,
wordt.
Na do gewone opgaaf van hot getal z~elen, lede~, ~ecZoopten, ann.
Uit bet geheel van do opgaven blijkt dat in hot jaar 1879 do Neder
genomene~, ijelluwclcii, in bet laatste jaar, worden do vrijwillige bijdragen dnitsche Gereformeerde Kerk binnen do Kaapkoionie bestaan heeft
gedurendo hetzeifclo tijdvak opgegeven, voor de ZencZing (Binnon- en nit 87 gemeenten met 166,372 zielen en 67,254 loden, door welke in
Buitenlandscb), het Tlieol. Bem~narjurn en het Opuoed~ngsfr,i(lg.
do laatste 3 jaren ann vrijwillige bijdragen (voor zooverro opge2even)
Hot totaal van do bijdranen van olko gemeente gedurende do laatste voorde Zendingzaak, hot Theologisch Seminarium en hot Fonds tot
drie jaren wordt genoemd, orndat er con vrij groot versohil bestaat, ~ on Onderwljzeregsen opgebracht word do
(bij vole gomeenten) in do bijdragen van bet eeoc en andere jaar, Cfl
Verdero vergelijk~ngon meent do ondergeteokonde hier niet to
men door do opsomming van drie jaron eon juistor deukbeeid krijgt van moeten maken.
hetgeen door iedere gemeento gedaan wordt voor genoemde doeleindon.
Do opgaaf, hoewel gebrekkig, sal, hoopt hij, ann loden van do
Jiaarna wordt versing gedaan van do l~e~ingen voor liet s~i~a~ Synode, the belangsteiien in do statistiek aanleiding geven tot hot
on hot Pretlikanten Weduwen Funds geduronde bet iaatste jaar.
doen van eon of auder degelijk voorstol over doze sank.
Juistheid en voliedigheid ontbrekou Nj de opgaaf van do vrij~
A. D. LfiCKHOFF,
wllllgb]Jdragee,
Kaapstad, 9 Juli 1880,
Archivarius Synodi.
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Kaapstad
Stellenboech
Paarl
Somerset West
D’Urban
Wijnberg
WellingtOn
FianschhOek
Simonsstad
St. Stephens
Philadelphia
Noorder Paarl

11.—RING

~1

Paren. £ s. d.
7292
1010
1350
280
360
800
1100
487
258
593
230
512

187
GB
96
31
64
75
89
46
29
55
18
54

121
48
62
25
35
44
58
27
13
46
19
22

29811

14272

812

520

212

129
22
80
25
92
65

287

1564
470
1050
950
1500
1000
650
500
450
730
695
350
253
450
250
374
151

30974

11387

3000
1700

£ s. d.

168 9 0 23 1 10
101 0 7 21 0 0
31 16 107 35 1 0
143
1 10 0
180
016 6
900 18 0 0
178 3 0 34 4 6
400
56 3 0
330
120
200
25 9 0
200
1 10 0
6 10 10
662

£

s. d.

28 7 10
12 14 0
9 19 6
110
0 18 0
8 15 6
17 14 3
500

1 19

6

180
1 10 0
300

£

s. d.

598 10
565 1
279 9
11 18
12 6
133 7
782 3
25819
19 15
71 10
30 11
111 1

8
1
5
11
7
9
87
7
8
10
6
5

8 ~97 12

2874 16

210

58
21
52
42
10

36
9
25
20
43
44
14
17
14
11
21
4

13

3

000

18
17
7

8
7

000
417 10

6

3
1

000
220

1385

702

280

1100
850

95
110

63
104

4000
2000
1800

1100
906
850

196
60
86

107
44

25
26
57
10

15 0
5416
13 5
13 3

19

13

0 0

1660

1300

156

17

14

0

3241
900
2089
4000
4500
6000
1450
1000
900
1492
1523
800
512
1000
750

530

43
117
116
193
155
90
109
58
75
80
24
16
27
32
28
10

45

3 7
14 5
57 5
2 7
27 5
1410
2 0
1 2
0 0
0 0
0 0
110

0
6
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 4 1
14 5 6
57 5 8
266
27 5 0
0 0 0
260
113 47
000
000
000
0 0 0
000
000
1011 0
000
11510

10 0 0
14 9 0
15 0 0
670
2 2 0
1217 0
000

517 0
000
000
000
2:0 0
000
000
10 0 0
000
0 0 0

10 7 0
2~14 3
10 0 0
000
11 4 10
8 3 10
3 14 0
200
000
000
000
170
000

000
2 13 4
110
3 11 0

127 5 4
65 12 97
282 19 2
27 12 4
128 7 6
106 17 6
13 2 0
19 18 8
000
000
000
16 0 6
150
000
55 12 5
110
7 8 10
853

3

31. Caledon
32. Riveredalo
33. Bredasdorp
84. Napier
35, ]~adismi1h

,

~,.
•

,
•

..,

51
80

0
5
0
0
0

10

0

0

700
11 8 0

33

0

0

2 16 0
826

1715 0
910 0
11 8 0
110 0
512 0
10 50

6 8 0
4 9 1
1412 0
6 6 0
0 0 0
11 1 0

~.

90 6 0
5 12 6
28 14 0
000
117 6
7 10 0
5 12 5

1 17 6
1 17 6
000
000
3 15 0
147

6

3

0

976
29 13 3
3 15 0
13 7 3
11 9 0
35 9 0
13 1 9 ,430
1 19 6
24 3 0
140
26 1 3
080
15 11 0
710 0
12 17 0
000
815 6
840
25 6 3
5 16 6
15 19 6
080
4 17 3
000
499
000
2 16 3
2 1 6
11 8 3
040
12 0 6
000
0 18 0

71256 14

9

56 10

25 2
30 0
32 17
20 3

0
0
0
6
6
9

016 0
315 0
1713 0
213 6
000
050

VAN SWELLENDA~I.

80. Swellendam,

£

£ s. d.
63 8 6
38 14 0
43 15 3
900
13 18 0
20 7 3
40 5 9
12 12 0
753
16 1 0
950
23 0 0

VAN TULBAGLI.

14. Tulbagh
15. Worcester
16. Clanwilliam...
17. Piketberg
18. Calvinia
19. Namaqualand
20. Hopefield
21. Darling
22. Cores
23. Sutherland
24. Riebeek West
25. RiebeelsskasteOl
26. Troo Troe (1877)
27. Calvinia II
28. Porterviile (1879)
29. Goudinie (1879)
111.—RING

£ s. d.

89 10 2 10
12 105 3 6
24 31 16 10?~
100
5
0 10 0
5
23 10 0 0
12 77 8 0
7 39 2 10
250
5
544
19
1 10 0
9 35 19 2

13000
1848
2700
650
1200
,..
2300
2300
1149
641
2452
530
1041

13. Zwarttand

PIIEDIIEAN
TEN
WEDU WEE
COEDS.

SYNODALE
COEDS.

N

~

1.—RING vi~ KAAPCTAD.
1.
2.
3.
4.
5.
El.
7.
8.
9.
10.
ii.
12.

IIUUIENL.
TETEOL.
01’VOEOINGS TOTAAL IN
ZENDING. SITMiNARIU~II
FONDS.
DRIE JAIIEN.

28810 8
18015117
110 9 6
13418 0
4216 3
4316 0

15

2

23 14

6

Paren. ~ a. ci.
86.Robertson ...
87. Montagu ...
88. Heidelberg ...
39. Villiersdorp...
IV.—RIN0

800
900
602
300

116
127
81
24

61
42
3?
15

29
11
9
3

20554

8768

1051

604

206

2983
1302
1200
1927
•
1252
1657
1140
...2170
•..1300
442

1414
561
536
755
553
707
437
860
610
187

146
65
64
161
77
124
59
114
100
19

48
45
42
54
50
47
27
69
61.
14

18
18
16
16
14
24
14
ii
12

15373

6620

929

457

143

2617
2742
1652
973
770
2750
1370
1500
807
900
1003

880
1158
793
373
223
1075
575
500
275
380
378

109
131
Oo
37
21
116
69
58
46
31
86

34
64
s~
22
7
73
35
21
21
29
18

30
26
20
5
8
29
12
8
10
3

17084

6610

735

380

151

3000
1800
...1610
...
5000
...
1000
...
1091
...
2000
...
1789
1500

1120
750
759
1200
500
528
650
722
500

(~)

130
124
78
145
83
52
152
85
103
43

45
51
37
53
22
28
55
18
42
22

22
18
10
44
16
14
18
9
12
9

6729

995

373

172

...

...

...

...

...

...

...

4311
34 11
32 8
1 18

6~
7
0
0

£ a. ci.
63 0 1
40 2 0
21 8 0
1 2 0

~ a. ci.
014
13 10
10 4
0 0

0
0

5
0

~ a. ci.
915
5 0
7 17
2 5

5
0
2
0

~Q
a. ci.
£ a.
25818 8~ 22 8
303 17 5~ 23 17
160 2 3-~ 19 0
17 3 0
52
1541

6 l1~217

ci.
6
9
3
9

~2 s. ci.
040
000
117 0
117 6

9

0

29

38 14
19 5
15 19
29 16
16 2
2415
8 10
23 17
23 5
7 17

3
6
9
0
3
3
0
0
0
0

11 17 0
13 14 0
13 14 6
1 17 6
9 15 6
1113 0
080
2 13 0
686
000

3

72

5

0

VAN GRAAFI’-RESNET.

40. Graaff-Reinet
41. Colesborg
42. Middelburg
43.Honpstad
44. Hanover
45. Aberdeen
46. Pearston
47.Jansenvil!e
48.Phulipstown
49. Bethesda (1879)
V.—RiNG
~0.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

2000
2200
1544
650

...

,

•

,
..,

•..

16 14 0
20 7 11
0 0 0
35 0 1
3 5 3~
2 11 9~
1 7 7-i000
12100
0 0 0

12 17 3 18 0 0
10 7 0 17 0 0
5 0 0
4 13 5
4319 71 2013 6
3 3 6~ 13 10 2
2 0 1~ 3 11 0
1 9 6 11 5 3
1013 1~13 30
3126 17100
0 0 0
0 0 0

13 18 11
10 0 0
3 14 10
119 3
3 4 4
3 17 1
1 10 9
312
319
0 0 0

157 19 7
128 4 6-~
65 7 3~
23015 2~
51 2 2
33 15 7~
31 4 1~
561710~
8903
0 0 0
844

6

8~ 208

2

2

0

VAN ALBANJE.

Uitenhage
Somerset Oost
Glen Lynden
...
Albanie
...
Stockenatrom
•.
Humansdorp
...
Alexandria .,,
...
Maclean
...
...
Grey Kerk ...
...
Victoria and Peddie
Steytlerville
...

VI.—RJNG

.,

...
...
...
...
•..
...
•..

...
...
...

...

12
6
7
2
2
3
5
1
2
0
1

15
15
16
1
0
6
10
10
11)
13
18

0
0
0
3
0
0
0
0
0
6
0

12
74
10
2
2
3
3
2
6
2
1

15
4
0
7
10
6
4
0
12
3
18

0
0
0
6
0
0
0
0
3
4
0

13 17
20 11
8 3
3 1
2 0
3 4
3 2
3 0
3 0
0 0
4 8

5
0
2
3
0
0
3
0
0
0
0

14 19
6 10
12 6
5 5
1 13
2 5
5 1
1 0
1 17
0 10
3 10

7
0
0
0
6
0
0
0
6
0
0

137
244
56
30
41
36
104
7
29
4

12
15
5
11
15
18
12
10
8
3
24 11

721

3

7
7
5
4
0
0
6
0
3
4
0

21 0 6
37 3 9
28 19 3
959
359
21 19 3
16 10 6
11 12 0
10 15 3
13 13 3
330

0 180

8

3

22 12 6
23 2 0
250
646
000
5 12 6
7 14 0
000
040
000
000
67 15

0

VAN BEABBORT.

61. Boanfort West;
..
62. Victoria West
63.Richmond,..
64. Prins Albert
65. Fraserburg ...
,.,
66. Murraysburg
.,,
67. Carnarvon ...
68. Britstown (1877) ..,
69. Prieska (1878)
...
70. Amandelboom (1878)

•~,

(?)
18790

10 0 0
0 9 0
634~
83 3 10
8 13 7
23 12 9~
8 2 0
10 11 5
0 0 0
5 2 6

42 8 0 16 5 0
5 0 0 325 16 9
0 2 3 15 0 0
3 1 9
43 19 6
550~- 3136
1134k 4540
5 12 3
9 2 9 10 6 2 174 5 2
12 14 0
3 15 9
3 18 6
79 6 8
84 14 0 14 17 9~ 2 11 1~ 272 14 8
5 0 0
3 0 3
3 14 3
70 15 4
31 19 2
8 12 6
6 3 0
90 7 4
0 0 0
3 0 0
0 0 0
3 0 0
6 17 3
4 1 0
7 7 0
23 7 9
1128 17

30 15 9
21 13 6
21 18 6
29 19 6
21 1 3
17 10 6
18 11 6
1410 6
789
12 5 0

2 195 14

9

4 14 0
646
21 4 6
32 17 6
7 18 0
13 6 6
080
5 12 6
000
000
92

6

6

~.

GENEENTE.
N

C

~N

N
(0

-~
“(

N
N
(0

O3INNTNL,
ZENDING.

Paran. £ a. ci.
VII.—RING

73. lcnvsna

Oucitahoorn

...

...

...

...

,..

..,

...

...

...

...

,..

...

.,.

.,.

...

•,.

...

,..

...

...

Willowmore

Uniondale
Calitzdorp

PRErnKA(
TEN
WEDTJWEN
PONDS.

a. 6.

~ a. ci.

£ a. 6.

20 19 6
14 8 0
933
43 2 0
24 0 3
16 3 0
18 18 9

411 0
080
1 17 6
296
1 19 6

NUITENL,
TITEOL.
OPVOEDINGS TOTAAL TN
ZENDING, SENINAIDUN
PONDS.
DRIE JAREN.

~0 a. 6,

£ a. 6.

£ a. 6.

£

11801000

720

7216

300
200

22153
200

VAN GEORGE.

71. George
72. Mosse]baai
74.
75.
76.
77.

SYNOD&LE
PONDS.

~

3200
2300
1000
4400
2700
2650
1811

1170
820
500
1900
998
935
838

130
88
64
261
125
125
113

27
47
27
125
99
38
51

26
10
17
61
19
21
17

18001

7181

912

434

180

2900

1130

142

78

18

2350
968
2045
1520
1087

925
441
794
062
474

165
56
103
108
79

54
4
20
50
36

25
7
16
27
17

1600
1527

635

69
105

32
50

19
11

1000
200
000

30 1910
6727
0 31
2 2 0

000
000

000
000

8 3 0 13 11 3
3131~139
750
811 6
216 0
5 5 0

611 6 110 3 10
110273412
312 2
631607
110 0
2513 6

12 1 0
000

1

9

2.3

9120198104
403
8005

33 12
25 1

3
9

310
210
419

6 17

0

13 15

3

11 9 0
10 7 0
3 15 0
000
7 10 0
3 15 0
13 2 6
000
256
1 17 6

37

330 11

147

6 6

VIII.—RING VAN BURGERSDORP.
78.
79.
80.
81.
82.
83,

EJradock
...
Burgeradorp...
Aliwal Noord
Queenstown...
Dordreoht ...
Lady Grey ...

84. Tarkastad
85. Barkly
86. Steynsburg
87. Maraisburg

...

...

...

...

...

...

•,.

,,,

.,.

...

...

..,

,,,

,..

...

...

...

...

...

...

...

...

..,

...

571

344

700
1022

411

46
48

23
21

12
12

15725

5687

921

374

164

1851
3127
3 0
310
2 5

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
W.

Zielen
Ileden
Gedoopt in het laa4ste jaar
Aangenomen
do.
In het huwelijk bevestigd do,
Avondmaalgangers do.
Kinderen in de Zondagsehool do.
Ouderlingen.
Diakenen.
Godsdienst-onderwijzers
Onderwijzers
Zondagsehool-onderwijzers
Zon~agschoo1-onderwij zeressen.
IL FINANTIENL.—EIJDP~AGEN TOT

1. Salaris van den Leeraar
2.
,,
,,
Koster
3, ,,
,,
Orgelist

3
1
2

0
7
5

6
6
0

900
1349
410
2 9
810

9
3
0

6
0
0

3311
2416
2214

3
3
8

400
83107
1160

2100
6109
8247746
000
100

369
2180
1180

5530
6966
1560

350
948

304~415
1013
3100

334
254

331277
57161

Ret volgende is de opgaaf, om welke in 1878 gevraagd werd
I, rNRSONEEL.—’GETAL:

6
1)
0

1851
331

590 17

17

15 8 9
18 9 3
15 3 3
18 18 3
12 10 9
12 16 9
172 13

3

54

2

:—

4. Onderhoud der Armen

5. Ondersteuning van Seholen
6. Bouwen van eene Kerk
7.
,,
,,
Pastorie
8. Reparatien aau Kerkelijke eigendommen

9. Zendingszaak:
cc. Binnenlandsch
b. Buitenlandsch
c. Plaatselijk

10. Theologiseh Seminarium
11.
12.
13.
14.
15.

Normaalschool
Synodaal Opvoedingsfonds
Synodaal Foods
Predikanten Weduwen do.
,,
Pensioen do

16. Sustentatie
do.
Waar Zendingsgemeenten zijn verzoekt hij afzonderlljke opgaaf.
A. D. LÜOKHOPF, Archivarius Synodi.

0

REPERTORIUM SYNODALE
OF

REGISTER DER SYNODALE ACTEN
DEE

~

~i~1t

VAN 1824 TOT 1881.
N.B.—De Romeinsehe cijfers I, II, III, enz., staan voor eerste, tweecle, derde, Synode, enz.—De pagina’~ der
eersto zeven Svnodes loopen door van 1 tot 295..—.De elfde Synode ward gehouden deels in 1867 doels in 1870
voor bet gedeolte dat in ‘67 gobouden werd staat or “ (67),” daar beider paginas bij 1 beginueu.—.Onder Lit. D
bij “Dr.” A B enz. staan aangeteekeud zaken waarin Predjkanten prominent betrokken zijn.

A

Appêl.zakon voor de Synode :—
—
E
VII;
8, 9,18, 19
Aankomende Predikanten dienen bij Actuarius getuig.
—
N SG Foord,
Vos envanRichmond;
J C Faure; IX:
8, 23
sehriften in , III; 75
—
Maapstadscho Rings Commissie re afseheiding
Aanneming van Lidmaten; IX; 65; XIV: 47
1 van Villiersdorp van Fransehehoek IX: 8, 31
Acte van Admissie voor Zendelingen; II : 48
—
Qmestor van Ring van Beaufort , XI: 46
—
Besohuldiging; vorm van XI: 66
van Kerkerand van Willowmoore tegen ui~
—
Legitimatie; verklaring in III: 64
spraak van do Synodale Commissie; XI: 52
—
Onderteekoning voor Predikanten; XI: 51; 61
—
Ds W A Krige togen dito re schuldbewijzen;
—
Ordening voor Zendelingon; XI: 74
XI: 53
Actuarius Synodi; benoemd ; II: 41
Kerkeraad van Durban tegen den Ring van
—
—
~C50 toegekend voor eon klerk; VIII; 53
Kaapstod; XII : 30
—
—
Da J C Berrang~ de eerste; later Dr P
—
ICerkeraad van Richmond tegen Ring van
E Faure IV: 88 en Dr A Faure V: 115
Groaff-Reinot; XII: 80
—
—
plichten van V: 56
—
in Burgers en ICotzé.zaak (vkl Sub 1? em K
—
—
Dr A Faure treedt af en Ds A Murray,
zoak)
jr. benoenjd in 1867, XI: 0
—
Noordor Paarl r~ p p Foads; XIV: 32, 50
—
Ds A Murray, jr., troedt af on Ds A D
—
Sterkstroonb oprichting van gemeento; XIV:
Luckhoffbenoemd XIII: 6, 7
32, 59
Admissie Examen ~ Reglement op IX: 80
Atteston; IX : 55
—
wet van kandjdaten tot verwachtwordt Avondmaal moot san alle loden zondgr aauzi”n de~ per~
X: 136
mona to gelijk bodiond worden; III : 71
—
—
wijze van afneming; XIII; 26; XIV: 42
—
—
voordeelen van B A en M A graad bij
B
bet afleggen er van XIII: 24, 25
—
—
wegens do zitting der Synodo uitge- Begraafplaatsen der gemeente; XIV: 28
steld; XIV : 31
Begrafenja Formulier; XI: 38, XIII: 45, XIV: 40
—
—
in den Vrijstaat orkond ; XIV: 53
Belijdeniaschriften, in ‘t Engelsch, XI : 47
—
van Rechtsgoleordeu bij bebandeling jvan zaken
—
—
aantoekeningen bij; XIV: 27
voor do Synode; X: 167
Bemoeiing met zaken van eon ambtsbroeder (voorstol van
Adjournement van Synode sine die; X: 106 -109
Ds P Naude); X: 26
—
—
—
in 1867: XI: 9-11
—
met zaken der Kerk door Rogeering; X: 50
Advies van Rechtsgeleerdon in Synodale zaak; X: 167 Bepalingen voor Kerkeraden; V: 145
Afgescheidene gemeento van Tulbagh, VII: 266, 292
Boroep, (zie “Appel”;
Afgevaardigden, in 1867 niet versehenen, zitten in do Beroeping van Predikanten; V: 132, XI: 61
geacijournoerde Vorgadering; XI: 5
Beroepsbrief; vorm van XI: 31
Afschaffing van plaatsen van distinctie; III: 64
Beschrijvingspunten moeton zija in vorm waarin z~j nioeteu
—
—
Examon voor do Haagscho Commissie;
opgonomon worden in W~tboek; XII: 7
VIII: 38, 49
Bes3hrijvingspunten vroeger door hot Gouvernemeut good.
Ap~èl; recht van bij afwijzing op “Colloquium Doc~um~”:
gekeurd; II: 31
X: 130
Beschuldigingen der afgescheidenon; XI: 47
Appêt.zaken voor do Synodo :—
Beurzen voorminvermogende Theol Studenton voorgest&d;
—
van Ds Shaud tegon toelating van Ds H A
VIII: 27, XIII: 61
Moorrees tot do Rings-~ergaderjug; V : Bevestiging van Kerkeraden; X[: 33
115, 119, 129, 135-140, 160
—
—
Gomeonteloden; XIV: 40

2
Bezoek~naar uitgewekenen; Rapt. door Pa Krige, VII: 272 Burgers’ Zask (sb ook c’~0&~ en Burgers’ eaaZ?’)~
—
Di. A Murray, sen., en Albertiju
—
X: 61 X: 152 (Specisbe Commissie)
ale commissie aangesteld; VII:
—
Commissie sangesteld; X: 154
273
—
govoelen van Advokaten der Synodale Corn
Bezwaren tegen De AFaure over sun Eerw’s precliking in
missie; XL: 5
bet Z A Gesticht; V: 175
—
met ICotzó-zaak gelijk te behandelen ; XI: 6
—
van Vs H A Moorrees over de X Geboden; V: 178
—
diseussie or over; XI: 6•16
—
tegen sitting van Proponent Meiring; X: 5
—
—
Professoren in Synode; X: 6
C
—
tegen Foamulieren (van Ps Burgers); X: 86
—
van zekere leden die onder de geuxeente Philips. CateohisatiSu ; Leerboeken bij de X: 159
town warden gebracht; XII: 31
Cateohismus preeken; X: 84 (zie Kotzé.zaak)
—
omtrent Weteartikelen die niet der Synode voor Censuur; waar zijn leden censurabol?~XIV: 29
gelezen en door de Modoratoren ondorteekend Census; Iferkelijke IX: 17, 7~’
warden; XII: 41
Collecte your Opvoedings-zaak; VI: 239
Biddeg voor de Synode; IX: 30
Colloquium Docturn; X: 59, 60; XI: 60, 61
—
Petitie can den Gouverneur om; XIV: 39
—
—
reoht van Appel bij afwijzing; XI: 62
Biduur Synodeal; IV: 88 en later
Commissarissen Politiek; I: 1, 17; II: 30
Bisschop van Natal,—zijn titel,—IX: 29
—
—
afgeschaft; VII: 251
—
Gray; correspdndentie met XI: 29, 68, 78
—
—
word en lastig; V: 125
Bijbel in Scholen; X: 164
—
—
bezwaren tegen; V: 131
Blanken en KIeur1in~en in één Kerkgebouw ;IX: 59, 60
—
—
Sir 3 Truter’s decharge over go
Boekvereeniging; IX: 47
schillen van Kaapstadsohe Ker..
Bouw van Nieuwo Kork can de Kaapstad; VI: 235
keraed mat do gomeento; V: 128
Brieven :—
Commissie, Rechts; X: 12; XI: 20
Brief van Dr Adamson over Opvoeding; VI: 237
—
van Bevisie der Wetton ; V: 121, 179; VI:
— can
bet Gouvernement, over Sabbats-ordonnantie;
159, 197; XI: 21, 30; XII: 47, 48, 55, 56-59:
II: 35
62-70; XIV: 35
— van Tulbagh en Worcester, over verplaatsing van d~
—
tar bevordering) van Evangelie-kennis; VIII
vergaderpicats des Rings; VII: 252, 204
269
— van Zeekoerivier, &c., kiagende over Predikant en
—
Synodale, is zuj Hof van Appél of niet? IX: 31
Kerkeraad van Coiesberg; VII: 252
—
over Ordonnantie; XI: S
— van Eerw Harcieland; VII: 26
—
over Bceken van Ex-Qucestor (Dr A Faure)
van Fransche Zendelingen; IX: 11, 45
XI: 81
— van Moderator van PresbyteriunzvanVrije Sohotsohe
voor Examen van Proponenten IX: 79; X:
Kerk in Kafferland; IX: 12
73, ens. Secundi: XIV: 68
— van nitnoodigiag naar de Transvaal; IX: 44
—
van B~zigbedon; XI: 82, ens
— van Dr Ayliff; IX: 74
—
in Tuchtzaken; wat zii doen moat en mag.
— van Stellenbosch over kweekscbool gebouwen ; IX: 77
XI: 67
— van Predikant van Caledon, over
inlij sing van go—
over Vereeniging van Presbyteriaansohe Ker—
meente van kleurlingen; IX: 78
ken; X: 13
— van Vrije Scbotsche Kerk in Kafferland ; X: 33
—
ter onderhandeling met Bisachop Gray van do
— can Afgescheidene Kerk ; X: 65, 97
Engelsehe Kerk; XI: 75
— can Vrije Kerk inKefferland ; X: 79
over bet Ponsioan Fonds; XI: 78
— van Tranavaalschen Ring; X: 118
—
van Advies in Kerkbouw; XI: 50; XIV: 24
— ann
—
—
X: 135
—
tot vermeerdoring van gemeenton, XII: 12 14
— van Dr Adamson; X; 143
XIV: 2S
— van Vs Morgan, over Huwelijks LicentiSn ; X: 146
—
om Wet op bet Predikam~ten Weduwenfonds
— van L Rijnhard, over weigering van Poop; X: 151
na te zien; XII: 50
— van Ouderling Viljoen van Hanover; X: 152
—
Itosten van, betaald door belanghebbenden;
— tegen aanmijgingen van Eerw Beijers; X: 157, 164
IV: 95
— can Ouderliogen en Oud-ouderlingen der Kerk, X:
—
over do Dronkenachap; XIII: 66; XIV:
165’
31, 52
— nit de Transvaal, XI: 24
—
Finantieele; XIV: 42, 75, 77
— nit den Vrijstaat; XI: 24
—
ter Tegemoelkoming van Hulpbehoevende
— uit Natal ; XI: 25
Jongelingen; XIV: 73, 76
— aen den Ex-Actuarius; XI: 27
Constitutie der Synode, verandering in; IX: 29, 65.68
— aan Vrije gemeente van Hanover ; X: 28
70-79; X: 40
— can den Bisachop Gray der Engolsehe Kerk; XI: Consulentsehappon ingestold; II: 34
29, 68, 78
Consulent; bedanking your beroep, staaade do Vergade..
— van Fransohe Zendelingen; XI: 32, 84, 45
ring, XIV: 23
— nit Aliwal Noord (niet gelezen) XI: 32
C~adock en Maraisburg bij Ring van Burgersdorp gevoegd;
— van Ds Cachet , XI: 39
XIII: 14, 15
— van drie Rhijnscho Zendelingen; XI: 40
Credentialen van Pa P B Faure, van Wijnberg, objectie
Broederlijk Onderhoud; X : 7, 20, 25, 36, 48, 65, 83, 131,
tegen; IV: 85
148; XI: 58, ens., XII : 7 enz., XIII: 9, 18;
—
van Pa J J Kotz~, Pz., van Darling, objectie
X1V : 9 etz
tegen ; XI: 5 (‘67)
Broederlijke Samenkomst met Leeraren van andere Kerk—
‘van Do T Burgers, van Hanover, objectie
genootscheppeu ; XIV: 63
tegen ; XI : 5 (‘67)
Buitengewone Acuneming; II : 33
—
van Professor Hofmeijr (Ouderling van Stel.
Buitentijds ~Irouwen ; XI: 41
lonbosch); XI: 5 (‘67)

3
Credentialen van Victoria West XIIT: 13
Dominus (Do) :—
Curatoren aangesteld over Kaapsche Studenten in Hol
—
Heijns (Pr), objectie tegen rune zitting; Vt
land; IX: 79
US
—
van hot TIieol Seminarium, Reglement voor;
—
Hofmeijr N 3, beroepen ale Professor nan bet
X: 91
Theol Seminarium; IX: 58
—
(Prof en Ouderling van Stellenboech)
—
hebbende ‘t recht Professoren in hun nmbt te
objectio tegen rune credentialen; XI:
sehorsen; Xl: 63
15, 67
D
—
—
S (Dr) ingewikkelde klagte tegen hem
door Do S P Naudd re Beroep to
Daggelden van Afgevaardigden, ook voor Zonclag; IX: 81
Burgersdorp; X: 26, 64, 94, 101
Dale, Dr., dankbetuiging aen; X~LL65 +~LL~’
—
—
Voorstel omtrout genieente Kaapatad
Dank. en Biddog, jaarlijkLiche; XIV: 39
(Paroehiaal Stelsel); XIII; 37.39
Declaratie togen do nanmatigingen van Bissehop Gray;
—
Huet, ordening van; IX: 47
VIII: 54
—
Ko~zd, 3 3, Pr, (rio Burgers en Kotzd.zaak;
Deputatie von do Schoteche Kerk; VIII: 40; IX: 32,
—
objectie tegen credentialen van; XI:
35, 37, enz
5 (‘67)
—
van Vrijstaet, Transvaal, Natal; XI: 24, 25,
—
Oud-ouderling von Reeneri tegon hem;
28
XII: 30, 42
—
van Diamantvelden; XII: 9, 13
—
—
(Dr) en Magiatrant van Richmond;
—
van Leeroren van andero Cbristelijko Germ.
XIII: 11
ten; XIV: 26
—
Krigo, W A, Appèl tegen Synodale Commis
Diaken Kassier; instructies voor, III : 73
sic ye Schnldbewijzen; XI: 53
Doopouders; XIV: 28
—
—
bezoek near uitgewekenen; VII,: 272
Dominus (Do) :—
—
Ado moon (Dr) brief over Opvoeding; VI: 237; Do. Leibbrandt; Vraag omtrent komst van Wederdooper
Groenewoud in varbaud met Worcester coufe—
X: 143
rentie in 1860; XI: 48
—
Ayliff; brief van, IX: 74
—
Bamberger, memorie om als Prodikant ODZOi
—
Vraog, hoeverre bestoan van Wedordoopers to
Wellington eeoc vrucht 6cr Honeying is? XI~: 4$
Kerk toegelaten to wooden; VIII: 10, 18, 21,
22
— Lingen, von 6cr, beroepen als Prof. aan’t Theol Sam.;
IX: 48; bedanki IX: 48’
—
Beck; klagte tegen, VI: 2t6, 231, 232-234
—
—
wegens weigoring om de
Meining, objectie tegen zitting; ;X: 5, Ordening;
boogere Kerkelijke Ver
X: 14
gaderingen bij to wonen; — Moornees, H A, zekere uitdrukkingen van ; V: 142
VII: 268, 279, 266, 287.
—
afoebeid log to Tulbagh; VII: 266, 292
—
bezwaren tegen, over tier. Geboden; Vt 178
VIII: 29; IX: 12
—
—
kiegte tegea tweeden Ring; Vt 53
—
Beck; eanige vregeu var, XIII: 22
berwaren tegon zijne zitting; V: 115, 120,
—
Berrangé, van Richmond, klagte togen, door —
123, 140
B S Ford (rio Appélzaken)
—
Burgers, T F, klagto tegen, door Ouderling — Morgan, G., Brief over Huwelijks Licentiën
Joubert, (zie Burgers-zaak)
— Murray A (see) en Do P K Albertijn, naar do uitge
—
—
T F, van Hanover; objectie tegen
wekenen; VII: 273
zijne credentialen, XI: 5 (‘67)
— Murray, 3, beroep als Prof. aan hot
Theol Semin;
—
—
bezwaar tegen formulieren; X: 86
IX: 4$
—
—
en Prof Hofmeijr; bezwaren tegen hunne nt
—
Cachet, F Lion, Logitimetie van X: 34, 35
—
—
brief van, XI: 39
ting in Synode; X: 6
—
—
hlogte tegen hem door Avoling; X: 35 — Murray, A (Moderator) afgevaardigd naar hot Pres
byteniacasehe Concilie; XIII: 10
96, 97
—
—
klagte tegen hem door J P Korston; — Naudf, S P, ro “Orakel Spreuken” X: 30,31,33
X: 25
— Reid, klegtea tegeu Prod. van Colesberg; VIII: 10,
30-34, 42-40
—
Faure, Ahr. (Dr); bezwaren tegen hem over
zijn Eerw. prediking in Z A Ge~ticht, — Roubaix, do B H F, klagten togen; VII: 255, 265,
275-278
V : 175
—
—
Qu~stor Synodi, II: 42 ; treedt af in — — vrrzoek om van censuur ontslagen to worSen
VIII: 10,23
1867; XI: 6
—
—
£300 toegekend voor trouwe diensten; — Roux, P., verzoek ale Prod. te worSen toegelatea
VIII: 17, 18
XI: 8 (‘67)
—
Faure, P E, (Dr) tot Qu~stor Synodi be — Shand, AppSl tegen toolating van Ps H A Moorrees
tot do Ringsvergadening; V 115, 119, 129,
noemd: XI: 6 (‘67)
135, 140, 160
—
—
objectie tegea zijne credentialen ; IV: 85
—
—
Memorie om hem te vorplaatsen; VI: 196, 224
—
Gorrie, mernorie om ale Predikant onzer Kerk
230, 232, 233
toegelaten to worSen; VIII: 58
Gray, (Dr) Bieschop der Eng. Episc. Kerk— — Stegmanu, G W, teen), memorie om inlijving van Sb.
Stephens; IX: 6, 8, 21, 27, 41-43, 68, 69
brieven aan born ; XI: 29, 68, 78
—
—
gelegitimeerd; IX: 70
—
zijne nanmatigingen; VIII: 54
“9gorowski, H 3, verzoek om als Predikant — Stegmann, 3 A, verzoek om ala Prod to worden toe..
golden; IX: 7, 15, 19
onzer Kerk toegelaten te worden , IX:
— Thomson, ‘N H, golegitimeerd; IV: 87
7, 11, 22, 23
— Velden, van D, Protest tegen zijne zitting door Dr
:~ over Villiersdorp; X: 79
Heijns enDs Spijker; VIII: 12, 14, 15
•..~..i tegen hem; X: 138, 147, 148,
.,.31, 164
— Riot, van den T J, Pen oioen voor; XIV: 31, 72

4
Doopsbediening; aan Kinderen van Heidenen, X: 147
Ds. Toit, du S 3, zaak tegen; XIV: 32
—
Ouders die niet Laden ziju staan er niet
— Berrang~, 3 C, Prmses Synoth; I: 1
bij, XI: 81
— Borcberds, M.
do
II: 29
Doop en Lidmaten Registers
Herold, TJ
do
III; 57
—
Afschiiften van, XIV: 11, 40
— Spijker, J
do
IV: 84
—
in Zondioggemeenten, X: 154
— Murray, A.sen
do
V: 114
—
Vormen van, XIV: 12
— Robertson W (Dr)
do
VI; 194
Dorpen; hoe zo to stichten. XII: 55
— Faure,PE
do
VII; 250
Drietal; hoe~te worden geformeerd, XI : 63
Robertson, W (Dr)
do
VIII: 4
— Fauro,PE (Dr)
do
IX: 5
E
— Murray, A.jun
do
X: 5
— Faure, PE (Dr)
do
Xl: 5
Emeriti
hobbon
geene
zitting
in
do
Synode,
X:
65
— Faure, FE (Dr)
do
XII: 7
Engelach Prediken; IV: 89 ; XI: 62
— Murray~ A (jun)
do
XIII: 5
Erkonde Protestantsohe Kerken; XIII: 63
— Vandewall, G
do
XIV: 5
Evangeliebediening; behoefte aan meerdere, XIV: 17
— Borchords, M., Scriba Synodi
I: 1
Evaugeliedienaren; noodzakelijkheid van ware godsvnuch~
— Herold, T3
do
II: 29
voor, X: 67
— Spijker, J
do
III: 57
Evangolieprediking; speciale diensten, XIII: 18, 20, 61.
— Murray, A (sea)
do
IV: 84
XIV:9
— Robertson, W (Dr)
do
V: 114
Evangelisatie in hot Transvaalsche, IX: 16
— Smith, A
do
V: 104
Exam9a van Godsdienstoofenaars, voor den Ring, III: 75
— Faure, Abr
do
VII: 251; VIII: 3;
IX: 1
F
— Robertson, W (Dr)
do
IX: 1 tot XIII: 5
— Hofmeijr, J H
do
XIII: 5
Fonda tot Oploiding van Onderwijzors, XII: 36
— Berrangé, J C, late Actuar. Syn. IV: 88
—
—
Minvermogendo Jongelieden voor
— Faure, P. E., Actuaruus Synodi, IV: 88
do Evangeliebediening, XIII: 61
— Faure, Abr
—
—
V: 115
(Commissie daartoe aangesteld.)
—
—
treedt af ala
—
in 1867. XI: 6
Fondsen; Kerkelijke, Rapport van Commissie, XIV: 75
— Murray, A jun, benoemd
—
—
XI: 6
—
—~
treedt af in 1876; XIII: 6
G
— Lückhoff, A D benoemd in 1876, XIII: 6
— Berrangè, J C, opent do Synode, I: 2
Geboden en Geloofsartikelen elkenZondag gelezen, X: 87
— Borcherds, I~l
—
—
II: 30
XIII: 55
— Herold, T 3
—
—
III: 58
Gedooptea en Aangenomenen door Zendelingen; hoe zij
— Spijker, 3
—
—
IV: 8
Ledemateri bij mis worden, IV: 92
— Murray, Asen
—
—
V: 114
Gemeenten: vermeerdering van haar getal, V: 133
— Robertson,
W. (Dr)
—
VI: 194
—
zonder grensacheiding. XIII: 65
— Heijns, S P (Dr) —
—
VII: 250
Gezangen bij Engelsche dienst; XI: 38, 53
— Sutherland, H
—
—
VIII: 4
—
Hollandsohe dienst; XI: 88
—Brink, J
—
*
IX: 5
— en Psalmen; verbetering van wijzen, XIII: 56
— Murray, A sea
—
—
X: 5
XIV: 38
— Murray, Ajun
—
—
XI: 5
— en Psalmen; vermeerdering van, XIV: 38, 45
Faure, P B (Dr) —
—
XII: 5
Godsdienstig Onderwija; V: 143
— Faure, P B (Dr)
—
—
XIII: 5
Godsdienst.onderwijzers ; bepaliugen omtrent, X : 99,
— Faure, P B (Dr)
—
—
XIV: 3
XII: 33; XIV: 58
— Berrangé, 3 C, sluit do Synode, I: 21
Godsdienstoefenungen aan do Diamantve~den; XI: 49
— Borcherds, M
—
—
II: 58
Goeden Vrijdag; viering van den, IX: 50
— Edgar, G
—
—
III: 77
Grensscheidingen—(zio ook “Memories”)
— Beck, J J
—
—
IV: 106
——
Tijgerberg, III: 63
— Reid, T
—
—
V: 183
—
tussohen Paarl en Zwartland, III: 63.
— Roux, A (Dr)
—
—
VI: 241
IV: 94
— Toit, dii A
—
—
VII: 294
—
tussohen Tulbagh on Worcester, III: 63
— Robertson,
W. (Dr)
—
VIII: 56
—
Piketberg, IV: 94
— Murray, 3
—
—
IX: 82
—
Hottentots Holland, IV: 95
— Stegman, G W sen
—
X: 166
—
Zwartberg (Prins Albert) VI: 225, 228
— Krige, W A
—
—
XI: 84
—
tusschen Stellenboseh en Somerset W.,
— Kuijs, A G M
—
—
XII: 72
VIII: 37
— Hofmeijr, 3 H
—
—
XI1I: 68
—
van Richmond, IX: 39
— Luckhoff, A D
—
—
XIV: 77
—
Fraserburg en Victoria West, IX: 40
Doofstommen en Blinden, XIV: 63-64
—
Fraserburg, XI: 4L, 77
Doopnaam van Onechte Kinderen, XIII; 57
—
Prins Albert. XII : 17
Doop, Heilige, Prediken over den, XIV: 39
—
tusachen Maraisburg en Tarkastad,
Doopouders; XIV: 28
X1II: 16
Doopsbediening; buitengewone, IV: 94. XIV: 34
—
van do Gemeente Philiptown, XIV: 32
—
Ouders doen zelve aanzouk bij den Leer
—
Namaqualand en Troe Troo, XIV : 32
aar, 1X: 5
—
san Kunderen wier Oudera tot andere
H
Kerkgenootschappen behooren, XI: 36
—
aan Kinderen dergenen die slecbts bar Herderlijke Brief; de eerste, I: 17, 19
gerlijk getrouwd zijo, IX: 38
Huisbezoek; III: 65

I

5
Huippredikers; op dezelfde wijze ala Predikanten geko- Klachten.—Gescbil tu~schen iCerkeraden van George en
zen, XII: 53
MosselbAai over Korkegebouw aan do Grob
Huwohjks luzogening van Heidenen, II: 46
belaars Rivior VII: 271
—
—
Christenen met Heidenen, IV: Klachten, enz.—Kerkeraad van Ladysmith tegen den Ring
103
van Swellendamen deszelfs Scriba; IX: 8,30
—
—
Ongedoopten, IX: 03
—
3 H Coetzee; IX: 1
—
—
vragen over, IX: 64
—
Ladysniith en Scvellendam; IX: 11
—
Ordonnantie; bepalingen van, IV: 91 en 92
—
tegen den Ring van Tulbagh; IX: 21
V: 171—173
—
van J P Koreten tegon Eerw F L Cachet;
—
—
vragen over, IX: 04; X: 15, 77
X: 25
—
—
van do Mist X : 78, 119, 141
van onvergenoegdheid to Riobeekskasteel;
—
Wet VI: 230
X: 47
Huwelijk met zuster van overlPd3ne vrouw, XII: 53, 54
—
van -laupt versus Da. van der Lingen
Huwelijks Licentie, X: 121; XIII: 62
—
van Kerkeraad van Zwsrtland vs do Zonding
I
Inlijving van Presbyteriaansche Kerken, IX: 18: VI: 238
VII: 261; VIII: 22, 24; XII: 25, 26
—
St. Stephen’s gelneento IX: 72
—
Transvaalscho gemeenten; VIII: 16, 20, 28
—

—

—

opinie van den

Procureur Generaal or over VIII: 20
Insolvontie van Kerkeraadsleden, X: 146. 156: XIII:
Inzegening van Zendelingen en Hulppredikers, X: 21
IsraSi, Zonding ondor, Commissie, XIV: 57

is

K.
Kandidaten in do Theologie, wegens zi~kt”, naar bet
vader]and terugkeorende, VIII: 50
voor Kolonialo of Buitenlendachen dienst
mogon niet gelegitimeerd worden X: 143
—
in do Theologie; bet prediken van, X: 150
—
tot den Heiligen Dienst, nit bet Buitenland;
X: 151
—
bepaling omtrent bet prediken van, XI: 62
—
tot don Heiligen Dienst, do., XI: 30
—
tot Huippredikers, XIV: 23
—
en Studenten; toezicht over, XI 02
Kerkbestuur; Artikelen over, IV: 89, 91
Kerk en Staat, IX: 25
Kerkelijk ICantoor, XIV: 49, 75
Kerkelijk Recht IX: 20—22
Kerkelijke Wetten ;opstelling van I: 5, 11, 12—17; II: 32
ICerkoraadsleden; oenige zaken betreffende Viii: 39.
XI: 35
—
Kiezing van, II: 47. III: 63. VIII: 38
—
moeten nakomen do verbinteniasen door
hunne voorgangers aangegaan IX: 78
—
bloodverwantschap; ouderdom, enz., van,
X; 99 en 100 ; XIV: 16, 19, 21
Kerkelijke Eigendommen; of do Kerkeraad reeht heeft om
schonkiugen to doen van, XIV: 34
Kerkelijk oaderzoek (visitatie) I: 10. II: 32, 38; IX: 34,

Commissio;
62, 63
van HeusdenXvs: Kerkoraad
van Victoria; X:
63, 158
—
3 GLouw vs Kerkeraad van do Pasri; X : 162
—
uit den Vrijstaat over prijs van Attesten in
do Kolonie; XI: 52
van 3 P Hugo van Worcester; Xl: 52
—
van P Westernian Holsthuijson van Victoria
West; XI: 52
—
van L de Beer tegen eenige Predikanten;
XII: 31
—
van GJAlbertijn;XII: 56
—
tegen Zendeling Rofmeijr; XIII: 57, 62
—
van Ds Beck tegen Kaapstadsche Ring;
X1II: 57, 58
van person~n die niet loden ziju; XII: 17
Kostscbolen; Districts, XII: 38
Kotzé-zaak :—
—
Ei~cht van retractatie, enz. ; X: 84, 85, 88, 90
—
Commissie aangesteld om aangaando uit
spraak to adviseoren; X : 90
—
Advies van Commissio en antwoord van Do
Kotzé, X: 92
—
Ds Kotz6 levert verklaring in; X: 99
—
Rapport van Commissie over verkiaring;
X: 98

—

—

—
—
—
—

—
—
—

deld)
—

Objoctie van Predikant van Tulbagh; xl

—

Kosten in deze sack; XI : 22, 76

36, 37 ; XI: 28

Kerkvisitstie VIII: 35, 31, persoonlijke, XII: 37, 40
Kiesrecbt (zie .~ Vrije Verkiezing “)
Klachtzaken :—(Bezwaren, enz.)
—
van Wijnberg omtrent plaats alwaar Kerk
moet gebouwd worden III: 74
—
Zendeling B. Smit on Kerkeraad van Stel
lenbosch III: 76
—
van P. Pringle teaen Dc. Welsh IV: 87
—
van Dr. Honey IV: 98
—
van Quaastor van den SweUondrm~chen Ker
keraad IV: 98
—
Kerkeraad van Swellendam vs. Kerkeraad
van de Kaapstad, IV: 10-i
Klachten, enz.—Van Kerkeread van Keapetad en eenige
gemeonteledon V: 117, 120, ~28, 130, 145,
148, 159—162, 164, 170, 173, 176, 1W

verdere Discussie; X: 98, 99, 102-104, 111
en 118 (eene nieuwe Commissie aangesteld)
Rapport van 2de Commissie ; X: 125—diec.nssie; X: 125-180
Vragen betrekkelijk dezo zaak; X: 134; 135
Rapport op vragen van Do Kotzi; X: 142
verzoek van Prokureurs omAfschriften X: 151
D~gvaarding in handon van Prokursur der
Synode; X: 158
Brief van Dc Kotz~: X: 163
—
Gemeento Darlinu; X: 163
(zie verder Burger-zaak; XI: 0 onz. behan
10-18

Kweekschool; Tlaeologische, zio Seminarium
Kweekeling-onderwijzers; toolaag van, XIV: 60

L.
Leden van Zending gemeenten; hoe aangenomen, XI:
—
die door Burgerlijke R~ehtbank wegens misclaad
veroordeald ziju; hoe zij behandeld moeten warden,
XI: 81
—
van andere K~rkgenootschappen, hoe z~j Nj one
Kerkelijke voorrechten verkrijgen; X: 140
Leer; verkiaring van gehechthoid can de, XIV: 25, 21
Leeraren to bedankon “die geen nut doeu.” Vonrst I om
dit to doen, X: 135; Commissie benoemd, XIII
00: XIV: 21,22

6
Leeraren; naburigo, moeten dikwijls elkancler bezoeken, Memories, van Riebeek West ; X: 15
X: 145
—
voor Vrije Verkiezing; X: 17
—
die ~ijne betrekkin~ neerlegt cm seculair ambt te
—
tegen
—
van Somerset Oost; X: 32
bekleeden; XIII: 67
—
over Legitirna~ie van Ds F L Cachet
Legitimatie van Predikanten; verzoek van de Vrijstaat—
over Vergrooting van Ring van Albanje; X: 22
ache Synode, XIV: 47
—
over nieuwe Gerneente Tarkastad; X: 25, 159
Lidmaten van het Buitenland kornende, onderhoud met
—
van Eerw Knobel; X: 54; XIV: 3:3
Leersar en Ouderling; X: 87
—
van den Hoer N G Vos: X: 54; X: 102, 162
Loedolff.zask :—
—
van Ksndidaat van Warrnelo; X: 54, 56
Protest van Ouderling Loedolif tegen samenstel.
—
van Colesberg over Liber~lisme ; X: 61
ling der Synode ala onwettig; X: 5
van Eerw Ruijtenbeek; X: 68, 117
:Kennisgeving van Voorstel; X: 11
—
van Ebenezer Nepal; X: 68, 117
Toelichting van
do
X : 51
—
van Da Ham van Villiersdorp ; X: 79
Commissie aangesteld; X: 32, 61, 6-1
—
van Van Rijn, examen ala Godadienstonderwijzer;
Aanzoek bij bet Hoog Gerecbtshof om een InterX : 80
diet; X : 81
—
over Handhaving der Leer
Uitspraak van Hoog Gerechtshof ingediond;; X:
—
van Koebergen — afzonderlijke Gerneento; X:
105
102, 122
B. B. Leoraren en Ouderlingon van Vrijstaat,
—
van Grey Kerk
do
do.; X: 102
Tranavoal en Natal, aismede do beide Professoren
—
van Student Rousseau ; X: 104
en do Predikant van St. Stephens verlaten de
—
van Student I{ofseede; X : 105
Vergadering; X: 105
—
van J D the Pleesis, teruggave van £30 voor do
Kweeksehool ; X : 105
M.
—
van niouwe Gerneen~e te Willowmore; X: 130
—~
van Zendeliog van der Rijst; X: 140
Matigheidsgencotsehap: Commissie benoemd, XIV: 51,
—
nit Wellington over “Liberalen ;“ X: 143
52, 69
—
van Eerw tleer Jongeneel; X: 147
Memories, (Verzoeken, enz,)
—
om tot Riebeek West to behooron; X: 154
—
van Zendeling Marquard orn Ordening; II: 32, 40
—
van J D Retief, X: 154
—
van Corns. de Haas ; II: 59
—
van Eerw Hoer Roth; X: 157
—
van Van Lingen; III: 61, 69
—
drie near do Ringen verwezen; X: 162
—
van Inwoners van Piketberg em tot Zwartland to
—
van Etrw Hear Smeer; X: 163
mogen behooren; III: 72
—
van Schotseho Gemeente van Somqraet Oost;
—
van den Hear Vogelgezang om als Zendeling to
XI: 32, 71. 78
worden goordend; V: 138, 153. 154,176, VIII: 55
—
cm nieuwe G-erneente to Philips Town ; XI: 40
—
van den Zendeling Verhaag; V: 143; VII: 27:3
—
—
—
Calitzdorp; XI: 40
—
van Kerkerand van Paketberg om asians voor
—
orn verdeeling van Philadelphia; XI: 40
Predikant; VI: 196
—
over Grensacheiding van Fraserburg; XI: 41, 77
—
san het Gouvernernent one salarjs voor nieuwe
—
—
—
Pnina &lbert; XII: 17
Predikanten; VI: 226
—
van S J Latski; XII: 56
—
van Johan Kretzen; VII: 259, 265, 269, 280
—
van Prin~ Albert over bet bedaninen van ecu
—
van Eerw. Hear Döhne; VII: 259, 260
Predikant; XII: 31, 32
—
van hot Gouvernernent om penaioen voor do Wed.
—
nit de Gemeente Calvinia; XIII: 17, 21, 22
Stucki; VII: 259, 280
—
—
Victoria West; XIII: 35, 46, 47
—
van Burgersdorp orn Leeraar to mogen beroepen;
—
von leden van Achtenbaai, Vredoburg, Hopefield;
VII: 207
XIV: 31
—
van Jan Venter, over bet zingen van de Evang.
—
van Kimberle~ en Pu Tc4tspan; XIV: 31
Gezangen; VII : 28$
—
van Ventersbnrg; XIV: 32
—
van Kerkeraad van George one nieuwen Ring;
—
van Nieucv Bethesda, XIV: 33
VII: 274
—
van N M Barkhuijaen, Knijsna; XIV: 58
—
van Kerkeraad van Middelburg, verzoekeode orn
—
van Noorder Pear], re Pred. P. Fonda; XIV : 59
sonstelling van Da. J, Murray ala Consulent;
—
van den Hr Hugo, Diaken, Sirnonaatad; XIV: 76
VIII: 10
Moderator (zie Pr~ses S~nodi)
—
v~n Kandidaat Huet orn geiixamineerd te worden;
—
wijze van kiezing, van; X: 4$
IX: 8, 43
~ioderatuur; eerste vooratellen onetront; II: 42
—
van Inwonors van Riebeeksk~stoel cm tot eene
sfzonderlijke Gemeente to worden verkisard; IX:
N
10, 12, 18, 31; X : 47, 119.121
—
van Kleurlingen to George; IX : 11, 49, 76, 79 Nauwere vereeniging met Gemeenten in Basutoland
van Kerkeraad van Sutherland ; IX: 11, 39
VIII : 21
—
van L Witatijn; IX: 11, 40; X: 147
Nederland; band met haar verbroken, X: 87, 90
—
van M J Weeber; IX: 20
Nederlandsehe Geloofsbeiijdenis niet in do Ordonnautie
—
van C W Raath; IX: 25, 20
genoemd, XI: 53
—
van Kerkersad van Wellington ; IX: 33
Nieuwe Gerneenten , wasneer zij mogen opgericht en
—
Grenascheiding van Richmond; IX : 33)
erkend worden, IX: 61; XIII: 54
—
—
— Fraserburc en Vietonia
IX: 40:Nieuwe Gemeenten; onkoaten bij bet stichten van, XIII: 6~
—
van Psarl over Kiesrecht; IX: 56
Normaai School ; XI: 54, 55, 72 ; XII: 21; XIII; 39, 40,
—
—
cm Theologisehe Kweekschool aldaar
41, 48, 52, 13; XIV : 00, 67
to mogen hebben ; IX: 56
—
or zal cane opgericht worden, XIII: 41
—
van Napier cm tot nieuwe G-erneente verklaard te
—
san do Kaapatad, indian eene goedj atm
worden; VII: 287
bieding oordt gedaau, XIII: 54

7
Normaci School; Curatoren aangesteld, XIII: 55; XIV: 08
—
Synodalo Commissie bepaalt plaats, zoo
zij niet san do Kaap kom~, X[II : 51
Collectanten sangestold XIII: 51; XIV: 00
—
Gebouwen, XIV: 00, 71
Noorder Paarl; stichting dor Gomeente, XIII: 55, 64, 0~
Notulen; slecbts van eerete zitting der Synode door allen
enderteekend. IX; S

Protestantoche Kerkgenootscliappen; welke bedoeld wor~
den in Art. 47; XII: 25
Provinciale Synoden; VIII : 10
Prijsvragen san hot Theol. Seminarium nit to sehrijven
XIII: 27

Q

Qunstor der Synode; zijne functie en instructies, Do. A

Faure, II: 42
Synodi; IX: 73
—
—
Dr. A Faure treedt of in 1867, en Dr.
Onderteekenings formule verandord , X: 62
P B Faure benoenid; XI: 6
Ondersteuning a~n Hulpbehoovende JongaIrn~en die ver
—
—
£300 toeg~kend mu Dr A Faure, XI:
Iaegen Zendelingen to wordon; XIII : 27
$ [1867)
Onderwijs ‘van Heidenen ; V: 1 [5
Quorum bij Kerkeraad, Ring en Synode, XI: 22
—
in Buitendistrieten; VII 207
—
Reglement op, IV: 96,98, 102
H
Onderwijzors; opleiding von, V : 171 ; VIII: 13, 38,
Fonds daartoa, XII: 36
Rapporten (aenige Rapporten en Verolagen)
—
voor landolijke bovolking, XII: 38
—
van Scriba Synodi, XIV: S
—
Commissie om ze uit Holland to ontbieden, VIII:
—
van Actuarius, 111:60; IV: 85; V:116; VI:
48,53
228; VII: 258;IX: 10; X:12, 32; XI: 81;
Openbare Godsdienstoefening; C~nauur van een Lidmaat
XII: 12; XIII: 6-7; XIV: 8
wegens verzuim van, XIV: 28
—
van Ex-Actuarius (Dr A Faure) XI: 23
Opvoedinga Commissia ; IX: 74: XII: 28, XtV~: 60, 76
—
van Commissie van Examinatoren, X: 12, 23,
—
Zaak; IX: 45, 46, 74, 79; X: 70-72, XIII:
56,59; XI: 31
48, 44
—
van Commissie over Huiphehoevende Gemeen
Commissie om er voor te Collecteoren, XI: 78
ten, X: 70
Ordoning van Do Huet; IX: 17
—
van Commissi~ van Opvoeding, X: 32; XI:
—
—
Meiring; X: 14
54, enz.
—
van Zendeling van don Boo; XI: 70
—
van Commissie van Ponsioen-fonds, XI: 69 enz,
—
van den Heer Dyko; Vii: 258
—
van Commisoie van Sustentatie-fonds, XI: 71
—
van Zendolingen; bepaling omtrent, XII: 33
—
van Rechts Commiesie, X: 01; XI: 52; XII:
Ordonnantie do, XI: 20, 26, 27, 38, 4:3, 44; XII: 7, 8,
...; XIII: 34; XIV: 32, 58, 59
10.12
—
van Synodala Commissie, VII; 254-237; IX:
—
Commissie over, XI: $1; XIV : 73
7; X: $0; XIII: 8, 10; XIV: 8, 16
—
—
versiag van, Xlii: 53; XIV: CO
—
van Rationarii, III: 67; IV: 86, enz
Ouderdorn van Lidmaten Mj Aannemiug; XII: 36
—
van Commissie van luzameling voor do Kweek
Oud-Korkeraadsledon ; XIV: 20, 38
school, X: 161
—
van Zending Commissie, XI: 47, enz
P
—
van Ouratoren van Seminarium, XII: 43;
XIII: 11; XIV: 40
Parlementaire Conimissie van Onderwija; XIV 61
—
van Commissie am met Bi~schop Gray to on
Parochiaal stalsel ; X: 79; XIII : 37-39
derhandelen, XII : 59
Pensioenfonds voor bejaarde an ziekelijke Predikanten : Xr:
—
van Commissie over Zending Gebouwen to
69, 70, 72; XII: 52, 58, 63, 09 ; XIII;
Beaufort West, XII: 60
47, 49, 51, 56, 61; (rla~sificatie) 62, 66;
—
van Ex-Scriba, XIII: 7
(XIV: 70, 71, 77;) X1V: 23
—
van Commissie ever Ordonnantie, XtII: 12
—
eon Zendelingea en Godsdienst-onderwijzers;
—
—
van Revisie, XIII: 23, 58, Iii,
X: 95
(34; XIV: 35, 37
—
voor Onderwijzers en Onderwijzeresson Rapporteur; vooratel omtrent, XII 6
XIII: 42
Rationarii; hot eerst aangesteld, II: 42
Permanente Commissiin: hoe gevormd, XII: 20
Registers van Zending-gemeenten; XII: 63
—
~iommissie van Revisie; XI: 77, 81
Reglement van Orde herzien; X: 6, 10
Prodikant is niet vorplioht Nj vertoon van Licantie eon
—
voor Ordening van Zendelingen; II: 34
Huwelijk to bevestigen ; X: 121; XIII: 62
—
— Godsdienst-onderwijzers; II: 34
Predikant; ontevredenhejd van eeno Gomeente met haren,
—
— Aansprekera, enz,; IV: 94
XIV: 21, 22, 46
—
— Kerkeraden aan Ringen ongedragen; I : 20
Predikants-fonds in elke Gemeente; XIII: 36
—
op het Onderwijs horzien; XII: 60
Prediken in Parochie van een anderen Leerar (&rt. 45) XI:
—
op Vacaturen; XII : 06
—
42 in hot Engeiseb; X: 13
Rechts Commissje blijft klachtzaken behandelen; XI: 61
Presbyteriasnach Concilie van 1676. Do Modernt~r, Do. Recht oener Gemeente am Leeraren to bedanken; (Corn
A Murray, afgevaardigd; XIII: 10. Verslag;
missie benoemd) XIII : 58, 59, 06
XIV: 77
Reisgelden; bepalingen omtrent, IX: 20; X: Si
Dr Robertson, Secundus; XIII : 55
Reisonkosten van Commission; III; 74; IV: 99; X: 70;
Prof. Hofmeijr, XIV: 63
XIII: 63
Proponento-Examen; hoe afgenomen, zal drie dagen duren, Revisie der Wetten; (eerste) VI: 107, 199,223
XIII: 27, XIV: 68
Repertorium Synodale; II: 41
Proponenten (zie Kandidaten tot den Heiligen Diei~t)
Ringsbestuur; IV: 88, 99; V: 124; VII: 204
Protostantache Kerkgenootschappen; welke do erkencle
—
Inspectoren; XII : 23; XIII: 44; XIV:
ziju ; XIII : 63
61,72
0

—

8
Ring; vertogonwO0raig~n~ van ~aapstad bij don, IV 00 Sta~istieke Opgaven van Seholen cm do drie jaren; XIII
—
mag zelve buiteflge~V011OVergad6rifl2 bepalen, XI: 68
42; XIV: 62
—
of Ringscomm~Sie mag zaken van Kerkolijke Tucht St. Stephen’s; afvaardiging van Ouderling, X: 94, 116
behandelon, XI: 66
Superintendent van Onderwije; XII: 23, 24
—
Voorzitter mag lid van do Ringacommissie zijn,
—
éón aan2esteld, (Do G W Stegmann. jun.’~
XIV: 10
I
XIII: 44~ 55. De A MeGre~or, XIV: 76
—
wie lelen van eene Buitengewone Vergadering zijo, Synodalo Commissie; samenstelling van, XIII: 19
XIV: 10, 35, 3~
Synode; geopend en gesloten door (zie Donthous)
—
vorgadert niet in hot ~aar waarin do Synode zit, Synodi Pr~eses en Scriba (rio Do?minus)
XI: 63
Synodus Contracta; voorstel omtrent, II: 16; III : 59
—
van Albanie opgerioht, VI: 20T
Synodalo Fondsen; hoe geheven, I: 21: II: 34, 51
—
van Beaufort
—
VII: 260, VIII: 29
—
Biduur; IV: 88, enz.
—
van George
—
IX: 33
—
Commissie ingesteld; III: 59
—
van Natal
—
IX: 33
I
—
—
heeft reeht Appèl.zaken to behande
—
van Graaff-Reieet vordeeld, XII: 51
Jen; (gevoolen van Advokaat Porter)
—
Speciale Vergadering, XIV: 36
XI: 64
—
van ]3urgersdorp; besluit omtrent, XII: 51
—
—
heeft reeht von Dispensatie in z’~.k~
:mogon; betere verdeeling van, XII: 17, 49 ; XIV: 10, 11,
diensttijdvan ICerkeraadsleden,XIV
49, 50, 58, 68
16, 17
Rings Scribas benoemd; IV: 102
—
—
work bij wijze van rondschrijving;
Roomsohe Seholen; gevaren verbonden nan hot bijwonen
XIV: 23
van, XIV: 60
T
S
Taal; do Hollandsehe, besluit daaromtront; XIV: 61, 67.
Sanctie van hot Gouvernement op Wetten; I: 20
68, 77
Salarissen van Leoraren; vermeerderiug van, LX: 18, 53, Tarief van Kerkelijke Leges; feerste) I: 4
54; X: 23
—
Doopgelden,
enz., X: 122, 123 ; XII : 57
XIV: 49
Sehipbreuk der Walclensic~ met eenige Loden der Synode. Tempelieren; Goede, XIV: 52
Dankzegging voor bun behoud; X: 1
Sehoolreglement; verandering van Artt. 89, 92 en 97, Toelating
van andero
Leeraren tot
den Kansel;
X: Kerke~
23
Transporteeren
van Kerkelijko
Goederen
op den
XIII: 42
raad XIII: 56
Sehoolwezeu; Rapport der Commissie, XIV: 60, v.v.
Trouwen voor Commissarissen in do ]3uitenwijkon; IV: 131
Seminarium, Theologiach,
Voorstol cm eon op te richten, I: 1. Ont—
met Liceutie; XIII: 62
werp van Wet er op. 23-20; III: 61; IV:
87,92
U
Besluit tot bet oprichten van, VII: 269, 270 Uitspraak van bet Hoog Gerechtshof; X: 115; XI: 7,
Colleoto voor, VIII: 52
o. (1867)
Lijst van gecollecteerd en beloofd geld, VIII:
—
van Koningin on Rade; XI: 7(’67)
26

Voorstel omtrent, VIII: 2427; IX: 10.14,
V
26, 28, 44
Rapport van Synodalo ICommissie omtrent, Vacantie van Predikanten; XI: 33
IX: 43
Vacante Gemeentea zenden twee afgevaardigden naar den
Di. J. Murray en G. W. A. van der Lingen,
Ring; V: 146
beroopen ala oerste Professoren. van. IX : 48 Vacaturen in Kerkeraad; XI: 33
Voorstel omtrent derdon Professor, IX 18 ; Veldpredikers, XIV: 27, 34, 35, 36, 48, 64
X: 38; X: 137, 139; XII: 44; XIII: 60. Verdeeling der Kork in Ringen; I: 7
(Aanstelling aan Curatoren opgedragen.)
—
van Ringen van Albanie en Graaff-Reinet;
Reizende Commissie voor Colleete; IX: 49
X: 158
Do van der Lingen bedankt, en Do N J Vereeniging met do Kerk van Schotland; I: 19 ; X: 13, 14
I-Iofmeijr worth in zijno plaats beroepen ; Vergadering met opene deuren; V : 120, 125
IX: 58
Verhou ding van Kerk en Staat; X: 120
Opening or van; bepaald op 1 Nov. 1858, Verkoopine van Kerkgooderen; IX: 56
IX: 49
Vermeerdering van Gemeenten; VI: 228; XII: 12, 14
Waar dezelve op to richten? IX: 58, 61
Verslagen :—(zie Rcspporten)
To Stellenbosch op to zichten, do Synode Victoria West; Memorie van 179 Ledematon, XIII: 46, 47
recht van verplaatsing hebbende, IX: 63 Voorlezing bij den Openbaren Godsdionst; IX: 51
Voorstel ter verplantaing or van, X: 87, 38, ‘l,Toorstelling van Ledeniaton; vragen bij de, XI: 37
XII: 45, 46
Voorzitter des Rings; boo gekozen, XI: 68
Curatoren aangesteld, X: 39
Vragen :—
Over versehillende punten, I: 18
Salaris van Professoren; X: 16; XIII : 60
—
Wat to doen met Ouders die hunne Kinderen
Admissie Examen, tot; XII: 44
—
bij een ander Kerkg~nootschap laten Doopen?
Fondsen; XIV: 41
III: 70
Smiting van kantienen op Voorbereidings, Dankzeggings
Wat to doon met leden die dan slechts ten Kerko
onFeestdagen; \T: 126
—
komen, wanneer zij kinderea laten doopen?
Staats Kerkrecht; VI: 227
Ststistieko Opgaven voorgesteld; XIII: 15; XIV : 76
—
jaarlijks in do Kerlcbode door Arehi

venus; XIII: 35

III: 70

—

Aangaando Insolventie van I~erkeraadsleden,
VI: 240

9
Vragen :—
~Wetsveranderingen, volstrekto meerderheid IX: 47. X: 116.
—
Wat to dean met iemand die zich van do Kerk
,~
Art. 7 “Ja” geantwoord op do vraag of do
afsoheidt om straffon to ontgaan, VT: 246
Synode zelve kan beliandolen zaken die nog fiat
—
Of do Ring jaariijks moet vergaderen, XI: 46.
tar eerste instantie gediend hobben
—
Hoe to handelen bij hot overlijden van eon Pro-j
,,
Art. 36. lCi~zing van Kerkeraadsiedon IX : 57
dikant? XI: 47
,,
Art. 128. Bed eileen afgenomen van bolij.
—
Van Do. Loibbrandt ombrent do komst van don
dora van don Christelij ken godsdienst
Wederdooper Groonowoud in verband meti
;,
Voranderingen in Art. 61 omtrent Examjua
do ‘qVorcestersche Confereniiein 1860; XI: 48~
en Art. 36. 11, 12, 1-3; X: 116
—
Van Do. Leibbrandt in hoevorre komot van!
,,
Omtrent bepalingon voor beroopi~g van Pro
Wederdoopors to Wellington eene vruoht der
dikanten XI: 50
Honeying zij : XI : 48
,,
Kloine veranderingon X: 50, 68 XIII: 43
—
Omtront Doop en Aanneming in do Vrije Pro~
,,
Wijziging van Art. 34f XIII 1’9
testanache [Cork XII: 61
,,
,,
,, Art. 50, XIII: 53
—
Van Ds. Beck XIII: 22
,;
,,
,, Art. 254, 255 ; XIII:
Vrije Gemeente van Hanover opgonomen, XII: 26
,,
,,
,, Art. 125, XIII: 57
—
—
Aliwal Noord ,, XIII: 33 ; XIV :
,,
,,
,, Art. 162, XIII: 66
24
,,
,,
,,
Art, 141, XIV : 73
—
Vorkiezing, IX: 52. X: 41—47. XI: 55—58. XII : Wijzen dor Psalmon en Gezangon to wordon verbotord,
19. XIII: 17. XIV: 12—16
XIII: 56
—
—
Voor do Kaapstad alleen VIII: 50. X: 94,
97, 141
Zangwijzen, verbetorde, XIV: 38, 42, 44
—
Kerk van Kafferland, XIV: 11
Zondolingen, Parijsche IX: 68
Vrijo Protestandsche [Cork, Doop in XIII: 59
Van do Rijst en Groonewoud, XI: 159
—
Do. S. P. Naudé XIII: 59
Levonsverzekening van, XII : 34,
Vrijwiilig Boginsel, VIII: 41. IX: 60. X: 160. XI: 75.
Iustituut tot opleiding van, XIV: 54, 57, 69,
‘0
XI: 14, 15
73
—
Redistribntie, XI: 20
Zending Commissie, permanente, IX: 73
verzoek botrokkelijk collecten IX : 80
w.
Reglemont voor d~, X:
hoe aangosteld, XII: 34
Waldenzen; nood der Kerk, XIV: 48
Inspector, X: 95, Xlii: 45
Warmelo van, Kand.; Vorzoek om Logitimatie X: 56, 72
reiskosten van, XIII: 46
Weduwon Fondo, Predikauben
Do. C. Murray (do eerste) X: 124
—
Opnichting I: 4, 5,8, 9,11.11: 38, 39,44
Exemon, Commissio tot, uit 5 leden to bestaan,
—
Reglement op, II: 52. III: 66. IV: 101.
XIII: 30
VI: 230
,,
onder IsraSi, XIII: 32, 33
—
—
Nagezien XIII: 48, 49, 51,
,,
to Boanfort West. XII: 34
XIV; 55
,,
ICerk, XIV: 56, 57, 72
—
Executourekamer administreert, VII: Zondiogwezon, disoussie over hot, Artt. 179, 181, 182 go
293
wijzigd, XIII: 29
—
Deelname daaraan verplichtend XI: 141
Zaakgelastigdo van het, IX: 82
155
Auditeuron dor Boehen, XII : 34
—
Heffingen voor, Xli: 58
Zending-werk, I: 7, 10, 13, 14
—
Rapport van Commissie: om Rogloment Zending-zaak, IX: 49, X: 50—56, XI: 73, XIII: 46
na to Zion XII: 70
XIV: 53, 54, 55, 76, 77
Weduwon van Predikanton, bopalingen ombrent hare toe. Ziolental, opgaaf van, XI: 46
lagen, X: 100
Zitplaatson, verhnurde, XI: 39, XII: 58, 02
Weigering cm kerkodioust waar to nomen, III: 64
Zondags Ordonnantie. V: 178
Wettigheid der Synodo, vraag aan~aando do (door Oudor Zondageechool Blad, XIV: 62
ling Loedoiff) XI: 61, 64
Zondagsscholon aanbevolen, XII: 36; XIV: 64
‘eVotsvoranderingen, eenige (zie ook (iommiss~e va~ Re Zondagstreinen, XIII: 56
visie)
Zuster Kerken, Deputatio benoemcl, XIV: 47, 69, 77
Regiement van Ordo IX: 10
Zwagero in Kerkeroadavergadeningen, XIV: 24
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