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Volgens besluit der laatste Synodale Vergadering komen de Leclen dezer Synode
in de Consistoriekamer der Groote Kerk, in de Kaapstad, op heden ten half 10 uur
bijeen.
De aftredende Moderator, Ds. G. Vandewall, neemt den stoel in, en eischt, nahet
gebed, de geloofsbrieven op, die voorgelezen worden.
Het blijkt dat ter Vergadering versehenen zijn
Van Kaapstacl, Di. J. J, Kotze, Theol. Doct., A. I. Steijtler en A. P. Luckhoff, en de
Ouderlingen G. C. Gie en P. Marais
Stellenbosch, Ps. J. H. Neethling, H.zn, en Ouderling J. P. Krige
Paarl, Es. G. Vandewall, en Ouderling J. J. du Plessis
Zwartland, Es. C. Rabie, en Ouderling P. J. Louw, Jr.
T,ilbaph, Ouderling P. A. Viljoen
Graaff-Reinet, Ps. C. Murray, en Ouderling S. J. B. Hugo
,, ,S”wellenda~n, Ouderling F. J. van Eeden
,, C’aledon, Ps. J. G. J. Krige, en Ouderling S. D. Fick
Geo~qe, Es. C. F. J. Muller, en Ouderling G. T. Lamprecht
Uitenhalle,Us. J. H. Hofmeijr, M.A.
,, Cradoclè, Ouderling J. P. du Plessis, C.H.zn
J3eaufort West, Ps. L. Hugo, en Ouderling, J. F. Pienaar
iSfomerset West, Ds. J. F. Reitz, Phil. Doct,, eü Ouderling J. W. H, Theunissen
Worcester, Ds. W. Murray, en Ouderling J. W. H. Meiring
&merset Oost, Ps. J. H. Hofmeijr, en Ouderling H. J. Moolman
,, Durban, Ps. J. J. Beck~ M.A., en Ouderling J. .D. J. Uijs
Glanwilli am, niemand
Colesber,q, Ps. W. A. Aiheit, en Ouderling A. J. Straiis
Wtjnber~q, Ps. P. A. Strasheim, en Ouderling F. J. Kotze
,, Glen Lynden, Ps. G. W. Stegmann, Sr
,, Albanie, Ps. W. P. Rousseau
,, ,S’tochenstrom, Ps. A. Faure
Piquetber,q, niemand
,, Riiversdale, Ps. J. R. Albertijn
,, Bredasdorp, Es. C. Marais, en Ouderling J. J. du Toit
Wellin,qton, Ps. A. Murray, M.A., en Ouderling J. A. Joubert
,, Prins Albert, Ouderling S. P. S. Luttig
,, Richmond, Ds. A. Moorrees, en Ouderhng D. J. van Niekerk
,, Victoria West, Ouderling P. C. Theron
,,
,,
,,

,,

Pranschhoek, Ouderling S. P. du Toit
Mosselbaai, Ouderling L. M. Zietsman
Bur,çiersdorp, !)s. W. Cormack
Calvinia, Us. W. Robertson, en Ouderling S. P. 3. van der Merwe

Napier, niemand

Zarnenste11in~.
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Van Ruman~doip, Es. F. A. Groenewald, en Ouderling C. M. Lotz
JlTamaqualand, niemand
Ladismilk, Es. J. W. Louw, en Ouderling J. C. Goosen
Fraserlni~q, Es. IL P. Rossouw, en Ouderling A. N. van der Westhuij~en
J(nifsna, Es. M. C. Botha
Hop efield~ niemand
iliiddelbur,ç’, Ouderling G. J. du Toit
Aliwal Noord, Es. D. J. Pienaar, B.A., en Otiderliug J. C. Smit
Bo6erlson, Es. A. McGregor, en Ouderling J. F. Burger
Oudts/worn, Ouderling C. J. du Plessis
,, Darli~vy, niemand
,, Aleccandria, Es. J. Roos
Hoopstad, Dri. G. A. Scholtz, en Ouderling J. P. du Toit
Queens Town, niemand
Monta~qu, Es. S. Hofmeijr, Theol. Doct., en Ouderling J. A. Burger
Ceres, Ouderling C. P. W. van der Merwe
Jansenville, Ps. J. A. Joubert, M.A., en Ouderling M. J. Slabbert
fS~therland, Ouderling P. Muller
&monsstad, Ouderling H. P. Hablutzel
Aberdeen, Es. T. M. Gray, en Onderling C. J. Weitz
Ii1urraysbu~~q, Ouderling M. J. Herholdt
Heidelbery, Es. A. B. Eaneel en Ouderling P. W. van Hesland Dummy
Dordrecht, niemand
Hanover, Es. A. H. Hofmeijr, en Ouderling J. P. Naude
~ ~Stejiltens, Es. J. A. Buchner, en Ouderling J. Esselaar
Riebeeh West, Es. B. H. de Vries, en Ouderling S. S. Steijn
Villiersdorp, Es. H. C. de Wet, en Ouderling J, P. Marais
Pearston, niemand
Maclean, niemand
Lady Grey, niemand
Greylceric, Oud. S. F. Dreijer
Victoria en Peddie, Es. B. B. Keet, en Ouderling J. U. Bezuidenhout
,, Tar/castad, memand
Philade~phia, niemand
J?iebee/~s1casteel, Ds. J. S. Haumafl, en Ouderling S. W. J. van der Merwe
J[7illowmore, Ds. A. J. L. Hofmeijr, en Ouderling C. J. Blignaut
Uniondale, niemand
Galit~dorp, Es. R. Barry
Philipstown, Es. P. du bit, en Ouderling D. H. Fourie
Barkly, Es. C. H. Radloff
Carnar~on, Ps. W. P. d.e Villiers, en Ouderling J. P. Barnard
i’ioorder Paarl, Es. A. A. Louw, en Ouderling, J. A. dtt Plessis
1S?e~]nS6l(r.cI, niemand
iJlaraisbury, Es. J. H. Krige, en Ouderliug T. J. Marais
,S’teijtlcrville, Ouderling C. W. H. de la Harpe
Vm Bhijnsdo2~p, Ouderling P. J. A. de Villiers
Britstown, Es. G. van Niekerk en Ouderling A. L. Badenhorst
Prietha, Oud.erling P. A. le Roux
Amaith’elboom, Es. S. H. Kuhn, en Ouderling J•. J. le Roex
Nicuw Bethesda, Ouderling ~. A. Retief
Porterville, Es. M. 0. Mostert, en Ouderling H. J. Albertijn
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Go&linie, Dc. 0-. 3. Marais, B.A., en Ouderling 3. P. Jordaan
Groenep&m~, Dc. E; Z. J. de Beer, en Ouderling I. P. II. van der Poel
1Woorreesbur~ç.’, Ds. 3. D. Retief, en Ouderling 0-. W. P. Rust
Barryclale, niemand
D~ttoi~pan, Ps. A. P. Kriel, en Ouderling 0-. P. J. Scholtz
Kinilierle!,f, Ps. 3. P. Kestell, en Ouderling H. 3. Steijn
Petr&~sville, Ouderling W. A. van der Walt
Griquastad~ Ouderling 3. V. van der Merwe
1J7arren~on, niemand
,S~er/cstroom—II1olteno, niemanci
[7enters~acl, Ps. A. J. Pepler, en Ouderling A. J. Greyling
Lain~q.s6z~r~q, Ouderling S. 0. Greeff
CaM~cart W~t, Ouderling H. 3. de Jough.

Daar riiernand tegen de ingeleverde Geloofsbrieven eenig bezwaar heeft in te Vergadering wettig
brengen, wordt de Vergadering voor wettig geconstitueerd verklaard.
geeonstitueerd.
Den Yoorzitter wordt flu overhandigd ecu officieel schrijven van den Hoog-Eerw.
Scriba van de Nederduitseh Gereformeerde Kerk in den Vri~staat, deze Vergadering
verw~ittigende, dat de Wel-Eerw. Heer J. H. van Wijk, Predikant van Boshoff, door
de Synode van gezegd.e Kerk benoemd is geworden als haar gedeputeerde bij deze
Synode.
G-enoemde Broeder wordt met blijdschap in de Vergadering ontvangen.
Dc Voorzitter verzoekt nu heden te half twaalf ure weder bijeen te komen ten
einde de plechtige opening in de Kerk te doen geschieden.
Nadat hieraan voldaan was, treden zij te 12 ure, naar den ouderdom der ge
meenten door hen vertegenwoordigd, de Kerk binnen, en nemen hunne plaatsen in~
Dc aftredende Moderator levert flu van den hansel eene rede naar aanleiding van Pleclitige opening in
Joh. 16: 33b~ aan het einde waarvan hij Zijne Excellentie den Administrateur, die do Kerk.
met zijn staf tegenwoordig is, en de vertegenwoordigers van versehillende Protes
tantsche Kerkgenootschappen, die hunne belangstelling in onze Kerk door hurine
tegenwoordigbeid bij deze gelegenheid betoonen, op gepaste wijze in het Engelsch
toespreekt. Tevens rnaakt hij in gevoelvolle bewoordingen gewag van de vele en
zware verliezen die onze Kerk sedert de laatst gehoudene Synodale Vergadering door
bet afsterven van verseheidene harer Leeraren getroffen hebben.
Te 3 ure wederom bijeengekomen, zegt de Moderator vernomen te hebben, dat
de meening is uitgedrukt, dat er in de openingsrede een woord had moeten worden
gericht ~ot de Transvaalsche Deputatie, die mede tegenwoordig was. Hij deelt mede
dat aan gemelde deputatie eene officiecle uitnoodiging was toegezonden; maar aange
zien zij geen bericht van aanname had gezonden, had hij geen kennis gedragen van
de tegenwoordigheid der heeren Leden. Verder merkt hij op, dat daar Jezus Ohristus
do overwinnaar der wereld iS, Hij ook over bet lot der volkeren beslist; en clrukt hij
den wenseh uit, dat de Heer de geachte Deputatie leide, en haar geve alles wat tot
Zijue eer verstrekt en tot heil van hot yolk dat zij vertegenwoordigt.
Dc Vergadering gaat nu over tot do kiezing van een Moderator.
Als Carididaten worden voorgestelci Di. C. Murray, A. Murray, A. P. Luckhoff,
0-. Vandewall, 0. van Niekerk, A. A. Louw, J. J. Kotz~, J. H. Neethling, 0. P. J.
Muller, J. H. Hofmeijr, S. Hofmeijr, J. J. Beck en Ouderling 0. 0. Gie.
hit deze Nominatielijst wordt terstonci Ps. A. Murray met 66 stemmen gekozen. ~ Murra~’ Mode.
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Als Candidaten voor het Assessorschap worden voorgesteld. dezelfde Broeclers
als boven, uitgezonderd Ds. Beck, en behalve dezen nog Ds. A. I. Steijtler, C.
Rabie, J, Roos en E. Z. J. de Beer.
Ds. C+. Vandewall AsVan dezen vereenigt Ds. G. Vandewall, bij het opmaken van een tweetal, ter
stoncl 81 stemmen op zich, zoodat hij als Assessor gekozen wordt verklaard.
Dc nieuw gekozen Moderator neemt nu den stoel in, en richt bij de betuigiug
zijner dankbaarheid voor de eer en het vertrouwen in hem gesteld, een hartelijk en
ernstig woord Iot d.c Vergaderii~ig.
Daarop heet hij den Assessor Jn deze zijne betrekking welkom.
Vervolgens leest de Scriba het Reglement van orde voor.
Dc tijd der zittingen voor deze Vergadering wordt nu besproken, naar aanlei
ding van No. 2, van het ontwerp door de Commissie van Orde op grond van Art.
65, aan de Vergadering voorgelegd.
Dc eerste Underling van Kaapstad, ondersteund door den Scriba, stelt voor
aanname van de aanbeveling der Commissie, te weten dat de zittingen zullen
voortduren van 9 a.m. tot 3 p.m., met eene korte pauze van een half uur.
Ds. W. Robertson, ondersteund door Ds. P. D. Rossouw, wil dat de uren van
zittingen zullen ziju dezelfcle als bij de vorige Synodale Vérgaderingen.
Dc Vergadering
vereeni~t
met dit
amendement,
weshalve
morgen
Then der Zithng.
zittingen
zullen zijn van
K~va~rt zich
over Ne~qen
tot IIa~/
Ben nrc, en
die des de
Namiddags,
van Ha~f Drie tot Kwar~ voor 17ij~/ ure.
De Moderator noemt de werkzaamheden voor morgen op, en geeft tevens ken
iuis, dat den Afgevaardigde van den Oranje Vrijstaat, op Donderdag morgen vóór
het Broederlijk Onderhoud, de gelegenheid zal worden gegeven om de Vergadering
toe te spreken.
Dc Kiadnotulen worden gelezen, en het dankgebed daarna gedaan door den
Actuarius.

TWEEDE

ZITTING.

Woensda~y, den lOden Octo6er 1883.

Ds. J. J. Kotz~ doet het gebed.
Dc Notulen van gisteren worden gelezen, goedgekeurd en door de tegenwoordig
zijnde leden geteekend, volgens Art. 12: 26.
Nog eenige G-eloofsbrieven worden gelezen en aangenornen, waaruit blijkt dat aTh
~e:rdere Geloofsbrie- afgevaardigden naar deze Vergadering versehenen zijn
Van Bu2~tersdo?p, de Ouderling H. J. Pelser.
P7tilade~p1~ia, de Ouderling M. J. van Niekerk.
Piqnet6eiçi, de Ouderling W. Thëron.
iS~teijn&6ur~ç, de Ouderling J. C. M. D. du Plessis.
Tarkas/ad~ de Ouderling H. P. Lategaan,
welke Broeders alien hunne plaatsen in d.c Yergadering innemen.

F7
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Kennisgeving wordt ontvangen van Di. J. N. Viok, J. G. S. de Villiers en J. C.
Reijneke, dat zij van wege huiselijke omstandigheden niet b~j de opening der Verga
dering tegenwoordig kunnen zijn, doch later hunne plaatsen hopen in te nemen.
I)aar hot Broederlijk Onderhoud morgen met gesloten deuren zal wordei gehou
den, en het wenschelijk is, dat de gedeputeerde van den Vrijstaat de Vergadering zal
toespreken bij eene zitting, die voor het publiek openstaat, kondigt de Voorzitter aan,
dat gernelde Broeder heden namiddag gehoord zal worden.
Ret Versiag van den Ex-Moderator wordt gelezen.
~
Naar aanleiding van dit Rapport geeft Us. C. J. Muller kennis, dat hij omtrent
de kwestie der Zondagstreinen later een voorstel zal inleveren.
Op voorstel van Ds. W. Robertson verzocht de Vergadering den Ex-Moderator
zijne op gisteren bij de opening gehouden rede in Dc C/tuisteii te doen plaatsen, waar
toe hij zich volkomen bereid verklaarde.
De Scriba leest nu het versiag van zijne werkzaamheden sedert de laatste Synode. Scriba,
Over een en ander punt wordt door enkele leden inlichting gevraagd, die, met
verwijzing naar de stukken, gegeven wordt.
Ben andere Geloofsbrief wordt ontvangen, waaruit blijkt dat de Afgevaardigde
naar deze Vergadering van Knijsna is de Ouderling J. W. 0. Read, wien zitting
wordt verleend.
Ret Rapport van den Actuarius wordt gelezen dat, na het geven van eenige ~
gevraagde inlichtingen, evenals dat van den Scriba, wordt aangenomen.
De dank der Vergadering wordt flu den Ex-Moderator, Scriba en Actuarius door
het eenparig opstaan der leden toegebracht voor de door hen in hunne betrekkingen
aan de Kerk bewezene diensten.
Voorts wordt gelezen het Rapport van den Scriba der Synodale Commissie, met ~ Sc0riba ~1er•
uitzondering van dat gedeelte daarvan, dat de werkzaamheden vermeldt van de Syno- z~n~ omm~s~1e ge
dale Commissie in hare zitting van 18 April 1882 en volgende dagen, dat reeds in
De Ckris~en van 28 April van dat jaar in druk verschenen is, waaromtrent de Ver
gadering als punt van orde beslist, dat de lezing overbodig is.
Ook na het lezen van dit Rapport worden inlichtingen gevraagd en gegeven. Zij
leiden echter tot geene voorstellen, daar een paar der belangrijkste zaken die daarin
genoemd zijn, later onder de aandacht der Vergadering zullen komen, en de much
tingen overigens bevrecligend worden beschouwd.
Naar aanleiding van het verzoek van den Ring van Tulbagh daarin besproken,
om den Predikant van Ceres vergunning tot pensioen nit het Fonds te verleenen,
dient Ds. W. Murray een voorstel in, dat der Commissie van Orde ter hand gesteld
wordt.
Dc verrichtingem der Synodale Commissie worden bierna, door aanneming van
dit Rapport, goedgekeurd.
I. No. 1 van bet Ontwerp, dat melding maakt van bet verzoek van den Actua
rius om zijn ontslag, wordt nu ter sprake gebracht, doch, op ziju verzoek, nit
gesteld totdat over bet punt der oprichting van een kerkelijk kantoor zal zijn beslist.
De benoeming van een permanenten Qu~stor Synodi wordt insgelijks tot den
zelfden tijd verschoven.
I: 2 van bet Ontwerp is nu aan de orde; doch biijft overstaan, totdat do iuzen
der, Es. Ross, ter Vergadering zal zijn verschenen.
1: 3 dat aldus luiclt: Aan Art. 64 § 1 worde toegovoegd, na hot woord Predi- ~~hi~g van Az~.
kanten: “naar cle Synode afgevaardigde Ouderlingen” komt in behaudeling
Door den Scriba toegelicht en voorgesteld, enonderstcund door Ds~ A. I. Steijt
ler, wordt bet door de Vergad.ering aangenomen..
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Het overigè gedeelto van cUt 33eschrijvingspunt “da~t in dezefde Paragraaf~
in plaats van do woorden “ aau den Scriba Synod zijn toegezonden” gesteld worde:
door.., ontvan,qen,” wordt door den Scriba, nadat liet gebleken is dat door do Vergade
ring onder do uitdrukking, zooals zjj in het Wetboek voorkomt, verstaan wordt de
~jcl der aj~endi2W met toestemming dor Vergadering teruggetrokken.
Naar aanleiding van deze verkiaring van het woord ~oe~ezoizden, vraagt Ds.
Moorrees, met het oog op Art. 277, waarin dit woord insgelijks voorkomt, of or ook
liter dezelfdo uitlegging aan gegeven zal worden? Terwiji hij nog aan het woord.
is, is do tijd voor de Pauze daar.
Na de Pauze wordt gelezen eon brief van Ds. ilorak, moldende dat hij iro:~hin
d.erd wordt bij do opening dor Synode togenwoorclig to zijn, d.och do Verg~dering
later hoopto bij to wonen.
Ps. 0. T. Scholtz, van Napior, neemt flu voor het oerst zijne plaats in.
Do Gedeputeerdo van
Do Gecleputeorde van den Vrijstaat, Ps. J. H. van Wijk, maakt flu gebruik van
~ de hem aangebodene gelegenheid, om de Vorgadering toe to sproken, en doet zuiks in
een hartelijk woord dat met belangstolling en ingenomenheid aangohoord wordt.
I)e Moderator clankt hem in naam der Vergadering voor zijn broederlijk woord,
en richt verder een gepaste toospraak tot hem, uitdrukking gevende aan de warme
belangstolling van onze Kerk in de Zusterkork van den Vrijstaat.
Dc vraag van Ps. Moorroes, met hot oog op Art. 277 gedaan, wordt nu naar do
Commissie van Revisie verwezen, die spoedig benoemd zal worden.
I: 4 van hot Ontwerp wordt door den inzender, Ps. G. F. Marais, toegelieht.
Na eenigo discussie besluit de Vergadering dit en het volgende punt, aismede
I: 23, IV: 131—436 te verwijzon naar de Commissie ovor de Fondsen, die later
benoemd zal worden.
C~rnmiseie van do reI: 6 wordt door den Scriba toogelicht, die, gelijk daar gezegd, voorstelt: “De
~ Synode benoeme cone Commissie, om de rekeningen der loden voor reis- en verblijf
kosten uit to maken, ten einde ze vóór do uitbetaling, den Moderator ter teekening
voor to leggen,”—met welk voorstel de Vergadering zich terstond voreenigt.
Aan do dientengevolgo to benoernen Commissie wordt meteen opgedragen de
uitvoering van I: 7 dat mode door den Scriba ingezonden, en van den volgenden
inhoud iS: “Do Synode benoerno cone Commissie om de afstanden to bepalen, die bij
do berekening van do reisgelden der loden golden zullen,” waarmede do Vergadering
zich insgelijks vereenigt.
I: 8 wordt naar do Commissjo van Revisie vorwezen.
I: 9 “do Synodo stollo den Ssten November vast voor de plechtigo slniting
der Vergadering,” dat door Ps. G. W. Stegmann Jr., die van wege zijne rois naar
Europa niot ter Vergadering zal verschijnon, ingozonden is, wordt door Ps. McGregor
overgenomen en voorgestold.
Bepaling van eenen
Ps. A. A. Louw, onderstound door Pg. Muller, ~vil : “Dat de Synode goone
~stemd
sluitrng bepaling make omtrent don tijd der sluiting.”
Ds. Neethling, ondorstound door Ps. Do Boor, hoeft als amendemont: “Er worde
vastgostold, dat do plecbtigo sluiting niet later dan don Ssten November plaats
hobbe.”
Ten gunste van dit amendemont trekt Ps. McGregor zijn voorstel torug.
Ret voorstol van Ps. Neethling wordt met 64 tegon 57 stemmon vorworpon.
I: 10 wordt dor Comniissie van Revisio toevortrouwd, om aan do Vergadoring
voor to stellen do boste wijze, waarop aan het her genoemde Synodale besluit gevoig
kan worden gegeven.
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I: 11 “Dc G-emeenten Middelburg en Murraysburg worden gevoegd bij den Veranclering vau Rin
Ring van Graaff-Reinet” wordt door den Ouderling van Aberdeen voorgesteld en gen met doorgegaan~
gesecondeerd door Ps. T. M. Gray.
Dc Ouderling van Maraisburg, ondersteund door Ps. Neethling, wenscht dat
zuiks alleen met de Gemeente Middelburg gesehieden zal.
Ds. A. H. Hofrneijr, met Ps. Aiheit, wil: “Pat de Ringen van Beaufort en
Oolesberg onveranderd blijven.”
Pit laatste amendement wordt door de Vergadering aangenomen.
Ds. Daneel maakt I: 12 tot zijn voorstel: “Dc Synode nerne in gunstige over~
weging de wenschelijkheid orn de Gemeente Caledon, van wege hare ligging, weder
tot den Ring van Swellendam te voegen ;“ dat de Vergadering echter na een korte dis
cussie verwerpt.
Met betrekking tot I: 13 belooft de Moderatuur in den loop dezer week een
voorstel ter tafel te zullen leggen, dat in de aanvulling der Afschriften van de ver
schillende Registers in het Archief, daarin besproken, voorzien zal.
De Voorzitter benoemt flu als Com:nissie van Revisie Di. S. Hofmeijr, W. P. de Leden der Commis~ie
Villiers en A. Moorrees, den Eersten Underling van Kaapstad en den Ouderling van Revisie.
Murraysburg.
Afwezig zijn geweest de Predikant en Ouderling van St. Stephens.
Ret dankgebed wordt gedaan door Ds. Roos, Assistent Scriba.

DERDE

ZITTING~

Donderda/J, den llden Oclober 1883.

Ret gebed wordt gedaan door den Scriba, waarna de Notulen van gisteren wor
den gelezen, goedgekeurd en onderteekend
Es. I. G. J. Horak, van Mos~elbaai, verschijnt heden ter Vergadering.
Voordat met het Broederlijk Onderhoud, dat voor heden voormiddag bepaald ~
een aanvang wordt gemaakt, komt de vraag ter sprake of er Rapporteurs van de
en,
Nieuwsbladen zullen worden toegelaten, terwiji de zitting met geslotene deuren
gehouden wordt.
Op voorstel van den Predikant van Graaff-Reinet wordt besloten, dat dit niet
kan geschieden, oindat aan het publiek geen toegang verleend is.
Dc Voorzitter wijst ter inlichting van de BB. die voor het eerst in de Synode Broederli~k
zitting hebben genomen op den oorsprong en het doel van het Broederlijk Onderhoud. houd.
Daarna laat hij zingen Ps. 118: 7, leest 2 Cor. 2: 14— 8 vs. 9, en verzoekt
Ds. Rabie voortegaan in het gebed.
Ret onderwerp, in het schema voor heden opgegeven, is: “ Dc Evangeliebe
diening in hare betrekking tot onzen Heer, de Kerk en de Wereld,” dat door den
Voorzitter, die als Berste Referent benoemd was, wordt ingeleid.
Rij bepaalt zich hoofdzakelijk tot het eerste punt, hierboven genoemd.
Na zijne toespraak laat hij zingen Gezang 189: 4, waarna de Assessor en Di,
de Beer en Stegmann voorgaan in het gebed.

Onder.
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Dc tweede Referent, Ds. Albortijn, neemt flu het woord, en rieht zijne aan
rnerkingen, met het oog op het reeds gesprokene in, ter opwekking vooral van een
gevoel van diepe verootmoediging voor den Heer.
lJaarop wordt gezongen Gez. 68 vs. 1 en 2.
Voorciat de derde Referent, Us. 0-. W. Stegmann, er., opgeroepen wordt, spreken
Di. ?~[uller en de Beer nog over het behandelde punt, terwiji laatstgemelde ook bet
tweede gedeelte van het bovengenoemde onderwerp inleidt,
Zij worden gevolgd door den Ouderling van Stellenbosch, die vooral zijne Mede
Broeders Ouderlingen aanspreekt.
Us. Stegmann, de derde Referent, leest Openbaring 7 vs. 1—10, en handelt
over de roeping van den Evangeliedienaar tegenover de wereld.
Nadat nog Us. Robertson en de Ouderling van Wijnberg gesproken hadden, laat
de Voorzitter zingen 0-ezang 52: 8; waarna de Assessor en Us. McGregor een woord
bepaaldelijk over de roeping dci regeerende Ouderlingen spreken, dat gevolgd wordt
door eenige aanmerkingen van cle Ouderlingen van Worcester en Richmond.
Na het zingen van Gezang 124: 7 gaan Di. Albertijn en Van Niekerk voor in
het gebed; waarna de Voorzitter den zegen uitspreekt.
~VIII—de Aaubev~.
Na de pauze wijst de Ouderling van Maraisbnrg op No. XVIII pag. 138 der
Bepalingen en Aanbevelingen, dat van het verschijnen der Predikanten bij hoogere
Kerkvergaderingen met toga en bef melding maakt.
Be Moderator zegt, dat hij van dc leden gehoorzaarnheid aan de wetten verwacht,
en vertrouwt dat, zoo iemancl het niet in zijne maclit imeeft aan eene wet te voldoen,
lnj dit hem ter kennis zal brengen, in welk geval hij, met inaclitneming van zijn
reclit als Voorzitter, handelen en dispensatie verleenen zal.
I: 14 van het Ontwerp is nu aan de orde, doch blijft overstaan, daar Us. Ross
nog afwezig is.
T 15 vau het Ont.
I: 15, van den Kerkeraad van Maraisburg afkomstig, wordt door den Ouderling
dier Gemeente toegelicht, die deze vraag aan de Vei’gadering etelt: “1-leeft de Ring het
reclit de bewoners van eene lijnplaats, die bij de vaststelling der lijn vrijgelaten
worden in hunne keuze van de Gemeente onder welke zij sorteeren zullen, te dwingen
oni tot eene andere Gemeente te behooren, dan die door hen gekozen; en heeft de
Ring het recht ecu dienstdoend Kerkeraadslid, op zoodanige lijnplaats wonende, in
zijn dienst te schorsen, terwiji hij dient in de plaats zijner keuze; en heeft ecu
Kerkeraad bet recht aen de bewoners van zoodanige lijnplaatsen certificaten van
lidmaatschap te weigeren naar dc plaats hunner verkiezing ?“
van de hand gewezeu,
Na eenige discussie wordt het volgende voorstel van Us. A. A. Louw, onder
steund door den Scriba, als rnotie van orde, ter stemming gebracht en door de
Vergadering aangenomen: “Daar het uit de toelichting van het J3eschrijvingspunt
gebleken is, dat de vragen daar geclaan, geboren zijn uit speciale gevallen, die gediend
hebben voor een lager Kerkbestuur, en niet voor de Synode komen in den vorm van
ecu appèl—clen weg door de Wet voorgeschreven—zoo wijst de Vergadering dit
Eeschrijvingspunt van de hand.”
I: 16 wordt naar de Commissie van Revisie verwezen; imetwelk insgelijks ge
schiedt met IV: 119, dat daarmede in nauw verband staat.
Wetsveranderingen.
I: 17 :—“ Art, 50 luide aldus: ‘Bij elke gewone
bezorgd de Geloofs~rieJ
van den Afgevaardigde naar de Ringsvergadering en zijnen Secundus; en voorts
de $tldthe1l genoemd in Art. 16,” wordt door den Actuarius toegelicht, en door de Ver
gadering dadelijk aangenomen.
I: 18 wordt uitgesteld tot na de behandeling van I: 4.
I : 19 worth besproken.

11
Na toelichting stelt de Actuarius, ondersteund door Ds. Steijtler, naar aanleiding
daarvan voor, “dat de Vergadering zich vereenige met de beschouwing, dat de Voor
zitter des Rings het recht niet heeft eene buitengewone Ringsvergadering te beleg
gen, zonder advies en toestemming van de Rings Commissie.”
Met dit voorstel vereenigt zich de Vergadering.
I: 20 wordt naar de Commissie van Revisie verwezen.
I: 21 is aan do orde.
Daar enkele leden meenen dat IV: 106 en 125 hiermede in verbanci staan,
worden deze punten tegelijkertijd besproken.
Op voorstel van den Actuarius, ondersteund door den Seriba wordt, naar aan
leiding van laatstgenoemde punten, besloten: ~‘ Dat in Art. 16, e Vorm B, de
woord en 1 October—30 September veranderd zullen worden in 1 Januari—31
December.”
Ret voorstel in I: 21 vervat, t.w.: “De Synode bepale dat do Afschriften
(Art. 50 c) worden gemaakt tot 30 Juli, instede van tot 30 September, en dat de
geldelijke veraDtwoording voor Synodale en andere Fondsen gesohiede tot op den
zelfden datum, t.w, het einde van het halfjaar,” wordt flu door Ds. C. Murray over• genomen en draagt, ondersteund door Ds. Hugo, de goedkeuring der Vergadering
weg.
I: 22 wordt, daar Ds. C-. W. Stegmann, Jr., afwezig is, door Ds. W. Murray
overgenomen, die voorstelt: “Do Synode bepale dat voortaan de bevestiging van
Candidaten (Art. 343) gesehiede door niet minder dan drie Predikanten, loden van
den Ring, in wiens ressort de bevestiging plaats vindt.”
Ds. Pienaar, ondersteund door Ds. Rabie, wil dat, in dit voorstel, in plaats
van de woorden de Sgnode bqpcde, gelezen zal worden: de iS’ynode beveelt aaiz.
Beide voorstel en amendement worden met eene groote meerderheid verworpen.
Do Voorzitter benoemt nu tot Rechtscommissie Di. J. J. Kotzé, A. A. Louw, C.
F. J. Muller en C. Rabie, en de Ouderlingen van Groenepunt, Worcester, Paarl en
Graaff-Reinet; en als leden der Commissie tot welker aanstelling onder I: 6 be
sloten is, den Qu~stor Synodi en Ds. Horak.
Afwezig is geweest de Ouderling van St. Stephens.
Ds. A. Faure doet het dankgebed.
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Ds. Neethling doet het gebed.
De Notulen der zitting van gisteren worden gelezen en, na goedkeuring,
onderteekend.
De Geloofsbrief van den Afgevaardigde van Clanwilliam wordt ontvangen, ten
gevolge waarvan do Ouderling W. P. Burger Lubbe zijne plaats als zoodanig
inneemt.
Do Moderator maakt in gevoelvolle bewoordingen melding van, hot zware ver- Dood van don Wo1~
lies dat de Kerk der Congregationalisten in deze stad, op gisteren geleden heeft door Eerw. heer Ho~1e,
hot afsterven van den Wel-Eerw. heer Hoyle, die flog op den dag der opening dozer
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Vergadoring in. ons midxl.en was, tot eon bowijs van zijne broederlijke toegenegen
heid jogens do Kerk door ons vortegonwoordigd~ en. op dienzelfden dag door eon
rijtuig-ongeluk gotroffen werd, aan de gevolgen waarvan hij is bezweken.
IJs. McGregor, ondersteund door Es. C. Murray, ste~t voor, “dat or van doze
Vergadering eone betuiging van deelnoming uitga in hot zware verlies, dat zij no
bedroefdo weduwe en kinderon, en zijno gemeente, door dezon donkeren wog des
Heeren geleden hobben; en dat or eene deputatie benoemd wordc’, om do Synode
bij zijne begrafenis to vertegeuwoordigen.”
Met eonparigo stommon wordt dit voorstol aangenomen, terwiji do voorstoller
on secondant als Commissio worden benoemd om do bedoeld.e brieven optestellen.
Op voorstol van don Assessor, die aan eenen wenk horinnort in oone cler vorige
zittingen gogovon, zondort do Vorgadering eonigen tijd. af tot de bespreking van
de verliezon die onzo Kerk door sterfgevallen, sodert de laatste Synode, geleden
hooft.
Van doze gelogonheid makon Di. Albertijn, Noethuing, de Boor, S. Hofmeijr,
~5ormack, Gray on do Assessor gobruik om te sprekon over onze afgostorvene pro
dikanten; Di. A. J. L. Hofmeijr en W. Murray over hot afsterven van verschei
done predikantsvrouwen; Di. Mos~ert on Eaneel over verscheidene ouderlingen die
do Kork verloren hooft; torwiji Es. W. P. do Villiers en do Moderator vooral in.
herinnoring brengen do werkzaamheden der gedurende dien tijd Emeriti goworden.
predikanten.
Na doze woorden ter nagodachtenis gaat de Voorzitter in den goboclo voor.
Dc Vergadoring veroonigt zich met eon voorstel dat hierop door don Scriba als
motio van orde wordt godaan, en dus luidt: “Eat ho~ den Assessor on Es. Albertiju
opgedragen worde om den hoofdinhoud van hotgoen zooeven gezegd is in oene motie
uittesprekon, dio aan do Vergadering kan worden voorgelogd om, door haar goedge
keurd, als uitdrukking van haar gevoelen, in do Acta to worcien opgenomen.”
Tevens wordt besloten dat den Broederen die himno bediening hebben neêr
gelegd eono dankbetuiging voor hunne aan do Kork bowezen diensten toegezonden,
en des Heeren beste zegen hun toegewenscht zal worden op hun vercieren weg door
djt loven.
Ret Rapport van de Commissie over do Ordonnantie wordt gelozen, waarop
besloten wordt dat hot zal wordon gedrukt.
I: 24 wordt door Es. Muller toegelicht die, ondersteund door den Ouderling
van Prins Albert, voorstelt: “Do Synode bepale, dat in Gemeenten die zuiks be
geeren, do verkiezing van Predikanton en Kerkoraadsleden gesehieden zal door
Afgevaardigden uit de vorschillende wijkon, waarin zoodanige Gemeenten vor
deeld zullon wordon, zullende doze Afgevaardigden, vier voor elko wijk om de vz~if
jaron gekozon wordon door de niet gecensureerd.e loden dor Gemeente, op eene
daartoe in do wijkon bolegdo vorgadering, ondor voorzittorschap van den Leeraar.
Alloen afgevaardigdon uit do wijken hebben recht van stemmen, on zijn verkies
baar voor Kerkoraadsloden.”
I: 25 dat met bovenstaande in nauw vorband staat (zie ontwerp onder do
l3ijlagon), wordt tegolijkortijd besproken, on door den Eersten Ouderiliag van
Kaapstad, die het tooliclit, ondersteund. door Es. Noethling, als amendomont op
bovengenoornd voorstel ingediond.
Aan do discussie, die nu plaats heoft, nemen dod Di. Neethling, Stoijtler, W.
Murray, Robertson, J. W. Louw en A. J. L. Hofmeijr, en de Oudorlingen van.
Porterville, Wijnberg, Somerset Oost, Murraysburg, Steijnsbu.rg, Stollonbosch,
Mosselbaai, Swellendam, Cores, Griquastad, Cradock, on do tweede van Kaapstad.
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Onder deze discussie komen de volgende amendementen ter tafel
Van den Ouderling van Murraysburg, oudersteund door diem van Porterville:
“Aangezien het oude kies~telsel tot hiertoe good beautwoord heeft, en het niet
kan aangetoond worden dat de wijze waarop Predlikar ten en Kerkeraadsleclen
gekozen worden, tot nadeel der Kerk verstrekt, of inbreuk maakt op de rechten der
Gemeenteled.en; aangezien het niet gebleken is dat het cle wensch van de groote
meerderheici der verschullende Gemeenten. is een.e verandermg in. het bestaande
kiesstelsel te maken; en aangezien het niet raadzaam geacht wordt eene wetsbe
paling te hebben, die alleen op enkele G-emeen.ten onzer Kerk betrekking heeft,
namelijk die zuiks verkiezen,—zoo besluite deze Iloog-Eerw. Vergadering, dat d.e
wet in dit opzicht onveranderd blijve.”
Van Ds. A. J. L. Hofmeijr, ondersteund door Ds. Barry: “De wijze van.
kiezing aarigeduid in No. 25, worde toegestaan om in beoefening gebraclit te
worden in die 0-emeenten, waa1r do meercierheid der Gecombineercle Kerkeraad.sver
gadering zich er vóór verklaart.”
Na de Pauze wordt, als motie van orde, den. Leclen van den Ring van. Clanwil
lia’n volmacht verleend om, daar zoowel de Pr~eses als do Soriba on Qu~stor van.
dezen Ring niet ter Synode versehenen is, eene Speciale Vergadering te houd.en,
ten einde een tijdelijken Qu~estor to bemoenien, tot hot ontvangen van de Rings
gelden tij dens cleze Synode.
De Ouderling van Steijnsburg doet als motie van orde een. voorstel, ten doel
hebbende het houden van Avonclzittingen van de volgende week af aan, dock trekt,
na het gevoelen van eenige leden gehoord te hebben, hot, met toestemming der
Vergadering, terug.
Kennisgeving wordt ontvangen van Ds. P. C. D. Faure, van. Vanrhijnsd.orp en
van Ds. D. Ross, van Lady Grey, dat zij do Vergadering niet kunnen. bijwouen;
eerstgeinelde omdat hij pas van eene langdurige reis naar Europa, tot herstel zijner
gezonclheid, is teruggekeerd; laatstgenoem.de van. wege ongesteldheid in zijn
huisgezrn.
Do Actuarius en Soriba worden als deputatie benoemd, ten einde de Synod.e
bij de begrafenis van wijien den Wel-Eerw. heer Hoyle te vertegenwoordigen.
De discussie over I: 24 en 25 wordt hervat. Daaraan nemen nog deel Di.
Groenewald, W. S. Rousseau, Stegmann, Moorrees, Pienaar, S. Hofmeijr, Gray, De
Beer, A. A. Louw, J. G. J. Krige, Aiheit, Radloff, W. P. de Villiers en Roos, en de
Ouderlingen van Humansdorp, Kimberley, Calvinia, Prins Albert, Philipstowu en.
Tulbagh.
Na repliek door Ds. Muller, Worclt het amencloment van den Ouderling van Verworpon,
Murraysburg, met 77 tegen 27 stemmen, aangenomen.
De benoeming van do volgende Commissi~n heeft flu plaats :—
Over hot Theologisch Seminarium.: Di. C. Murray, Robertson, McGregor,
Strasheim en Pienaar, en. do Ouderlingen van Steijnsburg en. Vanrhijnsdorp
Over de Normaalschool: Di. J. G. J. Krige, Cormack, A. A. Louw, H~ugo en.
Van Niekerk, do tweede Ouclerling van Kaapstad. en do Ouderling van. Porterville.
Over do Fondsen: Ds. A. B. Daneel, G. F. Marais, G. A. Scholtz, de tweede
Ouderling van Kaapstad en de Ouderling van Steijtlerville.
De Vergadering besluit dat do zitting op ]~[aandag morgen to half elf ure
~ beginnen zal.

r
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Den Ouderling van St. Stephens wordt verlof gegeven om do Vergadering te
verlaten.
Afwezig zijn geweest de Predikanten van MosseThaai, Somerset West en
D’Urban, en de Ouclerling der laatstgenoemd.e Gemeente.
Ret dankgehed. worcit gedaan~door Ds. Pienaar.
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Volgens kennisgeving op Vrijdag gesohied, is de Moderator heden afwezig; dien
tengevolge neemt do Assessor den Voorzittersstoel in.
Os. Radloff doet bet gebed.
De Notulen der Jaatste zitting worden, na lezing en goedkeuring, onderteekend.
Di. G. Murray van Swellendam, J. H. Neethling, J. H.zn van Hopefield en J.
C. Reijuecke van Sutherland verschijnen ter Vergadering.
De Afgevaardigde van Ilitenhage, de Ouderling P. Lange, en die van Hopefield,
do Ouderling D. M. Slabbert, nemen, na inlevering en goedkeuring hunner Geloofs
brieven, hunne plaatsen in.
Kennisgeving wordt ontvangen van den Predikant en Afgevaardigde van Uniondale, dat zij verhinderd zijn geworden naar de Synode optekomen.
I: 26 van bet Ontwerp is nu aan do orcie, en wordt na korte discussie, op voor
stel van den Scriba, ondersteund door Os. McG-regor, naar de Commissie van Revisie
verwezen.
Vieriarig verblijf van
I: 27 wordt door den Ouderling van Steijnsburg toegelicht, en met weglating
zljne der woorden: binnen cle Kolonie, voorgesteld als volgt: “Ret worde door do bog.
Eerw. Synode vastgesteld, dat eon gevestigde Leeraar onzer Kerk niet dan na een
verblijf van vier jaren in zijne Gemeente, gerekend van den dag zijner bevestiging,
naar elders beroepbaar zijn zal,”—welk voors~el door den Ouderling van Goudini
ondersteund wordt.
Onder do discussie komen do volgende voorstellen ter tafel
Van den Ouclerling van Murraysburg, ond~rsteund door dien van Montagu:
“Daar Art 329 hierin voorziet, zoo besluite doze Hoog-Eerw. Vergadering bet go
vraagde in Beschrijvingspunt 27 niet toetestaan.”
Van Es. Gray ondersteund door Os. Steijtler: “Do Vergadering verkiare, dat bet
zeer wenschelijk is, dat een gevestigde Leeraar niet, dan na een verblijf van vier
jaren, zijne 0-emeente zal verlaten.”
Aan de discussie over dèze zaak nemen deel Di. Muller, Neetbling van Stellen
bosch, do Beer, ~teijtler, Kotz~, Kriel, Radloff, p. 0. Rossouw, Rabie en de Scriba;
on de Oudorlingen van Goudini, Steijtlerville, Richmond, Villiersdorp, Eerste van
Kaapstad, van Humansdorp, Murraysburg, Hanover, Somerset Oost, Prins Albert,
~imonsstad en Cradock.
Niet aangenonlen.
Na repliek wordt hot amendement van den Ouderling van Murraysburg aange.
nomen met 84~ stemmen er vóór.
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I: 28 wordt flu toegelicht door Ds. Kestell, die, ondersteund door Dc. Beck, ~een~ Va~
voorstelt: “De Synode stelle eerie Commissie aan, die voor vacaiite Gemeenten,
onder de volgende bepalingen, zorgen zal, enz.”
In verband met dit Beschrijvingspunt wordt behandeld I: 50, dat insgelijks eene
betere voorziening in de behoeften van vacante Gemeenten beoogt, en door den
Kerkeraad van Dutoitspan is ingezonden.
Na de Pauze wordt de discussie over dit onderwerp voortgezet door Di. A. J~ L.
Rofmeijr, de Beer, Kotz~, Kriel, Stegmann en Albertijn, en de Ouderlingen van
Prins Albert, Swellendarn en Richmond.
Eerstgenoemcle spreker, ondersteund door Us. Keet, wenscht dat deze punten Naar eono Commisslo
naar eerie Speciale Commissie, ten fine van overweging en rapport verwezen zullen verwezon.
worden, met welk voorstel de Vergadering zich later vereenigt,
Di. W. Murray, Kestell en Kriel, en de Ouderlingen van Steijnsburg en Rich
inond worden als leden dezer Commissie benoemd
I: 29, dat naar eene memorie nit de Gemeente Lady Grey verwijst, waarin Dat do Gemeente
gevraagd wordt, “dat de Synode in gunstige overweging neme den staat tusschen den ~ bedanken
Leeraar en de Gemeente,” “daar thans eene Gemeente het recht niet heeft eenen
Leeraar te bedanken of te ontslaan van zijn werk,” terwijl “de Leeraar het recht
heeft te eeniger tijd, zonder tegenspraak of toestemming van den kant eener Gemeente,
haar te veriaten,” komt flu ter sprake.
Do memorie, daarin genoernd, wordt gelezen.
Ds. Steijtler, gesecondeerd door Dc. S. Hofmeijr, doet het volgende voorstel:
“De Memorialisten der Nederduitsch Gereformeercle Gemeente Lady Grey worden
verwezen naar Artt. 262—265 der Kerkelijke Wetten, vergezeld van eerie behoorlijke
toelichting, als antwoord op hunne memorie aan de Hoog-Eerw. Synode.”
Aan do discussie nemen deel Di. S. ~ofmeijr, Steijtler, Albertijn, Beck, W. P.
de Villiers, Radloff, Moorrees, Neethling van Stellenbosch, Stegmann, de Beer,
Pienaar, Muller, de Wet en J. (*. .T. Krige, en de Ouderlingen van Stellenbosch,
Somerset Oost, Eers~e van Kaapstad, van Prins Albert, Cradock, Richmond, Humans
dorp en Porterville.
Onder de discussie dient Ds. W. P. de Villiers, ondersteund door Ds. Radloff, Niet toegestaan,
het volgende amendeinent in: “Dat I’4~[emorialisten gewezen worden op het hoog
heilig karakter van het Leeraarsambt, alsrnede op het feit, dat het der G-emeente net
vrijstaat haren Leeraar, des verkiezende, te eeniger tijd te bedanken.”
Later wordt nog een amendement ingeleverd door den Ouderling van Murrays
burg, ondersteund door Ds. Groenewald, van den volgenden inhoud: “Daar de band
tusschen Leeraar en Gemeente een heilige is, die niet door do Gemeente han worden
verbroken, zoo geve deze Hoog-Eerw. Vergadering hare sterkste afkeuring te kennen
over zulk een verzoek, als vervat is in Beschrijvingspunt 29.”
Ret amendement van Ds. de Villiers wordt met eene groote meerderheid van
(00) stemmen aangenomen.
I: 30—34 worden naar de Commissie van Revisie verwezen.
I: 35 wordt door Us. ~Iu1ler toegeliclit, die, ondersteund door Ds. A. J. L. ~enlee1ing van cone
Hofmeijr, voorstelt: “Om het Kerkelijk toeziclit over de Gemeente, do opvoecling en en~z~~0flt0 in wiikcn~
het onderwijs der jeugd, en do verzorging der armen beter te kunnen behartigen, is
hot noodzakelijk dat do Gemeenten onzer Kerk in wijken, net minder dan zes in
getal, verdeeld, en dat er voor elke wijk één Ouderling en ~n Diaken gekozen worden.”
Di. Robertson en A. J. L. Hofmeijr spreken over dit voorstel.
Terwiji Us. Keet aan hot woord is adjourneert do Vorgadering.
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Als motie van orde wordt door den Ouderling van Calvinia een voorstel inge
leverd, ten doel hebbende de namicidag zittingen te verlengen, dat morgen oohtend
in behandeling zal komen.
Afwezig zijn geweest de Predikanten van Riebeek West, Riebeekskasteel,
Hanover, Heidelberg, Calitzdoi~p, Graaff-Reinet, Ladysmith, Colesberg, Somerset
West, Maraisburg en Noorder Paarl, en de Ouderhugen van Cores, Calitzdorp, Rio
beek West, Riebeekskasteel, D’TJrban en Philadelphia.
Ret dankgebed wordt gedaau door Os. GrQenewald.

ZESDE ZITTING.
Di~sda~ç’, den l6den Oclober 1883.

Geen voorstel
m,men,

Daar de Moderator nog niet naar de stad is teruggekeerd, neemt de Assessor
wederom den stoel in.
Os, W. P. de Vihiers doet bet gebed.
Be Notulen der zitting van gisteren worden geresumeerd en onderteekend.
iJe Voorzitter maakt bekend, dat do Underling van Rieboek West van hem
verlof hooft gekregen om, wegens huisolijke omstandighedon, de Vergadering te
verlaten.
De motie van orde van den Ouderling van Calvinia, die gistoren is ingeloverci,
en aldus luidt: “flat in bet vorvoig do namiddagzittingen zullen zijn van 2.30 tot
5.30 p rn, en dat er dan geene avondzittingen zijn,” wordt besproken, na door den
Ouderling van Tulbagh te zijn ondersteunct.
Do Eerste Ouderling van Kaapstad ondorsteund door Ds. Steijtlor, wil liever:
“van kwart over negen tot half 1 ure; en van 3 tot 6 ure.”
Na verwerping van hot amendernent wordt hot voorstel aangenomen.
De discus sie over I: 35 wordt~ voortgezet. Be voorsteller, Os. Muller, veran
dert, met toestemming der Vergadering, zijn voorstel in dier voege, dat bet eerste
gedeolte van zijn Beschrijvingspunt wegvalt, en slechts bet tweede gedeelte daarvan
nu door hem voorgesteld wordt, aldus luidendo: “Art. 14: 1 worde aldus gewijzigd:
‘Do Kerkeraad zal bestaan uit minstens één Predikant, hetzij gewoon .Leeraar of
Consulent der Gemeente, en even zoovele Ouderlingen als Diakenen.’ “
Dit nieuwe voorstel wordt door Os. ~[cGrogor ondersteund.
Aan do discussie hierover nernen deel Di. Neethling van Stellenbosch, Roos, W.
Murray, McGregor, S. Hofmeijr en J. i. Kotzé; en de Ouderlingen van Maraisburg,
Middelburg, Simonsstad, Somerset Oost, Steijtlerville, Eerste van Kaapstad, van
Mosselbaai en Prins Albert.
Onder do discussie lovert Os. Roos, ondorsteund door den Scriba, hot volgonde
amendemont in: “Be laatste clausule van Art. 14: 1, ziende op do uitbroiding van
den Kerkeraad, worde in dier voege gewijzigd, dat do vormeerdering van hot gotal
Diakonen niet noodwendig eone vermeerdoring van hot getal Ouderlingen ton gevolge
zal hebbon, of omgokeord.”
aange.
i3ij do stemming verkrijgt goon der voorstellen do volstrekte meerdorheid, zoodat
do wet op dit punt onvoranderd. blijft.
Os. Muller trekt nu, met toostemming der Vergadering, bet laatste gedeelte van
I: 35terug.
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De Moderator, die onder de discussie ter Vergadering, is gekomen, neernt nu
zijne plaats in.
I: 36 worcTt door Ps, Aiheit toegelicht, die, naar aanleiding van de vraag in zijn Afschaffing v~ Poop.
Beschrijvingspunt vervat, wil: “dat een Korkeraad het recht zal hebben, desver- en andere gelden,
kiezendo, de betaling van Poop-, Aanneming-, of Trouwgelden af to schaffen.”
Be Actuarius, ondersteund door Ds. Neethling van Stellenbosch, levert hot
volgendo arnendernent in: “Op de vraag in I: 36 vervat, worde geantwoord: ‘Ja,
mits de Kerkeraad de bij de wet bepaalde logos overeenkomstig de getallen van ge
doopten, aangenomoneu en gehuwden aan den Ring verantwoordt.”
Ps. Aiheit trekt ten gunste hiervan, met toestemming der Vergadering, zijn
voorstel terug.
iii. Steijtler, Neethling van Stellenbosch, Kotz~, Ronsseau, Pionaar, S. Hof
meijr en do Actuarins, aismode de Ouderling van Worcester, nemen aan de discussie
deel, onder welke nog hot volgendo amendement door Ds. S. Hofmeijr, ondersteund
door Ds. Groenewald, wordt ingediend: “Aan de Kerkeraden der onderscheidene
Gemeenten wordo in deze zaak vrijheid gelaten.”
Na repliek door den Actuarius, goschiodt do stemming, met het gevoig dat geen Alle voorateilen ver
der voorstellen do meerdorheid vorkrijgt.
worpen.
Ds. Pienaar, ondersteund door Ps. Aiheit, dient nu hot volgende voorstol in:
“Met het oog op de vraag van den Kerkeraad van Colesberg wordt hot aan do Com
missie van Revisie opgedragon Art. 28 onzer Kerkelijke Wotten duidelijker to formu
leeren.”
Ps. Neethhing van Stellenbosch, ondersteund door den Ouderling dior Gemeente,
wil; “dat do zaak in I: 36 bocloeld voor afgehandeld worde hoschouwd.”
Met dit arnendernent vereenigt zich do Vergadoring.
I: 37 wordt door Ds. Rabie toogolicht clio, ondorstound door Ps. Rousseau, hot Lidmaatsbewijs, na~r
volgondo voorstol doot: “Art. 142a wordt, met hot oog op hot Eoschrijvingspunt 87 dan eeniaar ouci,
op doze wijzo verandord: ‘lidmaten van hot buitenland aankomonde, en tot onze
Kerk wonschendo to bohooren, aismedo dozulkon, die hunne attosten of lidmaats
bowijzon niot binneu één jaar en zos wokon inlovoron, zullen, enz,’
Di. Kotzé, Rousseau, Stogmann, W. P. do Villiors, A. A. Louw, Stoijtlor, S.
llofmoijr, Moorroos, do Boor, Mostort en do Eorsto Oudorling van Kaapstad nemen
deol aan do discussio, die hiorovor gevoord wordt.
Ds. A. A. Louw, ondorsteund door Ds. Stoijtlor, wil, dat op do vraag in I: 37
vervat, geantwoord zal worden: “Eon Kerkoraad is gehoudon bet Lidmaatsbewijs
van zoodanigon persoon aantenemen, on hem Kerkolijko voorrechton to laten genie
ten, indion hij zuiks niot heoft verbourd.”
Do Ouderling van Murraysburg, onderstound door Ps. Kriol, wil: “dat op do
vraag vorvat in I: 37 wordo geantwoord neen, als zijndo in strijd mot Art. 139.”
Do Eorsto Oudorling van Kaapstad, wien Ps. Muller ondorsteunt, levort nog dit
amendemont in : “Op doze vraag worclt neen geantwoord; en do Commissie van
Rovisio wordo vorzocht do noodigo vorandoring in do wetten, hiorop betrekking heb
bonde, to maiden.”
Na do pauzo spreokt nog Ds. Mostert, waarna hot amondomont van Dc. A. A. Toch aan te nemdu.
Louw aangonomon wordt met 60 tegon 51 stemmon.
I : 38 is nu aan do beurt, doch wordt uitgosteld totdat I: 62—64, die daaraan
dienon vooraaf to gaan, en nu bosproken wordon, zullen zijn afgohandold.
Ps. A. J. L. Hofmeijr, dio I: 62 heoft ingezondon, licht hot toe en stolt, ondor- Ouderdommen van
stound door den Ouderling van Moorreosburg, voor: “Do oudordommen in Art. 133 aanuemehngen
vastgesteld, worden veranderd in ‘17’ en ‘16’ rospectievelijk”
-
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~iet veranderd.
Doopeede1ekunneub~
aannemiug geoiseh~

Ds. Steijtler, die voor I: 61 pleit, stelt voor, ondersteund door den Ouderling
van Steijtlerville: “Art, 133 worde geroyeerd.”
Do Oüderlingen van Richmond, Tulbagh, Venterstad, Maraisburg, en do
Eerste van Kaapstad, en Ds. Neethuing van Stellenboseli sprekon over dit punt.
Dc Vergadering vereenigt zich met geen van deze voorstellen.
I: 38 wordt nu door den inzender, Ds. Pienaar, toegolicht die, ondersteund door
Cormack, voorstelt: c~ Aan Art 133 worde toegevoegd: ‘personen die ledon der

~,

Kerk wonschen te wordon, zullen verplicht ziju aau Leoraren, die zuiks verzookei~
hunne doopcodels te vertoonen, ten einde to bewijzen dat zij den voreischten oudor
dorn hebben bereikt.’
Dit voorstel draagt de goeclkeuring der meerderheid weg, met 67 tegen 4).
stemmen.
Zioaauige doopeedeig
I: 39 “Doopeedels voor boven~eino1d dool aan&evraao’cl, zullen ~rati$ worden
gious to vorleenen.
‘
verleend “—wordt door Vs. Pienaar toegehcht en voorgostold, en door Ds. Cormack
ondersteund ; en mede door do Vergadering aangenomen.
I: 40 blijft overstaan totdat do inzencler, Ds. J. G. S. de Villiers, ter Ver
gadering zal zijn verschenen.
M~n~rnnm van tien
I: 41 licht Ds. Alhejt too, die, met Ds. Neethling van Stellenbosch voorstelt:
~hillrngs voor elke ~O
loden, enz.,
“Do Synode make hot verpliclitend, dat medere Kerkeraad zorge dat er voor elke ~0
lidmaten ten niinsto tien shillings bijgedrageii wordt voor do verschillencle speciale
collocten door do Synode bopaald.”
Di. Neethuing, Robertson, do Beer, Both a, J. 0-. J. Krige en Groenewald, en do
Ouderlingen van Swellendam, Borste van Kaapstad, van Steijnsburg, Richmond,
Somerset Oost, Ventorstad, Aberdeen en Prins Albert nemen doel aan do discussie,
die nu volgt.
Niet bepaald.
Do Vergadering verwerpt hot voorstol met eene groote meerderheid,
Afsehoid van AfgeVs. J. H; van Wijk, do Afgovaardigde van don Vrijstaat, die op morgen nit do
net den stad denkt to vortrekkon, sprookt eon hartolijk woord van afscheid, dat door den
.

.

Moderator op even hartolijke wijze boantwoord wordt.
Afwezig van
zijn Wijnberg
geweost do
van Somerset West en Fraserburg, en do
Ouderlingen
en Prodikanten
Riobeekskasteol.
Do Eladnotulen worden gelezen, waarna hot dankgobed gedaan wordt door don
Ouderling van Stellenbosch.

ZEVENDE
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Na liet gebed door Ds. Restell, worden de Notulen der zitting van gisteren
gelezen, goedgekeurd en onderteekencl.
Pormuijer t~r Bevies
I: 42 wordt behandeld, en door den inzender, Vs. A. J. L. Hofmeijr, toegeliclit,
tiging van Diakenen
die, ondersteund door den Ouderling van Prins Albert, voorstelt: “De Vergadering
benoeme eene Conimissje, om een Rapport uittebrengen tegen de zitting der volgende
Synode omtrent ons Formulier ter Bevestiging van Diakenen.”
Vs. Cormack, gesecondeerd door Dr. Kotzé, levert het volgende an2endement
in: “De Synode beschouwt de herzien~ng van hot Formulier ter Bevestiging van
Kerkeraadsleden in de tegenwoordige ornstandigheden zeer onnoodig.”
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Dc discussie hierover wordt gevoerd door Di. Cormack, Kotz~ en Muller, den Besproken,
Assessor, C. Murray, McGregor, Neethuing, Sr., J. W. Louw, de Beer, Rossouw,
stegrnann, Hauman en Grey, en de Ouderlingen van Murraysburg, Oudtshoorn,
Wijnberg, Maraisburg en den Eersten van Kaapstad.
Dc Ouderling van Stellenbosch, ondersteund door dien van Piquetberg, dient cut
amendement in: “Daar het werk der Diakenen, zoo met den gezamenlij ken Kerke
raad als in hot bijzoncler, zoo duidelijk in Artt. 15 en 34 onzer Kerkewetton be
schreven is, zoo wordt voorgesteld dat or geene verandering wordo gemaakt.”
I)e stemming heeft nu plaats met dezen uitslag, dat hot amendemont van Dc. Doch fist veranderd.
Cormack met 100 stemmen wordt aangenomen.
I: 43 worcit toegelicit door den Eersteu Ouderling van Kaapstad, die, onder
steunci door den Ouderling van Somerset Oost, bet als voorstel inlevert.
Na eene korte discussie wordt besloten dit Beschrijvingspunt uittestellen tot na
de behancleling van IV: 171 van het Ontwerp.
I: 44 blijft tot morgen overstaan.
I: 45 wordt ter sprake gebracht door Dc. Neethling, Sr., die, ondersteund door Onderzoek naar toeden Ouclei-ling van Cradock, voorstelt: “Vraag 23, pag. 31, wordt aldus veranderd:
‘heeft de Kerkeraad gezorgd voor eene toereikende bezoldiging en behoorlijke woning
voor den Predikant: wordt de bezoldiging den Predikant geregeld, naar den Beroeps
brief of naar overeenkoinst, uitbetaald?’
Aan de cliscussie worcit deelgenomen door do Ouderlingen van Richmond, Stel
lenbosch, Wijnberg, Gouclini en Swellendamn, en den Actuarius en Di. Steijtler,
McGregor en Rossouw.
Na repliek door Ps. Neethling wordt zijn voorstel met 64 tegen 36 stemmen
aangenomen.
I: 46 blijft overstaan totdat de inzender naar do Vergadering zal zijn opgekomen.
I: 47 wordt in behandeling genomen, luidende als volgt: “Do Evangeliebe- Led~n in Gricjnaland
cliening van den Eerw. hoer W. Dower, onder do loden onzer Kerk in Griqualand Oost,
Oost, worde van wege onze Kerk orkend; en zoo mogelijk wordo or aldaar cone afzon
derlijko Gemeente gesticht.”
Na dc lezing van ecu Rapport eener Commissie door don Ring van Burgersdorp
aangesteld, die dit i3eschrijvingspunt heoft ingezonden, maakt Ps. Raclioff, lid van
gonoemdo Commissie, hot Beschrijvingspunt tot zijn voorstel.
Bij de discussie spreken Di. C. en IN. Murray, A. A. Louw, Cormnack, Neoth
ling, Sr., Steijtler, Albertijn, Muller, Pienaar, Stegmann en do Actuarius.
Us. W. Murray, onclersteund door Ds. Neethling, Sr., dient dit arnenclemont in:
“Eene Commissie worcle benoemd om to adviseoren over den weg, waarin aan hot
vei-zoek in I: 47 han voldaan worden.”
Ds. Muller, gesecondeerd door Us. Albertijn, wil hot volgendo: “Do Synodo
heeft met blijdschap en dankorkenteniz vernomen van den arbeid van den Eerw. hoer
Dower onder cue loden onzer Kork in Griqualand Oost, en vertrouwt do vordere ver
zorging van die loden onzor Kork aan den Ring van Burgersdorp toe.”
Pit laatste amendemont wordt door do Vergadering aangenomen.
I: 48 wordt uitgesteld, totdat IV: 175 zal zijn behandeld.
I: 49 komt nu ter sprake, tezamnon met II: 82, woilco beidon door don inzender,
Dr. S. Hofmeijr, worden toogelidlit, die nog aan hot woord is als hot de tijd is voor
de pauze.
Na do pauze vraagt de Voorzittor, voordat do Nominatielijst van Candidaten Kieziiig cler Synodaic
voor do Synodale Commissje wordt voorgostoldl, als motie van ordo, met het oog op Commissie.
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a~i~sie van Revisie.

bet wenschelijke van de besparing van tijd, of de wijze van kiezing van de leclen der
Synodale Commissie niet zooclanig gewijzigd ban worden, dat eene Commissie van
Nominatie, door de Synode aangesteld, de leden der Synodale Commissie noemen
en aan de Vergadering, ter goed- of afkeuring, voorstellen zal ?
Us. Robertson, ondersteund door den Ouderling van Calvinia, dien~ hierop dit
voorstel in: ‘~ Dat de Synodale Commissie gekozen worde, zooals tot op heden ge
woonte is geweest,” waarmede, na eene korte diseussie, de Vergadering zich ver
eenigt.
])e Vergadering stemt flu voor de Nominatielijst van Predikariten en Ouder
lingen -v-oor bovengenoemde Commissie.
Di. Robertson, Retief en Hugo en de Ouderling van Worcester worden als
stemopnemers benoemd.
Dc Vergadering besluit om, zoolang als de stemming duurt, de bebandeling
van de Beschrijvingspunten waarmede zij vóór de pauze bezig was, uittestellen, en
inmicldels bet Rapport van de Commissie van Revisie te bespreken, weiks over
weging, onder deze omstandigheden, meer geschiktelijk kan geschieden.
Dit Rapport loopt over de Beschrijvingspunten die onder 1V: 101 en volgende
genoemd. worden.
Dc overweging van de aanbevelingen op 101 en 102 blijft overstaan totdat Us.
Ross, die nog verwaclit wordt, zijne plaats in dc Vergadering zal hebben inge
nomen.
Dc aanbeveling op 103 wordt aldus aangenomen: “Bij ontstentenis van den
Moderator en diens Assessor bij Synodale Vergaderingen, treedt de Moderator der
vorige Synodale Vergadering of diens Assessor in zijne plaats op, en zoo vervolgens
in teruggaande linie. Bij Rin~svergaderingen vincit hetzelfde p~aats, met betrek
king tot den Voorzitter des Rings.
“In geval echter dezulken geheel mogen ontbreken~ wordt dc Voorzittersstoel
voor zoover bet vereischt wordt, door den oudsten der tegenwoordig zijude Leeraren
ingenomen.”
Bovenstaande te worden gesteld in plaats van Art. 12: 7 cler Kerkewetten.
Met de aanbeveling der Commissie om de onder 104 door den Kerkeraad. van
Colesberg voorgestelde wijzigiug van Art. 52, vraag 2, niet aantenemen, vereenigt
zich de Vergadering, na eenige diseussie.
Insgelijks wordt goedgekeurci dc aanbeveling op 105: “In Art. 244, in het
midden, worden de woorden: na tweemcden
qp~ieroepen geschrapt; en na de woor
den : worde ~yeoordeeld, late men volgen : indien iem and voor een Kerheraad wordt ~‘e
~‘oejen, zal cle opioepin~q tweemalen, tot twee ondersclthidene ziftin.~’en ~qesckieden.”

I: 106 en 125 zijn reeds afgehandeld.
Ook vereenigt zich de Vergadering met de aanbeveling op 107, dat Art. 34:
4 niet worde veranderd.
I: 108 en 130 blijven overstaan tot bij de behandeling van bet Rapport der
Commissie omtrent bet Predikanten Weduwen Ponds, die in de laatste Synode
aangesteld. is.
Dc Vergadering deelt in bet gevoelen der Commissie over 109, “dat Art. 398
niet veranderd behoort te worden.”
Op voorstel van den Tweeden Ouderling van Kaapstad wordt bet aan de Oom
missie van Revisie opgedragen de bewoording van Artt. 897 en 398 zoo te veran
deren, dat niemand, die tot Pensioen gerechtigd is, meer dan £200 per jaar zal
mogen eischen.
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De Vergadering vereerigt zich met het gevoelen der Commissie op 110, dat de
voorgestelde verandering in Art. 56 niet wenschelijk worde verklaard.
Naar aanleiding van 111 wordt besloten, dat in Art. 64, regel 3, zal worden
gelezen: Predi/canlen, naar de iSynode afyevaardi9de Oi~derlinyen en Qa~s~or8 van
Fondsen.

I: 112, dat over den vorm van een Beroepsbrief handelt, wordt, na eenige
discussie, naar de Commissie van Revisie terug verwezen, met verzoek om do zaak
verder, met het oog op de gegeveno wenken, to overwegen.
De aanbeveling der Commissie op 113 wordt niet aangenonaen, zoodat Art. 12
(21) onveranderd blijft.
Do naar aanleiding van de op 114 voorgestelde verandering in Art. 265, van
het woord beslissiny in aan,ç’ewende poyinyen, wordt goedgekeurd; evenals do op 115
aanbevolen weglating van de woorden in vol,9’orde, in Art, 12 (10), c.
I: 116 blijft tot later overstaan, daar Ds. Robertson, als eon der stemop~
nemers, met de Nominatielijst flog bezig is.
I: 117 is reeds afgehandeld.
I: 118 wordt uitgesteld, daar Ds. J. G. S. de Villiers nog niet aangekomen is.
De aanbeveling op 119, dat “eene Commissie wordo henoemd, om, staande
do Vergadering, de Algemeene Bepalingen—Art. 227, en volgende, te vergelijken
met de Bijzondere—Artt. 249 en volgende, en .&rtt, 274 en volgende, en aan do
Synode zoodanige wijzigingen voor to stellen als mochten worden noodig geaoht—.
wordt goedgekeurd.
De Voorzitter benoemt als loden dor Cornmissie, Di. Kotzé, Ross, Corruack,
den Actuarius, den Eersten Ouderling van Kaapstad. en den Oud.erling van Groene~
punt.
I : 120, door Ds. Robertson voorgesteld, blijft overstaan om dezelfde reden als
bovengenoemd.
Do aanbeveling op 121, dat in Art. 14 (4) do woorden i~en minste Mn vol faar
niet zullen worden geschrapt—draagt do goodkeuring dor Vergadering weg.
Hetzelfde geschiedt met het gevoelon dor Comnaissie op 122 “Wat in. Art.
322, § 2, Are. 12 (10) veranderd zal worden in ~ 14 (3.)
Met dit besluit vervalt 123,
I: 124, door Ds. J. G. S. de Villiors ingezonden, blijft mode ovorstaan.
I: 125 is reeds afgehandeld.
Met de aanboveling dor Commissie, dat do ondor 126 voorgestolde verandering
in Art. 14 (13) van do woorden: ziin nie~ in z~jn niet gemaakt zal worden, veroonigt
zich de Vergadoring.
De Voorzitter goeft kenuis, dat hij don Ouderling van Rieboekskastoe]. verlof
hoeft gegevon om de Vergadoring to vorlaton.
Afwezig is geweost do Predikant van Somerset West.
Na het lezon. der Kiadnotulen wordt het Dankgebed gedaan door Ds.
I3Uchner.
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Ds. Hugo d.oet bet gebed, waarna de Notulen der zitting van gisteren worden
goedgekeiird en onderteekend.
De stemopnemers leveren nu de op gisteren voorgestelde nominatielijst in voor
leden der Synodale Comrnissie, waarna met de stemming een aanvang wordt
gemaakt.
Terwiji de uitslag der stemming onderzocht wordt gaat de Vergadering voort
met de behandeling van bet Rapport der Commissie van Revisie.
I: 127, 128 en 131—136 blijven overstaan totdat bet Rapport van de Corn
missie over de Fondsen zal zijn ingeleverd.
De aanbeveling der Commissie op I: 129: “dat de voorgestelde weglating, in.
Art. 233 van do woorden: ,çieen verder beroep zal er hunnen plaat$ /seblien aangenornea
worde,” wordt goedgekeurci; even als die op I: 137: “Eene Commissie worde aan
gesteld orn te overwegen, of de versehullende Artt. van de rubriek BEP~~LINGEN EN
AANBEvELINGEN niet in bet Wetboek eene plaats kunnen vinden.”
Dc uitvoering van dit besluit wordt aan do Commissie van Revisie toever
trouwd.
Dc Vergadering verldaart zich insgelijks voor het aannemen der Aanbeveling
op I. 8, “dat aan bet einde van Art. 74, als nieuwe alinea, worde gevoegd: Z~j ~a1
echier de vrijkeid itebben, zaken, die van minder aanbelan,q z~jn, ooZe b~j wijze van rond
schrifvin~ç, fe behandelen, terwif1 het aan de ilioderataur wordi over~çiela1en orn bij voor
/thrnende~qevallen le bepalen, of er eene er~qaderin~q der Gommissie zal worden ,qehouden.”

Met bet voorstel der Cornniissie op I: 10 stemt de Vergadering insgelijks in
“Dat bet volgende in bet Wetboek worde opgenornen: B~j iedere zittin9 der iS’ynode
zullen de ,S’cribas der .Rin~qen aan den &riba ~S~jnodi eene op~qaaf voorle~q~qen van Itet ,~ietal
leden, die tevoren niet ~qediend liebben, waarmede de verschillende Icer/ceraden hunner res
pectieve 1?in~qen vermeerderd zijn sedert de laaiste zittinq der Synode.”

Eon voorstel, uit do discussie voortgesproten, wordt door Dr. Kotzê ingediend,
en der Commissie van Revisie ter hand gesteld,
I: 16 is reeds afgehandeld.
Do aanbeveling op I: 20 “dat in Art. 346 de woorden: wanneer hi,i vanS elders
yelcomen is worden we~ge1aten,” wordt door de Vergadering goedgekeurd.
Daar, behalve ecu paar uitgestelde punten, hot Rapport der Comrn~ssie van
Revisie flu is afgehandeld, wordt de dank der Vergadering aan deze Commissie toe
gebracht vuor hot door haar verrichtte werk,
I: 44, dat tot heden uitgesteld was, kou~t flu in behandeling.
Kleederdragt van On.
De Ouderling van Maraisburg, ondersteund door dien van Stellenbosch, levert
derlingen en Diake. na toelichting, dit voorstel in: “Dc Synode spreekt bet ala haar gevoelen uit, dat
de waardigheid van hot arnbt van Ouclerlingen en Diakenen vordert, dat zij bij de
openbare eeredienst in do Kerk, alsrnede in de Kerkeraadsvergaderingen—en in
dit geval ook de rustende leden—in bet zwart gekleecl zullen versehijn~n.
Verseheidene leden nernen aan de discussie dccl, gedurencle welke do volgencle
Arnendementen ter tafel kornen
Door Dr. Hofmeijr, ondersteund door Dr. Kotzó: “Dc Kerkeraad van Marais
burg worde verwezen naar Art. 30, waar bepaald wordt, dat elke Kerkeraad bet
recht heeft bijzondere buishoudelijke reglementen to onderwerpen.”
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Door den Ouderling van Murraysburg, gesecondeerd door dien van ~ouclinie:
“Ret worde aan do wijsheid van elken Kerkeraad overgelaten, hoe de loden ter
Vergadering behooren te verscbijnen.”
Door Ds. Roos, met wien zich de Ouderling van Beaufort West vereenigt: “De
Synode spreekt het als haar gevoclen uit, dat de waardigbeid van het ambt van
Ouderlingen en Diakenen vordert dat zij, bij de openbare eeredionst in de Kerk,
in het zwart gekleed verschijnen zullen.”
Do Vergadering verklaart zich met 8~ stemmen vóór dit laatste amendement;
terwiji het oorspronkelijke voorstel 77 stemmen op zich vereenigt.
I: 51 en 52 blijven overstaan.
I: 53, 54 en 55 worden naar do Rechtscommissie, voor ad vies, verwezen,
Hetzelfde geschiedt met eenige memories, door de Vergadering uit de Gemeente
Nicuw Bethesda ontvangen.
Daar hot Rapport van de Matigheid.s Commissie flog niet ter tafel is, worcit de
bespreking van dit onderwerp uitgesteld.
I: 56, dat over gebruik maken van Roomsohe Scholen hanclelt, blijft over
staan tot bij de bespreking van Opvoeding en Onderwijs.
I: 57 is nog onder behandeling, als het tijd is om voor do pauze uiteentegaan.
Na de pauze word.t dit voorstel, dat, naar aanleiding van het bovengenoemde
l3eschrijvingspunt door den Ouderling van Petrusville is in~edjend, ondersteund door
Ds. Aiheit, besproken: “Onbekende loden uit andere gemeenten zullen niet het
recht hebben het Heilige Avondmaal te vieren, zonder schriftelijk verlof van den
Leeraar, of, bij diens afwezigheid, van eenen Oud.erling hunner Gemeente.”
Na discussie blijkt het, dat dit voorstel do goedkeuring der Vergadering niet
wegdraagt.
I: 58 wordt uitgestelcl tot na do behandeling van IV: 171,
I: 59 en 60 blijven overstaan tot bij de bespreking van het Rapport der Alge
meene Matigheids Commissie.
I: 61 wijst op eene Memorie, uit de Gemeente Graaff-Reinet, waarin over
zekere uitdrukking geklaagd wordt, die Ds. Neethling, Sr., volgens een nieuws
blaci-rapport zoude gebruikt hebben.
Ds. Roos, ondersteund door Ds. ~teijtler, doel dit vo ~rstel, waarmede do Ver~
gadering zich, na korte discussie, vereenigt: “Aan Memorialisten worde geant
woord, dat, indien zij klachten hebben tegen den Predikant van Stellenbosch, ouze
Kerkewetten den behoorlijken weg aanwijzen, die door hen ingeslagen dient te
worden.”
Daar I: 62—64 reeds afgehandeld zijn, worden I: 65, 66 en 67 genoemd,
doch uitgesteld, daar er thans zoo weinige leden van den Ring van Burgersdorp
tegenwoordig zijn, en andere nog verwacht worden.
I: 68 blijft overstaan; zoo ook I: 69, op verzoek van den inzender.
Daar de stemming voor de Synodale O’mmissio flu is afgeloopen, blijkt dat Led~n cler
gekozen zijn, als PRIMAItII Dr. S. Hofmeijr, Dr. J J. Kotzd, Ds. A. A. Louw, Ds. Commissie,
C. F. J. Muller en Ds. W. Robertson; en Ouderlingon M. J. Herholdt, G. C. Ole,
J. W. H. Meiring en P. Marais; en als SECUND~ Di. J. R. Albertijn, W. Murray, J.
H. Neethuing, R.zn., A. J. Steijtler en W. P. do Villiers, en de Ouderlingen P.
J. van Niekerk, J. P. Krige, J. J. du Plessis en J, P. Jordaan.
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Dewijl Ds. Robertson nu weder zijn.e plaats heeft ingenomen, gaat de Ver
gadering terug tot het behandelen van enkele uitgestelde punten.
De aanbeveling der Coinraissie van Revisie op I: 116, door Ds. Robertson
ingezonden: “dat Art. 12 (12) § 2 onverandercl blijve,” wordt door de Vergaclering
goedgekeurd.
I: 120 van hetzelfcle lid afkomstig, wordt, met toestemming der Vergadering,
teruggetrokken.
~fen gevolge van eenige aanmerkingen, die, met het oog op Art. 14 (3), in dit
]3eschrijvlngspunt genoemd, gemaakt werden, verkent de Vergaclering verlof aan.
leden, om op aanst. Dinsdag, bij de voormiddagzitting, voorstellen te doen ter
verduidelijking van de laatste paragraaf in dit Wetsartikel.
Op verzoek van Ds. Robertson, onder I: 52 geplaatst, wordt de naam der
G-emeente LAINGST0wN in LAINGSBUEG veranderd.
Meteen wordt de verandering van den naam der 0-emeente VENTERSBURG in
dien van VENTERSTAD goedgekeurd.
I : 51: “Dc Greusseheiding tussehen de Gemeente Porter ville en Tulbagh,
en Porterville en Piquetberg worcie door eene onpartijdige Commissie beoordeeld en
veranderd,” geeft aanleiding tot eenige discussie, nadat het door den Ouderling van.
Porterville was toegelicht.
Ds. G. A. Scholtz, ondersteund. door Ds. Steijtler, dient dit voorstel in.: cc Dc
Synode is van oordeel dat cleze zaak tehuis behoort bij dc Ringen van Tulbagh en
Clanwilliam,”
Dc Ouderling van Stellenboseh, ondersteund. door Ds. Neethling, Sr., wil:
Dat er aan het billijk verzoek van dc Gemeente Porterville voldaan worde.”
Dc Vergadering vereenigt zich met dit Amendement.
Ds. Robertson verzocht aanteekening, dat hij in de minderheid gestemd heeft.
I: 68 wordt door Ds, Robertson ter sprake gebraeht, doch, na het gevoelen van
een en ander lid gehoord. te hebben, met toestemming der Vergadering terugge
trokken.
Dr. Hofmeijr wenscht, dat in verband met het verlof tot terugtrekking, door de
Vergadering gegeven, genotuleerd zal worcien, dat dit gesehied is, nadat de Actua
rius als zijn gevoelen had uitgesproken, dat de gewone weg, om in eene zaak van.
dezen aard tot zekerheid te komen, is—met ecu bepaald geval zich tot het Hooge
Gerechtshof te wend.en, en dien weg aangeprezen aan die Gemeente, welke de
eerste is om bij de Regeering eene weigering Ic ontmoeten, bij het aaunemen van
cnn beroep door eenen Leeraar. die sedert lid in werking treden van de Acte van
1875 reeds eenmaal van standplaats verwisseld. is.
Eenige petities door dc Commissie van Orde ontvangen, worden door haar bij
de Vergadering ingedienci, met aanbeveling dat zij flu gelezen zullen worden.
Daar het blijkt, dat enkele daarvan ,çeth’uki~ zijn, worden deze, op grond van
Art. 64 § 2, niet ontvankelijk verklaard,
Met betrekking tot gesehrevene besluit dc Vergad.ering, dat zij aan eene
Commissie zullen toevertrouwd worden, om te adviseren en desverkiezende, ecu
concept antwoord. daarop op Ic stellen.
HofDr. Hofmeijr gaat riu voort met zijne toeliohting van I: 49 en 82, en is nog
aan het woord, als het tijd is om te adjourneren.
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Ms Leden der Commissie over de grensscheidingen. van Porterville worden be
noemcl: cle Actuarius, Ds. A. A. Louw en. de Oud.erling van Worcester; en der
Corumissie over de zooeven genoemd.e Petities, d.e Assessor en Di. W. Murray en
Van Niekerk.
Afwezig ziju geweest do Ouderlingen van Swellendani (wegens ongesteidheici)’
Caledon. en Sirnonsstacl, en de Predikant van Somerset West.
Na het lezen d.er Kiadnotulen wordt het clankgebed. gedaan door den 0 ud.erling
-iran Noorcier Paarl.
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Na het gebed door Ds. Rabie, worden de Notulen der zitting van gisteren
gelezen, en, na goedkeuring, ond.erteekend.
Op aanbeveling van. de Cornmissie van Orde, door de Vergadering goeclge- ~
keurd, wordt de morgenzitting van heden gewijd aan een onderzoek van de leer- node.
lirgen in hot Instituut voor Doofstomrnen, in verband. met onze Kerk te Wor
cester gevestigd, door hunnen Onderwijzer, den heer d.c Labat. Van de 20 leer
lingen in die school, zijn er 14 aanwezig.
Ret Examen wordt met hooge ingenomenheid door de Synode gadegeslagen.
Aan het einde richt de Actuarius, eon der leden van de Commissie over deze
Inrichting aangesteld, gelijk Ds. W. Murray, een ander lid, en do Onderwijzer,
bij het begin, het woord tot de Vergadering in het belang van dit belangrijk work,
waarop hare aandaoht flu gevestigd is.
Dr. Dale, de Superintendent-Ger.eraal van Onderwijs, die tegenwoordig is, Dr. Dale’s toesp~aak.
vraagt om het woord, dat hem volvaardig wordt toegestaan. £Lij betuigt zijne
~roote tevredenheid over den uitslag van het Exarnen, en met de wijze waarop het
werk aan deze Inrichting wordt gedaan, waarvan hij vroeger van zijne Sub-Inspec
tours gunstige berichten had ontvangen, maar nu voor het eerst ooggetuige is.
Hij spreekt van do belangrijkheicl van dit werk, en drukt de hoop uit dat het zich
uitbreiden zal; en eindigt met den heer de Labat te verzekeren van zijne waar
dering van den arbeid, door hem verricht, en zijne blijdschap uit to spreken over
doze gelegenheid om hem openlijk zijnen dank to betuigen voor het werk met zoo
veel liefde door hem gedaan.
De Voorzitter zegt dat hij do tolk de~ Vergadering zal zijn, van welke hij ~anm~i11~eu van 1 ~
weet dat vele leden nu hot woord wensehen to voeren, maar niet kunnen, omdat ~ ei~
het tijd is om uiteen to gaan. Rij verlilijdt zich over den rijken zegen waarmecle
dit work bekroond is; dankt do Commissie voor do zorg door haar aan deze Inn ~h
ting besteed, en geeft haar, in naam der Vergad.ering, volmacht orn, ter ver
leenin.g van d~ zoo dningend. gevorderde huip aan den Hoofdonderwijzer, en ter
uitbreiding van hot w~rk, stappen to nernen om het onderwijzend. personeel te ver
meerderen; betuigt aan Dr. Dale do hartelijke dankbaarheid onzer Kerk voor do
ondorsteuning, zoo bereid.willig door hem aan doze zaak verleend, gelijk altijd te
voren, waar Leeraren en G-emeenten die in het belang van. hot onderwijs onzer
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kincleren behoefden; en brengt den dank der Vergadering toe aan den heer de
Labat, voor den ijver en de trouw waarmede hij zich van zijne moeielijke en ge.
wichtige taak gekweten heeft. Door op te staan spreekt de Vergadering haren
dank uit, zoowel jegens den heer de Eabat als jegens Dr. Dale.
De collecte tot ondersteuning van de bovengenoemde Inriehting, waartoe zoo..
wel de Leden der Vergaderiug, als het groote en belangstellend.e gehoor dat tegen..
woordig is, bijth’agen, beloopt op ruim £87.
Dc Voorzitter kondigt flu aan dat, mede op grond der aanbeveling van de
(lommissie van Ordo die door de Vergadering is aangenomen, er geene namiddag..
zitting zal gehouden worden, ten einde den I4eden de gelegenheid. te geven mu de
Zondagschool-Conferentie bij te wonen, die heden namicidag en avond in bet Hol..
landseh gehouden zal worden.
Do Vergadering laat bet aan den Voorzitter over een uur te bopalen, waarop
eenige Leeraren en voorgangers van Zusterkerken in dezo stad, die om zoodanige
gelegenheid gevraagd hebben, do Syuode zullen kunnen ontmoeten, ten einde haar
een bewijs van hunne toegenegenheid en belangstelling te geven.
Afwezig zijn geweest de Predikanten van Somerset West, Villiersdorp en Car
narvon; en de Ouderlingen van Swellendam, Oudtshoorn, D’Urban, 1~{a1rnesbuiy,
Goudini, Caledon en Moorreosburg.
Ret dankgebed wordt gedaan door Ds. Robertson.
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Ret gebed wordt gedaan door Ds. Horak.
Dc Notulen der zitting van Vrijdag wordon goedgekeurd en onderteekend.
Di. D. Ross, van Lady Grey, en J. G. S. do Villiers, van Tarkastad, nemen
heden hunne plaatsen in.
De Vergadering boslui~ dat in de volgende week geen Broederlijk Onderhoud zal
gehouden worden, en dat in plaats daarvan, do Vrijdag van die week door de Synode
gewijd zal worden aan de bijwoning der intrede van Professor de Vos, als Hoogleer
aar aan bet Theologiseli Seminarium, bij welke gelegenheid meté~n hot Vijf-en-Twin
tig jarig bestaan van die Inriehting zal gevierd worden.
Tevens wordt besloten, da~ het Broederlijk Onderhoud op aaustaanden Woensdag
met opene deuren zal plaats hebben.
De Voorzittor kondigt tegelijkertijd aan, dat hij besloten heeft dat op dien dag,
to 12 ure, do Deputatie van andere Kerkgenootsehappon zal worden ontvangen.
Ret Rapport over de Rerroeping der Ordonnantie wordt gelezen, en de discussie
bepaald op morgen, na afhandoling van hot Rapport der Rechtscommissie, dat huge
leverd is.
Eon Rapport van de Commissie van Orde wordt ontvangon, waarin zij boricht
twee brioven voor zich gehad to hebben, die, om redonon door haar gonoomd, niet
kunnen aangonomen worden; met welk gevoelen de Vergadering zich vereenigt.
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Ret antwoord door de Eestuurders der Independenten G-emeente op den brief
van deelnerning in naam van de Synode aan haar gezonden, na het verlies van haren
leeraar, wordt gelezen, waarin zij deze Yergadering voor hare belangstelling hartelijk
dank zeggen.
Eene rnernorie van Es. J. H. Neetbhing, H.zn., wordt ter tafel gelegd, waarin hij
vraagt dat, orn redenen daarin genoernd, de beer MoKinuon, die de lessen aan het
Seminariurn geregeld bijwoont, als student zal worden erkend, hoewel hij het Admis
mie Examen niet heeft afgelegd.
Zij wordt aan de Commissie over het Seminarium overhandigd, ten fine van
Rapport,
Ret Rapport van de Commissie over de Belijdenissehriften, in de Synode van ~ do
1SSO aangesteld, wordt nu besproken.
Ret blijkt dat zij aan haar opclracht niet heeft kunnen voldoen, omdat twee—de
helft—harer leden, namelijk Dr. Faure en Professor Murray, haar door den dood zijn
ontrukt.
De Yergadering besluit, dat de opengevallene plaatsen aangevulcl zullen worden, Blijft in funotie.
en dat de Commissie, aldus samengesteld, hare aandacht wijden zal aan het door de
vorige Synode baar toevertrouwd werk.
Ret. Rapport van de Financieele Commissie, in de laatste Synode benoemd,
wordt der Commissie over de Fondsen ter hand gesteld.
I: 49 en 82 van bet Ontwerp is wederom aan de orde.
Dr. Hofineijr eindigt zijne toelichting over het Beschrijvingspunt, en dient, Dr1 Hof~eijr’s voor
onclersteund door Ds. G. Murray, dit voorstel in: “Daar er in onze Kerk zeer groote
behoefte bestaat aan arbeiders, die als Ruippreclikers de Kerk kunnen dienen, zoo
wordt voorgesteld, om bepalingen te maken voor eene opleiding tot die betrekking.”
Na eenige bespreking wordt besloten, deze zaak te verwijzen naar de Commissie, Naar
Commissie
die aangesteld is om I: 28 en 50 te overwegen, aan welke Commissie flu toegevoegd
worden Dr. Rofmeijr, en Di. Steijtler en Stegmann, Sr.
Wordt gelezen eene memorie, geteekend door A. Murray, J. ~[. Marais en A. D. Do uitgaveu van “Do
Luckhoff, die tot hiertoe voor de uitgave van Dc Ckri~~en hebben gezorgd, waarin g~s~5;~~ d~r
eene verandering voorgesteld wordt in bet uitgeven van dit weekblad.
wegon.
Op voorstel van den Scriba., ondersteund door Es. Steijtler, besluit de Yergade
ring baar, tezamen met Eeschrijvingspunt IV: 178, ter overweging in handen te
stellen van eene Commissie, bestaande uit den Scriba, den Assessor en Di. Steijtler,
McGregor en Rossouw.
Be volgende Commis~ies worden nu benoemd
Over bet Schoolwezen :—Di• Steijtler, Ross, J. H. Hofmeijr, Jr., G. Murray en
Gray, en de Ouderlingen van Richmond en Somerset Oost
Over de Zending :—Di. McGregor, Buchner, A. J. L. Hofmeijr, Retief en
Reijnecke, en de Ouderlingen van Cradock en Goudini.
Wordt besproken eene vraag van den Actuarius om een besluit van de Vergade- Wetsyerande~ringen in
ring met betrekking tot de wenschelijkheid van in stede van een geheel nieuw Wet- ~ to
boek, een bijvoegsel tot het tegenwoordige Wetboek te laten drukken, waarin de
Wetsveranderingen en bepalingen, welke door deze Synode zullen worden gemaakt,
in behoorlijke volgorde zullen samengevat worden.
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Na de pauze wordt besloten, dat ei~’ een nieuw Wetboek, gelijk vroeger, zal worden
flitgegeven.
Ret Rapport der Rechtscommissie komt flu in behandeling.
Ret eerst wordt besproken bet appèl van den Keikeraad van Burgersdorp van de
uitspraak der Commissie van den Ring van dien naam, onder IV 173 genoemd.

~e~hts
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De stukken op deze zaak betrekking hebbencle, worden gelezen, t.w. het Klacht-.
sohrift van den Kerkeraad en de Verdediging van de Commissie.
Di. Ross, J. G. S. de Villiers en Pienaar, leden der Ringseoinmissie, en Os.
Cormack en de Ouderling van Burgersdorp, betrokken in deze appèlzaak, verlaten de
Vergadering.
Ret gevoelen der Rechtscommissie is, dat, als de Synode op grond van Artt. 8, 6.
en 305, in de behandeling van deze zaak wil treden, “het besluit der Ringsconirnissie,
als in strijd met dat van den Ring, behoort vernietigd te worden.”
Do Ouderling van Murraysburg, gesecondeerd door 1)s. G-. Murray, wil: “dat
de aanbeveling der Rechtscommissie worde aangenomen.”
Daar de Voorzitter der Ringscommissie van Burgersdorp verzoekt het een en
ander, ter toelichting, te mogen zeggen, stelt Dr. Hofrneijr, gesecondeerd door Ds.
J. G. J. Krige, voor: “Dat de Voorzitter in doze zaak gehoord worde.”
De Scriba, ondersteund door Os. Muller, levert dit arnendernent in: “ Do
Vergadering besluite vooraisnog den Voorzitter der Riugscomrnissie niet te hooren.”
Daar, na eenige discussie op dit punt van orde, Os. Ross zijn verzoek ona
inlichting te mogen geven, terugtrekt, vervallen heide voorstellen op dit punt.
Dr. Hofineijr, ondersteund door Os. J. H. Krige, dient nu dit amendeineut in
“Dat de Ringscommissie hare bevoegdheid, in de uitspraak door haar gedaan, niet is
te buiten gegaan.”
Ter stemming gebracht, wordt hot voorstel van den Ouderling van Murraysburg
met eene groote meerderheid aangenomen.
Daar de Rechtscommissie in haar Rapport ook spreekt van: “het afkeurens
waardige van de hoogliartige wijze, waarop de Kerkeraad met den Leeraar en do
Gemeente gehandeld heeft “—-worden de stukken, die op dit punt betrekking hebben,
gelezen.
Ret voorlezen is nog niet geeindigd, als hot tijd is om te adjourneeren.
Ds. Stegmann, Sr., vraagt het woord, en zegt, dat hij de vrijheid genomen
heeft om eene vertaling van een hoogstbelangrijk boekje van den Hoer Moody, als
een geschenk van den Heer J. S. van borden uit de 0-emeente Cradock, aan elk der
leden van doze Vergadering aan te bieden, met de hoop, dat het lozen daarvan
gezegonde vruchten moge ciragen.
De Voorzitter betuigt hem den dank der Vergadering voor dit bewijs van belang
stelling.
Afwezig zijn gewoest de Predikanten van Villiersdorp, Bredasdorp, Philipstown,
Calvinia, Porterville, Albanie, Riebeek West, Somerset West, Hanover, Knysna en
Riebeekskasteel, en do Ouderlingen van Philadelphia, Graaff-Reinet, Moorreesburg,
Goudinie, New Bethesda, Robertson, Tulbagh, Cores, Caledon, Philipstown, Petrus.~
yule en Worcester.
Do Voorzitter goeft kennis, dat do Ouderling van Oudtshoôrn verlof heoft ver
kregen om do Vergadering to verlaten.
Na het lezen der Kiacinotulen wordt het Eankgebed gedaan door Os.
J. A. Joubert.
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Os. Kuhn doet het gebed.
De Notulen der zitting van gisteren worden na goedkeuring onderteekend.
Be behancloling van het Rapport dor Reohtscomrnissie wordt voortgezet.
Be leden der Ringscornmissie van Burgersdorp, en Ds. Cormack en de Ouder
ling van Burgersdorp blijven nog buiton do Vergadering.
Do discussie over do uitdrukking in hot Rapport voorkomende, “dat de Corn
missie niet voorbij kan zien het afkenrenswaardige van de hooghartige wijze waarop
de Kerkoraad met de Leeraar en de G-erneente gehandold heoft,” duurt nog voort.
Os. Muller, de Seriba der Reehtscomrnissie, gaat voort met het lezen der stukken,
waarop het oordeel dier Commissie gegrond is.
Dr. Hofrnoijr, ondersteund door Ds. Stoginann, Sr., stelt na eenige discussie
voor, “dat het oordoel dor Commissie op dit punt bevestigd worde.”
Bij do verdero bohandeling, dient de Ouderling van Steijnsburg, gesecondeerd
door dien van Prins Albert, dit arnendement in: “dat hot oordeel der Commissie op
dit punt niet wordo goedgekeurd.”
Be Scriba, ondersteund door Os. Steijtlor, heeft dit arnendement: “Hoowel doze
Vergadoring hot besluit van do Ringscomrnissie vernietigd, en daarmede kiagers de
ineerderhoid van den Kerkeraad van Bnrgorsdorp, op het punt van wet in het gelijk
gesteld heeft, zoo wil zij daarrnede geenszins te kennon gevon, dat zij het gedrag van
die meerderheid, in doze gansche zaak, in hot minste goedkeurt.”
Met dit laatsto ai~endornent vereenigt zich de Vergadering met 96 stemmen,
terwiji hot voorstel van Dr. Hofmeijr 65 op zich vereenigt.
Be Oudorling van Steijnsbnrg verzoekt aanteekoning, dat hij in do minderheid
gestemd heeft,
Nadat do leden, die do Vergadoring, ale betrokken partijon, verlaton hadden, Klacht
waren tornggekeerd, wordt hot tweede punt van hot Rapport der Rochtscommissie Cloeto.
bosproken, dat botrekking heeft op IV: 193 van hot ontworp: “klachten tegon don
Predikant en Kerkoraad van Barkly, door hot lid G-. J. Cloote, wegens onwettig con
suur op hem toegepast.”
Na breodvoorigo uiteenzotting dor zaak, had do Rechtscommissie hot al~ haar
gevoolen uitgesproken, “dat doze zaak eon ingewikkold appèl is, wordonde er tegen
den Predikant en Kerkeraad van Barkly bij do Synodo door don Appellant vorhaal
gezocht, terwiji hij reeds naar don Ring goappelleord had, en do zaak door do Rings
commiesie in bohandoling word gonomen, in wolk goval zij nog niet voor do Rings
vergadoring gediend heoft, (Art. 279): weshalvo do Commissie van oordeel is, dat
appellant naar den Ring van Burgersdorp verwozen moot wordon.”
Do loden der Ringscommissio van Burgersdorp en do Predikant van Barkly ver
wijdoren zich, op grond van Art. 24~2 dor kerkwetteri.
Na hot lezen van hot Rapport dor Rechtscommissio over do stnkken die zij in
~ dozen -voor zich heeft gehad, stelt Os. Gray, onderstound door Os. McGregor, voor:
dat do aanbevoling der Commissie wordo aangenomen.”
Do Assessor, met den Ouderling van Noorder Paarl, heoft dit voorstel: “Do
~ Vergadering besluit dat, op Grond van Art. 233, doze zaak bier niet in behandeling
~ kan komen.
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Dc Vergadering vereenigt zich, na afstemming van bet Arnendement, met hot
voorstel van Us. Gray.
~1aht ~7afl B. F.
No, 8 bespreekt IV: 174 van bet Ontwerp: “Klacht door Ouderling B. F.
Jarais,
Marais, van Maraisburg, over zekere behandeling hem door den Ring van Burgers
dorp aangedaan.
Dc leden van den Ring van Burgersdorp, die aan dc behandeling der zaak
dccl genomen hebben, verwijderen zich, aismede de Ouclerling van Maraisburg,
die broeder is van den kiager.
Na volledige toelichting van de zaak spreekt de Commissie als haar gevoelen
uit: “dat, aangezien de appellant niet aan Art. 299 voldaan heeft, om binnea
twee maanden na de uitspraak der Ringsvergadering, kennis van appèl te geven
aan den Voorzitter, de zaak van de hand gewezen client te worden.”
Op voorstel van Us. Neethuing, Sr., ondersteund door den Ouderling van
Humansdorp, keurt de Vergadering deze aanbeveling goed.
Do leden, die zich buiten do Vergadering gesteld hadden, nernen hunne
plaatsen weder in.
dau~oek van den Wel
~o. 4 bebandelt het aanzoek van den Eerw. beer C. ]~‘. Leipoldt, orn “toeEorw. licer Leipoldt.
stemming tot bet afleggen van bet Colloquium Bocturn, ten einde als Predikant in
de Ned. Geref. Kerk van Zuid Afrika gelegitimeerd en beroepbaar gesteld. to
worden,” onder IV: 170 genoemd.
Rieromtrent spreekt de Commissie baar oordeel uit: “dat bet verzoek van
gemelden heer Leipoldt niet beantwoordt aan dc vereiscbten van Art. 189.”
Na eenige discussie doet de Assessor, ondersteund door Ds. W. Murray, dit
voorstel: “Ofscboon bet aanzoek van applicant niet op grond van Art. 189 kan.
worden ingewilligd, zoo besluit do Synode nochtans, met bet oog op de aanbe
velenswaardige omstandigbeden van dit aanzoek, van bet reclit van dispensatie,
in Art. 60 vermeld, gebruik makende, den Wel-Eerw. beer C. F. Leipolcit tot bet
Colloquium Doctum toetelaten,”
Na verdere discuseie, dient Ds, W. P. do Villiers, ondersteund door Ds. Pienaar,
dit amendement in: “dat den applicant geantwoord worde, dat hij tot bet Propo
nents Examen zal worden toegelaten.”
Ret amendement wordt verworpen, en het voorstel met een groote meerder
beid aangenomen.
Op verzoek der Professoren, die ala Reforenten zijn gekozen, wordt bet Broe
cierlijk Onderhoud, dat voor morgen bepaald was, uitgestelcl tot Vrijdag morgen.
Na de Pauze wordt de behancleling van bet Rapport tier Rechtscommissie
voortgezet.
Aan de orde is No. 5, dat de Memorie bespreekt, onder IV: 191 van bet Ont
Mrnoiies van Nieuw
J3atheada.
werp genoemd, van 4 leden, die vroeger tot andere Gemeenten behoord hebben,
inear flu eigenaars geworden zijn van plaatsen binnen de Gemeente Nieuw Bethesda,
verzoekende dat zij onder de Gemeente Graaff-Reinet mogen sorteeren.
Daar bet blijkt dat Nos. 6 en 7 insgelijks Memories betreffen, tijdens de zitting
der Synode ontvangen, die do Gemeente Nieuw Bethesda raken, beschouwt do Ver
gadering bet wcnschelijk No. 6 bet eerst in behandeling to nemen, waarin geban
dcld wordt over th-th Memories, tezamen door 51 leden binnen de lijn van Nieuw
Bethesda, maar niet tot baar beboorende, geteekend, vragende om vernietiging van
bet besluit van den Ring van Graaff-Reinet in zijne laatste zitting: “dat nieuwe
inkomelingen onder de Gemeente Nieuw Bethesda moeten sorteeren.”
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De Rechtscornmissie “laat het aan het oordeel van de Synode over of zij, in het
belang dier gemeente de zaak op deze informele wi~jze in behandeling zal nemen.”
Ds. Rabie, onclersteund door Ds. Rousseau, wil, “dat do Synode in de zaak
niet trede.”
Ds. Albertijn, met Ds. W. P. de Villiers daarentegen, “dat de Synode de zaak
wel in behandeling neme.”
De Vergadering vereenigt zich met het amendement.
Op oen punt van orde, dat nu besproken wordt, of de leden van den Ring van
G-raaff- 1{einet dool kunnon nemon aan de discussie en stemming in deze zaak, stelt
Ds. McGregor, ondorstound door den Scriba, voor: “Aangezien doze geene zaak van
appel is, maar door do Vergadering behandeld wordt op Grond van Art. 9, zoo be
sluite de Vergadering, dat de leden van den Ring van Graaff-Reinet hunne plaatson
behoudon als leden der Synode.”
Ds. Moorrees; gosocondeerd door Ds. Rousseau, wil: “dat, op grond van Art. 242,
de loden van don G-raaff-Reinetschen Ring, de Vergadering zullen vorlaton.”
Ds. Ross, met Ds. Muller, is voor dit amondement: “In doze zaak hebben de
loden van den Ring van G-raaff-Reinet geen recht tot stemmen, wel hot recht tot
spreken en hot geven van alle nooclige inlichting.”
Bij de stemming blijkt, dat het voorstel van Ds, McGregor do rneerderheid der
stemmen op zich veroonigt.
Onder do discussie, die nu wordt voortgezet, komen do volgende voorstellen
ter tafel :—
Van den Ouderling van Worcester, ondersteund door dien van Goudini: “dat
geene verandoring zal gemaakt worden in do bepaling van den Ring van G-raaff-Reinet.”
Van Ds. Albertijn, gesecondeerd door Ds. Groenewald “De Synode is overtuigd
dat hot niet wenschelijk en raadzaam is, hot besluit van don Ring van Graaff-Reinet,
in doze zaak genomen, to vernietigon; en toch gevoelt zij, dat cone strenge toepassing
van dat bosluit, onder togonwoordige omstandighedeu, zeer nadoelige gevolgen hebben
han: woshalve doze Vergadering eon Commissie afvaardigt, om in doze zaak, met
belanghebbonde partijen, tot cone gewenschte schikking to komen.”
iDit amondement wordt met 77 togen 45 stemmen aangonomen.
Nu wordt No. 5 van het Rapport besproken.
Daaronder wordt, als oordeel der Commissie, medegedoeld: “dat, aangezien do
weg voormernorialisten open was om van het besluit van den Ring to appelleren, en zij
aan Art. 299 niet hebben voldaan, hot in behandeling nemen van doze memorio niot
han worden aanbevolen.”
Op voorstel van den Scriba, ondersteund door den Ouderling van Montagu, ver
eonigt zich do Vergadering met dit govoelon.
No. 7 betreft cone memorio van vijf loden, woonachtig op en nabij do lijn
tusschon Niouw Bethesda en Middelburg, verzoekende, om roclenen daarin genoemd,
niet to worden genoodzaakt om tot Nieuw Bethesda to bohooren.
Hot oordoel dor Commissie is “dat dit verzoek niet bij do Synode, maar bij den
Ring van Graaff-Reinet te huis behoort.”
Ben voorstol van Ds~ Gray, gesecondoerd door Os. McGregor, dat dit gevoolen
door do Vergadering tot hot hare worde gemaakt, wordt vorworpen, terwiji eon
amendement van Ds. Rousseau, ondersteund door den Ouderling van Somerset West,
wordt aangenomen, dat aldus luidt :—“ Aan do Commissie, tot welker benoeming
boven besloten is, wordo de overweging van doze memorie opgodragon.”
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No. 8 handelt ov€r IV: 172:—” Appèl door den Kerkeraad van Ventersbnrg van
het besluit van den Ring van Burgersdorp, in zake cle Grensscheiding tusschen de
Gemeenten Steijnsburg en Ventersburg.”
Daar I: 48 en IV: 175 met deze zaak in nauw verband staaii, wordt besloten,
deze punten tesamen te behandelen.
Afwezig zijn geweest de Predikanten van Calvinia en Riebeekskasteel, en de
Ouderlingen van 1V[oorreesburg en Caledon.
Na het lezen der Kiacinotulen wordt het Dankgebed gedaan door Ps. Daneel.

TWAALFDE

ZITT1NG0

JYoensda,q, de~z 24sten Octoler 1883.

Es. Gray doet het gebed.
Dc Notulen der iaatste zitting worden gelezen, geresumeerd en onderteekend.
~fgovaardigde vau
Be geloofsbrief van den Gedeputeerde van de Ned. Geref. Kerk in do Trans
~ uit vaal, Es. H. L. Neethling, die tegenwoordig is, wordt met blijdsohap ontvangen.
Voordat de Voorzitter hem hot woord. verleent, laat hij eerst lezen hot Rapport
van de Afgevaardigden onzer Synocle en der Synodale (Jommissie naar d.c Kerken.
in den Vrijstaat, rfransvaal en Natal, in Mci en de drie volgende maanden van het
vorige jaar, namelijk Di. W. Murray en J. 0. 3. Krige.
Dc Gedeputeerde, nu het woord. nemende, brengt de zuster-groete der Kerk,
door hem vertegenwoordigd, aan do onze over.—betuigt hare gehechtheid aan onze
Kerk, die zij als hare moeder beschouwt,—en deelt mede hetgeen door haar gedaan
wor&it in het belang van Gods Koninkrijk
Be Voorzitter verwelkomt hem hartelijk in naam der Yergadering,—spreekt do
blijdschap der Synode uit over doze gelegenheid om hem te ontmoeteri, en alzoo
den band tussehen beide Kerken nauwer toetehalen,—en wenseht der Ned. Geref.
Kerk in de Transvaal Gods besten zegen toe; terwijl hij tevens de hoop uitdrukt,
dat de Vergadering nog meer dan eens dezen Brooder zal mogen hooren.
Dc dank der Vergadering wordt flu toegebraeht aan do Afgevaardigd.en, wier
versiag zooeven is gelezen.
No. 8 van het Rapport der Reehtscommissie wordt besproken.
Grenseeheiding tusDo leden van den Ring van Burgersdorp, die in de zaak onder appèl, namelijk
~h~~erestad ~ do grensscheiding tussehen Ventersstad en Steijnsburg, hebben gestemd, bij hare
beiandeling in genoemden Ring, verlaten d.c Vergadering.
Na het lezen van do toelichting der Reehtseornmissie, stelt do Ouderling van
Stellenboseh, ondersteund. door dien van Humansdorp, voor: “Dat do volgende
aanbeveling der Commissie aangenomen worde :—‘ Pat d.c Hoog-Eerw. Synode
evenals in zako do Grenslijn van do Gemeente Porterville, eene Commissie
benoeme, om do belanghebbende partijen daar tor plaatse to ontmoeten, en te han
delen naar bevind. ~an zakon.”
Met dit voorstel voreenigt zich do Vergadering.
Omtrent do kosten der Commissio wordt bepaald, dat do beide betrokkene
Gemoenten er golijkelijk in zullon deelen.
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I: 48 en IV: 175 van het Ontwerp, die beiden op de Grenssoheiding tussehen ~ ~
Colesberg en Ventersstad. betrekking hebben, worden onder de aanclaoht der Ver
gad.ering gebraeht.
Na eenige bespreking van do zaak besluit de Vergadering, het aan de afge
vaardigclen van de betrokkene G-emeenten op to dragon tezamen te kornen, en to
trachten omtrent eon voorstel overeen to komen, dat zij aan. de Vergadering voor
dragon kunnen.
Ds. Moorrees maakt nu gebruik van het reeht, in. do zitting van 11. Donder
dag den leden gegeven, om, ter verduidelijkiug van Art. 14 (3), aan bet elude,
voorstellen in te dienen.
Na toelichting er van stelt hij, ondersteund door Ds. Pienaar, do volgonde toe
voeging aan dit Art. voor: “Noch zal iemancl het reeht hebben eenigen invloed.
aan to wonden, met ii et oog op don uitsiag dor kiezing.”
De disoussie is flog niet ge~indigd als het uur daar is, door do Vergadering
bepaaid, om do Deputatie van Zustor Kerken in deze stad te ontvangen.
Do Deputatie bestaat ult leeraren en waardigheidsbekioeders van al do Engolt0~~~:
scho Protestantsohe Kerken en de meesto Gemeenten in do stad, die der Synodo een Kerken ontvangcn.
adres, door alien geteekend, bij monde van don Woi-Eerw. heer W. Thompson, doen
vooriezen, en door hem laten overhandigen.
Voordat do Voorzitter daarop antwoordt, iaat hij eerst den inhoud. van bet
adres, dat in hot Engeisch is geschrovon, door den Soriba in hot Holiandsch
wedergeveh.
Hij bedankt daarop do Deputatio voor hare beiangsteiling en do hartoiijko
wensehen voor hot weizijn onzer Kerk, door haar geuit,—verblijdt zich over do veTo
gelegenheden die or bestaan, van wege overeenstemming in de voornaamsto punten
van belijdenis en leer, tot hartoiijke samenworking ter bevordering van do belan
gen van het Koninkrijk van Obristus,—spreekt van do middelen waarvan alien ziob
kunuen bedienon, om in dat work nieer overvloedig en getrouw, en den fleero weT
beha~eiijk to zijn,—en eindigt met hot uitdrukken van do hoop, dat des Heeren
rijksto zogen moge rusten op de personen en hot work d.er Broederon, die aldus
hunne Ohristoiijke toegenegonheid ~egens onze Kerk hebben betoond.
a do pauze wordt do discussie over het voorstel van Ds. Moorrees voortgezot, Invloe8. b~i do kiezi~g,
onder welke do volgende amendementen ter tafol komen :—
Van Ds. Gray, ondersteund door den Oudorling van Tulbagh :—“ Do Synode
keurt ten storkste af ales, dat gedaan is togen den geest onzer Wotsbepaiingon bij
bet kiezon van Prodikanten, Ouderlingeri. of Diakenen; on oordeelt, dat voor bet
tegenwoordige, geene verandering in Art. 14 (3) wonscholijk is.
Van Ds. Keet, met Ds. de Wet: “Bij Art. 14 (3), aan hot slot, worde gevoogd
‘Do bopaling beneomt eehter aan stemgerechtigden de vrijheid niet om informatie
in to winnen, bij de verkiezing van ieoraren, als ook met betrekking tot do
bevoegdheid van Candidaten voor bet Ouderling- en Diakensehap.’
Van den Ouderling van Steilenboseh, ondersteund door dien van Maraisburg:
“Daar dit wotsartikoi geene besproking bolet, maar weT afspraak en ovoreonkomst,
zoo blijvo bet onverandord.”
Van den Oudoriing van Somerset Oost, ondersteund door dion van Beaufort
West: “Hot is bet gevoeien van doze Vergadering, dat or goeno overeenkomst of
afspraak met iemand hoegonaamd zal worden gemaakt, noob eenigo invlood
gobruikt, tot verzekering van do verkiezing van Predikanten, Oudorlingen of
Diakenon.”
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Van. Dr. i[ofmeijr, onderstound door den Scriba: “Bij Art. 14 (3) d worde
gevoegd: deze bepaling beneemt echter aan stemgereohtigden de vrijheid nie~, om
do zaak der kiezing te bespreken.”
Bij do stemming blijkt, dat hot amendoment van den Ouderling van Stellen
bosch de goedkeuring der Vergadering wegdraag~, met 76 stommen tegen 44 voor
het oorspronkelijk voorstel.
tusUs. Aiheit deelt nu mede, dat de Afgevaardigden van Colesberg en Ventersstacl.
a~ samenstemmen in do aanbeveling, dat do zaak der grensschoiding naar de Corn
toe. missie van den Ring van Colesberg verwozen worde; waarin do Vergadering ge
noegen neemt.
Ret Rapport der Commissie over do Rorrooping der Ordonnantie komt flu in
behan deling.
Dc versiagen der versehulleride Ringsvergaderingen, in De Ohilsien verschenen,
voor zooverre zij op dezo zaak betrekking hebben, worden gelezen, waarop do
discussio verdaagd wordt
De volgendo loden worden in do Reohtscommissio benoomd in plaats van vior
harer loden, die op do eeno of ancloro wijze botrokkon zijn in eene zaak, die voor
haar dionon moot, Di. Ross on Groonowald, on do Oudorlingon van Craclock en
Prins Albert, die do plaatson innemen van Dr. Kotzó, Ds. Muller, en do Ouder
lingon van Paarl en Groonepunt.
Do Cominissio voor do Bolijdenisschriften wordt aangevuld door do bonooming
van Proff. Marais en do Vos, en Es. Rossouw als Loden.
Vorder worden do volgondo Commissios aangesteld :—
Voor don Horderlijkon Prief: Di. Albertijn en Rossouw.
Voor do Gronsschoiding van Niouw Bothosda, en die tusschen Vontersstad. en
Steijnsburg: Do Scriba, Ds. Stegmann, Sr., en do Ouclerling van Cradock.
Mededeoling geschiedt, dat do Predikarit en Oudorling van Amandelboom
verlof hebbon. gokregon om do Vorgadering to verlaton.
Afwezig zijn geweest do Fredikanton van Calvinia, Riebeokskasteol en Kim
borley, do laatste wegens ongestoldheid.
Na hot lezon der Kladnotulon, wordt hot dankgebed godaan door den Oudor
hug van Groonepunt.

DERTIENDE ZITTING~
Donderda~q, den 25sien Ocfo3er 1883.

Diseus~ie over
ooiinautie,

Ret gebed. wordt godaan door don Oudorling van Clanwilliam, waarna de
Notulen dor zitting van gistoren wordon goedgokourd on ondertookond.
Do discussio over hot Rapp’rt van do Commissio over do Horroopine~ der Ordon
nantio, wordt voorgezet.
de Or.
Vooraisnog is er slechts ~dn voorstol ter tafel, namelijk dat van don Eersten
Ouderling van Kaapstad, ondorstound door den Ouderling van Humansdorp. en
dat van den volgonden inhoud. is: “Terwijl do ILE. Synodo do Commissie over de
Rerroeping der Ordonnantie hartelijk dank zogt voor haar zeer uitgowerkt en vol
ledig Rapport, meent zij echter goon boslag aan do aanbeveling, daarin vorvat,

35
voor het tegenwoordige te moeten geven, maar de gelegenheid. afwachten, wanneer
dit, zonder mogelijk schadelijke gevolgen voor de Kerk, zou kunneri gesehieden.
En dat middelerwiji het versiag der Commissie, in de Archieven der Kerk, 1~ewaard.
blijve, waarvan de Synode zich in de hoofdzaak, ter bekwarner tijd, zoude kunnen
bedienen, die beschouwd zou kunnen worden dan eerst gekomen to zijn, wanneer
al de Gemeenten der Ned. Geref. Kerk in de Kolonie, zonder uitzondering, in
daartoe beroepene Gemeente-Vergaderiugen, zich voor eene onvoorwaardelijhe
berroeping der Ordonnantie zullen hebben verklaard, als een overbodig lets, dat
zijn tijd heeft uitgediend.”
Aan de discussie, die nu vo~gt, nemen deel de Assessor, do Eerste 0 uderling
van Kaapstad. Di. W. P. de Villiers, C. Murray, Neethuing, Sr., Beck, Ross,
Albertijn, Muller, J. G. J. Erige, Stegmann, Sr., J. W. Louw, van Niekerk,
Robertson, McGregor, J. (i. S. de Villiers en de Ouderling van Swellendarn.
Onder de discussie wordt hot volgende voorstel ingediend door den Ouderling
van Murraysburg, ondersteund door dien van Ladysmith: “Aangezien het
gebleken is dat de groote meerderheid der Ringen of de zaak der Herroeping
der Ordonnantie niet heeft behandeld, Of de Herroeping niet wenschelijk heeft
geacht, zoo besluite deze Vergadering do verdere bohandeling dozer zaak tot de
volgencle Sy’node uittestellen, en de vraag dienaangaande naar de verschullende
Kerkeraclen, voor hun gevoelen en versiag aan de eerstvolgende Ringsvergaderin
gen, en door dezelve aan do bestaande Commissie to verwijzen.”
Ds. Strashoim is nog aan liet woord, als bet tijd is voor de Pauze.
Na do Pauze wordt eerst, volgens aankondiging van den Voorzitter, bebandeld R~ehtopPensioen
do aanbeveling van de Commissie van den Hing van ~ in zaiie bet verleonen Ds J, A. Stegrnaiiu
van Pensioen aan Ps. J. A. Stegmann, van Ceres, waarvan, bij bet behandelen van bet
Rapport der Synodale Commissie, was kennis gegeven. Die aanbeveling luidt
“Dat de Vergadering den Predikant van Ceres dadelijk bet recht op Pensioen
toekenne.”
Benevons do gronden door do Commissie geiioomd, wordt gelezen bet derde
certificaat door den Geneesheer Zalin, aangaande den gezondbeidstoestand van Ps.
Stegmann, gegeven.
Ps. Robertson, ondersteund door den Ouderling van Worcester, stelt voor: C~ Vat
do aanbeveling der Commissie worde aangenomen.”
Dr. Hofmeijr, ondersteund door Dc. Mostert, heoft dit amendernent: ‘~ Do aan
beveling der Commissie worde aangenomen onder de volgende bepalingei~: 1. Dat,
in goval do leoraar van Cores genoegzaam moge berstellen om bet predikwerk to
bervatten, bij zich clan beroepbaar stellen zal, in overeenstemming met de voorscbrif
ten der Kerkelijke Wet; 2. Dat bij, in zoodanig geval, gereed zijn moot, zoodra born
cone leeraarsbotrekking, onder billijke voorwaarden, wordt aaugeboden, die to aan
vaarden, als wanneer bet toegekendo Pensioen zal opbouden.”
In den loop der discussie worden twee petities, uit do Gemeente Cores, ten gunste van dit Ponsioen ingecliend en gelezen, aismede do geneeskundigo certificaten
vrooger, bij do bebandeling der zaak door do Synodale Conimissie, aan haar too
gozondon.
Do Scriba, ondorstound door don Assessor, dient dit amenclement in: “ Do
vordoro bebandeling dozer zaak wordo uitgesteld, totdat do Synode eerst do Beschrij
vingspunten, die bet Prodikanten Ponsioenfonds raken, zal bebben behandeld.”
Na afstemming der amendementen, wordt bet voorstel van Us. Robertson met Toegekena
eono groote moerderheid aangonomon.
.
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iJe discussie over de Herroeping der Ordonnantie wordt hervat.
Nadat Ds. Strasheim zijne aanmerkingen geeindigd had, spreken nog Ps. A. J.
L. en Dr. Hofmeijr en de Ouderling van Van Rhijnsdorp.
Inmiddels is het getal voorstellen met nog twee vermeerderd; het eene :
Van Ps. A. J. L. Hofrneijr, ouclersteund door Ps. Strasheim: “Dc Synode drage
op aan eene Commissie, bij de volgende Parlementaire zitting te trachten eene
wijziging in de Ordonnantie te verkrijgen, in dier voege :—
1. Dat het reclit der Kerk worde erkenci, om zich ook buiten de Kolonie
uit te breiden;
2. Dat de foutieve opgaaf van de Belijdenisscliriften in ouze Kerk, in Sectie
6, worde verbeterd;
3. Dat de restrieties wegvallen, die de Kerk beletten, om de Synode naar
eisch van omstandigheden samen te stellen. Ret andere :—
Or.
Van den Scrtha, ondersteund. door Ds. Van Niekerk: ‘~ De Synode draagt het
aan de Commissie over de Ordonnantie op, zoo spoedig mogelijk aau de Kerkeraclen.
der 0-emeenten onzer Kerk eene cireulaire toe te zenden, waarin cle gronden duide
lijk genoemd worcler~, waarom de Afschaffing der Ordonnantie wensehelijk geacht
wordt, alsmed.e d.e bezwaren die daartegen kunnen worden. ingebracbt; en besluit
verder, dat de Kerkeraden een geschreven Versiag voor hunne respectieve Ringen
zullen leggen, om door deze in hunne eerstvolgende zittingen overwogen1 en met
de uitdrukking van hun gevoelen, vóór het eiride van 1884k aan bovengenoemd.e
Commissie toegezond.en te worden, ter opmaking van een beredeneerd. versiag voor
de volgende Synode.”
Na repliek door den eersten Ouderling van Kaapstad, heeft d.c stemming
plaats, met dezen uitslag, dat het laatste amendement, met 84 tegen 23 stemmen
voor het oorspronkeiijke voorstel, wordt aangenomen.
Afwezig zijn geweest de Preclikauten van Somerset West, Heidelberg ~n
Riebeekskasteel en de Ouderlingen van Philadelphia en Hopetown.
Na het lezen cler Kiarinotulen worcit het dankgebed geclaan door den Ouderling
van Heidelberg.
—

l3esluit over do
donnautie.

VEERTIENDE ZITTING-.
17~ida~q, den 26$i’en Oc~o 6cr 1883.

Broederliik
over

.Ds. W. Murray doet het gebed.
Dc Notulen der zittiug vau gisteren worden goedgekeurd. en onderteekend.
ouderDc Voorzitter kondigt aan, dat het onderwerp voor het Broederlijk Onderhoud
BE ZEN- van heden morgen is: DE ZENDING.

Prof. Marais eerste
~preker.

Hij leidt het met een paar aamnerkingen in, laat zingen Psalm 146 8, leest
Jesaja 49 vs. 1—-13, en verzoekt Ds. Kriel andermaal voortegaan in het gebed.
Dc eerste spreker, door de Commissie van Orde uitgeuoodigd orn het onderwerp
inteleiden, is Professor Marais, die in ecu geschreven stuk ecu overzicht levert van de
gesehiedenis der Zending in ons land, en eene aanwijzing van punten, waarop vooral
d.c aandaeht onzer Kerk inoet worden gevestigd.
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Professor de Vos is de tweede spreker, die liet woord voert, nadat de Vergadering Prof. de Vos tweedo
eerst G-ezang 43: 6 gezongen had.
spreker.
Hij wijst op de belangstelliiag door de eerste Gemeente in het Zendingwerk betoond,
en prijst haar ons ter navolging aan. Hij spreekt voorts van de eigenaardige moeie..
lijkheden, waardoor de behartiging der zaak onder ons gedrukt wordt, en doet nit
komen ~vat onze roeping en plicht ous gebieden, zelfs te midden van de grootste
bezwaren, er vooral op wij~ende dat zij zaah de~ ~qe7oof~ moet zijn.
Na het zingen van Gezang 154: 2 voert Professor Hofmeijr het woord, vooral ~~0HofmeiJr derd~
s~rekende over de roeping die onze Kerk is opgelegd, tegenover de Zendingzaak, en
de noodzakelijkheid, dat onze Predikanten brandende zijn van ijver voor de Zendmg,
en op methodische wijze haar behartigen. Hij eindigt met zijne overtuiging uitte
sprekon, dat de toekomst van Zuid Afrika afhaugt van de wijze waarop het Zending
werk in ons land behartigd wordt.
De Voorzitter laat zingen Gezang 64: 6, en rieht daarop een hartelijk woord ~r~eses bedsnkt de
van dankzegzing tot de Professoren voor hunne belangrijke toespraken, en draagt rofessoien.
hun in naam der Synode op, het aanvuren van liefde tot de Zending tot eene der
hoofdzaken bij de vervulling hunner ambtspliehten te maken, waarna hij voortgaat
in het gebed.
De Eerw. heer Pauw, Secretaris van het Bestuur der Zending Kerk, daartoe ~erw. Pauw doet
door de Commissie van Orde uitgenoodigd, doet versiag van den tegenwoordigen ~dVi~ ~o~a’sd Joy
toestand dier Kerk, en voegt er eenige woorden aan toe, ter opwekking van meerdere
belangstelling in, en behartiging van het werk der Zending.
Ds. H. L. Neethling, de Afgevaardigde nit de Transvaaal, spreekt, op uitnoo1ing~~n d~
diging van den Voorzitter, over het Zendingwerk in die streken, en vooral dat in
verband met de Ned. Geref. Kerk aldaar.
Nadat nog Dr. Hofmeijr een woord had gesproken, wordt de Voormiddagzitting
gesloten.
Na ~Ie Pauze is aan de orde I: 2 van het Ontwerp, dat uitgesteld was totdat do
inzender ter Vergadering zou zijn opgekomen.
Ret wordt toegelicht door Os. Ross, die, ondersteund door Ds. .Cormack, het ~trikvrage1u en zijie.
tweede gedeelte van dit No., aldus gewijzigd, als voorstcl indient: “Beschrijvings- ingsche k aehten.
punten, welke strikvragen of zij delingsche klachten inhouden, worden niet ontvanke
lijk verklaard.”
Dit voorstel wordt door de Vergadering aangenomen.
I: 14 wordt eveneens door Os. Ross toegelicht, en door de Vergadering daarop ~etsyeranderingenon
naar de Commissie van Revisie verwezen, waaraan Us. Ross als lid toegevoegd worcit. erzlensngen.
I: 40 beheist eene vraag van Os, J. G. S. de Villiers, waarop de Vergadering
autwoordt, met verwijzing naar Art. 274 der Kerkewetten.
I: 46 wordt door hetzelfde lid toegeliclit, dat voorstelt, gesecondeerd door den
Ouderling van Steilenbosch: “In Art. 48 worden de woorden liet Gouvernement ver
anderd in den Rinçi.”
De Eerste Ouderling van Kaapstad, ondersteund door Ds. Rugo, wil: “dat
daarin geschrapt zullen worden de woorden ter approbatie.”
Dr. Hofmeijr, ondersteund door den Ouderling van Noorder Paarl, heeft dit
amendement: “1-let Beschrijvingspunt wordt aan den voorsteller en secondant, als
Commissie, opgedragen ten fine van onderzoek en rapport.”
Ret amendement van den Eersten Ouderling van Kaapstad wordt door de Yer
gadering aangenomen.
Do intrede van Professor do Vos wordt, om redenen voor cle Yergadering gelegd,
van heden over acht tot heden over veertien dagen verschoven.
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I: 70, dat eene verandering in Art. 316 beoogt, wordt door Ps. J. G. S. de
Villiers toegelicht, waarna de Scriba, ondersteund door Ps. Muller, voorstelt: “dat
het aan de Commissie van Revisie worde opgedragen, om dit Beschrijvingspunt te
overwegen, en, indien noodig, eene wijziging van Art. 316 aan de hand te geven.”
De Eerste Ouderling van Kaapstad, ondersteund door den Ouderling van Wijn
berg, wil, dat in dit voorstel 1?echLs~comrni~sie voor Comrni$sie va~ Revisie gelezen zal
worden.
Ret amendement wordt verworpen, en het voorstel aangenomen.
I: 65 wordt ter behandeling aangewezen; doch op voorstel van den Assessor,
ondersteund door Ds, Albertijn, wordt besloten dit met het volgende punt uitte
stellen, totdat het Rapport der Commissie over Nieuwigheden zal worden behandeld.
IV: 101 wordt door Ds. Ross teruggetrokken; en
IV: 102 door hem toegelicht.
Nadat de aanbeveling der Comrnissie van Revisie op dit punt was gelezen, wordt,
op voorstel van Us. Ross, ondersteund door I)s. de Wet, besloten het andermaal naar
de Commissie van Revisie, ter overweging, te zenden, met het oog op hetgeen door
Us. Ross is in het midden gebracht.
IV: 118 stelt een paar wijzigingen van Art. 14 (3) voor.
De Commissie van Revisie acht de voorgestelde veranderingen niet wenschelijk;
en met haar stemt de Vergadering, blijkens den uitslag der stemming, in.
Een tweede Rapport van de Reehtscommissie wordt ontvangen, en dadelijk
besproken.
~efzoek van IL Pot
No, 9 handelt over I: 53 van het Ontwerp: “Verzoek van R. Potgieter van
Calitzdorp, om vergunning tot het genot zijner Kei’kelijke voorrechten te Oudtshoorn.”
Dc Rechtscommissie is van oordeel, dat genoemd lid zich op den Ring van
George had moeten beroepen, en claarheen dient verwezen te worden.
Us. Gray, ondersteund door Us. Roos, wil, dat deze aanbeveling zal aangenomen
orden.
Ds. A. J. L. Rofrneijr, ondersteund door den Ouderling van Willowmore, heeft
dit amendement: “Be Synocle stelle eene Commissie aan, om deze zaak te onder
zoeken, en te irachten haar te schikken.”
Na afstemming van het amendment, wordt het voorstel aangenomen.
~o.rzoek van EruisNo. 10 bespreekt I: 54 en 55, “Verzoek van de bewoners der plaats Kruisrivier
om onder de Gemeente Oudtshoorn te sorteeren, in plaats van onder Calitzdorp.”
De Rechtseommissie meent, dat dit verzoek eigeulijk in appèl voor de Synode
moest komen, en adviseert daarom: “Deze zaak naar den Ring van George te ver
wijzen, met de aanbeveling aan de betrokkene Kerkeraden optedragen partijen tot
eene minzame schikking te brengen.”
De~e aanbeveling wordt door de Vergadering, op voorstel van Dr. Rofmeijr,
gesecondeerd door Us. Aiheit, goedgekeurd.
De Voorzitter geeft kennis, dat Ds. Groenewald en de Ouderlingen van Uiten
hage en ~Iosselbaai verlof hebben ontvangen, van wege onverrnij delijke omstandig
heden, om de Vergadering te verlaten.
Afwezig zijn geweest de Predikanten van Richmond, Goudinie, Zwartlancl,
Somerset West en Riebeekskasteel, en de Ouderlingen van Ceres, Ladysmith,
Durban, Fraserburg en Simonsstacl.
Na het lezen der Kiadnotulen, wordt b~t dankgebecl gedaau door den Ouderling
van Humansdorp.
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VIJFTIENDE ZITTING.
Maancla~q, denY 29s~en Oclober 1883.
Het gebed wordt gedaan door Es. J. G-. J. Krige, waarna de Notulen der laatste
zitting worden geresumeerd en ouderteekend.
No. 11 van het Rapport der Rechtscommissie, dat eene Memorie behandelt door MemorievanAlbertee
J. J. Albertse en anderen van de G-emeente Burgersdorp, vragende om onder Molteno en ancleren.
—Sterkstroom te mogen sorteeren, en om verandering van de grenslijn tussohen
beide genoemde Gemeenten, en waarop Beschrijvingspunt 186 wijst, wordt besproken.
De Comrnissie beveelt aan, “dat Memorialisten verwezen worden naar den Ring
van Burgersdorp, aangezien het maken van grenslijuen, volgens Art. 36, bij den
Ring tehuis behoort.”
Ds. Stegmann, Sr., ondersteund door Es. W. P. de Villiero, wil, “dat de Ver
gad.ering in de behandeling dezer zaak trede.”
Es. McGregor, daarentegen, ondersteund door Es. van Niekerk: “dat de aan
beveling der Commissie aangenomen worde.”
De Vergadering verklaart zich voor het amendement.
Ret Rapport der Commissie over Fondsen wordt ingeleverd doch niet dadelijk Vorm
eon goneec
kundigvan
eertificaat.
behandeld~ met uitzondering van No. 153, dat IV: 153 van het Ontwerp bespreekt,
waarin van wege de Synodale Commissie verzocht wordt Bepalingen te maken om
trent de wijze, waarop een voldoend geneeskundig certificaat, zooals bedoeld wordt
in Art. 392, dient ingericht te worden; en waarop gemeld rapport aanbeveelt, dat er
eene Speciale Commissie zal aangesteld worden, ter overweging van dit punt.
Tengevolge van de goedkeuring dezer aanbeveling door de Vergadering, worden
de Qu~stor van het Predikanten Pensioen ]~onds en de Assessor als Leden van deze
Commissie benoemd.
Ret versiag van het Collegie Curatoren van het Theologisch Seminarium, met Rapport over hot The.
de door dit lichaam “voorgestelde herziening van de Bepalingen aangaaude het ologiseh Seminarium,
Theologisch Seminarium,” wordt gelezen. Daarbij wordt behandeld bet Rapport der
Commissie over het Seminariurn, onder II: 71 tot 82 genoemd.
Een aanvang wordt gemaakt met de bespreking van de door de Curatoren voor- W~i~ing van Wets
gestelde verandering van Art. 146 en volgende.
au e en.
Vooraf wordt besloten, dat de Vergadering in dezen zich in Comité-Generaal
stellen, en als zoodanig voorloopig beslissen zal.
Art. 146 blijft.
Op Art. 147 worden de voorgestelde veranderingen aangenomen, behalve dat
onder a het woord zullen wegvalt: en onder c het woord opzifde veranderd wordt in
terzifcle.

Ret in Art. 148, onder a, door de Curatoren voorgestelde wordt aldus gewijzigd:
“Ret beroept de Roogleeraren, en doet zuiks in eene Vergadering, in welke de
Professoren recht van zitting en stemmen hebben.” Bier verzoeken Di. McGregor,
Pienaar en J. H. Krige aanteekening, dat zij in de minderheid gestemd hebben.
Ret onder 6 aanbevolene wordt naar de Commissie van Revisie verwezen.
Overigens worden de onder dit Artikel voorgestelde wijzigingen, na de Pauze,
goedgekeurd, met deze geringe veranderingen, dat in de eerste paragraaf van de plaats
maakt voor der, onder e, wonen dezelve veranderd, worden in woont beicle, en onderf, in
plaats van zor~ cler gelezen wordt zor~ van de.
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Motie van Orde.

V66r de afhandeling echter van de voorgestelde wijzigingen van dit Artikel was,
onmiddellijk na de Pauze, door de Vergadering overwogen eene Motie van Orde,
ingeleverd door den Ouderling van Somerset Oost, ten doel hebbende eene bepaling,
dat de sprekers niet langer dan 10 minuten bet woord zullen mogen voeren.
Dit voorstel, zoowel als een daarop ingediend amendemeut, dat de tijd tot 15
minuten zal worden beperkt, werd echter door de Vergadering niet aangenomen.
Vergunuing vail doel
Tevens was het Beschrijviugspunt door den Kerkeraad van Ladysmith inge
name aan het P. P.
Fouds door do ge~ zonden, en onder IV: 147 van het Ontwerp te vinden, door de Vergadering behan..
meente Ladysniith.
deld, omdat Ds. J. W. Louw op het punt staat, van wege huisehjke omstandigheden,
been te gaan.
Op dit punt had de Commissie over de Fondsen aanbevolen het verzoek toete
staan, met inacbtneming van Art. 392.
Ds. J. W. Louw leverde een geneeskundig certificaat in, dat door de Vergadering
goedgekeurd werd, en ten gevolge waarvan, op grond van bet genoemde Artikel, de
Gemeente Ladysmith vergunning tot deelneming aan het Predikanten Pensioen Ponds
~utving.
Bij de verdere discussie over bet Rapport worden de wijzigingen van Artt. 149,
150 en 151, zooals door de Curatoren voorgesteld, door de ‘[ergaderiug goedgekeurd.
Hetzelfdo geschiedt met de aanbevolen veranderingen van Art. 152, waardoor
tevens afgehandeld zijn II: 71, 72 en 73 van hot Ontwerp.
De Vergadering is bezig do vraag te bespreken, die uit de vermeerdering van bet
salaris der Professoren tot £600 per jaar voortspruit: vanwaar nainelijk het tot deze
vermeerderde uitgaven benoodigde gevonden zal worden, ingeval do gewone inkomsten
daartoe niet toereikend zijn? als bet tijd is om to adjourneeren.
Afwezig zijn geweest de Predikanten van Tarkastad, Goudinie, Hopefield, Wor
cester, Ventersstad, Albanie, Riversdale, Riebeekskasteel, Hope Town, Somerset
West, Moorreesburg en Calvinia, laatstgenoemde van wege ongesteidheid; en de
Ouderlingen van Maraisburg, Heidelberg, Cradock, Ladysmitb, Moorreesburg, Hope
field, Wijnberg en Ceres.
Na bet lezen der Kiadnotulen, wordt bet dankgebed gedaan door Ds. J. H.
Krige.

ZEST lEND E

Z I TTIN G.

Dinsclay, den 30sten October 1883.

Ret gebed wordt gedaan door den Ouderling van Britstown.
De Notulen der laatste zitting worden, na goedkeuring, onderteekend.
l3ehandeling van het
Do behandeling van bet Ver~lag der Curatoren van bet Theologisch Seminarium
Th~looisehSemina. wordt voortgezet.
hum vo~ortgezet,
De bespreking der vraag, die gisteren bij bet uiteengaan onder behandeling was,
wordt uitgesteld.
Na eenige discussie over de onder Artt. 153 en 154 voorgestelde veranderingen
van Art. 153 in bet Wetboek, worden zij naar do Commissie van Revisie verwezen,
aan welke Es. Neethling, Sr., toegevoegd word~, om de noodige toelichting to geven
omtrent bet door de Curatoren beoogdo, en bij do wijziging der redactie daarvan
bebulpzaam to zijn.
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Het eigenlijke Versiag der Curatoren over het Seminarium wordt nu besprokeu.
De overweging van No. 3 § 1 geeft aanleiding tot het ter tafcl leggen van eene
lijst van G-emeenten die bijgedragen hebben tot do inlegpenningen der Professoren
tot deelname aan het Predikanten Pensioen Fonds; en eene andere van Gemoenten,
die in gebreke zijn gebleven aan de aanbeveling der Synode desaangaande to voldoen.
Een voorstel van Ds. Muller, ondersteund door den Ouderling van Paarl, wordt
in verband hiermede besproken en aangenomen, dat van den volgonden inhoud is:
“Aan do Ringsqwestors worde hot opgedragen, om van die Gemeonten in hun res
sort, die nog achterstallig zijn met de bijdragen voor de inlegpenningen der Profes
soren ter deelname aan hot Predikanten Pensioen Fonds, de bepaalde som van £5 te
verkrijgen, en onverwijid aan den Qu~stor van het POnds toetezenden, aismede bij do
eerstvolgende Ringsvergaderingen van hunne bevinding vorsiag to doen.”
l3ij de discussie over § § 2 en 3 van datzelfde No. worden twee voorstellen inge
diend, door Di. Muller en Keet, die, op voorstel van Ds. McGregor, naar eene
Commissie verwozen worden, die trachten zal daaruit een voorstel optemaken ter
overweging van de Vergadoring.
Aan de alzoo te benoemen Commissie wordt tevens opgedragen de vraag te over
wegen die straks uitgesteld is, en van gisteren namiddag overgeblevon was.
No. 6 van dit Rapport blijft ovorstaan tot bij de behandelirig van hot Versiag der
Commissie over Pondsen.
Ret overige gedeelte van het Rapport der in deze Synode benoemde Commissie,
om do Bescbrijvingspunten het Seminarium betreffende te overwegen, worcit ter
sprake gebracht.
Ret eerst worden overwogen de voorstellen, die hot Admissie Examen be
treffen, en te vinden zijn onder II: 75, 76 en 95 van het Ontwerp. Benevens bet
gevoelen der Commissie daarover, wordt gelezen een brief van do Professoren, die
op deze zaak betrekking heeft en aan de Vergadering gericht is.
Eene breedvoerige discussie heeft flu plaats, die na do Pauze voortgezet wordt.
Eindelijk wordt besloten de aandacht tot II: 75 te bepalen; waarop Dr.
Kotzé, ondersteund door Ds. Pienaar, het voorstel a~bier gerioemd, iridient: “Art.
154 worde zoo gewijzigd, dat na zedelifh ,~qeclra~q wordt geplaatst: 6ew~j~ 8eleverd van
het ajflele8de Matriculatie R~varnen, en voor~ in staat is, enz. Ret woord R~varnen,
daarop volgende, worde veranderd in ~4dmis$ie R~varnen.”
Dit voorstel wordt met 60 tegen 44 stemmen aanger~omen.
II: 95 wordt flu overwogen, dat door den inzender, den Scriba, toegelieht
wordt, die, gelijk daar aanbevolen, voorstelt: “Ret besluit der vorige Synode,
~ waarbij aan beide Commissi~n het recht wordt verleend om het Admissie Examen
in twee deelen te splitsen, en het eene gedeelte een jaar vóór hot andere aftenemen,
worde vernietigi”
F
Ondersteund. door Ds. Moorrees, worcit dit voorstel, na korte discussie, aan
genomen.
De Voorzitter benoemt als Leden der Commissie, tot welker aanstelling in de
~ voormiddagzitting was besloten, Di. Muller, Keet, A. A. Louw, A. H. Hofmeijr
en Kestell, en de Ouderlingen van Swellendam en B umansdorp.
r
Hij geeft kennis, dat Ds. J. W. Louw verlof heeft ontvangen om do Vergad.e
ring to verlaten.
Af-wezig zijn geweèst de Pred.ikanten van Calvinia, Somerset West en Mossel
baai, en do Oud.erling van Ceres.
Na het lezen der Kladnotulen, doet de Ouderling van Goudinie het dankgebed.

—~
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ZEVENTIENDE ZITTING.
Woen$da~’, den 31.sten October, 1883.

Vóór liet openon der Vergadering deeTh de Voorzitter mede, dat hij van den
Ouderlin~ van Venterstaci vernomen heeft, dat de droogte in. dat District nog zeer
zwaar word.t gevoeld, en groote onrust baart. Om reden dat deze mecledeeling
gepaard. ging met het verzoek, dat de Synode aan den nood dier streken mocht
gedenken, en het ook in enkele anclere deelen van ons laud erg droog is, wensolit
hij, dat in d.ezen morgen, in den gebede aan de behoefte aan regen. gedacht zal
worden, en verzoekt hij den Ouderling van Venterstad en Ds. Stegmann, Sr., in
het gebed voortegaan.
Hierna worden de Notulen der zitting van gisteren goedgekeurci en onder
teekenci.
De discussie over het Rapport, het Seminarium betreffende, wordt voortgezet.
II: 76 worclt nu behandeld.
Di~cu~ssie voor~gezetz.
De Scriba, ondersteund door Ds. Cormack, dient een amendement op dit
Admissie E~amen.
l3esehrijvingspunt in, ten doel hebbende, dat het Ad.missie Exarnen in twee deelen
gesplitst zal worden~ elk waarvan aan eene Commissie zal worden toevertrouwd,
van welke de eene een onderzoek naar cle wetenschappeljke vorming van den Can
didaat zal instellen, op de wijze in Art. 96 omschreven; en de andere onderzoek
doen zal naar bet gedrag, de godsvrucht, den aanleg der Candidaten, en wat verder
hunne geschiktheicl voor de Heilige Bediening betreft,—hen zal examineeren in die
vakken, waarvoor een mondeling examen noodig is,—en bet recht zal hebben, met
inaclitneming van d.e versiagen der resultaten van bet schriftelijke exam en, onder
bepalingen door de Synode te maken, te beslissen wie al dan niet tot voortzetting
hunner studien aan bet Seminarium zullen worden toegelaten.
Ond.er de discussie wordt een ander amendemeiat door Dr. Kotz~ voorgesteld,
en ondersteund door den Ouderling van l3eaufort West, dat ten doel beeft de
bepalingen van Art. 157 in de hoofdzaak te behouden, en slechts eenige voorge
stelde wijzigingen daarin te brengen.
Eindelijk besluit de Vergadering deze zaak, met de ingekomen voorstellen,
naar eene Commissie te verwijzen, die de vraag of Art. 157 gewijzigd. zal worden
in de richting door Ds. Muller en den Scriba beoogd, of zooals door Dr. Kotzé
voorgesteld, zal overwegen, en daarop rapporteeren.
Tot Leden dezer Conamissie worden benoemd cle Scriba, de Assessor, de Actu
anus, Drs. Kotzé en Hofmeijr, en Di. Muller, McGregor, Ross, W. P. de Villiers,
A. J. Ii. Hofmeijr en Pienaar.
Viagrn to drul:kcu.
Met betrekking tot bet verzoek in II: 77 vervat, dat de schriftelijke vragen
bij de Admissie en Proponents Examina gedrukt zullen worden, beveelt de Corn
missie aan, dat zij reeds vóór bet examen gedrukt zullen worden, en daarna voor
belanghebbenden verknijgbaar gesteld.
Na eene korte discussie, wordt op voorstel van Dr. Kotz~ besloten, deze aan
beveling aantenernen.
A: t 363: 2 bl:jft oilDaar II: 78 en 79 reeds afgehandeld zijn, wordt II: 80 overwogen, waarin
de Actuanius voorstelt, “dat Art. 163, 2: “vervolqen~ zullen zif, enz. worde ge
roijeercL”
..

.
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Naclaf dit voorstel door Ps. Gray was ond~ersteuud, stelt Es. Moorrees, gese
condeerd. door Ps. 0. A. Scholtz, als amen.dement voor: “Aan Art. 163, 7, worcle
toegevoegd: die oolc zonder 1clack~e kennis nernen zal van voorkornende overtredin~qen van
di~ re~qlemeni~.

r

Es. A. J. L. Hofmeijr, ondersteund. door Ds. Pienaar, heeft dit amendement:
“Ret Art. blijve, met weglating van d.e woórden: in tie
Zaid Afrika.”
Geen d.er voorstellen verkrijgt bij de stemming do volstrekte meercierheid, zoodat het bedoelde Artikel onverand.erd. blijft.
II: 81 blijft overstaan, daar d.c inzender, Es. Robertson, wegens ongestelci
held afwezeg is.
Na de Pauze wordt, bij de verdere behandeling van het Rapport der Commissie Dc legitimatic van cia
over het Seminarium, het Yersiag der Commissie in de laatste Synod.e benoemd Vrijstaatsche Kerk
(pag. 47 der Acta) om ond.erzoek te doen naar do wijze waarop legitimatie van Pre
dikanten bij de Kerk in den Vrijstaat gesohiedt, besproken.
De Comrnissie rapporteert, op gi’ond van dit Versl.ag, dat deze legitimatie op
d.c bij ons gebruikelijke wijze plaats heeft, en beveelt derhalve aan, dat zij door
onze Kerk zal worden erkend.
Op voorstel van den Ouclerling van Tulbagh, ondersteund door dien van We1 Erkend.
lington, hesluit de Vergadering deze aanbeveling aan to nemen, met dien verstande,
dat ook die Predikanten, die door gezegde Kerk reeds gelegitimeerd zijn, bij ons
beroepbaar zullen wezen.
De aanbeveling, in den brief der Professoren. van het Seminarium, gisteren
gelezen, vervat, dat toekomstige Stuclenten zullem aangemoedigd worden om het
B.A. ii~xamen afteleggen, wordt op voorstel van Es. Cormack, gosecondeerd. door
Ps. Keet, goedgekeurd.
Eene anclere aanbeveling van dozen brief, dat er toeziclit zal worden gehoud.en
over hot gedrag en de vorderingen van Jongelingen, die uIt hot Ponds voor Hulpbe
boevenden on dersteun~ng erlangen, ‘cv orcit insgelijks bekraohtigd.
Wat do Professoren ten slotte onder de aandacht der Yergadering brongen, dat
eene reis naar Europa den Canclidaten tot do Heilige Dienst zal worden aangeradon,
wordt goedgekeurd, met deze bepaling dat het, indien noodig, door Predikanten
of Gemeenton, die op den eenen of anderen Candidaat betrekking gevoelen, beslist
zal worden ôf en op welke wijze, hij daartoe aangemoedigd zal worden.
Ret Rapport der Commissie, ter ondersteuning van Hulpbehoevend.e Jon~’e- Ondersteuniug van
lingen bij hunne voorbereiding tot do Evangeliebediening, word.t vervolgens ie- Hulpbehoevenclen
sprokon.
Do Commissie over het Seminarium is van oordeel, dat doze zaak—het ver
leenen van huip aan minvermogenden—in do Synode vercier dient ter sprake
gobracht te worden.
In verband hiermecle wordt behand.elcl lit. D. van hot Rapport der Commissie
over Fond.sen.
In do tweede paragraaf beveolt doze Commissie aan, dat er eene Commissie nit Aan de 1{iugen toe
elken Ring, in plaats van nit do Synode, zal worden aangesteld, om in doze zaak vertrouwd.
werkzaam te zijn:
Op voorstel van Es. Van Niokerk, ondersteund door Es: Haunaan, vereenigt
zich do Vergadering met doze aanbeveling.
Der Commissie voor Hulpbehoovende Jongolingen, die nu ophoudt te bestaan,
wordt do dank der Yergadering toegebracht voor bet werk door haar god.aan.
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Tevens wordt den. Leden. vrijheid verleend hot nog in. handen zijnde geld te
besteden ten behoeve van die Jongelingen, die zij reeds hebben aangenomen en. tot
hiertoe ondersteund.
~ai~ekva~i don heor
Ret laatste gedeelte van het Rapport van meergenoemde Commissie handelt
over eene Memorie van Ds. Neethuing, Sr., verzoekende dat de Fleer McKinnon,
die de lessen aan het Seminarium bijwoont, maar geen Admissie Examen heeft
afgelegd, aan hot eincle van 4 jaren, verlof tot liet afleggen van het Proponents
Examen zal worden gegeven.
De Commissie kan een toestemmend. antwoord. niot aanraden.
Ds. C. Murray, ondersteund. door den Ouderling van Humansdorp, dient dit
voorstel in: “Do Vergadering verwijze den Hoer MeKinnon naar de Commissie
voor hot Admissie Examen, die hem zal onderzoeken met betrekking tot zijue
kennis van de Hollandselie taal. Moeht die blijken voicloende te zijn, dan geve zij
hem verlof om ter bekwamer tijd het Proponents Examen te doen.”
Near cone Commissie
Voordat dit voorstel ter stemming komt, worcit besloten cone Commissie to
benoemen, bestaancle uit Di. W. P. de Villiers en McGregor, om de gotuigschriften
van den Heer McKinnon te onclorzoeken, en van hare bevinding versiag te doen.
Ret Rapport van do Commissie over Pondsen komt flu in behandoling, onder
praesidium van den Assessor, terwijl de Moderator, ter bijwouing eone~ begraf’enis,
de Vergadering verlaat.
Ret besproekt, onder A, het Versiag van den Qu~ostor van het Predikanten
Pensioen Ponds, dat gelezon wordt.
Iiappirt3 van
Do Commissie is van gevoolen, dat do aanbeveling des Qu~estors: “dat er
~ van~~1~ geone
stappen togen den Kerkeraad van Darling ter invorciering van hot aan het
Fonds behanaelcl.
Ponsioen Ponds verschuldigde bedrag, op grond van door hem genoemde reclenen,
behooren genomen to word.en,” client te wordon aangonomen.
Met dit gevoelon vereenigt zich do Vergadering.
Zij deelt insgelijks do besehouwing der Commissie over No. 4 van des Qu~estors
Rapport, d~e haar doet aanbevelen dat do Synode nog vóór dat zij uitoengaat den
Qmestor zal verzoeken een behoorlijkon vorm van Schuldbowijs aan haar voorte
dragon, ter harer goedkeuring.
Sutherland en Cab.
Omtront do 0-omeenten Sutherland on Caledon, onder Nos. 5 en 6 van hot
b ~nA~s°~ Rapport genoemd, die, volgens Art. 390, hare aanspraak op hot Ponsioen Ponds
verbeurd hebben, beveelt do Commissie aan, en besluit de Vergadering, dat zij hot
verbourdo recht horkrij gen zullen door inbotaling van do aohterstallige contributiën
met do ronten.
Ret voorstel door den Qmestor, naar aanleiding van bovengenoemde gevallon,
gedaan: “dat geeno horstelling, na cone vorbouring, tot do rechten. en voorrecliten
van hot Ponds geschiede, clan onder eoae boete van dubbel het bedrag der achter
stallige contributiën en ronton,” is nog onder behandeling als do Vorgadering
adjourn ert.
De Voorzitter dec11; mede, dat do Ouderling van Caledon verlof heoft gekregon
om naar huis torug to keeron.
Afwezig ziju geweest do Prodikanton van Calvinia, Somerset West en IViossel
baai, en do Oudorling van Cores.
Do Kiadnotulen wordon golozen, waarna hot dankgobocl godaan wordt door
don Ouclerling van Carnarvon.
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ACHTTIENDE ZITTING.
Donclerda~q, den is~en .71Tovern~er, 1883.

Na bet gebed door den Ouderling van Somerset Oost, worden de Notulen der
laatste zitting geresumeerd en onderteekend.
Vo1o~ens
aankondi°’in
g op gistereu komt het Rapport der Commissie over sie
Rapport
Commis
b
b
over der
Nieuwighe
Nieuwighed.en in behandeling, en wel eerst dat gedeelte dat betrekkmg heeft op den.
I: 65 en 66 van bet Ontwerp, die beiden het gebruik der Kinder)~a~p onder de aan
dacht der Vergaderin~ brengen.
No. 65, dat afkomstig is van den Ring van Burgersdorp, wordt door Ds. J. G.
S. de Vilhiers toegelicht, die, ondersteund door den Ouderling van Montagu, voorstelt:
“Daar de prediking tot de kinderen der onderscheidene Gemeenten van de Ned.
Geref. Kerk van Zuid Afrika al meer en meer algemeen wordt, en daardoor eene zeer
belangrijke plaats inneemt in den arbeid des Leeraars aan het geestelijk lieu der
jeugd, en er geen door de Synode geapprobeerde Zangbundel voor de kinderen is,
worde de Synode verzocht de nieuwe Xinderharp te toetsen aan Gods Woord, en, “Do Kinderbarp.”
indien goedgekeurd, aantebevelen aan de Kerk.”
Daarop licit de Ouderhing van Steijnsburg No. 66 toe, dat afkomstig is van den
Kerkeraad dier Gemeente en stelt, gesecondeerd door den Ouderling van Burgersdorp,
voor: “Aan bet verzoek des Rings van Burgersdorp, in No. 65 vervat, worde geen
gevoig gegeven.”
Nog wordt gelezen de Memorie van 52 Lidmaten der Gemeente Lady Grey, onder
No. 67 aangeduid, de erkenning der I(inderka?p aan de Synode ontradende; aismede
eene Memorie uit dezelfde Gemeente, van tegenovergestelden inhoud en geteekend
door 234 Lidmaten.
Over het al of niet ontvangen’ van eene derde Memorie uit dezelfde Gemeente,
en onderteekend door 12~ kinderen, heeft eene breedvoerige discussie plaats, waaraan
Di. Muller, J. G. J. Krige, Dr. Hofmeijr, Moorrees, Pienaar, Rossouw, Keet, 0.
Murray, Beck, Albeit, Kriel, W. P. de Villiers, Radloff, Dr. Kotz~, Dc Beer, A. A.
Louw,. Stegmanu, Sr., en de Scriba, en de Ouderlingen van Calvinia,. Richmond,
Stellenbosch, Swellendam, Murraysburg en Wijnberg cteelnemen.
Inmiddels wordt dbor den Ouderhing van Calvinia, ondersteund door Ds. J. G.
J. Krige voorgesteld, “dat deze Memorie niet worde aangenornen, als zijnde tegen
de wet.”
Door Ds. Stegmann, Sr., ondersteund door Ds. Beck, “dat do Memorie worde
ontvangen en gelezen.”
Door Ps. Albertijn, gesecondeerd door den Ouderling van Stellenboscli: “Z.onder
te beshissen of kinderen onzer Kerk bet recht hebben om Memories ter Synode inte
leveren, besluit de Vergadering de ingeleverde Petitie niet aan te nemen, met bet oog
op de omstandigheden waarin de Vergadering zich thans bevindt.”
Dc uitshag der stemming is, dat bet oorspronkelijk voorstel, zoowel als bet
laatste amendernent even vele stemmen, namelijk 58, op zich vereenigt.
Be Voorzitter geeft zijne beslissende stem ten gunste van bet amendement van
Ps. Albertiju.
Di. Neetlilnig, Sr., Kriel, Rousseau, Beck, Stegmann, Sr., Buchner, Be Beer
en d.c Ouderling van Wijnberg verzoeken aanteekening dat zij in do minderheid
gestemd hebbell.
Be discussie over do Rinderhaip wordt nit voortgezet.
•

•

.
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De Ouderling van Murraysburg, ondersteund door Dr. Kotz~, steit voor: “Dat
do Vergadering zich vereenige met het gevoelen der Commissie in haar Rapport over
dit punt uitgesproken.”
Aan de discussie nemen deel Ds. Neethiing, Sr. en Dr. Hofmeijr; en na de
Pauze nog Di. ~{u11er, McGregor, Cormack, Gray, Ross en de Actuarius, en de
Ouderlingen van Villiersdorp, Porterville en Steijnsburg.
Terwiji Ds. W. P. de Villiers aan het woord is, wordt de Vergadering geadjour
neerd.
Afwezig zijn geweest de Ouderlingen van Tarkastad en Groenepunt, en de Pre.
dikant van Somerset West.
Na het lezen der Kiadnotulen, wordt het dankgebed gedaan door den Ouderling
van Tulbagh.

NEGENTIENDE ZITTING.
V~’ifcla~q, de2z 2clen November, 1883.

De Ouderling van Graaff-Reinet doet het gebed.
Do Notülen der zitting van gisteren worden goedgekeurd en onderteekend.
Aan den Ouderling van Knij sna wordt verlof gegeven de Vergadering te verlaten.
~ ov:r~0Ni~u.
Nu wordt de behandeling van No. 6 van het Rapport der Commissie over Nieuwig
ha,ideld.
heden voortgezet.
“Do Kinderharp.”
Op een punt van Orde, door Ds. Ross ter sprake gebracht, besluit de Vergade
ring, dat over I: 65 en 66, die niet opzettelijk door genoemde Commissie ziju over
wogen, afzonderlijk zal worden gestemd, en wel, nadat eerst over de aangewezen
paragraaf van het ter tafel liggende Rapport zal zijn beslist.
Nadat nog do Ouderling van Burgersdorp had gesproken, wordt de besproken
paragraaf met eene groote meerderheid aangenomen.
Aan de discu~sie over bovengenoemde Beschrijvingspunten nemen flu deel Di.
W. P. de Villiers, Steij tier, Rousseau, Dr. Kotzé, Neethling, Sr., Be Beer, J. G.
S. de Viiliers, Roos, Dr. Hofmeijr, de Actuarius, Di. Muller, Van Niekerk en A. A.
Louw, en de Ouderlingen van flumansdorp, Swellendam, Kimberley, Somerset Oost
en Steijnsburg.
Onder deze discussie kornen nog do voigende voorstellen ter tafel :—
Van Ds. Albertijn, ondersteund door den Ouderling van Hurnansdorp: “De
Synode verkiaart hare voortdurende en onverminderde hoogschatting van en gehecht
heid. aan den Psalm- en Gezangbundel onzer Kerk, en zal zeker niet toelaten dat het
gebruik daarvan in onze Kerk door andere liederen verdrongen worde.
“Do Synode verklaart ook, dat zij met blijdschap kennis neemt van den toe
nemenden arbeid onder de kindeien onzer Kerk,’ door Zondagsschool en Kinderpreek,
en gevoelt hoe wenschelijk het is, dat bij zulken arbeid ook Kinderliederon worden
gebruikt, gelijk dan ook bij vele Gemeenten onzer Kerk geschiedt.
Do Synode gevoelt echter vooraisnog geene vrijmoedigheid om eon bijzonderen
Lundel aantebevelen, gelijk verzocht door den Ring van Burgersdorp, latende voile
vrijheid aan Kerkeraden en Gemeenten om in dozen met alle wijsheid te hanclelen;
terwiji zij verwacht dat Kerkeraden zoowel als Ringen zullen toezien dat lioderen, die
strijden met Gods Woord, geweerd worden.
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“Voorts drage de Synode hot aan eerie Commissio op, om do bestaande Kinder
Aarp to onderzoeken en aan Gods Woord to toetsen,—en bij de volgonde Synode

daarover to rapporteeren.”
Van Do. Neethling, Sr., ondersteurid door Dr. Kotz~: “ Do Vorgadering ver
klaart, dat de zooeven goedgekeurde aanbeveling van de Commissie over de invoering
van Niouwigheden 00k ten antwoord dient op Beschrijvingspunten 65 en 66.”
Van Do. McGregor, ondersteund door Do. Keot: “Dat met het oog op No. 65
en het voorstol dat reeds aangenomen is, eerie Commissie benoemd worde, om tegen
de aanstaando Synoclale Vergadoring een Gozangbundel voor Zondagsscholen en
Kinderdiensten op to stellen, of bestaando Gezangbundels aan to bevelen.”
Van Do. W. P. do Villiors, ondersteund door den Oudorling van Stoijnsburg: “IViot
hot oog op don toostand van enkole Gomoonton in don Ring van Eurgorsdorp, stelle
do Synode eerie Commissie aan, om do thans gobruikte Kindergozangen aan Gods
Woord to tootson, om to zion of or lets in is, otrij dig met do leer dor Kork, zonder
evenwol do macht to hobbon zoodanigo Gezangon ton gobruiko in do Kerk good to
kouron of aan to bevelon, zijnde doze Vorgadoring van oordoel, dat hot gebruik
~van Kinderliodoren d~r aftokeuron is waar hot reeds tot onoonigheid on borooring
goleid hoeft of loiden kan.”
Van Ds. R~os, onderstound. door Do. Kriel: “Do Synodo vorbli~dt zich uit do
discussie~bomerkt to hebbon, dat met eone zoor kleino uitzondoring, do Loden alien hot
nut van do Kindorharp of andore bij ons in gebruik zijndo Kinderlioderon voor onze
kindoren orkennon. Zij zou hot schadolijk achton voor don gozegondon arbeid ondor
do kinderon, indion gezegdo bundol of andoro Kindorliederon uit do eono of andere
Gomeento wordon gobannen bij Zondagochool of Kindordienst, on vortrouwt dus dat
hot niet zal goschiedon, totdat do Synodo zich goroopon acht eon afkourond woord or
over te doon uitgaan.”
Eerie motie van ordo, door Dr. Hofmoijr, ondorsteund door Do. Muller, om do MoMe van orde—Dr.
ingozonden voorstollen naar eerie Commissie to vorwijzen, bostaande uit do voorstel- Hofmeijr—afgestemd.
lors on Secondanton, wordt afgostomd.
Do uitslag dor stemming is, dat hot amondoment van Do. Albortijn met 96 togen Voorstel
van Dc. Ai~
bertija aangenomea.
18 stemmon aangonomen wordt.
Di. Noothling, Sr., W. P. do Villioro on do Oudorling van Stoijnsburg verzoeken
aanteekoning, dat zij in de minderheid gestemd hebben.
Do bohandeling van hot Rapport der Commissie over do Memories togen niouwig
hodon wordt voortgezet.
Do Vergadoring vornoomt, dat do Niouwighoden, waarovor geklaagd wordt, do Opsomming dee Nieu
volgondo zlJfl:
ties vermeld. de Pet~.
1. Hot prodiken dos woords in do Engolscho Taal;
2. Hot prodikon des woords door vrouwon;
3. Hot ontwerpon van niouwo molodieën voor hot Kerkgezang;
4. Do Veroomgingon van hot Blaauwo en Roode Lint on do Goode Tompelioren;
5. Hot Loger dos Hells; en
6. Hot gebruik van do Kinderharp en do Liederen van Sankey.
Do Inloiding van hot Rapport wordt door do Vergacloring goedgekeurd.
Hot govoolon dor Commissie, ondor No. 1 uitge~prokon, draagt oven eons do good- No.1 van ComI~iesis
kouring dor Vergadering weg.
aangenomeu.
Op No. 2 stelt do Oudorling van 0-oudini, ondersteund door dien van Humans
dorp voor: “dat do Vorgadoring zich voreonigo met hot gevoolen dor Commissie,”
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Dr. Rofmeijr met Dg. Muller daar tegenover: “dat dit gevoelen door de Verga
deriug worde bekrachtigd, zonder overnarne van de twee daarvoor aange voerde
J3ijbelteks~en,”
Amendemont aango.
Met 57 tegen 56 stemmen wordt bet amendernent aangeriornen.
No. 3 wordt dadelijk goedgekeurd.
Over hetgeen vervat is in No. 4 beeft er eeuige discussie plaats.
Ds. Neethling, ondersteund door ~Ds. A. A. Louw, wil, “dat bet Rapport der
Commissie op dit punt aangenomen worde.”
De Ouderling van Van Rhijnsdorp, ondersteund door dien van Hopefield, heeft
dit amendement: “Aangezien er in Gods Heilig Woord geen grondbeginsel wordt
gevonden, om als eene gemeente onderscheidingsteekenen te dragen; aangezien bet
Blaauwe en Roodelint Leger bet uiterlijke teeken is van de Ontboudingsleer: zoo
geve de Synode bare afkeuring te kennen over deze nieuwigheden, die steeds in de
Kerk van Christus toenemen.”
Ds. W. P. de Villiers, ondersteund door den Ouderling van Carnarvon wil, dat
aan dit deel van bet Rapport zal worden toegevoegd: “De Vergadering is verder van
oordeel, dat bet dragen van zulke onderscheidiugsteekenen daar, waar het tot ontstich
ting der gemeente is, niet behoort te geschieden.
Dr. Rofmeijr, ondersteund door Ds. Neethling, Sr., stelt. bet volgende voor
“Daar deze zaak zich niet als eene handeling in den boezem der Kerk heeft voorge
daan, zoo spreke deze Vergadering, als een Kerkbestuur, daaromtrent geen gevoelen
nit,”
~oorso1~,~nAmcu.
Bij de stemming verkrijgen bet oorspronkelijke Voorstel en bet Amendement van
~ go- Ds. de Villiers even vele, tw. 64 stemmen.
Voorzitter ten gunsto
De Voorzitter geeft zijne beslissende stem ten gunste van bet voorstel5 dat is, de
van voorstel.
aanname van bet Rapport zonder toevoegsel.
Na de Pauze wordt No. 5 van bet Rapport, op voorstel van den Ouderling van
Humansdorp ondersteund door Vs. Rabie, zoncler discu~sie aangenomen
Het 1~apport is alzoo in zijn gebeel goedgekeurd, met uitzondering van de
beide Bijbelteksten, onder No. 2 voorkomende.
Op voorstel van Ds. J, G. S. de Villiers, ondersteund door den Scriba, besluit de
Vergadering dat bet gedrukt, en als Bijiage A aan de Acte zal toegevoegd worden.
[BTJLAG~EA.]
Rapport der Oommiss’ie over de Memories tegen JVieuwigheden.
J~apport der Comm~s.
sic ove~l; l~!emories
tegen ~ienwigheden.

Betreffende deze memories beveelt uwo Commissie aan, dat aan Memorialisten bericht wordo het
voornemen der Synode, om, met ‘s Heeren hnlp. steeds te waken tegen alles dat strijdt met Gods Woord,
of met do leer, orde en tucht der Nederduitsch Gereformeerde Kerk. Dat zij daarbij tevens in het oog
wenscht to houden hare roeping, om de ontwikkeling des geestelijken levons to bovorderen door alEc mid
delen, daartoe van God verordend. Onzo vaders beweerden geenszins, dat do Geest de~ Heeren hun nibs
wat God Zijn yolk door able eeuwen been leeren wil, had d~en verstaan. Zij letten op hetgeen rondom
hen plaats had, ondorzochten zuiks, doch behieldon het goode. Hot betaamt one hun voetspoor te
drukken.
Do verzoekschrif ten, die uwo Commissie zijn tor hand gesteld, sprokon over do volgondo ouder
werpen :—
1. Ret prediken des Woords in do Engelsohe tad.
2. Hot prediken des Woords door vrou won.
8. Het outwerpen van niouwe melodieën voor hot Kerkgezang.
4. Do vereenigingen van bet Blauwo en Roode Lint en der Goede Temp3lioren.
5. Ret Leger doe Heibs.
6. Ret gebruik van do liederen der Kindorharp en van die van Sankoy,
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1. Wat flu betreft bet prediken des Woords in do Engelsohe taal, zoo meent uwe Commissie dat
do Heor dor Gemeente ann Zijno dienaren goboden heeft hot Evangolie to prediken ann allo ereaturon, dat
zij milks dun ook moeten doon in allo talon. Geen Leeraar, geon Kerkeraad mag due weigoren het
Woord ook in do Engelsoho taal to verkondigen, waar sulks noodig is. Hierin wordt dan ook voor•
ziening gemaakt in Art. 31. 10, der Kerkelijke Wetten.
2. Het prediken der vrouwon, waardoor uwo Commissie verstaat do vorkondiging des Woords
door de vrouwelijke sekse, kan naar hot oordeol der Commissio, niet wordon goedgekeurd.
3. Aangaande hot samenstellen van niouwo melodieöa brengt do Commissio in hot midden, dat gelijk
ooze vaderen do zangwijzen, die tijdens do Hervorming in zwang waren, door anderen hebben doen
vervangen, ook wij de vrijheid mogen gebruikon, om voor moeiolijke en ondoelmatige melodieën, moor
gesehikte in do plants to stellen. Hierdoor toch wordt do schat van leering en troost, door Gods Geest
in do Psalrnen weggelegd, moor en meer voor do gomoente geopond.
Do Commissio acht hot echter raadzaam—.zoo or betere wijzen mochton worden gevonden—het
zingen of niet zingen or van bij den openbaren eeredienst nan do verordonirig van don piaatsolijken Korko
raad over to laten.
4. Nopons do voreenigingen, die rich hot Blauwe of Rcode Lint tot onderscheiding~toekon kiezen,
znerkt uwe Commissie op, dat zij niet onder do geheinie genootsehappen bohooron; maar sick slechts
ten dod stellen door hot voorbeeld van onthouding hot misbruik van sterken drank tegen to gaan. Wij
meenon dat do Synodo hot nan de vrijheid van eon ieder meet overlaten zich bij zoodanige vereonigingen
to voegon of sulks na to laten.
Aangaando do Ordo dor Goode Tempelieron is reeds in do Synodo van 1880 het volgende besluit
gonomen: “Dat do Synode tot hot aannemen van eon bepaaide gedragslijn tegenover do Orde der
Goode Tempelioron niet bosluite.”
5. Hot is uwe Commissie niet bekend dat er eenige gebraiken of eigenaardighoden van hot Leger den
Heils in do Kork zijn ingovoord. Do Synode vortrouwo hot nan Leeraar en Kerkeraad too, to zorgon
dat steeds alTos ordolijk en stichtelijk in hot Hum dos Heeren tooga.
Wij laten dit vorschijnsel in de godsdionstigo wereld daar, one horinnorende do woordon van den
waardigon Rabbi: “Hoiadt af van doze menschon, want indion doze mad of dit work nit mensehen is,
zoo sal hot gebroken worden. Maar indion hot nit God is, zoo kunt gij hot niet broken, opdat gij niet
misscliien bovonden wordt ook tegen God to strijden” (Hand. v: 38, 39).
6. Daar do meruorialisten sick met do Synodo vorhengon, dat or zooveel moor dan vroeger ann do
kindoron goarbeid wordt,—zoo koestort uwo Commissie do hoop, dat zij bereid ziju, hen, die do kleinen
voor don Heer wensehon to winnen, nile noodige aaumoodiging to geren.
Deze toch getuigen nit rijpe ervaring, dat hot gebruik van gezangon, voor den kinderlijken leeftijd
gesohikt, voel bijdraagt tot bovordering van hun liefdowork. Lange dozen weg wordt de behoefte ann
zoodanige liederen al moor on moor gevoeld.
Zoolang or nu goone bopaaldo voornioning in doze is gemaakt, oordoelt uwe Commissie dat do Christe.
lijke vrijheid tot hot work des Hoeron ondor do jeugd vereisoht, niet behoort to worden benomea. To
moor, daar nj mag verwaehton dat do Geest den Hoeren do opzieners der gomoonte en do goloovigen in
hot algemeon in stant sal stellen to onderscheidon en to oordeelen wat togen don goopenbaardon Wil
Gods aandruischt.
Uwo Commissio gevoolt, dat do Synode do Kerkbesturen emnstelijk betaamt to vermanon met nile
wijshoid in hot gebruik van kindorliodoron to handelen, opdat nan den eonen kant do zwakken niet noo
deloos wordon geërgord, en ann don anderon de heilige belangen dor jeugd niot wordon voorbijgezion.
Hiormede meont do Commissio aan den haar opgedragcn last to hebben voldaan, en noemt zij zich,
van doze Hoog-Eorw. Vergadoring,
Do dienstwillige Dienaren,

Synodale Vorgadering, 1 November, 1883.

G. VANDU~WALL,
W. MURRAY,
GERRIT v~ NIEKERK.

De Commissie over de getuigschriften van den heer McKinnon rapporteert, dat Zaa~ van MeKinnon,
daaruit blijkt dat hij aan de Academie zijne studiën in de letteren drie jaren had
voortgezet, en na nog é~n jaar zijn M.A. Examen waarschijnlijk zoude hebben gedaan,
ware hij niet, om redenen van gezondheid, verplicht Schotland dadelijk te verlaten.
Ds. C. Murray, die eergisteren voorgesteld had, dat het aanzoek worde toege- Vorbeterd voorstc~
~ staan, mits McKinnon een Examen in het Hollandsch aflegge, wenscht er flu aan van De. C. Murray.
~ toegevoegd te hebben: en in liet Hebreenwsc/~.
Ds. Robertson, ondersteund door Ds. Strasheim, dient dit amendement in: Amendement van 1),,

I’

Robertson.
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“Daar het nit stukken ten behoeve van den heer Melcinnon blijkt, dat hij door
zwakke gezondheid genood~aakt werd zijne Studiên in Schotlaud te staken ; en Pro
fessoren der Theologisehe Kweekschool, aismede de Pastor loci te Stellenbosch ecu
gunstig Testjmonium hebben afgegeven aangaaude kennis en wandel van voormelden
Fleer: zoo besluite deze Hoog-Eerw~ Vergadering genoemden Fleer McKinnôn de 2
jaren, reeds in het Serninarium doorgebracht, in mindering van den gewonen Studie
tijd toeterekenen, onder voorwaarde dat hij, zooclra rnogelijk~ het naar Art. 154 ver
eisehte Admissie Examen voor de bevoegde Commissie aflegt.”
Ret voorstel worcit aangenomen met 56 stenimen tegen 4S voor het amendement.
Rat p~rt over Foudsen
Dc
Vergadering gaat nu over tot de verdere bespreking van het Rapport der
besprokon.
Commissie over Fondsen, oncler praesidium van den Assessor.
Dc Qn~stor van het Predikanten Pensioen Ponds dient de van hem verzoebte
wijziging van Art. 390 in, die aldus luidt: “Dc woorden, aau het slot van dit
Artikel, tenzij door de iSy~zode cinders 1)epaald, worcien geschrapt, en in dc plaats daar
van gesteld: Bijaldien de Synode tot de vernietiging der verbeurdverklaring moeht
besluiten, zal zuiks niet kunnen gesehieden, dan onder inbetaling eener boete van
dubbel het bedrag der achterstallige contributiën en verloopene renten ; en wanneer
het acliterstallige zich uitstrekt over ecu tijdsverloop van meer dan 5 jaren, met
inlevering van een nieuw certificaat van den geneesheer, overeenkomstig Art. 392.”
Ondersteund door Us. C. Murray, wordt dit voorstel aangenomen.
(1~ssifieatie vail Ca1~
Onder paragraaf 7 beveelt de Qu~stor aan dat, daar Calvinia II bij de moecler
viui~t.
gemeente is ingelijfd, en de oorspronkelijke G-emeente aan bet Ponds geen dccl had,
de Gemeente Calvinia vergunning tot deelname aan het Fonds zal verkrijgen, onder
voorwaarde dat zij in de 1~erste Kiasse geplaatst worde, en de door Calvinia II inbe
taalde som in mindering zal gaan van het bedrag, dat de moedergemeente zal hebben
te betalen bij hare deelname aan het Ponds.
Dc Commissie is van oordeel, dat bij rangschikking oncler de Perste Kiasse zij
zal hebben te betalen de ontbrekene inlegpenningen en contributi~n, met de renten
van den dag der hereeniging af aan.
Dc Vergadering verklaart zich, met eene groote meerderheid, vóór. bet voorstel
der Commissie.
Op voorstel der Commissie wordt de aanbeveling onder No. S aangenomen, dat
de Gemeenten die aan bet Ponds dccl hebben, bare jaarlijksche contributiën geregeld
bij gelegenheid der zitting van de Ringen inbetalen, en de Qwestors die dadelijk
vera ntwoorden.
1~o. 9 blijft overstaan tot bij de behandeling van I: 69.
Voorts bespreekt de Commissie, na afhaiideling van des Qu~stors Rapport,
Eco~cLrij viugspuuten
v~in 1 ensioen Ponds.
eenige Beschrijvingspunten, die het Predikanten Pensioen Ponds betreffen.
TV: 144 van bet Ontwerp beoogt eene verandering van Art. 400 der Kerke
wetten.
Dc Vergadering neernt bet voorstel der Commissie aan, dat de daar voorgestelde
verandering zal worden goedgekeurd, doch bepaalt er bij, op voorstel van den Qu~os
tor, den Eersten Ouderling van Kaapstad, dat de aangenomene wijziging in het
Wet6oe/c zal worden opgenomen, en in § 4, na bet woord partijen ingevoegd “aan de
eene zijde de Synode of Synodale Commissie door den Qu~stor, en aan de andere
zijde de Kamer die het Ponds administreert door haren Secretaris.”
Afwezig zijn geweest de Predikanten van Fraserburg en Somerset West, en de
Ouderlingen van Worcester, Tarkastad, Ceres, Groenepunt, Beaufort West en
Zwartland.
Na bet lezen der Kiadnotulen, wordt bet dankgebed gedaan door Ds. Albeit.

TWINTIGSTE ZITTING.
Maandall, den 5den November, 1883.

Na gebed door den Ouderling van Victoria West, worden de Notulen .der zitting
van 11. Vrijdag geresumeerd en onderteekend.
Onder voorzitterschap van den Assessor, die van deu beginne aan bij de behan- ~9rtgezette R
deling van het Rapport der Commissie over ~‘ondsen, gepraesideerd heeft, wordt o~o~en. ~p01t
genoemd Rapport verder behandeld.
IV: 155 van het Ontwerp wordt naar de Commissie van Revisie verwezen.
No. 156 wordt aangenoinen, waarin wordt voorgesteld bij Art. 395 te voegen : ~red~kanteu Pensioen
“Bijaldien te eeniger tijd de contributi~n en renten, wegens onverhoopte vermeer
dering van Pensionarissen niet gerioegzaam bevonden worden, om aan al de Pen
sionarissen het minimum bedrag toetekennen, zal de Qu~stor vooreèrst aan elk een
slechts in eveuredigheid uitbetalen; en daarna, wanneer het voorhanden zijnde bedrag
zuiks toelaten mocht, het ontbrekende, met de daarop verloopen renten aanzuiveren,
em alzoo het kapitaal onaangeroerd te laten.”
Over de aanbeveling der Commissie op No. 143 heeft eene discussie plaats, Devierdek1a~se.
waarbij Dr. Hofineijr, ondersteund door Ds. de Wet, voorstelt, “dat die aanbeveling
worde aangenomen, te weten, om bij de classificatie van Gemeenten tot het deel
nemen aan het Pensioen Fonds, de vierde klasse te behouden, doch de jaarlijksche
contributie tot £10 te verhoogen.”
De Scriba, met Ds, Steijtler, wil daarentegen: “Dat de aanbeveling van den
Qu~stor van gemeld Fonds, vervat in No. 143, namelijk ‘dat geene Gemeente in de
vierde kiasse behoort te worden geplaatst,’ aangen omen worde, zonder dat daardoor
echter de Gemeenten geaffecteerd zullen worden, die in de vierde kiasse aan het
Fonds hebben deel genornen.”
Geen dezer voorstellen verkrijgt de door de wet vereischte twee-derden der stem
men, zoodat de classificatie der Gemeenten onveranderd blijft.
De wijziging van Art. 391, onder No. 157, door den Qu~stor van gemeld Fonds
voorgesteld, wordt goedgekeurd, namelijk “dat dit Artikel wegvalle, en het volgende
daarvoor in de plaats gesteld worde :—
lste Kias Inleg £200, Jaarlijksche Contributie
£15~ 0 0
Inleg en Contiibutie.
2de ,,
,,
150
,,
,,
12 10 0
3cle ,,
,,
100
,,
,,
10 0 0
4de ,,
,,
50
,,
,,
7 10 0
Eveneens wordt goedgekeurd. de onder No. 158 voorgestelde verand.ering in Art. Deelneming binnen 0
392, waardoor in regel 10, het woord hunnen na “deelnarne” wordt ingelascht; en ~ na vergun
aan bet einde het volgende wordt toegevoegd: “Wanneer binnen den tijd. van zes
maanden, nadat aan de applicanten kennis is gegeven, dat bet certificaat is goedge
keurd, de inlegpenningen niet zijn inbetaald, zal hetzelve als vervallen beschouwd,
en een nieuw certificaat vereischt worden, alvorens vergunning tot deelname zal
worden verleend.”
No. 159 wordt naar de Commissie van Revisie verwezen.
Ook wordt de aanbeveling der Commissie onder No. 160 aangenomen, ‘waardoor ~zigiug van Aitikel
in Art. 397 de woorcien: Die door ouderdoin
al$ anderzins geschrapt worden, en in ~
plaats daarvan gesteld: “Die em eene of meer redeiien in Art. 396 genoemd.”
Ret verzoek der Gemeente Goudinie, in IV: 145, om in de vierde kiasse ge- Goudinie.
plaatst te worden, wordt goedgekeurd.
....

....

....

....

....

....

....

....
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Montagu.
Na de Pauze wordt, naar aanleiding van het Rapport der Commissie besloten,
de aanbeveling van den Ring van Tulbagh, dat de Gemeente Montagu in de derde
kiasse instede van in de ~weede geplaatst zal worden, niet toetestaan, met verwijzing
van gezegde Gemeente naar de Acta Synodi van 1880, pag 71.
lluinansdorp.
Daar over IV: 147 en 148 reeds is beschikt, komt No. 149 in behandeling,
naar aanleiding waarvan de Vergadering besluit, dat de Gemeente Humansdorp tot
deelname aan het Ponds zal worden toegelaten, zonder betaling van boete.
Van Ithijnsdorp.
Ret verzoek van den Kerkeraad van Van Rhijnsdorp, onder No. 150 genoernd,
dat deze Gerneente tot de vierde kiasse moge behooren, wordt ingewilligd.
No. 151 wordt door Ds. Pienaar, namens den Kerkeraad van Aliwal Noord,
teruggetrokken.
Middelburg.
Naar aanleiding van het verzoek van den Kerkeraad van Middelburg, in No. 1~2
vervat, besluit de Vergadering, dat deze Gemeente tot het deelnemen aan het Ponds
zal worden toegelaten, met kwijtschelding der verschuldigde boete.
~etn
Daar No. 153 naar eene Commissie is verwezen, wordt No. 154 besproken,
Fond,.
inhoudende een verzoek der Synode van de Kerk in den Vrij staat, dat deze Ver
gadering zal overwegen of de twee Predikanten Pensioen Fondsen van de beide Kerken
vereenigd kunnen worden.
Op voorstel van Ds. C. Murray, ondersteund door den Ouderling van Somerset
Oost, wordt het volgende hieromtrent besloten: “De Synode drage aan de Synodale
Commissie op, om in zake het Predikanten Pensioen Ponds met de Kerk in den
Vrijstaat in correspondentie te treden. Zij geve tevens aan gemeicle Commissie
volmacht om naar goedvinden te handelen.”
Biltstown.
De Gemeente Bi’itstown wordt, volgens verzoek van den Ring van Colesberg, in
No. 161 uitgesproken, en op aanbeveling van de Commissie voor Fondsen, in de
tweede kiasse geplaatst en van de boete ontslagen.
Kin~ber~ey.
1)e Gemeente Kimberley wordt in de derde kias geplaatst.
Stockenstrom en Grey
Op baar verzoek, oncler No. 162 en 163 voorkomende, verkrijgen de Gemeenten
eik.
Stockenstrom en Grey Kerk vergunning tot deelname. aari het Pensioen Ponds, met
~o0i~dinie

vrii

Dutoitepan.

Riebeokska,t,el.
Burgersdorp.

van

kwijtschelding der boete.
Op grond van hetgeen de Kerkeraad. van Goudinie onder No~ 164 mecledeelt,
besluit de Vergadering, dat genoemde 0-emeente van de betaling der boete zal
worden ontheven.
In plaats van hetgeen door den Kerkeraad. van Dutoitspan onder No. 165 was
voorgesteld, vraagt Us. Kriel, dat genoemde Gemeente onder de vierde klasse
gerangschikt zal worden, met betaling van inlegpenningen.
Dr. Hofmeijr, ondersteund door Ds. Muller, wil, “dat zij in de derde kias zal
worden geplaatst.”
Ret amendement wordt verworpen, en het voorstel van Ds. Kriel aangen omen.
Ret verzoek van de Gemeente Eiebeekskasteel, onder No. 167 genoemd, om
kwijtschelding van de boete waarin zij gevallen is, wordt niet toegestaan.
Aan de Gemeente J3urgersdorp, die onder No. 169 verzoekt, dat zij eene lagere
Jaarlijksche Contributie, t.w. ~10, zal betaleri, wordt geantwoord, op voorstel van
Dr. Hofmeijr, ondersteund door Ds. A. A. Louw: “Dat deze Gemeente van 1
November, 1883, gerekend zal worden onder de ~weede kias, waardoor de Jaarlijksehe
Contributie gebracht wordt op £12 lOs.”
lii. Muller, Steijtler, de Assessor, Moorrees en De Beer verzooken aanteeke~
ning dat zij in de minderheid gestemd. hebben; daar zij het gevoelen der Commissje
deelden, dat dit een precedens ziju kan, dat tot nadeelige gevolgen zou kunnen
leiden,
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Afwezig zijn geweest de Predikanten van Somerset West, Riebeekskasteel,
Sutherland, Riebeek West, Robertson, Colesberg, Lady Grey, Tarkastad, Porter..
yule, Praserburg en Kiiijsna; en de Ouderlingen van Worcester, Moorreesburg,
Tulbagh, Ceres, Groenepunt, Graaff-Reinet en Nieuw Bethesda.
De Ouderlingen van Burgersdorp, l3ritstown en Bredasdorp hebben verlof
ontvangen de Vergadering te verlaten.
De Kladnotulen worden gelezen, waarna het dankgebed wordt gedaan door
Es. J. H. Hofmeijr van Titenhage.

EEN~EN~TWINTIGSTE ZITTING.
Din$da,9, den 6den ItTovern6er, 1883.

De Ouderling van Steijnsburg doet het gebed; waarna d.e Notulen der zitting
van gisteren worden geresurneerti en onderteekend.
De behandeling van het Rapport der Commissie over Pondsen wordt voortge- E~PortvaurOioni
zet, en wel dat gedeelte dat, onder Hoofdstuk 0, het Rapport der Pinancieele Corn- voortgezot.
missie, door de laatste Synode aangesteld, overweegt; terwijl het onder Hoofdstuk
B gemelde blijft overstaan tot de bespreking der punten, die het Predikanten
Weduwen Ponds betreffen.
Naar aanleiding van genoernd Rapport beveelt de Commissie aan, dat de gelden An velingder Oem
van het Seminarium Ponds ook belegd zullen worden bij de Paarls~he Brand Assu
rantie en Trust Maatsehappij.
Dc Ouderling van Van Rhijnsdorp, ondersteund door Er. Kotzé, is er voor dat Voorstel hierin.
de aanbeveling der Commissie niet worde aangenomen.
Ds. Steijtler, gesecondeerd door Ds. W. Murray, wiT, “dat de Synode eene Aniendement arnige
Commissie aanstelle, om in onderhandeling met de Executeurskamer te treden, ten fbmeui,
einde er voordeelige voorwaarden worden getroffen, in verband met do Commjssje
penningen door haar flu getrokken voor de belegging van de Pondsen der Kerk.”
Met dit Amendement vereenigt zich do Vergaderung.
Ms Leden dezer Commissie worden benoemcl Di. Steijtler, W. P. de Viiliers, Leden der Cornniissi~.
Ross, de Eerste Ouderling van Kaapstad en de Ouderling van Worcester.
Daar de twee eerste paragrafen van Hoofdstuk D zijn afgehandeld, worden Reis. en daggelden.
besproken IV: 127 en I: 4, 5 e~ 23, die vervolgens in het Rapport b~hande1d wor
den, en allen ten dod hebben de afschaffing van reis- en daggelden van leden
naar de Ringsvergaderingen.
Benige voorstellen worden, onder de discussie, ter tafel gelegd, die echter, nadat Meer voorstellen.
de volgende motie van orde van Dr. Hofmeijr, ondersteund door Ds. Cormack;
“Br worde eene Commissie benoemd om al de voorstellen, betreffende reis- en dag
gelden, te overwegen in verband met hot ~ynodale Ponds, en daaromtrent te rappor
teeren,” was afgestemd met 50 tegen 49 stemnien, niet ter stemming worden
gebracht, omdat do Voorzitter van oordeel is, en de Vergadering hierin met hem
overeenstemt, dat over de versohillende punten, xiii ter sprake gebraoht, afzonder
lijk dient gesternd te worden,
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De uitslag dezer stemming is, dat besloten word.t, dat voortaan alIeen reis-.
gelden naar den Ring, en reis- en. daggelden naar de Synode zullen. worden. uitbe.
taald.
IV: 128 en 136 worden uitgesteld tot bij de behandeling van het Rapport over
do Zending.
~~~telleu ~
No. 131 wordt door Ds. Steijtler teruggetrokken, terwiji No. 135, (2), dat door
iug, S r.
Ds. Neethling, Sr., is voorgesteld,. en ten deele hetzelfde bedoelt, wordt behandeld.
Dit voorstel wordt in twee~n gesplitst, te weten :—
1. Dat ook aan loden de~r Vergadering, op die plaatsen woonachtig, waar do
Synode bijeenkornt, daggelden zuilen. uitbetaald worden; en
2. Dat dez~ daggelden tot lOs. zullen verhoogd. worden.
No. 1 wordt door de Vergadering aangenonien, terwiji No. 2 hare goedkeuring
niet wegdraagt.
iliermede is No. 135 geb.eel afgehancleld.
Nos. 183 en 134 beoogen eene verandering in de wijze, waarop de reisgelden
zullen worden berekend.
Voc~ete1 van Ps.
Ps. Steijtler, ondersteunci. door Dr. Hofmeijr, stelt voor, gelijk onder No. 133
Stoijtler Over reisgel.
den
aanbevolen: “Art. 356, b, worde gewijztgd als volgt: “de reisgelden voor de
afgevaardigden zijn. bepaald op ne~en pence per miji heen, en ne~,en pence terug; de
afstand gerekend van de Kerk, tot welke de Afgevaardigd.en behooren, naar do
naastgelegene Spoorwegstatie of zeehaven, en van daar per spoor of per boot,
volgens tarief van de eerste kiasse. Aan ~emeenten, enz.’”
Aangonorneu.
Met deze aanbeveling vereenigt zich de Vergadering.
Daggeldon.
Na de Pauze wordt de aanbeveling der Commissie op No. 132 besproken; waar
in het voorstel: “dat geene daggelden zullen betaald. worden aan die leden, die
slechfs voor korten tijd, en niet gedurende de geheele zitting, de Vergadering
bijworien “—wordt afgeraden.
Arnend~rnen~ van Ds.
Es. Neethlirig, Sr., ondersteund door den Ouderling van Stellenboseh, dient als
Noethhng Sr aang~T
Amendement ill: “~ o. 132 worde aangenomen, maar zal met gelden voor die
leden, die verlof van den Moderator verkrijgen, om zich te verwijcleren.”
De Vergadering neemt het Amendement aan.
Aanbeveling van Corn.
Op Nos. 140 en 141 keurt de Vergadering de aanbeveling der Commissie goed:
missie goedgekeurd.
“dat met aangenomen worde het voorstel, dat de Synode voor een Algemeen Sus
tentatie I’onds zorgen zal, ten behoeve van de leeraren onzer Kerk, waartoe elk
lidmaat verplicht zal worden eene te bepalen som bij to dragen.”
~o~r~teI..~and Dr.
Hot aldus
voorstel
onder No.
168 dewordt
door Dr.aangenomen:
Kotzé, ondersteunci.
door Es.
o
go ~ g
Steijtler,
gewijzigd,
en door
Vergadering
“Mi de aanstelling
lkiegcldeu van Ring

den
Professoren.

van Kerkelijke Commissiën van wege de Synode, rakende administratie, of gelde
lijk behec r, worde g~ zorgd dat een of meer leden geene Pred.ikanten zijn.”
Daar het Rapport over Fondsen, met uitzondering van eon paar uitgestelde
punten, flu afgehandeld. is, wordt de dank der Vergidering aan de Commissie toe
gebracht, die het opgestelcl heeft.
De Moderator neemt flu wederom zijne plaats in.
Ret Rapport der Commissie, om plannen to beramen tot het vinden van gelden
ter salarie~ing van do Professoren aan hot TheoL Seminarium, wordt behandeld.
Zie Bijlage B.

EBIJIAGE B.]

Rapport der ~‘Jom&niss~e door de Hoog-Eerw. Synode benoemd orn plannen te
beramen om gelden1 tot liet Salarieerem der Theologisehe Frofes~oren te
vinden.
Uwe Commissie heeft do eer hot volgende Versiag van hare werkzaamheden nan Uwo Hoog-Eerw.
Vergadering voor to leggen :—
1. Uwe Commissie is bet daarin eons dat bet Kapitaal niet aangeraakt moot worden om do Profes
soren to salarieëren.
2. Uwo Commissie is van oordeel dat hot niterst noodzakolijk is om zoo spoodig mogolijk bet Kweek
school Ponds op bet montant van £30000 to brengen; daartoe meent zij dat hot wensohelijk is, dat or,
staando doze Hoog-Eerw. Vergadoring, tweo colleclanten in elken Ring worden aangesteld om in do
versehillende Gemeenten in bun ressort tot dit doel to collecteeren; on dat doze inzameling worde
herhaald totdat het gewenschte bedrag gevonden sal ziju.
3. Uwe Commissie is ook van oordeel dat eon schrijven gericht worde aau do Synoden onzor
Zusterkerken in den Oranjo Vrijstaat, do Transvaal en Natal, haar vorzoekonde orn hare belaugstollende
medewerking in dezo seer gewonschte zaak.
4. Uwo Commissie vindt dat hot becirag van (rius minus) £2050 jaarlijks vereischt wordt tot
instaudhoading van hot Theologisch Seminario, on dat de inkomsten gomiddeld £2,203 bedragen, ni. :—
Jaarlijksche Collecton gemiddeld
Bijdragen III Professor do. ...
Renten
...
.“
...
,..
30 Studenten a £6
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

£730 0 0
343 0 0
950 0 0
180 0 0

£2,203 0 0
zoodat, indien, in do toekomst, do Jaarlijkscho Collecten on do bijdrage voor den III Professor dezolfde
blijven, do Commissio van oordool is, dat do inkomsten gonoegzaam zija om do uitgaven to bestrijden.
5. Met botrekking tot do vraag: Van waar do middelon to vinden als do inkomsten niot tooroikend
zijn om de uitgaven to dekken, meent uwe Commissie dat hot Collegio Curatoren macht moot hobbon om
tijdelijk hot noodige bedrag op to nemen, on dat van dit feit dadolijk aan do verschillende Kerkeradon
kennis wordo gegeven.
6. Wat do jaarlijksche bijdrage van de Gemeenten onzor Kerk voor hot Salaris van den III Professor
botreft, is uwo Commissie van gevoelen dat bet aan do Ringen wordo opgedragen om van die Gomeenton,
die met hare jaarlijkscho bijdagen ton achteron zijn, or op aan to dringen sulks zoo spoedig mogolijk aan
to zuiveren, en die Gomeenten, die nog niets tot dit dool bijgodragen hobben to wijzen op do noodzake
lijkhoid van hare onmiddellijko samenwerking in dozen.
7. Uwo Commissio geeft oindelijk nan Uwo Hoog.Eerw. Vergadering ann do hand, dat or jaarlijks aan
do verschillendo Kerkeraden eone lijst wordo toegezonden van do collecten, die ingezameld moeten worden,
en do Fondsen, waartoo moot bijgedragen worden volgens Synodaal besluit.
Hiormede vertrouwt uwe Commissie do haar opgedragen taak volbracht to hebbon, en heeft do oer
zich met hoogachtiug to noemen,
Uw Hoog~Eerw. Dionstwillige Dionaren,
CHR. F. J. MULLER1
A. A. LOUW,
A. H. HOFMEIJR,
B. B. KEET,
C. .M:. LOTZ,

F. J. VAN EEDEN,

Kaapstad, 2 November, 1883.

3. P. KESTELL.

Paragraaf 1 wordt voorloopig uitgesteld, doch later aaugenomen.
Over § 2 heeft er e.ene diseussie plaats, waarbij d.e Ouderling van. Murrays- Amen~ement van
burg voorstelt haa~ aantenemen; terwiji Es. Neethling, Sr., ondersteund door Es. ~ Sr.~
Steijtler, voor dit’ amendement pleit: “De Synode doe nu geene collecte doorgaan
door de Kerk tot aanvulling van het Ponds tot £30,000. Die deelen. der Kerk, die
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nog niet gegeven hebbon, worcien daartoe vermaand en bearbeid. Intussohen
worde de Jaar7ifi~sche Collecte, en die voor den Derden Hoogleeraar, getrouw behar
tigd. Do Synode drage dit op aan de ondersoheiclene Ringen, die verautwoording
doen aan bet Collegie Curatoren.”
Dit amendement draagt do goedkeuring der Vergadering weg.
~~on ~
Met paragrafen 3, 4, 5 en 6 vereenigt zich do Vergadering, terwiji aau hot
P~of~sor aan Qu~stor laatste toegevoegd wordt, “dat de Gemeenten, die met het opzenden harer bij
V~fl ing.
dragon ten acliteren zijn, ter ondersteuning van het salaris van den Derden bog
leeraar, gehouden zullen wezen verantwooraing te doen aan den Qua~stor of de Ringen
van 1878 af aan.”
De aanbeveling in § 7 wordt niet goedgekeurd.
~kivi~lyk~n ~
In de plaats daarvan wordt, op voorstel van Us. Neethuing, ondersteund door
tatie.
Us. Be Beer, besloten: “dat in Art. 52~ onder No. 22, bij het Kerkehjk onderzoek,
jaarlijks gevraagd zal worden: “Wat is in uwe Gemeente voor het Theologiseh
Seminarie gecolleoteerd, en hoeveel is bijgedragen tot het salaris van den Derden
Hoogleeraar? Zijn doze sommen opgezonden aan den Qu~estor van het Ponds ?“
~atic~iar~ivoor Qu~s.
Nadat do Commissie, die dit Rapport heeft opgeste1d.~ voor haar werk bedankt
was, benoemt do Voorzitter als Rationarii Di. Strasheim en Do Wet, de Ouder
lingen van S wellendam en Steijtlerville, Di. Keet, W. P. d.c Villiers, Horak, J. H.
Krige, Neethuing, Jr., do Ouderling van Van Rhij~sdorp en Us. A. H. Flofmeijr.
Ben derde Rapport der Reohtscommissie wordt flu behandeld.
Zwager~ehap Ring van
Daarin wordt besproken hot verzoek van den Ring van Kaapstad, onder IV:
171 vermeld, om revisie van do uitspraak dei’ Synodale Commissie in do zaak van
zwagerschap van J≤erkeraadsleden voor haar gobracht door hot appèl van den
Kerkeraad van Kaapstad togen do uitspraak van don. Ring van Kaapstad, in zake
de klacht van Oud-Ouderling S. V. Hofmeijr tegen de herkiezing van Oudorling P.
Marais; of om vornietiging van Art. 14 (5) der Kerkelijko Wotten.
Do Loden van den. Ring van Kaapstad, die in do zaak uitspraak haciden gedaau,
verlaton do Vergadering.
voorstol van Ds. C.
Na hot lezen. van het Rapport van voormoldo Commissie wordt, op voorstel van
~1urray,
Ds. C. Murray, onderstound door Us. Robertson, hare eerste aanbeveling door do Vor
gadering goedgekeurd, namelijk: “flat do uitspraak cler Synoclale Commissie in
dezo zaak behoort bekrachtigd te worden.”
Leeraren niet onder
bare tweede aanbeveling, die op hot laatste gedeo~te van het Bosohrijvingspunt
~e~raads1eden be- betrokking heoft, luidt aldus:
“dat aan dit verzoek goon gevoig zal gegeven
worden; maar wel aan Art. 14 (5), toogevoegd doze woorden, in Boschrijvingspunt
I: 43 aanbevolen: ‘hieronder zij n do Looraron, als Kerkeraad.sledon niot bogropen.’”
Do discussie over dit punt is pas geopend, als het tij ci is te adjourneeren.
Afwezig zijn geweest de Pred.ikanton van Riobeek West, Praserburg, St.
Stephens, Richmond, en do Ouderlingen van Cores, iVtontagii eo. Moorroesburg.
Do Voorzitter deelt mede, dat do Ouderling van Caledon verlof hoeft gokregon
do Vorgadering to verlaten.
Na hot lezen der Kiadnotulen, doet do Oudorling van Beaufort West het
daukgebocl.
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TWEE.-EN-TWINTIGSTE ZITTING.
ff~roen~da~,, den 7den JYovem~er, 1883.

F

Na gebed door Ds. Barry, worden de Notulen van gisteren geresumeerci en
onderteekend.
Naar aanleiding van het besluit, op gisteren genomen, dat in Commissiën, aan
:r~~ die
welke, onder anderen, ook geld elijk beheer is toevertrouwd, leden zullen worden node
zijn, Commissien
kunnen in
Synodale
benoemd. die geene Predikanten zij o, vraagt de Voorzitter of cle Moderator het benoemd worden.
recht zal hebben, ter voldoening aan dit besluit, Kerkeraadsleden te benoemen,
die geene leden der Synode zijn? De Vergad.ering antwoordt: JA!
Als Motie van Orde wordt door Vs. W. Murray voorgesteld: “dat tie Ver
gaclering revisie verleene van het besluit, eergisteren betreffende d.c classifleatie van
Montagu genomen.”
De gevraagde revisie wordt vergund.
Na discussie over de vraag, of genoemcle Gemeente in een.e lagere kiasse dan
bepaald. is, namelijk in de derde, zal geplaatst worden, besluit de Vergad.ering, weigerd.
met 62 tegen 38 stemmen, hierover afwijzeud. te beschikken.
Daar bij de discussie, op het wenschelijke van eene herziening tier reeds
gemaakte classificatie gewezen werd, stelt Vs. Stegmanu, gesecond.eercl door Vs.
Rousseau, voor: “dat eene Commissie aangesteld. word.e, ter herziening der elassi
ficatie, om nog staande de Vergaclering te rapporteereu.”
Hierop heeft Ds. Albertijn, ondersteund door den Ouderling van Calvinia, dit Eene herziening &r
amendement: “de vraag naar de wenschelijkheid van de herziening der classifleatie c1assificati~ uitgesteld.
blijve overstaan tot de volgende Synode.”
Met dit amendement vereenigt zich de Vergadering.
Ten gevolge van een ingediend aanzoek om ~de Gemeente Petrusville voor het
Predikanten Pensioen Fonds te classificeeren, wordt meteen besloten, dat eene
Commissie zal worden benoemd om alle niet gerangschikte Gemeenten hare kiassen
.aan te wijzen. Deze Commissie zal bestaan uit den Qu~stor van het Fonds, en Di.
Neethling, Jr., Itetief, Barry en J. A. Joubert.
Ben verzoek van den Afgevaardigde van D’Urban, om deze Gemeente tot deel- Kwijtschelding
neming aan het Fonds toe te laten, zonder betaling van boete, wordt besproken, en boete aan D’Urbau.
op voorstel van Vs. C. Murray, ondersteund door den Scriba, toegestaaii
Nu wordt de behandeling ~an de tweede aanbeveling in het Rapport der Rechts
commissie, dat gisteren ter sprake gebracht werd, voortgezet.
Onder de discussie komen tie volgende voorstellen ter tafel :—
Van Vs. Stegrnann, Sr, gesecondeerd door den Ouderling van Somerset West:
“dat de aanbeveling der Rechtscommissie worde aangenomen ;“
Van Ds. 0. F. Marais, ondersteund door den Ouderling van Goudinie: “de Wijziging van Art. 14
woorden zooveel mo,çielifk, en zwa~qers, in Art. 14: (5), worden geroyeerd ;“
Van den Ouderling van Stellenbosch, met dien van Maraisburg: “Art. 14 (5)
worde aldus veranderd: Er worden geen vader en zoon, schoonvader en schoonzoon,
broeders en zwagers, toegelaten tegelijkertijd leden van den Kerkeraad te zijn ;“
Van den Ouderling van Montagu, met dien van Aliwal Noord: “Art. 14 (5) worde
dus gewijzigd: Geen vader en zoon, schoonvader en schoonzoon, en broeders, mogen
tegehjk dienen, noch, zooveel mogehjk, zwagers ;“
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Van Dr. Hofmeijr, met den Seriba: “In Art. 14 (5) worden de woorden zooveel
?noç’el~jk i~ weggelaten; en daaraan toegevoegd: ‘hieronder zijn Leeraren als Kerke..
raadsleden niet begrepen.’ Dc Synodale Conamissie heeft het recht om dispensatie
te geven aangaande deze bepaling ;“
Van Es. A. J. L. Hofmeijr, met Us. Barry: “Art. 14 (5) luide aldus: ‘Er worde
gezorgd dat, tenzij met algemeene stemmen gekozen, geen vader en zoon, schoonvader
en schoonzoon, broeders en zwagers, tegelijkertijd leden van den Kerkeraad zijn.’
Na verwerping van al de amendementen, wordt het voorstel met 62 tegen 36
stemmen aangenornen, waardoor de aanbeveling der Commissie goedgekeurd wordt.
Di. Muller, W. P. de Villiers, Neethuing, Sr., Van Niekerk en Radloff ver
zoeken aanteekening dat zij in de minderheid gestemd hebben.
I~erkeU~k Kau~
Ret Rapport der Commissie over een Kerkelijk Icantoor wordt nu gelezen.
Es. Muller, ondersteund door den Ouderling van Montagu, stelt voor: dat
zulk een Kantoor opgericht worde.”
Over het Rapport spreken Es. Muller, de Eerste Ouderling van Kaapstad en
Dr. Hofrneijr.
Na de Pauze wordt de discussie over dit Rapport voortgezet.
De Ouderling van Swellendani, ondersteund door dien van Somerset West, dient
dit amendement in: “de Synode spreke bet als haar gevoelen nit, dat de tijd nog
niet gekomen is om tot bet oprichten van een Kerkelijk Kantoor over te gaan.”
Aan de discussie nemen nog dccl de Actuarius, de Assessor, en Di. Rousseau,
Albertijn en McGregor, en de Ouderlingen van Swellendam, Aberdeen en Murraysburg.
Es. Rousseau, ondersteund door den Ouderling van Tulbagh, levei’t bet vol
gende amendement in: “Er worde eene Commissie van wege deze Synode benoemd,
om voorloopige schikkingen te maken ter oprichting van ecu Kerkelijk Kantoor, en
daarvan Rapport te doen aan de Synodale Commissie, die de volmaclit hebben zal orn,
met inaclitnerning van de hoogste ornzichtigheid, zoodanig Kantoor op te richten.”
Dc Ouderling van Prins Albert, gesecondeerd door den Eersten van Kaapstacl,
wil bet volgencle :—“ Dc Synocle besluite, om vooralsuog niet over te gaan tot de
oprichting van een Kerkelijk Kantoor, maar aan den Actuarius en aan den Penning
meester der Zenclings-Commissien eene vermeerderde toelage toe te kennen, genoeg
zaam om personen tot assistentie te verkiijgen.”
~aI worde~ opg~rieht.
Na verwerping van al de amendementen, wordt bet voorstel met bijna algemneene
stemmen aangenomen.
Aanteekening dat zi~ in dc mninderheid gestemcl bebben, verzoeken de Ouderlingen
van Prins Albert en Richmond.
Dc Vergacleriug besluit nu cene CommIssie te benoemen, omn ecu plan aan liaar
voor te dragen orntrent de beste wijze waarop bet besluit, zooeven genomen, uitge
voerd kan woi’den, welke Commissie bestaan zal nit den Assessor, den Actuarius,
Di. Neethling, Sr., Rousseau, en Robertson, en den Ouderling van Murraysburg,
benevens de leden der Oorspronkelijke Conunissie, namn. Di. McGregor, Muller, en
Dr. Hofmeijr.
Ret Rapport der Commissie over de Zending wordt nu behandeld.
Voordat bet voorlezen er van geeindigd is, wordt de vergadering geadjourneerdl.
Afwezig zijn geweest: Di. Roos en Dc Yries, en de Ouderlingen van Ceres en
Moorreesburg, beide eerstgenoemden wegens ongesteldheid. Dc Voorzitter deelt
mede dat bij verlof heeft gegeven, mu de Vergadering te verlaten, aan den Ouderling
van Tarkastad, van heden, en aan dien van Laingsburg van 1.1. Zaterdag af aan.
Na bet lezen cler Kladnotulen, wordt bet dankgebecl gedaan door den Ouderling
van Franscbhoek,
“
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Ret gebed wordt gedaan door den Ouderling van George, waarna de Notulen der
zitting van gisteren worden goedgekeurd en onderteekend.
Be behandeling van het Rapport over de Zending wordt voortgezet.
Rapport over do Zen.
De Vergadering besluit, dat, bij de overweging der aanbevelingen daarin vervat, “~
zij als in Cornit~-Generaa1 handelen zal.
De aanbevelingen onder lit. B worden overwogen, en wel eerot die, welke ver
anderingen van bet Derde Hoofdstuk van bet Wetboek, pag. 54, beoogen.
(Zie het Rapport aebter de Aeta).
Artt. 120 tot 125 worden goedgekeurd, zooals de Commissie ze voorsteit.
Art. 126 zal luiden, zooals door do Commissie aanbovolen, met toevoeging van W~iug van Wets.
~Iardnjks- en G~yfer7~nde, en ~4l~iemeene Gesc/~iedenis, aehter de woorden: “en En
gelsehe talen.”
Be aanbeveling op Art. 127 wordt goedgokeurd; insgolijks die op Art. 128, waarin
eehter, achtor bet woord “Leoraar,” ingelaselit wordon de woorden: en .Kerkeraad.
Art. 129 zal luiden, zooals de Commissie voorstelt, met toevoeging, ter behoor
lijker plaatse, van deze woorden uit Art. 213: “dat ik alien aanstoot
Gerefor
meerde Kerk.”
Art. 130 zal zijn, zooals de Commissie hot voorstelt.
hot tegonwoorciigo Art. 131 vait niet weg.
Aangaando de Artt. te vinden op pag. 80, onder de ZE5DE AFDEELING, stoit de
Commissie voor, dat Artt. 195 tot 210 blijven, zooals zij nu in bet Wetboek staan,
met welke aallboveling de Vergadering zich veroenigt.
Artt. 211 tot 214 valien weg.
Als nieuw Art. 211 wordt aangenomen de aanbeveling der Commissie.
Art. 212 wordt bet tegenwoordige Art. 213, zooals bet door den Actuarius zal
worden gewijzigd, met betrekking tot do door hem aangewezen onjuistheid, en met
hot oog op de onclerteekening door den Godsdienstond.erwijzer, nadat hij veriof tot
do ordening tot Zendehng zal hebbon ontvangen.
Art. 216 van bet tegenwoordige Wetboek wordt dan Art. 213.
Voordat hot Cornité-Genoraai opgebeven wordt, voegt de Vergadering aan do
onderwerpen voor hot Examen, ondor Art, 126, nog dit toe: Dc ~1~eorie van &hool
6estud’r.
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Na do ophoffing van bet Cornit~, keurt de Vergadoring ai de gemaakte verande
ringen der genoemdo Wotsartikelen good.
Naar aanloiding van hetgeen do Binnenlandsehe Zending Cominissie over do Toetroding tot do ZenZending-Kork heeft medegecleeid, spreken onderseheidene Loden or over, dat enkole thngKerk
Zonding Gemoenten, die door genoemdo Coinmissie onderstound worden, niet tot
gezegdo Kerk bohooron.
Doze aanmorkingen loiclen. tot hot voigende voorstel van Dr. Hofmeijr, onder- Aanbevolen.
steund door Ds. A. A. Louw, dat aangenonion wordt: “Be Vorgadoring draagt hot
aan do Zonding Commissie op, om aan do Zending Gemoente te Beaufort West to
beriehten, dat do Synodo van baar verwaeht dat zij, volgens Artt. 217, 220 en 221,
zieb zal aansluiton bij hot Bostuur der Zonding-Kerk, gelijk aldaar wordt bepaald.”
lovens wordt hot den Voorzitter der l3innenlandsehe Zending Commissie opgo~
dragon die Gemeenten, weike Dog niet tot de Zending-Kerk toegetreden zijn, opte~
wekken zuiks to doen.
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Na de Pauze doet Ds. Moorrees, ondersteund door Ds. Muller, bet volgende
voorstel, waarvan hij gisteren kennis heeft gegeven, na het lezen van paragraaf 5,
van hot Rapport der Commissie over de Zonding: “De Synode benoeme eene ()oim
missie, om het gebeurde te Zuurbraak op do plaats zelve nauwkeurig te onderzoeken,
en van hare bevindingen rapport te doen aau d~ Synodale Commissie, die, indien
noodig, zich daarover in communicatie zal stellen met hot Hoofd der Episcopale Kerk.”
Do Vergadering noemt dit voorstel zondor discussie aan.
Verminderingvantoe.
Op voorstol van Ds. W. P. do Vilhiers, ondersteund door Dr. Hofmeijr, keurt
Zen- do Vergad.ering ook de volgendo aanbeveling good, die insgelijks uit do voorgelezene
Rapporten is gesproton: “ Hot wordo der Binnonlaudscho Zending Commissieopge
dragon de oudere en sterkero Zonding-Gemeenten optewekkou, zoo spoodig mogolijk
eene zolfstandigo positie, wat hare geldolijko ondorstouning betreft, intenemon
zijnde do Vergadering van oordeol, dat zulko Gemoenton voor haar eigon ondorhoud
bohooren to zorgon.”
Nu wordt bosproken III: 99 van hot Ontwerp, dat aldus luidt: “Hot geld ver
zamold, volgons Art. 209, voor do Binnonlandscho Zonding, wordo in hot vorvoig
golijkolijk vordoold onder al do Binnonlandseho dionstdoondo Zondolingen in verband
met do Ned. Gerof. Kerk,” en door Ds. Gray, ondorstound door don Oudorling van
Aberdeen, voorgostold wordt.
Aanbevolen.
Do Scriba, gesocondoord door don Oudorling van Kimborloy, dient hot volgonde
amondornont In: “Hot wordo aan do Binnonlandseho Zonding Commissie opge
dragon, bij voorkomondo vacaturon, of waar dit zondor groote schado gesehiodon kan
langzamorhand, do toolagon der Zonding Gorneonten, dio door haar onderstound
worden, to verminderen, opdat zwakkore Gomoonton boter kunnen worden goholpon.”
Ds. Rabio, ondorstound door Ds. Aiheit, hooft eon voorstel van don volgondon
inhoud: “Do Synodo drago hot aan de rospoctiovo Ringon op, om do Binnonlandscho
Zending door hunno eigeno Zending Commissiën to laton behartigon.”
Daar do Voorzittor van oordool is, dat dit punt afzondorlijk ter stemming gebracht
dient to worden, en do Vergadering met horn instomt, gosehiodt dit, met dozen uit
slag: dat hot voorstol met eon grooto rnoerdorhoid vorworpen wordt.
Bij do stemming over do beido voorstellen, paar aanleiding van III: 99 tor tafel
gologd, blijkt dat hot arnondemont van don Scriba, met eon grooto moordorhoid,
wordt aangenomon.
Vermindering
van
toeNaar aanloiding van eon voorstel van don Oudorling van Murraysburg, dat ochtor
lage aan de Zending
Gemeente van Beau- latei teruggotiokkon woidt, dient do Scriba doze motio in, die door Ds. Muller ondei
fort West.
stound wordt: “Do onderstouning uit do Zondingkas tot hot salaris van don Looraar
dor Zend.ing Gomoonto to Boaufort West wordo jaarlijks met £20 vormindord.”
Us. McGregor, ondorsteund door don Ouderling van Montagu, stolt dit amendo
mont voor: “Doze vormindoring wordt aan de Zonding Comrnissio ovorgelaton.”
Do Vorgadering noomt hot arnendornont aan.
Do aanbevelingen dor Cornmissio ovor do Zending, ondor No. 7 van haar Rap
port, wordon nu overwogon, ondor praesidiurn van don Assessor.
Bes1u~ten ter vcrzekeIn plaats van a wordt, op voorstel van Dr. Hofmoijr, ondersteund door Ds.
Barry, gosteld, “Do Gemoenten, wolko nog niot hobbon voldaan aan do opwekking
der laatsto Synodalo Vorgadoring, om naar ovonrodigheid van hot gotal lidmaten eeno
spociale bijdrago ton behoove van hot tokort in do kas dor BinnonIand~cho Zonding
optozondon, wordon andermaal daartoo opgewekt; on hot wordo aan do Zending-Com
missie opgodragen, waar noodig, oone aanschrijving to doon uitgaan.”
Van do aanbevoling ondor 6 worclt sloclits dit godeelte provisionool aangenomon:
“De Binnonlandsche Zending hobbe haron afzonderlijken Penningmoestor.”
Coi~rniseie~van)?nd~r~
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c, Waarin aanbevolen wordt, dat do Zendingzaak gedurig voor de aandacht der
Gemeenten gebraeht zal worden, wordt goedgekeurd, met deze Wljziging, dat in
plaats van de woorden “om de drie maanden,” gesteld wordt maanclel~~hs~, zooalg in
Art. 202, c, bepaald is.
De aanbeveling onder d, waarbij bet den Zending-Inspeotoren opgedragen wordt
speciaal voor de Zending to colleeteeren, als zij de Gemeenten bezoeken, wordt
aangeflOmen.
Op voorstel van Dr. Hofmeijr, ondersteund door Ds. de Beer, wordt besloten,
in plaats van e te bepalen: “dat in Art. 52 (22), na ‘gedaan,’ ingevoegd worde:
floe gr~ot is bet bedrag van de collecte voor de Biunen- en Buitenlandsche Zending
geweest ?“
Ointrent f neeint de Vergadering geen besluit, daar de wet in bet hier gevraagde
reeds voorziet.
Met toestemming der Vergadering, wordt een voorstel van den Ouderling van Geene veraiidering vaii
Zwartland, die spoedig de Vergaclering moet verlaten, besproken, ten doel hebbende ~
eene verandering in den tijd der samenkomst van de Synod.e, teweten eene maand
vroeger.
Ns eenige bespreking, waarbij verseheidene voorstellen gedaan worden, blijkt bij
de stemming, dat een groote meerderheid geene verandering wil.
Be Voorzitter geeft kennis dat, van morgen af aan, verlof om heentegaan hebben
zullen do Ouderlingen van Swellendam, Zwartland, Calvinia, Steijnsburg, Sutherland
en Jansenville.
Afwezig zijn geweest de Ouderlingen van Ceres, Midd.elburg, Ventersstad,
flumansdorp, Van Rhijnsdorp en Hanover.
Na bet lezen der Kiadnotulen, doet Ds. Ross bet dankgebed.
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Het gebed wordt gedaan door Us. C. Murray, waarna de Notulen der Drie-en
Zitting worden geresumeerd en onderteekend.
Ret Rapport der Commissie over de Buitenlandsehe Zending wordt nu behan- Rappo~ over de Bui.
deld, waarbij tevens wordt gelezen bet Versiag der Buitenlandsehe Zending tonlancisohe Zending,
Commissie.
Naar aanleiding van § 1 van eerstgenoemd Rapport, besluit de Vergaclering, op Verlofaan Zendeling
voorstel van den Ouderling van Montagu, ondersteund door Dr. Rofrneijr: “Be Hofmeijr.
Synode, vernomen hebbende van den zwakken gezondheidstoestand van den Brooder
Stephanus Hofmeijr, biede hem minstens twaalf maanden verlof van afwezigheid aan.”
Daar do Zending Commissie nog niet in bet bezit is van volledige inliehtingen
omtrent den dood van Gabriel Buijs, en versehillende oorzaken daarvoor worden
genoemd, neemt de Vergadering orntrent § 2 goon besluit.
Be aanbeveling onder § 3 wordt goedgekeurd, dat in den Herclerlij ken Brief zal
worden uitgesproken do verwachting der Synode, dat bet voorbeeld door enkele
Gemeenten onzer Kerk gegeven, die geheel of gedeeltelijk voor bet onderboud van
eenen Zendeling of G-od.sdienstonderwijzer zorgen, ook door andere Gemeenten gevolgd
zal worden,
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Met blijclschap verneemt de Vergadering het onder § 4 meclegedeelde.
In verband met § ~ wordt de wensch door eon en ander lid. uitgesproken, dat de
Icerk deze Zencling (te Olijvenhoutsdrift) krachtig zal ondersteunen, een wense1~
waarmede do geheele Vergadering zich vereonigt.
lrofessor P~ Vos lid
Do aanbeveling onder § 7, dat Professor de Vos als lid van de Buitenlandseho
Zendingeommissie, in do plaats van wijien Professor Murray, benooind worde, wordt
goedgekeurd.
Met de wenken, onder 0, betreffende de Kinderzending gegeven, vereonigt zich
do Vergadering.
lie Seeretaris zaijearNa do pauze wordt hot volgende voorstol van Us. Rousseau, gesecondeerd. door
~ Dr. Kotzé, met eenparigo stommen aangenomen :—“ Dat het aan den Secretaris der
hug bezoeken,
Zendingcommissie opgedragen worde om jaarlijks eenige G-onieenten onzer Kerk te
bezoekon, ten eincle do belangstelling van de loden onzer Kerk in doze heiligo en
heerlijke zaak op te wekkeu, en overal collecten te doen om zoowel hot tekort aan te
vullen, als de Fondson der Zending Cominissie te vermeerderon.
“Dat den Kerkeraad. van Stellenbosch, namens de Synode, vorzocht. worde, om
zijnen leeraar jaarlijks voor dit dod eonige weken af te staan.”
Ret Rapport der Commissie, tot het beramon van plannen ter voorziening in do
behoeften van vacante 0-emeenten onzer Kork, wordt gelezen en door de Vergadering
dadelijk aangenomen. Zie Bijiage C.
Oli~veiihout~drift
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Rapport van de Gommissie om plannen te beramen ter voorziening in dc behoefte
van vacante Gemeenten onzer Keuic.
Aan do Hoog-Eerw. Synode.
lJwe Commissie heeft de eer te rapporteeron, dat zij in behandeling gebad heeft Beschrijvingspunfon
I 28, 49 en 50, II 82 en III 183. Uwe Commissie is ten diepste overtui~d van den hoogen nood der
Kerk, ter oorzake van het groot gebrek aan arbeiders, in hot uitgestrekte gedoelte van den wijngaard des
Heeron, can onze Kerk toovertrouwd, welke de cone groote gedaclite is waaruit deze ondersclieidone
Eoschrijvingspunton zijn geboren; in alle woarvan Uw Hoog-Eerw. Synode gevraagd wordt rnaatregelen
to nomon, ten eincle in den dringenden rood der Kerk te voorzien. In hot voibrengen van de haar
opgelegde taak heoft uwo Commissie niet nit het oog verloren, dad behalve hot uitgestrekte arboidsveld
binnon de grenzen der Kolonie, do zusterkorkon in do naburige staten, voortdurend do oogen op ons
geslagen houden tot vervulling van haren noon in dozen deele.
1. Om eonigszins in den tegenwoordigen nood te helpen voorzien doet uwe Commissie do volgende
aanbevelingen :—
(a.) Hot wordt can do Evangelisatie Cornniissie opgedragen orn in vacante Gemeenten, die weinig
vooruitzicht hebben spoedig eon vasten Ioeraar to erlangen, en waar haar do behoofte or aan gebleken is,
zooveol mogelijk den arboici van don Consulent aan to vullen, Uaartoe noodigt zij eon gevestigden
leeraar candidaat tot den Heiligen Dienst of anderen uit, voor korter of langer tijcl zoodanige Gemeonte to
bearboiclen, zullende, incien hij eon gevestigde leeraar is, zijne eigene Genieente geduronde zijne afwozig
heid, zooveel rnogelijk door de Riagsbroeders becTiend worden. Be Synode acid lied wensclielijk, dad do
Gomeente die alzoo goholpen wordt do reis- en verblijfkosten van zoodanigen Evangeliedienaar voor
hare rekening nemen zal.
(b.) Dad Candidaten tot den Heiligen Dienst van wege do Synode warden aangemoodigd vóSr dat zij
vaste werkkringen aanvaardon, hulpbehoevende strekon, zoowel binnen als buiten onze Koloniale grenzen,
voor eon tijd lang te bearboiden.
II. Met hot oog op do tookomst beveolt uwe Commissie can :—
(a.) Er worde vastgostold dat or in elken Ring ccii Commissie tot vormeerdering van arboiders zijn
zal. Aan doze Commissie wordt opgedragen.
1. Naar jongelingen in lied Ringsressort om to zion, die door godsvrueht en gaven schijnen geschikt
heid te bezitten voor de Evangeliebediening, en dezulken op te wekken zich tot de Evangeliebediening
te laden opleiden.
2. Jongelingen en jongedocliters, die in andere betrekkingen, zooals in de Zending en het Onderwijs,
den Heere kunnen dienen1 can te inoedigen zich tot zulk eenen arbeid te laden opleiden,
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3. In de versehillende G-emeenten tot den Ring behoorende jaarlijks te collecteeren ten einde huip
behoevende jongelingen te helpen hunne studiën voort to zetten.
III. Daar er zoo groote beizoefte in onze Kerk bestaat, behalve ann predikanten, ook ann zulke
arbeiders, die ale Godsdienstonderwijzers en oefenaars de Kerk kunnen dienen, zoo ga van de Uoog-Eerw.
Synode cone dringende opwekking nit ann al de leden en arnbtenaren onzer Kerk om in deze gewichtigste
zonk mede te werken, zoowel door hunne kinderen en zich zelven nan het werk des Heeren te wijden, ale
door milde bijdragen deze zaak te bevorderen. Indien aan deze aanbeveling voldaan wordt, ineent uwe
Commissie dat grootendeels ann hut clod, in No. 82 der Beschrijvingspuutea beoogd, sal worden voldaan,
zonder echter den aldaar ~oorgestelden weg in te sloan.
IV. Uwe Commissie vereeriigt zich met den inzender van Beschrijvingspunt 183, aangaande do
wenschelijkheid van een of meer leeraars te hebben in den clienst der Kerk, die zonder vaste standplaats
zijn, en die vacante Gemeenten, aismede G-erneenten, wier leeraars rust noodig hebben, kunnen bearbeiden.
Uwe Commissie is echter van gevoelen, dat do nanbeveling onder No. I van dit Rapport beter in den
tegenwoordigen nood zal voor,ien.
V. Ann do zusterkerken in dc naburige Staten worde afschrift gezonden van hetgeen in dozen door
de Synode besloten worcit, en hare samenwerking in do zank verzoeht.
Leden der Commissie,
W. MURRAY,
D. J. VAN NIEKERK,
J. D. KESTELL,
A. STEIJTLER,
J. C. R. D. PU PLESSIS,
S. HOFMEIJR,
A, P. KRIEL, Scriba.

Met het oog op hetgeen onder II goedgekeurd is, besluit de Vergadering dat in Aanbeveling san
die Ringen, waariii uog geene voorziening gemaakt is tot het opwekken en ondersteu- Ringen.
nen van geschikte, doch hulpbehoevende jongelingen, het aan de respectieve Commis
sien ter vermeerdering van G-erneenten opgedragen zal zijn om, tot de volgende
Ringsvergaderingen, bet aldaar aanbevolene te behartigen.
Met dit Rapport zijn tevens afgehandeld I: 28, 49 en ~O; II: 82 en IV: 183 ~~ezei~ het
van bet ontwerp.
Het Rapport der Commissie over het Schoolwezen komt ter sprake na bet lezen
van het Versiag der Synodale Opvoedings Commissie.
§ 1 beheist geene aanbeveling.
§ 2 blijft overstaan tot bij de behandeling van he~ Rapport over de Normaal
school.
Daar § 8 tot geen voorstel aanleiding geeft, wordt § 4 besproken.
Ds. Robertson, ondersteund door Ds. W. Murray, stelt voor, dat de aanbeveling Ring~.In~reetorau~
der Commissie worde aangenomen, namelijk dat de Rings Inspectoren niet worden
afgeschaft.
Ds. W. P. de Villiers, gesecondeerd door den Ouderliug van Carnarvon, wil daar
tegenover :—“ 1)at de werkzaamheden der Inspectoren bepaald worden tot die scholen,
die niet onder Gouvernements toezicht staan.”
De Vergaclering vereenigt zich, na verwerping van het Amendement, met het
voorstel van Ds. Robertson.
Nu wordt besproken IV: 136, waarin gehandeld wordt over de reiskosten van Hunne reiskosten
de Rings Inspectoren voor Scholen.
Ds. Rabie, ond.ersteund. door Ds. de Vries, stelt voor: “Dat de onkosten van
School Inspectoren door den Ring zullen worden beoordeeld.”
Ds. Hugo, met Ds. 1\Iuller, wil: “Dat hieraan toegevoegcl zal worden: Mites
z?J cle som van ~~15 nie~ le boven qaan.”
Ds. Neethling, Sr., met den Ouderling van Stellenbosch: “Tot Art, 103 worde
gevoegd: Zoo Ilif zijn werk io~ penoe~ç’en des ]~in,qs iteefi ,ç’edaan.”
Ret Amenclement van Ds. Hugo wordt aangenomen.
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Nu word.t ~esproken over de vraag: Uit welke kas zal dit geld. worden
betaald P
Ds. Muller, ondersteund. door Ds. Rousseau, heeft cut antwoord.: “Dc onkosten
zullen gevonden worden uit het Opvoeclings Ponds.”
Do Ouderling van Somerset Oost, oriderstecrnd door dien. van Stelleuboseb.:
“Dat zij betaald zullen worden uit do Synodale Kas.”
Na afstemining van het Amendement, neemt de Vergadering het voorstel aan,
met 52 tegen. 41 stemmen.
Toelage aan Zendings
Met betrekking tot de vraag omtrent de toelage aan do Zeud.ings Inspeetoren,
fl~PCC ~
onder IV: 128, en het laatste ged.eelte van IV: 136, ter sprake gebracht, besluit de
Vergadoring, dat Art. 207 der wet onveranderd zal blijven, met doze uitzondering:
dat do woorden door de .Rin~qscommi$sie veranderd worden in door den. Rin~q.
~4e1~e1 rechten v~o~
~ 5 van hot Rapport der Commissie over hot Schoolwezen handelt over eenige
Engelsch.° en ~ Memories, bij de Vorgad.ering ingezonden, waarin om gelijke reohten voor de Hol
landsehe met do Engelsehe taal vorzoeht wordt.
Us. W. P. de Villiers, onderstound. door den Oudorling van Somerset West,
dient hot volgende voorstel in, dat do Vorgadering met algomoeno stemmon aan
neomt: “Aangezion do Hollandscho taal do taal van do Kork on do groote meerdor
heid dor bovolking is;
“Aangezien het voor do moerderhoid onzor Boerenkindoren onmogelijk is twee
talon te boron, en het alloszins gewonscht is dat zij do beginsolon van ~ne taal, name
lijk do Hollandscho, grondig verstaan;
“Aangozien hot Hollandseh, hoowol in den laatsten tijd moor erkend dan
vroegor, nog niet golijke roehten heeft met het Engolseh, en op do Examina, die
niaatstaf en doel van onderwijs aan de hand govon, gehoel op den aehtergrond staat:
“Zoo besluit do Vergadoring hot onderwijs in do Hollandsohe taal op ale moge
lijke wijzo to bovordoron, en is zij van gevoolen, dat hot verwaarloozen van die taal,
hetzij op do Publieke of Korkschoben, strekkon moet tot schade van do Kerk en van
do zaak der Opvoecling zolvo.”
Op voorstol van den Assessor, ondorstound. door den Ouderling van Humans
dorp, wordt flu bosboten; “dat cone kopie van dit besluit don Superintendent
Goneraal van Onderwijs zal worden toegezonden.”
~ 6, die betrekking heoft op “hot Hollandsch op do Kerkseholen,” wordt
besproken.
Ds. Pionaar, ondorsteund door Ds. Moorrees, dient dit voorstol in: “Doze
Vergadoring sproekt hot abs haar govoobon uit dat op do Schoben, in vorband met
onzo Kerk, hot Hollandsch do hooidtaal zijn zal, en verwacht hot van iederen Korke
mad dat hij zijnon invlood ten behoove dior taal zal aanwendon,”
Do Ouderling van Woreostor, ondorsteund door dien van Hanover, hoeft daarop
dit amondemont: “Bat do aanbevoling van do Commissie: ‘om doze zaak in do
handon van don plaatselijkon Korkoraad to baton,’ wordo aangonomon.”
De discussio is nog niet gesloten, als de Vorgadoring goacijourneerd wordt.
Afwozig zijn geweost do Prodikanton van Somorset West, D’Urban, Riobeeks
kastool, Moorroesburg, Jansenville, Maraishurg, St. Stephens en Sutherland, en do
Oudorlingon van Philadelphia, Cores, Robertson on Hopotown.
Do Kiadnotulen worden gelezen, en het dankgebed gedaan door den Ouderling
van Hanover.
-
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VIJF-EN-TWINTIGSTE ZITTING.
Dinsda~~, den l3den November 1883.

Ds. A. H. Hofmeijr doet bet gebed, waarna de Notulen der zitting van gisteren
worden goedgekeurci en onderteekend.
De discussie over § 6 van bet Rapport der Comnaissie over bet Scboolwezen
wordt voortgezet, waaraan Di. Pienaar, C. Murray, Rabie, Cormack, McGregor
en Moorrees, en do Oud-erlingen. van Cradock, Somerset Oost, Stellenbosch en.
Richmond deelnemen.
Inmiddels komeu de volgende amendementen. ter tafel:
Van Ds. J. 0-. J. Krige, ondersteund. door D3. Steijtler: “De Synode spreekt Di~cu~sio voootgezet.
bet als haar gevoelen uit, dat het de plicht is van Kerkerad.en die Kerkseholen
ouder hun toezicbt hebben, te zorgen dat de Hollandsche taal, als dc taal der Kerk,
degelijk in dezelve onderwezen worcle.”
Van den Ouderling van Humansclorp, gesecond.eerd door dien van Stellenbosch:
“Dc Synode verkiare zich voor gelijke rechten voor de Engelsche en. Hollandsche
talen, met vrijheid voor ouders te laten leeren welke taal zij willen.”
Vs. Pienaar trekt, met toestemming der Vergaclering, ziju voorstel terug.
Bij de stemming vereenigt zich de groote meerderheici. met bet anaendement
van Ds. J. 0-. J. Krige.
Ds. McGregor wijst op bet wensohelijke van cone meer algemeene en kracht-.
dadige ondersteuning van Be .Kindervriend~ welk maandblad. in bet Rapport van de
Opvoedings Commissie genoemd. wordt.
Dc Vergadering vereenigt zich eenpariglijk met deze aanbeveling.
Dc Beschrijvingspunten, die bet Onderwijs betreffen, word-en nu behandeld
~
betreffende hot ~~)ndor.
Eerst bespreekt d.c Vergadering II: 87, dat van Zondagsscholen melding maakt. wij~.
Op voorstel van Ds. Rabie, ond.ersteund door Ds. Rousseau, besmuit do Ver
gad.ering, dat aau de vragen, onder Art. 52, de volgende zal word-en toegevoegd:
“Is er in uwe Gemeente é~ne, of zijn er meer Zondagsscholen; en hoevele kind.eren
maken daarvau gebruik ?“
Naar aanleiding van II: 88 stelt Ds. Muller, ondersteuncl door Ds. de Beer, Huip voor Se1io~ 1voor: “Art. 102 6, luide voortaan als volgt: ‘Do Scholen onder bet Ringsressort Inspeotoren,
eenmaal in den tijd van twee of uiterlijk drie jaren bezoeken, en jaarlijks aan de
Consulenten der (.~emeenten, die hij in dat jaar niet bezoeken kan, vroegtijdig de
inspectie dier Scbolen opdragen, die gehouden zullen zijn zich persoonlijk met den
staat der Scholen bekend te maken, en hem van hunne bevinding scbriftelijk ver
slag te doen.’”
Dit voorstel wordt door do Vergadering aangenomen.
II: 93 wordt door Ds. Gray, met toestemming der Vergadering, terugge
trokken.
Dc Algemeene Statistiek, door den Actuarius volgens wet opgemaakt, wordt Algemeene Statistik.
~ ter tafel gelegd en besproken.
Na eenige aanmerkingen, besluit do Vergad.ering eene Commissie to benoemen,
ten einde zoodanige veranderingen voortestellen als ter verkrijging van eene vol
ledige statistiek wenschelijk geacht worden.
II: 86, 89 en 90 worden uitgesteld totdat deze Commissie, die bestaan zal nit
Di. Ross, Moorrees, 0-. Murray, Daneel, J. G. S. en W. P. d.c Vilhiers, tezamen
met den Actuarius, haar Rapport zal bebben ingediend.
I: 56, dat was blijven overstaan, wordb nu besproken.

~1
66
Es. Rabie, ondersteund door Os. J. 0-. J. Krige, levert dit voorstel in, dat door
de Vergad.ering met algemeene stemmen wordt aangenomen: “De Synode geve
hare afkeuring te kennen over bet gedrag der ouders, behoorende aan onze Kerk,
die hunno kinderen naar de Roomseho Scholen. zenden, en draagt aan eene
Commissie op om deze zaak godurig onder do aandacht der 0-emeenteleden te
brengen.” Als Leden worcien benoemcl Di. Rabie, J. 0-. J. Krige en McGregor.
Es. Keet, onclersteunci door den Ouderling van Hopetown, dient nu het vol
gende voorstel in, dat dadelijk in. behandeling wordt genornen: “Do Synocle be
noome uit haar midden eene Commissie, die bandelend zal moeten opti~eden in
belang der 1-lollandsehe taal, overeenkomstig het besluit door de Vergadering ge
nomen; wanneer de zaak der Opvoeding in hot Parlement van ons land ter sprake
zal komen.”
Met dit voorstel vereenigt zich do Vergadering.
Hot Instituu~ voor
Nu ~aat men over tot do overweo’ino~ van bet Rapport der Commissie voor het
Doofstomrnen eu Bunden,
Instituut voor Doofstommen en Blinclen.
Na do Pauze wordt de behancleling er van voortgezet.
Os. Radloff trekt, met verlof der Vergadering, II: 91 terug.
Naar at~nleiding van eon voorstol vail den Ouderling van Calvinia, besluit do
Vergadering: “dat van elke Gemeente verwaoht wordt dat zij jaarlijks hare bij
dragen ter ondersteireing van dit Instituut zal leveren.”
Met dank aan do leden der Commissie, worcit hot nu besproken Rapport aan
genomen,
RaP?o~o~.er de Nor.
Aan do orde is voorts hot Rapport der Commissie over de ~ ormaalschool,
waarin besproken wordon do Rapporten van den Raad ([or Curatoren, van den
Rector, en van den Thesaurier dozer Inricliting.
Na bet voorlezen der stukken worcit do diseussie geopend,
i~erst wordt gesproken over bet Rapport in Let algemeen; en daarna do aan
dacht gevestigd op I, ~, daar I, a, blijft overstaan.
~v~ou~e1i~en ni~t~tot
Es. Neethuin~, Sr., onderstemid door Os. Robertson, stelt voor: “dat do aan
beveling cler Commissie en der Curatoren aangenomen worde, om betgeen in Art.
98 omtreut do verbmtc]ns van Kneekelingen, dat zij dric jaren in do Kolonie
ollderwijs sullen blijven geven, to schrappen.”
Do Vergaderung vereenigt zich met dit voorstel.
Examen voor ~auLo.
Naar nanleiding van hetgeen do Commissie onder I, c, aangernerkt heeft,
~ondc KweekCl1~~en.
besluit dc Vergadermg” dat er geene veranderrng in Art. 119 zal wordon gemaakt;
doch dat bet aan do Curatoren zal overgelaten worden, om door den Rector ccii
examen van do aanbomende Kweekelingen aftenemen.”
1, d, sal later worden behandeld.
Do aanmerkung der Commissie, onder II, a, geeft aanleiding tot dit voorstel
van Es, Neethling, Sr., ondersteund door Os. Robertson: “Dat cone Commissie
benoemd worde, cm eon woord van erkentenis en bemoediging voor het onder
wijzend personeel en die J≤weekelingen optestellen, en aan do Vergadering voor te
dragen.”
Na aanneming van dit voorstel, benoemt do Yoorzitter Di. C. Murray, Robert
son en J. II. llofmeijr, Jr., als leden dezer Commissie.
IT, 1’, blijft, evenais do bovengenoemde punten, op do afliandeling van bet
financieele versiag wachten.
e~i~j1~en.
voor
Op grond van aanmerkingen, door do Commissie aan het slot van haar Rapport
gemaakt, dient do Ouderlung van Stollenbosch eon tweeledig voorstel in, waarvan
i~chuwinegen

.
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bet eerste gedeelte, dat door den Ouderling van Cradock ondersteund. en eerst
besproken wordt, aldus luidt: “Bat do Hoog Eerw. Synode maatregelen neme,
door de aa~ste11ing van eene Commissie, om bij do Regeering te bewerken, dat bij
bet Onderwijzers-.Examen, waaraan d.c Kweekelingen der Normaalsohool zich heb
te onderwerpen, do Nederduitsehe taal gelijke reohten met de Engelsohe zal
erlarigen.”
Be discussie is nog niet gesloten, als hot tijd is om te adjourneeren.
Als Leden der Commissie, tot welker aanstelling heden morgen, op voorstel
van Ps. Keet, besloten is, worden benoemd Di, Keet, Pienaar en Moorrees.
Be Voorzitter deelt mode, dat Ml aan den Predikant van Mosselbaai verlof
heeft gegeven om heden naar huis te keeren.
Afwezig zijn geweest do Predikanten van Somerset West, D’TJrban, Bredasdorp,
Sutherland, Jansenville en Maraisburg, en de Ouderling van Ceres.
Na het lezen dor Kiadnotulen, wordt hot dankgebecl gedaan door den Oudor
ling van Prins Albert.

ZES~EN~TWINTIGSTE ZITTING.
U7oensda8, den l4den ]Vovem6er, 1883.

Na gebed door den Ouderling van Middelburg, worden do Notulen der zitting
van gisteren goedgekeurd en onderteekond.
Be sluiting der Synodo wordt bepaalcl tegen aanstaandcn Dinsdag, ten 12 ure.
Be discussie over bet voorstel van den Oudorling van Stellenbosch wordt voort- Diseussi~
over do Nor.
maalsehool voortge
gezet, waaraan deel genomen wordt door den Actuarius, Di. Neethhng, Sr., Do ~t.
Wet, Dr. Kotzé, Beck, C. Murray, den S~riba, Dr. Hofmeijr, Albertijn, Muller,
W. P. do Villiers, Radloff en Steijtler, en do Ouderlingen van Stellenbosch, do
Eersto van Kaapstad en die van Somerset Oost.
Onder doze discussie komen do volgendo voorstollen ter tafel :—
Van .Ds. do Wet, ondersteund door den Ouderling van ~la’raisburg: “Er worde
eeno Comrnissio van twee leden nit do Curatoren der Normaa~school aangesteld, om
aan degenen die zuiks verlangen, inlichting to geven en brioven in do nieuws
bladen, aangaande die Inrichting onzer Kerk, to beantwoorden, zonder ochter van
naamloos goschrijf kennis te nemen,”
Van don Assessor, gosecondoerd door Ps. W. Murray: “Be Synode zio uit Opleidingvau eenge
naar eon gesehikt persoon om zich in Europa als Normaalschool-Ondorwijzor to ~
laton oploiden; en zich voorts grondig met allos, ~vat tot do werkzaamheden van
eon Normaalschool veroischt wordt, bokend to maken.
“Daartoe wone hij het Normaalschool ondorwijs in do beste Instituten van
Groot Erittanië, ~eder1and of elders bij.
“Be keuze dozes porsoons worde opgedragen aan hot Collogie van Curatoren.”
Van Br. Rofmoijr, met I)s. Neothling, Sr.: “Be Synodo bovelo hot aan de
Curatoron van do Norma~ilschool aan, to zorgen dat hot ondorwijs in do Nedor
duitsche taal en Lettorkundo niot alleen naar do oischen van don tegonwoordigen
tijd wordo gegeven; maar ook dat, indien mogolijk, moor dan drie uren per week
aan dat ondorwijs voor elko dor beide kiassen zal wordon besteed,”
V
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Van Ds. Albertijn, met Ds. Moorrees: “Dc Synocle drage aan de Cu.ra
toren der Normaalsehool op, om. voortdurend. toe te zien en zorg te dragen, dat in
het aanleere2l der talen, in onze Normaalsehooi, dezelfd.e moeite en tijd worde besteed aan de Rollandsehe als aan de Engelsohe taal, opclat alzoo onderwijzers
worden gevormd, die even gemakkelijk in beide talen onderwijs aan onze kincleren.
geven kunnen.”
Daar do voorstellen van Ps. de Wet en den Assessor geene amendementen ziju
op het oorspronkeiijk voorstel, kondigt de Voorzitter aan, dat hij die later ter sprake
zal brengen, terwijl hij eerst zal laten stemmen over die, welke de Hollancisehe taal
betreffen.
De uitslag der stemming is, dat hot amendement van Ds. Albertijn met 78
tegen 19 stemmen besluit der Vergadering wordt.
Ds. W. P. de Villiers, en de Ouderlingen van Carn.arvoa en Philipstown ver
zoeken aanteekening dat zij in de minderheid gestemcl hebben.
De Ouderling van Stellenboseh trekt nu dc tweecle heift van zijn voorstel terug.
Ret voorstel van Ps. de Wet word.t afgestemcl.
Na een korte discussie, wordt hot voorstel van den Assessor met bijna alge
meene stemmen aangenomen~
Financicel Versiag.
Voorts worcit het Financieele Verslag in behandeling genomen.
titbetaling van reisNa de pauze brengt de Voorzitter als punt van orde ter sprake, welke bepalin
en daggelden.
gen gemaakt zullen worcien omtrent het uitbetalen van reis- en claggelden aan do
leden, daar de Qu~estor berieht heeft dat er voor de voile uitbetaling van beiden
geen geld genoeg in kas is.
De Qrnostor, ondersteund door Ds. Neethuing, Jr., stelt voor: “Dat den leden
daggelden ten voile en een viercie van de Teisgeld.en uitbetaalcl zullen worden.”
Ds. Albertijn, ondersteund door Ds. Robertson, heeft dit Amendement: “Do
dag- en reisgelden wordon met eene ge~vonredigde vermindering van beiden uit
betaalcL”
Ds. Keet, onderstound door den Ouderling van Somerset Oost, wil: “Dat do
Synode besluite aan de afgevaardigden al de reis- en daggelden to betalen; en
iudien hot Ponds zulks niet gedoogt, dan worde het ontbrekende bedrag daartoe
opgenoinen:’
Pit laatste Amen dement neemt do Vergadering met een groote meerderheid aan.
Aantookening dat zij in do minderheid. gestemcl hebben, verzoeken Dr. Kotz~,
Ds. Neothling, Sr., en de Eerste Ouderling van Kaapstad.
Omtrent do reisgelden wordt besloten, dat do in doze Synode daarointrent
goinaakto verandoringen dadelijk in werking zullen worden gebracht.
Tot hot berekenen dezer golden en hot opnemen van het benoocligdo om alle
uitgaveu to bekostigen, wordt dozolfcle Gommissie benoomd, aan welke opgedragen.
is om met do Exocutourskamer to onderhandelen omtrent do Fondsen, or z.
Do behandeling van hot Financiëele Versiag wordt nu voortgezet.
Verpiaatsing der NorEs. McGregor, onderstound door den Ouderling van Robertson, dient dit voor
snaalachool.
stol in: “Do Synode neme do noodige maatregolen om do Normaalsehool naar
Robertson to vorplaatsen.”
Ps. 0-. Murray, gosocondeerd door Ps. Aiheit, lovert als amendement in: “Dc
Synode drage aan do Synodale Comn~issio op om, in overleg met do Curatoren. der
Normaalsehool, en met toestemming der Regoering, indion noodig, die lnricbting
daar to p~aatsen waar mon de geschiktsto gobouwen daartoe gratis aanbiodt.”
Es. Noethling, Sr., met Dr. Hofmoijr, hooft eon ander amendemont: “Do
Vergadoring bosluite, na do ophelderingon aangaancle den staat van hot Ponds dor
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Normaalsohool te hebben gehoord, het aan de ernstige overweging van eene Corn.
missie optedragen, of het flu onvermijdelijk nooclig is de Normaalsohool te ver
plaatsen of niet.”
De Voorzitter meent, dat hot laatste voorstel als eene motie van orde moot
beschouwd. worden. Daar de Vergadering deze besehouwing met hem d.eelt, wordt
het terstond ter stemming gebraoht en aangenomen.
Aan de Commissie over de Normaalsohool wordt de uitvoering van dit besluit
toevertrouwd, met bepaling dat zij dozen avond in de Kerk zal vergad.eren, en den
loden dei’ Synode, die zulks begeeren, gelegenheicl geven hunne gevoelens op dit
punt uittesprekon, en morgen versiag doen.
De diseussie, waaraan reeds deelgenomen hebben Di, McGregor, Steijtler, G.
Murray, Robertson, Rousseau, Dr. Hofmeijr, W. Murray en Dr. Kotz~, en de
Oud.erlingen van Robertson, Wijnberg, en de Eerste en Tweede van Kaapstad,
wordt nu verdaagd.
Do Voorzitter goeft kennis, dat hij aan den Onclerling van Moorreesburg verlof
beeft gegeven de Vergadering te verlaten.
De Ouderling van Zwartland, die naar huts vertrokken was, heeft schikkingen
kunnen maken om terag te keeren, en is heden ter Vergadering versohenen.
Afwozig zijn geweest do Predikanten van Somerset West, Sutherland en
Jansenville, de laatste wegens ongesteldheid, en de Ouderlingeu van Cores en
Petrusville, de laatste insgelijks, omdat hij ongesteld is.
Na het lezon der Klaclnotulen, wordt hot dankgebed. gedaan door Ds, J. H.
Neethling, Jr.

ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZITTING-.
Donclerda,ç’, den l5den November, 1883.

Ret gebed wordt gedaan door den Ouderling van Victoria en Peddie, waarna do
Notulen der zitting van gisteren worden geresumeerd en ondorteekend.
Ret Rapport der Commissio, aan welko gisteren opgedragen werd om over do Dc NorrnnaI~chno~
wonschelijkheid dor verplaatsing van do Normaalschool te raadplogen, wordt gelezen. verp1aats~ng vail
Zio Bijiage D.
[BIJLA 0]? D.]

T7erslag der Gommissie om te Rapporteeren over lzet al of niet veiplaatsen der
.ZV~orrnaalsehool.
De Commissie over de Normaalschool heeft, naar do opdraeht haar gegeven, gisteren avond eene
Vergadering geliouden met een dertigtal van de leden der Synode, en heeft van den uitslag dier samen
komst het volgende mede te deelen in verband met de vraag omtrent de verplaatsing der Normaalsobool.
I. Wij zochten het eerst om dn.idelijk to maken wat tot het spreken van eene verplaatsing had aanlei
ding gegeven, hot ongenoegzame namelijk, van de Fondsen om de kosten der Inriohting te bestrijken.
1. Het bleek dat tegenover £2,300 dat voor de uitgave dit jaar noodig zou wezen er slechts op
£1,943 vast inkomen gerekend kon worden, latende £359 als tekort.
2. Hierbij komt £240 als renten voor het bedrag van £4,000, den koopprije van do gebouwen,
te zamen ongeveer £600 per jaar, waarvoor VOOrziening moest worden gemaakt.
II. Omtrent hot vinden van dit bedrag word opgemerkt,
1. Dat door do aanneming van het voorstel der Curatoren, om de toelage voor elken kweekeling met
£15 te verhoogen, £300 van dit bedrag zou gevonden worden,
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2. Dat indien do £8,000 van hot kapitaal, nog niet gecolleoteerd, werd bijeengebracht, of do ronten
van hetgeen van elke Gemeente moest komon, door haar word botaald tobdat het bedrag door haar was
opgezonden, dit £180 zou gevon.
3. Dat voor hot overige eon verder kapitaal van £2,000 @ £3,000 son vereisoht worden, dat kon
gevonden woMen deels door een beroep op don Vriistaat, Transvaal on Natal, doels door eene klejne
verhoogiiag in hot bedrag van do Gemeenten in one land gevraagd.
III. Onder do aanwesigen waren or soinmigen voor de verplaatsing.
1. Zij meenden dat indien elders do Gebouwen zonder koopprijs of huur gegeven konden worden, dit
eene besparing zou wezen van £240.
2. Zij oordeelden dat het moor goodkoope van hot leven buiton do stad de £15 per kwookoling nit
lint Opvoedingsfonds son onnoodig maken, en die £300 per jaar vrijstollen voor dc zoo noodige opleicling
van kweekelingen in Elomentaire Scholon.
3. Zij meenden dat eene berekening gebouwd op eeno verzameling van £5,000 @ £6,000 die nog
gehoudon moest worden, niet gehool zekor goacht kon worden.
IV. Anderen verklaarden zich sterk togon do verplaatsing.
1. Zij wezen or op hoe de inoeielijkheden doels outstaan zijn door do ontroliw in het bijeonbrongon
der inzamolingen, dat minder ann do Gornoonten dan can do colleotanton to wi~ton was.
2. Zij meenden dat hot tot sohado van do Inrichting on niot tot oor der Kork zou wozon, hot oonmaal
legonnon work hior in do hoofdstacl op to govon
3. Zij noeindon moor dan eon bozwaar ointront dc ouzokerhoicl verbonden ann do vorpinatsing naar
oono nienwe woning.
V. Eonigon die goonseins voor do dado1i~ko verplaatsing waren, wilden do vraag open houdon, oin
door do Synodale Commissie bosloton to worden.
1. Zij moenden clat or van andero plaatson zulke aannomolijko aanbiodingon kondon gedaan
wordon, dat boewaron flu gomaakt zoudon wogvallen.
2. Zij oordoeldon dat in den tussohontijd gozion kondo wordon in hoo vorro do Gomoonton zoudon
laoantwoordeu aan hot boroop op haar nu to doen tot wogruiming van bostaando mooielijkhoclon.
Namons do Loden clor Commissio over do Norrnaa1sohoo~,
J. G. J. KRIGE, Voorzitter,
A. A. LOUW,
GERRIT VAN NIEKERK,
WivI. CORMACK,
LOUIS HUGO.

~aiibicdng van
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Onder de voortgezette discussie, waaraan nog deelnernen Di. Neethling, Sr.,
Rousseau, 0. Murr~y, Dr. Rofrneijr, en de Ouderling van Ladysmith, wordt het
volgende voorstel ingediend door den Ouclerling van Somerset Oost, gesecondeerd.
door den Scriba: “Be Synode besluite dat de Normaalschool niet van de Kaapstad
zal verplaatst worden.”
Be Vergadering besluit, op een punt van orde, dat eerst beslist zal worden, of
de Normaalschool verplaatst zal worden, of niet.
Es. W. P. de Villiers, met Dr. Hofmeijr, dient nu dit voorstel in: “Be Synode
besluit, om de vraag van de verplaatsing der Normaalschool open te laten, om door
de Curatoren, met toestemming der Synodale Commissie, te worden beslist.”
Ten gunste hiervan trekt Es. U. Murray zijim voorstel terug.
Dc uitslag der stemming is, dat het amendement van Us. W. P. de Villiers met
eene groote meerderheid aangenomen wordt.
Ecu brief van Professor Hofmeijr wordt ontvangen, waarin hij, voor het geval
Prof.
dat besloten. wordt de Normaalschool te verplaatsen, aan de Synode zekere aanbie
dingen doet, indien zij er toe mocht willen overgaan genoemde ~choo1 te Stellenboseh
te vestigen, welke brief der Commissie van Curatoren ter hand gesteld wordt.
Ook wordt gelezen een brief van Ds. E~ichner, waarin hij kennis geeft, dat hij
gisteren avond zijne acte van demissie van de Gemeente St. Stephens heeft gekregen,
en verzoekt, bij d.c sluiting der Synode, zijne plaats te mogen innemen bij den Afge
vaardigde van Tulbagh, welk verzoek ingewilhigd wordt.
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Op voorstel van Es. Stegmann, Sr., wo~dt do dank der Vergadering toegebracht
aan den Kerkeraad van de Gemeente Robertson, voor het belangrijke aanbod aan do
Spnode gedaan, met bet oog op de verplaatsing der Normaalschool.
De vraag: Hoe hot tekort in de Fondsen dozer Inrichting te dekken? wordt flu
besproken.
In verband met cle aanbeveling der Curatoren in § 7 van hun Rapport, dat
narnelijk uit bet Schoolfoncis, te beginnen van 1 Juli 1883, de sorn van £30, instede
van £15 per jaar, voor iederen Kweekeling zal worden gegeven, komt tevens ter
sprake II: 92 van bet Ontwerp, dat door Dr. Hofmeijr wordt toegelicht, doch later
teruggetrokken.
Dc Ouderling van Robertson, ondersteund door dien van Montagu, stelt voor
dat bovengemeicle aanbeveling niel,” terwiji Ds. C. Murray met Es. Muller, wil:
dat zij wel worde aangenomen.”
Be groote meerderheid der Vergadering is vóór laatstgemeld voorstel.
Op voorstel van den Ouderling van Murraysburg, geseconcleerd door Es.
Hauman, wordt vervolgens besloten: “Deze Vergadering is van oordeel, dat dade
lijk stappen bebooren genomen te worden, om in bet tekort van hot Norrnaalschool
Fonds te voorzien; en draagt bet aan de Leeraars, of, in vacanto Gemeenten, aan
de Consulenten dier Gem eenten, alwaar bet bepaalde bedrag nog niet gecollecteerd
is, op, om zondor uitstel voor hot bijeonzamelen van bet bedrag, of, waar zuiks
onmogelijk is, voor de jaarlijksche betaling van eene som, gelijkstaando met de
renten van dat bedrag, gerekend tegen 6 per cent. te zorgen; en aan alle Leeraars,
om op nieuw voor dit Fonds te collecteeren.”
Voorts hecht de Vergadoring hare baoedkeuring aan eon voorstel van den Ouder- Afvaardigiug
van
Leeraren near den
1mg van Somerset Oost, onderstennd door den Scriba: “Dat twee Leeraron afgo- Orauje Vrijstaat.
vaardigd worden naar do Synode van den Vrijstaat, ten eindo haar om hare onder
stouning van de Normaalschool te vragen, en, zoo mogelijk, tegelijkertijd aldaar
voor doze Inrichting to collecteeren.”
Daar hot Rapport der Commissie over do Normaal~chool nu afgehandeld is,
wordt deze Commissie voor bet door haar gedane work bedankt.
Door do genomen besluiton, is over II: 83 van hot Ontworp reeds beslist.
II: 84 wordt, met verlof dor Vergadering, teruggetrokkon; terwiji II: 85 zonder
discussie aangenomon wordt.
,Nu komt ter tafol hot Rapport der Commissie over hot Admissie Examen.
Na oenige bospreking or van, wordt door Ds. Moorrees, ondersteund door Ds.
Examcn
Scholtz, voorgesteld: “Aangezion do voorgestelde veranderingen met betrekking tot
hot Admissie Examen zeer gewichtig zijn, en do Vorgadering goon tijd heeft do
verschillende punten grondig to bespreken, worde cone Commissie aangestold, om
bij do volgonde S~node eon duidolijk vorsiag voor to loggon.”
Ds. Noethling, Sr., daarentegon, gesecondoord door den Ouderling van Stollon
bosch, bevoolt hot volgoncle aan: “Do Vorgadoring drage hot dor Commissie in zako
op ,do ganseho zaak nog oons in overwoging to nomon, tot oon bopaald besluit daar
omtront to gorakon, on dat voor do Vorgadoring to loggon.”
Met dit amondemont veroenigt zich do Vorgadoring.
Nu wordt gelozen hot Rapport dor Commissie, om do oprichting van eon Kerko- KerkeUjic Kantoor
lijk Kantoor nader to overwogon. Zio Bi~1ago E.
Rapport.
‘~
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[BIJLAGE B.]

Versiag der Gommissie aangestelcl door de Hoog-Eerw. Synocle met betreZ,~ing
tot liet Ker/cel~jk Kantoor.
Uwe Commissie heeft de eer hiermede het volgende ann de Hoog-Eerw. Synoclo voor to stellen, ~ter
voldoening aan den last haar door Uwe Iloog.Eeiw. Vergadering opgedragen.
I. De werkzaarnhedeu aan dit Kantoor verbonden, zulien de volgende zijn
1. Het Qumstoraat van het Synoclale-, bet Predikanten- Weduwen en Weezen-, het Kweekschool,
het Opvoedings-, en hot Normaalsehool Foods, overeenkomstig de Bepalin on der Kerke wet voor de
versohillende Qucestors dier Fondsen in Artikelen 84, 384, 148 (a), 401, 94, 103, 107 en 108 en het
Pemningmeesterschap der Zending volgens Artikelen 201, 202 en 203 der Kerkwotten.
N.B.—Tot dit dod der werkzaamheden zal behoorem do geregelde kennisgeoimg cam do ondersc1micle~je
Kericeraden, van do door do Wet top aalde collecten, em hot doom van do noodige opwe/ilcimg cZaartoe, aismede do
er/conning van a~ hot ingevamoldo met de noodige aamrnerlclnge2z.
2. Do vervulling van de plichten thans rustencle op den Actuarius en Archivarius Synodi, voorschre
yen in Art. 80, d. e f. g. h. en 1.
Do Kerkelijke Arch ieven mUon in dit Kantoor worden 000rtijezet, bewaard en in goode ordc gehouden.
8. Do Redactie en versproid.ing van bet Offloiëei Orgaan der Kerk, (waartoo vooral behooren zal de
mededeeling van mile Officiëolo Kerkelijke Bepalingen en Berichten) aismede van den Kerkolijken
Almanak en van mile andere Synodale en Kerkeiijke G-eschriften, zooals van de Boekvereeniging, enz.
4. Do behartiging van alle Kerkelijice belangen, bij do Regeering des Lands, bij do Publioko en
andore Kantoron, on in alio voorkomende gevalien, waar Leeraren of Kerkoraden huip on raad behoovon.
U. Dit Kantoor zal zijn ann do Kaapstad, op eone centraai gelegene plants, en wol onder voorziening
van voiii~heids maatregolen tegen brand als anderszins.
Ill. Aan hot hoofd van dit Kantoor zal staan eon Loeraar cler Ned. 0-er. Kerk, met den titel van
“Zaalcgelastiqde der AT. G. Ker/c,” of” Commissioner of the Dutch Reformed Church.”
IV. Er zal oene Commissio van Toezicht en Contrôlo zijn, bestamudo ujt t~n dor Loeraren en tweo
der loden dor Ned.. C-er. Kerk, woonachtig in of nabij Kaapstad.
Dezo Comniissio zal
1. Het Kantoor en ml hot work dat or in vorband met hot geldelijko gedaan wordt, ton minste S~ns
in elke niaand nazieri.
2. Die maatrogelen met den zaakgelastigdo treffen die zij ter veilighoid der golden, documonton
enz., on tor bespoodiging van hot werk noodig acht. (In geval van versehil beslist do Synodalo
Commissie).
3. Bij hot ontstaan van hindernisson om ziln ambt behooriijk waar to nomon, of in geval van over
lijdon van don zaakgelastigdo, zal bovongenoemde Commissie do zakon van hot Kantoor bestieron, totdat
er eon opvolger door do Synodo of do Synodalo Commissie zal gekozon zijn.
V. Dit Kantoor zal elkon dag der week (van 10 uro des voormiddags tot 3 ure in den namiddag)
open zijn, bohalve op Zaterciag en Zondag en op do Burgerlijke en Kerkolijke Foostdagen, on gedurondo
zes (6) weken ‘s jaars als Vacantio bepaaid, in overiog met do Commissio van Contrôlo.
VI. Ret salaris van don Ambtenaar aan hot hoofd van dit Kantoor zal zija £500 ‘s jaars, met £120
voor vrijo woning, uit do Synodalo Kas.
Daar reeds nu nit do Synodalo Kas betaald wordt of zal mooten wordon voor do Administratie van
de Fondsen der Kerk mis volgt :—
Veer hot Qucestoraat van hot Synodalo Fends
.,.
•..
...
...
... £80
0 0
,,
,,
,,
,, Prod. ~Teduwen
...
...
...
...
...
15 0 0
Prod. Pensioen
...
...
...
...
...
30 0 0
Een dod van hot Actuariaat . -.
...
...
...
...
...
...
...
20 0 0
Voor Administratio van Opvoodingsgelclen ...
...
...
...
...
...
100 0 0
Zendinggeiden
...
...
...
...
...
...
150 0 0
En do opbrengst van den “Kerkelijken Almanak” berokond. mag worden togen 75 0 0
En van do Christen ...
...
...
...
...
. -.
...
...
- . 100 0 0
En er door do afschaffing der Honoraria der Rings Inspectoren mode bespaard
wordt do corn van ...
...
...
...
...
..•
...
...
110 0 0
To zamen bociragende ...
...
£630 0 0
Zoo zai hot salaris van bovongenoomden ambtenaar geeno additioneolo nitgaaf veer do Kas zijn.
Ook ml hij recht op Pensioen hebben nit bijdragon nit do Synodale Kay, gerekond volgens lie
Bepalingea cler Wet voor Gemeenton van do 411e Kiasso,
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Vertronwende hiermedo voldaan to hebben aan den last ons door de Hoog-Eerw. Vergadering
opgedragen, hebben de eer ons to noemen,
U Hoog~Eerw’s. Dienstw. Dienaren,
ANDREW McGREGOR,
G. VANDEWALL,
J. H. NEETHLING,
W. ROBERTSON,
S. HOFMEIJR,
C. F. J. MULLER,
M. J. HERHOLUT,
W. P. ROUSSEAU, Scriba.

Na do Pauze wordt dit Rapport behandeld, terwiji do Vergadering zich in
Cornité-Generaal stelt.
Hoofdstukken I, II en III worden voorloopig goedgekeurd.
Hoofdstuk IV ondorgaat doze vorandering, dat aohter do woorden: werk dat er
ingelascht wordt: in ver1ia~d met ket ~qeldelzfice.
In plaats van hot aanbevolene in Hoofdstuk V wordt bepaald, dat do regeling
der Kantooruren, enz., aan den ambtonaar, in overleg met do Commissie, zal worden
gelaten.
Naar aanleiding van hot ond.er Hoofdstuk VI aaubevolene, komen do volgende
voorstellen ter tafel :—
Van Us. Gray, ondorstound door Ds, A. J. L. Hofmeijr: “Dat do aanbeveling
der Commissie worde aangonomen.”
Van den Scriba, gesecondeerd door den Ouderling van Noorder Paarl: cc Do
Vergadering drage aan eeue Commissie op, met do oprichting van eon Kerkelijk
Kantoor terstond te beginnen, den meest geschikten persoon to krijgon, en to zorgen
dat, terwiji eon begin gemaakt woi~dt met hot noodzakelijkste onder Hoofdstuk I van
hot Rapport genoemd, hot werk langzamerhand zoo uitgebreid zal worden, dat al hot
daar geioomde door middel van dat Kantoor word.t gedaan. Deze Commissie zal het
recht hebben tot £200 per jaar nit do Synodale kas to trekken, terwiji de Commissie
het salaris van den ambtonaar zal mogen verboogen nit do winston van andere
Fondson, naar het haar billijk voorkomt.”
Van Es. do Eeer en Dr. Hofmeijr: “Ret wordo aan eone Commissie uit dezo
Vorgadering opgedragen, om eon geschikten porsoon voor doze betrekking to vinden,
tegen eon salaris, niet to bovon gaande £500 per jaar met vrije woning.”
Ret amendernent van den Scriba wordt aangenomen.
Di. Muller, Neethling, Sr., Rousseau, Robertson on Moorroos vorzoekon aan
teekening dat zij in de minderhoid gostemd hebben.
Na ophoffing van hot Comit~, keur~ do Vergadoring do gonomon bosluiton good’
Hot versiag van do Commissie van Toezicht over do Oploiding van Zondelingon Op1eidin~ va
aan hot Oploidings-Instituut to Wellington wordt gelozon.
1rng~n.
Na bet inwinnen van oonige inlichtingen, noomt do Vergadoring dit voorstol van
j Us. Neethling, Sr., ondorsteund door Us. Albortijn, aan: “Do Vergadoring, hot
vorsiag der Synodale Commissie over do Oploidingsschool, on dat van do plaatsolijko
Commissie daarover, vernomen hobbende, drukt hare dankbaarhoid uit jogons d.c
Broedors die hot work godaaD hobbon, on jegens Horn, die hot gozogend heoft.”
Eaar Es. Robertson, van woge den grooten afstand van Calvinia naar Wel
lington, om zijn ontslag als Lid dor Cornrnissio van Toezicht vorzookt, wordt Es. A.
A. Louw in zijne plaats bonoomd.
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De Voorzitter geeft kennis, dat den Ouderling van Moorreesburg gisteren verlof
werd gegeven cm heden te vertrekken; en heden den Ouderlingen van Somerset Oost
en Van Rhijn~lorp om morgen heentegaau.
Afwezig zijn geweest de Predikanten van Somerset West, Sutherland en Jansen
yule, en de Ouderlingen van Ceres, Porterville, Simonsstad en Dutoitspan, laatstge
noernde wegens ongesteidheid.
Na het lezen der Kiadnotulen, wordt het dankgebed gedaan door Os. de Beer.

ACHT~EN~TWINTIG-STE ZITTING.
J7~ifda~q, den l6den Wovember, 1883.

Na gebed door Ds. Pepler, worden de Notulen der zitting van gisteren geresu
meerd en onderteekend.
Mmis~ie Examen.
Ret Rapport der Commissie over het Admissie Examen wordt behandeld.
Eerst bespreekt de Vergaderiug het in Comité-G-eneraal.
Met toestemming der Commissie wordt § 1 in dier voege gewijzigd, dat ~ne
Commissie voorgesteld wordt, bestaande uit tien leden met ~ecundi, die in twee Sub
Commissi~n zal worden verdeeld, de eene voor bet schriftelijke, de andere voor het
mondelinge deel van het Examen en de uiteindelijke beslissing, en dat elke Sub
Commissie uit zeven leden bestaan zal, zoodat vier leden der Commissie tot beido
Sub-Commissi~n zullen behooren.
Aldus gewijzigd, wordt deze aanbeveling goedgekeurd.
Ret overige gedeelte van bet Rapport wordt onveranderd aangenomen, behoudens
eenige wijzigingen, die door de bovengenoemde noodzakelijk worden gemaakt.
Na opheffing van he~ Comit~ worden de besluiten, zooeven voorloopig genomen,
door de Vergadering goedgekeurd.
Aan eene Commissie, te bestaan uit den Scriba en de Predikanten van Carnarvon
en Willowmore, wordt opgedragen bet Rapport, met bet oog op de gemaakte veran
dering, te wijzigen, en aan de Vergadering voorteleggen.
Ret Rapport der Rationarii wordt ingediend, waaruit blijkt, dat zij de i3oeken
van den Qu~stor hebben nagezien en correct bevonden.
Met dank aan doze Commissie neemt de Vergadering dit Rapport aan.
!~ieuwe Zangwi5zeia.
De Commissie ter verbetering van Gezangwijzen levert haar Rapport in, dat
terstond behandeld wordt.
Ret volgende voorstel van Ds. McGregor, ondersteund door Os. A. A. Louw,
wordt zonder diseussie aangenomen: “Deze Synode danke de Commissie voor hare
moeite in deze zaak,—bevele bet boekje op de tafel der Synode gelegd, aan do
belangstelling der Kerk aan,—en drage der Commissie op om met haar begonnen
werk voorttegaan.”
~
Ren vierde Rapport der Reehtscommissie wordt behandeld.
echaffing.
Twee Petities, tezamen door 484 zich noemende leden der Ned. Geref. Kerk
geteekend, worden daarin besproken, kiagende over de wijze waarop Professor
Hofmeijr de zaak der afschaffing bepleit.
De Commissie is van gevoelen :—
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1. “Dat aangezien daarin klachten tegen de leer en den wandel van den Hoog
Eerw. Professor Rofn~eijr vervat ziju, zoodanige klachten, volgens Art. 274, ter
eerstei’ instantie bij den Ring te huis behooren; en
2. “Daar de zaak der afschafflng, waarover geklaagd wordt, blijkbaar reeds tot
beroering en verwij dering aanleiding gegeven heeft, dat de Synode haar gevoelen
daaromtrent duidelijk behoort uittespreken.”
Ds. Pienaar, gesecondeerd door Ps. Stegmann, Sr., wil, dat onder No. 1 de
woorden en den wandel geschrapt worden.
De Scriba, ondersteund door den Assessor, beveelt aan, dat de aanbeveling d.er
Commissie aangenomen worde.
Met dit amendement vereenigt zich de Vergadering.
Ds. de Beer verzoekt aanteekening dat hij in de minderheid was.
Nu wordt besloten heden avond eene zitting te houden, te beginnen te 7 ure.
Na de Pauze wordt bet onder No. 2 der Rechtscommissie medegedeelde zonder
discussie goedgekeurd.
Ret Rapport cler Synodale Matigheids Commissie komt nu in behandeling in ~~id~Commi,sie
verband waarmede besproken wordt I: 60 van bet ontwerp, waarin het nemen van
maatregelen tegen de dronkenschap aanbevolen wordt.
Na discussie, waaraan deelgenomen wordt door Di. Beck, Stegmann, Sr., Roiis
seau, Dr. Hofmeijr, Dr. Kotzé, C. Murray, W. P. de Villiers en Muller en de
Ouderlingen van Stellenbosch, Goudinie, den Eersten van Kaapstad en die van
Richmond en Middelburg, client Dr. Kotzé, ondersteund door den Ouderling van
Wijnberg, dit voorstel in: “De Synode, acht gegeven hebbende op de uitspraken d.er
Heilige Schrift tegen bet onmatig gebruik van den drank, waarin alle matig gebruik
niet wordt afgekeurd en op de beginselen door de Commissie over Matigheid in haar
Rapport uitgesproken, draagt bet der Commissie verder op, met hare maatregelen
tegen bet misbruik van den drank voort te gaan, met inachtneming der aldus uitge
sproken beginselen en met vermij ding van alle overdrevene denk- of handelwijzen
hieromtrent.”
De Perste Ouderling van Kaapstad, gesecondeerd door den Assessor, heeft dit
amendement: “Do floog-Eerw. Synode spreekt als haar stellig gevoelen uit, dat de
Bijbel, Gods woord, den wijnbouw noch bet matig gebruik van wijn verhiedt; zoodat
van niemand, die zijn bestaan vindt in den wijnbouw of in den handel daarin, ban
gezegd worden, dat hij tegen Gods woord bandeR.”
Voordat de stemming plaats beeft, wordt eerst voor V: 4 bet volgende in de
plaats gesteld: “Voor degenen die meenen, dat zij door onthouding de zwakken
zullen aanmoedigen en sterken, is bet geoorloofd zich vrijwillig te verbinden om door
voorbeeld en de gemeenschap der liefde dezulken te huip te komen.” (Rom.
15: 1—3.)
De uitslag der stemming is, dat bet voorstel van Dr. Kotz~ aangenomen wordt.
In den avond bijeengekomen, hoort de Vergadering bet concept van den Herder- Herderliike Brief.
lijken Brief.
Na vera.ndering van enkele uitdrukkingen en bet aangeven van een paar punten,
die claarin nog dienen opgenomen te worden, keurt de Vergadering bet concept goed.
Het volgende voorstel wordt flu door Dr. Hofmeijr, ondersteund door Ds. A. A. Opleid~ngsseho~I
Louw, ingediend in verband met eon punt in den Rerdelijken Brief genoemd: “Ter- Zendelrngen. Voor.
wiji de Synode met dankbaarbeid erkent, hetgeen door bet Bestuur van de Opleidings
school te Wellington aan de opleiding van Zendelingen en Godsdienst Onderwijzers,
in dienst van onze Kerk, is gedaan, en bare waardeering wenscht uit to spreken van de
belangstelling en milddadigheid van de Gemeente Wellington in de zaak der
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Opvoeding zoo wenscht zi~ de G-emeenten. der Kerk op te wekken bet werk, dat voor de
Kerk aldaar gedaan wordt, te helpen ondersteunen door hare gebeden en giften.”
Door de Vergadering dadelijk behandeld, wordt dit voorstel met een~arige steinmen aaugenornen.
3oiamissio van Rovi.
Ret tweede Rapport van de Commissie van Revisie komt nu in behandeling,
~ie Rapport.
terwiji de Vergadering in Comité-Generaal gesteld wordt.
A, I en II, aismede B, 1, 2 en 3, worden onveranderd goedgekeurd.
Ten gevolge van de laatstgenoemde verandering wordt Art. 285, 1, aldus
gewijzigd, dat: Hoo,qleeraren en gevoegd. wordt vóór het woord Predikanten.
In B, II, komt, in plaats van de uitdrukking aan i~et Fo~d~, het woord studeerende.
In II, a, wordt en el/c veranderd. in qf elk.
Het voorgestelde onder II, b, e en d en Art, 154, wordt onveranderd goegekeurd.
Pheol. Seminarium.
Op voorstel van den Scriba, wordt he~ Comit~Generaal flu opgeheven, ten
B~eluiteu.
einde de Vergadering in de gelegenheid te stellen de in Oomité-Generaal genomen
besluiten, betreffende bet Seminarium, flu zoowel als in vorige zittingen, tot besluiten
der Synode te maken,
Nadat dit gesehied was, en de becloelde besluiten waren goedgekeurd, gaat de
Vergadering, weder in Comit&-Generaal, met d.c over~veging van d.c voorstellen tot
Revisie voort.
Dc aanbevelingen onder C, betreffende 1: 14 van het Outwerp, en Art. 47,
worden goecigekeurd.
Met die op Art. 102 gesehiedt hetzelfde, behalve dat daarin, aismede in Art.
204, achter het woord “benoemd” wordt ingevoegd: door den Voorzitter.
Op I: 20, 30 en 31 van het Ontwerp, welk laatste Artt. 44 en 50 bespreekt,
stemt d.c Vergadering met de aanbevelingen der Commissie in.
Nu word.t besloten, dat d.c Actuarius ter behoorlijker plaatse in de hier aange
duide Wets Artikelen cal doen uitkomen, dat d.c Rings Qu~stors ook d.c gelden voor
bet School Ponds zullen ontvangcn, van wie bet dan verwacit wordt, dat zij die
dadelijk aan den Penniugineester van dat Ponds toezenden zuilen.
Op 1: 32 wordt do aanbeveling niet aangenoinen, zooclat Art, 308 onveranclerd
blijft.
Die op 1: 83 en 70 worden goedgekeurd, wat bet laatste punt betreft, met de
bepaliug dat bet door d.c Coinmissie voorgestelde aan bet slot van Art. 316 zal wor
don toegevoegd.
Wat do Oommissie op IV: 159 aanbeveeit, wordt insgelijks goedgekeurd..
Be. J. C. S. d.c Villiers herinnert de Vergadering er aan, dat IV: 12-id, nog niet
is behandeld.
Na korte besprc]iing wordt do daarin voorgesteide verandering van Art. 14 (13)
niet toegestaau.
Be nanbeveling onder B worcit insgehjks goedgekeurcl, met dccc wijziging, dat
“ecliter geen” verand.crd wordt in eerst, en “alvorens” in nadat.
.~Oa1fltiCSiPfl ben~emd~
Be volgende benoemingen hebben flu plaats
Voo~’ bet Admissie Pxamen, Di. J. H. Hofineijr, Sr., B. Ross, W. P. d.c Vii
liors, C. F. J. Muller, A. J. B. Hofmeijr, 0. W. Steginann, Jr., A. McGregor, Dr.
Kotzé, 0. Vaudewall en Dr. Hofmeijr; en ale Secundi Di. J. H. Rofineijr, Jr., J.
A. Joubert, A. IIoorrces, E. Z. J. d.c Beer, W. Cormack, B. J. Picnaar, P. A.
Strasbeim, J. II. Neethliug, H,zn., A. Stcijtlcr en A. B. Luckhoff.
Voor bet Godsdionst-Onderwijcci’s Examen
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Oostelijk Deel :—Di. J. H. Hofmeijr, Jr. en J. A. Joubert, in de plaats van Di.
P. F. Hugo en J. H. du Plessis; en als Secundi, benevens Di. Roos en Aiheit, Di.
A. Moorees, T. M. Gray en W. P. Rousseau.
Westelijk Deel :—Ds. Strasheim, in plaats van Ds. Liickhoff.
Voor het Examen van Candidaten tot den Heiligen Dienst:—Dr. J. J. Kotz~, in de
plaats van Dr. P. E, Faure; en als Secundus Us. A. A. Louw, en I)s. E. Z. 3. de
Beer als Secundus van Us. J. H. Neethling, H.zn.
Als Curator van het Theologisch Seminarium. :—De Moderator—Ds. A. Murray.
Als Curatoren van de Normaalsehool :—Oud-Ouderling S. V. Hofmeijr, in de
plaats van Us. Buchner, en Ds~ A. A. Louw, in de plants van Ds. Vandewall, the
bedankt heeft.
Als Commissie voor het Kerkelijk Kantoor :—Di. Luckhoff, Steijtler, Neethling,
Sr., A. Murray, Vandewall, A. A. Louw en Ouderling 0. C. Gie.
De Voorzitter deelt mede, dat hij verlof heeft gegeven om de Vergadering te
verlaten aan Di. W. P. de Villiers en J. B. Albertijn, en aan de Ouderlingen van
Franschhoek, Tulbagh, Carnarvon, Ceres, Grey• Kerk, Aliwal Noord en Victoria
en Peddie.
Afwezig zijn geweest de Predikanten van Somerset West, Riebeek West en
Sutherland, en de Ouderling van Simonsstad.
Na het lezen der Kiadnotuien, wordt het dankgebecl gedaan door Us. A. A. Louw.

NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZITTING.
1I1aanda~i, den l9den November 1883.
Us. Mostert doet het gebed, waarna de Notulen der laatste zitting worden gere~
sumeerd en onderteekend.
Dat gedeelte van het Supplementair Rapport van de Commissie van Revisie dat
handelt over de Bepalingen en Aanbevelingen aan het einde van het Wetboek, wordt
tot later uitgesteld; terwiji de aan het slot van dit Rapport voorgestelde verandering
in den vorm van een Beroepsbrief wordt goedgekeurd.
Ret versing van de Commissie, ona eenige Wetsbepaiingen aangaande Kerkelijk
opzicht en tucht te wijzigen, wordt gelezen, Zie Bijiage E. (1).
[BIJLAGE E. (1,)]

Versiag der Gommissie aangesteld om W etsbepalingen aangaande Kerleelijie
Opzieht en lueht te wijzigen.
Uwe Commissie heeft de eer hiermede to rapporteeren dat zij do bovengenoemde Wetsbepalingen
zorgvuldig in overweging genomen heeft, en beveelt Uwer Hoog-Eerw. Vergadering hot nevonsgaande
schema van de vereischte veranderingen aan.
Hopende hiermede aan do ons opgedragene taak voldaan te hebben,
Noemen wij ons met verschuldigden eerbied,
Uwe Dienstw. Dienaren en Mede Broeders~

3. 3. KOTZE, G.zN.
DAVID ROSS,
A. P. LUOKHOFF,
WM. CORMACK,
I. P. H. VAN DER POEL.

qommi~sie van Revi~
S1e—R943~OVt,
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l7oorgestelde wijzigingen in de Weisbepalingen aanyaande KerZ~elij1c Opzicltt en
Tucht.
Vergelijkende Artt. 244 en 282 beveelt de Commissie de volgende verandering aan in het laatst.
genoemde.
Na het woord “opgeeft” “zal over het ingebrachte bezwaar naar bevinding worden geoordeeld,
en de opgeroepene ale een wederstrever der Kerkelijke Wetten worden behandeld, en door de Ringsver
gadering ook als zoodanig over hem nitspraak worden gedaan,”
Art. 276. Op Art. 276 te volgen, Artt. 278, 279, 277, 283, 284, 280, 281, 282.
In 284 nit te laten, “Ring of.”
In 278 na “hetzij de klacht, “ te volgen” ter verdere behandeling.”
In 280 na: “der za~k,” te volgen: “voor de Rings Vergadering.”
Art. 252 na: “in handen,” te volgen: “eener door den Kerkeraad benoemcle of te benoemen
Commissie.”

Al de aanbevelingen, hierin vervat, worden goedgekeurd, met uitzondering van
die op Art. 252, welke, op voorstel van Ds. Rousseau, ondersteund door Ds. Pienaar,
niet aangenomen wordt.
Er. Kotzé en de Ouderling van Cradock verzoeken aanteekening dat zij op dit
laatste punt in de minderheid gestemd hebben.
Comiui~ie val~ EvanRet Rapport der Commissie van Evangelisatie wordt gelezen, en met dank
gelisatie—Rapport.
ontvangen.
1)aar in dit Rapport medegedeeld wordt, dat een der toekornstige Candidaten tot
den Heiligen Dienst zich bereid heeft verklaard om zes maanden in de Gemeente
Namaqualand te arbeiden, nadat hij hot Proponents Examen zal hebben afgelegd,
mits hij door ordening het recht zal hebben verkregen de Sacramenten aldaar te
bedienen; en dat bet Comit~ over het “Namaqualandsehe Hulpfonds” er in heeft
toegestemd, om de som van £150 als eene bijdrage voor deze zaak beschikbaar te
stellen—besluit de Vergadering, op voorstel van .Ds. Robertson, ondersteund door
Ds. Hofrneijr, “dat aan de Ringscommissie van Clanwilliam opgedragen wordt
schikkingen te maken voor de ordening van eenen Proponent.”
Tevens spreekt zij haren dank nit je~ens bet Comité over het “Namaqualand.
sclie ]~1u1pfonds” voor de door haar in dezen verleende huip.
Geneoskundig Certi~Do Corumissie tot bet voordragen van een Concept Geneeskundig Certificaat
kaat~—Ooncept.
levert haar voorstel in, zie Bijiage F, dat aangenomen wordt, met do bepaling,
“dat aan den voet van dit Concept te kennen gegeven zal worden, dat het eerste
gedeelte van dit Certiflcaat door een anderen Geneesheer kan worden gegeven, in
geval hij, die bet onderzoek naar den tegenwoordigen gezondbeidstoestand des
leeraars instelt, dezen niet lang persoonlijk gokend heeft.”
[BIJL~4GE F.]

De Gommissie benoernd tot liet opstellen van een Goncept van lzet Geneesicundig
Certiflcaat in Art. 392 vermelci, submitteert het volgende :—
(0-ENEESKUNDIG- CERTIFICAAT.
1k Ondergeteekende, gerechtigd volgens de Wetten dezer Kolonie, ale Geneesheer te praktiseeren,
verklaar bij deze :—
(I.) Dat ik den Wel-Eerw. Heer —
, Herder en Leeraar der Ned. C-er. Gemeente
gedurende voldoenden tijd gekend heb, om eene juiste opinie over ZEerw.’s gezondheidstoestand to
vormefl.*
(II.) Oat ik ook nu, daartoe speciaal gevraagd, een nauwkeurig geneeskundig onderzoek van zijn
persoon heb ingesteld.
* No. 1 van dit Certificaat kan door eon anderen Geneesheer verklaard worden, in geval hij,~ die bet onderzoek naar
den tegenwoordigen g~zondheidstoestand in,telt, den Predikant niet lang genoeg gekend heeft.
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(III.) Dat er in deze mijne professioneele kennisneming geene toestanden zijn voorgekomen, waar
door zijn algemeene gezondheidstoestand, minder zeker of wisselvalliger mag worden beschouwd dan die
van lieden, welke een goode gezondheid genieten en van denzelfden leeftijd zijn.
(TV.) Dat do leefwijze van applicant, voor zoorer mij bekend, overeenkomt met de regelen, die door
ervaring en wetensehap tot het behoud der gezondheid zijn voorgeschreven.
Gegeven te
op heden
A.D. 18
N.N.
Als getuigen :—
A. B.
C. D.
Indien dit Ontwerp de goedkeuring der Hoog-Eerw. Synode verdierit, dan worde in Art. 892,
tusschen do woorden “Leeruar” en “ Tndiea” geplaatst: “Overeenkomstig den Vorm op bladzijde
voorgeschreven.”
Do Commissie beveelt aan, dat alt Certificaat verschijne onder de “Algemeene Bepalingen en
Aanbevelingen;” niet slechts in het Hollandsch maar ook in het Engelsch.
Met achting voorgelegd ter zitting der Hoog-Eerw. Synode, d.d. 19 November 1883.
GEORGE C. GTE,
G. VANDEWALL.

Dc Commissie stelt tevens eene bijvoeging aan Art. 392 voor, die goedgekeurd
wordt, gelijk ook de aanbeveltng, die zil aan het slot doet, dat dit Certificaat oncler
de bepaihigen achte~ aan het Wetboek zal opgenomen worden.
Het Rapport der Commissie, om Art. 16 (e) Vorm A, en de Tabol onder Art.
106 in overweging te nemen, en de noodige aanbevelingen te doen, wordt gelezen,
in verband waarmede gehand.eld wordt over II: 89 en 90 van het Ontwerp.
Zie Bijiage E’ (1).
B1JLA.GIIJF(1.)

T7erslag van de Gommissie benoemd om met den Hoog-Eerw. Actuarius vorm A
Art. 16 e, en de Tabel onder Art. 106, naar aanleidiny van Beschr~jvinqs
punt en door de Binyen van ~Swellendam en Beaufort West ter Synode
ingezonden, in overweging te nemen en de noodiye aanbevelinqen te doen.
Op de vraag van den Ring van Beaiafort, Beschrijvingspunt No. 90. Wat wordt bedoeld met bet
woord uolwassenen? meent uwe Commissie te moeten antwoorden, de~qenen~ die meerderjari,q e~jn of,qetrouwd
~ja. Tevens is uwe Commissie van gevoelen dat onder /èinderen verstaan moot worden: alle minderfarigen
die niet aangenonien ziJn.
Verder stelt uwe Commissie voor oni de kolom: “die ~a huis onderwi~s onlvanqen” Art. 16, e, Vorna A
weg te laten. Beschrijvingspunt No. 89.
Met betrekking tot de wijziging van Vorm A Art. 16 e, en Opgaaf van kinderen en scholen in Art.
106 heeft uwe Commissie de eer aan to bevelen dat zij in twee Tabellen verdeeld worden, op do volgende
wijze

:—

Eerste Tabel beheist vragen die elk jaar nioeten beautwoord worden.
Tweede Tabel beheist vragen, die meer bijzonder betrekking hebben op seholen,
jaren znllen beantwoord worden.
Te weten: de eerste Tabel zal bevatten de vragen voorkomende in do 1, 2, 3, 4, 5,
men van Art. 16 e, Von A.
De tweede Tabel bevat de vragen Ui kolommen 7, 8 en 10 van Vorm A, Art. 16
opgaaf.
SCHOLEN: IN ART. 106.
1. Kerk.
2. Private.
3. District Boarding.
4. Eerste Kias.
5. Tweede Klas.
6. Derde Kias.
7. Zending.
Eindelijk heeft uwe Commissie de eer de volgende ;wijziging in Vorm B, Art.
Eerw. Vergadering voor te leggen.

welke om de drie
6, 11 en 12 kolom.
e, en de volgende

16, aan de Hoog

sie.
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ONTVANGSTEN.
Saldo (batig)
...
...
...
Zitplaatsgelden
...
...
...
Gewone Collecten bij de Openbare Godsdienstoefening
Collecten voor de Binnenlandsehe Zending
,,
,,
Buitenlandsehe Zending
Kinder Zending
het Theologiseh Kweekschool Fonds
(Jaarlijksche) voor de Theologisehe Kweekschool
het Synodale Schoolfonds
voor het Normaal Sehoolfonds
voor het Studiefonds
...
•..
Bazaars en andere giften voor Zending
Registratie van Poop
...
...
,, Aanneming
...
Huwelijksbevestiging
Extracten en Certificaten ...
...
Inteekening tot Predikants Salaris
Gouvernements toelage voor do. ...
Kapitaal opgenomen
...
...
Renten op Kapitaal belegd ( ~
percent.)
Erfpacht en andere Inkomsten op Landerijen
Speciale Inschrijvingen of Collecten, enz., enz., enz.
Saldo ten laste
...
...
••.
UITGAVEN.
Saldo (ten mete) ...
...
...
Predikants Tractement
...
...
Tractement van andere Beambten
...
Athnentatie der Arinen
...
.
Aankoop van benoodigdheden
...
Reparatie van Kerkelijke Gebouwen
Kapitaal afbetaald...
...
...
Renten op Kapitaal opgenoinen ...
Aan Rings Qu~stor betaald
...
,, Penningmeester der Zending...
van het Synodale Schoolfonds
Predikanten Pensioen Ponds, enz., enz.
,,
Saldo (batig)
Diaken-Kasier.
Hopende hiermede ann de opdracht van de Hoog-Eerwaarde Synode voldaan to hebben,
Noemen wij one met verschuldigden eerbied.
Uw Hoog-Eerw. Dienstw. Dienaren en Broeders,
DAVID ROSS, Pr~ses,
W. P. DE VILLIERS,
GEO. MURRAY,
A. MOORREES,
A. P. LUCKUOFF,
ALEX. B. DANEEL,
J. G. S. DE VILLIERS, Scriba.

Dc aanbevelingeri van dit Rapport worden alien aangenomen.
In de plaats van het weggevallen opschrift word.t gesteid, op voordracht van
Es. Muller, ondersteund. door den Ouderling van Eutoitspan: ~qe~al kincleren, die
,

lezen /e~Un2Zen en niet op $c/~ool zifn.
~oire~pondentie.

In het opsehrift boven de volgende kolom vallen. de woorden: op $c~ool weg.
Na de Pauze wordt gelezen een brief van het Presbytermum der Yereenigde
Presbyteriaansche Kerk in )3ritsch Kafferiand.
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Tevens wordt ter kennis van de Vergadering gebracht een schrijven van den
Seoretaris der Buitenlandsohe Zendling Commissie d.erzelfde Kerk, uit Edinburg, in
Schotland, geschreven.
Deze brieven worden met blijclschap ontvangen, en aan de Commissie voor
]3uiterilandsehe Briefwisseling ter beantwoording overhandigd.
Hetzelfde gesehiedt met eenen brief van de Kerk der Waldeuzen ontvangen.
Het versiag van Ds. J. H. Hofmeijr, Sr., den gedeputeerde naar de Synode ~ ~aarc~e
van de Ned. (~eref. Kerk in den Oranje Vrijstaat, in. Mci 1881, wordt gelezen, en —Versiag.
met dank ontvangen.
Di. A. A. Louw en Aiheit worden. als afgevaardigden naar bovengenoemd.e
Kerk benoemd, ter vertegenwoordigirig cler onze bij hare Synode.
Nu wordt behandeld IV: 100 van het Ontwerp, dat door Ds. Neethling, Sr.,
toegelicht wordt.
Naar aanleiding daarvan besluit de Vergad.ering eene Cominissie aantestellen, Commissie vau Ver.
om bij de Hooge Vergaderingen van Presbyteriaansche Zusterkerken de onze te ~ be
vertegenwoordigen; en bepaalt voorts, dat bij zoodanige vergaderingen van andere
Kerkgenootschappen onze Leeraren, in vereeniging met de lecIen cler Evangelisohe
Alliantie, onze Kerk vertegenwoordigen zullen.
Voor de Vergadering wordt gelegd een brief van den Scriba der Syn.ode van de
Kerk in
Ned. Geref. Kerk in. de Transvaal, waarin gevraagd. worcit :
1. Of, in geval de vereeniging tussehen de Ned. G-eref. en Ned. He~v. Kerken
eene naamsverandering ten gevolge mocht hebben, de deelhebbers van het Predi
kanten Wecluwen Ponds dan als zoodanig zullen erkend blijven, en of tot d.eelname
aan dit Fonds zullen word.en toegelaten die Predikanten der alzoo vereenigcle Kerk,
die het nog niet zijn; en
2. Of zij, die Predikanten d.er Ned. Geref. Kerk zijn, wegens verandering van
naam, oncler de verplichting gesteld zullen worcien van andermaal het Colloquium
Doctum te doen, bij aanname van ecu beroep naar cone Gemeente der Kaapsche
Kerk, zooals bepaald is in Art. 337.
Op het eerste gedeelte van vraag 1 antwoorclt de Vergadering bevestigend;
terwiji de beantwoording van het andere gedeelte blijft overstaan tot bij de behan
deling van hot Rapport over het Predikanten Wecluwen Ponds.
Op vraag 2 is het antwoord der Vergadering, dat de bloote naamsverandering
geen afbreuk zal doen aan bestaande rechten, door Art. 337 gewaarborgcl.
Do vorm van schuldbewijs voor hot Predikanten Pensioenfonds, door den QuEes- I~redikanten Peii.
tor ingeleverd, wordt gelezen en aangenomen. (Zie Bijlage G.)
~

—

[BIJLAG 13) G!.j
~“~rrn van Sc1~ulc16ewifs in sake het Predikanten Pen$ioenfoncl$ door den Qnce~tor van I~et
Ponds op aanbevelinq der Gommissie van Ponclsen aan tie Hoo~q-Rerw. iS~ynode ter
approbatie ,qesnbmitteerd. (Zie Rapport tier Coinmissie van den 24sien October, 18S3~)
Wij Ondergeteekenden, Leden des Kerkeraads der Nederduitsche Gereformeerde Gemeente te
verkiaren bij dezen, (blijkens nevensgaaud Extract nit de Notulen der Vergadering gehou
den te
op den
188 ) verschuidigd te zijn aan den lacer George Clement Gie,
ale Qu~stor in der tijd van het Predikanten Pensioen Fonds, in de som van
zijnde het bedrag, voortepruitende nit Inlegpenningen, Contributie, Renten, ens., dat deze
Gemeente, overeenkomstig Artikel
der Kerkelijke Wetten, in het Fonds te storten heeft alvorens
als deelhebster onder kias
daarin te kunnen worden erkend.
Be Renten ~ see percent per jaar een aanvang te nemen van den dag van het passeeren van dit
schuldbewijs en te worden betaald, tegelijk met do Jaarlijksche Contributie penningen aan den Rings
Qu~stor, in de maand October, van elk jaar, bij gelegenheid der sitting des Rings waaronder de Gemeen
te sorteert.
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Dc Kerkeraad bet recht behoudende om ter eeniger tijd, zonder voorgaande kennisgeving, dit sehuld.
bewijs te lossen door inbetaling van bet verschulcIigde bedrag met de Renten.
En ingeval eener verbeurdverkhring van de reohten en voorrechten op dit Fonds, v66rdat de schuld
zal zijn afgedragen, zal de Hoor-Eerw. Synocle of Synodale Commissie het recht hebben, na eene vooraf
gaande kennisgeving van cirie maanden, do afbetaling daarvan to eisehen.

Ret Rapport der Commissie ter classificatie van pas gestichte Gemeenten VOOi’
bet Predikanten Pensioenfonds wordt behandeld.
Griquastad, Oatbcart West, JV[olteno- Sterkstroom, en Petrusville worden in ~
deraTe kiasse geplaatst, en Veuterstad, Warrenton en Laingsburg in de vierde.
Di. Albeit en J. 0. S. de Villiers geven kennis, dat zij morgen vragen zullen.
om revisie van de besluiten betreffende Petrusville en Molteno-Sterkstroom.
Op voorstel van Bs. Hauman, onclersteund door den Ouclerling van Ladysmith,
wordt revisie verleend. van bet besluit, waarbij kwijtsobelcling der boete aan de
Gemeente Riebeekskast eel geweigerd wordt; waarna de Vergadering dit besluit
vernietigt, en de boete kwijtscbeldt.
Ret verzoek, in Bescbrijvingspunt 181, om aan de Gemeente Groenepunt
verlaging tot de vierde kiasse toe te staan, wordt door de Vergadering ingewilligd,
onder voorwaarde dat genoemde Gemeente, volgens haar eigen aanbod, eene jaar
lijkscbe contributie van £10 betalen zal.
~)ank can den Quns.
Be dank der Vergadering wordt flu den Qwestor van dit Ponds toegebraclit
voor zijue groote diensten in dezen aan de Kerk bewezen.
pdsender~erk~
Be Commissie, die aangesteld was om bij de Executeurskamers voorwaarden te
Emeuteurs- verkrijgen, die voordeeliger zullen zijn voor de aldaar belegde Fondsen der Kerk,
dient haar Versiag in, waaruit blijkt, dat d.c Kamer ingewiUigd heeft geene Corn
missie op inlietaalde penningen voor bet afgeloopen jaar en in bet vervoig te
eischen, uitgenomen in verband met de som van £4,000, aan bet Seminarium toebe
boorende, die zes percent rente opbrengt, en waarvoor zij in bet vervoig 2~- percent
Coinmissie zal vorderen in plaats van vijf percent, gelijk vroe~er.
Dc Vergaclering besluit, onder deze voorwaarden, de gelden van bet Theologisch
Seminarium bij deze Kamer te laten,
~
Bet Versiag van de Commissie over de Zending onder Israel wordt gelezen en
SiC.
aangenomen.
iDaar bet Verslag der ontvangen en uitgegeven gelden aan dit Rapport niet is
toegevoegd, om redenen daarin genoemd, besluit de Vergadering, dat deze Commis
sie zoo spoedig mogelijk de noodige inlicbtingen van Ds. Cacbet bekomen, en bet
gevraagde versiag in Dc Christen bekend stellen zal.
De vacaturen in deze Commissie worden aangevuld door d.c benoeming van
Di. A. A. Louw en 0. P. Marais.
Gouvernements ~
In den avond wederom te zamen gekomen, wordt I: 69 van bet Ontwerp door
sioenen can Predi
Isanten.
Dr. Kotzé toegelicbt die, ondersteund door Dr. Bofmeijr, bet volgende voorstel
Commissie benoemd~ indient: “Met het oog op de belangen van bet Predikanten Pensioenforids worde
de zaak der Gohvernements Pensioenen aan Predikanten, die Gouvernements salaris
trekken, ten fine van onderzoek naar eene Commissie verwezen, om desverkiezende
recbtsgeleercl advies in te winnen omtrent bet reclit op pensioenen van Predikan
ten, die sedert 1842 in den dienst der Kerk zijn getreden.”
Dit voorstel wordt aangenomen, met de bepaling, dat d.c aangestelde Commis
sie bet recht zal hebben, indien noodig, met toestemming der Synodale Commissie,
d.c zaak door de rechtbank te laten beslissen.
Als leden dezer Commissie worden genoemd Dr. Kotz~, Ouderling 0. C. Gie,
Dr. Rofmeijr en de Actuarius.
~I~~atie vaia Ge.
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Met betrekking tot het Rapport omtrent bet Admissie Examen, dat volgens
opdracht gewijzigcl is, wordt besloten dat do Actuarius gemachtigd zal zija do sie.
boofdpunten er van in cle wetten optenemeri, en bet overige bij de ]3epalingen
achter in hot Wetboek to plaatsen. Zie Bijiage H.
[BIJLAGE H.]

Rapport van de Commissie over het Admissie Examen.
Uwe Commissie heeft do eer het vo~gendo iiwe Hoog-Eerw. Vergadering voor to stellen :—
1. Er zal é~no Commissie zijn, bestaande uit ~iem (10) loden, met Secundi, die in twee (2) Sub.
Commiss~n zullen worden verdeeld
voor bet sehriftelijk deel van het Examen, en do ancZere voor hot mondelinge deal en do nit
oindelijke beslissing.
Elke Sub-Commissie zal uit 7 leden bestaan, zoodat vier (4) loden der Commissie tot beido Sub
Cornmissiën zullen behooren.
Deze Sub-Commissiën zullen verder in dit Reglement geuoemd worden :—
de Commissie van Onderzoek, en
do Commissie van Beslissing.
2. Ret onderzoek naar do wetensehappelijke bekwaamhoid wordt ingesteld doer do eorste dozer twee
Sub.Commissiën.
3. Dit Examon zal schriftelijk ziju, met inachtneming van do nader to maken bopalingen omtront do
Commissie van beslissing.
4. Aangezien toekomstige Studenten bet Matriculatie Examen eerst moeten afloggen, en dit Examen
do door ouze Kerk vereiscbte kennis van de Aardrijks- en Rekenkunde en Algebra onderstolt, zoo zullen
zij van een vernieuwd onderzoek in doze vakken vrijgesteld zijn, zoodat het af to nomen Examen in zich
slniten zal do andere vakken genoemd in Art. 154.
5. Examinatoren bepalen het getal merken voor hot gebeele Examon, en om daartoe to geraken, bet
getal dat voor elk yak zal gegeven worden, met inacbtneming van do volgendo bijzonderheden
a. Dat in hot Nederduitsob, Latijn, Grieksch, Hebreeuwsch, en do Bijbe’Lscho Geschiedenis (waar
onder begrepen is Bijbelsche Aardrijkskunde), eon vierde (~) van hot can elk dezer onderworpen tooge
kende getal morken, hot minimum zal ziju, waarmede ecu Candidaat in doze vakken kan worden toe
gelaten.
b. Dat in do overige vakken eon zese~?e (.~) zoodanig minimum zal zijn.
c. Dat, om met goed gevolg hot geheele Examen af to leggen do Candidaat minstens eon derde (~)
van bet maximum getal verkregen moot hebben.
6. Do Commissie van Onderzoek benoemt eon Moderamen nit haar midden, bestaando nit 3 loden,
voor bet ontvangen en beoordeelen der vragen van do versohillendo Examinatoren, die beantwoord moeten
worden.
7. Dit dod van hat Examen ml plaats vinden uiter]ijk in hot begin der maand September.
8. Hot Moleramen bepealt den tijd waarop, en de plaatseri waar dit zal gesohieden.
9. Waar de loden (van eene der tweo Commissiën) zelvon niet tegenwoordig kunnen zijn, stelt hot
Moderatnen een vertrouwden persoon aan, onder wiens praesidium hot Examen zal afgenomen worden,
en die gebonden zal zijn de papieren in do tegenwoordigheid der Candidaten en to openen en to vorze
gelen, en de gesloteno antwoorden der Candidaten, onmiddellijk na bet Examen, aan do verechillonde
Exarninatoron to zenden.
10. De nitsiag van bun onderzoek wordt door elk der Examinatoren ten spoedigsto aan den Voor.
zitter dor Commissie van Beslissing gezonden die, door vergelijking der uitkomsten to woten gekomen
zijnde. wolke Candidaten hot veroischte minimum merken verkregen hebben, aan dozen kennis geeft van
den dag en do plaats waarop zij voor do Commissio moeten verschijnen; on ann de anderen wier getal
merken niet minder dan eon vierde (~) is, hiervan bericht doet toel~omen, om hun do gelegenheid to
geven do Commissie to ontmoeten, on te zion of zij ook, onder do bijzondore omstandigheden, hioronder
besproken, kunnen toegelaten wordon.
11. Deze Commissie (van Beslissing) vergadert in do heift dor maand October, en houdt zich can
do volgondo bepalingen :—
a. Bevindt zij dat eon Candidaat bet bovenbepaalde minimum getal merken heeft verkregen, dan
doet zij onderzoek, nadat doze Candidaat voor haar verscbenen is, naar zijno godsvrucht, zijno persoon
lijke geschiktheid voor do heiligo bediening, en zijn zedelijk gedrag, en heeft bet recht, desvorkiezende,
zoodanig mondeling Exarnen van don Candidaat af to nemen, on daaraau mike waarde to hechton a1~
haar gooddunkt.
1,. Is zij met don nitsiag tevreden, dan laat zij horn tot do voortzetting zijuer studi~n can hot
Seminarium toe.

~;
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e. Is do uitslag van hot schriftelijk ezamem zoodanig, dat zij, op grond van hot vorkregon getal
nierken, en van hare bevindingen bij do ontmoeting van den Candidaat, hem niet, zonder meer, ale
Student toelaten kern, dan zal zij bet recht hebben oni to overwogon, of er ook bijzondero omstandig.
hedon zijn, waarom hij toch tot hot Senjinariam kon worden toegelaten. En ontdekt zij dat doze or
zijn, dan zal zij bet recht hebben, om doze omstandighedon ter toelating to dooa golden, mits do nitelag
van hot Examon bewezen heoft dat do Candidaut niet minder dan óin ‘nerds (~) van hot gehoele getal
meiken, zoowel als het voreisohte één vierde (i’) in do vijf (5) eerstgonoemde vakken hoofb verkregen.
d. Zij maakt hare eigene huishoudelijke bopalingen; en stelt do voorwaarden vast, wanronder zij do
Candidaten, die voor haar verschijnen, met inachtneming van do Rapporton der leden van do Conirnigsjo
van Ondorzook, toelaton za~ tot hot Theologisoh Seminarinixi; zij stelt ook haren Voorzitter en Scriba aen.
e. Zij zal bij elke Vergadoring dor Synode eon Rapport van haar work indionen.
12. Candidaten, die hot Intermodiair Examen van do Kaapsehe Univorsitoit hebben afgelegd,
zullen bij hot Admissie Examen bovrijd zijn van eon onderzoek in alle vakken die met do Mathesis en hot
Engelsch in verband staan.
13. Hot work bij bet Admissie Examen op to geven za’l, wat do Latijnsche en G-riekscho schnijvers
betreft, in zich sluiten die schrijvers die voor hot Intermodiair Examen van dat jaar genoomd ziju.
14. Wotsartikelen, die met bovenstaando bepalingen in strijd zijn, worden geroyeerd. terwiji die
blijven die ter aanvulling of vorduidelijking daarvan strekken, welk oen en ander aan do Redactie van
den Actuarius wordon overgelaten.
Uwe Commissie,
J. H. HOFMEIJR,
A. J. L. HOFMEIJR,
G. VANDE WALL,
A. D. LUCKHOFF,
J. J. KOTZE, G.SN.,
D. J. PIENAAR,
CHS. J. S. MULLER,
ANDREW MCGREGOR,
S. HOFMEIJR.

Met het oog op de werkzaamheden van het opterichten Kerkelijk Kantoor
worcit besloten, dat de Wetsartik~len, die betrekking hebben op Fondsen, zoodra
deze door het Kantoor worden beheerd, van geene kracht zullen zijn; en dat de
Mocleratuur terstonci kennis zal geven hoedanig de wijziging der aldus krachteloos
geworden Wetten zijn zal.
De volgende benoemingen hebben flu plaats :—
~ooto~p~rne~ en Bun.
Als Thesaurier der Commissie over het Doofstommen en Blinden Instituut,
Oud.-Ouderling F. Conrad.ie, van Worcester.
Deputatienaar Trans.
Als Deputatie naar de Transvaal en Natal, Di. Muller en Albertijn.
vaal, enz.
Zending Commissie.
Als Lid cler l3innenlandsche Zenthng Commissie, in plaats van Professor de
Vos, Ds. de Wet.
Huwelijksordonnantie
Eene vraag, door Ds. Moorrees bij eene der zittingen ingeleverd, wordt bevan De Mist.
sproken, ten gevolge waarvan besloten worclt: “Aan de Commissie, benoemd in
zake Gouvernements toelage tot Pensioen, optedragen stappen te nemen, ten einde
uittevinden in hoeverre dc bepalingen van de Huwelijksordonnautie van Dc Mist
nog van kraeht zijn.”
Nos. 187, 188 en 189 van het Ontwerp word.en besproken.
Na het bekomen. van eenige inlichtingen verklaarde de Afgevaardigd.e van
Graaff-Reinet zich daarmede tevreden.
~rij~ Protestantsche
Op de vraag in 190 vervat, “of Leden der Vrije Protestautsche Kerk als
Doopgetuigen kunnen worden aangenolnen,” antwoordt de Vergadering NEEN.
Eerkelijk

Kantoor.
van Wets.
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Naar aanleiding van eenige mededeelingen aangaancle het bekorten van Gou
vernements toelagen aan Scholen, geeft Dr. Hofineijr kennis, dat hij op morgen
eon voorstel in verband met deze zaak indlienen zaL
Afwezig zijn geweest d.e Preclikanten van Somerset West, Beaufort West,
Riebeek West, Barkly en Kitnberley, en de Ouderling van Zwartland..
De Kiadnotulen worden gelezen, waarna het dankgebed gedaan wordt door
den Ouderling van Venterstad.

DERTIGSTE

ZITTING.

Din~dafl, den 20o~ten Novernlier 1883.

I
I

Es. Hauman doet het gebed.
Daar eenige punten, betreffencle het Preclikanten. Weduwen Ponds, besproken Predika~itcn Woinw.
moeten wordon, en volgens Wet alleen do Predikanten hierover stemmen kunnen, en Fon S.
zijn deze alloen, volgens gisteren geni.aakte afspraak, tegenwoordig, terwiji de Ouder
lingen later ter Vergaclering verschijnen, en de Notulen eerst dan gelezen zutlien
worden.
Do Vergadering besluit het Rapport der Commissie over het Ponds tot do
vo~gende Synodo to later overstaan, en dat IV: 108 en 14~2 insgelijks eerst dan
behandeld. zullen worden.
IV: 130 wordt door Es. Steijtler, met verlof der Vergadering, tei~uggetrokken.
De Vergadering besluit haren hartelijken dank to betuigen aan den hoer Elliott
voor zijne belarigelooze d.iensten, door hot opstellen van meer dan een Rapport in
het be~1ang van dit Ponds, aan de Kerk bewezen.
Voorts wordt besloten, dat de Commissie over d.it Fonds zal blijven bestaan,
terwiji hot haar opgedragen blijft den hoer Elliott verder to raadplegen, en ale in
het belang van het Fonds noodige veranderin&~en voortestellen.
Es. Steijtler, de Qwestor van het Ponds, brengt do vraa~ ter sprake, op welke
Predikanten do Wetsverandering orntrent het jaarlijks botalen van £5 contributie
penningen moot toegepast worden.
Do Vergadering besluit doze vraag aan eene Commissie toetevertrouwen, die
den Qu~estor haar antwoord. bekend stellen zal, om horn tot een richtsnoer te wezen
tot de volgende Synocle.
Als Leden der Commissie worden benoemd. de Qu~stor Synod.i, do Actuarius
en do Scriba, terwijl tevens aan Dr. Roux, in. naam der Synod.e, vorzocht zal
worden, deze Commissie met zijnen raad to diorien.
Nu wordt behandeld het op gisteren uitgesteldo punt van den brief uit de
Kerk van
Transvaal.

Eaarop antwoordt
do Vergadering:
Synode dezedovraag
zal kunnen
~ beantwoordon
eorst nadat
beslist is, op “Dat
welko devoorwaardon
vereeniging
zal
~ plaats hebben.”
Do Ouderlingon verschijnen tor Vergadering, waarna do Notulen der zitting
van gisteren worden goedgokeurd. en onderteekend.
De Assessor spreekt, naar aanleiding van een punt in hot Rapport, door hem
als Ex-~Moderator ingediend, over cle noodzakelijkheid van pogingen om het on
noodig loopen van Zondagstr~inen zooveel mogelijk tegen to gaan.

Zondagstreinen,
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De Vergadering besluit eene Commissie te benoemen, aan welke het opge~
dragen zal zijn hierop een wakend. oog te houden, en het noodige te doen.
Deze Commissie zal bestaan uit Di. Steijtler, Strasheim en Rabie.
Dr. Hofmeijr dient het volgende voorstel in, dat zoncler cliscussie aangenomen
worcit: “De Synode, met leedwezen vern~’men hebbendedat de Regeering begounen
is om op zulk eene wijze bezuiniging toe te passen op het Departement van Onder
wijs, dat deze zaak noociwendig en ernstig daardoor zal moeten lijden, drukke het
als baar gevoelen uit, dat de zaak van Onderwijs en Opvoecling de laatste ijehoort
te zijn waarop bezuiniging moet worden toegepast, en stelle eene Commissie aan,
om, in naam cler Synode, bij de Regeei~ing dit onderwerp met alien ernst te behar
tigen.”
Do Loden der Opvoedings Comrnissie worden. tot deze Commissie benoemd.
u~a~aa~
Do Vergadering besluit, dat voor de Leden der Deputatie naar de Transvaa].
eu Natal eene som van niet meer dan £100 voor reiskosten ter beschikking gesteld
zal worden; en voor die naar den Vrijstaat £50.
“Dc Christen.”
Ret Rapport der Commissie over Dc Ckri$len wordt gelezen.
Met eenparige stemmen besluit do Vergadering. dat dit weekblad voortaan zal
uitgegeven worden in naam en voor rekening van d.e Synode.
Voorts: daI eene Commissie zal aangesteld worden, aan welke opgedragen
wordt voor de uitgave stappen te nemen, het noodige te doen om het góedkooper
te maken, en voor eene Redactie te zorgen, totdat het Kerkelijk Kantoor hot
ijestier van dit blaci overneemt.
Als Commissie worden benoemd. Dr. Kotz~, Di. Steijtler en Strasheim, terwiji
Professoren Marais en Dc Vos verzocht worden medeleclen er van te zijn.
Vertegenwoordiging
Dc volgende benoemingen bebben nog plaats :—Als Commissie cm de Kerk te
vertegenwoordigen, Ds. Neethling, Sr., de Actuarius en Dr. Kotzé. Als Commissie
voor Zuurbraak, Dr. Hofmeijr, en Di. McGregor en Daneel.
Smiting dec volgende
Ds. A. A. Louw wordt aangesteld om de volgende Synode to sluiten, en als
~yuode,
zijn Seoundus Dr. Kotze.
Dank can PenningAnn den Penningrneester der Zending, Ds. Neethling, Sr., die zijn ontsiag
weester dcc Zending. op zijn verzoek heeft gekregen~ wordt de dank der Vergaderiug toegebracht, voor
de trouwe diensten, door hem zoo vele jaren lang, in doze hoedanigheid, aan de
Kerk en do hecriijke Zcndiugzaak bewezen.
Dc. T, McCarter.
Wordt gelezen een brief van Ps. T. McCarter, verzoekende om eene toelage
nit hot Predikanten Pensioen Ponds, waaraan de Gemeente Caivinia, tijdens zijne
ambtsbcdicning geen deel bad.
Tot leedwezen der Vergadering kan zij dit verzoek niet inwilhigen, als zijnde
in strijcl met do Wet.
Pscdd. Povsioenfonds,
Aan do Synodale Commissie wordt opgedragen op nieuw do aanzoeken van do
0 emeenten Petrusville, Molteno- ~terkstroom en Barrydaie tot verlaging van classi
ficatie vooor het Predikanten Pensioen Ponds in overweging te nemen.
Op voorstel van den Qu~estor Synodi word.t besloten den Scriba eon geschenk
van £20 nit do Synodale Kas to geven; en op voorstel van Ds. W. Murray, den
Assistent Scriba cone gratificatie van £12 lOs. aantebieden, voor zijne aan do
V orgadering bewezcne diensten.

Opvoeding en Ondev~

87
Voorts wordt besloten dat de volgend.e Synode over drie jaren, d.i. in 1886, zal
worden gehouden, en wel te Kaapstad.
Op voorstel van den Scriba wordt de dank der Vergadering toegebracht aan.
den Kerkeraad. en Gemeente van Kaapstad, voor het gebruik van de Groote Kerk,
en andere dliensten door hen aan de Synode bewezen.
Te 12 ure beeft de pleohtige openbare sluiting plaats, Nj welke gelegenheid sluating dor
Ds. Muller, van den kansel, eene gepaste rede uitspreekt, naar aanleiding van
Hand. 20 vs. 28.
Nadat de Voorzitter nog een hartelijk woorci had gesproken, acljourneert de
Vergadering tot 3 ure, tot het resumeeren der Notulen.
Te 3 ure worden de Notulen gelezen en onderteekend, nadat de dank der Ver
gadering, op voorstel van den Actuarius, den Moderator was betuigd voor de wijze
waarop hij de Vergadering heeft geleid.
ANDREW MURRAY, Mod. Synodi.
G. VANDEWALL, Assessor.
J. H. HOFMELIR, Scriba,

Synode.
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I.—KERKELIJIc BESTUUR.
A. SYNODE.
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LEERAAR EN KERKERAAD,
n. STICETING EN GRENSSCHEIDING.
c. TUCHT,
D. LIDMAATSCHAP.
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B.
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RET SEMINARIE.
DE NORMAALSCHOOL.
SCHOOL.
EXAMINA.

III.—ZENDING.
A. ATJGEMEEN.
B. BE BINNENLANBSCHE ZENDING.
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ONTWERP
Van

em “AAL~IWJZING” naar Art. 65, door do PERMANENTE C0MMISSIE VAN ORDE,
aan do Hoog-Eerwaarde Synode van hot jaar 1883 voorgelegd.
Wij hebben do eer aantebevelen dat, nadat do bij do wet bopaaldo stappen (.~.rt. 66, a.b c.ct~)
zullon ziju gedaan, do volgendo orde bij do werkzaamheden worde in acht genomon:
“AANBEVELING,

PRELIMINARIeN

L Do volgendo C0MMIS5IëN worden gekozon on haar opgedragen het Rapport, of do Beschrij
vingspunten on Memori~n onder haren naam opgegeven, in overweging te nemen, en
gereed to zija haar besluit op elk derzolven, op den tiid, waarop zlj voor do Vergadoriog
in do hieronder bepaaldo orde worden opgebracht, haar bekend to maken en do toe
lichtingon to geven, welke nooodig zijn~:
1. C0MMISSIE TOT DEN HERDERLIJKEN BRIEF.
2. RECHT000MMISSIE :—
Rapport van do Commissie voor do Ordonnatie, Nos. 170—175.
3. Coi~IivnssIE VOOR HET THE0L0GISCH SEM1NARIE:
Rapport van do Curatoren.
Rapport van do Commissie van Examinatoren tot den Heiligen Dienst.
Rapport van do Commissie tot hot Admissie Examen.
Rapport van do Commissio tot ondersteuning van aspirant Evangeliedienaren.
Rapport van do Commissie tot logitimatie van Predikanten voor den Vrijstaat,
(acta pag. 47), Nos. 71 tot 82 en 96.
4. Co~uissiE OVER DE NORMAAL SCHOOL:
Rapport van do Curatoren der Normaal School.
Rapport von den Rector, I~os. 83—85.
5, Coi~sMissiE OVER DE ZENDING:
Rapport van de Binnen- en Buitenlandsche Commissi~n.
Rapport en Boeken van den Penniugmeester.
Rapport van do Commissio voor do Zending onder Israel.
Rapport van do Commissie voor do Opleiding van Zendelingen. Zie acta pag. 70,
Nos. 98 en 99.
6. CoI4iMIssIE OVER HET ScHooLwzzEic:
Rapport van do Commissie van Opvoeding en Onderwijs.
Rapport van do Commissie van Doofstommen en Blinden. Acta pag. 64. Nos,
86—93.
7. Coi~nssiz OVER DE VOORGESTELDE VERANDERINGEN iN DE WET:
Rapport van do Commissie van Rovisie, Nos. 101—137.
2. Wij submitteeren dat, ten einde dozer Commissign gelegenheid to geven hot hoar opge
dragen werk behoorlijk en tijdig afgedaan to hebben, aismedo hot noodige weggaan en
terugkeeren naar de naburigo Gemeenten zonder nadeel voor do bezighedea to doen zijn,
or geene Zitting des Zaterdags plaats hebbe, die van Maandag ten 10.30 v.m,, en die
van do overige dagen ten 9 v.m. beginnen en om 3 n.m. cindigon met eeno kleine pauze
van eon half uur.
3. Wij stellen voor dat het Broederlijk Onderhoud geregeld elken Woonedag vcormiddag
plaats hebbe, maar ten eersten male op Dondordag morgen, den l2den October. Ter
regeling van d~t onderhoud leggen wij eon schema voor uw floog-Eerw. Vergadering.
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4. Do Rapporten worden gelezon, wanneer do zakon, waarop zij dienen door do Ver~
gadoring naar volgend schema worden behandold.
5. Do Permanento Commissiëu wordon telkens, wanneer do zakon welke zij to behartigen
hebbon, afgehandeld zija, gekozon of aangevuld.
6. In den ioop der tweedo wook van do Zitting wordt do Oonamissio van Rationarii benoemd.
7. Do Besohrijvingspunten worden daarna onder do volgende Hoofden bohaudeld :~
I. KERKELIJK BES~UUR.
SYNODE :—
Rapport van do Moderatuur;
Rapport van den Scriba Synodi
Rapport van don Actuarius;
Rapport der Synodalo Commissie.
1. Do ondergeteekondo verzoekt van zijne betrekking ala Actuarius Synodi ontslagen to mogen
worden.
A. D. Lückhnff.
2. Do Synode bepale hoedanige voorstellen volgons Art. 64 aan do Synodo kunnon opgezonden
worden. Beschrijvingspunten, welko strikvragon, algemeono vragen zondor spocialo govallen op to
noemen, of zijdolingsche klaehteu inhouden, worden niet ontvankelijk verklaard.
Predikan~ van Lady Grey.
3. Aan Art, 64, § 1, wordo toegevoegd, na hot woord Predikanton: naar do Synodo afgevaar
digde Ouderlingen.
In dezelfdo paragruaf words in plaats van do woorden : “nan den Scriba Synodi zijn tooge~
zonden “—gesteld : door
ontvangen.
Soriba Synocli.
4. Art. 354 worde aldus veranderd:
(2~ “ Daggelden voor Lee/en der Synodale Vergadering.”
(3) “Beiskosten c/er Leden naar do .&yñodale Vergadering.”
b. “ Buitengewone bijeenkomaten “ worde veranderd in buitengewone Synodale Vergaderingen.
Predilcant van Goudinie,
5. In Art. 355 worde “Synodale” vóór “vergaderingen” gevoegd.
Fred/kant van Goudinie.
6. In eene der eerste zittingen benoemo do Synodo eeno Commissie cm do rekeningen der leden
voor reis- en verblijfaelden uit to maken, ten einde ze, vóór de uitbetaling, den Moderator ter tee~
kening voor to leggen.
iS’criba Synodi.
7. Dc Synode benoeme eene Commissie om de afstanden to bepalen, die bij de berekening van
do reisgelden der loden gelden zullen.
&riba Synocil.
8. Verandering van het Reglement voor do Synodale Commissie, ten einde haar te veroorlo
yen zekere zaken bij rondschrijving to behandelen, waartoe in do laatste Synode besloten, mnar
waaraan niets gedaan is, (Acts, pag. 23.)
&riba iS! ynodi.
A.

~.

9. Be Synodo stelle den Ssten November vast voor do pleebtige sluiting der Vergadering.
Fred/kant van Oudishoorn.
B.

Riuo:—

10. Dat do Ringabesturen bij eene Zitting der Synode Rapport doen zullen van hot getal leden
waarmede elks Kerkeraad vermeerderd is. (Acta, peg. 16.)
Door do ~aatsto iS’ynoc?e.
11. Do Gemeenten van Middelburg en Murraysburg worden gevoegd bij den Ring van Grauff
Reinet.
Korl.ceraad van Aberdeen.
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12. De Synode neme in gunstige ovorweging do wenseholijkhoid oin de gemeente CALEDON,
van wego bare ligging, weder tot den Ring van Swellendam to voegen. Ring van Swollen dam.
13. Bapporten der CommissiSu uit do versehilleude Ringen—mot uitmndering van die van
Athanie en Burgersdorp, die reeds do haren hebben ingoleverd—oTntreflt de gapingen in de af~
schriften der versohillende Registers in het Archief (Acta, 1889, pag. 11).
,5~criba Synodi.
14. Met het oog op Art, 12, (12) worde onderzook gedaan near hot gebruik dci’ versehillende
Ringsvergaderingen aangaande het benoemen van Ringscommissiëfl, Commissiëa tot vermeerdering
van Gemeenten, Consulenten, Inspoctoren van Onderwijs en Zeuding, ens., met hot doel orn eeu
vormigheid van handeling to bewerken,
Predikan~ van Lady arey.
15. Heeft do Ring hot recht de bewoners van eene 1ijnp~aats te dwingon waar to sorteeren,
indien die bewoners bij de vastotelling der lijn vrijgelaten worden to kiezen onder welke gemeente
zij sorteeren willen ; en heeft do Ring hot recht ecu dienstdoend Korkeraadslid, op zoodanige
lijnplaats wonende, uit zijn dienstwerk te soborsen, terwiji hij dient in do plaats zijner verkieziog,
en heeft eon Kerkeraad hot recbt aan do bewoners van zoodanige Iijnplaats cortifleaten van lidtnaat
sobap te weigeren near do plaats hunner verkiezing ~
Kerkeraad van .Maraisburçj.
16, In Artt, 244 en 282 worde do schijnstrijdigheid opgeheven door in 244, aan het einde, als
alinea to voegen: “Bij een Ring wordt nochtans behoudens Art. 282 gehandeld.”
Rerste Predikant van Kaaps tad.

17. Art. 50 luid~ aldus: “Bij o&e gewone
bezorgd do geloqfsbrief van den afge
vaardigde naar de Ringsvergadering en zijuen secundus; en voorts do stukken genoemd in Art. 16.”
Derde Predikant van Kaapstad.
.

.

.

18. Art. 51 § 2 worde aldus voranderd: “Be Ring sal alle stukken nauwkeurig doen nazien,
en, waar er é~n of meer derzelve ontbreken, do betaling der reiskoston can die Leeraars en afge
vaardigden, bij wie hot verzuim ligt, uitstellen, totdat hot ontbrekende den Scriba en Qu~nstor sal
zijn ter hand gesteld.”
Derde .Predikant van Kaapstad.
19. Be Synode verkiare, of volgens Art. 37, paragraaf 2, de Voorzitter hot recht heeft om
cone Buitengowone Ringsvergadering to beleggen, sonder advies en toestemming der Rings
commissie?
Derde Predikant ~san Kaapstad.
20. Pag. 117—Art, 346—De woorden: “wanneer hij van elders gekomen is,” worden weg
gelaten.
.Predikant yam Stel?enbosch.
21. Be Synode bepale dat do afsehriften (Art. 50, c) worden gemaakt tot 30 Juni, in stede
van tot 30 September, en dat de geldelijke verantwoording voor Synodale en andere fondsen
geschiede tot op denzelfdea datum, te weten bet chide van bet half jaar.
Ring van Graa,ff-Retnet.
(Zie Ghristen, 10 November 1882).
22. Be Synode bepale, dat voortaan do bevestiging van Candidaten (Art. 343) geschiede door
niet niindor dan drie Predikauton, leden van den Ring, in weiks ressort de bevestiging plaats
vindt.
Predilcant van Oj~dtshoorn.
23. Art. 356 (toovoegsel) hide aldus: “Kerkeraden worden verzoeht voortaan voor het ver
veer hunner afgevaardigen naar do Ringsvergaderingon te zorgen; en do Kerkeraad der Gemeerite,
alwaar do Ring vergadert, wordt verzoeht voor bet logies der Ringsleden gedurende de sitting
te zorgen.”
Predikant van Goudinie.
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c.

GEMEEI.~TE

:—

a. Leeraar en Kerkeraad:
24. Do Sycode bepale, dat in Gemeenten, die zuiks begeeren, do verkiozing van Predikantea
en Kerkeraadsleden gesehieden zal door afgevaardigden, uit do versohillende wijken, waaria zoo~
danige Gemeenten verdeeld sullen worden, zullende doze afgevaardigden, vier voor elke wijk, om
do v~jfjaren gekozen worden door de niet gecensureerde loden der Geineente, op eene daartoe in do
wijken belegde vergadering onder voorzitterschap van den Leeraar. Alloen af~evaardigden nit do
wijken hebben recht van stemmen, en zijn verkiesbaar voor Kerkeraadsledeu.
Wordt dit beginsel goedgekeurd, dan worde or cone Commissie benoemd, om ecu reglement in
dien sin op to stellen, en ter overweging aan de Synode voor to leggen,
Predi/iant van George.
25, Ten eindo bet getal stemgerechtigden b~j de verkiezing van Leeraren, Ouderlingen en
Diakenen sneller te doen toenemen, dan viol geechieden han, ale per Art. 23 van “liepalingen e~i
Aanbevelingen,” door “zooveel mogelijis nieuwe Kerkerandsieden te kiezen,” zoo verleene do
bog Eerwaarde Synode aan al de versehillende Geconibineerdo L’erkvergaderingen der N. (A
Rerk do volmacht ter gelegenheid harer jaarlijksche vergaderingen tot hot kiezen ~un Kerksraads~
leden, bij volstrekte meerderheid der tegenwoordig zijude stemgerechtigden, met gesloten stem’
briefjes slechts aan zoovelen der ongecensureerdo niansleden, die den ouderdom van 25 jaron hebbon
bereikt, en bij haar bekend staan
1. Ale do leer der Kerk toegedaan, en onborispelijk van wandel;
2. Die den openbaren Godsdienst naarstig bijwonen, en can hot Heiligo Avondmaal dccl
nemen; en
~3. Door hunne geldelijke bijdragen, ale anderszins toonen in den bloei der Kerk belang to stellen;
bet recht van stemmen bij do verkiezingen van Leeraren, Ouderlingea en Diakenen usa te bieden,
En do namen der zoodanigen, die zich dose aanbieding laten welgevailen, op eon daartoe door den
Kerkeraad expresselijk geformeerd Register to doen aanteekenen, ofschoon zij nooit ale Kerkernads.
leden hebben gediend.
De stemming geschiedt op do volgendo wijze:
Er wordt eene nominatielijst gevormd. Daartoe sal elke stemgereohtigclo zoovele namen van
ongecensureerde lidmaten kunnen plaatsen ale bij hem bekend staan can de bovengenoemde ver~
eischten te beantwoorden. Doze nominatielijst, die aan geen zuiveringsproces ondevworpen is, ge~
vorad zijnde, leest do Soriba do namen daarop voor, en geeft aan elken stemgerechtigde do gele~
heid zoovelo to schrijven, ale hem goeddunkt. Die do volstrekte meerderheid van stemmen op
zich beeft vereonigd is gekozen :—Aan wien do Scriba, zonder tijdverzuim, sulks mededeolt, met ver
sock cm, indien hij zich do aanbieding laat welgevallen, den Kerkeraad binnen ééno maand hiervan
te verwittigen, daar hij anderszius sal beschouwd worden van hot hem aangeboden recht afstaud
gedaan to hebben.
Bij aldien do H. E. Synode goedvindt dit Beschrijvingspunt aan to nemen, dan wordo aan
Art. 14 (s), a toegevoegd :—“ En tevens al de ongecensureerde mansleden der gemeente aan wie
door do Gecombirieerde Kerkeraadsvergadering der Parochie, waartoe zij behooren, overeonkomstig
Art.—het recbt van stemmen bij do verkiezing van Predikanten, Ouderlingen en Diakenen is
toegekend, ofschoon zij nooit ale Kerkeraadsleden hebben gediend.
.Kerlieraad ‘van Kaapeiad.
26. Het oude Wets Artikel, No. 45, worde weder onder do Kerkelijke wetten opgenomon, t.w.:
“Geen Leeraar sal, vooral op den dag des Heeren, in do gemeento van eenen anderen prediken,
tenzij met kennisgeving can den Leeraar dier genteente, of, bij zijno afwezigheid, aan den Kerke
read, en penningen bij die gelegenheid gecollecteerd wordende, sullen worden overgemaakt san do
kerkekas van zoodanigo gemeente; doch aanschrijving ontvangendo om daarin niet voort to gacu,
sal bij die aanschrijving moeten gehoorzamen.”
“Zoowel met betrekking tot leeraren onzer kerk, ale ook van andere kerkgenootschappen,
worde hot, ingeval do leoraar iemand anders voor zich wil laten prediken,” ens. (met do aanmer~
king can den voet der bladzijde er bij.)
Preclikani ‘van Tar1~as1acl.
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27. Hot words door do Hoog-Eerw. Bynode vastgesteld, dat eon gevestigde Loeraar onzer Kerk
niet dan na eon vorblijf van vier (4) jaren in zijne gomeonto, gorokend van den dag zijner bovesti
ging, naar elders binnen do Kolonio boroopbaar zijn zal.
Kerkeraacl van S’te~jnsburg.
28. Do Synodo stelle eono Commissie ean, die voor vacanto Gemeenton, onder do volgende
bepalingen, zorgen zal
1. Do Consulent van cone vacanto Gomeento, waar hij meont dat hulp dringend noodig is, zal
bij genoomde Commissie om hulp nauzook doen, wordonde hot altijd good verstaan, dat do Kerke
mad der Gomoento om do gevraagdo huip verlangt, en goreoci is ails roiskoston to dragon.
Do Commissie zal bosluiten of do beboofto dringond gonoeg is, al dan niot,
2, Waar de Commissio hot noodig acht huip to verleonon, heeft zij hot recht om met oenigen
Predikant, die niot minder dan eon jaar in zijne Gomeento gestaan heeft, to ondorhandelen, ten
eindo hem voor don tijd van eeno maand in hot jaar uaar zoodanige vacante Gemeente af to vaar
digon, om aldaar den Predikdienst en hot Herdorlijk work waar to nemen. Goon Prodikant zal moor
dan eenmaal in het jaar door do Commissio kunnon worden afgevaardigd.
3. Do Commissio zal zorg dragen dat zoodanigo Looraar on do Consuient der vacante Gernoento
niet to gelijkortijd in do Gomeente werkzaam zullen zijn.
4. Van do vacanto Gemeonte zal niot verwacht worden eenige bijdrago tot bozoldiging van don
Leeraar, die tijdolijk in haar midden het flerderswerk waarneomt.
Predikan~ van Kimberley.
29. Memorie van 52 Lidmaten der Ned, Geref. Gemeonte to Lady Grey—” dat do Synode in
gunstige overweging nemo den staat tussehen den Loerear en do gemeente,” “daar thans cone go~
meento hot mocht niet hooft eenen Leeraar to bedankon of to ontslaan van zijn iverk,” terwiji “do
Leeraar hot reoht heeft to oenigor tijd, zondor toespraak of toestomming dor gemoente.”
30. Hoeft eon Loeraar van ons Kerkgonootschap, die zijne betrekking als Leeraar coner go
meonto heeft neêrgolegd, recht tot stemmon in Gecombinoerde Korkoraadsvergaderingen?
Predikan~ van Taricastad.
31. In Artt. 44 en 50 overal achter hot woord weduwen do woordon: EN PREDIKANTEN PEN
in to lassohon.
Quaestar van het Fred. Pens. Fonds.
32. Pag. 108—Art. 308 luide aldus: “Eerie vacature bestaat waar or in eons gemeente geen
leernar of net hot voile getal leeraren is, en ontstaat door do niouwe stichting, hot overlijdon, enz.”
Predikant van ,S€ellenbosch.
SIORN

33. Pag. 108—Art. 312 luide aldus: “Bij hot ontstaan eener vacaturo, geeft do Kerkeraad, enz.”
Predikan~ van 2~ellenbosch.
34. Pag. 111—Art. 322, § 2, wordo aldus veranderd: “Doze vergadoring wordt saamgeroepen
door afkondiging op Drie achtereenvolgende Zondagen bij do openbare godsdienstoofening; en do
beroeping geschiedt naar Art, 12: 10.”

Predikant van Stellenboseh.

35. Om bet Kerkelijk toezicht over do Gemeente, do opvoeding en hot onderwija der jeugd,
en do verzorging der armen beter to kunnen bohartigon, is hot noodzakelijk dat do Gomeenten
onzer Kerk in wij ken, net minder den zes (6) in getal, vordeeld en dat er voor elke wijk ~én On
derling en één Diaken gekozen worden,
Art. 14, 1 words derhalve aldus gowijzigd : “Do Korke
raad zal bestaan uit minstens eon Prodikant, hetzij gewoon Leeraar of Consulont der Gemoente, en
even zoovele Ouderlingen en Diakenen als or wijken in de Gemeento ziju.”
Wetsartikelen hierop betrekking hebbende worden dienovereonkonistig gewijzigd, en aan Art.
18 toegevoegd : “Zakon van Kerkelijke tucht worden door den Predikant en do Ouderlingon, on
die, rakende do alimentatie der armen, door den Predikant on do Diakenen in behandeling gouo~ en.”
Predikani van George.
36. Mag eon Korkeraad, volgens Art. 28, do bepallag makon, dat doop-, aanneming of trouw
gelden in do gomeente nets zijn ? Zoo noon, dan gove do Synode san Kerkeraden het recht, des~
verkiezeude, do betaling van doop-, of aanneming-, of trouwgelden af to schaffen.
Kerkeraad van Colesberg.
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37. Is eon Kerkeraad verplicht van eon lid dor Kerk, woonachtig binnen het bereik der gena
demiddelen zonder or echter gebruik van to maken, eon lidmaatsbewijs, dat hij drio of zeven jaren
na z~jn komst in do Gemoente inlevert, aan to nemen on hem tot zijue vroegero voorrechten toe te
laten?
Predikant van Zwart?and.
38. Aan Art. 133 wordo toegevoegd : “Personen, die loden der Kerk wonsoh~on to worden,
sullen verplicht zijn ann Leeraren, die sulks versoeken, hunne Doopeedels to vertoonen, ten einde
te bewijzen dat zij den vereischten ouderdom hebbon bereikt.”
Predi1can~ van Aliwai Noorcf.
89. Doopeedels, voor bovengemold doel aangevraagd: zullen gratis worden verleend.
Predika2~t van .Aliwa~ Noord.
40. lemand, lid van ouze Kerk zijnde, woonachtig in eene andere gemeente, die klachten heeft
tegen den Kerkeraad der gomoonte tot welko hij niet behoort—bij welk lichaam moest hij eerst zijne
klachten indienen l~’
.Predikant van TarkastacZ.
41. Be Synode make hot verplichtend, dat iedere Kerkeraad zorgo dat or voor elke 50 lidmaten
ten ininste lOs. bijgedragon wordt voor do verschillende speciale collecten door do Synode bepanid.
Eerkeraacl van Colesberg.
42. Do Synode nemo in herziening dat gedeelto van hot Formulier ter Bevestiging van Kerke
raadsleden, dat betrokking heeft op do DIAKEnEN.
Predikant van Willowmore.
43. Bij Art. 14 (5) wordo gevoegd: “Hieronder zijn do Leeraren als Kerkeraadsleclon niet
begrepen.”
Kerkeraacl van Kcbapstad.
44. Er worde door do Synodo vastgesteld in do Korkwetton wat do kleederdracht zal zijn van
Ouderlingen en Diakonen in hun dienstwerk.
Kerkeraacl ‘van Jlfaraisburg.
45. Vraag 23 pag. $1 worde aldus voranderd: “Heeft do Kerkeraad gezorgd voor eene toe..
reikende bozoldiging on behoorlijke woniug voor den Predikant; wordt do bezoldiging don Predi.
kant geregeld, naar den beroopsbrief of naar ovoreenkomst uitbetaald 1~”
Predikant van Stellenbosch.
b. &iehting en Grensscheiding:
46. Moeten gemaakto grenssehoidingen ter approbatie nan het Gouvernement of aan don Ring
voorgodragen wordon? Art. 148.
Preclikant van Tarkas~ad.
47. Do Evangoliebediening van den Eorw. hear W. Dower, onder do loden onzer kerk in
Griqualand Oost, worde van wego onze kork orkend; on zoo mogelijk wordo or aldaar eene afzon.
derlijke Gemeente gesticht.
Gommissie van den Ring van Burgersdorp.
48, Be grensechoiding tusschen do Gemeenten Colesberg en Ventersburg worde, volgens hot
besluit van don Ring van Burgeredorp, in revisie gobracht.
Jlerkeraad van Oolesberg.
49. Dear vole nieuw gestichte gemeonton lang hordorloos blijven van wego hot ongenoegzame
getal loeraars onzer kerk; daar in sommigo groote gemeonten door hare Ieeraars en kerkoraden
huip wordt verlangd, zonder dat in die behoefto kan warden voorzien; daar hot dikwijls gebeurt
dat opengovalleno standplaatsen eon goruimen tijd vacant blijven; on daar alzoo vole gemeenten
onzer kerk ornetig nadool lij den, en one kerkgenootschap zich om die reden niet naar eisch kan
ontwikkelon en ann zijue hooge roeping ken voldoon :—Zoo neme do Synodo maatrogelon, om op
eene of andere wijzo in dozen nood to holpon voorsien.
Predikant van Mon tagu,
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50. Be Synode neme stappen tot de betore voorziening in de geestolijke behoeften van de loden
onzer Kerk in vacante Gemeenten, vooral daar, waar onze Kerk door eeno langdurige vacature
gevaar loopt vele van hare loden te verliezen.

Kerkeraad van Vt~ Toit’s Pan.

51. Do greossoheiding tussehen de gemeenten Porterville en Tulbagh, en Porterville en Piquet~
berg wordo door eeno onpartijdige Commissie beoordeeld en veranderd.

Kerkeraad van Porterville.

52. Yersoek van den Kerkeraad van Laing’s Town, om den naam dier gernoente in dien van
Laingsburg te veranderen,

W, Robertson, Cons~lent van Laing’s Town.

53. Verzoek van den hoer H. Potgieter, woonachtig op do plaats Limericks, in do genleente
Calitzdorp, oni vergunning tot het genot zijner Kerkelijko voorrechten to Oudtshoorn.
54. Memorie van J. H. Strijdom, woonaehtig op Eruisrivier, Cango, gomeente Calitzdorp, otn
met zijn huisgezin en zijne kinderen onder do gemeonto Oudtshoorn to mogen sorteeren.
55. Verzoek van 3. H. Strijdom en 11 andere kindoren en kleinkindoren van 0. 3. Strijdom,
woonachtig op do plaats Kruisriver, Oango, binnen do grenzen der gemeente Calitzdorp, dat hot
bun toegelaten mocht worden hunno korkolijko voorreohten, golilk vroegor, to Oudtshoora to go
nieten.
e. Tueht :—
Rapport van de Algemeone Matighoids Commissie (Acta p. 51.)
56. Be Hong Eerw. Synode spreke hear oordeel nit over hot gedrag der ouders, behoorende aan
onze Kerk, die hunne kinderen naar Roomscho en half.Roomsche Scholen zenden.

Preclikant van ZwarUand.

57. Onbekende leden uit andere Gomeenten sullen niet hot recht hebben het Heilig Avond.~
maal to vieren, zonder schriftelijk vorlof van don leeraar, of bij diens afwezigheid van eon Ouder
hag hunnor Oemeente.
Kerkeraad van PetrusviUe.
58. Wanneer een persoon gehuwd is met do half-zuster van eon ander, kunnen zij als swagers
besehouwd wordon?
Ring van Beau,fort.
59. Hot wordo aan de Synodalo Commissie opgedragen om, bij wijze van eerbiedigo Petitie,
de stem der Kerk to doen hooren togen do veranderiug in do Wet op Draukliconti~n, waardoor do
Regeering openlijk vorklaard heeft, bij bet voordragon van do Begrootingon, dat zij eeno grooto
vermeerdoring in ‘a lands inkomsten hoopt te brengen.

Preclikant van Owftshoorn.

60. Do Synode overwege wet door haar kan gedean worden ter bestrijding van do verwoos
tende zondo der dronkenschap, en neme maatregelen daaromtrent.
Preclilcant van Montag~c.
61. Memorio van 56 leden der Gemeento Graaff-Reinet, dat do Synode hare afkeuring to
kennen geve over ~de handelwijze van Ps. 3. H. Neethling, van Stellenbosch, dio verklaard wordt
to hebbea gezegd: “Dat hot verondersteld vooroordool tegen do sending daarvan kwam, ‘omdat
men do slavernij terug verlangt,’ en herhaald ‘men wil do slavornij weer, ens,’

d. Liclrnaatachap :‘—
62. Be Ouderdommen, in Art. 133 vastgesteld, worden veranderd in “17” en “16” rospec
tievelijk.

Kerlcerctacl van W’illowmore.

63. Art. 133 worclo aldus veranderd: “goene ~ongehingen beneden do l7jaron, en goone jonge
doehters beneden do 16 jaren, sullen tot dit ondersoek wordon toegelaten.”

,Predilcant van Oudtthoorn,

64. Art, 133 worde geroyeerd.

Tweecle Predikant van Kaapstad.
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a. Rereclienst.
Rapport van do Commissie op de Zangwijzen. (Acta pag. 44.)
65. Daar do prediking tot do kinderen dor ondersoheidene gemeenten der Ned. Geref. Kerk
van Zuid Afrika al meer en meor algemeon wordt, en daardoor eene zeer bolangrijke plaats inuoemt
in den arbeid des leeraars aan het goeste1fjt~ heil der jeugd, en or goon door do Synode geappro~
beorde zangbundel voor do kindoren is, wordo zij door dozen Ring verzocht do niouwo kinderharp
to tootsen aan Gods Woord, en, indien goodgokeurd, aan to bevelon aau do Kerk.

Ring van Burgersdorp.
66. Aange~ien er in de laatstgehoudene Ringsvergadering van Burgersdorp eon voorstol van
den Predikant van Tarkastad, bij wijzo van oen Beschrijvingspunt voor de eerstvolgende Synode,
door do Vergadoring aangonomen is om do NIEUWE KINDERH~RP nan Gods Woord to toetsen, on,
indien goedgekeurd, nan do Kerk aan to bovelon tot gebruik bij Kinderdienst en Zonclagosehool,
zoo spreko doze Vorgadering (des Kerkoraads), ala bij wijze van eon Boschrijvingspunt voor do
eerstvolgende Synode, hot ala haar gevoelen uit, orn do Synode to verzoekan om aan genoenad ver~
zoek (des Rings) geen gevoig to goven.

Kerl€eraad van Stqjnoburg.
67. Momorie van 52 Lidmaten der Ned. Geref. Gemeento to Lady Grey—dat do Synode geeno
andere gezangen of geestelijko liederen, dan alleen de thans gebruikte Psalmen en Gezangen, ala
Kerkgezangen mogo erkennen, enz.
D. KERK EN HET GOUVERNE?aENT:

68. Van wege do Synodo worde het gevoelen van hot Hoog Gereohtshof vernomen, wat
betreft de toelaag nit ‘a lands kas, bij do tweede verplaatsing van Predikanten die zulks genieten.

Predikant van Tulbagk,
69. Ter tafel worde gelegd do correspondentie met of door do Regeoring, of andere documenten,
botrekking hobbendo op de verandering van do toekenning van Pensioenen ann Predikanten, die
Gouvernoments salaris genoten hebben of nog genieten.

Rerste Predikant van Kaapstad,
70. Art. 316. Fene verandering. Is do tweede volzin in dit Artikel nog van kraoht?
hoe moot gehandeld worden in vacante gemeenten, die geene Gouvernernentstoelage ontvangen?

En

Predikant van Tarkastaci.
11. OPVOEDING,
A, HET SEMINARIE:
Rapport van do Ouratoren

Rapport van do Commissie van Examinatoren tot den H. Dienst
Rapport van de Commissi’én tot het Admissie Examen
Rapport van do (Jommissie ter ondersteuning van hulpbehoevende Jongelingen tot do Evan~
geliebediening;
Rapport van do Commissie ter logitimatie van Predikanten in den Vrijstaat. (Acta p. 47).
71. In Art. 148, a, in plaats van: “in overleg met” to plaatsen: tezamen met.

Predikant van .2lfontagu.
72. Ret Collegio Curatoren heeft zich gonoodzaakt gezien hot honorarium der floogleeraren
aan hot Theologisch Seminarie to verhoogen, en wacht daarop confirmatio van do Hoog Eerw.
Synodalo vorgadering.

Cellogie Curatoren Tlieol. Seminarie.

73. Ret Collegie Curatoren boveelt der Synode ann, het salaris der Hoogleeraren tot £600 per
jaar to verhoogen, met £120 per jaar voor den Hoogleeraar, die zichzelf van cone woning moot
voorzien.

Collegie Curatoren TIieol, Seminaree.
74. Ret Collegie Curatoren vraagt der Hoog Eerw. Synodale Vergadering nan to wijzon waar
de fondsen van hot Theologiseh ~ieminarie tot’ administratie belegd moeten worden.

Collegie Curatoren Tizeol. Seminarie.
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75. Art. 154 worde ZOO gewijzigd, dat na: zedelUic gedrag, worde geplaatst: bew~js geleverd
van lzet afgclegde Jllafriculatie Eceamen en VOO~8 in stant is, enz. Bet woord Ezarnen daaropvoigende
veranderd in 4dmissie Rccamen.
Eers~e Predilcant van Eaapstad.
76, Art. 157 worde aldus veranderci :—
1. Ret Examen wordt afgenomen door eeno van do Synode daartoe benoemde Commissie van
7 leden.
7. Hot Examen sal gelijktijdig worden afgonomen, op plaatsen door do Commissie vooraf
bepaald, en wel door middel van schriftelijke vragen, waarop door do examinandi binnen de door
do Commissie bepaalde uren schriftelijk sal moeten geantwoord worden, onder toezicht van eeneu
door do Commissie daartoo benoemclen porsoon.
Predikant van George.
77. Do schriftelijke vragen, bij de Admissie en Proponents Examina gedaan, worden jaarlijks,
na afloop van beide Examina, door den druk verkrijgbaar gesteld.
.Predikant van George.
78. Pag. 73, worden ingevoegd bij Art. 172, b. in den laatsten regel, na Kerlce4/ke de woor~
don: “en Zending” om aldus te staan : “do kerkelijko en zending geschiedenis.”
.Pred~kant van Btellenbosch.
79. In Art. 147, a, te royeeren: “waarvan de Moderator on Qu~estor Synodi ez qfficio ledon
zijn,” en daarvoor te plaatsen: die nit hun midden eon Prceses, Scriba en Q~westor kiezen.
Predikant van .lliontagu.
80. Art. 163, 2: vervolgene sullen z~i, ens., worde geroyeerd.
Derde .Predilcant van Kaapstad.
81. Weglating van 2 en 3 van Art. 163.

Predilcant van Tulbagh.

82. Daar er in onze Kerk seer groote behoefto bestaat aan arbeiders, die als huippredikers do
Kerk kunnen dienen, zoo wordt voorgesteld orn bepalingen to niaken voor sulk oeno opleidizg tot
die betrekking, waartoe minder tijd en krachten worden gevorderd, dan tot do opleiding voor do
voile Evangeliebediening.
.Predikant van .M’ontagu.
B. DE NORMAALSCHOOL:
Rapport van do Commissie overdo Normaaischool;
Rapport van de Curatoren
Rapport van den Rector.
83. Door de Synode wordon doortastende maatrogelen genomen ter verkrijging en vaststeiling
van eon gonoegzaam Fonda voor do instandhouding der Normaalschool.
Eers€e Predilcant van Kaapstaa?.

84. Do Synode bepale dat do Gemeenten, die gesticht zijn na do eersto collocten voor hot
Normaaisohool Fonda, de vastgestelde contributiën niet ten voile behoeven op to brengon.
lUng van Beaufort.
85. In Art. 113, c, do volgende verandering: flit Coilegie vergadert geregeld alle drie maanden

en voorts zoo dikwijls, enz.

Eerste Predikant van Kaapstad.

c. ScHooL:
Rapport van do Commissio van Opvoeding en Onderwija;
Rapport van do Commissie voor Doofstommen on Bhnden. (Acta, pag. 64.)
86. Do aandacht der Synodo wordo bepaald bij do wensoholijkheid om Art. 16, e, vorm A to
wijzigen.
NJ3.—Het wordt aan don Predikant van Riversdal opgedragen eon niouw schema op te stollen’
Ring van Sweilenclam.
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87. Staan onze Zondagsscholen onder toezicht der respeotieve Kerkeraden, of moeten zij ale
Yrije inriohtingen beschouwd worden?

Predikan~ van ZwartlancZ.

88. Art. 102, b, luide voortaan ale volgt: “Do scholen onder hot Ringsressort eenmaal in den
tijd van twee of uiterlijk drie jaren bezoeken, en jaarlijks aan do Consulenten der Gemeenton, die
hij in dat jaar niet bezocht heeft, of bezoeken kan, vroegtijdig do inspeotie dier scholen op to
dragon, die gehouden zullen ziju zich persoonlijk met den otsat der scholen bekeud to maken, en
hem van hunne bevinding oehriftelijk versiag to doen.”

Predilcant van George.
89. Wat wordt bodoeld met de uitdrukkiug: “Die in huis onderw~js ontvangen,” Art. 16 e,

vorm A?

Ring van Beaufort.

90. Wat wordt bedoeld met hot woord; “voiwassenen,” Art, 16, e, vorm A?

Ring van Beaufort.
91. Deze Vergadering brenge voor do aaudacht der Synodo den toestand van do bliudon in ons
land, vooral met hot oog op hot lezen van Gods Woord.
Ring van Bargersdorp.
92. De Synode nemo maatregeien ter bevordering van do opleiding van onderwij zero en onder~
wijzeressen, door zoo spoedig mogelijk, waar vereischt, do bijdragen to verleonen bepaald bij
Art, 94.

Predikant van Jk[ontagu.
93. Dc Synode besluite om do volgonde woorden bij Art. 102 te voegen: H~i zal ook met toe~

stemming des Kerkeraads een dienot houden tot opwekking der Gemeente omtrent de Aanneming
en voorafgaande Catechisatie.
Kerkeraact van Aberdeen.
D. EXAMINA:
94. Do Synode vestige hare aandacht op de noodzakelijkheid om do bepalingen betrekkelijk hot
Colloquium Doctum strengelijk to doen handhaven, nu meerdere gevallen zich voordoen van stu~
denten, die zich laten opleiden aan Inrichtingen in den vreemde, waar or reden bestaat to gelooven,
dat do wetenschappelijke vereisckten niet altoos zeer strong zijn.

Predikant van Oudtshoorn.
95. Het besluit dcv vorige Synode, waarbij aan do beide Commissiëa hot recht wordt verleonci,
om het Admissio Examen in twee deelen to splitson, on hot cone gedeelte eon jaar vó6r hot andere
af to nemon—worde vernietigd.

.Predikant van Somerset Oosl.
96. In Art. 157 (2), voor “ in de maand September of October” to plaatsen : “in den ioop der
maanden Augustus tot October,” en in (4), voor “negen maanden” to plaatsen “een jaar.”
Predilcant van Jllontagu.
97. Ann Art. 212 a, worde, nan het slot, toegevoegd: en van bewijs, dat h~j het Ezamen voor
Goclsdienstonderw~iaers, in Art. 126 omschreven, he~Jt qfgelegd.
Predikant van Somerset Oost.
III. DE ZENDING.
A. AEGEMEEN:
Rapport van de Commissie tot Godsdienstonderwijzers en Zendelingen examen,
Rapport van de Commissie omtrent do opleiding van Zendelingen. (aeta, pag. 70.)
98. Er wordo zoo spoedig mogelijk eon algenaeene Zending Inspector aangesteld.

Predilcant van Jltontagu.
B. DE BINNENLANDSOIjE ZENDING
Rapport van de Synodale Binnenlandoche Zoncling.
Rapport van do Commissie over do Zending.
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99. Ret geld verzarneld volgens Art. 209 voor de Binnenlanclecho Zending, worde in het
vervolg gelijk verdeeld onder a! do Binnenlandsehe clienstdoende Zendelingon in verbanci met de
Ned, Geref, Kerk,
Kerkeraad van ,elborcleen.
c. BUITENLANDSCHE ZENDING:
Rapport van do Synodale Buitenlandsche Zending Commissio.
Rapport van do Corn missie over de Zending.
D.

RAPPORT VAN DE C0MMI8IE OVER DE ZENDING ONDER ISRAeL.
IV. KERKE

—

A. VERBAND MET ZUSTER KERKEN:
Rapport van do Commissie over eenon nauweren Band met Zuster Kerken. (A eta, pag. 69.)
Rapport van Deputatie naar Vrijstaat, Transvaal, Natal en Griqualand West.
100. Do Synode stelle eon comniissie aan, die do Kerk vertegenwoordigt of doet vertegenwoor_
digen bij do hooge vergaderingen van do Zusterkerken, ter bevordering van Christelijko liofde en
eenheid.
Predikant van Stellenbosch.
B. WETTEN

Rapport van de Commissie van Revisie.
101. In Art. 12 (13), vóór do woorden: aan ieder lid der vergadering, wordo gevoegd: in den
regel; en tussehen de woorden: spreken en wanneer :—In Synodale Vergaderingen echter sat do Mode
rator hot recht hebben, indien do behandeling eener zaale naar zijn oordeet te lang duurt, ale een alteru
1mm do vraag voor do Vergadering to leggen : of do cliseussie geslolen dan wet voortgezet zal warden.
Predikcsnt van Lady Grey.
102. In Art. 12 (5), in plaats van do woorden: en zcst het laatst zijn stem uilbrengen, worde
gesteld : en spreekt desverkiezende ziju gecoelon uit bij het einde der discussie ‘oóór hot reeht van ropliolc
aan een coomsteller gegecen wordt. Oak b~J hoofdet~jke stemming sat h~J hot laatst zijne stem nitbrengen.
Predikant van Lady Grey.
103. Aan Art. 12, (7) worde gevoegd: En indien er niemand is, sat men vooraf een seoundus
snoelen benoemen em sijne plaats in to neinen.
Predikant van Zwarllancl.
104. Art. 52, vraag 2, worde veranderd a~s volgt: “Ret wordt verwaeht dat ten minste
twaalf maal in hat jaar, geregeld naar volgorde, over den Catechismus gepredikt sal worden. Hoe
vele malen is gedurende bet jaar in uwe gemeenten over den Catechismus gepredikt; en zijn op de
gewone tijden de Lijdensstoffen behandeld ?“
Kerkeraad van Colesberg.
105. In Artt. 244 en 282 worde do schi~nstrijdigheid opgeheven door in 244, aan het einde, als
alinea te voegen: “Bij een Ring wordt noehtans behoudens Art. 282 gehandeld.
Eersto Predikant van Kaapstad.
106. Art. 16, a, vorm B,worde zoo veranderd, dat in plaats van 1 October tot 30 September,
18—, genomen worde 1 Januari tot 31 December, 18—.
1?ing van Kaapstad.
Iting van Clanwilliam.
Bing van .Paarl.
107. Ia Art. 34 (4) worden do woorden : “ten minste

voordat Mj” veranderd in terstond.
Tweede Predikant van E’aapstact.

108. Art. 374 worde veranderd als volgt: “Elke weduwe, wier overleden echtgenoot deelhebber
was van het Fonds, geniet jaarlijks de som van
Predikant van Uolesberg.
109. Dat Art. 398 worde geroyeerd.
Kerkeraad can Kaapstad.
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110. De Phrase: “$a~vo honore of stipenclio,” in Art. 56, worde goschrapt; en vóór het woorci
ontslag, in denzelfden voizin voorkomende, words list woord “eervoi” ingsvoegd.
Fredihant van Aliwa~ Noord.
111. In Art. 64, regel 3, worde na Fredilcanten ingevoegd en Quaestore van Fondsen.
Dercie Precfikanf van Kaapstad.
112. In Art. XXXVI der Bepalingen en Aanbeveliogen der Algemeene Kerkvergadering in
zake BEROEPSERIEF, worden do woorden aan hot einde loden des Kerlceraads, veranderd in LEDEN
DES GEGOMBINEERDEN KERKERAADS.

113, Bij Art. 12 (21) to voegen :

“

Rerste Predikant van Kaapstad.
Met do voile toestemming der Vergadering kan seas revisie

nog staande do zitting gesehieden.”
Kerlceraad van Kaapstad.
114. Art. 265 words geschrapt ale in strijd met Art. 264; of words met dat Art, in overeen
stemming gebracht door, in plaats van het woord besliseing, to lezen bemoe’iingen.
Predilcant van Biehmoncl.

115. In Art. 12, 10, c. wordon do woorden in volgorde geschrapt.
Derde Predilcant van Kaapstad.

116. Art. 12, (12) § 2, words in den zin van Art. 12, (12) § 1 veranderd.
Predikant van Tulbagh.
117. Aan Art. 64, § 1, words toegevoogd, na hot woord Predikanten: naar do Synode
afgevaardigde Ouderlingen.
In dezelfde paragraaf words in plaats van do woorden: ~c nan den Scriba S.ynodi zijn toege
zonden “—gesteld: door
ontvangen.
Scriba Bynodi.
118. In Art 14 (3) § 2 eta in pleats van “dccli nkt die”—” en die.”
Er bijgevoegd words: “Eon oud-kerkgeraadslid uit eeno andere gemeente heeft ale zoodanig
recht tot stemmen, indien hij zijn lidmaatsattestaat heeft ingoleverd en tevens bewijs overgelegd dat
hij elders ais Ouderling of Diaken gediend heeft.”
In § 3 words na 12 (10) ingevoegd: “en zal goons stemmi.ng plants hebben tenzij twee.derden
van al do sterngerechtigden tegenwoordig ziju.”
PrecUkant van Tarkastad.
119. Eene Commissie worde bonoemd, om, staande do vergadering, do Algemeone Bepalingen
—Art. 227 en voigonds, to vergelijken met do Bijzondore— i~rt. 249 on volgends, en Art. ~74 en
volgende; en ann do Synods zoodanigo wijzigingen voor to steilen als moehten noodig worden
geaeht.
Derde Froth/cant van Kaapstad.
120. Uit Art, 14 (3) words do laatste zinsnodo weggelaten : “Geene overeenkomst of afspraak
met iemand hoegenaamd zal or worden gemaakt.”
Predi1~anf van Tulbagh.

121. In Art. 14: 4 worden do woorden ten minste een vol jaar uitgelaten.
Tweede Predi/cant van Kaapstad.

122. In Art. 322, tweede paragraaf, words Art. 12: 10 veranderd in Art. 14: 3.
Derde Predikant van Kaapstad.

123. Pag. 111—Art. 322, § 2, words aldus veranderd: “Doze vorgadering wordt saamgoroepen
door afkondiging op Drie achtereenvolgende Zondagon bij do openbars godsdienstosfening,; en do
beroeping gesohiedt near Art 12: 10.”
Predikant van Stellenbosch.
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124. In Art. 14 (13) worden weggelaten do woorden: “tenzij hij herkozen
gediend
hebbende;” en “voor ééü jaar buiten dienst “—‘worde gesteld t~eee jaren, enz.
PrediJcan~ van Tarkas tad.
125. Hot Kerkelijk jaar, voor zooverre het do financieele opgaaf, in vorin B. vereisoht, betreft,
zij voortaan hetzelfde ala hot civiele: Jan.—Dec.
.1?ing van George.
126, In Art. 14: 13 worden de woorden “zijn niet” veranderd in zijn.
Tweede Predilcant van Kaapslad.
127. Art. 352 worde aldus gewijzigd: “Kerlceraacls- en Riisgsvergaderingen, zoo gewone, enz.”
Predilcant van Goudinie.
128. Art. 207 worde geschrapt; en Art. 206 der Wetten en Bepalingen van 1877 worden op
niouw bekraehtigd.
Kerkeraad van Aberdeen.
129. Art. 233 worde in overeenstemming gebracht met Art. 8, door weglating der woorden:
“goon verder beroep zal er kunnea plaats hebben.”
Predikant van .lJfontagn.
130. Dat bij Art. 380 hot volgende worde gevoegd: “Dock zoodra zij anderntaal weduwo
wordt, zal zij weder van dien dag af aan tot haar traktoment gerechtigd wozon.”
Tweea’e Predikant van Kaaps tad.
131. In Art. 356 c, worde in de plaats van seven shillings en sea pence gesteld tiem shillings.
Tweede Predikant van Kaapstad.
132. Dat geene daggelden zullen botaald wordon aaa die loden, die slechts voor korton tijd en
niet gedurende do geheele zitting do Vergadering bijwonen. (Aeta, pag. 12.)
Van de Jongsle Synocie.
133. Art. 356, b, wordo gewijzigd ala volgt: “Be reisgelden voor do afgevaardigden zijn
bepaald op negen pence per miji heen, en negen pence terug; do afatanci gerekead van do kerk tot
welke do afgevaardigden behooren, anar do naastgelegene spoorwegstatie of zeehaven, en van daar
per spoor of per boot volgens tarief van de eersto kiasse. Aan gemeenten,” enz.
Tweede Predikant van Kaapstad.
134. Bij Art, 356, b, worde gevoegd, na hot woord “behooren” “voor zooverre zij gebruik kun
nen maken van spoortrein of stoomboot, zal de uitbetaling geschieden naar den pr~js voor passagiers der
eerste klasse.”
Predikant van Ilfontagu.
135. Pag. 119—Verzoek om eene geheele herziening van Art. 356, en wel zoo, dat :—~1. Geene reisgelden meor betaald wordon naar do Synodale en Ringevergaderingen;
2. Do dag. of vacatiegelden aan alle loden van Korkelijke Vergaderingon worden betaalcl, en
tot lien shillings sterling per dag verhoogd;
3. Reis. en vacatiegelden worden uitgereikt aan alle loden van Synoclale en Rings commis
siën, bij do samezkomsten tot hot afdoon van kerkeljk work.
4. Eon Maximum en Minimum van zoodanige vergadoringen worden bepaald;
5. Eeno Synodale Commissie aangewozon of aangosteld worde, aan wier goed~ of afkeuring do
rekening van reis- en vacatiegelden, in No. 3 genoemd, worde onderworpen.
Predikant van Stellenbosch,
136. Na Art. 105 worde hot volgende ingevoegd: Dc onkoslen van School- em Zendings-Inspec
toren, welke door den Ring zullen worden beoordeeld, worden nit de Synodale kas betaald~
Art, 103 en 207 worden geschrapt.
Predilcant van Zwartland,
137. Eene Commissie worde aangesteld om to overwegen of do verschillende Artikelen van do
rubriek: “BEPALINOEN EN AANBEVELINGEN” niet in hot wetboek eono plaats kunnen vinden.
Predilccrnt van Somerset Oost,
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c, KAicT00R:
Rapport van de Commissie ter oprichting van een Kerkelijk Kantoor, (zie Aeta p. 75.)
138. Be Synode besluite tot do oprichting van een Kerkelijk Kantoor, alwaar do archievon der
Kerk bewaard, hare bezigheden behartigd en hare geldzaken bostierd kunnen worden, door eenen
van de Synodo daartoe gekozen persoon.
Predikant van George.
139. Be Synodo ga er toe over, om eon Kerkelijk Kantoor daar te stollen, nan hot hoofcl waar~
van eon Leeraar staan zal, die nit do Synodalo Pondsen gesalariëerd zal worden.
Predikant van Oudtshoorn,
D. FONDSEN:
Rapport van den Qrnestor voor het Synoclale Ponds;
Rapport van den Qua3stor voor hot Predikanten Weduwen Ponds;
Rapport van den Qu~stor voor hot Predikanten Pensioon Ponds;
Rapport van do Commissie omt~rent het Predikanten Weduwen Ponds. (Zie Acts, p. 55);
Rapport van do Commissie ter Geldbelegging. (Acta, p. 75, III en IV);
Rapport van do Oomniissie ter Huip van Aspirant Leeraren.
140. Be Synode zorge voor een Algemeen Sustentatio Ponds voor do Leeraren onzer Kerk,
waartoe elk hdmaat verplicht zal worden eerie to bepalen som bij to dragon.
Predikant van Lady Grey.
141. Be drie voorstellen, die op do oprichting van eon Sustentatie Ponds betrokking hebben
(123, 124 en 126), worden uitgestold tot do volgende Synode. (Acts, pag. 72.)
142. Ten oindo loden van het Predikanten Weduwen Ponds, die niot tot do Synode behooren,
in staat to stellon nan Art. ix, 4, c., der “BEPALINGEN EN AANBEVELINGEN” to voldoen, worde
hot den Actuarius opgedragen, Nj hot herdrukken der wet, eon genoegzaam getal exomplaren van
bet Roglemont yoor hot gonoemde fonds afzondorlijk to doen drukken, om door den Qurostor vaa
dit fonds nan zoodanigo ledon toegezonden to worden.
Predikant van Somerset Oost,
143. Ovorweging van do aanbovoling dos Quaistors van hot Predikanton Pensioon Ponds, dat
geeno Gemeente in do viordo kiasso behoort geplaatst to worden.
Synodale Gommissie.
144. In plaats van Art. 400 wordo hot volgende gesteld :—
Do Paarl Brand Assurantie on Trust Gompagnio, die thans hot Fends aciministreort, doet zuiks
ondor do volgende goedgokeurdo be.palingen :—
1. Geono Commissie penningon zullon wordon gechargeord, noch op kapitaal, noch op stor..
tingeD of uitbotalingen.
2. Renten to worden borekond a 6 percent per jaar op ailo sorumen, en toegostaan van den
eorston on vijftiendon dag der maand, volgendo do uitbetaiing.
3. Do ronten alle zes maandon to worden verrokend, ultimo Juni en December.
4. Boide partijen hot recht to hebbon om na oono voorafgaande konnisgoving van zes maanden,
prime Juni en December, ann dit contract eon elude to steilen.
Quaestor Pied. Pens. Fends.
145. Dat do 0-emeento Goudinie in do vierde, instede van in do clerde kias voor hot Prodikanten
Pensioon Ponds korne.
.Ring van Tulbagh.
146. Aanbevoling dat do Gemeento Montagu in hot Predikanton Pensioen Ponds in do clerde,
instede van in do tweede kiss gebracht wordo.
Ring van Tulbagh,
147. Dat dozo Gemeento tot doelneming aan hot Predikanten Ponsioen Ponds toegelaten wordo,
Kerkeraad van Ladysmitlc.
148. Daar do Korkoraad, volgens Art. 390 nile recbten on voorrochten op hot Prodikanten
Pensioon Ponds verbourd hoeft, verzoekt hij om andermaal daarin to deelen,
Kerkeraad van Caledon,
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149. Om redenen, in do Vorgadering to noemen, vergunne do Synode aan dezo Gomoonte deel
to verkrijgen san het Predikanten Pensioon Ponds, zondor betaling van boete.
Kerlceraa,cg van Humansdorp.

1(50. Verzook om, voor do deelneming san hot Prodikanton Pensioen Ponds, onder do laagsto
kiss gepiaatst te worden.
Kerkeraad van Van Bh~jnsdorp.
151. Aan do Nederduitsohe Gereformeerde Gomeento van Aliwal Noord wordo vergunning
van deelname aan hot Predikanton Pensioc~n Fonds verleend, met voorbijzien echter der verplichting
van 25 percent extra aan inlegpenningen met al do achterstalligo contributic~a en renton to betalen.
PrecWcant van .,4liwal Noord.
152. Versoek om vergunning tot doelname aan hot Prodikanten Pensloen Fonds, met kwijt
schelding dor vorschuldigde boeto.
Kerkeraad van Middelburg.
153, Dat or eenige bepaling gemaakt wordo omtrent do wijzo waarop eon voidoend genees.
kundig certifieaat kan worden verkregon, ter voldooning aan Art. 392.
Synodaic Commissie.
154. Verzoek cler Synode van do Kerk van den Vrijstaat om hot hioronder volgende besluit to
overwegen
“Do Synode doe onderzoek naar do mogelijkheid van en do voorwaarden waarop het Precii..
kanten Pensioon Fonds ten onzent vereeuigd kan worden met dat van do Kerk in do Kaapko1o~zie.”
155. In Artt. 44 en 50 overal achter hot woord wedt&wen de woorden: EN PREDIKANTEN p~.
in te lassehen.
Q~ces~or van het Fred. Pens. Fends.

SIOEN

156. 131j Art. 395 to voegen: “Bijaldien to eenigor tijd do contributiën on ronteti, wegens
onverhoopte vormeerdering van Pensionarissen, niet genoegzaam bovonden worden om aan al do
Pensionarissen hot minimum bedrag toe to kennen, sal de Qumstor vooreorst aan elkeen ~lechts in
evenredigheid uitbotalen; en daarna, wanneer hot voorhanden zij tide bedrag sulks toelaten mocht,
hot ontbrekendo met do daarop verloopen renten aanzuivoren, om alzoo hot kapitaal onaangoroerd
te laten.”
Quaestor Fred. Pens. Foncis.
157. Art. 391 valle weg, en bet volgende wordo daarvoor in de plaats gesteld :—~
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* Indien narnelijk de aanbeveling der Synodale Commissie om deze kiasse to sehrappen, niet door do Synodo
wordt aangeflO3flen.
Quaestor Pred. Pens. Ponds.
158. In Art. 392, regel 10, na het woord: deelname KUNNEN in te lasschen; en aan hot einde
bet volgende to voegen: “Wanneer binnen den tijd van zes weken, nadat aau do applicanten kennig
is gegeven dat hot certificaat is goedgekourd, do iniegpenningen niet zijn inbetaa1d~ sal hetsoive
ale vervallen beschouwd en eon nieuw certificaat vereischt worden, alvorons vergunning tot deetname
sal worden verleend.”
Quaestor Fred. Pens. Ponds.
..

..

159, Bij Art. 393 te voegen: “Ret certificaat van eon geneesheer wordt ook bier vereiseht.”
Quaestor Fred. Pens. Fends.
160. In Art. 397 de woorden: Die door ouderdom
als anderszina to sohrappen, en in plants
daarvan to stellen: “Pie om eene of ineer redenen in Art. 396 gonoemd.”
Quaestor Fred. Pens. Ponds.
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161. Dat do Gemeente BRITSTOWN in cone lagero klasse,—en do Gemoente KIMBERLEY in do
tweedy hiasse voor hot Predikanten Pensioen Fonda worden geplaatst, en dat eerstgeaoomde Go.
meente van do vorschuldigde boeto worde outsiagen,
Tevens neemt do Ring doze gelegenheid to beat om zijn gevoe~ea nit to spreken dat, volgons
zijne meaning, do deelname aen dit Fonda voor do versehullendo Gomeenten, die nog geono deal
hebstors zijn, maar hare begeerte te kennen gevon om zuiks to worden, in hot vorvoig zoo goniak
kelijk mogelijk behoort gomaakt te worden.
Ring van Colesbeig.
16?. Verzoek van de Gemeente Stockenstrom om opuoming onder do doelhebstora van hot
Predikanten Penaioen Fonda, met kwijtschelding der boete.
Keulceraad van. Grey Kerk.
163. Vorzoek van do Gemeente Grey Kerk, om opneming ondor do deelhebsters van hot Predi
kanten Penaioea Fonda, met kwijtschelding der boete.
Kerlceractd van Grey Kerk.
164. Aangezien do Gomeento Goudinie, op 27 Februari 1882, drie jaren gesticht was, en zij
door een miaverstand goon doelnoming nan hot Predikanten Pensioen Fonda kon verkrijgen, gelijk
zij in tijds verzocht had, ondor Art. 393, verloeno de Synode haar en de gewensohte deolneming,
i.e. zonder boete, doch met inbetaling van inlegpenningen en contributies, met do ronten van
bovengenoemdon datum af aan.
Kerkeraad van Goudinie.
165. Do Synode ontsla do Gomeonten op do Diamantvelden van do inlegpenningen bij hare
deelneming aan hot Predikanten Ponsioen Fonda,
Kerkeraad van .Du Toit’s Pan.
166. In hot belang van hot Predikanten Weduwen en Weezen Fonda wordon Art. 382, en do
andere daarop betrokking hebbende, door do Hoog Eerw. Synode in nadere overweging genomen.
Tweede Predilcant van Kaapstad.
167. Memorie van den Kerkoraad der Ned. Gerof. Gemeente RIEBEEKSKA~STEEL “oni kwijt
acheldiug van de boete op hot Predikanten Penaioen Fonda.”
168. Bij do samenstelling van Korkelijke Commissi8n van wage do Synodo, rakende het bestier
in verband met geldolijk beheer (administratie), worde gezorgd dat miasteus eca dercie (~) der loden
leeken of geeno Predikanten zijn.
Eerele Predikant ‘van Kaapstad.
169. Dat, van wogo do voranderdo omstandigheden dor Gomeente Burgersdorp, die twee
derden der Gerneente Steijnsburg, eon aanzionlijk getal lidmaten aan do Gemeonto Maraisburg, 300
lidmaten nan do Gemeente Islolteno Sterkstroom, en bijea do heift van do Gomeente Ventersburg
heeft moeten afgeven, do jaarlijksohe contributie d~zer Gomeonten van £15 ann hot Predikanten
Pensioen Ponds verlaagd worden tot £10 per jear.
Kerlceraad ‘van Bnrgerea’orp.
B.

RECHTEN:

Rapport van do Rechts Commissie;
Rapport van do Commissie over do Ordonnantie.
170. Vorsoek van den Eorw. heer C. F. Leipoldt om “toestemming tot hot afleggen van hot
Colloquium Doetum, ten einde ala Predikant in de Ned. Geref. Kerk van Zuicl Afrika gelegitimeerd
en beroepbaar gestold to worden.”
171. Verzook om rovisie van do uitspraak dor Synodale Commissie in do zaak van Zwagersohap
van ~erkeraads1oden, of om vorniotiging van Art. 14, 5 van do Kerkelijko Wetten.
Ring van Kaapstad.
172. Appèl door don Kerkeraad van Ventersburg, van hot besluit van den Ring van Burgers
dorp, in zake de grenssoheiding tussohen de gomeenten Steijnsburg en Ventersburg.
173. Appbl door den Kerkeraacl van J3urgorsdorp, van do uitspraak der Commissie van don
Ring van Burgersdorp, in zake hot gebruik der Kinderharp.
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174. Klaoht door Ouderling B. F. Marais, van Maraisburg, over zekere bohandeling hem door
den Ring van BurgersdorP aangedaan.
175. Hot boroep van den Kerkeraad van Colesberg, in zako do grenslijn tussohen Oo[esb~rg en
Ventersburg, worde naar do Synodo gereferoerd; en do liju, door do Commissie tar vermoerciering
van Gomeonten bopaald, totdat do Synodo do zaak zal boslist hebben, worde voorloopig vastgesteld.
Eing van Burgersclorp.
r. G:EscIIRIrTEN:
Rapport van do Commissie tot het drukken der Belijdonis Sehrifton. (Acta p. 27.)
Rapport van do Commissie over do vermoerdering van vragen bij do Belijdenis. (Acta
pag. 40.)
Rapport van do Commissie van Briefwisseling. (Acta 1880 pag. 7.)
176. Eeno Commissie (of eon persoon) worde benoemd om to zorgen voor de geregelde jaar~
lijksche uitgave van eon Kerkelijken Almanak.
.Dercle Fredikant van Kaapstad.
177, Do Kerkolljke Almanak worde voortaan op last en voor rekening van do Synode nit
gegeven.
I?redikant van Oudtshoorn,
178. Do Synocle besproko do noodzakelijkheid van cone vormindoring in don inteokeningsprijs
op De Christen; en werko daartoe samen door
a. Eono toelaag voor ~n jaar; en
b. Eene hartolijke uitnoodiging nan Kerkeradon en Gemoentoleden gericht, om hot blad beter
to ondersteunon.

Predikant van Oudithoorn.

G. GEBOUWEN.

Rapport van do Commiesie tot Kerkgebouw.
H. LEVEN,

Rapport van do Commissie voor Speciale Prediking.

SLU~T~NG NAAR WETSBEPALING.
In het vertrouwon dat wij met bovonstaande rogeling ann den wit en wensch der Hoog-Eerw.
Vergadering, die one do zaak heoft toovertrouwd, hebben voldaan, en met do vurige bode dat
dezelvo bijdragen mogo tot oeue snollo en gewonschto afdoening van het work, dat haar roept
noemon wij one,
U Hoog-Eorw. Dionatwillige Dionaron,
~F. H. NEETHLING, Loden ~Ier.
J. A. BUCHNER,
Commissie
B. Z. J. BE BEER,
van Orde,
Kaapstacl, 2 October 1883.

19

De vo~ç’encle Voorsiellen, die niet in /taar Rapport zijn qp~qenome2z, zullen dooruwe C’ornni~s~
sie fer 6espre/cin~~ ~‘enoemd worden waar zif te7~uis beliooren.
TE LAAT ONTVANGEN.

Be ondergeteokende heeft de eer bij dozen ter kennis van do Loden der aanstaando Synocle to
brengen de volgende Boschrijvingspunton, die na den bij de Wet bepaalden tijd. door hem zijn
ontvangen.
J. H. 1E[oriazin~, Scriba Synodi.
Kaspetad, 1 October 1883.
179. Do Synode stelle eene Commissie aan, om eene verzamoling van Besluiten en resultaton
van belangrijko discussies te maken nit de Acta Synodi, die niet in het Korkolijk Reglement zijn
opgenomen; alsrnede van zoodanige burgelijke wetten ale betrekking hobben op do officieole work
zaamheden van Predikanton, met zoodanige wenken en aanbevelingen ale gemeldo Oomm.issie mocht
noodig achten.

Predilcant van Carnarvon,
180. Verzoek van de Gemeente Griquastad om toolating tot deelneming aan hot Predikanten
Pensioenfonds,

Eerkeraad van Griqua~itad.
181. Do Gemeente van Groenepunt worde in do vierde kiss van hot Pensloenfonds goplaatst.
Kerkeraad van Groenepunt.
182. Gemeenten, die san het Pensioonfonds nog niet deol genomen hebben, krijgen de gelegon
hoid daartoe door in dezelfdo positie geplaatst te worden, ale waarin Gemoenten, opgericht vóór
1873, geplaatst waren tot 31 December 1877 (Art. 392). Doze gelegonhoid to duren tot 31
October, 1886.

Predikant van Groenepunt.
183. Be Synode sproke do wenschelijkheid ui~, dat er altoos eon of meer der Prodikanten zij,
san geene Gemeento verbonden, en welko dienevolgens, des verzocht, voor korteron of langeren
tijd herderloozo Gemeenten kunnen bedienon, of gemeenten wier Predikanten rust noodig hobben,
Zulko Predikanten-Evangelisten to worden ondeihouden door do Gomeonten, die zij bedienon.

Predikant van Groenelunt.
184. Do Synode neme stappen om de Professoren van hot Theologisch Seminarium loden der
Synode to doen zijn.

Predikant van Groenepunt.
18~. Memorie van Commissio-ledon van hot Blauwe-Lint-Logor to Graaff-Roinet, daartoe op
eene Vergadering van hot Legor gemachtigd, dat, om opgegeven reden, en uit do Hoog-Eerw.
Synodale Vergaderiog eeno stem zal uitgaan, ten gunste van de zask der aigeheelo onthouding,
door
(a.) Aan Leeraren on Korkeraads-ledon hot aan to bevolon do zaak der onthouding voor to
staan en onthouders to worden;
(b.) Aan Kerkeraden het op to dragen dat or op gozotte tijdou over do zondo van Dronken
schap gepredikt worde;
(c). flat do oprichting van Onthoudings Vereenigiagen in vorband met onze Kerk van den
Kansol zoowel ale anderszins door Kerkeraden sal aanbevolen worden;
(d.) Dat reeds bestaando Onthoudings Voreonigingon, opgericht door Loden van onzo Kerk,
door Kerkoraden erkend en aanbevolon worden.
186. Memorie van J. J. Albortso en vijf andoro Loden dor Gomeente Burgersdorp oat onder
do Gemeente Molteno-Sterkstroom to mogen sorteeren; en om verandering van do Grensliju
tussehen beide gonoemde (.iemeenten, gelijk in het Verzoekechrift opgegeven.
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187. Wat staat to doen wanneer jongelieden, die geen Hollandsca verstaan, zich ter aanne~
ming aanmelden, terwijl do Ouderlingen in hot Engelsoh onbedrevon zijn P Mug do Leeraar in
zoodanig geval alleen handelen P
Eerlceraad van Graaff-Reinet.
188. Do Synode geve haar gevoelen duidelijk to kennen over hot al den niet wenschelijke orn
cone eanneming in het Engelech, in hot geval van diegenen die wel Hollandsoh verstaan en
epreken kunnen,
Kerlceraad van Graa~’f.Reinet.
189. Of leden, die reden geven om to gelooven dat zij zich bij do Vrije Protestantsche
Gemeente hebben aungesloten, nog ale leden onzer Kerk kunnen worden aangezien P
Kerkeraad van Graa#.Reine(,
190. Of loden dier Kerk ale doopgetuigen kunnen worden aangenomen P
Kerlceraacl van Graa~-1?einet,
191, Memorie van J. A. Enslin en drie auderen, die vroeger tot de Gerneente )Sfurraysburg,
Graaff~.Reinet of Richmond behoord hebben, en nicer dan eon jaar na de oprichting der Gemeente
Nieuw Bethesda plaatsen binnen do grenslijn dier Gemeente gekocht hebben en ztjn gaan bewonen,
dat zij onder do Gemeento Graaff-Reinet mogen sorteeren, met opgave van redenen.
192. Verzoek van den Penningmeester der Zending, om van zija ambt to worden ontslageu,
met do zitting der Synode of met ult, December aunet.
J. H. Neethling, ifz.
193. Klachten tegon den Predikant en Kerkeraad van Barkly door hot lid G. J, Oloete, wegens
onwettige censuur op hem toegepast.
194. Verzoek van don Wel~Eerw. hoer 3. McOarter, Emeritus Leeraar onzer Kerk, om dccl to
inogen erlan gen ann eene toelage uit hot Prodikanton Pensioen Fonds.

Van de Sancit de Vifliers &~ Co., Druhkers, Kaapstaci.
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I. WEEK.—Donderdag, 11 October, van 9 tot 12 u.m.
Onderwe~p :—De Evangeliebediening in hare betrekking tot—

a. Onzen ileere.
b. Be Kerk.
c. Be Wereld.
I. Referent, Us. A. MURRAY.
IT.
,,
Us. J. ALBERTIJN.
III.
,,
Us. G. W. STEGMANN, Sen.

II. WEEK.— Vr~dag, 19 October.
Van 9 tot 12 v.m.—Gelegeiiheid wordt gegeven dat de
Uoofstommen van de School van Worcester voor
de Synode worden gesteld cii geëxamiueerd.
Be nainiddag worde besteed aaii eene Zondagsschool
Conferentie, overeenkomstig met daartoe gedaau
verzoek.
N.B. Zoo dit verzuimd wordt, kan het Broederlijk
Onderhoud in do Derde Week acliterwege bl~jven,
en

IV. WEEK.-—Woensdag, 31 October,
9 tot 12 v.rn. (behandeld worden.)

~

Onderwe~p :—Be Zending.
I. Referent, Professor MARAIS.

II.

,,

,,

IIOFMEIJR.

IlL

,,

,,

BE

Vos.
J. H. NEETHLING.
J A. BUCHNER.
E. Z. J. DE BEER.

RAPPORT
VA~ DE

$wit1T3~11e

~ ~ hiet ~e~wc~e~
ANNO 1883.

Do Ondergoteekonden hebben do oor, ter vervulling van do one opgodragen taak, hot navol
gendo nan do Hoog-Eerwaarde Synode to rapporteoren. Ton aanzion van

A. De Binnenlancisehe Zending,
is hot zeer vorblijdend to vornemon dat one Zondingwerk op vole plaatsen zoo goed vooruit gaat.
To Wijnberg, by. is hot lodental sedert do stichting dor Zending-gomeonte, Maart 20, 1881, bijna
verdubbeld, en is do gemeonto ijvorig workzaam aan hot bijoonbrengon van oon Pastorie Fonds.
To Geres bestant or veel lovendigheid, on zijn do opkomstea tor openbare godsdienstoefening bemoe
digend. To lIfiddelburg heeft do Gemoente eeno Pastorie voor don Zondeling bijna voltooid, en
hopen wij van harto dat do schuld van £1.50, die or flog op rust, spoedig zal zijn afbetaald.
2. Van belang is hot er op to letton dat or Zending Gemoonton zijn, die zicheolven of geheol
on a], of gedoeltelijk ondersteunen. Zoo bijv. onderstount do Gemeonte to Wollington zichzolve, en
goniet die to Wjnborg maar £25 nit do Zondingkas. Bit voorbeeld vinde navolging. Er zija
gewissolijk nog vole gemeonton, die meor kunnen bijdragon tot do oadorstouning van hot Zonding
work godrevon in haar oigon middon.
3. Verblijdond is hot to vernomea dat ook nan do arme blankonwordt gearbeid door once Zende
lingon, zooals bijv. to Elandskloof, to Palmietrivier, en aan do Kalkbaai. Wij vernemen dat op
deco plaatsen vole blankon ter school gaan, eon zoker teoken dat hot ondorwijs gogoven hoog go
waardeerd wordt door do omliggonde loden onzor Kork. Aangenaarn is hot to vornomen dat to
Elandskloof blanke kiridoron ja~*rlijks zich door ouzen Zendeling daar voor do aanneming laten
voorbereiden.
4. Werd or tijdons do jongsto Synodo, door do Commissie over do Zonding op gewezon dat door
do Buitenlandsche Zonding Commissie er over was goklaagd “dat do drankduivel eon dor voor
naamsto oorzaken is van ‘t stremmon des Zendingwerks,” on word do verzekoring uitgesprokon dat
“do Synodo tot besluiten cal geloid worden, die hot kwaad paal en perk, door Gods genado. zullon
stellen,” zoo verhougon wij one ditmaal in hot verblijdend boricht nit hot Rapport dor Binnen
landsche Zending mode to deelon, dat do strijd togen don drank in do Zending Gomeento to Graaff
Roinet, en zoo wij meonen ook in andoro gomoonton tot gozegondo govolgon hoeft goloid. Wij
meonen dat do Synode den moed van do strijders, in deze zaak zeor cat versterkon, ale zij in baron
herderlijken brief hare blijdschap uitdrukt over wat, sedort do jongste Synode, to Graaff~Roinet en
elders door ouze Zondolingen worth godaan om do klourlingen van don drank to verlossen.
5. Bedroovend, nan den andoren kant, is hot to vornemen van do groote schado die hot work to
Zuurbraak heeft geleden. Door opruijing en valsche voorstellingen, waarvan eon ander Kerkge
nootschap partij wist to trekken, is hot meerdordeol van die Gemoonto one ontvallon. Uwe Corn
missie meont dat do H. Eerw. Synodo niet dan met vorantwoordiging sprokon kan over bet gebeur
do aldaar, doch drukb tegolijk do vurigo hoop uit dat do Hoer der Kerk, dat doel, dat getrouw is ge
blevon, ruimschoots moge zegenen, en ale eon zuurdeesom, in Zijne hand, gebruiken tot grooton
zegen ook voor andoren.
6. Zeer spijtig is hot ook dat, ton gevolge van eonige redenen door do Commisslo in haar Rap
port genoemd, hot werk to Franschhoek kwijnond is. Van harto hopen wij dat hot dreigend gevaar
aldaar, do opheffing van do Gouvernements toolago, gewoord zal worden, en do wensch der Commissie
vervuld.
Zeer spijtig is het ook dat van Montagu geen veralag is ingekomen nangasude do workzaarn
heden daar.
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7. Wat botreft den financieèlen toestand dozer Zendin~r, is hot zeer snaartelijk to vernemen dat
het ~ekort noch steeds daar is en toeneemt, instede van at to nemen, Was bet telcort tijdens do
laatstgehoudeflo Synode £503 12s. 61., flu bedraagt dit getsl £5S1 15s. Tereeht wordt do Zending
Commissie hierdoor met zorg voor de toekomst vervuld, en meent zij dat do El. E. Vergadering of
do middelen moot vinden om dit tekort to dokken, of hot werk most staken.
Ann dit laatste, hot spreekt van zeif, mogen wij niet denken, Uwe Commissio meont dat ala
de rechte middelen ter hand wordon genomen, eono betero tookomst voor do Binnenlandseho Zen.
ding onzer Kerk to wachten is. Onder zulke middelen meenen wij do volgende met cite beselieiden’
held nan te bevelen.
a. Do Synocle wekke andermaal do Gemeenten op om naar rato van hot gotal Lidmaten hot
tekort nan to vullen—iets dat ook door den Penningmeostor is aanbevolen in zijn fiaanoieël
versing.
b. Do Binnenlandsehe Zending hebbo haren afzonderlijken Penningmoester, opriat, naar den
wenk van den Penningmeester der Zending, do boide kassen der beido Zending~OommiS5i0H nit
eikaar mogen gehoudon worden. In d.it geval ml do Ponningmcester der Binnenlandsehe Zeading
bij hot geringste tekort terstond zich op do Gemeenton werpon tot dekking or van, instede van zooala nu tot het Ponds der Binnenlandseho Zending do toovluoht nemea, waardoor hot tekort telken
male tot zulk eon hoog cijfer stijgt.
c. Do Zonding-zaak wordo gedurig voor do aandacht der Gemoenton gebracht, door do bepaling
dat do loopendo inkomsten om do drie maanden in do “Kerkbode” worden erkend, en don Secretaris
nan to bovelen Zending-berichten van tijd tot tijd ann do losers van do “Kerkbode” mode to deelen.
d. Hot wordo nan Zending-Inspectoren opgedragen, om bij hun eerstvolgend besoek in de
Gemeenten cone speciale coliecte voor do Binnonlaudseho Zonding bijeen te~brengen.
e. Ret worde aan elkon Zending-Inspector opgodragon nan elke Ringsvergadering eon opgaai
voor to leggen van wat in ‘t afgeloopon jaar door elke gemeonte in zijn Rings Ressort voor do beide
Zendingkassefl is bijoengebracht.
f. Hot worde bepaald dat do Rapporten der Zending-Inspectoron1 zoo spoedig mogelijk na do
Ringavorgadering, in hot officieel orgoan der Kerk worden opgenomen.

B. lie Buitenlandsehe Zending,
Met smart verneemt uwe Commissie nit hot Rapport dat onze ijverigo Zendeling, do Brooder
Stoph. Hofmeijr, wat zijne gezondheid aangaat, to kiagon heeft, en dat or ook andere euvelen zijn
die zija geduld on zelfverloochening soms op zwaron proof stellen. Kan onzo Brooder zich laton
bowegen do oude kolonie een bezoek to brongen, zooals op do laatste Synodale Vergadering aanbe
volen, ‘t zou den toestand zijuer gozondheid ten minsto seer bevorderen, om niet te spreken van
den zegon die ouzo Kerk or door zou erlangen.
2. Onder do borichten ult bet Buitenlandsehe Zondingveld is er eon dat uwe H. Eerw. Verga
doring diep treffen sal. Gabriel Buijs, uit Zoutpansbergen, die met anderen naar de Banyai is ge
goan em bun het Evangelic te brengen, is daar gevallen als eon ander martolaar der Zending. Een
donkere wolk hangt op ‘t oogenblik over doze Zending. De weg voor ‘t Evangelic tot dezen atom
is thans gesloten. Wij vertrouwen dat ook aldaar do spreuk zal worden bevestigd. “dat het blood
der martelaren hot zaad der Kerk is,”
3. Naar hot oordeel uwer Commissie is het seer wonsohelijk, dat do Synode in den Herderlijken
Brief do gemeenten onzer kerk opwekke om hot voorbeeld van die gemeenten op to volgen, die of
geheel, of gedeeltelijk voor hot onderhoud van eenen Zendeling of Underwijzer zorgen.
4, Hot sal uwe Vergadering cone oorzaak van groote vreugde weson to vernemen, dot de opon~
gevallen plants in hot Buitenlandseho Zendingveld, voroorzaakb door het terugtreden van do
Jongejufvrouwon Meeuwsen en Rorak, sal worden aaugevuld door do Jongejufvrouw Mary Murray,
de do~hter van onzen Moderator, die waarschijnlijk tot haar assistento hebben sal de tweedo dochter
van orison Buitenlandsohen Zendeling, den Wel-Eorw. Gonin.
5. Met ingenomendheid heeft uwe Commissie uit he’s Rapport vernomen dat hot work to
Olijvenhoutsth’ift, onlangs door den Br. Schröder horvat, seer gezegond voortgaat. Van harte
hopen wij dat hij instaat sal gesteld worden om zijn work naar behooron voort to zetten, Is hot
werk to veel voor de krachten van eenon arbeider, dan wijse do H core zeif spoedig andere arboiders
aan om niet alleen hem tor zijdo to staan, maar ook op andere plaatsen hot work des Heeren to
aanvaarden.
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6, Zeer verblijdend is hot to vernemen, dat, wat hot flnancie~1e betreft, hot zoer goed staat met
do kas dozer Zending. Op ultimo Juni dozes jaars was or eon batig saldo van £1,824 18s. 8~d.
En toch doze zeak is niet eene van ongemengde vreugde. Uit het versiag van den Pennlngmeester
zal blijken dat de bijdragen van 1882 tot 1883 onrustbarend mm zijo, voor Buiteni.- Binneni,. en
Kincler~Zending, Van harte hopen wij dat do toekomst leeren sal dat onzo oarust ijdel was.
7. Mocht uwe H. E. Vergadering besluiten dat do tegenwoordige Commissie voor do Buiten
landsehe Zending zal aanblijven, dan aehten wij hot wensehelijk dat zij handelt naar don wenk
dier Commissie, en den Borden Hoog..Leeraar do plaats doet innemen die opengevallen is door het
overlijden van Professor Murray,—.bij bet vermeldon van wions naam wij niet nalaton kunnen u te
herinneren, dat tot de vele dingen die den overledene tot sulk eon ruimen zegen voor do l~erk
heeft gemaakt, ook behoorde zijne warme toegewijdhoid aan do zaak der Zending.

C. Kinder Zending.
Wat betreft doze Zonding, spijt bet one ook to moeten opmerken dat do inkomsten gedurendo
hot laatste jaar, verminderd zijo, en dat or een ~ekort zou zijn geweest, had men niot cen vroeger
saldo em op terug te vallen.
2. Uwe Commissie meent dat het do gewenschte uitwerking hebben sal, zoo do Synode eeno
aanbeveling liet uitgaan, aan do versehillende gemeenten, om in do Zondagsscholen, vooral, voor
doze sake to eollecteeren,—elken Zondag, indien mogelijk.
3. Ook, meenen wij, sal de belangstelling in deze zaak wakker gehouden worden, indien or
eenmaal des jaars in Kerlcbocle en Kindervriencl volledig versiag kon verschijnen van wat al do ver
sehillende Zondagsscholen in doze hebben gedaan.

D. Bijiage A. tot RapPort van Binnenlancisehe Zending.
Met bet beginsel uitgesproken in dit stuk vereenigt zich uwe Commissie, en neemt zij de vrij
heid u een concept van do voorgestelde verandering voor to leggen :—
DERDE HOOFDSTUK .—(Wetboek, p. 54).

EeL Godsdienst Onderwijs.
Art. 120—blijve,
Art. 121—blijvo.
Art, 122—blijve.
Art. 123—blijve.
Art. 124.
Die als Qodsdienst Onderwijzers willen erkend worden, sullen een Examen moeten afleggon,
Tot hot afuemen van dit Exame~ sullen or twee Commission zijn, bestaande uit vijf loden met
Secundi, ééne veer hot Westelijko en éóne voor hot Ooste~ijko deel des lands,
Art. 125—blijve.
Art. 126.
Do Vocyzitter do vereischto stukken in orde bevonden hobbonde, geoft tijdig do noodige ken
nisgevingen, door hot officieele Orgaan, aan do overigo loden der Commissie en bij geschrift aan den
applicant omtrent den tjd, de plaats en hot work voor het Examon.
Hot Examen wordt afgenomen in de volgende vakken:
Do Nederduitsche en Engeleche Talen.
Do Wetenschappen behoorende tot eene beschaafdo opvoeding.
Do Gewijde Geschiedenis.
Do Inhoud der Bijbelboeken.
Be Christelijke Geloofs en Zedeleer.
Be Kerkelijke Geschiedenis.
Be Uitlegkunde.
Do Pastoraal,
Do Geschiedenis der Christelijke Zeuding.
Do Predikkunde,
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Pit Examen strekt zich over twee dagon ult, eon deel daarvan wordt schriftelijk afgenomen,
naar bepaling door de Commissie en dient ook om haar te overtuigen van do Godsvracht van den
applióant, van zijne geheohthoid aan do kerk en hare leer en van zijue bokwaamheid om Godsdionst
kenais medetedeelen.
Art. 127—(nu 130).
Die toegelaten zijn tot Godsdienst Onderwijzers sullen
clad “to beoordeelon “) to “veroordeelen.”
Art. 128—(nü 129).

dienstwork (a.

‘t

Godsdienst Onderwijzers zljn bovoogd Bijbeleziugen en Oefeningen te houden, met toestem
ruing van den Loeraar der ~omeento of op gezag der Kerkolijko Zonding Commission.
Art. 129—(nu 128).
Bij hunne toolating zullen Godsdienst Oadorwijzers do volgencle verkiaring hebbon to
onderteokenon :—
1k
gemoede, dat ik do leer
Kerk van harto geloof
•
•
•
zegentoe.
Art. 130—(nu 127).—blijve.
Art, 131.
N.B. Valle weg.
EERSTE HOOFDSTUK.

Jiepalingen.
Art. 195—blij ye.
Art. 196—blijve.
Art. 197—blijve.
Art. 198—blijve.
Art. 199—blijve.
Art. 200—blijve.
Art. 201.—blijve.
Art. 202—blijve.
To worden gerevideord ala do Penningmeester zijn ontslag heeft bekomon.
Art. 203—blijve.
Art. 204—blijve.
Art. 20~—blijvo.
Art. 206—blijve.
Art. 207—blijve.
Art. 208—blijve :—.Aan . . . betrekkingen van Zendeling.
art. 209—blijve.
Art. 210—blijve met bijvoeging :—En worden geordend op
gezag en unar bepaling der Zending Commissie, in verband met welke zij arbeiden.
Art. 211—valle weg.
Art. 212—valle weg.
Art. 213—vallo weg.
Art. 214—valle weg.
Art. 214—(worde 211. in luide).
Die dezen graad niet hebben verkregen, en begeeren tot Zondelingen der Nederd. Gerefor
nieerde Kerk bevorderd, en tot de Bediening der Heilige Sacramenten geordend to worden, moeten :
a. Aanzoek daarom doen bij eerie der beido Zending Commissiën.
b. Pit aanzoek moot vergezeld gaun van
1. Bone acto van toelating tot Godsdienst-onderwijzer bij do Nedord. Geref. Kerk of tot
Zendeling bij eon erkend Kerk- of Zendinggenootschap.
2. Bowija van minstons twee jaren ala Godsdienst.onderWijzer of Zendeling te hebben
gearbeid.
—
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3. Bewijs van eene roeping tot eonen bepaalclen werkkring ondor do Heidenen, door eene
dor Zending Commissidn of ander Kerk. of Zendiuggonootsehap.
c. Do Commissio do vereischte stukken in goode orde bevonden hebbonde, zal do noodige
sohikkingen tot do Ordening makon
zelve
ci Aau
gewijzigd.
Art. 215 (nu 212)—blijve.

E, B~7age B.
Uwo Commissio heeft met blijdschap hieruit vornomen van hot goed begin door doze Kerk
gemaakt, en van harte hoopt zij, dat one Zondingewerk, ook in dit opzicht, groeien en blosien mag.
2. Gaarno had uwe Oomtnissie moor inlichting bekomen omtrent do rode waarom al onze Zen..
ding-gemeenten niet toegetreden zijn tot do Zondingkerk.

F. Rapport van Godsdienst Onderwijzers en Zenclelingen Examen,
Uwe Commissie vorblijdt zich or over dat or in don afgeloopeu termijn
7 Zendeliogen en
1 Godsdienst-onderwijzer
tot doze Examina, met goed gevoig, zijn toogelaten.
2. Het is onze vurige wonseh dat het getal appilcanten steeds groeion moge, want do oogst is
groot, doch do arbeiders, tot noch too, zeer woinig.
Hiermede meent uwo Commissio hare taak, hoe gebrekkig dan ook, to hebben volbracht. U
Hoog~Eerw. Vergadering Gods boston zegen toewensehendo in do bespreking ook van doze zoo
gewichtige zaak,
Noomen wij one
U Hoog-Eerw.’s Dienstw. Dienaren,
ANDREW MCGREGOR,

J, A. EIICE1’TER,
J. 0. flEIJ~NEKE,
J. D. RETIEF,
J, P. DU PLESSTS,
J. P. JORDAAN,
A. 3. I~, HOFMEI3R, Scribe.

[13IJLA GEN.]

Rapport der Binnenlandsehe Zending Commissie inge
diejid ter Synodale Vergadering, anno 1883.
Gedurendo hot tijdperk van drie jaron, ver.
loopon sinds do laatsto zitting der H.E. Synode,
heeft; do Commissie door a gestold icr be
hartiging dor Binnenlandsoho Zonding, hare
taak onafgebroken kunnen voorizetten. Zuiks
is eohter niet in ale opzichten naar wonsch
gesohied. En toch is uwo Commissio nog der
mooning dat; do hindorpalon behooron to en
1~unnon worden uit don wog geruimd en hot
werk mob moor mood en kraoht voortgezot.
Wij veroorloven one a eersb unar bet werk
to leMon, dot op do oudo wije is voorigezet,
namolijk:
MicZcleUjk, door den Kerkeraad der plaats to
ondorstonnen,
OnmidcZelijk, onder rechtstreeksohe toeziohi
der Commissio.
OnmiddeUjk onderstonnb do Commissio on
houdt zij opzicht over bet Binnenlandsoho
Zendingwerk to
George,
Boanfort,
Elandskloof,
Middolburg,
Znnrbraak,
Wellington,
Wijnborg,
Cores,
Grasif-Reinet,
Middelijic arbeidt zij, door ondorstoaning
van den Korkoraad, to
Franschhook,
Montagu,
Simonstad,
Kalkbaai,
Palmiotrivier,
Portorville,
Prins Albert,
Calodon,
Villiorsdorp,
Do vorandoringen in do laatste drio jaron in
dit work zijn woinigo ; do vormoerderingon
zoudon moor zijn gowoest, zoo awe Commissie
betor ware ondorstoand.
Do navolgonde, meost statistieko, bijzondor
hodon mogon uwor aandacht niot onwaardig,
noch a onaangenaam zijn :—
To George arboidi nog onze Brooder Zondo
ling Krotzon onder ruim 1,000 dor gekleurdo
bevolking, van wio 486 lidmaton ziju. Van 29
October 1882 tot oind Augustus j.l. zijn door
hem 51 kindoren en 14 volwassonen bij hunne
aannoming godoopt. Hi1 hooft in dion tijd
8 paron in hot huwolijk bovestigd. To George.
etad is do opkomst; van kindoron tor school
80. Do ondorwijzeresson aim mejufvrouwon
J. van Niokork en B. Bergh. To Friomes
hoim, 00110 dor buiton-statien, aijn or 35 kinde.
ron op do booken; do opkomst is van 20 tot; 30
ondor Moostor Witbooi. To Uitkijk zijn or 33
kmderen op hot register. To Ezoljachb in
Lan gkloo~ belt do school 40 on heeft tot meestor
H. Hans. Dii maakt tozamen 208 kindoren,
die in do soholon vorbouden ann do Zonding,

Christelijk onderwijo genioten. En dii voor—
rechi is van to hooger waarde, daar velon dier
kinderon vorre van die scholon afwonen on das
anders goheel verwaarloosd zoudon zijo. Maar
bet kost veel arboid on moeito do soholen, drie
van welkon op uren afstands van do woning
vandeZendoling zijn gologon instand to houden
Bij den arbeid verbondon ann do scholen komi
die aan zielon en do prediking van bet woord,
die tot; bemoedigende govolgen geschiodi en go.
lijk ook vroegor gorapporteerd, nog gozogondo
vruchten afwerpt. Do Br. Krotzon arbeidt nu
40 jaron als Zondeling onsor kerk, on hot;
schijnb of zijno krachten dezolfdo blijven.
Don Secretaris dor Coinmissie viol hot to baurt,
dii jaar bet werk door Broedors to aanschouw
on on bij moost getaigon dat hem dii eene on~
uitsprekelijko vrougde vorschafte. Op do
plaats Gunnakraal door onzen;Broeder gekocht
tot do bedioning dor bevolking rondom, heeft;
hij eon stuk gronds afgesneden en is van
mooning dii sink op do Zending to transpor.
teeren, met kerk on schoolgebouw dat hij
bezig is daarop to zetten. Hot solaris tot dii
work gogeven is £150 per annum, woarvan
echtor do gomoonto eon aanzienlijk deel zolve
betaalv.
To J3eaufort is hot work onafgebroken voort
gezet en gnat onder goed en kwaadge
rncht voorwaarts. In kerk en school vernamen
wij van vrucht daarvan gepluki. Do has be
malt hier £100 per annum. Do gerneonto
vindt hot; overige dab noodig is tot eeu onvat
tend work op eono zoo dare plaats ale Beaufort; is.
To Ekendsicloof zijn or nog goon 100 lid
maten. Er wordt eon goode proeftijd vdór
do aannoming geöischt. Do school is tot 80
(van 100) verininderd, Maar do tijden zijn
drukkend. Er wordt in catechisatio, school en
op den predikstool ijverig gearbeid, on dat niet
sleohts to Elandskloof moor ook in do omme
streken, bij do blanken. Ook komen or tot den
Zondeling, den Eerw. A. G. le Roux, jaarlijks
blanko jongolieden om voor do aanneming to
worden toeboroid. Hij is or ook op bodacbb
ziju schoolwerk tot do blanke bevolking in do
omsireken nit; to breiden. Hij mag jaar aau
jaar vruchten zion in degenen, die Christelijk
hun levenspad bewandelen on belangetolling en
aandacht bij do verkondiging van hot Woord
bij dozen en andoron. Hot; salons van den
Zendeling is £100 per annum.
To Middelburg zijn door onaen Zondeling A.
Weich in do drie laatsto jaren gedoopt 89 kin.
denon en 17 volwassenon, nangonomon 32, ge
huwd 40 paren. Er is eon Zeading-pastonie
gebouwd, nieb ganach voltooid, rnaar good
bowoonbaar, die £580 beeft gekost, waarop
nog eon sohnld is van £150. Do Kork is ver
boterd. Godsdienston worden or gehouden op
hot dorp en in do bniionwijkon. Hot schoolregister bevab 50 nanaen van loerlingon, do
opkomst is 40. Voonts worth or gearbeid door
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don Poop. Hot aantal der lodon is nu 100.
middol van catoohigati~fl, Zondagoochool, bid Van
stondon, hnis en krankonbezook. Wij vor maci.dezon kotuon telkons 80 tot hot Avond*
trouwon dat ook to Mtddelbnrg eon good work
To Wtjnberg is nu oono Zendinggemeonto
wordb gedaan. Hot salaris is £80 per annum. gesticht
20 Maart 1881; in deze vrougdo was
To Ziturbrae1~ worden do tij don van b~proe do oudo 1eeraar nog beschoren, die dearin
ving zwaar gevoold. Er waren or op die pleats altijd zoo veol belang hoeft gostoiden daaraan
ongevoer 1200 ziolon, van wie ten gevolgo van ook zoo veal heoft goarboid, dit to zion. Zij
esno opruling, waarvan do Anglicaansche Kork staat en wint void tegonovor Roomschen on
parbij wist to trokker, hot moordordeol tot die half roomsohen met al hunne uiterlijkhodon en
Kerk is overgegaafl. Bij ons ziju geblevea praal, zoo aantrokkelijk voor gomoodoron als
l7llidmaten. Do opkomst tot do godsdionsb die waaraan daar wordt gearbeid. Toen ZI] nit
wis~o1t van 100 tot 250. Tor catochisatie gaan don boezom der gemeento Wijnberg ala Zon
circa 40 jongelieden, tor Zondagsschool van diuggemeonte uitging, was heb met 133 ledon;
20 tot 5u loerlingon, tar dagschool ongovoer nfl telt zij 260. Van dozen komen niet woinigon
100. Tot hot work aldaar wordt jaariijks van do Episcopalen en anderen met atteston
geöischt :—
van Zendinggemeentefl van andore piaabsen.
Voor don Zondoling ...
... £130
Sodert do stiohting zijn or gedoopt 108 kindo
Voor dde Ondorwijzers
...
75
ron en 38 volwassenen, gehuwd 32 paren. Do
Andore uitgavon
•.,
...
20 tot 30
Kerkeraad béstaat uit drie onderlingen en vijf
Do Gomoonte has ontvangb:
diakonen, niannen van goode getuigonis en
Jaarlijks nit do Zendingkas •..
80
ijverig in al wat tot den bloei der gomoonto
Van do Gornoento
...
...
so
kan bijdragen. Do opkomst tot do openbaro
Van hot Gouvorriemont voor
godsdiensten is zeor good on evenoons tot do
scholen
...
•..
,.,
52 10
bidstonden, door do loden des Kerkoraads go
Van do Gemoonte voor scholon 22 10
ioid. Er aim 60 catechisanten. Do Zondags
school wordt samoa met die dor moodorgo
Van do Gomoonto hot vordor bonoodigdo.
Terwijl do Zeudeling klaagt over hot geesto moon to gehoadon. Do Kerk is net, bevat 300
lijko lovon dor Gomeento, uoomt hij tookonon, zitplaatson, en is voorzion van al wat tot do
welko hemoedigead ziju, en biijdscbap ople onderscheidone dienston wordt veroischb. Do
gewono inkomstea dit jaar zijn gewoost £150
voron.
To Wellington arbeidt do Eerw. Zondeling J. 7s. Od. Penny insamelingen £47 13s. 8d.
C. Pauw. Do Zending Gemoonte telt ruim Do moedergomeente goof t £75, on uvvo Corn
500 lidmaten. Van dozen zijn 300 gerogoldo missio £25 tot hot selaris van don Zendoling,
~~~ndmaalgaflg0rS. Gedurendo hot laatste don Eerw. Br. Ruijtonbeek. Er is eon Zen
jeer zijn godoopt 58 kindoren, en door doop on ding-pastorie Fonda nu gestogen tot £178 8s.
~annoming lidmaten goworden 54 personen, 9d. Op doze en op andèso wijzon toont do go
gohuwd 32 paron. Do Kork is to klein on be- meente do inwendige kracht die zij heeft ont-.
vat do opkomendon niet. Er ziju vior cate vangen.
Ta Cores arboidt do Eerw. Br. D. Roinecko
ebisatios met 100 catechisanten. De Zondags
school telt 130 loorlingon. In twoe dagscho in eon centrnm van gewicht. Er is dear veel
Ion wordon dagolijks 250 kinderen onderwozon. levondigheid. Do opkomsten zijn good. Hot
Gedurendo do laatste vijf jaren heeft do Go gotal goklenrden is aanzienlijk, Ton Avond
meento jaarlijks £400 voor Kork en scholon meal kwamen laatst 70 lidmaten op; or bostaat
opgobracht. Ruim 2000 zi&lon komon in vor eeno dagschool en or wordt in catechisatida en
band met dit punt van Zendingworkzaamhoid bedestonden gearbeid. Do kas draagt bij £30
onder bearbeiding van Gods Woord. Goon per annum, en hot overigo beaoodigd wordt
s~laris of toelaag wordt rechtstreeks aen dit nit do gomeente gevouden.
To F ransclilioek is hot werk ten gevolge van
work gogovofl, eileen onderstenning van tijd
tot tijd naar oisch der omstaudighedon en dit het sp oedigo verwissoling van leeraren, do
drnkkonde tijden, enz. kwijnend. Er is eene
beloopt, naar do bookon, op niot zeor voel.
To Cracrff-Beinet geeft uwe Commissie oorst dagachool, die echter zoo goring eon tal van
sedort October jl. ondorsteuning aan hot work looriingen hoof t, dat ook do Gouvernements
van den Zendeling A. Compaan. Lang hoeft toolaag in gevaar van opheffiag verkoort. tJwo
do onderhandeling hioromtrent goduurd, maer, Commissie bosteedt dear jaarlijks £20, en or
echoon do stact der has geono vormeordering is sulk eon tal van gokleurden, on do arbeid
van uitgaven raadzaam maakto, waron wij onder dozen zoo noodzakolijk, dat hot van hot
door do omstandigheden eindolijk vorplicht eon hoogate belang is dat or eon leei-aar home,
toelaag van £30 per annum to govon. Do ge die met ernst en liefde zich ook daaraan wijdt.
wono uitgavon waron daar ongovoor £170 jaar En die sal sun loon daarin vinden.
To lYlontagu, waar de Commissie £84 per
lijks, on do inkomsten nit die bronnen, zoo
uwe toolaag or bij kwam, £140. Bij do gewono annum bosteedt, on waar onder eon aanzienlijk
werkzaamhedefl to dozer pleatso, waaraan do getal gekleurdon grooto bohoefte aan bearbei
Gemeento op verblijdondo wijs doolnoemb, ding bostaat, gaat hot work flog voort, maar
voegon zich die ter bevordoring dor matig wij kunnen u daarotutrent geone bijzonder~
beid, welke near do verkiaring van den Zendo haden medodoolon, daar wij vandaar geen ver
ling, als pen voorportaal zijn voor do Ge slag hebbon bokomon.
To Simonsstcrd on Kcellebaai besteedt uwe
meente. Do school hoof t 90 leerlingen op do
booken, en oeno gerogeldo opkomst van 60. Comrnissio £48 per annum. Tar laatgenoomde
Hiortoo wordt do hnlp van hot Gonvorno plaatso wordt, sinds hot vortrok van don Zenmont genoton. Er zijn Avond en Zondag doling D. J. do Villiers near do Pacri, gearbeid
Scholen, catechisatiön en voorberoidiugen tot door den hoer W. van Aiphen, en wel onder
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blankon en gokiourdon. Er is eone netto TCerk,
die als gedachteni8 daar staat van den ovorleden
Zending.vriend, don hoer P. Morgenrood. Daar
worth Zondags voormiddags een Zondageohool
gehonden voor dertig kinderen, blank en go
kleurd. Zondag namiddag is or gerogeld
Godsdienst, tot wolke do opkonist some
zeor vorblijdend is. ‘s Zondags avonds is or
eene Bijbelklas voor jongelioden, die zich tot
hot lidmaatsohap boroiden. Voorts is or dag.
school, on wordt zij door hen die tot do
gemeonto bohooren getrouvr bezocht.
To Pa~linietrivier geschiedt bet work onder
do blankon door den hoer J. P. le Roux. Do
inwoners ziju daar in den regol arm; urea vor
van do Kork, zijn moostal tochtgangers. Dit
maakt hot work moeioliik, maar des te noodj
gor. Er is een dagoohool met 23 leerlingon.
Op do avondsehool komen or ook eenigo vol.
wassentn Tot do goregeld gehoudon Gods
dienston komon or soms moor dan 100. Do
has geeft hier £30, do gomeento Somerset West,
tot welke die stroek bohoort, £15, on bet Gou.
vernement tot do school £30. Hot ovorige
wordt van do bowoners bijeengezamold.
To Porterville is do uitleg £15. To Prims
Albert geeft de has £30. Uceledon hoeft £12
nit do has. Tlulliersdorp heeft £30. Op al
~eze plaatsen, die wij met eon onkol woord
rnoesten noomen, blijkt hot work van groot
gowieht to zijn. Wij zijn or ovortuigd van
dat zoo once bijdrage word onttrokken, do
workzaamhoden zouden li~don, mogeli~k te
grondo gaan. Daarmede zou schade berokkend
worden, beidon bun die bearboid wordon en
hun die daartoo goroopon waron.
Wij hobben voorts woinig buitongewono
uitgavon gohad.
Op one goldelijk versing
verschijnt do uitgaaf van £150 voor vasto
goederen to Zuurbraalr, maar door do bowoners
dozer statie, on ook van Swellenclccrn, Bredcssdorp
on Napier is daartoe bijgedragon do som van
£112 4s. Gd. Wij betalon £10 op do levons
assurantie van twee dor Zondolingen. Wij
gaven tot do oploiding van Zondelingon naar
Synodaal besluit Eon paar inalon moesten
wij do Zending aan doze genoemdo plaats to
gemoet komen met eon kleine som. Er ziju
eonige kloine onkosten goweest voor transport
van Zonding-gebouwon en goedororn Do
weduwo van eon to spoodig gestorven Zendo
hug genoot tweomalen eono geringo onder
stéuning. Ook moost do kast eeno inspectie
reis, op last der Commissio ondernomen, met
£5 tegotnoet komen.
Do gewone kwartaals uitgaven boloopen op
niet meer dan £210. Met £250 per kwartaal
due £1,000 per annum, zoudon wij ook do
buitengewono uitgaven kunnon ontmooten, ja
aan hot work do noodige uibbreidingen geven.
Ware slechts dat ellendig tokort weggedaan
Once Kcrk hoeft 95 gemeonten. Indien elke
gemeento jaarlijks sleehts £10 gave en do
gemeonten, die tot flu toe do zaak met hoogero
giften hebbon gestound, sulks voortdurond
deden, dan ware or moor dan uoodig is
Dit TEKORT is sinds hot jaar 1877 jaarlijks
grooter geworden on bodraagb nu £581 15s.,
niettegen steande sommigo gomoenton daartoo
near eisch hebben bi~godragon, en niettegen.
staando cue gemeentenbeloofden bij do jongste
Synodale zitting hear aandeel near zeker rato,

dat van £1 per 100 Lidmaton, nan den Pen
ningmeestor voor hot eindo ‘a jaars thor zitting
(1880) to cuba opzenden. Uvvo H.Ew. Ver
gadering heoft met Gods huip do middelen to
beramen om dit TERORT to doen ophoadon, on
hot meerdere benoodigde dan deinkomsten van
hot lactate jaar £668 lOs. 0~d. to vinden, of, zoo
cii meent dat zij van God daartoe goroepen is,
hot work to staken.
Der H.E. Vergadering vurig Gods licht en
biding bij hare boraadslaging en bosluiton om
trout do Binnenlandsoho Zending biddeado,
blij von
Uw. DD. en BB.,
W. MURRAY,
E. Z. 3. DC BEER.
3. H. NEETRLING, Sr.
BIThAGE A.
Uwo Commissio neemt do vrijheid U.H.Ew.
voor to stollon dat hot ter jongete vergadering
vorworpen voorstol, door haar aan ii godaan,
thans wordo aangonomon. Namohijk, dat hot
Examen in Art. 126 wordo afgosohaft. In do
plaats dearvan worde gesteid hot oxamea be
paald bij Artb. 126—212, Zij, die dit oxamon
doorgaau, zij n Godsdienst-ondorwijzers en
kunnen als zoodanig in dionst troden, waar
daartoe opening bestaat—buiten- of binnen.
lands—on bhij von in dion stand totdat do Zending Commissie, onder wier toezioht hot work
staat (do ‘Binnen- of Buitoniandsohe) toostom
ming goof tot hunne ordening, als wannoer
cii Zondelingen der Ned. Geref. Kork zijn en
zoo gotiteld wordon.
Hiermode ovoreenkometig mooton do Hoofd
stukken van hot Wotboek op hot Godsdiensb..
ondorwijs p. 54, on do Zending p. 80, on ver.
zorgvuidig worden gerevideerd en ~eranderd.
W. MURRAY,
B. Z. 3. DC BEER,
3. H. NEETJILING, Sea.
BIJLLGE B.
Den Hoog-Eorw. Zoer Geleorden Hoore
3. II. NEETBLIRG, Seoretaris der
Syn. Binnoni. Zandingoommissie.
Hoog-Eerw. Zeer Geleerde Heor!
Ale ant*oord op uwe aansohrijving van 1-4
Sept. ji., hebben do ondergeteekonden do eer
hot volgendo ale verslag over do Ned. Geref.
Zondirigkork a voor to loggon.
1. Do oorsto Synodo der Zendingkork vor
gadordo to Wellington van 5 tot 8 Oo~ober
1881, en zond Copie haror Notulon aaa do H.
B. Zondingoommissie.
2. Vertogenwoordigd ter Synode warea do
Zondinggemoenten: Beaufort West, George,
Zuurbraak, Wellington en Wijnberg.—Sbaan
do do Vergadering onttrok Beaufort zich can
do Zendingkerk.
3. Sedert hebben do gomeontea Graafl-Rei
net en Aberdeen zich aaugesloten,—zoodat

Met do bode dab do Hoer groei en blooi can
4. Do Zendingkerk thans besteat nib 7 go
meonton, nam: Graaff-Reinot, Aberdeen, Mid hot Zondingweek onzer Kerk schenko hobbon
delburg, George, Zuurbraak, Wellington en wij do eor to verblijvoa
Wijnberg.
Hoog-EerW. Zeer Geleordo Hoer, Uwe
5. Van wogo hot kleino aental gemeenten Dw. Dionaron on Broedera in Chrisbus, Do
zijn er tot nog noe geene gowestelijke besturon
Synodale Cornaiissio dor Nod. Gerof. Zen
govormd.
6. Met hot oog op do afwezigheid van work dingkerk,
en do grootte der reiskosten, is er beslotea do
D. J. H. RUIJTENBEEK, Voorzibtor.
bepahng van do bi~eenkdmst dor volgende
J. C. Piuw, Soriba.
Synode sine die to laben.

Rapport der Synodale Commissie over de Binnenland
sche Zending, ingediend ter Synode van 1883.
Uwe Commissio hoof b do oer to rapporteren
I. Dab heb work barer zorgo toevertronwd,
is voortgezot en ook eonigzins nitgebreid,
gedurende bet torrnijn vorloopon sinds awe
laatste samenkornst. Hot Zendinggebied is
hetzelfdo geblevon en is zoo bekond, dab wi~ a
daarop nieb bohooven to traohten be vorplaat~
sen. Skechts van hot oen on ceder dacrop go
beard moonen wij to mooten sprokon
1, Aan do Zou~pa~sbergen, one verstafgelegen
Zendingveld, arbeidt cog do Brooder Stofanus
Uofmeijr, on dab bij blai~iken en gekiourden in
die streken vermeerderen. Wat zijne gezond
heid aangaat lioefG hij to klagon, en or zijn ook
andero euvelen, die zijn geduld en zijno zeif
verloochining soms op zwaren proof stellon.
Maar aan zijn work is Iiij zoo geheoht, dab hij
do Zending Commissio bad hem niot, ton go
volge van den uitgedrukten wonseh der jong
ste Synode, dab hij once kerk eon bozoek zou
brengen, to bovelen zijn work to verlaten. Hij
arbeidt nog van ui~ once oude statioplaats aan
do Zontpansbergen, Goedgedacht, hot nalaten
schap van Brooder Mackidd. Veelvuldig ziju
zijne roizen, waarop hij do ondorscheidono
Statiea bozoekb, wear hij Evangelisten heoft
goplactet, wier work en wandol alsdan worden
nagegaan, wior ten doop bereiden don, zoo zij
bekwaam bovonden wordon, in do Kerk wor
den opgonomon. Doze Evangelisten zijn door
hem zeiven of bij andore Zendinggonootschap
pen gevormd on krijgon eon salaris van £1 lOs.
totl~3 per macnd. Sommigen hunnerzijn mannon van bokwaamhoid en vortrouwbaarhoid in
hun work, alien hobbon zij do vurigo bogoorto
den hunnon bo1~ Jllvangelio be brongen.
2. Naar dit Zendinggebied begat zioh in
September 1881 do jongo Brooder Maree, met
zijno waardigo jongo vrouw. Hot was do
wonsoh der Commissio dat hij zich to Goodge
dacbt, bij Brooder Hofmoijr con voogon on
hem in algemeon to huip to komon in hot work
dat horn meor en moor zwaar moot vallon. Zij
bloven in do beurt van Marabastad, in hot
district Zoutpansberg, aiwnar or grcoto be-

hoefto can hunnen arboid was, onder do vole
daar rondom wonendo Kaffers. Daar moost den
Zendeling eon onhorstelbaar vorlies treffon.
Zijno waardigo vronw ontviol horn door don
dood.
Nauw aan dit Zendingveld verbonden is he
work ondor do Banijai, dat nit Stollenbosch
wordb bokostigd, ceder do biding der Zending
Commissie. Derwaarts vertrokkon op 4 Jnn i
jI. vier Evangelisten in do blijdste voornitzich
ton hun en dor Gomoonto ace do Zontpansbor.
gee geopend, in do goreedo ontvangst van
vroeger gezondonen, door boodsohappen nit
Banijailand ontvangon, onz. Do opdrachb die
zij ontvingon was: “Goat tot den Hoofdkapi
tom; doot wet gij woet dat van Erangeliston
wordt vorwacht; blijft or zoo lang gij kent
ziet oenigen kane er geheel to blijven. Coed
Laat awe huisgezinflen helen en laat ons woten
hoe hot gnat, den zondon wij moor. Hun oog
merk was, ander half jaar wog to blijvon. Hun
vorbrek was eon foest voor do Goineoute to
Goedgedaoht. Maar zij is nu in diepen rouw
godompeld. Do voornaamsto der gezondonen
Gabriel Buijs, is door do Banijai godood, on
zijne helpers zijn teruggokeord. Voor hot
tegenwoordigo is due hot work gestaakt; maar
eorlang cal do moed woor stijgon on in do
pleats van don govaUo znllon andoren gaan on
prediken dab J~ozus is do Zaligmaker.
Do gansoho werkzaamheid nan do Zout
pansbergon, blijft steeds ooze anndacht, once
voorbede overwaardig.
3. Aan do Pilaunsbergen, in hot district Ens
tonburg, Transvaal, ligb ons twoede Zonding
vold. Once Zendelingen arbeiden to Souls
Poort, to Morali, eonigo dagreizen do woestija
yordor in on to Mabieskraal.
ce. To Seals Poorb, do oudo Statio van Broo
der Gonin, arboidt hij nog voort. Soms schijnt
hot hem to swear to sullen worden; dan weder
is hij vol van mood; altijd is bij vol liefdo tot
zijaen arboid, dien hij sick tot ieveustaak
heeft gestold. To Seals Poort wordb, benevens
hot gewone work, veel gedacu ann hot School
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onderwijs van Rafforkinderen. ‘t Is doar dat
mojuifrouwon Meouwsen on Horak daaraan
hare krachton wijdon. Boido hebbon echtor
hoar work in do Zonding gostaakt, eorst mej.
Horak, in wior plaats do dochtor van eouen
dor Duitsoho Zondelingen in do Transvaal mej.
Moeuwsen tijdolijk to. huip kwam. In haro
plaats kwam do doohtor van onzen Zende.
ling, die, na hare opvooding in Zwitserland to
hebbon onvangon, tijdelijk huiswaarts koordo.
In hare pleats zal permanent, hopen wij, mej.
Mary Muriay gaan arbeidon, on tot hare assis•
tento hebbon do tweodo doehter van onzOtJ
Zendeling, Brooder Gonin.
In do nablijhoid ligt Engelancls of Curnam.
cane Kraal, wear, ondor toozicht, van Brooder
Gonin, eon Kaffor-Evangeijet van boproefde
trouw, werkzaani is.
Do invlood en vrucht van hot work van Broo
der Gronin ken eenigszins gesohat wordon
naar do aehting on den lof, dion zijn yolk
genoot, toen zich eon deal daarvan in den jong.
stan oorlog beyond en van hunno commandan
ten om hun ordelijk godrag ten hoogsto werd
goprezen.
b. To Mocnlj arbeidt ondor Kaffors van den
zolfden starn, do Broedor Brink. Ook hij heoft
in den arbeid moeiolijkhedon gohad; maar do
Kapitoin is hem thans zeor vriondolijk en huip.
vaardigen velon van hot yolk komen onder hot
gehoor on tor school Eerhaaldolijk hooft doze
Broeder geviaagd om eono jonge dochter, die
hot schoolwork op sick nam, gelijk to Souls
Poort, maar or is flog geone govondon die zich
daartoo gewillig heeft verklaard. Oak daar
zou het good zijn zoo do handon van ouzen
Zondoling konden gestorkb wordou on er flog
iomand, zij hot Brooder of Zustor—henengaan.
~iaar hij wil nog lievor dat bij cone tweede
stad, ondor hetzelfdo opporhoofd, cone gero
gelde werkzaamhejd werd begonnon, eer dib
work your one vorloren ga.
c. To Mce!ieskraul arbeidt Brooder P. Roux
met zijno echtgonoote, on wij hebben allo good
vertroawon dat hun arboid niet ongezogend is.
Van seer groat bolang was hot voor Uwo
Commissie dat do Dopntatio van hior naar
Transvaal ook onzo Zending.werkzaamheden
kondon bozoekon. Do Broodors W. Murray on
Jac. Krige, do Deputatio uitmakende, waren
door ons gomachtigd tot inspectie en ordening
~an Brooder Roux, ale zij dit laatste wonscho
lijk zouden achten. Zij werdon door do Zen
dolingen met alle vertrouwon en onderwerping
voreord, on dedon voel dat bij briofwisseling
nieb on slechts bij persoonlijke togowoordig
heid kan worden gedaan. Wij vorblijdon ons
dat wij woton dat do taak hun door one opge
dragon tot hot niot minse aangoname deel
bohoordo van hotgeen zij in de Transvaal haddon to doen.
d. Ons derde Zondingveld ]igt op den Noorde
lijken oevor der GrooteRivier. Hetvroo~ereKo
rannalaud, sinds den jongsten oorlog bowoond
door Bastards, hoeft tot Middenpunt OLUVEN
I{OUTsDRI~’T, cone pleats die door hare ligging,
vruohtbaarheid, en in andere opzichton boyeu
VOlOfl in do Kolonie nitmunt. Do Basterds maken eon Zendingvola nit, to groot voor dekiacbt
van é~non man, tonzij hij in krachton anderen

overbroft. Teen do Seor~tarie der Commissie
vorledon jaar over Amandelbooni derwaarts
was goreisd en alIce nauwkourig had gem
specteord, macst hijhet ]3B., die daar grondig
bekond waren, don Ouderliagen on andoren
aldaar, gewonnen goven, dat hot cone hoogst
weuscholijko soak was, dat do eersto Zende.
ling, do Eorw. Sohrödor, die de Vrijstaatscho
Zonding to Witzieshook op sick bad geno.
men, hot work wear ondornam. Do Bastards.
gomoonto was gereed hona op hot pant van
solaris to yreden to stéllén, zoo awe he hot
montant dat wij botaalden, £50, bleef govon. Do Commissie bosloot daartoo, on do
Gemeonte vrij to laton, den man, die zij zoo
zoor bogoerden to vrageu tot hon to komen,
terwiji do Zondeling, die onder hen arbiedde,
dien werkkring met Atuandelboom zou ver
wisselon.
Do nitnoodiging van do gerneonte ging naar
den Earw. Schröder, bekrachtigd door cone
botuiging van do Commissie dat Brooder
Schröd6r’s kornst hater seer verblijdon zou.
Wij zouden hem in do reiskoston to gomoet
komon. Hoe aangenaam do Broeders in den
Vrijstaat hot hem daar ook hadden gemaakt en
hoowel can dat work moor geldolijk voordeol
was verbonden—zijn hart Vrok noar zijnen
ouden werkkring terug en hij is na aldaar met
kracht werkzaani.
‘t Loot sick licht donkon dat hij veal door.
non en distolen moost torugvinden, water hij
vrnchtbaar zaad had gezaaid, en vole mode
lijkheden welko overkomen moeston worden.
O1ijvenhoutsd~ift is door hot Gouvernement
tot een Politiestatie gornaakt, en niemand die
eon oogenblik nadenkt zal niet govoelen dat dit
voor do Zendingstatie en hot Zondingwerk
veel kwaad in zioh bevat. Het zal nu do var
oendo kracht vereisehen van den Zendeling
en do Landscomtujssje (die do Regeoring in
handen hoeft) om die euvolen nit den weg
geruimd of anders onschadolijk gomaakt to
krijgen.
Ook zijn er andero behoeften ontstaan.
School en kerk mooten vorbetord worden.
Onze Zondoling is nu bozig cone mijien lange
voor to niakon, ton einde hot water nit do
Grooto Rivier op do Velden to brongen en do
zegeningon dor irrii~atio nan Oiijvenhoutsdrift
medo to deolon. Wij vcrtrouwon dat do moeie
lijkheden horn sleobte tot prikkels zullen
dienon, om zo to bovenkomen.
IL Da koste~ vorbondon aau dit work zijn
flU:—

a. Br. Gonin, salons

..,
... £250
0 0
Twoe Ondorwijzoressen, a £60 120 0 0
Een Evangelist bij Englauds
kraal
,..
~..
..,
30 0 0
a). Eéno onderwijzeres wordt onderhouden
door hot Dames Zendinggenootschap to
Wellington.
1). Tot het salons van den Evangelist
govon do kinderen to Worcester £15 per
annum.
b. 1. Br. Hofmeijr, salons
,,, £200
0 0
Van do Kinderzonding:
Eon tal Ondorwijzers en Evangelisten,
die van £1 lOs. tot £3 per maand
trokken
2. Br. T. J, A. Mars, salons.., £150 0 0

vi

Van do Zondagssohoolzending
to Graaff-Reiflet:
c. Br. P. Brink, solaris ...
...
200 0 0
d. ,, P. Roux
,,
...
150 0 0
e. ,, C. Schroeder
...
50 0 0
Er zijn natuurlijk spociale nitgaven waarvan
do boeken melding makon.
Do inkomsben zijn hiertoo genoogsaam go
weost, want or was op nit Juni, nadat alios was
afbotaaid wat or schnidigd was, eon batig saldo
van mini £1,800.
Wij kunnen echtor üiot nalaten uwe nan
daoht to vostigen op ~1e vermindoring in do
inkomston, die hoewel zij op den eersten oog
opsiag niet groot schijnt, one onrustbarend
genoog voorkomt dat wij aohten dat daarop
uwo aandacht bohoort govestigd to ivorden.
Op nit. Juni 1882 bedroeg hot ontvangono
£1,339 7s. 3d. Op nib. Juni 1883 was hot
£1,263 13s. 8d. Hot schijnt nieb of dit verschil
dit jaar sal wordon goodgemaakt, on hot son
duizondmaal jammer zijn, zoo, ondor welk pleib
ook, do Zondingijvor in once kork son ver
flaauwen, want dan zouden ook zegeningen
door one gonobon, one wordon ontnomon, en
zogoningon one nog tooboreid, ons wordon ont
houdon. Wij vertrouwen dab goon lid decor
Hoog-Eorw. Vergadering voor eon oogenblik
hot groob klinkond saldo ale werkelijk groot
bosohouwon cal. Wij hobbon elk kwartaal,
i.e. allo drie 9na~zndea noodig ongeveer £230.
Er kunnen niouwe oischen ontstaan. Wij be
hooren goroed to zijn, coo iornand one mocht
tooroepon: Zie, hior ben ik—zend mij ! horn
in ‘s Heoren naarn wel boegorust hoen to zonden.
III. Wat eindelijk one, uwe DD., aangaat
wij zijn nog ton voile der mooning door ens
van hot eersto begin, an zes—en-twintig jaron
goleden, aan uwo vorgadoring gorapporteord,
dat once kerk rijp is voor don Zending arboid.
Hare rooping daartoe bosohouwon wij eeno
dure on swore, gelijk ~zij eone hooge en var-

oorendo is. Zij mag niet ongedoan laten wat
do Heoro haor heefr opgelegd. In al dozen
tijd heofb do Comrnissio proof op proof gekro
gen dat once kerk tot dion arboid gewillig en
gereed is. Zoo vole harbrooronde bewijcen wor
den one gegoven van eene diep in hot hart
gezoben, vaak, wij erkonnen hot, ondor voor
oordoelen bedolmon liefdo tot do Zonding, dab
hot duideiijk is dat onzo Evangoliedienaren
geroopen ziju die Iiefdo to voorsohiju to roepon
en in working to cotton. Er, wij aohten hen
daarbij welgoiukzalig. Werd toch ondor hot
Onde Testament do man zalig gosprokon, die
zich ontformde over hot grnis van Zion, wab is
liij dan ~iot, dio met den grooten Koning mode
werkt orn Hem zijn wottig oigondom to doen
herwinnen.
Wi.j golooven dat do Zending do wog daartoo
is. Wij gelooven dib mob onzen ontslapou
Broeder John Murray, medelid van once Corn.
miesie, die flog korb vC6r cijn heengaan, in do
laatst door hem bijgewoonde vorgadoriag dit
zolfde geloof betoonde, zoo niet botuigde.
Wijgelooven dib met do gansehe Ohristolijko
Kerk. Wij wordon or dagolijks moor van over
tuigd. Wij woton niet of uwe Hoog-Eorw.
Vergadering one verder do zaak wil teever
trouwon, waarniedo gij one tot due verre hobt
voroerd. Zoo ja, dan vercoeken wij dat do
Ploatsvomvanger van Prof. Murray, Prof. Do
Vos, cijue plants ais Lid dor Commissio ann
vullen, on dat wij mob uwe gebeden on giften
mogen worden gesterkt orn hot work met
kracht voort to cotton en naar gelegenhoid en
rooping nit to breiden.
Daartoo gove do Hooro u alien zegen!
bidden
Uvve B.B. on Dienaron,
N. J. HorrezxjR,
ANOREw MURRAY.
J. H. NEETImuiG.

Rapport aan de H.Eerw. Synode, ingediend door de
Westelijhe Synodale Coininissie voor het Godsdienst
Onderwijzers en Zendelingen-Examen, anno 1883.
Uwo Commissie hoofb do eor to rapporteren
dot zij is vergaderd gowoest
1. Op 27 on 28 Maart 1881, en no hot examen
afgenomen to hobbon van do RH.
Ange Compaan, workzaam to Graaff-Reinet,
Daniel Michiel Reinecke, van Swollendam,
Jan Stefanus do Villiers, van do Paarl,
Anthonie Eduard du Toit, van Dot Josafat,
Tobias Johannos Albortus Mare, van Trans..
vaal,
Ze tot Zondolingen onzor Kerk heeft bevordord.
ii. Op 11 April 1882, on no eon Examon do
RH.
Daniel Johannes Joubert,
Daniel Johannes do Villiers,
Hebben bevorderd tot Zondelingon ouzer Kork.

III. Op 27 September 1882 goexamineerd en
tot godsdionst-ondorwijzor easer Kork heefb
toogolaben
Do hoer Thomas Fredorik Dreijor.
Dozen zijn tesarnon:
Zendolingon ...
...
...
...
7
Godsdiensb.onderwijzers ...
...
1
Tosamen
8
Eon gebal niot to vergoiijkon bij dat van hot
laatste tormijn eindigende bij uwe laatste H,E.
sitting.
Wij vorblijven met heilbede,
Uwe DD. en BB.
J. H. NEETRLING, Voorzibter.

VERSLA(~
VAN DEN PENNING1V[EESTER DER ZENDING,
-~

.~

£270415

31-

VooR D~ BUITENLANDSOIIE ZENDING:
Van 1 Aug. 1880 tot tilt. Juni 1881
... £1285
8 0
1 Juli 1881 tot nit. Juni 1882
...
1339 7 3
,, 1 Juli 1882 tot tilt. .Tuni 1883
...
1263 13 8~Tezamen
III.

...

Voon Dii KINDER-ZENDING:
Van 1 Aug. 1880 tot ult. Juni 1881
1 Juli 1881 tot ult. Juni 1882
,,
1 Juui 1882 tot tilt. Juni 1883
Tezamen
En

...

£3888 8 111-

£258 9
325 4
197 5

6~i1
6

£780 19

11

is UITGEGEVEN :—

I.
Vooit Dii BUNiiNLLNDSCI~ ZENDING:
Van 1 Aug. 1880 tot tilt. Juni 1881
...
£768 14 9
,,
1 Juui 1881 tot tilt Jimi 1882
...
1087 10 11
,,
1 Juli 1882 tot nit. Juni 1883
...936 12 2
Iiatonde een nadeelig saldo van ...
...
Dat gevoegd bij hot tekort op nib. Juli ‘80
Eon totaal

TE nOnE

op ult. Jan. jl. laat

II.
Voox nii BuITENL~nscRE ZENDING
Van 1 Aug. 1880 tot tilt. Juni 1881
,,
1 Julj 1881 tot ult. Junj 1882
1 Jtijj 1882 tot tilt. Junj 1883

£2782 17 10
£78 2 6~
503 12 5~
£581 15

0

Is UITOEGEVEN:
...
...

...

£607 4 8
1065 15 6
984 6 9

£2657
Latende oen batig saldo van
•..
...
1231 26 110~Bat gevoegd bij hot saldo op tilt. Juli ‘80 593 16 8
Een batig saldo laat van

...

,,,

1883.

______

L Do Boeken zijn geauditeerd tot tilt. Juni ji. door do
Wel-Ed. heoren auditours W. J. do Smidt en A. D. Krij.
nauw, wien voor do mooite en zorg daaraan besteed de
dank der Synode toekomt.
2. Uit do Boeken blijkt, omtrent do On~vangskm naar
opgaaf daarvan in hot Officieele orgaan, van tijd tot tijd
versehonen, dat
Oi~TVA1iGEN is :—
I.
Voon DE BIN~IENLiNDSCHE ZENDJNG:
Van 1 Aug. 1880 tot tilt. Juni 1881
£80911 3
1 Juli 1881 tot ult. Juni 1882
1226 5 0
1 Juli 1882 tot ult. Juni 1883
66819 01Tezamen
II.

ANNO

III.
Voon Dii KINDER ZENDING is
Van 1 Aug. 1880 tot ult. Jtini 1881
,,
1 Juui 1881 tot tilt. Juni 1882
,,
1 Juui 1882 tot ult. Juni 1883

ui~cuzozviiN
...
.,.

..,

£37 8 2
459 5 9
406 0 7

£902 14 6
Latende eon TEKORT van ...
•..
...
121 15 41Dit afgetrokken van hot batig saldo van 1
Aug. 1880, iaat eon batig saldo groot £586 1 6
3. Doze getallen gevon stof tot veel opmorkens—o.a. :—
a. De vernieerdering in do inkomsten van 1 Aug. 1880
tot nit. Jnni 1881, is grooter in schijn dan in do werke..
lijkheid. Dat jaar is eéne maand korter in rekening dan
do tweo volgondo, daar hot beter word besehouwd do
boekon met tilt. Juni aftosluiton. Do Bijdragen van ‘82
tot ‘83 (hot laatste jaar), zijn onrustbarend mm. Zolfs
bij do Kinder-Zonding zoti or nu eon Tekort zijn, ware
bet niot van wege hot vroogoro saldo, waardoor flu eën
niet to groot saldo in kas is. Do Zending Commissie
zal hebben to ovorwegen of zij veiig hot work in die
richting zal kunnen uitbreiden.
Ii. Do ONTVANGSTEN Ge idcueld voor do drie jaren zijis
geweest :—
I.
Voor do Binnoniandsohe Zending ... £901 17 9
ir.
,,
Buitonlandsohe
,,
.,.
1296 2 ii.
III.
,,
Kinder
,,
..~
269 6 4
Do Uitgaven gemiddeld zijn goweest:
I.
Voor do Binneniandsehe Zending .., £927 12 7
II.
,,
Buitonlandsehe
,,
...
885 15 7
111.
,,
Kinder
,,
...
300 18 2
Eone vorgelijking van doze cijfers met do opgave van
ONEvANGSTEN en UITGAVEN voor elke onzor Zendingen
zal duidolijk doon blijken dat wij op geon punt op ouze
lauweren kunnen ruston.
4. Hot TEICORT in do Binnenlandsohe Zendingkas, dat
op 1 Augustus, 1880, bodroog
... £503 12
51Is vormoorderd on bedroog op tilt. Juni 1883 581 15 0
Tot do goodmaking van dit TENanT in 1880, en naar
Synodaal besluit, ontving do Peuningmeoster do vol.
gendo sommon
Van Prin5 Albort
•..
...
.,.
... £10
0 0
,,
Riversdale
...
...
...
...
13 0 0
Lady .Groy
...
.,.
...
...
5 0 0
Do Paurl ...
,,.
•..
...
...
13 10 0
Prin~ Albert (2de romise)
...
...
10 0 0
Mosselbazi
...
...
...
8 0 0
George ,,,
...
...
...
...
12 10 0
,,
Frasorburg
..,
...
...
...
5 0 0
Barkly
..
,,.
...
•..
...
1 0 0
,,
Somerset Oost ..,
,..
...
...
12 0 0
Caledon ..,
.,,
...
...
.~
6 0 0
Sboijtloryillo
..,
...
...
...
6 4 9
(~lroonoptint
,..
,.,
...
,..
1 0 0
Montagu ...
...
.,.
...
...
4 10 0
,,
Willowmore
•..
...
...
...
10 6 0
,,
Calitzdorp
...
...
...
...
7 10 0
,,
Aiexandrj~
,,,
...
...
...
6 1 0
Oolesberg...
,,,
...
...
. ..6
0 0

£1824 18 8~
£137 11

9

V~ :~JSIJA~
VAN HET

COLLEGIE CTJRATOREN VAN RET TREOL SEMINARIU1\I
AAN DE HOOG-EERW. SYNODE,

AANGAANDE

HET TITEOL. SEMINARIUM,
GEDAAN

ANNO

1883.

do drie jaren verloopen sinds uwe laatste H.E. Vergadering, mocht het work aan do
Inrichting voortgang hebben, schoon dan ook niet zonder moeielijl≤heden. Voor elk bewijs dat Hij
ten goode met haar is geweest, zij Godo do eer!
Wij aohteu het noodig uwe aandaoht en opmerkzaamhoid tot de volgende bijzonderheden
to leiden:
1 flet Collegie, dat door U over do Inrtchting, die do Kerk het therbaarst moot zIjn, is gesteld,
Iced eenen gevoeligen slag, toen in December van het verleden joar do Brooder, die hetzelve van hot
begin, eerst ala Vice-President en toen ala President, h~eft geleid, en die voor hot welzijn dor
Inrichting zoo veel over had, ons door don dood ontviel—Dr. P. E. Faure. llij heeft trouw
gediend, en ook als Quastor van hot Fonda moesten wij zijn verlies betreuren. In zija ledige plaats
werd door do Synodale Oommissio tot lid van hot Colleglo benoemd Da. A. I. Steijtler, dio ook hot
Qrnostoraat op ens verzoek op zich nam. Hot Collegio bleef ook flu niot voltallig. Eon uit hét tat
der loden, Ds. do Vos, Iiet zich do op hem gevallen keuze tot Hoogloeraar welgevallen, on do
vacatuur, aldus ontstaan, wacht nog op aanvulling bij do zitting uwer vergadering.
2. In Februari 1881 werd ons Collogio saarngeroepen wegens den staat der gezondheid van
den Eersten Hoogleeraar, John Murray, die zorgwekkend was. Wij moeston hem van zijn work
ontslaan, en deden zuiks voor zes maanden; terwiji do beido anderen beloofden zooveel mogelijk to
zorgen voor hot onderwijs in zijno vakken. Wij boden horn eeno tegemoetkoming van £75 tot eone
Europeescho reis aan, en krogen daarop do goedkouring der Synodale Commissie. Eonigszins
vorsterkt keerde do geschatte Hoogleeraar terug van zijne reis naar Europa, en horvatte ziju work;
maar niet veto maanden duurde hot of hot was dengonen, dio hem het naastwaren,duidelijk dat zijue
krachten afnarnen. Op Woenadag, 27 Jiecember,ontsliep hij aan hot Strand to Hottontots Holland,
kalm en zacht, en Hot eeno lovensbaan achtor, waarop vool was vorkregen on veel was mede~edoold.
Hij viol in hot midden van zijnen arbeid; zijn taak was volbracht; maar hij was tot ho~ laatste
gereed cm voort to arboiden.
Aan zijno Weduwo doden wij zes maanden betaling toekomon van hot salaris van haren echtge
noot, overeenkomatig met do bepalingon voor Leeraars weduwen; on zoodra mogelijk vergaderden
wij tot de aanvulling der vacatuur. Dit moest worden herbaald. Do eerstgekozono, Ds. Luokhoff,
bedankte van wege zijn zwakko gozondheid. Daarop werd Ds. do Vos gekozon, on hij nam hot
ambt aan, verzocht echter tot voorbereiding zich voor eenige maandon naar Europa to mogon
bogeven, en houdt zich gereod om met den aanvang van hot nieuwo studie-jaar zijnon arbeid to
beginnen.
3. Hot Fonda, dat in Augustus 1882 was gestegen tot £19,517 6s. lid., en dat naar onze
verwachting dit jaar bet gewenschte montant van £20,000 zou hebben beroikt, is in do plaats daar van
met £551 12s. id. verminderd, on bedraagt dus £18,965 14s. lOd. Dit is to wijten, gedeoltehjk aan
buitengewone uitgaven, waartoo do omstandigheden ons riopen, maar veol meer daaraan, dat wij
ons verplicht zagen uit hot Fonds £189 aan den Qrnostor van hot Predikanten Ponsioen Fonda to
betalen, em do kosten, ens. niet meer te doen oploopen, en nog moor aan do verminderde jaarlijksche
GEDURENDE

2
collecte en bijdragen tot hot salaris voor den Derden Hoogleeraar—teZo.mefl tot Augustus beloopende
op slechts £250 14s. 7d. voor~ 1882-83.
Uw Collegie vertrouwt dat, door den invloocl uwer ~oog-Eerw. ~1orgadering, beide zoo nooclige
en gewenschte bijdragon, namelijk die voor den Derdon Hoogleeraar ende jaarhjksche tot do geregeld
heid en hoeveelheid stijgen sullen, die near plechtig aangegane vorbintenissen en do verplichtingen
op elkon Leeraar en Gemeente rustende, der Kork betaamt: ook dat do gewoonte, bij somtntgen
reeds in zwang, cm bij gelegenheid voor deze insarneling eene leerrede over do Kweekschool to
houden, met het doel om belangstelling bij do gemeenten to verwekken en to vermeerderen inonse
Inrichting en hot work dat zij doet, eerie algemeene sal worden. Wij spreken straks van hot nijpend
gebrek aan leeraren, dat aisdan naar onze mooning ook sal ophouden to bestaan.
Uw Collegie heeft zich net bij maclate gevoeld do door u voorgeschreven insameling om het
Fonds tot hot gewonschto montant van £30,000 to brengen to doon houden. Eerst stond ons in
den weg de insameling, dio opgedragen was aan hot Collegio Curatoren van de Nornaaalschool.
Daar doze zuster-inrichting zuiks noodiger hadden dan wij, meondon wij hear to mooten doon voor
gaan.
Haar work in dezon is, meenon wij, nog niet voltooid. Daarop kwamon er tij don, maat
schappelijk zoo drukkend, dat ook onze taak in dozen onvoltooid is gobleven. Wij wachten daar
omtrent hot goodvinden van uwo H.E. Vergadering af.
Ten opzichte van de opdracht uwer H.E. Vergadoring aangaande do aandeelon aan hot Fouds,
hobben wij bovondon dat or zoo volen zijn, beide privaat en genaeenteiijk, die aanspraak daarop
maken, dat wij do zaak als hopeloos hebben laten liggen. Wij hobbon gezorgd dat or goon
misbruik is gemaakt dat niomand meer Studenten zond dan waartoe men gorechtigcl was; maar daar
or naar do wet en naar door collectanten gegeven beloften, we1 40 private en43 gemeentelijke aan
sprakon op hot usufruct van hot Ponds bestaan, die alien van vóór af 1 Januari 1858 dagteekenen, is
het net denkbaar dat iemand in jaren nog bohoeft to komen tot het Seminarioel onderwijs zonder
hot voorrecht van een aandeel. Mogelijk kan uw H. E. Vergadering hioromtrent eene of andero
voorzioning makon. Maar wij hebben bevonden dat op dit punt geene angstigo bozorgdheid behooft
to worden gevoeld, zoo slechts do colleoten, waarvan wij daareven spraken, getrouw worden gehouden.
~4. Hot honorarium der Hoogleeraren is hun steeds prompt botanid. Ret bedroeg tot September
1881 £500, met £100 p. a. voor den Eersten Hoogleeraar tot woning; £500 voor don Tweede, met
vrije woning; £400 voor den Derde, met vrijo woning. Bij onze Jaarlijkscho Vorgadering in
Augustus 1881 verzochten zij om vorhooging.
Dc zaak word in ernstig beraad genomen, en
besloton om hot salaris van den Derden Hoogieeraar to bepalen op het in Art. 152 genoemde
montant van £500 p. a., en elk der beide anderen, onder afwachting van u H.E.’s goedkeurin~, £75
p. a. toe to leggon. Maar alles in overweging nemende, kwam uw Collegie tot hot besluit u voor to
stellen hot salaris van elk der Hoogleeraron to verhoogea tot £600 p. a., en eene geldelijko toelaag
voor dien hunner, wien wij geeno vrije woning verschaffen.
5. Do gebouwen zijn in gooden staat, en vorderen doorgaans eene reparatie van net
meer dan £20 p. a.
6. Do administratie van het Fonds is in handen van do Exeouteurskamer in do Kaapstad.
Wij nemeri do vrijheid uwe H.E. Vergadering to verwijzen naar do geauditeerde rokening daarom
treat versehenon in hot offioieel orgaan, 2 Sept. 1881, 8 Sept. 1882, en 28 Sept. 1883. Per onzor
vergadering gehouden 25 Augustus, 1881, werd door den ontslapen Qu~stor van het Fonds tor kennis
gebracht dat hij eon cornmuuicatiO had ontvangen van do Commissie ter (~e1dbe1egging, door do
Synode benoemd, om hot Ponds aan do Paarlsche Brand Assurantio en Trust Maatschappij over
to geven. Hij had daartoe geene vrijheid govoeld aleor hij hot besturenci lichaam daarover had
geraadpleegd. Zuiks werd met do redenen door do inoorderheici goedgokourd, en bosloten hot
beseheid uwor H.E. Vergadering af to wachten, die toch n~ slechts twee jaren zitten son.
7. Bet werk is geregeld, naar Synodaai voorschrift, gedaan, en zooveol mogelijk werd do
schade, veroorzaakt door de afwezigheid of ongesteidheid van den Eersten Hooglooraar, door de
anderen voorkomen. Evenwel is het ons juist daardoor duidelijk gewordon dat drie Hoogleoraren to
weinig zijn. Niet eileen wordt bij do eerste ongesteidheid van ~én uit de facultoit bet tel docontea
vermindord tot eon tweotal, dat krachtons den last der Synode om eenen derde to krijgen, reeds is ver
oordeeld; maar do nitgestrol~theid van het work, do govolgen daaraan verbonden, eisohen dat wij
tegen schade op dit gebied zoo veel mogeiijk gewapend ziju. Daarpm radon wij tot do eta ppon die
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nooclig ziju om een vierden Hoogleeraar aan te stellen. En hoe vervaarlijk zuiks ook maclit
sohijnen, voor eene Kerk als do onze kan dit goon onmogelijkheid zijn,—zoo maar OflZO Leeraren tO~
do daartoe vereischte belangstelling en inspanning zich vorooenigden.
S.—In dit tijdsbestek zija :—
a. Aan het &minarium als &ucZen~en aangekomen. in
1880.—.3. H. Enslin
3. A. Joubert
3. F. A. do Villiers
3. F. Marais
B. 3. Pienaar
J. 3. P. Marquard
Daniel Gesani
W. A. du Toit
J. 0. Truter
3. P. van Heerden
W. Muller.—Tezamen 11.
1881.—G. J. Malherb~
P. W. Enni~
J. C. Hefer
W. J. Conradie
.T. Mackinnen
B. H. Cilliers
B. S. Botha
G. S. Malan
3 3 Ackermann —Tezamen 9
1882.—J’. N. Martins
P. van der Merwo
A. Murray
Z. J. de Beer
A. A. Weich
3. E. T. Weitz..—.Tezaznen 6.
b. T7andaar vertrokken,.
1880.—A. P. Kriel
M. C. Mostert
J. A. Joubert
P. A. Groenewald
J. P. Kestell.—Tezamen 5.
1881.—P. A. Strasheim
H. F. Schoon
A. A. L. Albertiju
J. P. Retief
0. F. Marais
3. 0. Reijneko.—Tezamen 6.
1882.—H. 3. du Plessis
A. J. Pepler
3. P. Helm.—Tezamen 3.
1883.—A. Ahrbeck
A. Burger
A. 3. B. Albertiju
J. A. Beijers
3. S. van Hoerden
Geo. Thom
P. 3. A. do Villiers
B. Bosman
3. W. Meijor
N. Rofmeijr.—.Tezameu 10.

9. Op meer dan eon punt hebben wij bevonden dat de bepalingen op hot Seminarie herziening
vorderen, en wij voegen hierbij eon daartoe opgetrokken schema, dat, wij vertrouwon, uw aller
goedkeuring zal wegdragen.
10. Nog zij hot ons vergund uwe aandacht to vestigon op hot nog voortdurend gebrek aan
Leeraren, ten gevolge van gebrek aan leerlingen aan ons Sominarium, wat meer en moor zorg
wekkend wordt. Er zijn ruim 32 vacaturon, wier Voorziening van onzo Inrichting wordt verwacht.
Die vacaturen nemen toe in tal on zullen nog meer worden. En wat zegt dit? Dat 32 gemeenten
met eon zielental van gewis niet ininder dan 32~OO0 zonder Leeraar zijn. Dit wil gewis wel,
Goddank! niet zeggen—zonder do mogelijkheid om zalig to worden, maar helass, zondor die door
den Heere gestelde middolon, die door elk rechtgeaard lid onzer Kerk op zoo hoogen prijs wordt
gesteld, en wier waarde door niomand hooger moot gesohat worden dan door do leden uwer
Hoog-Eerw. Vergadering. Waaraan is dit to wijten? Waardoor kan dit verho~pon worden? zijn
vragen, wior beautwoording wij uwer bog- ~erw. Vergadering ten ernstigste op hot hart leggon
willen, Onze overtuiging staat vast dat or noch van wege hot Seminarie, noch van wege do Kerk
eenige noodzakelijkheid bostaat dat deze toestand langer dan slechts zeer weinige jaren bohoeft
voort te duren,
En hiermede leggen wij do taak, wuarmede uw H.-Eerw. Vergadering ons heeft vereerd, nedor,
gereed om, zoo dit wordt bogeerd en do beer sulks wil, daarmede naar de mate onzer krachten
voorttegaan.

Gedaan ter on~er Vergadering to Stellenbosch, 29 Augustus 1883.
Get. A. ii. LUOKHOrF, Voorzitter.
S. BOFMEIJR,
0. VAI’~DEWALL,
A. I. STEIJTLER,
G. C. Ors,
J~. H. NEETHLING, Secretaris.

VOORGESTELDE IIERZIENING
Van do Bepalingen aangaande het THEOL0GISCH SEMINARIu1vI, naar besluit
dienaangaande van de Vergadering van het Collegie Curatoren, anno
28 Februari 1883.
ART.

146 (blijve).

ART. 147.—Bet Curatorsehap van het Theologiseh Seminarium berust bij een Collegie, door
do Synode benoemd, onderworpen aan de volgende Bepalingen :—

(a). Pit Collegie bestaat nit zeven leden, waartoe do Moderator en Qucestor Synodi
ex officio zullen behooren.
Een Leeraar, Emeritus geworden, houdt op lid vandit Collegie te zijn.
Bij gelegenheid, enz., aftreden, die weder verkiesbaar zijn.
Do aftreding gesohiedt bij loting.
(b). Bet Collegie kiest zich uit zijn midden eenen Pr~ses, Scriba en Qucestor.
(c). Vacaturen in dit Coilegie worden door do Synode aangevuld, en wanüeer zij uiét
vergadort, door de Synodale Commissie, en hare benoerning blijft van kraoht,
tenzij zij door do Synodo wordt opzijde gezot
(d). Blijft.
ART. 148.—Bet Collegio Curatoren is belast met do behartiging van do bolangen van hot
Seminarium.

(a). Ret beroept de Hoogleeraren en doet zuiks, indien noodig, in overlog met de Pro
fessoren.
(b). Bet heeft toezicht over den wandel en do leer der Hoogleeraren en sal, wanneer er
nadeelige geruchten of klachten omtrent hen ontstaan, hen in hun ambt kunnen
schorsen, waarvan terstond kennisgeving geschiedt aan do Synode of do Synodalo
Commissio ter goed- of afkeuring,
(c). Ret vormt met do Hoogleeraren eenen raad van toezicht en tucht over don wandol
der Studonten.
(ci). Het heeft inzage in do Series Leclionurn eer dezelve officieel bekend geniaakt wordt.
(e). Bet ontvangt tijdig kennis van het Examen voor den graad van Candidaat in do
Godgeleerdheid, aismedo van het jaarlijksch Examen, on wonen dozolve zoo voel
mogelijk bij.
(f). Ret is belast met do zorg der instandhouding der geboucven van het Sominariurn, on
heeft het recht noodzakelijko verànderingen uit hot Ponds to bekostigen.
(g). Bet heeft het recht jaarlijks den staat van hot Ponds raadplegende, eene som to
bepalen voor do vermeerdering van do Bibliotheek van het Seminarium.
(h). Ret doet het Fonds administreeren door één of meer bevoegde lichamen, en do
administratie jaarlijks auditeeren.
(i), Het doet bij iedere Synodale Vergaclering versiag van den staat van hot Theologiseh
Sominarium.
ART. 149.—In het Theologisch Seminarium sal onderwezen worden in Bijbelkunde, de Hebreeuw
che Taal en Letterkunde, Joodsehe Oudheden, Bijbelsehe Uit~egkunde, Uitlegging des Outden- en
Nieuwen Testaments, Kerkelijke Gesohiedenis, Natuurlijke en Stetselmatige ~odge1eerdheid, Ohriste
lijke Zedeleer, Predikkunde en Herderlijke Wetonsohappen, ~Vijsbegeerto bespiegelend en practi
kaal, Zending ~eschiedenis en Kerkrecht.

ART. 150.—Pit Onderwijs wordt gegeven doGr iloogloeraren, die Leeraren moeten zijn van do
Gereformeerde Kerk, voorzien van goode getuigschriften aangaande hunne bekwaamheclen en Gods
vruoht, die gehouden sullen zijn zich to onderwerpen aan dé verordeningen der Synode.
Hun getal zal zijn ten minsto drie, maar vermeerderd worden naar behoefto en naar den
staat Tan het fonda.
-

ART. 151.—Hot Onderwijs wordt gegeven gedurende vijf dagen in de week, en minstens drie
uren elken dag, en zoo ingericht dat elk yak binnen twee jaren wordt afgehandeld, naar een bekend
gemaakte &ries Lectionum.
Do Hoofdtaal bij hot onderwijs is de Nederduitsohe.
Do Vacantie-tijclen zullen zijn
Twee weken in den Kersttijd,
Twee weken bij Pasoben,
Eeno week in den Winter, en
Gedurende ‘Ic rnaanden September en October.
—

Art. 152. Hot honorarium van elken Hoogleoraar zal zijn £600 per annum, met eene geldo
lijke toelaag voor elkon Hoogleeraar, die geene vrije woning verkrijgt. Zij kunnen dccl hebben
san bet Predikanten Weduwen Fends, en deelen in hot Predikanten Pensioen Fonda, naar de~
omtrent beido Fondsen, gemaakte ~Synoda1e verordeningen.
Art 153 Elk Student botaalt tot hot Fonda jaarlijks £15, op een aandoel betaalt hij £6
(a). Elko gemeente die £100, en elk persoon die £50 vóór 1 Januari 1858 tot het Fonda
van hot Seminarium heeft bijgedragen, is aandeolhouder.
(b). Dezen hebben hot reohteenon Kweekeling to doen studeeren voor £6 p. a.
(c). Eon aandeel zalkunnen wordon overgemaakt, en dit sal van kracht zijn mits daar.
van kennis wordt geg even aan den Scriba. der Synode, die dit registreert en daar
van kennis geeft aan den Scriba van bet Collegie Curatoron.
Art. 154. Jaarlijks in do maand Juli wordt in elko gemeente cone inzameling gedaan ten
behoove van hot Fonda van hot Seminarium, en terstond opgezonden san den Qtuostor daarvao.

VER SLAG
VAN DE

COM1\IISSIE OVER DE NOR1\’IAATJSCHOOL,

ANNO

1883.

Do ondergeteekenden, leden der Commissie over de Normaalsehool, hebben do eer, met doze
hot navolgende aau do floog-Eerwaarde Synode te rapporteeren.
Wij hebben vool ons gehad en overwogen
I. Rapport van den Raad der Curatoren van de Normaalschool.
II. Rapport van den Rector dior Inrichting in beide talon.
III Bet Finantioele Versiag van den Thesaurier
1 U~t hot Rapport van den Road der Curatoron bhjkt dat de Inrichttn g, sedert do laatsto
Synodale Vergadering, met eernge moeielijkheden to kampen heeft gehad, voortopruitende
(a) Uit eene verwisseling van het onderwijzend personeel
(5) Bet uitbrekon van do pokken in het Instituut, ten gevolge waarvan men verphcht is
geweest om hot work in de Normaalschool voor een korten tijd to staken, terwijl men het Onderwijo
met een goring getal krnderen in do Modelochool bleef voortzetten
2 Er ziju thans 21 Kweekehngen in de Inrichting, 54 hobben haar reeds vorlaten, en zljn, op
eon paar uitzonderingen na, ale Onderwijzers werkzaam Eon van dit getal arbeidt in de &lodelschool
Van do 54 hebben 21 hot Matriculatie en Middelkias Examen afgelegd en houden bovendion
hot Oertificaat van de Ouratoren; 19 hebben hot Middenklas exatnon gepasseerd en houdon ook hot
Certificaat van do Curatoren
Uit de 40 die het Middenklas examen hebben afgelegd ziju er 7 die sulks met lof hebben
gedaan De Raad van Curatoren verlangt dat do Hoog )terw Vorgadering hot verthond gewicht
sal hechten nan het Certifioaat dér Oüratoren, at houclt do Kwookoliug goon Oertificsat van den
Superintendent van Onderwijs
S Er is eon aanvang gemaakt met do Krndorschool (Infant Depirtment) sedert J~anuari 1881,
waarvoor do Regering £100 ‘s jaars gocdgunstiglijk bijdraagt. Hioi~in wordt ook onderwijs
gegeven door do Kweekelingen van do Normaatsohool
4. Over den loerlust en hot gedrag der Kweekelingen viel er, met uitzondering van eon enkel
geval, niet to kiagen, gelijk ook blijkt uit hot R~ipport van den Rector.
5. Do finanti~ele staat der Inrichting is van dien aard dat noodzakelijke verbetoringen niet kon
den worden tot stand gebraoht zonder van hot Kapitaal gebruik to maken. Met hot oog hierop heeft
Ds. McGregor als Superintendent van Onderwijs een sohrijven gericht aan alle Kerkeraden om hot
tekort in het Normaal Schoolfonds aan to vullen ; sommigen hebben hieraan gohoor gegeven, som
migen ten deele, anderen in het geheel niet.
6. Eon aanzoek van den kant der Curatoren bij de Synodale Commissie gedaan om een stuk
grond van den tuin te verkoopen, ter voorkoming van verdere gebruikinaking van hot Kapitaal,
wérd toegestaan, onder uitdruukelijke voorwaarde dat sulks niet anders dan in geval van hooge
noodzakelijkhoid gescbieden zou.
7. Eene poging aangewend om door den Superintendent-Generaal van Onderwije, kraohtons
Acto van Parliament, £1,000 gratis to vorkrijgen, aismede om onder de Leenings Acte (Loan Act)
eeno leening tEn behôeve van do Normaal School te bokomen is mislukt, uithoofde van den ongunsti
gen staat van ‘a lands kas. Do Curatoren hebbon daarop besloten aan lJwe Hoog-Eerw. Veriradering
voor to stellen om, in plaats van £15 uit hçt Synodale ~Sohoo1fonds, de mm van £30 per annum voor
elken Kweekeling aan do Normaalsobool toe to ken non. to beginnon van 1 July 1883.
Ds. McGregor, lid van den Raad der Curatoren wil, blijkens eon losse stuk bij hot Rapport
der Currtoron, dat do Normaal School sal verplaatst worden naar Robertson alwaar do vereischto
gebouwen gratis zullen worden versohaft. 1)it in do plaats van £30 nit de Synodale Schoolfonds,

gelijk vermeld.
8. Do Curatoren wenschen Art. 98 der Kerkwetten geroijeerd to hebbeti, omdat or Kweeke..
lingen gevonden werden die zich nan de aldaar gemaakte bepaling iiiet hieldon.
9 Do gebouwon zijn nog niet op do Ouratoren getransporteerd, omdat mon do bonoodiged
som, £1500, daartoe vereischt en ann do Executeurs Kamer verschuldigd, nog met heeft kunnen
vinden. i)e Read der Curatoren betrèurt acer hot feit dat hot getal Kweei~elingen niet genoe~zaam
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is geweest om do bestaando ruimto in het Instituut op to vullen. Ook hioraan was het te wijten dat
de Normaalschool niet in eon meer bloeienden staat verkeerde.
10. Uwe Eloog-Eerw. Vergadering wordt ook opmerkzaam gemaakt op de noodzakelijkheicl
van eon meer grondigo voorbereidende studio bij do Candidaten die ale Kweekolingeu zich aan
melden. Daartoe daoht men noodig dat zij, bohalve hot exarnen bij do wet vastgesteld, zich ook
moesten onderwerpeti aan eon schriftelijk examon door den Rector, ten einde teleurstelling ann
beide kanten te voorkomen.
11. Do Curatoren vertrouwen dat doortastende maatregelen door uw Hoog-Eerw. Vergadering
zulien aangewend worden tot hot bekoinen van do noodige fondsen tot instandhouding on blooi van
deze zoo nuttige Inrichting.
AANMERKINGEN.
a. Op punt 7 in dit Rapport merkt uwo Cominissio ann, hoe edelmoedig en prijzenswaardig
hot aanbod van den Leeraar van Robertson ook zij, dat hot met het oog op do verplaatsing van de
Modelschool derwaarts, niet raadzaana ziju zal het aanbod aan te nemen.
b. Op punt ~ meent uwo Commissie dat do aanbeveling van den Raad der Curatoren om do
medewerking van den Vrijstaat, Transvaal en Natal to verzoeken, do gunstige overweging der
Synode verdient, on dat dan do woorden: “of buiten do Kolonie vertrekken,” in Art. 98 horhaal
delijk voorkomende, geschrapt ivordev
c Met hot oog op Art 119 acht uwe Commissie het noodig dat iwo Floog Eerw Vergadering
lotte op hot schrifteiijk examen van Candidaton door den Rector (punt No 10) v6ordat zij ale
Kweekelingen tot do Inrichting toegolaten worden
d. Ten aanzien van hetgeen voorkomt in do laatste paragraaf van dit Rapport beveolt uwe
Comnussio aan do uitvoering van het besluit der laatste Synode Zie Hand der XIV Vergadering,
28ste Zatting, pagina 66, onder

II. Rapport van den Rector.
Eenige punton bierm voorkomonde, en reeds door ons vermeld in het voorgaande godeelte van
dit Rapport, worden thans verzwogen door uwo Commissie
1 Do Rector betrourt hot ovoilijden van eon veelbeloovenden Kwookohng in do Inrichting
2 Hot Rapport behelst cone hjst dergenen die do Inrichting reeds verlaton hebben, tezamen
met opgaaf van hunne standplaatsen voor zoo ver bekend is
3 Van de 10 Kweekehngen die zich voor het Middea Kias en Matriculatie Examen in 1882
hadden aangebodon, slaagden alien in het Ithdden Kias (2 met lof), en weiden 7 bij het Matricu
latie Examon doorgelaten In 1883 waren or slechts 7 Caudidaten, deze alien hebbea hot Midden
Kias certifioaat, waarvaa 2 met iof, terwiji 6 hot Matricuiatio Examen afiegden, waarvan 3 met lof
4 ilet Rapport van den Rector vet wljst naar de zeer gunstige opinie van den Superintendent
Generaal van Onderwijs, omtrent hot eiodexamen ckr Kwee~elini~en in 1852 (Zio :No 4 van des
Rectors Rapport)
11ij maakt tevons melding van gunstige ~erichten onnrent hot work van Oud
kweekehngen ontvangen
5 Do Rector wljst or op van welk belang hot is dat degonon, die onderwijzers begeeron, ti1dig
bij hem aanzoek doen, en verklaart zich gewillig otu nile noodige inforinatie aan belaughebbendea
te geven
6 Na een opgaaf van den omvang van hot werk der Kweekelingen voorgeschreven, dankt hij
die Leeraren welke zich met hot toezicht bij hot ExaEnen hebben bela t, en vertrouwt hij op oene
dergeli~ke hulp voor do toekomst Aauzoekeu tot toelatwg moeten voor of op den isten Junt van
elk jaar geechiedon
7 hr bestaat groote behoefte ann een Bibhotheok en wel voorziene laboratorium, ten behoove
van de InriGhting
8 Be Ondeiwl]7ers ann hot Instituut streven or naar om eon echt Christelijken zin bij de
leerhugen aan to kwoeken, weshalve hi3 met to moor vrijmoedagheid vraagt om do voorbidding en
hartelijke belangstelhng der Synode en der Kerk in hot ai~gemeen
AANMERKINGEN.
a Met referte tot het vermelde in No~ 3 on 4 is uwe Commissae van oordeel dat het Uwe
Ho g Eerw Vergadering stof tot daukbaarheid on vreugde verschaft
b Ten opzichte van I~o 7 neemt uwo Comraissie do vrijheid hot alda~r gevraagde ten sterkste
nan te bevelen, zoo do middelen, to weton, do sorn vail ~b30 ci toe koaden gevonden word~n
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III. Rapport van den Ihesaurier.
1. Uit dit Rapport blijkt dat tot ultimo December 1879 hot bedrag van het gecollecteerde voor
do Noormaalschool is geweest £3,640 9s. 2d. Zie Acta der vorigo Synode, bijiage.
Sedert dien tijd is ingekomen aan collecten £1,082 17s. 7d., waardoor hot goheel bedrag van
van bet gecolleeteerde Ponds thans moot wozen £4,723 6s. 9d. Zie bijiage A.
2. Voorts biijkt het nit hot vorsiag bij do vorige Synode ingediend dat or toen reeds £1,123 8s.
van dat kapitaal is verbruikt goworden. Sodert dien tijd is do som van £487 Os. 9d. besteed aau
voranderingen in do Moclelsehool, zoodat in hot geheol do sôm van £1,610 8s. 9d. van hot kapitaal
besteed is voor rekening van do Modolsehoolgebonwon.
3. Aan renten op do koopsom voor do eigendommon word or sedert 1 October 1880 jaarlijks
de som van £240 betaald, zoodat tot 30 Juni 1883 aan renten is botaald do aanzienlijb som van
£660. Zie bijiagen A en B.
4. Eon ander reden waarom do Ouratoren verplicht waren om hot kapitaal aan to rakon is,
omdat do inkomsten niet tooreikond waren om do uitgaven to bestrijden. Zio bijlagen 0 on D.
5 Pogiagen, door do Ouratoron aangewend, om hot voortdurond gobruik van hot kapitaal to
vermijden, werden niet met hot gewonschte govoig bekroond.
6. Daar do verkooping van hot stuk gronds niet is doorgegaan, hebbea do Curatoron van do
Synodalo 0smmissie verlof gevraagd on bokomon om elba kweekeling do scm van £12 kostgeld.
te laten betalen. Daar dit echtor oerst lator in werking zal kunnen tredon, hoeft men besloton tot
do aanbeveling van uit bet algemoono School Fonds, in plaats van £15 voor elken leerliüg, £30 too
to kennen.
AANMERKINGEN.
a. Uit punt No. 3 van hot Rapport blijkt duidolijk dat eono spoedige vorandering in deze
gebiedend noodzakelijk is.
b. Met botrekking tot punt No. 6 meent uwe Oommissio die aanbeveling to moeten onder
steunea.
EINDEDIJK,
Uwe Commissie heeft bet gonoegon gehad do Inrichting persoonlijk to bezoeken, en hoeft be
vonden dat er in do Normaalsohool drie Onderwijzers met 21 leerlingen zijn, en in de Modolschoo
vijfOnderwijzers met 160 leerlingen.
Op do vraag hoe voel tijd or nan do Hollandscho taal word besteod was hot antwoora twee uren
per dag.
IJwe Cominissie acht hot noodig nan to merkon dat hsar work niet weinig bemoeielijkt is
geworden door dien do Rapporten wat mat ter hand zijn gekomen en de paragraven niot bohoorlijk
afgemerkt waren.
Uwo Oommissie eindigt dit haar gobrekkig Versiag, niet zonder smart daarover dat doze zoo
zeer gewenschte Inrichting, wat haren Fioanciëelen to~stand aangaat, zeor ontmoedigend is.
Wij hebben do eer to zijn,
Met verscbuldigden eerbied,
Uwe Dienstw. Ijienaren en Medobroeders,
J. G. J. KRIGE,
A. A. LOIJW,
GERRIT VAN NIEKERK,
LOUIS HUGO,

H. J. ALBERTIJN,
WM. CORMACK, Scriba.

Versiag der Curatoren van do Normaalschoal bU do Hoog-Eerw
Synode ingediend in hare T1ergadering van hot jaar 1883
Aangezien eon uitvoerig Versiag van don Rector der Norniaalsohool aan Uwe Hoog.Eerw.
Vergadering zal. wordon voorgelogd waarin al de voórnaamste zaken in verband met getnelde
Iurichting besprokon worden, zoo zal dat van awe Cotntnissio thttnaal zeer kort zija
1. Met hot oog op do drie jaron die or weder verloopen zija heeft awe Oo~ntnissiô vole redenen tot
bhjdschap en dankbaarhetd over den voortg~n~ van het work aari do Nortnaalsehool oncler haat
toezicht gedaan Hot work hoeft, hij al do rnooiehjkhelen waarmedo de7e tarichttng to worstolen
heeft gehad, en bij do monigvuldigo verwtsseltngen van h~t onderwajzeud. personeel, toch ziju
geregeiden voortgang gehad
Slechts voor é~n zeer korten tijd heeft uwe Commissie ~ioh genoodsaakt goacht, tuet good
keuring van Dr Dale, do werkzaamheden aan do Normaalschool to staken
Hot was in thou tijd
toen de pokziekte in doze stad woedde
Daar doze zieate ook eon der loerlingen aan de
NormaalschOOl had aangetast was uwe Commisssio verplicht do Inrichting voor eon korten tijd to
sluiten ten eindo do verdore verspreiding dor ziokte to beleVen. Hot work in do Morleisehool is
echter voortgogaan met het goring getal kinderen van ouders, die vrijmoodighoid hebben gehad
hutine kinderon in dion tijd ter school te zenden
Na vele pogingen to hobben aangewend. ton einde eon Onderwijzer in do Uollandsche TaaI to
krijgen ale opvolger van den fleer Eliors, is hot uwe Commissie golukt den Eerw. fleer Srneor ale
zoodanig to bekomon
2 Dat hot work aan do Normaalschool gedaan van degeli~ken aard is,bhjkt genoegzaam nit hot
welsiagen van do Kweekohngen, aldaar opgeleid, bt1 do Examina door hen afgeiegd Utt hot
Rapport van den Rector blijkt hot, dat er, bohalve do 21 leerhugon the thans aan do Norrnaalschool
wordon opgeleid, reeds 54 ale Ondorwijzers ZI3U uitgozouden Doze alien zljn, met eon paar
uitzonderingefl, als Onderwijzers op versohillende plaatson wetkzaam, en arbeiden, gehjk uwe
Commissie van tijd tot t~3d vernoomt met sheen uit mededeehugen door henzelveu, maar ook door
anderen, met zonder zogen
Eon van do Kweekelingen van do Normaaischool is thans ale
Onderwijzer werkzaam an de Modelschool
Van do 54 die uitgegaan ziin hebben 21 bet Matricula~ie en het Middenklas Examen afgolegd,
en houden daarenboven hot Certificaat van do Curatoren; 19 hebbon hot Middenklas Examen
gemaakt, on hebben bet Certificaat van do (Juratoren. Uit do 40 die hot Middenklas Examen
hebben afgelogd, hebben zeven zuiks met lof gedaan.
Bieruit blijkt genoeg boo hoog hot standpuut is dat doze Inrichting inneemt.
two Commissie kan niet nalaten uwe H. E. Vergadering opmerkzaam to maken op de nood
zakolijkheid van meordér gewicht to hechten san het Oortificaat dor Curatoron. Eon Kweekehing,
hebbende dit Certificaat sheen, heeft hot recht door do Kerk ala behoorhtjk gevormde onderwijzer
to worden erkend, al houdt hij goen Certiiloaat van Dr. Dale.
3. Eene groote aanwinst voor do Normaalschool is do daarstelhing van cone kleino Kinderon
School (Infant Department), welke in Januari 1881 geopend word, en tot weikor onderhoud jaarlijks
door do Regeering £100 wordt bijgedragen. Kweekehingon aan do Normaalsohool geven ook hierin
bij bourten onderwijs, en hebben alzoo cone scho~ne gelegenheid zich to oefenen in hot geven van
ondei~wijS aan eerstbeginnenden.
4. Omtrent bet gedrag, aismedo do studielust, der Kweekelingen viol niet te kiagon. Slechts
éénmaal werci two Commissie goroepen afkeurend to spreken over do han deiwij zo van eon der
Kweekehingofl ten opzichto van eon der Onderwijzers.
5. Wat den financieëlen staat dezer Inrichting betreft, heoft Uwe Commissie redonen gehad to
kiagen. Hoedanig hot met don flnancieöleu staat gestold is, zal Uwe H. E. Vergadering kunnen
zion nit hot Rapport voor Finantieën dat wij hieronder laten volgen.
Uwe CommisSie heeft dikwijls macten ontzien noodzakehijko veranderingon en verbeteriugen
to inaken omdat de staat dor fondsen zuiks niet toehiet. Daar do Inkomaten der Normaal- en
Modelsohool niet toereikend ware” om do Uitgaven to bestrijkon, hoeft Uwo Oommissie zich genood
zaakt gezien bet Kapitaal aan to raken. Doze toestand van zaken word meormalon door Uwe Corn
missie in do “Kerkbodo” onder do aandacht van de Kork gebracht. Stork word er van tijd tot tijd
aangedrongen om do inzameling ten behoove der Norrnaalschool to laten geschieden. In do maand
Juni 188~ word namens de Curatoren eon sohrijven gericht door doe Superintendent van Onderwijs,
die lid is van two CommisBie, aan do versohillende Kerkeraden om den toestand van zaken onder
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hot oog der verachillende Gemeenten to brengen, or op aandringende om hot tokort van het Norrnaal
scho~lfonds ten spoàdigste aan to vulleü, zullonde do Curatoren auders genoodzaakt worden om wat
nog overig is van hot Kapitaal te gobruiken vóor do loopende Uitgaven dier Inrichting. Sommige
gemeenten hobben aan dit schrij von gohoor vorleend door do inzameling dadelljk to laten gesehieden
en hot gecolleotoerdo op to zonden, andore hebben godeeltijk gecolleoteerd, en andere hebben in hot
geheel nog niets godaan.
6. Oni zich uit hare financi~e1e moeielijkheden to redden, hoeft Uwe Conatnissie nan de H. E.
Synodale Commisse vergunning gevraagd eon gedeelte van den grond behoorendo aan het Norrnaal
schooleigeudom te verkoopen, doch deze vorgunning word niet verleend.
7. Uwe Commissie heeft ook pogingen aangewond em door bomidcleling van Dr. Dale, volgens
Acto van Parlement, £1,000 gratis, alameda gotracht onder do “Loan Act” eene leaning van hot
Governemont ten behoove der Normaalschool to verkrijgon. Wegens den sleohten stant van ‘a lands
kas is dit echter niet gelukt. Ten ainde eonigzins in staat to zijn do zakon in verband met den
Inrichting op ecu behoorlijke wijze in orde to houden, en haren financieelen staat eonigszins to ver
beteren heeft uwe Commissie besloten do H. E. Synode to verzoeken nan de Normaalschool £30
perjaar to geven voor iederen Kweokeling instede van £l~ uit hot Schoolfonds, te beginnon
1 Juli 1883.
Ds. McGregor meant, dat in plaats van eene toelage van £30 uit do jaarlijksohe Schoolfonds to
geven, do Normaalschool behoordo verplaatst te worden naar Robertson, waar gebouwen voor niet
zullen gegovexi ~orden.
8. Uwe Oommissie wenscht ook uwe H. E. Vergadering to verzoeken do bepaling iii Art. 98
omtrent do verbintonis van Kweekehngen, om dna jaren in do Kolonie te bhiven onderwijs geven,
nadat zij als onderwijzers zullen zijn toegelaten, to roije~rou, en aan den Vrijstaat, Transvaal en
I~atal om tnede~cerking to vragen. Do reden waarom uwe Oomr~iissio dit verzoekt is omdat nu toch
sommnigo Kweekelingen der Normaalschool, wanneer zij niet dadelijk eene betrekking in do Kdlonie
krijgen of eeno meer winstgevende buiten do Kolonie kunnen krijgen, zich niet door doze bepaling
laten binden, maar buiten do Kolonie gaan zonder do voorgosohrevene torugbetaling to doen.
9. Wat aangaat het overmaken van do gebouwen op do Ourator~n, heoft uwe Coninaissie to
rapporteeren dat zij bezig is do noodige schikkingen to maken ten einde do som van £1,600 op hot
kapitaal aan do Executeurskamer verschuldigd af te dragon om hot transport der emgendornmen te
kunnon verkrijgen
two Commissie kan met nalaten andermaal do leden uwer H E Vergadering to wajzen op den
zegen die do Normaalschool reeds verspreidt, on tovens sterk aan to dribgon op steeds meerdere
belangstelling in en medewerking tot haren bloem Tot hiertoe is hot getal Kweekehngeh ann do
Normaalschool met zoo groot geweest als uwo Comniissie gewenscht heeft Jamnier is het dab zulk
eene Inrichting met altijd. het hoogsto getal kan hebben, waarvoor er voorziening i~ gemaakt hr
moesten jaarli~ks mmnstens 15 a 16 nmeuwe Kweekehngen aan die Inrichtrng word~n toegevoegd
10. Uwe Commissie moot verder wijzen op do noodzakélijkhOicl van meet degelijko voorbe
reidendo studiën bij hen die tot de :N~ormaalschoo1 wensóhen toegelaten to wordon.
Benevens het Exanien bij do Wet bepaald moeten zij, die ~wenschen toegelatente worden, zich
voortaan ook ondorworpen aan eon Examen van den Rector, voordat zij kunnen toegelaten worden
Om het hun gemakkelijk to makea en teleurstelling te voorkomen, zendt do Rector jaarlijks
papieron met schrifteIijke vragen aan de Leeraren der Gemeenten, alwaar zij wonen, die om toe
lating aanzoek doen. Van do besutwoordig dezer vragen hangt~ hot af of zij toegelaten zull&n
woiden of met
11 In het veitrouwen dat krachtige pogingen dooi uwe H H Vergadeting zullen aa~ngewond
wordon tot inzameling van do noodige Fondswi ter instandhouding van doze zoo nuttige Inriobting
woor onze Kerk, en met de bede dat do Hoer do beraadslagingen van uwe El E Vergadering in
vetband met deze Inrichtrng moge doen verstrekken tot heil van Zijno Gemeente,
Noemen wij ons met verschuldigde hoegachting,
G. VANDEW ALL, Yoorzitter.
ANDREW MURRAY,
ANDRItW MCGRIGOR,
J J KOTZh~, 0 Zn,
A. STE1JTLER,

A D LU(KIIOFF,
J. A. BUCHNER, S~riba.

Normaa isehool Financieci Versiag.
Do ondergoteekonde heoft do eer bij hot overleggon van do Rekoningen van do Normaalschool
voor do drie on eon half jaar van 1 Januari 1880 tot 30 Juni 1883 do aandacht bij do volgende
punton to bepalen :—
1. Uit do rekening tot ultimo December 1879, Nj do vorige Synode ingediend, bloek hot dat
het bedrag van hot voor hot Normaalschool Fonds gecollocteord was £3,640 9s. 2d. (Zio Acta Syn.
bi.
.) Uit novensgaande rekeningon blijkt dat in do drio en een half jaar sodort dien tijd is
ingekomen £1,082 17s. 7d., waardoor hot geheolo bedrag van hot Ponds thans moest wozen £4,723
6s. 9d. (Bijiage A.)
2. Volgens het versiag bij do vorigo Synode ingodiend was or roads meor dan £1,000 van dat
Kapitaal vorbruikt geworden, do heift ongovoorvoor meubelen, do andoro hoift voor do ModelsohooL
Do verdere veranderingen on vergrootingen van do Modolschool hebbon nog eon zeor aanzienlijk
som vereischt, zoodat or an in hot geheol do sorn van £1,610 8s. 9d. van hot Kapitaal voor rokoning
van de Modelschoolgebouwon goboekt stoat. Be ronton van dit bedrag, ofschoon niot als zoodanig
geboekt, worden gedekt door hot inkomon van do Modelsehoolpenningen in onze rekeningon
opgebracht.
3. Toen bij do vorige Vergadering dor Synode besloten is tot don koop van do Normaalschool
gebouwen, werd or geeno voorziening gomaakt voor do af’botaling dor rent~n. Hieraau alleen is or
van 1 October 1880 tot 30 Juni 1883, de som van £660 uit hot Kapitaal afbetaald. En hiervoor
wordt er jaarlijks do som van £240 vereischt. (Zie Bijiagon A en B.)
4. Bij do algemeeno rekening zijn er govoegd do rekoningen van do kosten der Inriehting voor
hot jaar 1882 en 1883. (Bijiagen C D.) flaaruit blijkt dat or jaarlijks eon aanzienlijk to kort is in
do inkomoten, dat uit hot Kapitaal moest wordon aangevuld. In hot jaar 1882 bedroeg dit tekort
do zeer aanzienlijke so~m van £570. Bit geschiedde ten govolge van do dare tijden, en do daling in
hot bedrag dor Modelschoolpenningen ten gevolgo van do heerschende pokken.
5. Do (Juratoren zijn meermalen bedacht geweest op middelen om het gebruiken on verminde
ron van hot Kapitaal to voorkomen, doch tot nog toe zondor hot gowenschte gevoig.
Eerst hebben zij gemeend dat do grond van den tuin voor hot gebouw hon afverkocht worden, en
hebben daartoe van de Hoog-Eerw. Synodale Oomtnissie verlof gevraagd on verkregon; ten govolga
echter van eene eenigzins hooge prijsbepaling, en do in den tussohentijd ingetredeno doling in do
waarde van vastgoed, hon do verkoop niet pluats vinden. Daarna hebben de Curatoren van do
Synodale Commissie verlof gekregen om elken boning eon kostgeld van £12 to baton betabon; daar
ecbter velen reeds waren aangenomen zonder doze bepaling, kon do uitvooring daarvan niet dade
lijk in werking treden, en zullen wij eerst in do toekomst bet voordeel er van oogsten. Voorts is
het onder den drang van dezen nood dat do Curatoren do aanbeveling hebben godaan dat uit het
Algemeene Schoolfonds in piaats van £15 voor elken kweekeling, £30 zal worden toegekend.
Ala men in overweging neemt hoe voor elken leerling tot hiertoe van do Kerk on do Regeoning
samen slechts £39 is ontvangen, en bedenkt hoe weinig iemand in do Stad in dezo dare tijden voor
dit bedrag iemand het eten zoudo willen geven, dan zal men weidra inzien hoe weinig dit bedrag
voldoende is ona niet albeen voor inwoning, maar ook voor ondorwijs en al do kosten der inrichting
to betalen,
ANDREW MURRAY, Thesaurier.

Rapport can den, Rector der Normaalschool.
Ann den Hoog-Eorw. Moderator en Loden der Synode van
in Zuid Afrika.

do Nederduitsehe Gereformeerde Ker

In mijn vers~ag bij do laatsto Syaode ingelevord heb ik breodvoerig beechreven do College- en
Schoolgebouwon, do inwendigo schikkingen, do algemeene verdeeling van work, zoowel theoretiech.
ale praktisch, in do Modolschool, met hare vorming, haren groei en haar nut. Met botrekking tot
al dezo punten behoef ik niot meer dan in hot voorbijgaan to eprekon, te moor daar zij in de hoofd
trekken vu nog dezelfdo ziju ale zij teen waren.
Wellicht is het van belang eerst cone korte opgave to goven van hot getal dergonon die onzo
scholon bezocht hobben, aismede van do vruehten van one werk sedert do opening dor Inrichting in
Januari 1871. Bohalvo do 21 kweekelingen, die thans bij one inwonen en oploiding genieten,
hebben 54 anderen voor korteren of langeren tijd ouze lessen bijgewoond. Voor het Middenk1as~.
Onderwijzors-Examen van December 1879, 80 on 81 bodon wij Kandidatea can, In 1881 werd
eene belangrijko verandering in one work gomaakt, toon de Curatoren zich vereenigden met den
weak van den Superintendent-Generaal van Onderwije, dat hot Univereitoits Matriculatie-examen
voor een groot deol hot eind~oel van onzencursus zou daarstellen, terwiji do bepaaldelijk eigen~
aardige kenmerken van hot Middouklas-Onderwijzers-examen den grondsiag van een ander examen
~ouden uitmaken om door onze kweokelingcn to wordon afgelogd in do week na hot Matriculatie~
examen.
Behalve die Kandidaten, welke wij aanbodeu voor hot oorspronkelijk Middonklas-examen,
zonden wij anderen op voor de dubbele Examina van 1882 en 1883,
Van do 54 Oudetudenton pas genoemd, bezitten:
21 Ret Matriculatie-certifikaat, hot Middonklas-certifikaat, en one eigen College-diploma; en
19 Andere beido do Middenklas- on College-certffikaten ; torwijl
4 Andere hun cursus met goed gevoig hebbea doorloopen en hot College-certifikant verkrogeri,
maar or niet in zijn geslaagd eenig ander ta behalen.
(1.) Eén Kwoekeling is overleden. Hij had een uitnomenden aanleg, doch zijao gezond
heid, altijd maar zwak, begal hem epoedig na zijne toelating aihier,
Do ovorige negen besitten geen geldig certifikaat, behalve, in hot goval van eenigea, dat van
do Elementaire-Onderwijzers. Toegelaten zonder eenig hepaald examen, werden vier hunner ZOO,
zeer achterlijkln hunne kenme bevondon, dat zij do inrichting daarom, en om goon andere reden,
moeeten verlaten. Den anderen word hot veroorloofd hoontogaau em gobrok aan studielust of om
andere oorzaken.
Van de een-en-twintig gematriculeerde Kweekehngen moot hot in het oog gehouden worden,
dat vijf hot examen afgelegd hadden v6ór dat zij aihier werden toegolaten en ééa het heoft gedaari
eedert zijn vertrek van hier. Van do overigcn bezitten drio hot certifikaat “met lof,” on van do
voertig, die hot Middenklas’cortihkaat verkregen hebben, dedon zoven zuiks “met lof.”
(2.) Daar hot door do Curatoren wenschelijk geacht wordt, bied ik hiorbij eene lijst aan, go
claseificoerd ale boven omschroven in aiphabetieche orde, van afle Oucletudenten, met hot jaar,
waariu zij vortrokkon zijn en, voor zoovorre bokond is, do botrekkingen die zij vu bekloedon.
Do volgendon zija degenen die do ilatrioulatie-Middonklas- en College Certifikaten bezitten
N.B.—H. 0. botoekent Hoofd Ondorwij zor.
A.O.
Assistent Ondorwijzor.
Bartman, A. B., verliot one in 1880
vu Student, Stellenboech College.
Crote, F. P.,
1883
vu H. 0. 2de kias, Hoopstad.
Cruse, P. J..
1879
vu H. 0. lete klae, Caledon.
Dijkman, J. H.,
1883
Gericke. J. C.,
1879
flu A. 0. 2do kias, Prins Albert.
Rerholdt, J. D.,
1882
flu FL 0. 3de klae, Ladismith.
Kieeer, 3. H.,
1880
vu Stellonboseh College.
Do Kook, D. J.,
1883
vu A. 0. lete kias, Worcester,
Maiherbe, S.,
1883
flu H. 0. 2de kias, Lady Groy.
Murray, C. G.,
1883
flu A. 0. iste klas, Richmond.
Naudé, A. H.
1882
flu H. 0. 2de kias, Pearston.
Nelson, A C.,
1882 — me El. 0. 2de kias, Vlaggeberg.
,,

—

,,

—

,,

—

,,

—

,,

—

,,

—

,,

—

,,

—

,,

—

,,

—

,,

—

,,
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21.

Pienaar, 8. F., verliot one in 1879
1881
Pretorius, 3. L.,
,,
1879
Rorich, W. 8. S.,
1883
Le Roux, P. L.,
1882
Short, S.,
Theron, 8. P.,
1882
Du Toit, S. 8.,
,,
1882
Du Vaai, P. J.,
,,
1881
1882
Visser, 0. J.

—
—
—
—
—
—
—
—
—

nu H. 0. 2de kias, Porterville.
nu H. 0. 2cle kias, Oranje Vrijstaat.
flu Paarl Gymnasium.
flu Student Stellenbosch College.
nu Prooureurs Klerk, Oudtshoorn.
flu H. 0. 2de kias, Riebeek Oost.
nu Fl. 0. 2de kias, Dal Josaphat.
flu H. 0. 2de kias, Moorreesburg.
uu H. 0. 2de kias, Barkly Oost.

De Volgenden zijn zij, die alleen do Bidden KIas en College Certifikaten hebben :—
Van Bonde, 8. 0., verliet ens in 1880
flu 0. in de Modelschool.
Cootser, J C
,,
1881
nu H. 0. 3de kias, Villiersdorp.
Conradie, W. 3.,
,,
1879
nu A. 0. iste kias, Riversdale.
Fourie, 3. S.,
,,
1882
nu H. 0. 3de kias, Langekloof.
Frijlinck, 3. B.,
,,
1880
nu H. 0. 3de kias, Goudini.
Geijer, 8. E,,
,,
1881
nu H. 0. 2do kias Heidelberg.
Hesse, 3. A.,
,,
1881
nu A. 0. iste kias, Oudtshoorn.
Koet, A. E.,
,,
1881
flu Transvaal.
Be Labat, 3. 8.,
,,
1879
flu H. 0. Doofstommen Instituut, Worcester.
Belle, 8. 3~,
,,
1879
nu IVledischo Student, Schotland.
Le Roex,
,,
1880
flu H. 0. Boshof, Oranje Vrijstaat.
Roome, S. J.,
,,
1881
flu
0. Gill College, Somerset Oost.
Roome, 3. F.,
,,
1883
nu H. 0. Commadagga, Distr. B. S.
Schuman, 3. FE. L.,,,
1880
nu H. 0. 2de kias, Calitzdorp.
Theunissen, B. W.,,,
1881
nu H. 0. Aberdeen, Kerksohool.
Truter, A.,
,,
1881
flu H. 0. Bethlehem, 0. Vrijstaat.
Viljoen, U. 3.,
,,
1882
nu H. 0. 2de klas, Cathoart.
Be Vos, A. P.,
,,
1879
nu H. 0. Oudtshoorn district.
19.
Walker, A.,
,,
1880
nu A. 0. iste kias, Stellenbosch.
—

—
—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

~.

—

—
—

—
—
—

—

Do volgenden hebben slechts hot College Certifikaat :—
Van Biljon, F. L, verliet ens in 1879
flu in 0. Vrijstaat (na vollen dienst in de Kolonie.)
Hauptfleiscb, P.
,,
1879
Do,
do.
Helm, 0. B.
,,
1880 — flu A. 0. iste kias, Aliwal Noord.
De Klerck, P. W. J. P.
1879
nu H. 0. 3rde kias, Fraserburg district.
—

—

—

Be volgenden hebben geen van gonoemde Certifikaten
Bosman, 3. B., verliet ons in 1880
nu in 3de kim School to Oudtshoora district.
)3resler
,,
1883
flu A. 0. Blauwvallei.
Burst, H. W. 3.
,,
1881
nu H. 0, 3de kiss, Claremont.
Perry, (1. 3.
1880
nu 0. Vrijstaat.
Van der Poe], F. 8.
1881
flu niet onderwijzend.
Retief, J. F. B.
,,
1881
flu niet onderwijzend.
Roentgen, A.
,,
1880
nu Onderwijzec, plaats onbekend.
Siebert, S. H.
,,
1880
nu H. 0. 3de kias, Oudtshoorn district.
Sehuman
1881
niet onderwijzend.
(3.) Het doet tnij genoegon eon gunstig getuigenis te kunnen afleggon van hot gedrag en do vlijt
der Kweekelingen. Gedrukt door hot nadeel van eon verkorten cursus van 18 maanden (in plaats van
twee jaren) ten gevolge van do vorandering van den tijd voor hot Examen, waaraan de twee kias
sons die one nu hebben verlaten, zich moesten onderworpen, legden zij prijzenswaardigen ijver in
hunne studiën aan den dag, en zagen hunne pogingen bij hot Examen met den boston uitslag
bekroond. Van do tien, die zich voor hot Midden-kias- en Matriculatie Examen in 1882 hadden
aangeboden, slaagden alien in hot eerste~—twee met lof—en werden zeven bij het laatsto door
gelaten. Voor de Examina van hot tegenwoordige jaar waren or sle~chts zeven Kandidaten. Doze
bezitton alien bet Middenklas Certifikaat, twee “met lof.” Zes legden hot Matriculatie Examen af,
drie “met lof.” Be beteekenis van dit laatste is, dat voortien uit do honderd in hot Examon niet
zouden zijn geslaagd; terwiji do uitslag van hot Examen voor do geheele Kolonie goweest is, dat
44 nit do honderd or niet door zijn gekomen.
—

—
—
—
—

—
—

—

—
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(4.) ilet is van belang, dat Dr. Dale, verslag doendo van hot Fxamon onzer Kweekolingen in
1882, zegt, “dat hij overvloedig bewijs gozion hoeft van do voihardonde toewijding der Ondorwij
zero van bet College aan hot werk der onderrichting en opkweeking dergenen, die hij ge~xamineerd
had; en dat hij er biizonder genoegen in sniaakte, hot J3estuur to kunnen gelukwensohen met den
gunstigen uitslag van het Examen van het work des afgoloopon jaars.”
Hot is ook van beteokenis, dat hij verplicht is to wijzen op do zwakheid van onze Kweekolin
gon in het Enge?sch.
Hot werk is voor al do Kandidaten zwaar geweest, niaar do gewoonte, die zij aldus hobben
verkregen van stelsolmatigo studio zal hon van groote waarde blijken to zIjn, wannoer zij door hen
in praktijk gebracht wordt bij hot vervullen hunnor plichton aan hot gevon van onderwijs verbon
den. En bet is eene bron van geen goringe voldoening to hooren dat onze voormalige Kweekelin
gen in hunne versehillende betrekkingen zeor wol beautwoorden. Met veel genoogen hoor ik hior
van uit hun oigen mond zoowel als dikwijls van andero en onpartijdigo beoordeelareu.
1k zou do aandacht van do Loden der Synode willen vestigon op hot formeole oertifikaat, dat
uitgereikt wordt aan do Kweekelingon, die hunnen cursus met good govoig geeindigd hebben. Met
do goedkeuring van do Curatoren en den Superintendont-Generaal van Ondorwijs zijn or eonige
buitengewono gevallen van eon vorkorten of verlengden cursus gewoest. Dit staat op do certifika~
ten speciaal bekend gesteld. Het~ is natuurlijk, dat in den loop van eenige jaren do kweei~o1ingen
hunne eigone standplaats onder do Ondorwijzers in ons land sullen innemen. Do beste Kweelcelingen
kunnen zich ton slotte ook do beste OncZerwzyzer.s betoonon, of ook wel niet; maar bij den aanvang
van hunno loopbaan als Onderwijzers verdienen zij, die ‘t hoogst aangeschreven staan, prima Jacie
de beste waaideering van hunnen ijver op hot punt van aanstelling. Daarom wonoch ik or op to
wijzen, dat do merken voor de verochillondo vakken van Ondorwijs, zooals die op ouze àertifikatert
zijn opgogeven, do slotsom vormen van statistieken, die gedurende hunne tweejarige opleidiug met
zorg zijn opgeteekend
Be aannierkingen aangaande hunne bekwaamheid in hot Ondorwijo geven
zijn insgelijks gegrond op aanteekeningen, die gemaakt sun van do soort van werk door elken
Xweekelinggedaan in do Modelsohool en in de speciale lessen-tot-kritiek. Hot verschaft mij groot
genoegen to kunnon sprekon van hot belang, dat do Kweekelingen stellen in het work der Modelschool en van den ernst, die zij aan den dog leggen in hot bevorderen van den vooruitgang dor
kiassen, die van tijd tot tijd aan hunne zorg worden toevertrouwd. In verband hiermede kati ik
spreken van hot groote voordeel, dat door het oaderwijs geven ~in het lagoro departement versehaft
wordt, hetwelk in Janua~i 1881 begonnen is. Terwiji de kweekelingen do methode van onderwijs
in demeer govorderde kiassen zion on or ook in geoefend worden, brengen zij tevens elk op zija
beurt, zekeren tijd in do lagero school door on worden zij bekerid met do beste wijze om goed work
voor eerst-beginnenden to doen, een vereischte, dat voor do meesten hunner later oninisbaar sal
sun. Hot is bet voorname doel van al ons work, om k~nnis en degelijkheid to bevorderen en een
goed fondament to leggen in alle vakken van onderwijo. En door dezen geest van degelijkheid
doortrokken to ziju sal hot beste middel voor ooze Kweekolingen wezon om hun aandeel to dragon
in hot verwijderen van alle grond voor do klacht, die in den laatsten tijd zoo openlijk is vorspreid
betreffende bet Opvoedings stelsel van ons land, do klacht, namelijk, van onnauwkeurig elemen
tair work.
(5) Tongevolge van do nieuwe schikkingon eindigen ooze Kweekelingen hunnon cursus met
do Examina in Juni, en zijn zij dientongevolgo goreed om hun work in Juli to aanvaarden. Ret
Zen eene gemakkelijké en bovredigonde schikking zijn, indien zij sleehts altijd cone mogelijko ware,
dat onze Kweekelingen eene betrekking kregen v6ór dat zii hot Institaut vorlaten. Do baste tijd
voor aanzoeken van Bestuurders van Scholen is daarorn, indian eenigzins mogelijk, vroeg in hot
voorgaande quartaal. Dit sluit echtor niet uit, dat hot mij to oeniger tijd van het jaar hoogst aan
genaam z~l zijn, to antwoorden op vragen betreffende voormalige of tegenwoord~ge Kweekelingen,
en hen zoowel als schoolcommissien te onderstounen in hot maken van schikkiugon.
(6) Eon cursus van twee jaren is kort genoeg voor hot dubbele work van studio on van
oefening in ‘t geven van Onderwijs, dat credaan moet wordon. Ret is daarom van to hooger belang,
dat ooze Kweekelingen bij hun introde met juist eone hooge, maar eon redel~jke mate van nanuw
keurige olementaire kennis van hot Engelsch, Hollandsch on dé Rekenkunde verkregen zul
len hebben. Zij moeten ook jets meer, dan eon begin gemaakt hebben met Latijn, Meetkundo
en Algebra, indien wij hot govaar van al to storke opschroeving vermijdon willen.
Er
zijn niot weinige Kandidaten, die om toelating aanzook deco, sender dat zij eenig publiek Examen
hebben afgelegd. Om onszelven to besohermen en hen voor teleurstelling to bewaren hebben wij
derhalve in dit jaar korte papioren met op schrift gestelde vragen aan alle Kandidaten toegezonden.
Volgoarne moak ik van deze gelegenheid gebruik om miju hartelijkon dank te betuigen aan die
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leden der Synode, die zoo goed~unstiglijk do zorg voor do beantwoording dier vragen op sick
hobben genornen en do antwoorden rnij toegezonden. Zij sullen, hoop ik, mij toolaton bij dozen do
voortduring hunner vriondelijkheid voor doze zaak to besprokon, hotgeen ik ook van andoren var
zook, indien later Kandidaten uit hunne buurt sick aanmolden. Alle aanzoeken tot toelating
moeton ann don Secretaris of aan~mijzelven gericht wordon vó6r of op den iston Juni, ton oinde tijd
te vorleonen tot hot verzenden der noodige papioren, het beantwoorden dor vragen en hot bekond
xnaken van don uitslag vóór hot begin van elk niouwe terrnijn in Juli. Hot 18 goon dienst voor den
Xandidaat salvo zijn aanzook aan to nemon on horn toe to laten, twoo of drie meandon nadat do
klas reeds gevormd is. Wat bij aldus heeft vc.rioren, ken hij door geone krachtsinspanrnng, hoe
groot ook, met eenige rnogelijkheid herwinnen.
Met sulk eon klein getal Kweokelingen uls wij hobbcn, is hot ten eenernate onmogolijk dat do
Inricli~ing de noodige onkosten goedmaken zul. ~e moost strange bezuiniging rnislukt. Do hoop
heoft mij nog niot begeven, dat wij flog hot yoke get&, ucarvoor wij plants hobben, 3aarhjks sullen
ofltvaflge2 en geregeld :i 5 c,f 16 iedor jour zullen kun~on toeluten
Gelijk reeds vroeger govoelell wij no~ g~oot~iijko b~hoefLe ann cane Bibliotheek voor algemeene
literatnur ZOoWei als die speclaul ~oor hDt yak, L!eb mededeolen van Onderwi~s in Scheikund~
wordt ook seer hernceieiijkt voor don Onderw~zcr, ~n van veol ininder waarde voor don Kweeko
ling gemaakt door hot gebrek aan eon viol voo~zi~n ~aboretoriurn.
(8.) Mode in naarn vau at ~ijue arnb~e~ootc~ -.pr:~kendo, maak ik van doze gelegenheid
gebruik cm te zeggefi, dat vij alLi~d getrneht hebbo~ onz~n plcht to doen, do beste belangea van do
Inrichting to bevordoren, en eon gezo~den ~c
j~ hot lcvcn te reopen en. ann te kwoeken, eon goest
van waarheid en rechtschapenhoid, dio in cite zaehtmoethgheid cn nederigheid zoekt, niet aan de
werold gelijkvormig to sun, maar me~r en moor vuanderd&o worden naar het heerlijke beeld van
den Meoster, dien wij zoeken to dione~, Wi wcnc.3hen zoo g~arne in do School van Jezus
to leeren.
Met betrekking tot ens werk i~ do we~ som~ijd mcoijelijk en bergopwaarts gewoest, en niet
weinigo bindorpalen hobben sich otis in den v,~ ge~toid bij bet najagen van hot doel, dat wij
beoogen. Dozen hebben wij trachten nit den weg to ruiman, en ik geloof dat wij vrij
moediglijk mogen zeggen, dat wij ton doolo gesiaogd zijn. Veal wordt or nog vor
eischt. Wij hebben noodig eon gestadigen en o~iorvioedgen toevoer van ernstige, ijverigo,
welvoorbereide Kweekelingen, wier barton or op gezet zijn em ondorwijs te gevon, niet als eon bloot
woroldlijk winstgevend bestaan, maar als eon adele pro,fessic, eon ‘vu~’o”p in den waren sin des woords.
Wij hebben ook nog noodig, hat spijt~mij, dit to moeton zeggen, krachtdadige huip van eene
audere soort. En boron alles hebben wij noodig on vragon wij do hartolijke ondorsteuning der Kerk,
hare diepe belangstolhng in onzo welvaart, hare levende, werkzamo liefde en hare vurige voor
bidding.
U Hoog-Eerw. Dienstw. Dienaar,
J. R. WHITTON.
Kaapstad, 1 October, 1883.

RAPPORT
VAN DE

COMMISSIE OVER HET SCFIOOLWEZEN.
Do Commissie, door uwe Floog-Eerw. Vergadering benoomd, heeft de eer bij dozen to rappor
teoren, dat zij het Rapport van do Synoclale Schoolcommissie in behandoling hoeft genornen, en do
aandaoht der Synode op do volgendo punton, dearin voorkomende, wonscht to vostigen.
1. Be Opvoedings Commissie begint met to zeggen dat zij haar work begon met eon tekort van
£370 6s. ôd., aan hot oindo van hot jaar 1880. Ona doze sehuld to delgon, beriep zij zich op do
gemeenten van hot land, met dit govoig, dat hot bodrag der colledte in 1881 moor dan twee malen
zooveol als in eonig vorig jaar was. Voor do jaren 1882 en 1883 was or woer eon kleine daling;
maar de Commissie schrijft die toe meor aan do drukkendo tijdon, dan aan do onwilligheid der
gemeenten om bij to dragon, Terwiji de Collecten en Fleffingen voor 1881 do scm van £944 5s. 6d.
bedroegen, waren die voor 1882 tot do som van £844 2s. 7d. gedaald.
Tegen hot elude van het jam’ 1881 was hot tokort in do km afgedaan, terwijl tevons toelagen
voor leerlingon in do Normaalsehool werdon betaald. Aan hot elude van dat jaar was or eon batig
saldo in handen golaton, dat in do laatste twee jaron zoodanig vormoerderd is, dat do Commissie do
som van £800 in do Bank, ale vaste deposita tegon 6 percent heeft goplaatst. Doze scm is nu reeds
tot £1,000 gekiommon.
2. Hot spijt uwe Gommisslo to merken, dat do Opvoodings Oomrnissie zich gedrongen gevoeld
heeft om do toolagen voor jongelieden, in do door do Commissie goedgekeurdo scholen, to stakon,
daar zij vreest dat daardoor hot gotal jongelingen, dat zich voor do Normaalschool aanmelden zal,
zal verminderen. Doch onder do bestaando omstandigheden ziet uwe Commissie niot hoe do
Opvoedings Commissie anders heeft kunnen handelen.
3. Uwe Commissie verneomt met blijdschap dat do Re~eering stappen genomen heeft, om zoo
veol mogelijk hot onderwijs binnen hot bereik van do Boerenbevolking to brongon, en dat or bijna
overal Godsdienst Ondorwijs wordt gogoven, on ook do gelogenheid tot ondorwijs in do Moedertaal
4. Ten slotto meent uwe Oommissie dat do tijcl flog niet gekomen is ozn do Rings Inspectoren
af to sohaffen, omdat zij meent dat, indien hot work behoorlijk gedaau wordt, hot zeer gezogend
kan zija tot bevordering van de zaak der opvooding, vooral in verband met oaze Kerk.
Dan heeft uwe Commissie oenige Petities in behandeling gohad.
5. Petities van Caledon, Murraysburg en Somerset Oost, onderteekend door ledon van do
Ned. Geref. Kerk, verzoekende gelijke rechten voor do Hollandsche met do Engelsche taal. Wij
zijn verblijd om to zien dat or eon algemeen gevoelen ontwaakt is tor meerdore belangetelling in do
kennis van do Hollandsche taal, Wij zijn het met do Petitionariasen volkomen eens, dat gelijk
rocht bohoort to geschiedon ann beide talen op onzo scholon, daar wij meenen, dat onze kinderen
zoowel tot hun tijdelijk als geestolijk wolzijn, in beide talon behooron bedreven to ziju. Wear
ouders echter niet in staat zijn om hunne kinderen lang genoeg op school to laten om beide talon
grondig to kunnen aanleeren, dam’ zion wij hover dat onze kinderen hot Hollandsch grondig leeren,
dan dat zij van do scholen terugkeeren met eon gebrekkige konnis van beide talon.
6. Petities van Graaff-Reinet met betrekking tot hot Hollandsch op de Kerkscholen. Wat hot
eerste punt betreft om hot onderwijs in hot Hohlandsch, op do Kerksoholen, voor alien verphichtend
te maken, acht uwe Commissie het zeor wenschelijk dat de kinderen, die de Kerkscholen bezoeken,
do Hollandsche taal grondig zullen leeren, dock meent zij dat hot beter is om doze zaak in do handen van don plaatselij ken Kerkeraad to laten,
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Wat do tweedo en derdo punten betreft, omtrent bet uitsluitelijk sproken van Hollandsch
gedurende do sohooluren, en hot wijden van twee.dorden van den tijd aan bet onderwijs in do
Hollandsche taal, wil uwe Commissie geen bepaald. govoelen uitspreken, daar zulke huishoudelijko
bepalingon boter aan hot oordeel van den plaatselijken Kerkoraad kunnen worden overgelaten.
7. Verdor ziju or nog eouige Petities, van denzelfdon inhoud als de bovengemelde, van eenige
takken van den Afrikaner Bond. Daar hot or echter niet uit blijkt dat zij door loden onzor Kerk
ziju ouderteekend, hebben wij ze niet kunnen ontvangen.
8. Nog é&ie Petitie kwam voor do aaudacht van uwe Commissie, nanielijk van don hoer
Egidius Benedictus Auret, onderwijzer in do Gemeonte te Calvinia, vragende om meordero belang
stelling in zijn work nan den kant van Prodikanten en Kerkoraden,
Meonende hiermede do tank, door Uwe Hoog-Eerw. Vergadering haar opgodrage’~, volbracht
to hebbon,
Noemen wij ens met vorschuldigden eerbied,
Uw H.E.’s dw. Dienaren en mode Broeders,
A. I, STBIJTLER, Voorzitter.
GEO, MURRAY,
T. M, GRAY,
DAVID ROSS,
P. J. VAN NIEKERK,
H. J. MOOLMAN,
J, El, UOFMEIJR, N.z., Scribe,

RAPPORT
VANDE

OPVOEDING-S COMMISSTE, 1883.
In hot inleveren van haar Rapport voor do laatste drie jaren aan do liloog Eerw Synodalo
Vergadering, heoft do Opvoodings Commissie aan to morken, dat do eorste workzaamhojd waartoe
zij zich geroepen zag was, om to trachton Fondson bijeon to voizameton waardoor aan hot doel
der Synode in het oploiden van Onderwijzers beantwoord kon worden
Met de sluiting dor laatsto Syncde was awe Comnaissie belast met cone schuict van £214 6s 5~,
welke schuld is verminderd door £150 in don loop van do volgendo maand, zooclat met uItux~o
December 1880 or eon tokort was van £370 6s Sd Do Comnaissie heof~ derhalve nan hot einde
van 1880 door middol van do Ker?~bocle een speeiaal beroep gedaan op do milddadaghoid der Gemeen..
ten, terwiji ook andoro rnidclelen aangewend zijn geworden em do Jaarlijkscho Collectea vormoer
derd to krijgon, met d~t gevoig dat hot bedrag der Collecte voor 1881 moor dan tweemaal zoovo~l
heeft opgobracht dan eonig vorig jaar Wel is waar is or eon kleine daling in hot bodrag dor Collec
ton voor 1882 on 1883, eon dahng die uwe Commissie tooschrijft nan den drake dor tijden in do
laatste twee jaron Het bebrag der Collecton voor 1881 was £581 iSo 9d, torwiji de inkomst van
Heffingen £362 9s 9d bedroog Do Inkomst voor 1882 was £528 16s 9d, terwiji die van Reffia
gen was £355 5s. 10. Al de geldon voor dit jaar zijn nog niet ontvangen.
Tegen hot oinde van 1881 was hot uwe Commissie golukt hot tekort in do kas af to doen, zoo
wel als de toolagon nan do leerlingon in do Normanisehool to betalen, latonde mot ultimo December
een batig saldo in handen.
Die saldo is in do laatste twoe jaren vermeorderd, zoodat op hot oogonblik cone som van £800
in do Bank is als vaste deposita togon 6 percent rente; eeno som die vóór hot oinde van deze
Synodale Vergadering tot ton ininsto £1,000 zal opklirnnaon.
Uwe Comnaissie wonscht editor voor do aaudacht van do Hoog-Eerw. Vergadoring to brengen
het feit, dat zij meonde in do laatste drie jaren eon der voornaamste van hare plichten to naooton
staken, don plicht namelijk, om ondorstouning to govon nan jongolingen en jongedochters, die, in do
door do Commissie goodgekeurde Scholon opgeleid zouderi worden of tot Onderwijzors van do lagero
Scholen, of om toogolaten to worden tot do Normaalschool, ton einde govormd to worden tot
Onderwijzers van do tweedo, en zelfs do eersto kim. Met do grooto uitgavon verbondon aau do
Normaalschool, met hot foit voor oogon dat op do gebouwen gobruikt nb Normaal College, zware
renten betaald moeten wordon, en dat dorhalvo ann het kapitaal uit weiks ronte met andero fondsen
dit Instituut onderhouden meet wordon, goraakt is, moendo awe Commissio dat, voordat do Synodo
bijeen kwam, hot onveilig zou ziju ~oon beroep to laton uitgaan om aanzoeken voor do toelagon door
do Synode bopaald voor diogenen die wenochen ala Leerlingouderwij zero opgenomon to wordon.
Dc Commissie, dan, bohalve in eon paar govallon, heoft zich godwongen gevoeld zich tevredon to
stelion met hot uitreiken van do toelagen aan dio leerlingen die hunne opleiding krogen ann do
Normaalschooi. Aan die loerlingen is uitbetaald in 1880, £292 10s~; in 1~82, £266 So.; en zal
tegon ultimo December voor 1883, £285 uitbetaald worden,
Do Synode zal moeten beslisson wat to doen staat in déze zaak, Do behoefte nan Onderwijzers,
niettegenstoande hetgeen in doze zaak reeds gedaan is, is nog ze~r groot. Wet is waar is veel door
middel der Normaalschool ala ook anderszins reeds gedaan, gelijk ongetwijfeld bliji~on zal nit do
Rapporten van do Curatoren en den Rector van die Inricbting. Maar dan moet hot niet uit hot oog
verloron wordon, dat or niet alleen behoefte bestaat nan Ondorwijzers voor onze Derde Kias Scholon,
voor Scholen op buitonplaatson, on voor private Scholen; mear ook, dat door middel van de toela
gen gogovon voor de opleiding van leerling Onderwijzers op do daartoo goedgekeurde Scholen,
jongelieden voorbereid moeten worden em nan do Normaalechool verder opgeleid te worden voor
onze hoogero Scholen.
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Hat heeft uwe Commissie genoegen gegeven om de moatregelen gacle to slaan die van wage do
Regeering en door hot Parlement genomen ziju om Ondorwijs gemakkolijker vorkrijgbaar to stellen
voor ouze booronbevolking. Dr. Dale is veer begeerig em Onderwijs zoo nabij buitenplaatsen to
brongen ale mogelijk, begeorig dat geen struikoiblok in don wog wordo gelegd van een grondige
kennis van do Moedortaal, zoowel ale van Engeleche en andore noodige vakken. In zoo var als wij
vernomen hobben uit do Rappckton van do Sehoolinspectors wordt Goclsdionstondorwijs modege
deeld in nagenoeg alle onderstouncle Scholen die door kinderen onzer Kerk bijgowoond wordon.
Er ziju ook woinige goode Soholen nu to vindon waar ouze kinderen opgeleid worden, waar Onder
wije moor of mindor degelijk, in do Hollandech taal niet gegeven worth. Aan do voorzioning in do
behoefte van Onderwijo in do Hollandsche taal en in den Goclsdienst zal or moor en moor wordea
voorzion, niot sleehts door middel van do Normaalschool, maar ook door do Meisjes Kostschool, zoo
wel als andere good bestierde Inrichtingon die, Gode nj dank, in vele van onze grootore dorpen to
vinden ziju; en uwo Oommissie hoopt dat deze zaak eon verderen stoot vooruit zal krijgon door do
beraadslagiugen van daze Synodalo Vergaderingen.
Do zaak van de Zondagsscholen is door uwe Oommissio niet ult hot oog verloren, en ~ij woet dat
die zeak vooruitgang heeft gekregen door do uitgave van De Eindervriend, die een circulatie heeft
bekomen van over do 2,000 exemplaren per maand. Dot blaci echter, hot eenigst Tijdsohrift uitge
g~ven in Zuid-Afrika, in hat Hollandsch, loopt gevaar gestaakt. to worden tegen hot eindo van zija
derden jaargang, nit hoofde van do ongoregeidheid in de betaling van inteekoningen: Do Rodactio
had gemeond, dat met hot begin van een ander jaar het blad nog meer geschikt voor onze jeugd kon
geznaakt worden. Maar do uitgevers dreigen met hot drukken daarvau op to houden, zoo or niet
meer stiptheid getoond wordt in do betaling er van. Hot is een kleinighoid voor do verechillende
Genieonten om voor de betaling van hot door haar ontbodon getal to zorgen, doch eon groot verlies
voor do uitgevers, Indian do betaling van honderdon van exemplaren verzuimd worth. Immers
moot er bij voortduring eon wakend oog gohouden worden over do nook van Zondagsscholen.
Er is nog één punt waarbij do Commissie hot noodig acht de aandacht van do Hoog-Eerw.
Vergadering to bepalen. Wij zijn diep ovortuigd dat do aanstelling van Ringsinspectors in vele
opziohten near gozogend heeft gowerkt. Wij meenen echter dat do tijd gekomen is em to vragen,
nu do Gouvernements Inspectie moor dikwijls plaats vindt, en meer nauwkeurig wordt gedaan, en do
aandacht onzor Kerk bij doze zaak meer is bepaald, of hat niet voldoende non ziju, do zask voor bet
vervoig aan do Ringon toe to vertrouwen zonder de ann stalling van Inspectors, of anders do werk
zaarnheden dor Inspectors to bepalon tot Scholen die niet onder Gouvernements toevoorzicht staan,
of plaatsen die niot door het Gouvernemontsstelsel wordea bereikt.
flat Gods zogen op do opvoeding der jougd mogo rusten, is do bode van
U Hoog-Eerw. Dienstw. Dieriaren,
ANDREW McGREGOR,
E, Z. J. DE BEER.

VERSLAG
VAN DE

Commissie van Toezicht over de Opleiding van Zendelingem
aan het Opleidings Instituut te Wellington.
In do Negen-en-Twintigste Zitting der jongstgehoudene Synodale Vergadering word behan.
dold het Rapport der Commissie voor do oprichting van ecu Instituut tot opleiding van Zonde
lingen en Godsdienst-Onderwijzers. Naar aanleiding van No. 3 in dat Rapport word besloton:
“Dat do Kork gebruik zal maken van do Inrichting to Wellington, voor het tegenwoordige althans,
en dat do Synodo eene Commissie benoemo orn onderzoek to doen naar do wijzo waarop hot work
aldaar wordt verricht, en aan do Bestuurders hare wenechen te kennen to geven omtrent wat aan
do eischen en behooften der Kork zou beantwoorden; welko Oommissio van tijd tot tijd vers~ag zal
doen en bekend maken, of zij meent dat dit work behoort ondersteund to worden. Deze Commissie
zai tevons hare aandacht aan de geheelo zaak wijdon, en voor do aanstaando Synode eon borede.
neerd Rapport uitbrengen omtrent do wijzo waarop, en do plaats waar in do tookomet het work
behoort gedaan to worden.”
Do taak door Uwe Hoog.Eorw. Synodo aan one in dit besluit opgedragen, hebben wij getracht
naar den wonsch en do opdracht uwer floog-Eerw. Vergadering te voibrengen.
Weinige weken na afloop der laatsto Synodale Vergadering, in December 1880, hebben wij
de Inrichting to Wellington bozocht, hot Bestuur ontmoet, do jongelingen die werden opgeleid
onderzocht, en van onze bovinding versiag godoan in do Kerkbode van den l8deu Fobruari, 1881.
Tegen hot eindo van het volgende jaar, in December 1881, kwamen wij andermaal to zamen t0t
hotzelfdo werk, en doelden wij eenige bijzondorheden omtrent do opleiding van jongolingen mede,
in one versiag, verschonen in do Kerithode van den 3don Februari, 188~. Wij konden toen reeds
spreken, niet alleen van do degolijkheid van hot onderwije dat word gegeven, maar ook van
vruchten die dit werk reeds had geleverd. Zie aldaar.
Het derde onderzoek voud plaats in do maand Augustus van dit jaar. Bij doze gelegenheid
hebben wij hot Bestuur der Inrichting ontmoet, en alles dat wij meenden van gewicht to ziju voor
deze Synodale Vergadering, met hot oog op do opdracht aan one geschied, besprokon. Wij kwamon
toen tot do verstandhouding dat eon duidelijk antwoord op onzo vragen, met do noodige toelichting,
one in geschrifte zoude worden toegezonden. In dat schrijven, dat wij aan Uwo Hoog-Eerw.
Vergadering ak cone Bijlage tot one Rapport aanbieden, wordt gesprokon :—I. Over den togen
woordigen stand van zaken; II. Over hot doel; en 111. Over de tookomst dozer Inrichting.
Naar aanleiding van dit eon on nuder hobben wij het volgondo voor uwo aandacht to brengen.
1. Eon nieuw en ruim gebouw, dat tot sieraad van hot dorp verstrekt, en tot Kostschool Inrich
ting dienen moot, is op den l4den Moi dozes jaars, in do tegenwoordighoid van eenen groote en
belangstellende scharo tot do dienst des Heeren gewijd. Hot is gerieflijk ingericht voor ongeveer
vijftig kostleerlingen, behalve flog do woonkamers voor den Hoofdonderwijzor. Hot is schoon
gelegen aan do Dorpsrivier, met eon fraai uitzicht, en heeft ruime grondea voor tuin en waudelingen
ten gerieve der bewoners.
Be kosten voor hot gebouw en de gronden beloopen do som van £4,~0. Do Genieente Wel
lington heeft tot afbetaling hiervan voor eon bedrag van £2,783 ingeteokond, welko sorn, uitgeno
men £423, ook reeds is inbetaald. Bet Bestuur hoopt binnen kort zooveel op do schuld af to
betalen, dat do Schepenkennis op hot gebouw niet hooger behoeft to ziju dan £1,~00. Eon deol v~n
do renten op hot kapitsal wordt gevondon uit huurponningen van eon gedeelte van den grond en
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van do oude woning. Wij kunnen niet anders dan met dankbaarheirl en lof spreken van de
belangetelling en opoffering der Gemeente Wellington, en van den mood en liver van haren leeraar
in doze goede zaak des Heeren, in dit zoo noodig en nuttig work voor ons land.
2. Hot getal dergenen die opgeleid worden tot Zendolingen en Godsdienstonderwijzers is tot
nog toe betrekkelijk klein. Onder do 44 kostleerlingen zija or thans 21 die ~oor het work des
Heeren worden opgeleid, oI wensehen opgeleid to worden.
Drie hunner maken zich gereed voor
hot Zendelings Examen in de maand April aanstaande. Van de overige 18 sun er sommigen die
t~t do gewone Evangeliebediening, andeten die tot de betrekking van Zendeling, en flog anderen
die tot Godaclionat Onderwijzers of tot gewone Onderwijzers wensohon to worden opgeleid..
Omtrent do overige leerlingen is bet nog niet bepaald aan welken arbeid zij zich sullen wilden,
doch it1 hot schrij von van do Bestuurders wordt gezegd: “ Wij traehten alien to brengen ondor den
invloed van do groote gedachte dat ieder Christen, in welken stand ook, oen arbeider voor (3od
iuoet wezen.”
3. Omtrent dezulken die tot het work des Heeren wenschen opgeleid to worden, stelt men zich
allereorst ten doel do voorbereiding tot het Elementair Ondorwijzers Examen. Zij die hunne
studiën wonsehen ‘~oort to zetten, doch wien hot aan middelen ontbreekt, gaan daarna uit om voor
onderwijzers to arbeiden, en keeren dan terug om verder onderwijs to gonieton. Sommigen hunner,
die zich geheel aan het onderwijs wensehen te wijden, gaan, na do noodige voorboreiding, naar do
Normaal School, om daar hunne verdere opleiding to ontvangen.
Do arbeid aan doze Inrichting strekt zich voorts uit tot dezulken di~o tot Godsdienst Onder
wijzers on Zendelingen verlangen opgeleid to worden. In meergemeld schrijven wordt gezegd
“Was er eon genoegzaam getal voor het Zendingwerk in ens land to vinclen, dan had onze Inrich
tiag zeker den naam gedragon van hot Zendinghuis.” En weder: “Do ondervinding door ons
opgedaan in do laatste jaren heeft ons overtuigd ho~ onmogelijk bet vooraisnog zou wozen eene
geheel afzonderliiko inrichting hiortoo to hebben.” Men zie aldaar do nadere opheldoring hierom
trent. Van tijd tot tijd zijn er jongelingen van deze Inrichting uitgegaan, die ala Zendelingen en
Godsdienst Onderwijzers in versohillende doelen des lands arbeiden.
4. Terwijl de kostleerlingen in den regel onderwijs ontvangen in do Publieke School, die, naar
bet getuigenis van don Eegerings-lnspector bij zijn laatste onderzoek, niets to wenschon overlaat,
ontvangen de Zendeling kweekelingen ook nog in do volgendo vakken onderwijs van den Wel-Eerw.
Ferguson: Oude en Nienwe Geschiedenis, Sterrekunde, Physiologie, Kerkgesohiedenis, Pastoraal,
Grieksch Testament, en Uitlegkundo des Bijbels; en door den Heer Pauw: in het Hollandsche Taal
kunde, Dogmatiek, Fiomeletiek, en Bijbelkunde. Bij ons laatste onderzoek zijn wij op nieuw over
tuigd geworden van do degelijkheid van bet Onderwijs.
5. Van de 21 leerlingen hierboven genoemd die voor hot work dos Heeren worden opgeleid,
zijn er tien wier kost- en leergeldon uit hot Opvoedings Fonds der Inrichting worden botaald, dat is,
voor omtrent do heift van hot getal. Dit tooi~t aan hoevelén ondor degonen die voor het work des
Heeron wenschen to worden opgeleid, zonen zijn van behoeftigo ouders, en hoe noodig hot is dat aan
dezulken gelegenbeid tot opleiding worde gogevon. Wij onderschiijven dit woord van hot Bestuur,
reeds meermalen uitgesprokeri : “ Dat er goon jongeling in ons land moot wezen die, als hij voor
Gods work bruikbaar is, kiagen moot dat hij, van wege gebrek aan hulp, do noodigo opleiding niet
verkrijgen kan.
Be som die vereisoht wordt voor behoeftige jongelingen san doze Inrichting bodraagt nu reeds
moor dan £100 per kwartaal, waaromtrent door he~ Bestuur wordt opgemerkt, dat al zoude hot
bedrag later worden terugbetaald, nochtans oen aanzienlijk bedrag wordt voreisoht voor dit doel.
Do gedachte door bet Bestuur in do volgende woorden uitgesproken, verdienen seer, naar onzo
meening, do aandacht van Uwo H.Eerw. Vergadering: “Wij meenen or op te mogen rekenen dat,
indien de vrienden ‘ian dit work in onze Gemeenten voor het gebouw on hot bestaan der Inriohting
zorgen, wij met vrijmoedigheid van do vrienden van Gods zaak, en do andero Gemoenton van ens
land zullen mogon vragon om ens in do voorziening van dit Opvoedings Ponds to hulpo to komen.”
6. Ten slotte hebben wij do vraag to beantwoorden, en san Uwe floog-Eerw. Vergadering
aanboveling to doen orntrent de wijzo waarop, en do plaats waar, in do toekomst het work behoort
gedaan te worden.
Hot komt ons voor dat eene Kerk als do onzo eene afzonderlijko en doelmatige Inrichting
behoort to hebben waar hare Zendelingen worden opgeleid. Doch niet alleen is het getal tot nog
-
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toe zeer klein geweest van dezulken die zich tot dozen arbeid eanbioden, en doze meestal behoefti
gen, maar ook zijn do onmstandigheden waaronder wij thans verkeeren niet uitermate gunstig en
bemoedigeud tot het aangrijpen van zulk eene grooto en kostbare onderneming.
Naar het one voorkomt, behooren wij one te verblijden dat do Gemeente Wellington met haren
leeraar dit groot werk heeft ondernomen, en dat daardoor gedeeltelijk in eene lang gevoelde
behoefte worth voorzien; en hot schijnt one toe, dat onze Kerk, gebruik makende van hetgeen
bestaat en voor handen is, met geringe zorg en opoffering, hot work kan verrichten in overleg en
zamenwerking met het Bestuur van meergemelde Oploidingschool to Wellington.
In het Iaatste deel van hot sehrijvon van hot Bestuur worth, in verband met onze zamenspre
king, gewag gemaakt van drio plannen, waaruit Uwe Hoog-Eerw. Vergadering, des willens, or é~ri
zoude kunnon kiezen. Van doze drie wenscht uwe Commissie hot tweedo plan aau to bevelen, ale
bestaande daartogen veel minder bezwaar dan tegen bet derde, en vooral tegen hot eerste plan aldaar
voorgedragen. Hetgeen voor on tegen deze plannen zoude kunnen worden aangevoerd, vindt men
daar duidelijk uiteengezet, en verdient do aandaoht en overweging uwor Eloog-Eerw. Vergadering.
Hopende hiermedo aan do opdracht van Uwo Hoog-Eerw. Synodo voldaan t~ hebben, en ver
trouwende dat deze zaak met die warmte en belangstelling zal worden behartigd welke zij waardig
is, ondersehrijven wij one ale
Loden der Cornmissie,
W. ROBERTSON,

October,

1883.

0. R~BIE,
S. ROFMEIJR.

[BIJLA GE.)

De Opleidingsschool te Wellington.
Wellingt6n, 8 September 1883.

Van do andore drie-on-twintig is het nog niot be
paald
wat zij zijn zullon, wij trachten allen to bron
Aan de Synodalo Commissie van Toezioht over do
gon onder den invlood van do grooto gedachto dat
Opleidingsschool te Wellington.
iodor Christen, in welken stand ook, eon arboidor
Waarde Broeders,—Ter voldoening ann bet ver voor God moot wozon.
zoek door u gedaan bij gelogonheid van bet Examen
3. FoncZsen.—Van bovenstaande een-en-twintig
op den 3lsten 1.1. en uw onderhoud met ons als leden die veer hot work dos Hooron opgoloid worden, zijn
van bet Bostaur der Inrichting, hebbon wij bet ge or tien die goheol zondor middolon zijn, en die dus
noegon thans schriftelijke opgave to doen van den niots betalen. Hunno kost- en leorgolden wordon
inhoud van betgeen door ons aldaar mondeling nan n nit hot Opvoodings Fonds nan do inrichting betaald.
word medogedeeld. Gij wildet dat wij, met hot oog op Wij bobbon meor dan eenmaal to kennen gogevon
do naderende vergadering der Synode, zoo duidelijk dat eon good oogmerk van onze inrichting is dat or
mogolijk verkiaring zouden geven omtrent den to goon jongeling in ons land moot wezon die, als hij voor
genwoordigen stand van zaken omtrent bet doel dat Qods work bruikbaar is, kiagen moot dat hi~, van we~o
wij one hebbon voorgesteld, aismode omtrent hetgeen gebreic ann kuip, do noodige opleiding niet verkrijgen
noodig is tot bereiking van dat doel in do toekomsb.* kan. Wij moonon or op te mogen rokonen dat, indion
de vriendon van dit work in onzo gomoonte voor hot
I. Dc TEGENWOORDIGS STAND VAN ZAKzN.
1. Geljouwen.—In do behoofte aan een rujm en gabouw on bet bostaan dor inrichting zorgon, wij
met vrijmoedighoid van do vrienden van Gods zaak,
geschikt huis, waaromtrent in uw vorig rapport word
on do andoro gemoenton van one land sullen magma
gesproken, is door Gods grooto goedheict tbans
vragon, om one in do voorziening van dit Opvoedings
voorzien. Op den l4don Mei vond do inwijding
Fonds to huip to komou. Do som die vereischt
plaats van onze nienwo gebouwon, met rujmto voor
ongeveer vijftig boarders, en eene woning voor den wordt voor dib dool is nu roeds moor dan £100 poe
kwartaal, al wordt hot slechts voorgeschoten em to
hoofdonderwijzer, en do noodige kiaskamers. Voor
worden terugbetaald, zoo zal in do eerste jaron eon
den grond met transport betaalden wij £1018, dit
zeer aanzienlijk bodrag tot dit dod voreischt worden.
medogerekend heoft bet gebouw gokost do sona van
£4550. Van do £2783 door de gemeente ingeteekend 4. FIst onderwijs.—Do drie Zondeling kweoke
is reeds £2360 betaald; als hot nog nitstaando £423 lingen ontvingen in do achttien maanden die vor
is betaald dan blijft er eene schuld over van £1867. loopen zijn sedert hot vorig ondorzoek der Corn
Hot is onzo hoop om do afbetaling van nog jets over misdo, ondorwije behaive in do olementaire, ook flog
dé £300 binnen kort to zallen kunnon afbetalen, in do volgende vakken door den Eorw. beer Fergu
zoodat do schepenkennis op hot gobouw niet meer son: Undo en Nieuwo Geschiedenis, Storrekunde,
behoeft to zijn dan £1500. Daar een greet deel van Physiologio, Kerkgeschiedenis, Pastoraal, Grieksch
den grond en van hot vroegere gobouw verhuurd Testament, en uitlegkunde des Bijbels; en door den
wordt, wordt hot bedrag van do renton van deze hoer Pauw in do Holiandsche Taaikunde, Dogma
tiek, Homelitiek on Bijbelkuudo.
som met eon derde vorminderd.
Do andere leerlingen wonen alien bet onclorwijs in
2. .Loerlingen.—Het getal dezer is thans 44. Van
do Publieke School bij, met uitzondering van vier,
dozen gonioton drio do bepualde oploiding ona ze in
die van wego gobrekkige kennis bij moergevorderdon
April 1884 voor hot Zendoling Examen to laton
Ieeftijd ook in het institunt privaat onderwi~s krij~
opgaan.
gen, totdat zij do hoogere klassen van do Publieke
Acbttien andoren ziju or die gokomon zijn met den School bijwonen kunnon. Naar bet getuigenis van
wonsch ona voor don Hoor op do eono of andoro wijze den Inspector bij zijn onderzoek in de vorigo week,
to werkon, on die eerst worden opgeieid ale onder. laat hot onderwijs in do Ptablieke School niets to
wijzors. Van dozen zijn or oonigon die wenschon wonschen over.
eonmaal leoraron to wordon, maar nog niet woton of
II. HET DOEL DAT WIJ ONS VOORSTELSEN.
do middelon or too govouden kunnon worden, ande
ron die wol wonschen zondolingon to wordon, maar Hot was uwo begeerte dat wij, met de ondervin
or nog niot goheol too besloten, of door ons flog niot ding tot dusverro opgodaan, u in bet kort zouden
goedgekourd zijn, on weder andoren die ondorwij uiteenzetten wat bet eigenlijk kenmerkende is van
zers willen wordon. Dezon ontvangon bijna alien hot werk waartoe de inrichting is tot stand gebracht.
do voorloopige opleiding voor hot Elemoutairo Under In ens eei’ste program hebben wij veer seven jaren
wijzors Examen, om dan voor eon tijd te gaan school als ens doel opgenoemd: do opleidirig van arbeiders
houdon.
veer den oegst. Deer dat woord verstaan wij niet
alleen predikanton, zendelingen en onderwijzers,
* Wij verwijzen voorts naar wat reeds vroeger daarover ‘~ muar ook degonen die andere betrekkingen bekleo
medegedeeld in do Christen van 8 October 1880 (bi. 384); en
verder door u en ons gezamenlijk in do Christen van isidon, wanneer zsj ware Christenen zijn en beziold
Februari 1881 (bl. 76), en 3 Februari 1882 (b1. 52).
[zijn met den lust orn voor den Hoer to leven en to
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III. D~ TozironsT ONZER INRICHTING.
workeri. Hot is cm deze reden dab wij bet wonsebo
Onder dit hoofd word do vraag door n gedaan:
lijk achten dat de oploiding in ~n huis plaats vindt,
zoowel van degenen die we], ala die niet voor cone Of wij niet meenden dat hot mogelijk zon wozen do
inrichting in nauwor verband met do Synode to
bepaaldo betrekking bestemd zijn.
hebben. In den loop onzor gosprekken bleek hot dat
Bij dit algemeene dod is er echter lets dat mee~~
bepaald bij ons hoofdzaak blijft: do opleiding van do botrekking tot do Synodo op dnieërloi wijzo kon
bestaan.
Zondelingen. Was or een gonoegzaam gotal voor
1. Hot eerste plan zou wezon dat do inrichting
hot
Zendingwork in one land to vinden,
dan had onze inrichting zekor den naam ge gehool aan do Synode zou worden overgegoven, het
dragon van Bet Zendieghuis.
Ret is inderdaad eigondom op naam van do Synode getransporteord
onzo begeerte goweest ecu huis to hebben waar do wordon, on dat hot bostior dan ook geheel in bare
gelegenheid die tot hiertoe ontbrak, cm bepasid als handen zou ovo~gaan. Hiermode zon van zolf gopaard
Zonde]ing te worden opgeleid, kon worden gegeven. gaan do ovornamo door do Synode van do geldolijke
hot is nit hartelijko liefdo tot do Zondingzaak, ala verantw oordelijkheid.
do zaak van Rena die ons met Zijn blood heeft ge Do bezwaren togen dit plan zijn vooral twee.
kocht, dat velon in do gemoente zich over de oprich Hot cone is, dab ho~ moeielijk zon wozon voor de
ting hobben verblijd, en die met alle kracht hebben Synode om hot bostier van wat eigenlijk eon Kost
ondersteund. En het is onze vurige bode, dat a] school is voor hare rekoning to nemen. Wij meeneu
kan hot huis niet enkel aau dit work gewijd worden, aangetoond to hebben dat bij hot goring gotal van
hot toeh in do oogen van don Hear in den home], on Zondingkweekelingon, en den zoer elomontairon
Zijn yolk op aarde, gonade tnogo vinden ala eon Huis arboid die aan hen besteod moot worden, do tijd nog
door do Kerk van Zuid Afrika gegeven en onder niot gokomon is voor eon afzonderiijk Zendinghuis,
hoiaden tot uitbreiding van Zijn dierbaar Koninkrijk. en dat do beste weg om hot work gedaan to krijgon
Do ondervinding door one opgedaan in do laatste is, zoo als bier, in vorband met cone Kostschool.
jaren hoof t ons ovortuigd hoe onmogelijk hot voor Juist dit ochter zen do overname door do Synode
aisnog zou wezen cone geheele afzon~erlijko lunch moeiolijk maken. Hot tweede bezwaar zou liggon
ting hiortoe to hebben.
Bet getal leorlingen zon in do goidelijke verantwoordolijkheid. Noomt de
zeor klein wozon, on do kosten daardoor zeer groot. Synode do Inrichting ala do hare geheel over, of dat
Be geringe kenuis van do moesten die or komen hot work als eon Synodaal work wordt gedreven,
maakt dat zij in do eersto jaren voor do eigenlijke dan komen, gelijk met Kweek- en Normaalschooi hot
opleiding als Zende]ing nog niot bereid zijn. Van geval is, zoowel do gebouwen ala do onderhouds
degonen die opkomon zoudo meer dan ecu, àf van kosten voor hare rekening. Do Synodo zal kunnen
woge gebrek aan gaven, àf van do rechte gezindheid oordeelen wat moor wenschelijk zij: door met plaat
weder moeten heengezonden worden. Moor dan eon selijke verantwoordelijkheid hot plaatselijk bostier
is nog jong, on moot flog eorst op do proef gesteld to verbindon on zoo ook plaatselijko belangstelling
wordon. Do opleiding daarontegen van die ondor to wekken, en ailes ondor Synodaal bestior on
wijzers wilien worden onder hetzelfdo dak en hetzelf Synodalo verantwoordeiijkheid to brengen. Mocht
do toozicht met hen die naar hot Zondingwerk begee do Synodo dit laatsto wenschelijk acbten, wij houden
ron, beef t tovens dit groot voordeol dat hot ook hen ons ten voile gereed orn daartoo in ondenhandeling
die zich nan bet onderwijs geven willen, brongt te treden.
onder den invloed van do gedachten on do goziud
2. Bet tweede plan is wet in do laatsto vergade
heden die des Heoren dienstknoehten beroidop ring dor Synode word aangenomon om op do proof
moeten.
gosteld to worden. Hot is in den grond hetzolfdo
Met betrekking tot hot onderwijzen is do vraac~ stelsel ala dat waaronder do Gouvernements-seholen
door u gedaan, of hot werk dat wij doen niet hover ondersteuning ontvangen. Do Regooring laat do
in do Normaalschool bohoort gedaan to worden ?regoling on bestier der school in handeu van do plaat
Ons antwoord daarop was, dat wij in de meoste go- selijke bolanghobbenden, voor zich slechts behou
valien slechts govon wat voorboroideni is yoor hot dendo hot rechb van inspectio on toezicht. Op doze
idmissie Examen van do Normaalschool, dat is tot wijze bestaat do zeak thans bier hot work voor do
op do hoogte van hot Elementair Onderwijzers Kork wordt door otis verricht, met cone comnaissio
Examen, dat do meesten dozen dun naar do Normaal- om uit naam den Synode toezicht to hoadon. Zoo
school niet dadelik kunnon gaan, onadat zij eerst~iang ala nibs nog zoo zeer in wording is, on hot
moeton uitgaan om g0000g to verdienon ter torug- onmogelijk is met vaste bepalingen hot work to
betaling van wat hun wend voorgeschoten, on datlregelon, omdat wij nog onzen weg zoeken moeten tot
andoren, die hot cog op hot ambt van Zendeiing of~de beste wijze waarop dit geschioden kan, scheen
Predikant hobben, zich voor zoo langon tijd aan hot hot alsof hot voor do Synode eon zeer voihige maat
work van onderwijs niet verbindon willen. Wij rogol was, oen waardoor zij zich aan niets vorbond,
trachton allen do grooto geidelijko en andere voor- on toch do voile geiogonheid had cm door good- of
deelen aan do Normaalscbool verbondea onden hot afkeuring baron invloed to laten golden, out cone
cog to bnengen, en degonen dio zich geheei nan hot Commissie van Toezicht to hebben, door wio hot
onderwijs wijdon willen to bewegen cm daarvan go- werk dat ter opleiding van Zendolingen wordt go
bnuik to maken.
laan, kon worden beoordeeid en gorapporteerd.
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3. Do vraag door n gedaan of het niet mogelijk bouw en Pastorie, terwiji toch de Synode over den
zou wozen om do voordeelon ann elk dozer beido Korkeread zelven hot hooosto bestuar heeft.
plannen verbonden in eon dorde plan te voreenigen,
Mocht do Cornmjgsjo van Toozicht en do Hoog~
werd door one in ernetige ovorweging genomen, en Eorw. Synode meenen dat langs dozen wog hot voor
wij zochten naar eon weg waarin do Inrichting go~ gestolde doel beroikt kan worden, en ann do Kerk do
heel Synodaal kon worden (dat was do hoofdge~ volkomen waarborg worden gegeven dat hot work
dachte van hot eoreto plan), terwiji tech door plant- dat wij hopen to doon in haren naam, onder hare
selijk bostier en verantwoordelijkheid, do plaatsolijke biding en tot haar wolzijn, dan zal hot Bestuur zeor
belangstelling kon gohandhaafd worden. Naar het gaarno hieromtront do wensohen der Synode nader
one voorkomt zou do weg tot bet bereilren van dit vornernen.
dool hot volgendo wezen :
Uwe Commissie in do biding van den Goest des
Hot bestaur der Inrichting oLdie zichzelve.n motiHodt’on aanbevelendo, noemon wij one,
do Inrichting in dienst der Synode.
In hot
De Commiseio voornoomd,
bestuur, dat thads uit acht ledon der gemeento
ANDREW MURRAY,
en den Ieeraar bestaat, worden do drio leeraron
W. Huao,
die do Commissie van Toezieht uitmaken, ale
F. HUGO,
loden en mede-eigenaron van hot geboaw opgeG. Roux,
nomon, met do bepaling bij eene toekomstigo vacaJ. H. MALAy,
tare, dat hot Bestuur die aanvulbo, onderworpen nan
F. S. MALAy,
do goedkearing der Synode. Do botrekking ton dan
J. J. VAN DEE MERWE,
eenigzings gelijksoortig wezon nan die van eon KerE. C-. MALEERDE,
koraad die eigonaar en bestiorder is van KorkgoS. A. ER Roux.

RAPPORT
VAN

DE CO1V~1V[JSSJE VAN REVISIE~
Uwe Commissie heeft de eer het volgende Versiag van hare werkzaam
heclen aan Uwe bog Eerw. Vergadering vOor te leggen, en de volgende
aanbevehngen te doen
—

I. Besc/ir~jvi ~pun~en vo7~yens Hoofclthtlc 117, B, 67. 12, van Ite~5 onlwerp aan haar
oplleclra7len.
No 101 Dat do voorgesteldo verandoring van Art 12 (13) met worde aangenomen, omdat
zij do reehten van loden der Vergadering zoude kunnen bekorten; omdat hot voor den Voorzitter
mooihjk zal ~ijn daarnaar to handelen, en omdat wat door doze verandering wordt bedoeld, reeds
in de overige bepahugen van Art 12 opgesloten is
No 102 Dat ook doze verandering met wenscbelijk is, daar do wet dasrin gonoogzamo voór
ziening maakt (z. Art. 12: 51)
No. 103. Do voorgestelde verandering worde in dezen vorm opgenomen :—
“Bij onstentenis van den Moderator en diens Assessor bij Synodale Vergaderi± êñtre~dt do
Moderator der vorigo Synodale Vergadering of diens Assessor in zijne plaats op. en zoo vervolgens
in teruggaande linie.
Bij Ringsvergaderingen vindt hetzelfdo plaats met betrokking tot den
Voorzitter des Rings. In geval echter dezulken geheel mogen ontbreken, wordt do Voorzitters
stoel voor zoo ver het vereischt wordt, door den oudsten der tegenwoordig zijnde lêeraren
ingenomen.”
No. 104. Deze verandering worde niet aangenomen.
No. 105. In Art. 244, in het midden, worden do woorden: “na twee malen . •
opgoroepen,” gesehrapt, en na do woorden: “worden geoordeeld,” late men volgen: “indien
iemand voor eon Kerkoraad wordt geroepen, zal do oproeping tweo malen tot twee oudorsoheidene
zittingen gesohieden.”
No 106 en 125 zijn reeds door uwo Hoog Eerw Vergaderiug afgehandeld
No. 107 Art. 34 (4) worde niet veranderd, daar deze bepaling den Kerkeraad geenszins belet
in dringende gevallen dadehjk huip to vorloenon
No. 108. Uwe Ooinmissio meent dat dit Boschrijvingspunt, a1~tnèdà 130, buiten hare bevoegd
hoid ligt (z. Art. 387).
No. 109. Do roijeering van Art. 398 wordo niet aengenomen.
No. 110. Do voorgestelde verandoring in Art. 56 worde niot wonschelijk vorklaard.
No. 111. In Art. 64, regel 3, wordon do woordon: “on Predikanten,” voranderd in: “Predi.
kanten en Qu~stors van Fondsen.”
No. 112. Met het oog op den aanvang van don beroepsbrief, wordo do voorgestoldo verandering
aangenomen.
No. 113. Bij Art. 12 (21) worde gevoegd: “Bit kan terstond gesehieden, indien tweo-derdon
der togenwoordig zijnde loden zich daarmedo vereenigen.”
No. 114 In Art 265 worde het woord “beslissing” verauderd in do woorden: “aangewende
pogingen.”
No. 115. Doze verandering worde aangeuomon.
No. 116. Art. 12 (12) § 2 blijvo onveranderd.
No. 117 (b). Ook hier blijvo do wet zoonis zij is.
No. 118. Do verancleringen hier voorgesteld worden niet aangenomen.
No, 119. Be Synode benoeme cone Commissie om hieraan to voldoen,
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No. 120. Daar herhaaldelijk door de Synode verklaard is dat door doze bepaling de besprelcing
der verkiozing niet verboden wordt, blijve Art. 14 (3) onvoranderd.
No. 121. Dit voorstel worde niot aangenomen.
No. 122 en 123. Do voorgesteldo verandering in No. 122 worde in hot Wetbook opgenomen,
waa~rdoor aan hot voorgesteldo in No. 123 wordt voldaan.
No. 124. Art. 14 (13) worde niet veranderd.
No. 126. Doze verandering wordo niet aangenomen.
No. 127. Dit Beschrijvingspunt, alsook Nos. 131—135, worde door do floog Eerw. Vergade
ring verwezen near do Commissio over do Rekeningen, reeds voor Nos. 4 en S aangesteld.
No. 128. De tegonwoordigo bepaling wordo niet veranderd.
No. 129. Daar hot wenschelijk is dat do strijcl tussohen Art. 8 on Art. 233 worde weggeno
men, worde do voorgesteldo weglating in Art. 233 aangonomon.
No. 136. In piaats van Art. 103 worde hot volgendo Artikol gepiaatst:
“Do kosten van den School-Inspector des Rings, die door den Ring worden beoordeeld,
worden uit do Synodalo Kas betaald, mits niet to boven gaande do som van £15 ‘a jnars.”
En in plaats van Art. 207 kome hot volgondo:
“De kosten van den Zendings-Inspector, die door den Ring worden beoordoeld, w orden uit
do Synodalo Kas beta aid, mits niet to bovengaande do som van £1!~ ‘s jaars.”
No. 137. Aan dit verzoek worde door do Synode voldaan.

II. Be~c1i

vi~p~t2zten 6’edure9ule de ziUi~q cler Ver//aderi2~ç’ naar /taar verwezen.

No. 8. Aan hot cinde van Art. 74 worde als nieuwo alinoa gevoegd:
“Zij zal ecbter do vrijheid hebben, zaken die van niinder aanbelang zijn ook bij wijzo van
rondschrijving to behandolen, terwiji het aan do Moderatuur wordt overgelaten otu bij voorkomende
gevallen to bepalon of er eeno Vorgadering der Commissie zal worden gehouden.”
No. 10. Hot voigende wordo in het Wetboek opgonomen:
(C Bij iedere zitting der Synode zulien de Scribes der Ringen aen den Scriba Synodi eene opgaaf
voorleggen van hot getal loden, die to voren niet gediend hebben, waarniede do verschillende Ker~
koraden hunner respectiove Ringen vermeerderd zijn sedert do laatsto zitting der Synode.
No. 16. Zio No. 105.
No. 20. Doze verandering worde door Uwo Eloog.Eerw. Vergadering aangenomon.
Vertrouwendo hiermedo aan onzo opdracht voidaan to hebben, noemen wij ons met verachul
digden eerbied, van U Hoog-Eerw.
Do Dienstw. Dienaren en ~.3roeders in den Heero,
S. HOFMEIJR,
W. P. DE VILLIERS,
G. 0. OlE,
M. J. HERHOLDT,
A. MOORREES.

Supplementair Rapport vaii de Coininissie van Revisie
Uwe Commissie heeft do eer, hot volgendo Rapport tsr goedkeuring aan Uwe Hoog-Eerw.
Vergadering voortologgon :—

A. Punten terugverwezen naar de Commissie.
(Zie Eorste Rapport).
I. No. 109 (of.) 160.—ArL 397 leze ala volgt
“Hot pensioon van ioderen Leeraar die om ééne of meer redenen in Art. 396 genoemd, bolet
wordt zijne ambtsplichten behoorlijk waartenemon, is bepaald op twee honderd pond stoihng (~~200),
tenzij hij gerechtigd is tot eon pensioen van hot Gouvornomont tot dat bedrag. In geval er Preth
kanton zijn die van hot Gouvernetnont pensioon ontvangon boneden do twee honderd pond, zal hot
ontbrekondo uit het Fonds, slechts tot dat bedrag worden aangevuld.”
Art. 398 vallo dan weg.
IL No. 102.—Wordt door den inzender teruggetrokken.

B. Punten van het Rapport der Curatoren naar haar verwezen.
(Zie Rapport dor Curatoren, pag. 5 en 6).
I. Art. 148b._Ten eindo dit Artikel in ovoreenstomming to doon zijn met Art. 274, stelt uwe
Commisejo voor :—
1. Dat Art. 274 onveranderd blijve, met doze uitzondering, dat do woorden: C~ uitgenomen
Zending Kerk,” in parenthesen worden geplaatst.
2. Dat Art. 148b verandord worde ale volgt :—“ Het heeft toezicht over den wandel en de leer
der Hoogleeraren en zal, wanneer or nadeelige geruchten of klachten omtrent hen ontstaan, daarvan
terstond konnis gevon aan den Voorzitter des Rings waaronder zij sorteeron, of aan do Ringsver~
gadoring.” (Zie Artt. 274 en 284).
3. In Art. 283 wordo instede van de woorden: “de leer van eenen Predikant of Oandidaat,”
geplaatst do woordon: “deleer van eenen Eloogleeraar, Predikant of Oandidaat.”
II. Art. 163.—Elk Studon~ betnalt voor het Onderwijs jaarlijks £15; op eon aandeel aari het
Ponds botaalt hij £6.
a. Elke Gemeonte, die v66r nIt. December 1868 de som van £100, en elk persoon, die vóór
ult. December 1869 £50 heeft bijgedragen, heeft een aandeel can hot Ponds.
5. Dozen hobben recht voor elk aandeel eenen Kweekeling te doen studoren voor £6 p. a.
d. Do woorden “cal ~ worden veranderd in “kan,” en de woordea “en dit ccl van
kracht zijn” vallen geheel weg. In plaats van do woordon : “die dit registreert, onz.” to plaatsen
“die voor do bohoorlijke registratie zorgt.”
Art. 164 luide :—Ia do maand Juli van elk jaar worth in elke Gemeente eene incarneling
gedaan, ten behoove van hot Ponds van hot Setninarium, die terstond worth opgezonden can den
Qutnstor van hot Ponds.
die

C. Verdere Besclirijvingspunten uit het Ontwerp aan haar opyedragen.
No. l4.—In Art. 40 on 45 words na hot woord “gekozon” ingevoegd: “volgens Art. 12 (9).”
In Art. 47 na het woord “benoomd” wordo gelozen : “zio Art, 12 (12) § 2.”
In Art. 102 wordon ingevoegd na hot woord “benoemd” do woorden “volgens Art. 12: 9.”
Dit geechiode ook in Art. 204.
No, 26.—.Uwe Commissio kan niet aanbevelen dat dit Beschrijvingspunt worde aangenomen.
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No. 30.—Op dezo vraag stelt uwe Commissie voor to antwoorden “Neen.”
No. 31.—Art. 44 worde veranderd ala volgt :—
a. Na hot woord “Weduwen” worde ingevoegd: “en Prodikanten Pensloen.”
b. Inplaats van do woorden: “van eerstgomelde penningon, enz.” kome het volgende: “van de
door hem ontvangefle penningen aan de versohilleudo Qumators van genoemde Fondsen.”
d. Instede van: “En aan den Qu~stor van het Predikanten Weduwen Ponds” wprde go
pkzatst : “ann den Qu~stor van hot Predikantea Weduwen en aan dien van het Predikanten Pen
sioun Ponds.”
In Art. 50d worde “Predikanten Pensioon Ponds” ingevoegd na bet woord “Weduwen.”
In Art. 44f worde “September” veranderd in “Juni” En in plaats van “en Predikanten
Weduwen Fonda” kome: Predikanten Weduwen en Predikanten Pensioen Fonda.
No. 32,—Art. 308 luide aldus :—“ Eene vacature ontstaat door do stichtiug eener gemeento,
bet overlijden. enz.”
No. 33.—flit voorstel worde aangenomen.
No. 70.—De commissie beveelt ann dat dit Artikel voor aisnog blijvo. En nat hot honorarium
van den Gonsulent in gemeentën, die geene ~ouvernements-ondersteuniflg genioten, aan do kerke
raden van zoodanige gemeenten worde overgelaten.
No, 159.—Artikel 393 wordo gewijzigd als volgt :—“ Alle gemeenten die na October 1873 op
gericht zijn, kunnen ann dit Thuds deelnemen, mits zij biunen dna jaren na hare oprichting nan
zoek doen , hare inlegpenningen en contributieen inbetalen (volgens do door do ‘~ynode of Synodale
Commissie gemaakte classificatie), en (tenzij zoodanige gemeento vacant ~iju) tevens hot certifikaat,
in Art. 392 vereischt, opzenden.”

U, Voorstel naar haar verwezen.
Art. 60 § I worde aldus veranderd :—Zij ontwerpt, verandert, vermeerdert en verbetert kerke’
hike wetten en verordeningen, die echter geen kracht van wet hebben alvorens zij door do Modern
toren geteekend en door do drukpers verkrijgbaar gemaakt zija.

Rapport over de Bepalingen en Aanbevelingen.
(Beschrijviagspunt No, 137).
Uwe Commissie heeft do eer het volgende nan Uwe Hoog-Eerw. Vergadering aanfebevelen :—
A,—De volgende Artikelen bliven onder bet hoofd Aanbevm’1ir~nen nan hot Wetboek toege
voegd: Nos. I, VIII, XVI, XXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII.
B. Do volgende Artikelen vallen gehoel weg :—II. (Dc Synode overwego of do Vergadering
a~s zoodanig bij elke Synodale zitting niet eeno gelegenbeid zal maken om hot H. Avoudmaal to
vieren). XI: 1, Xlii, XIV, XVII, XXVI, en V, XX en XXIX ala begrepen onder Artikels
203, 42 en 44, en 45 respectioveiijk.
0,—Do volgende Artikelen worden in bet Wetboek opgenomen ala volgt :—III. Het besluit
dat op No. 176 en 177 zal gonomen worden, home in plants van dit Artikol in bet Wetboek,
1V. Bit Artikel worde in dezen vorm can Art. 202 f toegevoegd: “Ook zullen zij geregelde
veralagen nit hot Zendingveld ouzer Kerk in htt Eerkelijk blad publiceeren.”
VI.—In Art. 15 (2) worde bet woordje En “ geroyeeid, en aan bet slot toegevoe~d “en de
regehing van maaudelijkscho biduren in do gemeente : t~r uitbreiding van bet Rijk van onzen fleer
Jezus Christus.”
VII.—Dit Art. worde ala nieuwe alinea ann Art 31 toegevoegd in dozen vorm :—“ Zoo in
hunne leerredenen, enz.”
In § 2 regel 1 wordo “nag” veranderd in “Zondag.”
“
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IX.—Deze bepaling.~n wordon in hot wetbook opgenomen ôader eon uleuw hoofclstuk:
“Betrekking tot andere Geroformoerdo Kerken.”
X.—Deze bepaling worde als eersto artikel opgenomon ondor Afdeeling vijf, hoofdstuk seven.,
Bij do bepalingon omtrent hot Examon van Godsdionst Onderwijzers worde naar dit Artikel
verwezen.
XI.—’Aan Art. 15 (1) worde toegevoegd :—“ Do Wet des fleeren en do Twaalf Artikelen des
Goloofs zullen des Zondags, bij den openbaren eeredienst, non do Gemeonte worden voorgolezen.”
XII.—Dit worde gevoegd bij Art. 23 § 1, in dezen vorm :—“ Waar hot doenlijk is sal eon
Ouderling den Leeraar vergezellen.”
XV.—Aan Art. 88 wordo toegevoegd :—“ Weshalve door do Synode ten ernotigote wordt nan
bovolen enz.”
XV1IL—Dit wor~lo met hot besluit, genomen omtront do kleoderdraeht dor Kerkeraden
ingovoegd bij Art. 12 (4), met weglating van het eersto gedeelto tot aan hot woord “doch.”
XIX.—lieze bepaling wordo aan Art. 31 ale niouwe alinec~ toegevoegcl. na (1.)
XXII.-.-.Hot volgende home als nieuwe alinea bij Art. 15 :—“ Hot publiceeren van den korten
stoat der inkornsten en uitgaven van elk jaar, waar sulks mogelijk is, ter kennisgeving aan de loden.”
XXIII.—” Men sal zooveel mogelijk nieuwe loden uit do Gemeento tot Kerkeraadsleden
kiezen,” worde toegevoegd aan Art. 14 (4.)
XXI~T,—Na Art. 34 (3) home het volgendo :—“ Met do zorg dat al do collecten, waartoe do
Synode besloten heeft, geregeld sullen geochiedon,”
XXV.—.-Dit volgo na Art. 34 (6.)
XXVII.—Bij Art. 90 kome als niouwe alinea. dit Artikel,~met uitlating van :—“ Aan do
opgedragen.”
XXVIIL—Dit komo als nieuwo Artikel na 87.
XXX.—Aan Art. 88 wordo toegevoegd, na aanbeveling XV :—“ Terwiji het verwacht wordt
dat 1eer1in~en uit jongens- en meisjesscholen, in verband met, onze Kerk, die opgaan voor hot
Onderwijzers E~amen, dat Exaznen ook afleggen in hot Hollanclech!”
XXXI.—Bij Art. 15 wordo geplaatst :—“ Ret houden van eenen Jaarlijkschen Dank- en
Bededag.”
XXXII —In Art. 31 (1) na “~vondmaal” worde ingevoegd :—“ En het prediken over do
beteekenis en waardo van den IJoop.”
Eindelijk wenscht lJwe Commissie do volgende veranderingea in den “Beroepsbrief” voor to
stellen (zie No. 112 van hat Ontwerp.)
Do eerste paragraaf van den Beroepebrief No. XXXVI der “Anubevelingen,” luide aldus :—
“Be Kerkeraad der Ned. Geref. Gemeente
heeft hot genoegen U Wol-Eerw. to berichten, dot
de Gecombineerde Kerkeraad dezer gemeento, heden wettig bijeengokomen is cm ter vervulling der
vacature ontstaan door hot vertrek (overlijden of emeritaat) van den Wel.Eorw. N. N., volgens do
Kerkelijke verordeningen eenen Herder en Leeraar voor doze Gemeente to beroepen; dat do keuzo
op U Wel-Fexw. gevallen is, en do Gecombineerdo Kerkeraad u dientengevolge bij dozen tot Herder
en Lecraar dezer Gemeente beroept.”
In Paragrafen 2 en 3 worde “Gecombineerde Kerkeraad” verandord in: “Kerkeraad.”
—

S. HOEMEIJR, Voorzitter.

DAVID ROSS.
W. P. DE VILLIERS.
GEORGE C. OlE.
M. J. HERHOLDT.
ADR. MOORREES, Scriba.

VERSLAG DER OOMMISSIE
OMTRENT

EEN KERKELIJK KANTOOR~
AAN DE Hooo-Eanw. SYNODE:

In de laatste zitting der jongat gehoudone Synodale Vergadoring is bet aan do ondorgetee.
kenden opgedragen om de voorgestoldo zaak omtrent een Kerkelijk Kantoor in vordoro over..
weging to nemen, en bij deze Synodale Vergadoring nader daaromtrent te rapporteeren, hetgeen
geschiedt bij deze, ondor de hoofden van: do Werkzaamhodon. hot Bestior; bet Traktement; en
het Kantoor.
I. De Werkzaamheden._De ambtenaar aan hot hoofd van zulk eono Inrichting zal bolast ziju
met de volgende werkzaarnhedon :—
1. Bet Qua3storaat van do verschjllendo Fondsen, zooals hot Synodale Fonda, het Prodikanten
Weduwen on Wezon Fonds, bet Kwoekschool Fonda, hot Prodikanten Pensioen Fonda, hot
Normaal School Fonda. met do inachtneming van do bepalingen daaromtrent.
2. Het Penningtneestorscbap van do Synodalo Opvoodings en Zendingsgoldon.
Hij zal van tijd tot tijd, waar noodig is, inhichting gevon en aanschrijvingen doen uitgaan.
3. Do workzaamhedon thans rustendo op don Actuarius Synod~, voorschreven in Art. 80,
d, e, f, g, h, i.
4. Bet toezicht houden over nile Synodaal drukwerk, en met do verzending volgens Synod~0
bepaling.
5. Do Bedactie van do Officieele Kerkelijko beriebten en mededeelingen in het officieel orgaan
der Kerk, in overleg met den Aetuarius Synod 1.
6 Met do uitgave van een Kerk-AlmanaJ~, en met do verdero uitvoering van zuiko Synodale
besluiten, ala welke tot zoodanig dopartometit bebooren, on aan hem wordon opgedrageu.
7. ~Iet do uitgavo en uitverkoop van Synodalo boekon en gosehriften.
8. Bet houdon van de noodigo correspondent;e in verband met do werkzaamhedon van hot
Kantoor.
IL He~ Bestier.__W;~ aehten het wenschel~k, niet noodzakelijk, dat die b~trekking bekloed
worde door eon Leeraar onzer Kerk, hotzij rustende of dienstdoende, onder den naana van Sync
dalen Secrotaris.
De betrekking van Actuarius Synodi blijft afzonderlijk bestaan, wions werkzaamheden blijvon,
zooala bepaald in Art. 80, a, b, c.
Bij hot ontatano van hindernissen om zijn ambt behoorlijk wear to nemon, of in goval van
overlijden, zal do Actuarius Synodi do tot deze betrekking behoorende boeken, papioren. enz.
opeischen en aan een geschikten persoon ovordrageu in diens pleats to fungeren, tot dat do Synodo
eon opvo]gor zal hebben aangesteld.
III. Hot Tra1cterne~it,_Het Traktement wordt gevonden nit do ~erschiiIende Fondsen door
hem beheerd, zooals uwe H.E. Synode mogt goedvinden to bepalen. Is deze ambtenaar een rusten
do leeraar, dan zou hot Traktemont op £100 per annum kunnon geateld worden. Zoo niet dan knu
hot salaris wel niet op minder don op £300 of £400 bepaaid wordon.
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In g~val do persoon die doze betrekking bekleedt, gewillig is om cok andere nanverwanto werk
zaamheden met do reeds genoemdo to vereenigen, zal sun inkomen daardoor aanmerkelijk kunnen
stijgon.
IV. Hot Kantoor.—Omtront dit Kerkelijk Kantoor is uwe Commissie van oordeel dat hot in do
Kaapstad behoort gevestigd to worden, op eene gelegene plaats, met hot oog op do werkzaarnheden
aan sulk eene Inriehting verbonden. Uwe Commissie heeft radon om to gelooven, dat eon geschikt
lokaal op eene geschikte plaat~s, tot een billijken huurprijs to verkrijgen is.
Wij hebben aan hot bovenstaande nog do herinnering toe te voegen, dat, indian do bedoelde
ambtenaar Leeraar is onzer Kerk en aanspraak heeft op hot Predikantea Pensioenfonds, eene bepaling dient to worde gemaakt, volgons welke hij zijne aauspraak op dat Fonds blijft behouden.
Loden der Comrnissie,
ANDREW MCGREGOR)
C. F. J. MULLER,
S. HOFMEIJR.
October, 1883.

BE RF1RROEPING PER ORB ONNANTIE~
VOOR RINGEN EN KERKERADEN.
Do Commissie door de Ffoog Eerw. Synodo aangesteld in hare zitting van
om
eon rapport uit to brongon over do horroeping dor Ordonnantie, en do wijze, waarop sulks son hunnon gesehieden zonder govaar voor do eigendoms reohten, die door do Ordonnan tie nan do kerk
vorzekerd zijn, heeft do eor nan do Wel-Eerw. Ringon en door hen aan do Eerw. Kerkeraden do
volgende mededoeling to doen van wat zij gedean en bevonden heeft.
Met betrekking tot do wijzo, waarop do kork, wanneor zij door do herroeping der Ordonnantie
niot langer bestaat zooals tot hier~to~ onder do Ordonnantie geconstitueerd, ale liohaam son voortbe
8taan, met recht van bosohikking ovei hire eigendommen, heeft do commissie bovonden, dat or twee
~egen ziju welko zoudon kunnen worde~i ingeslagen.
Do cone is dat do Synodo hot Parloment son verzoeken, bij do horroeping dor Orclonnantie,
eon Acte v~n corporatie to verleenen, waardoor do kerk son wordoa vorklaard to zijn eon vvijwillig
genootschap, met macht om eigendom to bozitten, gelijk eonig publiek lichaam, dot van do wotge.
ving des lands zijue acto van ovoreenkomst ontvangt.
Hot bezwaar tegen dit plan is, dat in dor tijd reeds door don hoer Porter is gemaakt, dat hot
vreend schijnt do Regeoring to versoeken do Ordonnantio to horreepen, en dan op hetzelfde oogon
blik hae~ to vragon om eono andero acte waardoor hot burgerlijk bootaan der kork zou verzekercl
worden.
Ofschoon or in dit bezwaar, naar one oordool, meer schijn don waarheid is, zoo meenen wij dat
ook die schijn vermeden kan worden door hot tweede plan, terwiji daarbij tovens dezelfdo voiligheid
wordt verzekord.
Ret tweede plan zoo. wezen als volgt : do Synode stelle hare eigen ecto van overeonkomot vast,
met bepalin~ van do voorwaardon, waaronder si als burgorlijk genootsehap wenseht bekend to stana
en waaronder al hare loden on gemeonton zich onderling hebben vereenigd. Zij zou eon besluit
moeten ac-men, gelijktijlig met het versook om do herroeping, dat van hot oogenblik dor herrooping
do gemeenten onder do nieuwo aeto vereeni2d zouden b4ijven. Bij het verzoek aan hot Parlement
om horroeping son zij kennis goven van dit besluit met overlegging van kopie van die acto tot b3wijs, dat voor do bohoorlijko regeling der kerk en do rechten der leden zijn gezorgd.
In do meoning dat dit plan alleraanbevelenswaard is, voogt de comtnissie hierbij kopie van do
volgendo stukkon
——---

a, Eon Private Bill of Parlements note ter herroeping der Ordonnantie.
5. Eon verzoek aan hot Parlement met opgave van redonen voor do herrooping, welke redenen
wij ook aan do overwoging der B.B. submitteeren.
c. Eon concept van do acte van overeenkomet, waaronder do kerk bij do herroeping geconsti..
tueerd son inooten worden.
a. Oatwerp van acto ter herroepiag der Ordonnantio.
Nademaal hot raadzaam is gowordon do Ordonuantie No. ‘7, van 1843, getitold eono “Ordon.
nantio tor herrooping van do kerkrogulatiea van don 25sten Juli 1804, en hot vaststellen van andero
in derzelver plaats” on do Ordonnantie No. 2 v~tn 1851, gotiteld “Ordonnantie ter weder in
working brenging van Ordonnantie ISo. 7 van 1843, getitold Ordonnantie tor herrooping der kerk
regulatiën van 25 Juli 1804, on andore daarvoor in do plaats to stellen” to herroepon,
Zoo wordt daarom vastgesteld door den Gouverneur van do Kaap do Goedo Hoop, bij en met
advies van den Wetgovenden Raad en hot House of Assembly van dezelve, als volgt:
1. Do genoomde Ordonnantie No. ‘7, van 1843, en No. 2, van 1851, sullen zijn en dezel ye
worden bij doze herroepen.
b. Yerzoek aan hot Parlement met opgave van redenen voor do herroepiag der Ordonnantie.
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Aan bet Achtbare, het Huis der Volksvertegenwoordiging (Assembly), van do Kolonie van
de Kaap de Goedo Hoop, in het Parlement bijeengekomen. Ret verzoeksohrift van de Synode der
Nederduitscli Gereformeerde Kerk van Zuid Afrika, in hare Vergadering behoorlijk saniengekomen
en wettiglijk geconstitneerd,
Toont met vorschuldigden eerbied aan

:—

Vat uwe supplianten do Synode der Ned. Ger. Kerk van Zuid-Afrika uitmaken.
Vat verscheideoe regulatidn en voo~’zieningen betreffende de voornoemde Ned. Ocr. Kerk van
ZuicI Afrika eamengevat en vastgesteld zijn in de Ordonnantie No. 7, van 1813, gotiteld: “Ordon
nautie tot herroeping van do Kerkregulatiön van den 25sten Juli 1804, en hot vaststellen van
andero in derzelver plaats,” en in Ordonnantie No. 2, van 1851, getiteld: “Ordonnantie ter weder
in werking brenging van Ordonnantie No. 7, van 1843, getiteld: “Ordonnantie ter herroeping der
Kerkregulatiën, van den 2Ssten Juli 1804, en het vaststellen van andere in derzelver plants.”
Dat uwe supplianten, om de redonen die nu afzonderlijk opge~even worden en andere, zeer be
geerig zijn dat de voornoemde Ordonnantie No. 7, van 1843, en No. 2 van 1851, herroepen mogen
worden door uw Achtbaar huis.
1. De vastgestelde Belijdenisschrifteu, of de Belijdenis des geloofs van de Nederduitseh Gore
forineerde Kerk van Zuid Afrika, ziju ten alien tijde geweest,
Do Nederlandsohe Geioofs Belijdenis (Confessio Beigica), do Heidelbergseho Catechismus, De
Dordsche Leerregelen (Oanones Dordraceni).
Van wege een misverstand, waarvan voldoende opheldering kan gegoven worden, werden de
minion van deze Belijdenisschriften verkeerdelijk aangeduid en opgenomen in d~ voornoemde Ordon
nantie No. 7, van 1843, (Sectie 6), onder de benaming: “De leorstellingen vervat in do Geloofs
belijdenis van do Synode van Dordrecht en in den Heidelbergschen Catechismus,” daar geen
zoodanig document bekcnd staat met den naam van “do Geloofsbelijdenis, van do Synode van
Dordrecht,” en hot betwist is geworden of do naam betrekkiug heeft op do Nederlandsche
Geloofsbelijdenis, den wel do Dordsche Leerregelen, of volgens wet kan beschouwd worden op beido
betrekking to hebben, tengevoige waarvan do kerk ernstiglijk bedreigd is geworden en in onge
legonheid had kunnen geraken.
2. Van wege do vermeerdering van bet getal gemeenton en Predikanten is do uitgave ver
bonden aan do bijeenkonisten der Synode, s~mengesteid uit do vertogenwoordigers van al do
gemeenten, zoer groot, geiijk mede hot ongerief veroorzaakt aan de gemeenten door do lange
afwezigheid barer Leeraren bij zoodanige gelegenheid. Het werd reeds meormalen voorgesteld,
dat do Synode ter voorkoniing dezer moeielijkheden, uit afgevaardigdon nit do Ringen zoude
bestaan, geiijk do gewoonte in andero Presbyteriaansche Kerken is. Doch do 7do sectie van do
voornoemde ordonnatie No. 7. van 1~43, bepalende dat do Synode van gezegde kerk ten alien
tijde zal bestaan uit alle dienstdoende predikanten van do gezegdo kerk, on een dienstdoende of oud
ouderling door elken kerkeraad te benoemen, verhindert het nemen van stappon in doze richting.
3. Tot hot jaar 1862 waren do kerken van den Vrijstaat, do Transvaal en Natal met do kerk
van do Kaapkolonie vereenigd, en hunne predikanten als loden der Synodo erkend. Maar tengo
volge eener uitspraak van het flooge Gerechtshof van dezo Kolonie in of ten jaro 1863 werd
verklaard, dat do uitdrukking in do Ordonnantie: “Do Nederduitsche Gereformeorde Kerk in Zuid
Afrika” alleen kon betrekking hebben op do kerk binnen de Koionie, en hare gemoenten ais
zoodanig, zoodat de kerken buiten do Koionie van ouzo kerk gesehoiden werden, en alle mogeiijk
heid van hereeniging afgesneden, zooiang do Ordonnantie blijft bestaan.
4. De betrekking bestaande tussohen do Ned. Geref. Kerk van Zuid Afrika en don Staat, van
wege do Ordonnantie voornoemd, is cone van ouzekerheid on heeft twijfel veroorzaakt, hotgeen uwe
supplianten begeerig zijn uit den weg geruimd to hebben, en dat do Ned. Goref. Kork van Zuici
Afrika op denzeifdon voet moge g~p1aatst worden gelijk do andere korken, dio ala vrijwiilige
genootschappon in do Kolonie bestaan.
flat uwe supplianten, in de beschouwing van do mogelijke herroeping der Ordonnantiën
voormeld, door uw achtbaar Huis, eerie kopie van eerie acte vervaardigd hebben en hier aan
toegevoegd, om do positie van do Ned. Geref. Kerk van Zuid Afrika aan to duiden en te bopalen,
in geval zij haar bestaan ala ~oodanig mocht verkrijgen door hot herroepen van do voornoemde
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Ordonnantiën. :En uwe supplianten verzoeken derhalve eerbiediglijk, dat uw achtbaar Hula dit
smeekschrift in gunstige overweging moge nemen, en zoodanige huip verleenen, ala naar uw oordeot
billijk en raadzaam in do voorgemelde zaken sal zijn.
Retwelk doende, ens.
Dergelijk verzoekschrift wordt ook tot het Hooger Hula (den Wetgevenden Raad) gericht,
d.w.z. denzelfden inhoud beheizende, met de noodige wijziging, ala volgt:
Aan den Edel Achtbaren, den Presideat en Leden van den Wetgevenden Raad der Kolonio
van de Kaap de Goode Hoop, ter beraadslaging bijeengekomen.
Hot verzookschrijft van de Synode, enz. ala onder b.
c. Concept van do Acte van Overeenkomat, waaronder do Kerk bij do herroeping geconstitucerd
sal moeten worden.
CONCEPT, ENS.

Nademaal het de Synode der Ned. Geref. Kerk van Zuid Afrika gebleken is wenschelijk to ziju
om do Ordonnantie No. 7 van 1843 getiteld: “Ordonnantie tot het herroepen van do Kerkregu1ati~u
van den 25sten J~uli 1804, en hot vastatellen van andere in derselver plaats,” en do Ordonnantie
No. 2 van 1851, getiteld: “Ordonnantie ter weder in werking brenging van Ordonnantie No. 2,
1843, getiteld Ordonnantie ter herroeping der Kerkregulatien van 25 Juli 1804, en andero daar
voor in do plaats to stollen,” to herroepen. En nademaal het door dezo Synode besloton is en
overeengekomen cm hot Parlement to verzooken do voormolde Ordonnantie to herroepon; en
nademaal hot noodzakolijk is, in geval de herroeping van do voornoemde Ordonnantie plasts grijpt,
dat do Constitutie van do Ned. Gerof. Kerk van Zuid Afrika sal worden vastgesteld en bepaald,
en do rechten en positio van alien die or belang bij hebben, bohoorlijk omschreven.
Zoo wordi het mits dezen bokond gesteld, dot de Synode der Ned. Geref. Kerk van Zuid
Afrika, in hare vergadering behoorlijk en wettiglijk samengekomen, besloten hoeft, overeen
gekomen is en verklaard heeft, gelijk zij thans mits dozen besluit, overeenkomt en verklaart, dat
onmiddollijk na het gobeuren der herroeping van do Ordonnantie voormeld, do gomeenten on
lichamen, van wolkon aard ook, van wolke ala zoodanige Synode zij de vertegenwoordigster is,
vereenigd sullen zijn en blijven ala samenstellende do Ned. Geref. Kork van Zuid Afrika in do
volgende govalien, teweten:
De naam der vereenigiug hierdoor bepaald sal sun en blijvon gelijk te voren do Ned. Goref.
Kerk van Zuid-Afrika, en elke gomeento, or toe behoorendo, sal gelijk to voren genoemd worden do
Ned. Geref. Kerk van
—

Do Bolijdenisschriften of Goloofsbolijdenis van do gezegde Ned. Geref. Kerk van Zuid-Afrika
zijn en sullen blijven to zijn gelijk to voren:
Do Nedorlandsche Geloofsbelijdenis (Confessio Belgica);
Dc Heidelbergsche Catechismus (Catechesis Palatina sive Heidelbergensis)
Do Dordsche Leerrogelen (Canones Dordraceni) der Nationale Synode van do Goreformeerde
Kerken van do Vereenigdo Nederlanden, gehouden to Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619.
De rogeering en tucht van de Ned. Geref. Kork van Zuid-Afrika sal, gelljk to voren, uitge
oefond worden door Synode, Ringon of Classen, en Kerkeraden, en verder op zoodanige wijzo ala
van tijd tot tijd besloten znocht worden door do Syzzode van do voornoemde Nod. Geref. Kerk van
Zuid-Afrika, overeenkomstig do boginselen der Goreformeerde Kerk.
Do wijze van handelen in het verrichten van werkzaamheden in do Synode, en in al do onder
geschikto hoven en lichanien van do Ned. Geref. Kerk van Zuid’Afrika, sal zijo de wijze van
handelen in gebruik op hot oogenblik van do herroeping der vooruoemdo Ordonnantiön, terwiji en
zoolang dezelve niot door do gezegdo Synodo sal zijn gewijzigd of vorandord.
Tot do Ned. Geref. Kerk van Zuid-Afrika sullen blijven bohooren al do gemeenten en lichamen
‘ian personen togenwoordig uitmakonde de :Ned. Geref. Kerk van Zuid-Afrika, uitgezonderd diego.
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non, waarvan moor dan do holft van do loden daarvan besluiton zich terug to trekken en zich niet
to ouderwerpon nan do Constitutie der Ned, ~eref. Kerk van Zuid~Afrika, zooals hierdoor bep~a1d
en omschrovefl,
Alle eigendom~ tot hiertoe geregistreerd in den naatn van Korkeraden, Comités of Kerkdienaren,
in beheoring of bewaring van do Nod. G-eref. Kork, of ander land en eigendom behoorende nan
ge~egde Kerk, zal ale to voren zijn en blij von hot eigendom van do gezegde Ned. Geref. Kerk van
Zud~Afrika in beheering of bewaring van genoemde Korkeraden, Comités of Kerkedienaren.
Loden der Commissie voornoemd,
G. VANDEWALL,

A. MURRAY,
S. ROFMEIJR,

A. D. LUCKHOFF,
J, 3. KOTZ~, G.zn,,
Scriba.

FF0 I?,rI1
DER

COMMISSIE VAN FON~DSEN.
Uwe Commissie heeft de ear hat volgende Verslag van hare werkzaamheid aan U Hoog
Eerw. Vergadering voor to leggen en de volgende aanbevelingen te doen:
A. ‘t Rapport van den Qu~estor van ‘t Predikanten Pensioen Fonds is ontvangen.
Be aanbeveHng in No. 3 van ‘t Rapport worde aangenomen.
Be Qu~stor van ‘t Fonds stelle, met bet oog op No. 4 van ‘t Rapport, nog staande de
Vergadering een behoorlijken vorm van een schuldbewijs aan de Synode voor.
Be gemeenten Sutherland en Caledon (Nos. 5 en 6 van ‘t Rapport, en 148 van ‘t Ont
werp) betalen slechts de achterstallige contributiën met de rente, en leveren do vereischte
certificaten in.
Baar Calvinia II~ met Ca~vinia is hereenigd (No. 7 van ‘t Rapport) worde deze gemeente
in de eerste kiasse gerangschikt met opbetaling van de ontbrekende inlegpenningen en cont~ibutien
met do renten van af den dag der hereeniging.
No. 8 van ‘t Rapport worde aangenomen.
Met het oog op No 9 vraagt uwe Commissie of de Hoog Eerw. Synodale Commissie
rechtsgeleerde advies op dit punt heeft ingewonnen.
No. 144 (van ‘t Ontwerp): Art. 400 worde geschrapt en dit besehrijvingspunt in de Acta
der Synode opgenomen.
Nose 1 55 en 1 56 worden aangenomen.
No. 143. Er zij eene vierde kiasso met £50 inlegpenningen en £10 jaarlijksche contributie.
No. 157 worde aangenomen met voorgestelde wijziging in 143.
No. 158. Zes weken” worde veranderd in “zes maanden.”
Nos. 159 en 160 wor~Ien aangenomen.
No. 145 worde aangenomen.
No. 146 Be gemeento worde verwezen naar do Acta Synodi van 1880, pag. 71.
No. 147. Bit verzoek worde toegestaan met inachtneming van Art. 392.
No. 149. Do Synode sta dit verzoek toe. (Door boete verstaat uwe Commissie do 25 per
cent. meer aan inlegpenningen in Art. 392).
No. 150. Bit verzoek worde toegestaan.
No. 1 51. Be Pred ikant van Aliwal Noord worde verwezen naar do Aeta Synodi van
1880, pag. 77.
No. 152 worde aangenomen.
No. 153. Be Synode stelle eerie Commissie voor dat doel aan.
No. 154. Ret worde den Qumstor opgedragen met den Qumstor van ‘t Fonda in den
Vrijstaat hierover te correspondeeren.
Nos. 161-163. Beze verzoeken worden toegestaan.
No. 165. Bit verzoek worde niet toegestaan; wel ontslag van de boete.
No. 167. Be Synode sta dit verzoek toe.
No. 169. Bit verzoek worde niet toegestaan, omdat het een precedens ziju kan dat
nadeelige gevolgen hebben kan.
B. ‘t Rapport van de Commissie omtrent het Predikanten Wedu~en Fonda is ontvangen,
(Zie Kerlcbocle van 1883, pag. 361).
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De ~ van de Commissie omtrent ‘t Pred. Wed. Ponds worden aangenomen.
No. 108. Deze verandering worde niet toegestaan.
No. i 30. Deze bijvoeging worde niet aangenomefl.
No. 142 worde aaflgeflOmefl.
C. ‘t Rapport der Finaneieele Commissie is ontvangen.
Daar do Synode deze Coinmissie heeft aangesteld om de Kerkelijke Fondsen beter to
beleggen, en zij bevonden heeft dat do Paarlsehe Brand Assurantie en Trust Maatsehappij de
~0ordee1igSte voorwaarden aan’oiedt, beveelt uwe Commissie nan dat nan het Collegie Curatoren
worde opgedragen het Kweekschool Ponds ook aldaar te beleggen.
No. 166. De Corumissie verwijst naar hare aanbeveling onder No. 144.
D. ‘t Rapport van de CommisSie ter Huip van Aspirant Leeraren is ontvangen.
UIt dit Fonds worde alleen aan studenten in bet Theol. Seminariuni hu~p verleend.
De Commissie wijst op wat door den Ring van Colesberg in deze zaak gedaan is en vraagt
of bet niet wenschelijk is dat er eenen Commissie uit iederen Ring in plaats van nit de gansehe
Synode worde aangesteld ora in deze zacth werkzaciiifl te zijn.
Nos. 127, 4, 5, en 23. Deze ~etsveranderiflg worde aangenomefl.
No. 128. Zie No. 136.
No. 131. Deze verandering worde toegestanu.
No. 132. Deze bepaling worde niet aangenomefl.
Nos. 133 en 134. Deze veraiidering worde aangeflOmefl.
No. 135. (1.) Deze bepaling worde niet toegestaan.
(2.) Zie No. 131.
(3.) Deze bepaling is Wet. (Art. 354 b,)
(4) en (5). Deze bepalingen worden niet toegestaan.
No. 136. Deze verandering worde aangenomefl met bij voeging: £15 niet te bovengaande.
Nos. 140 en 141. Deze bepalingen worden niet aangeflomen.
No. 168. Do Synode neme deze bepaling aan.
Hiermede rneent uwe CommisSie de haar opgedragefl taak volbracht te bebben, en noemt
zich met hoogachting,
Uw H. Eerw.’s Dienstw. Dienaren,
ALEX. B. DANEEL,

0. A. SCEOLTZ,
C. W. H. DE LA HARPE,
0. F. MARAIS.
Kaapstad, 24 October 1883.

-------

RAPPORT
VAN DE

SYNODALE MATIGHEIDSOOMMISSI
Be Ondergeteekenden, in do Synode van 1880 tot leden van bovengenoernde Commissie
benoemd, hebben do eer het volgendo aan doze Hoog-Eerw. Vergadering to beriehten
I. Bet was aan de leden dezer Commissie opgedragen, elk eon in den Ring waarin hij deze
zaak vertegenwoorcligde, do verschillendo gerneenten tot bevordering der rnatighoici en tot op.
richting van Matigbeids..Genootschappen to bewegen, en bij elko Ringsvergadering Rapport to
doen van wat hij in dezen had gedaan Met geringe uttzondering hier en daar is d~t met gedaan.
IJwo Commissie klaagt zichzelve hierover nan, gevoelendo hoe ijverig er moest gearbeid wordon
aan cone taak zoo gewichtig als doze.
H. Met genoegen kan uwe Ciommissie eohter melden, dat do zaak der Ma~igheid en On~thou
ding, sedert do Iaatste Synode, seer veel veld heeft gewonnen, z3owel binnen als buiton do Kerk.
Ons Koloniaal Parlement heeft in zijne jongste zitting eene in menig opzicht stronger Drankwet
gepasseerd, met hot dod ona do dronkonschap tegen to gaan Onder anderon is bepaald goworden
dat eon Drankverkooper aan cone boete goon £10 en bij cone tweedo overtreding gee~ £10 to
bovengaande sal onderhevig zijo, als hij
(1.) Op ziju eigendom Dronkenechap en Wangedrag toelaat.
(2.) Aan iemand, die reeds besohonken is, Drank verkoopt of hem tot drinken aanmoecligt.
(3.) Aan een jongeling beneden 15 jaren Drank verkoopt, of horn toolaat Drank op ziju oigen
dom to gebruiken.
Voorts is do Drankvorkoopor onderhevig aan eene boete goon £20 to bovengaande voor elk
geval van vervalsehing van Drank, en heeft do Magistraat hot recht, om in geschrifte het ver~
koopen van 1)rank to verbieden, voor eenen tijd goon 12 maanden to bovengaande, aan eenigen
persoon, die
(1.) In den tijd van drie maanden, driemalen wegens Dronkenschap, of twee malen wegens
Dronkenechap en Aanranding, is gestraft geworden.
(2.) Door onmatig drinken zijne bezitting verkeerd besteedt, verkwist, of vermindert, of zijne
gezondheid grootelijks ondermijnt, of do rust van zijn huisgezin in gevear brongt.
Voorts is bepaald dat als iemand, wetende van zoodanig verbod, aau zoodanigon persoon
Drank verkoopt, of geeft, of voor hem koopt, of op eenige andoro wijze verkrijgt, hij onderhevig
sal zijn aan eene boete geen £5 to bovengaande.
IlL Ook de Vrijstaatsche Volksraad heeft cone Wet gepasseerd, waardoor hot verkrijgen van
Sterken Drank rnooielijker wordt gexnaakt dan vroeger hot geval was. En uit do Transvaaj wordt
gernold, dat do Ned. Ocr. I~erk aldaar besloten heeft den Volksraad te petitioneoren orn hot Invoe.
ron en Vorkoopen van Drank aldaar te beperken, torwijl zij do wonscholijkhiod heeft uitgesproken dat
Predikanton en Kerkeraadsleden onthouders zouden zijn, on bepaald heeft dat do Leernars op
gezette tijdon cone waarschuwendo stem sullen laten hooren. Uwe Cornmissie gevoelt hoe weneche
lijk het zij dat doze Synode zich beslist verkiare ten gunsto van storko maatregelen tegen do
Dronkenschap, opdat zij in doze niot achtor eta bij hare dochter kerk.
IV. Uwe Commissie acht het noodig dat doze Synodo antwoord geve op do vragen van Loden
der Kerk, of do Onthouding niet met do Hoilige Schrift strijd~g zij, on do voorstanders dor Onthou
ding gevaarlijko leidsliedeu, Per anderer zijdo wil uwe Commissie evenseer dat do Synodo het be
ginsel der Christolijke vrijheid haudhaven sal, en degenen die voor eon matig gebruik des wijns
spreken, sal vrijwaren voor verdacbtrnakerij en veroordoeling. Be zaak, meent zij, wordt best
bovorderd door eene besohouwing die beide zijden vereenigt en zich voor uitersten hoedt.
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V. Uwe Commissie stolt in nile bosoheidenheid voor, dat de volgendo beginselen door do Synode
zullen worden uitgesproken :—
(1.) Do wijn is eene goode gave Gods, die met dankzegging Hem ter core gebruikt kan
wordon. (Ps. 104: 15, Johs. 2: 1—11, Rem. 14: 14, 1. Tim. 4: 4 en 5.)
(2.) Evenwel leert de Schrift dat do Christen do vrijheid hooft, zich van het gebruik van zuike
gaven to onthouden, waar zoodanige zelfverloochening in den geest der heiligmaking, en dor Iiefde
tot andero en ter oigene beveiliging tegen do zonde plaats vindt. (Num. 6 : 1—8, Rom. 14: 21, 1
Cor. 8: 13, 1 Cor. 9: 21—27 en Jer. 35.)
(3.) Do ondervinding heeft goieord, dat voor degenon, die eenmaal onder do macht van den
drank zijn, of in gevaar verkeeren om daaronder to geraken, do algeheelo onthouding een
van do krachtigste hulpmiddelon ter beveiliging is. Waarom do zoodanigen daartoe behooren nan.
gemoedigd. to worden. (Mat. 5: 29 en 30.)
(4.) Ton einde do zoodanigen nan to moedigen en to storkon, is hot zeer wenschelijk, dat ook
anderen zich vrijwillig mode verbinden om door voorbeeld on gemeensohap der liefde do zwakken to
buip to komen. (Rom. 15: 1—3.)
(5.) Op den voorgrond moot gosteld worden, dat gelijk or zondergoloof in den Heere Jezus
geene zalighoid is, alzoo do Bijbeischo Matighoids Yeroeniging alloen waarde heeft voor do eeuwig
held, naarmato zij den wog zookt to banen voor do Evangelio prediking en zich ten dod stelt om
niet alleon tot eon matig, maar tot eon werkelijk Godzalig leven to vooron. (Tit. 2: 12.)
(6.) Dat men om deze redenen zich ondorling verbindon kan om met do huip des Heeren zich
van hot gebruik van alle bedwelmende dranken to onthoudon, on do kraohtigsto pogingen kan
aanwenden em hot misbruik van don drank bij anderen tegen to gaan.
VI. Uwe Commissie beveelt ann dat do Algemeeno Matigheidscommissie zal blij von bestaan,
en dat hare leden in do Ringen wuaronder zij sorteeron jaarlijks een versing van hunne werkzaam
heden zullen inleveren, en dat ais zulk eon lid komt te sterven, to vertrekken, of uit den dienst te
treden, do Ring eon ander in zijne plants zal benoemon.
C. F. J. MULLER,
E. Z. J. DE BEER,
ANDREW MURRAY,
W. MURRAY,
A. A. LOUW,
A. H. HOFMEIJR,
C. MURRAY,
C. RABIE,
G. W. STEGMANN.
Kaapstad. 5 November 1883.

ALGEMEENE STATISTIEK
PER

NEDERDUITSOHE G-EREFORMEERBE KERK VAN ZUlU AFRIKA IN HET JAAR 1882.
BENIGE AANMERKINGEN VOORAF.
Met het opgeven van do Algerneene Statistiek der Kerk kan de ondergeteekende uaawelijks do ‘it
drukking be~igen: “volgems opdracht van de Hoog-Eerw. Synode,” of “tn voldoeaing aan Art. 80f.”
Reeds in hot begin van hot voorleden jaar had eene statistiok van hot jaar 1880—81 gegeven moeten
wordon. Be Kerkbodo van September 1882 maakte aan do 0-emoenten de reden bekend waarom sulks met
was geschied. In drie achtereenvolgende Nos. van het offioieel orgaan werd. tevens eon dringend vorzoek
gericht aan do Kerkeraden, om bij de toen op handen zijnde Ringsvergaderingen de vereischte opgaven
niot to laten ontbreken. Ret gevoig was in zoovorro bevredigend als dat met betrekking tot hot eersto deel,
do opgaven in Art. 16 vorm A gevraagd, van sleohts elf nit do zos-en-negentig gemoenten heden nog geen
versiag kan gegeven woi den, on dat van met meer dan 25 gemeenten do opgaven onvollethg zijn Hot
heeft echter geduurd tot tegen het einde van do voorledene maand, voordat eon zoo gunstige staat van
zaken verkregen word.
Vijf Inspectoien van Ondeiwijs zonden de opgaven zonder den t~bellarisc]aon vorm in Art 102 c
gevraagd.
E~n Inspector schrijft, dat men in zijnen Ring eigenlijk niet wist wat verlangd word. Wat word.
bedoeld met hot get at kinderem? Tot wanneer wa~ iemand eon kind? enz. Do vraag, wat met kinderem
bedoeld word, sal wel door do Synode beautwoord worden. Roe echter ook do sank door iederen Kerke
raad moge,vorsta.an zijn, hot overzicht sal noohtans correct moeten zijn, in zooverre als het totaal: lidmatem,
votwassenem n’iet aangenomen, en kinderen—gelijk staan moot met hot gotal zie ten tot de Gemeente be
hoorende. In do opgaven van verscheidene 0-omeenten is dit hot geval; in die van anderen echter niet.
Volgens do opgavon outvangen, bestond. de Kerk in hot gonoemde jaar uit, 142,237 melon, waarvan
60,302 loden waron, en werden or in dat jas,r gedoopt 7,007, aangonomen 3,172, in hot huwehjk bevestigd
1,350 paren. Uit do opgaven in den Kerli Almanak do getallen van die Gomeenten, die met haar versiag
ten achteren gebloven zijn, er bij nemende, soude hot totaal zijn als volgt; zielen, 166,591; loden, 70,080;
godoopt, 8,160; aangenomen, 3,694; gehuwd, 1,591 paren.
Wat nu hot tweede deel, hot Financieelo betreft, zoo is tot op datum van vijftiem G-emoonton nog
goene opgaaf ontvangen.
Van Vijf Scribas van Ringen ontbreken do algomeene tabellarische vormen.
Die genoegzaam belang in do saak stelt om hot gogevene na te gaan, sal opmerken, hoevelo Gemeenten
verzuii~en to antwoorden op vragen, welke hadden kunnen beantwoord worden.
Sominige Kerkeraden doen slechts versiag van hetgeen aantoekening in hunno Korkboeken heeft
gevonden. Zoo wordt er van bazaars en collecten voor Kindersending, ens., niets in do opgaven dot’.
suiken vermeld, terwiji anderen van alles wat door do Gomeente gedaan is rekenschap geven.
Waar sommigo 0-emeenten hare bijdragen tot versehillende f6ndsen i~i ~ne som samenvatten, heb 1k
hot totaal gelijkelijk onder die fondsen verdeeld.
Do gespecificeorde opgaven van sommige G-emeenten was ik genoodzaakt onder ~n of auder hoofd
bijeen to brengen om hot getal der rubrieken niet alto groot to doon worden.
Sommigo opgaven beginnen met 1 Januari 1881 en eindigeu met 31 December 1881, terwiji do meesten
zich hebben gohouden ann hot kerkelijke jaar.
Be Kerk sal om genoemdo redenen zich niet kunnon beroemen op eon duidelijk, aocuraat ovorzioht van
haren Staat van Zaken.
Be publicatie van hetgeen thans in handen is, zoo kort vó6r de Synode, kan echter nog dit good
hebben, dat die loden, die do Algemeene Statistiek rekenen to behooren tot die dingen die noodig zijn om
do Kerk te maken tot eon wel georganiseerd lichaam, flu spoed.ig do gelegenheid sullen kunnon to baat
flemon, om or het hunne over to zeggen.
Dat ik, met hotgeen reeds vermeld. is, niet ook nog eon Algemeen Overzicht van Scholen, ens.,
volgens Art. 106 ga beproevon, hetgeen ik ter wille van die vior a vijf Inspoctoren, die zich met doze zaak
veel moeite gogevon hebbon, auders gaarne had godaan, zal mij wel ook door die broeders niet ten kwade
geduid worden.

Kaapstad~ 24 Augustus 1883.

A. B. Lto~o~ Arobiv~rius Synodi,

AIIGEMEENE
Der NedercZu’~tsche Geeformeerde Kerk
DEEL I.—
GEMEENTE~T.
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I. Ring van Kaapstad.
No.
1 Kaapstad
...
2 Stellonbosch ...
3 Somer8e~ West
4 D’Urban
...
5 Wijnber~
...
6 FranschhOek ...
7 Simonsstad
S St. S~epben~ ...
0 Philadelphia ...
10 GroenepUnt ...

•..

•..

...

...

...

...

...

...

...

...

...

,..

...

,..

...

...

...

...

...

...

165
1685
189
1825
1829
1844
1855
1857
1863
1880

II, Ring van Tulbagh.
ii Tulbagh
12 Caledou
13 Worcester
14 Robertson
15 Montagu
16 Ceres ...
17 Sutherland
18 Villiersdorp
19 Goudinie

...
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1745
1810
1822
1852
1854
1855
1855
1858
1879

III. Ring van Swellendam.
20
21
22
23
24
25
26

Swellendam
Riveradale
Bredasdorp
Nap~er ...
Ijadismith
Heidelberg
Barrydale

...

...

...

...

...

...

.~

...

...

...

..,

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1799
1839
1839
1848
1850
1855
1880

1Y. Ring van Graaff-Reinet.
27
28
29
30
31
32
33

Graaff-Reinet ...
Cradock
..,
Tansenville ...
Aberdeen
...
Pearston
~.
Steytlerville ...
Nieuw Bethesda

...

...

..

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1790
1818
1855
1855
1859
1876
1878

V. Ring van Albanie.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Uitenhage
~.
Somerset Oosb
Glen Lynden ...
Albanie
...
Stookenstroom
Hnmansdorp ...
Alexandria ...
Grey Kerk
..,
Maclean
..,
Victoria en Peddie

.~

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

•..

...

...

...

.,.

...

..~

...

1817
1823
183].
1831
1832
1849
1854
1862
1859
1862

VI. Ring van Beanfort.
44
45
46
47
48
49

Beanfort
Richmond
Victoria
Fraserburg
Murraysburg
Carnarvon

50 rri~k~~

...

...

...

...

...

...

..

...

...

...

..,

,.,

•..

...

,..

...

...

•,~

,,,

,~,

1818
1842
1843
1851
1855
1874.
1878

3

~5

8.~6

<~5~

~

~

~

~fS ~--E.~
15

~

~

~

7

P
6

2500
862

2000
431

8
1

800
600

2
P
25
P
P
7

P
P
377
P
400
326

60
300
153
90
200
66

...

...

...

4
2
2
2
1
2
1

80
130
106
75
120
36
70

47

4954.

3351

25

2054

~

so

6500
1950
937
1300
1700
862
600
2480
610
289

3000
1130
448
432
600
460
283
635
27751

187
61
45
58
56
50
23
49
29
4

142
68
14
30
16
27
21
19
22
9

9
11

3

7
17
12
3
15
8
2

17228

7316

562

368

35

131

900
1960
1983
2000

500
960
1005
800

47
126
89
127

24
44
28
60

2
8
1
5

10
10
13
20

20
5
11

P

P
P
973
500

P
329
350
320

1
2
3
2

100
150
245
320

160~)
667
424

754
338
222

58
33
20

19
25
8

3
18
13

12
5
4

2
7
2

P
344
200

42
79
98

4
1
3

59
77
40

9534

4579

500

208

50

74

47

2017

1209

3000
4282
2101
1800
2220
1544
721

1100
1855
980
800
1017
662
282

126
216
61
93
139
66

54
40
16
52
61
36

6
10
3
...

22
35
12
11
28
12

118
66
P
P
P
35

~.

...

...

...

...

1658
2049
~
P
1262
756
439

520
239
p
130
181
86
195

16
2
3
3
3
2
1
4

991
140
160
54
60
50
65
68

15668

6699

701

259

24

120

219

6214

1351

18

597

3090
2896

120
158

67
83

17
8

30
31

128
39

400
250

...

...

...

133
51
43
10

43
6
10

4
3

1
1

140
23

...

...

450
200
190
170
39
P
68

1
9

2226
1270
1150
567

1359
1294
957
934
487
421
233

3

90

11199

5785

555

209

1117

15

803

P
377
320
59
03
160
115
130
100
32

1
1
2
1
3
6
3
3
1
3

74
80
100
30
94
100
60
51
39
82

3589
2934
2030
1029
700
2720
1390
948
1654
911

1172
1296
967
370
258
1180
592
360
668
377

104
160
110
37
18
129
75
56
55
44

24
103
61
39
4
29
27
15
38
17

17904

7240

788

1600
2810
1000
1101
2210
1103

752
1018
720
569
798
594
—

082~

44~

1

...
...

3
2
...

7
...

...

5

7

489

...

...

13

26
7
4
2

71
69
P
11

1.603
1570
1182
1222
714
P
323

45

100

309

6614

1.
5

51

2

37

33
29
50
86
120
14
15

2

27
33
16
9
9
16
16
7
11
11.

6

1300
1605
1119
625
359
1420
784
573
530
528

357

11

155

353

8843

1346

24

710

78
126
87
49
172
55

36
31
60
21
43
22

25
1
8
12
6
34

12
23
25
12
33
9

4
1
6
4
65
9

884
630
P
528
955
664.

180
64
P
193
250
37

••i
3
1
1
1
3

1~;l~
145
50
125
45
67

—

—

-

-

—

06~’

220

80

U4

89

3061

724

10

532

•..
...
...
...
•..

3
...

...

...

—

—
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VII. Ring van George.
No.
51 George ...
52 Prjn~ A1ber~
53 Mosselbaaj
51 Knysna...
55 Ondtshoorn
56 Wijlowmoro
57 ~nionda1e
58 Ualitzdorp

.~

...

...

...

,..

...

...

...

...

...

...

...

•..

...

...

•..

...

•,.

...

...

.,.

...

...

...

1812
1842
1845
1851
1353
1863
1866
1872

Burgei’sdorp ...
...
Aliwal Noord ...
..,
Qneens~own •.,
...
Dordi’eoh6
•..
...
Lady Gr@y
...
...
Tarka~t~a~
Blrkly ..
...
,..
Steynsbnrg ,..
...
Maraisbnrg ...
...
IvIo1~eno—Sterkstroom
Ven1er~burg ...
...

...
...
,..
...
...

...
..~
,,.
...
...

1846
1852
1854
1856
1862
1862
1873
1876
1876
1882
1882

IX. Ring van Paarl.
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Paar1
~iwar1land
Wellington
Hopefi id
Darling
fliobeek Weeb
Riobeeks Kasbeel
Noorder Paarl
Moorreesbnrg...

...

...

...

...

...

...

1685
174o
1840
18o1
1853
1858
1863
1876
1880

X. Ring van Clanwilhiarn.
79 Clanwilliam
80 Piqnetberg
Calvinia
81 Calvinia, 11

.i

.
....~-,

00
~

&~o

~5
~

—

‘3~

~
•3-~

~,
tf’

“N°’

.0’~
~ ~
i”

.,.

VIII. Ring van Bnrgersdorp.
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

o

.30’

1826
1833
1847

...
...

.~

...
•..

82
83
81
85

Namaqualand ...
Van Rbynsdorp
Amandelboom...
Porterville
...

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Oolesberg
Middelbnrg
Hoopstnd
Hanover
Philipstown
Brjt.stown
Dutoitspan
Kirnberley
Petrusvi~1o
(iriquas~ad
Warrenton

,.,

1850
1877
1878
1879

XI. Ring van Colesberg.
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

..,

...

•..

...

...

...

...

Groot ToLaaI ,,,

...

,..

1829
1852
1854
1856
1873
1877
1872
1872
1882
1882
1882

...

...

...

3288
220u
1491

1096
820
610

125
109
85

64
26
41

...

...

...

•

...

...

7
3

32
17
18

p
300
0
...

...

0
23
23

28
36
35

P
15
19

p~.
500
781

200
200
900

6
3
7

215
200
500

P
1427
1448

p
186
175

1
5
6

117
153
210

...

...

...

2570
2502

1033
1128
1035

130
140
134

7
63
94

12051

5722

723

295

62

166

340

3656

1061

28

1395

1407
1207
2000
1473
1039
1621
1792
924
1200
1008
p

571
501
650
610
4:39
032
~654
39~L
512
397
P

90
77
127
155
71
Oo
123
52
63
67
13

58
13
28
56
26
49
29
26
44
31
9

1Q
15
6

8
18
220
4,
6
8
3
7
P
42
55

836
688
740
863
616
Obo
1138
526
P
570
197

135
48
40
90
14~,0
297’
37
44
73

1
1

40

...

~,.

1

30
15
21
30
13
11
2~
10
10
7
1

46

1

45
50.
3~1
65
40
40
0
35

11671

5351

933

369

112

175

449

7136

030

9

376

2700

13o0

~3

62

18

29

P

p

P

6

9

24o0
1642

1180
664

91
107

57
69

14

11
20

P
978

52o
172

2

250
110

800
582
.. 1097
1340

3o0
322
575
645

27
15
59
06

5
11
39
27

9
3
4
5

7
5
4
10

223
260

97

1
1
2
1

80

10611

5086

458

270

53

4200

1040

107

41

2

60

...

...

...

...

6000
800

1000
300

82
73

42
39

,..

57
130

3
4

60

,..

...

...

130
102

33
65

1

30

4

30
180

...

...
...

4
25
51
,..

...

2

695

p
115

83

2

2156

9C9

1

9

...

P

P

...

...

...

...

~..

34
14

...

2

...

3

700
?~

,..~

1
1
1

1

.1
1

3

80
40

,,~

“.

...

.,.

...

000
500

221
400

39
47

19
12

27
6

7
13

•..

12100

2901

348

153

36

77

11

932

245

14

1115
1119
1677
1400
1100
1711

495
506
790
048
400
747

81
66
87
80
47
116
171
60
40
loS

36
50
19
28
30
48
99
44
~9
81

2
14
19
22
26
41

15
18
15
15
18
14
17
17
10
16

3
11
21
26
4
13
~
p
3
60

617
497
908
796
350
951
p
P
385
460

72
1:37
80
139
51
88
P
90
24
40

2
2
1
1
1
1
2
1
1
1

155141

49~’4

721

13

7W)

51597

12924

18.2

9257

...

...

1251
073
2310

543
.285
801

...

...

23
208
380

...

8

60

140

30
90
70
70

139
25

s

—

12446

5~5

912

142237

60302

7007

464735
3172

1249

1350

2007

DE~ II.—FINANCIE~L~
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I. Ring van Kaapstad.
Kaapstad
Stellonbosch
Somerset
D’Urban

(J2~

~e

0,:

o0~!
~0
.~ 0-0

s. d.

8

—‘O
-

~
£ s.d.

~Q

N

361

to

185

0

277 1]. 1
98 13 10

Franschboek
Sinionestad

1264

St. Stephens
Philadelphia
Groenepunt

1500

0

1

s.d.
4

57 13
134 10
93 0

5
6
3
0
0

56 1

0

3910

6

51 18 0
8712 11
608

II. Ring van Tulbagh.

6 11

1500

0

300

0 1225 17

0

51

=
o

8

380 14

W3rn berg

0

0

£ s. d.
9:36 17 4
2~417 2
50 4 10
55 10 0
208 3 8
109 18 8

s. d.
5

3
5

3 0
215

6

8 17

7

9

43 16

0 30 10

127 0
180 15
301 9
175 14

7
4
1
4

0 11
5 13
20 0
60 10

6
9 9 15
6 10 4
0 41 15

3 18

7

6 14

S

8 2100

5

123 10

Worcestet~ ~
Robertson
l~1ontagu
Dereá
Sutherland
Villiersdorp
G-ondinie

230 10

5

82 10
79 17

0
0
0
0

4317
23 6

8
6

10520

0

44 17
23 15

0
0

105 10
73 10

8
0

III. Ring van Swellendani

3776

1

1052

0

425 18

0

964

6

0 103

190 13
158 19
144 19

6
7
8

14018

9

80 19
85 1
43 11
41 13
40 0
56 3
19 4

0
0
3
3
0
0
6

241
199
79
37
163
79
60

9
11
8
16
11
19
0

5

372 12

9

8 2
010

213 1
78 10

20 Swellendam
21 Riversdale

22 Bredasdorp
23 Napier
24 Ladismith
25 Heidelberg...
26 Barrydale~ ;..

27 Granif-Reinet
28 Cradoók
29 Jansenville..,

635 11

477
837

3813 4
0 4 11
71 2 8
34 0 9

30 Aberdeen
31 Pearston
32 Steytlerville
33 Nieuw Bethesda
V~ Ring van Afl~anie.
34 Uitenhage

15914

6

1 15

0

49
25
42
135
107
88
59
18
2

33 Somerset Oósb
8’ Glen1ynden
,.,
37 Albanie
38 Stockenstrom
32 Humansdorp
40 Alexandria,..
41 Greykerk
42 r~raolean
43 Victoria en Peddie
VI. Ring van Beaufort.

:::“

10 4
0 0
8 2
5 5
12 1
0 0
15 3
710
17 3

:48011

4

~,64~6

2

9918

2

573 15
1388

4

6

0
0 31

3 31

0
0

429 14
874 2

0
5

17 12
12 9

0 20
C 12

0
9

0
0
0

14912
90 0
55 7
42 2

6
1
8
7

1 •1~

6

1185
28 0
47 15
25 10

6

511

1

3 1147

3

40 12

7
7
17
10
10
2
8
4
0
14

10000
4413 0

0

233i0

6

169
170
119
64
4
86
51
60
20
50

5646 10

6

802 19

0

159 15
121 17
155 6
139 1

6
0
2
0
0
0
0
0
0
0

8

225 5
242 19
323 5
127 18
4117

109•I6 8
80 1 11
68 14 0
79 17 9
1299 16

C
C
0
0

2
1.
9
6
3~

1

1790 10
198 1 0
255 5 1

iSO 12

3

5
7
12

2 10
44 16

0

6

2

4 70

9

0 76

4.

13 10 3 340
600 5 10 2
14 8 0 14 0 0
1 12 15 6 17 3 3

4

0
010
0 1(

0

2 81 10

9 7 12
2 10 0 413
6 13 11 27 4
23 ‘~ 8 12 14

6

418 0
696
250

0
9 13 6
1 9 6
100
520
400

4 ii 0
400
0 15 3

27 15

0 ‘22 18

18 5
7 [4

3 16 10 4
C 930

2

6

9

3 17 11
2 11
2 16

1 11

1 36

8 7 1C
3 32 9 C
9T(,
680
1 10 0
459
2 17 6 356
130 326
4 17 6
2 11 4

8
0
0 3
9 15

1

500

6 10

40

0

1

8

9 45 18 11

4 4 4
2 14 C
293
414 8

415 9
233
411 5
455

8 4 0
3 10 0
282
248

0

4

5

1 55

.~3

0
0

390 645
710 45 10 1) 40
9 13 5 7 18 9
433
200 5

2 10 0
340
500

10

1 48 4 10

13 12 0
276

Ii

5

5 1(

8

3 1!

3 12 0

8 46

260
442
210

0

0

7

7

7

3

0

7

37

0

151210

0 73

2

1

5

29000

5

3 18
7 13

8 57

£ s. d £ s. d.
17 6 0 32 12 11
4 20 3 0 13 0 0
200 160
130 1 11 9
0 10 0 0 12 0 0
300 500

s. d.

C 10
C

861 15

0

8512

9

0
0
9

0
2
5
0
0

0

6

0
0

780 810 0
7 14 0 13 5 0
190 2 14 0
110 169
596 996
12 18 2 10 5 7
176 0 15 0

3125

IV’. Ring van Graaff~Reinet

44 Beauforb
45 Richmond
46 Victoria
47 Fraserburg
48 !Iinrraysburg

300

0

£

7
0

1830
66 3
229 6

SOt.t)
.~Cl2~1)

35
1 6 0
140
606 12
269

1

9

I.

0~

1 •‘~ 0
2 10 0
7 12 6
350

0

71

~,

£ s. d.
9 13 18 2

£
12

3411

45

11 Pulbagh

12 Oaledon

13
14
15
10
17
1.
19

o~~3

0
3

1

9

7

616

0

828
711
3 10 4

200
500
500
4 13 9
3 10 6
116

6

9 76 4

5 46 15

8

3
3

5
1410
5 3 10
7 8 3

6 7
4 5
0 8
6 12

7’
0
9
0

9
0
4
0
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S

VII. Ring van George.
No.
51 George ...
52 Prins AIber~
53 Mosselbaai
51 Knysna...
55 Oudtshoorn
56 Wijlowmoro
~7 Ut~ond~1e
58 Calitzdorp

~
...

...

...

...

,..

,..

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1812
1842
1845
1851
1853
1863
1860
1872

Burgersdorp ...
...
Aliwal Noord ...
..,
Qosenstown
...
Dordrc~h~
...
Lady Grey
...
...
Tar1casta~
...
...
B2rkly ..
...
...
Steynsbnrg ...
...
Maraisbnrg ...
...
~Io1~eno—S~erkstroo~
Ventersburg ..,
...

...
...
...
...
...
...
...
.~
,,.
...
.,.

/

Pasri
ziwarbland
We11in~ton
•,.
Hopefi’4d
...
Darling...
...
iliebeek Wesb...
Riobeeks Kas~ee1
Noorder Paarl
Moorreesburg...

•.~

.,.

...

...

...

...

...

...

•..

...

...

...

...

...

...

..

1685
174o
1840
1851
1853
1858
1863
1876
1880

X. Ring van Olanwilliam.
79 Clanwilliam
80 Piquelberg
Calvinia
81 Calvinia, 11
82
83
84
85

1826
1833
1847

...
...
...
.~

Namaqualand
Van Rbynsdorp
Amandelboom...
Porterville
...

..,

..,

18o0
1877
1878
1879

3288
220u
1491

1090
820
610

125
109
85

64
20
41

...

~
33~

P
500
781..

200
200
300

Oolesberg
Middelbnrg
Hoopatad
Hanover
Philipstown
Brit-stown
Dat-ott-span

Kitnberley

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

,..

...

...

...

Petrusviilo
(xriquas~ad
Warrant-on

Groo~ Totaal ,,~

...

,..

br3

~

52

~
...

...

7
3

32
17
18

P
300
6

6
23
23

28
36
35

P
15
19

P
1427
1448

215
200
500

180
175

1
5
6

117
153
210

...

...

...

2570
2502

1033
1128
1035

130
140
134

7
63
94

12051

5722

723

295

62

166

340

3650

1061

28

1895

1407
1207
2000
1473
1039
1621
1792
924
1200
1008
P

571
501
650
610
430
632
654
394
512
397

00
77
127
155
71
95
123
52
03
67

58
33
28
56
26

10
15
8

30
15
21
30
13
11
21
10

8
18
220
4
Li

836
688
740
863
616
905
1138
526

135
48
40
90
120
297
37
44

j
1

40

73

P

11671

49

...

6
3
7

...
...
...

81
3
7

“.

29
26
44
31

4
25
51

io

P

P

•..

7

13

9

1

1

42
55

570
197

5351

933

369

112

175

441)

2700

1350

Q3

62

18

23

P

2450
1642

1180
664

91
107

57
69

14
...

11
20

P

•.~

1
1
1

45
50
3

1

65

1

40

1

40
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REPERTORITJM SYNODALE
or

REGISTER BER

SYNODALE ACTEN
non

~e~Jt &~n ~
VAN 1824 TOT 1888.
N.B.—De Romeinsohe ciifers I, II, III, ens., staan voor cerste, tweede, clerde, Synode, enz.—De paginas der
eerste seven Synodes loopen door van 1 tot 205.—Dc e~fde Synode werd gehouden deels in 1867 deels in 1870;
voor hot gedeelte dat in ‘O7gehouden word staat er “(67),” daarbeider paginas bij 1 beginnen.~—Onder Lit. D
bij “Ds.” A B ens. staan aangeteekend oaken waarin Preàikanten prominent betrokken zija.
A
Aankomende Predikanton dienen bij Actuarius getuig
schriften in, III; 75
Aanneming van Lidmaton; IX; 55; XIV; 47
Acte van Admissie voor Zendelingen; II; 48
—
Beschuldiging; vorm van XI; 66
—
Legitimstie; verkiaring in III; 64.
—
Onderteokening voor Predikanton; XI; 51; 61
—
Ordening voor Zendelingen; XI: 74
Actuarius Synodi; benoemd; II: 41
-—
—
~Q50toegekendvooreenk1erk;VIII: 53
—
—
DsJCBorrangddeeorste;laterDrP
B Faure IV: 88 en Dr A Faure V: 115
—
—
pliobten van V: 56
—
—
Ds A Fanre treedt afen Ps A Murray,
jr, bonoemd in 1867, XI: 6
—
—
Do A Murray, jr,, troedt af en Ds AD
Luekhoff benoemd XIII: 6, 7
Admissie Examen; Reglemont op IX: SO
—
—
wat van candidaten tot verwaoht wordt
X: 136
—
—
wijzo van afnoming; XIII : 26; XIV:
42; XV: 41, 71
—
—
voordeelen van B A en M A grand bij
bet afleggen or van XIII: 24, 25
—
—
wegens do sitting der Synode uitge
steld; XIV: 31
—
—
in den Vrijstaat orkend; XIV: 53
—
van Rechtsgeleerden bij behandeling van oaken
voordeSynode; X: 167
Adjournement van Synodo sine die; X: 106, 109
—
—
—
in 1867; XI: 9, 11
Advies van Reobtogeloerden in Synodale sank; X: 167
Afgesoheideno gemeonto van Tulbagh; VII: 266, 292
Afgevaardigden, in 1867 niot versohenen, zitten in do
goadjourneerdo Vorgadering; XI: 5
Afschaffing van plaatsen van distinctie; III: 64
—
—
Examen voor de Haagsche Commissie;
VIII: 38, 49
Appél: recht van bij afwijzing op” CoUoquiwn Doetum.”:
X: 130
Appèl oaken voor do Synode:—
van Ds Sband tegon toelating van Ps H
A Moorroes tot do Ringsvorgadering;
F: 115, 119, 129, 135, 140, 160

Appèl oaken voor do Synodo :—
—
B S Foord, van Richmond; VII: 8, 9, 18, 19
—
N G Vos en J C Fanre; IX: 8, 23
—
Kaspstadsche Rings Commissie re~ afschoiding
van Villiersdorp van Fransehhoek IX: 8, 31
—
Qnmotor van Ring van Beaufort; XI: 46
—
van Kerkerand van Willowmore tegen nit.
aprank van do Synodale Commissie; Xi: 52
—
Do W A Krige tegen dito ~e sehuldbowijzeu;
XI: 53
—
Kerkeraad van Dnrban tegen den Ring van
Kaapstad; XII: 30
—
Kerkeraad van Richmond tegon Ring van
Graafl.Reinet; XII: 30
—
in Burgers en Kotzd soak (vici Sub B en K
sack)
—
Noorder Paarl re P P Ponds; XIV: 32, 59
—
Sterkstroom, oprichting van gemeente; XIV;
32, 59
Atteston; IX: 55
Avondmaal moot nan nile ledon sonder aanzion dos per.
soons to gelijk bediend wordon ; III: 71
—
non onbekende loden nib andere gemoenten?
XV: 23
B
Begraafpiaatson der gemeonton; XIV: 23
Bografenis Formulier; XI: 38; XIII: 45; XIV: 40
Belijdenisschriften, in ‘t Engelsch, Xi : 47
—
—
aanteekoningeu bij; XIV: 27; XV:
27, 34
Bemoeiing met oaken van eon ambtsbroeder (voorstel van
Do P Nande); X: 26
—
met oaken der Kerk door Regeering; X: 50
Bepaliagen voor Kerkeraden; V: 145
Beroep (sic “Appôt “)
Beroeping van Predikanten ; V: 132, XI: 61
Beroepsbriof; vorm van XI: 31
Besehrijvingspnntcn tnoeten zijn in vorm wanrin zij
mooten opgenomen worden in Wet~
bock; XII: 7
Beschrijvingspunten vroeger door bet Gouvernoment
goedgekeurd; II: 31

2
Besehuldigingen der afgescheideuefl; XI: 47
148; XI : 58, ens., XII: 7, ens.; XIII: 9, 18;
Beurzen voor mjnvermogende Theol Studenten voorgoX1V: 9, ens., XV: 9, 26, 36
steld; VIII: 27; XIII: 61
Broederlijke Samenkomat met Leeraren van andero
Bovestiging van Kei’keradon; XI: 33
KerkgenootschaPPefl XIV: 63
—
—
Gemeente~edefl; XIV: 40
Buitengowone Aanneming; II: 33
Bezoek naar uitgewekenefl Rapport door Ds Krigo, Buitentijds Trouwen; XI: 41
VII: 272
Burgers’ Zaak (zie nok “Kotc~ en Burgers’ sank”).
—
—
Di A Murray, son, en Albertijn
—
X: 61, X: 152 (Speciale Commiscie)
ala Commiasie aangostold; VII: 273
—
Commissie aengesteld; X: 154
Beawaren tegon Do A Faure over sun Eerw’s prediking
—
geroelen van Advocaten der Synodale
in hot Z A Gesticht; V: 175
Commissie; XI: 5
—
van DaB. A Moorrees over do X Geboden ; V: 178
—
met Kotz&zaak gelijk to behandelen; XI: 6
—
tegen sitting van Proponent Meiring; X: 5
discussie or over; XI: 6, 16
—
—
Professoren in Synode; X: 6
—
tegen Fornmlieren (van Ds Burgers) ; X: 86
C
—
van zekero loden die ondm do gemeente Philips- CateehisatiSn, Leerboeken bij do; X: 159
town werden gebracht; XII: 31
preeken ; X: 84 (ale Xotzé-zaak)
—
Omtrent Wetsartikelon die nietdor Synode voor Catechismus
waar zijn loden censnrabel P XIV: 29
gelezen en door do Moderatoren onderteekend Censuur;
Census, Kerkelijke; IX: 17, 77
werden; XII: 41
Christen, Dc, Kerkelijk Weekblad; XV: 27, 80
Biddag voor do Synode; IX: 30
Collecte veer Opvoedingazaak ; VI: 239
—
Petitie ace den Gouverneur om; XIV: 39
Colloquium Doctum; X: 59, 60; XI: 60, 61
Bidnur Synodaci; IV: 88 en later
—
recht van Apphl bij afivijaing,
Bissohop van Natal,—zi~in titeL—IX: 29
—
XI: 62
—~
Grey; correspnndentie met XI: 29, 68, 78
Comrnissarissen Polibiek; I: 1, 17; II: 30
Bijbel in Sc’nolen; X: 164
afgesch aft; VII: 251
Blanken en Kleurlinnen in é~n Kerkgebouw; IX: 59, 60
—
worden lastig; V: 125
Boekvereeniging; IX: 47
—
lezwaren tegen ; V: 131
Bouw van Nicuwe ICerk ann do Kaapstad; VI: 235
—
Sir J Trnter’s decharge over go
Brieven :—
—
—
schillen van Kaapstadschen Kerke
Brief van Dr Adamson over Opvoeding; VI : 237
raad met do gemeente; V: 128
— can hot Gouvernement, over Sabbata~ordonflafltiO;
Rechts; X: 12; XI: 20; XV: 27, 74
II: 35
Commissie, van Revisio der Wetten; V: 121, 179; VI:
— van Tnlbagh en Worcester, over verplaatsing van
—
159, 197; Xl: 21, 30; XII: 47, 48, 55, 56do vergaderplaats de~ Rings; VII: 252, 264
59, 62-70; XIV: 35; XV: 9, 20, 24, 37,
— van Zeekoerivier, &o., klagende over Predikant en
76, 77
Kerkeraad van Colesbern; VII: 252
tor bevordering van Evangelie-kennis ; VIII:
van Eorw Hardeland; VII: 26
—
269
— van Fransche Zendelingen; IX: 11, 45
Synodale,ia zij Hof van Apphi of niet? IX: 31
— van Moderator van Presbyterium van Vrije
Schot—
over Ordonnantie; XI: 8
sche Kerk in Kafferland; IX: 12
—
over Beckon van Ex-Qomstor (Dr A Faure)
— van uitnoodiging naar de Transvael; IX: 44
—
XI: 81
— van DrAyliff; IX: 74
voor Examen van Proponenten ; IX: 79; X:
— van S~el1enbosch over kweekschool gebouwen; IX:
—
73, ens, Sccundi: XIV: 68
77
van Besigheden; XI: 82, ens
— van Predikant van (Jaledon. over ioli~jving van go—
in Tuchtzaken, wat zij doen meet en may;
meente van kleurlingen; IX: 78
—
XI: 67
— van Vrije Sehotsche Kerk in Kafferland; X: 33
over Yereoniging van Presbyteriaansche
— can Afgeseheidene Kerk; X: 65, 67
—
Kerken; X : 13
— can Yrije Kork in Kc~erhand; X: 79
ter oaderhandeling met Bisschop Gray van
— van Transvaalschen Ring; X: 118
—
do Engelseho Kerk; XI: 75
—can
—
—
X:135
over hot Pensioen Fonds; XI: 78
— van Dr Adamson; X: 143
—
van Adsies in Kerkgebouw; XI: 50; XIV: 24
— van Dc Morgan, over Huwelijks Lioenti6n; X: 116
—
tot vermeerdering van gemeenten; XII: 12,
— van L Rijnhard. over weigering van Doop; X: 151
—
14; XIV: 25
— van Onderling Viljoen van Hanover; X: 152
em Wet op bet Predikanten Weduwenfonds
— tegen aantijgingeu van Eorw Beijers; X: 167, 164
—
an to zion; XII: 50
— ace Ouderlingon
en Oud-ouderlingea der Kerk;
Kosten van, betanid door bolanghebbenden;
X:165
—
IV: 95
— nit do Pransvaal; XI; 24
over do Dronkensohap; XIII: 66; XIV
— nit den Vrijstaat; XI: 24
—
31, 52
— nit Natal; XI: 25
Finsncieele; XIV: 42, 75, 77
— can den Ex-Actuarius; XI: 27
—
ter Tegemoetkoming van Hulpbehoevende
— can Vrijo gemeento van Hanover; X: 28
—
Jongelingen; XIV: 73, 76
— aan den Bissehop Grey der Engelsche Kerk; XI:
van rekeningen van reis- en verblijfkozton;
29, 68, 78
—
XV: 8
van Franache Zendelingon; XI: 32, 34, 45
Constitutie der Synodo, verandering in; IX: 29, 65-68,
— nit Alivcal Noor2 (niet gelezen) XI: 32
70-73; X: 40
— van Pa Cachet; XI: 39
ConsulentBchsPPen ingestold; II: 34
— van drie Rijnsche Zendelingen; XI: 40
veer beroep, etaando do Vergade
Broederlijk Onderhoud; X: 7, 20, 25, 36, 48, 65, 83, 131, Con eulent; ~edanking
ring, XIV: 23

Cradook en ~Iaraisbur~ bij Ring van l3urge~sdorp Dominus (Do)
gevoegd; XIII: 14, 15
—
Faure, P B, (Dr.) tot Qunistor Synodi bo~
Credentialen van Dc P E Faure, van Wijnberg, objectie
noemd: XI: 6 ~‘67)
tegen; IV: 85
—
—
objeetie tegen zijne credontialon; IV:
—
van Ds 3 3 Kotz~, Pz., van Darling, objectie
85
tegen; XI: 5 (‘67)
Gorrie, memorie em als Predikant onzer Kei’k
—
van Dc T Bnrcers, van Hanover, objectie
toegelaton to worden; VIII: 58
tegen ; XI: 5 (‘67
—
Gray, (Dr) Bissohop der Eng. Episo. Kerk—
—
van Professor Hofmeijr (Ouderling van
brieven aan hem; XI: 29, 68, 78
Stellenboech), XI: 5 (‘67)
—
—
zijno aanrnatigingon; VIII: 54
Credentialen van Victoria West; Xlii: 13
—
Gregorowski, R 3, vorzoek om ale Predikant
Curatoren aangesteld over Keapsebe Studenten in Hol
onzor Kerk toegelaten to worden; IX:
land; IX: 79
7, 11, 22, 23
van bet Theol Seminarium, Reglement voor;
—
Ham, momorie over Villiersdorp; X: 79
—
—
klachte tegon horn; X: 138, 147, 148,
X: 91
—
hebbonde ‘t reeht Professoren in hun ambt
161, 164
to schorson, XI: 63
—
Heijns (Dr, objectie tegen zijno sitting; V;
115
—
Hofmeijr N 3, boroepon ale Professor aan
D
—
—
hot Theol Seminarium; IX : 58
—
—
(Prof en Ouderling van Stellenbosch)
Daggelden van Afgevaardigden, ook voor Zondag;
objectio
tegon zijne credontialen; XI:
IX: 81
15, 67
Dale, Dr., dankbetuiging can; XIV: 65
—
—
S (Dr) ingowikkeldo klachte togen hem
Dank- en Biddag, jaarlijkscbe; XIV: 39
door Ds S P Nande ye Beroep to Bar
Deolaratic te~en do canniatigingen van Bissohop Gray;
gersdorp; X: 26, 64, 94, 101
VIII: 54
—
—
Voorstel omtront gemeonto Kaapstad
Deputatie van de Soliotoche Kerk; VIII: 40; IX: 32,
(Parocbiaal Stelsel) ; XIII; 37-39
35, 37, ens
—
Huet, ordoning van; IX: 47
—
van Vrijstaat, Transvaal, Natal; XI: 24, 25,
—
KotsS, J 3, Ps, (sic Burgers en Kotz&.zaak);
28; XV: 8, 18, 32; naar; XV: 71, 84, 86;
objectie tegon oredontialon van; XI:
verslag van; XV: 81
5 (‘67)
—
van Diamantrelden; XII: 9, 13
—
—
Oud-ouderling van Roenea tegen hem;
—
van L~eraren van andere Christelijko Gezin
XII: 30, 42
ton; XIV: 26; XV : 26. 33
—
—
(Di) Magistraat van Richmond; XIII:
Diaken Kassier; instructies voor, III: 73
11
Dominus (Do)
—
Krige, W A, Appèl tegon Synodale Commic
sio ye Scbuldbewijzen; XI: 53
—
Adam~nn (Dr) brief over Opvceding; VI
—
—
bozoek naar ukgewokenen; VII: 272
237; )~: 143
—
Ay]iff; brief van, IX: 74
Ds Leibbrandt; Vraag omtrent komst van Wederdooper
—
Bimberger, memorio om als Preclikant onzer
Groenewoud in verband met Worcester con
Kerk toegelaten to worden; VIII: 10, 18,
ferentie in 1860; XI: 48
21, 22
—
Vraag, hooverro bestaan van Wederdoopers to
Beck; klachte tegen, VI: 220, 231, 232234
Wellington eene vrucht der Herloving is?
XI: 48
—
wegens weigering om do
hoogere Kerkelijke Vor — Lingen, van dor, boroepen ale Prof aan’t Theol
gaderin con bij to wonen;
Scm; IX: 48; bodanktlX: 4$
VII: 268, 279, 286, 287; — Meirine, objectie tegen sitting; X: 5 Ordening;
VIII: 29; IX: 12
X: 14
—
Beck; eenige vragen van, XIII: 22
— Moorrees, II A,
zokero uitdrukkingon van, V: 142
—
Berrangé, van Richmond, klachte tegen, door
—
afscheiding to Tnlbagb; VII: 266, 292
—
—
bezwareh
ie~eñ~
over tien Goboden; V: 178
B S Ford (sic Appblzaken)
—
Burgers, T F, klachte tegen, door Ouderling — — klachto tegen twoeden Ring; V: 53
—
—
bezwaron tegen zijno sitting; V: 115, 120,
Joubort (sic Burgerszaak)
123, 140
—
—~
T F, van Banover; objectie tegen
— Morgan, 0-, Brief over Huwelilke LicentiSn
zijne credentialen, XI: 5 (‘6?)
bezwaar tegen formulieren; X: 86 — Murray A (sen) en Dc P K Albertijn, naar do uitge
wekenen; VII: 273
—
Cachet, F Lion, Legitimatie van X: 34, 35;
— Murray, 3, beroop ais Prof. aan bet
Theol Semin
—
brief van, XI : 39
IX: 48
klacbte tegen horn door Aveling; X: — — en
Prof 1{ofmeijr; beawaren tegen hunne sit
35, 96, 97
ting in Synodo X: 6
—
—
klaohte tegen hem door 3 P Korsten;
— Murray, A (Moderator) afgecaardigd naar hot Pros
X: 25
bytoriaansebo Concilie; XIII : 10
—
Faure, Abr. (Dr); bezwaren tegen hem over — Nand~, S P, re “Orakel Sprenken” X: 30, 31. 33
zijn Eerw ‘s prediking in Z A Gestieht, — Reid, klachten togea Prod. van Colosberg; VIII
V: 175
10, 30.34, 42-46
—
Faure, Abe Qumstor Synodi, II: 42; treedt of Ds Roubaix, do E H F, klaohten tegen; VII: 255, 265
in 1867; XI: 6
275-278
—
£300 toegekeu~ voor trouwe diensten; — — verzoek om van censaur ontelagen te worden
XI: 8 (‘67)
VIII: 10, 23
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Rouz, P, verzoek als Prod. to worden toegelaten;Ds Toit, do, A
—
—
VII: 294
VIII 17, 18
— Robertson, W (Dr)
—
VIII : 56
— Shand, Appèl tegen toelating van Ds H A Moorroes — Murray, J
—
—
IX: 82
tot de Ringsvergaderiflg ; V: 115, 119, 129, — Stegmann, G W, son —
X: 166
135, 140, 160
— Krige, W A
—
—
XI: 84
—
—
Memorie om hem to verplaatsen; VI: 196,
Kuijs, A 0- M —
—
XII: 72
224, 230, 232, 233
— Hofmcijr, J H —
—
XIII: 68
— Stegmano, 0- W (seu~,
memorie cm inlijving van St. — Lückhoff, A D—
—
XIV: 77
Stephens; IX: 6, 8, 21, 27, 41.43, 68, 69 — Muller, 0 F J —
—
XV: 87
—
—
gelegitimeerd; IX: 70
Doofstornmefl en Blinden, XIV:63 64; XV: 25, 66, 84
— Stegmaun, i A,
verzoek om als Pred. to wordon toe- Doopnaam van On ohte Kinderen, XIII: 57
geleten ; IX : 7, 15, 19
Doop, Heilige, Prediken over den, XIV: 39
— Thomson, W R, gelegitimeerd; IV: 87
Dooponders, XIV: 28
— Velden, van D, Protest tegen
zijne sitting door Dr Doopoedels, bij aannemiflg govraagd; XV: 18
Heijns en Ds Spijker; VIII: 12, 14, 15
Doopgelden, ens, afschaffing van? XV: 17
— Rut, van dee T J, Pensioen voor; XIV: 31, 72
Doopsbediening; buitengewOfle, IV: 94. XIV: 34
— Toit, do S J, sack tegen; XIV: 32
—
Ouders doen solve aanzoek bij den
— Leipoldt, C F, aanzoek om toelating; XV: 30
L~eraar, IX: 5
— Berrangé, J C, Prmses Synodi; I: 1
—
aan Kinderen wier Ouders tot andere
— Borehei’ds, M
do
II: 29
Kerk~enOotsChaPPefl behooren, XI: 36
— Harold, T J
do
III: 57
—
can Kinderen dorgenen die sleohts bur
— Spijker, Jdo
IV: 84
gerlijk getrouwd zijn, IX: 38
— Murray, A, sen
do
V: 114
Doopsbediening; can Kinderen van Heidenen. X: 147
— Robertson, W (Di’) do
VI : 194
—
Ouders die niet Leden zija staao or niet
Faure,PE
do
VII: 250
bij, XI: 81
— Robertson, W (Br) do
‘VIII: 4
Doop en Lidmaten Registers
— Faure, P E (Br)
do
IX: 5
—
A~schrif ten van, XIV: 11, 40
— Murray, A, jun
do
X:
—
in Zendinggemeenten, X: 154
Fanre, PE (Dr)
do
XI: 5
—
Vormen van, XIV: 12
Faure, P E (Br)
do
XII: 7
Dorpen; hoe so to stichten, XII : 55
— Murray, A, jun
do
XIII: 5
Drietai hoe te worden grformeerd, XI: 63
— Vandewall, 0do
XIV: 5
— Murray, A
do
XV: 5
E
— Boreherds, M, Scriba Synodi
I: 1
— Herald, T J
do
II: 29
Emeriti hebben geone sitting in do Synode, X:
— Spijker, J
do
III: 57
Engelsch Prediken; IV: 89; XI: 62
— Murray, A, son
do
IV: 84
Erkendo Protestantscha Kerken; XIII: 63
— Robertson, W (Dr) do
V: 114
Evangeliebediening; behoefto can meerdere, XIV: 17
— Smith, A
do
V: 194
Evangeliedienareti noodzakelijkheid van ware gods~
— Faure, Abr
do
VII: 251; VIII: 3;
vrneht voor, X: 67
IX: 1
Evaugelieprediking; speciale diensten, XIII: 18,20,61
— Robertson, W (Br) do
IX: 1 tot XIII: 5
XIV: 9; XV: 78
— Hofmeijr, J H
do
XIII: 5
Evangelisatie in hot Transvaalsche, IX: 16
— Be.rrangd, JO, iste Actuar $yn IV: 88
Examen van GodsdienstoefenaarS, voor den Ring, III: 75
— Faure, P B, Actuarius Synodi IV: 88
— Faure, Abr
—
—
V: 115
F
—
—
treedt af als — in 1867. XI : 6
— Murray, A, jun. benoemd —
—
XI: 6
Ponds tot O~deiding van Onderwijzers, XII: 30
—
—
treedt af in 1876; XIII: 6
—
—
Minvermogende
Jongelieden
— Liiokhoff, AD,benoemdin 1876 XI1I: 6
voOr do Evangeliehediening,
— Berrangd, J C opent do Synode I: 2
XIII: 61 (Commissie daartoe
— j3orcherds, M
—
-—
II: 30
aangesteld) ; XV: 43
— Herold, T J
—
—
III: 58
Fondsen; Kerkelijke, Rapport van Commissie, XIV: 75
— Spijker,
—
—
IV: 8
XV: 50, 51, 82
— Murray, A, s~n —
—
V: 114
Formulier van bevestiging van diakenen, XV: 18
— Robertson, W (Br)
—
VI : 194
— Heijns, S P (Br)
—
VII: 250
0— Sutherland, H —
—
‘VIII: 4
— Brink, i~
—
—
IX: 5
Geboden en geloofsartikelen elken Zondag gelezen, X:
— Murray, A, son—
—
X: 5
87; XIII: 55
— Murray, A, jun —
—
XI: 5
Gedoopten en Aangenomenofl door Zendelingen; hoe
— Faure, P B (Dr)—
—
XII: 5
513 Ledematen bij ons worden, IV: 92
— Faure, P B (Br)—
—
XIII: 5
Gemeenten; vermeerdering van hear getal, V: 133
— Faure, P B (Di)—
—
XIV: 3
—
condor grensscheiding, XIII: 65
— Varidewall,
0-—
—
XV: 5
—
Vacante, verzorging van; XV; 15, 62
— Jierrangé, J C, sluit do Synode I: 21
—
mogen hare leoraars niet bedankon; XV: 15
— Borcherds, M
—
—
II: 58
—
verdeeling in wijkon? XV: 15
— Edgar, 0—
—
III: 77
Gezangen bij Engelschen dienst; XI: 38, 53
— Beck, J 3, sluit do Synode
IV: 106
—
Hollandschen dienst; XI: 38
— Reid, T
—
—
V: 183
—
en Psalmen; verbetoring van wijzen XIII:
— Roux, A(Dr)
—
—
VI: 241.
56,XIV: 38; XV: 74
—

—
en Psairnen; vermeeraerjr)g van, XIV: 38, 45 Kandidaten voor Kolonialen of Bnitenlandsche~ dieneb
Godsdienstig Onderwijs; V: 143
mogen nieb gelegititne~~d wordon, X: 14.3
Godsdionst.ondorwjjzers. bepaljngen omtrent, X 99,
—
Ifl do Theologie; bet prediken van, X: iSli
XII: 33; XIV: 58; XV: 59
tOt don Ileiligen Dienst, nit hot Buitonland,
Godsdjenstoefenin~en aan do Diarnantvelden• XI: 49
X 151
Goeden Vrijdag; Viering van den, IX: so
—
bepahng omtrent het prediken van, XI: 62
Grensscheidingen—(zjo ook “Memories “~
—
tot den Heiligen Dienst, do, XI: 30
—
Tijgorberg, III: ~
—
tot Hulppr~dikers, XIV: 23
—
tussohen Pacri en Zwartland, III:
—
en Studenten; toezicht over, XI: 62
63; IV; 94
Kerkbestuur; Artikelen over, 1V: 89, 91
—
tussehen Tulba~b en Worcester, III: Kerk en Stoat, IX: 25
63
Kerkelijk Kantoor, XIV: 49, 57; XV: 58, 71, 73, 84
—
Piquotberg, IV: 9~
Kerkolijk Recht, IX: 20—22
—
Hottentots Holland, IV: 95
Kerkelijko Wetten ; opstellingvan,I: 5,11, 12—17; II: 32

Zwartberg(p,jnsAlbe,.t) VI: 225,228 Kerkeraadsleden; eenige zakon betreffende, VIII: 39;
tusschet Stel1enbo~oh en SomerXI: 35
set West, VIII: 37
—
kiezing van, II: 47; III: 63; VIII: 38
—
van Richmond, IX : 39
—
moeten nakomen do verbintenissen door
—
Fraserburg en Victoria West, IX: 40
hunne voorgangers aangegaan, IX: 78
—
Fraserburg : XI, 41, 77
—
bioedverwautschap, ouderdom, enz, van,
—
Prins Albert, XII: 17
X: 90 en 100; XIV: 16, 19, 21
—
tussehen Maraisburg en Tarkastad, Kerkelijko Eigendornmen; of do Kerkeraad recht hoeft
XIII: 16
om schenkingen to doen van, XIV: 34
—
van do Gomeente Philipstown, XIV: Kerkelijk onderzoek (visitatie), I: 10; II: 32, 33; IX:
32
34, 30, 37; XI: 28
—
Namaqualand en Troe Troe, XIV: 32 E:erkvisitatio; VIII: 35, 31, persooulijke, XII: 37, 40
—
Venter sstad, XV: 32, 3-1
J~iezing van Predikanten; invloed bij; XV: 33
—
Porterv ill0, XV: 24
Kiesrecbt (zio “ Vrijo Verkiezing “)
Grioua]aud Oost, XV: 19
Kinderlraip, Do; XV: 43
Klachtzaken :—(Bezwaren, ens)
H
—
van Wijnborg orntrent plaats alwaar ICerk
moet gebouwd
worden,
III: 74 van Stel.
Heffing van lOs van olke 60 lidmaten P XV: 18
—
Zendeling
E Smit
en Kerkeroad
Herderlijko Brief; de eerste, I : 17, 19; XV: 7~
lenbosch, III: 76
Hoogleeraaren, solaris van, XV: 54
—
van D Pringlo tegen Ds Welsh, IV: 87
Hollandsoh en Engelsch, gelijke rechten voor Lot: XV:
—
van Dr Honey, IV: 98
64, 68
—
van Qumstor van den Swellendemsehen
Huisbezoek, III: 65
Korkojaad, IV: 98
Hnlppredikers: op dezelfde wijze als Predikanten geko—
Kerkeraad van Swellendam vs Kerkeraad
zen, XII: 53
van do Kaapstad, IV: 104
—
behoefto a-’rn, XV: 27
Klacht€n, ens :—Van Kerkeroad van Keaps~ad en eenigo
Huwelijks Inzegening van Heich-nen, II: 46
gemeentelede~, V: 117, 120, 128, 130, 143,
—
—
Christenen met Heiden n
148, 159—162, 16-1, 17u, 173, 176, 179
IV:
103
Klachten.—Geschil
tusschen
en
—
—
Ongedoopton, IX: 63
Mosselbaaj
over Kerkoraden
Kerkgebou~van
canGeorge
do Grob
—
—
vragen over, IX: 64
belaars Rivier, VII: 274
Ordonnantie; bepalingen yen; IV: 91 en Klachten, ens :—Kerkeraad van Ladysmith tegen den
92;
V: over,
171—173
~ 77
Ring 8,von
—
—
vragen
IX : 64; X:),~,
IX:
36 Swollendam en deozelfo Scriba;
—
—

—

van deMistX: 78, 4~9, 141;
Com~jssje benoemd, XV; 84

—
Wet VI: 236
Hnwelijk met zuster van ocerledene vrouw, XII: 53, 64
Huwelijks Licentie, X: 121 ; XIII: 62

—
—
—
—

I.

—

Inlijving van Presbyterirraneche Kerken, IX: 18; VI,

—
—

238; V1I: 261; VIII: 22, 24; XII: 25, 26
—
St. Stephen’s gemeento, IX: 72
—
Transvaa!sche gemeenten; VIII: 16, 20,28
—
—
—
opinie van den
Procureur.Generaal er over, VIII: 20
Insolventje van ICerkereadsic den, X: 146, 156; XIII :18
lozegening van Zendeljn~en en Hulppredikers, X: 21
Israel, Zending onder, Commjssie, XIV: 57; XV: 82

—

IC

—

Kandidaten in do Theologie, wegens ziekto, naer hot
vaderland terugkeere~de, VIII: 50

—

—

—
—

—

—

JH Coetsee; IX: 1
Ladysmith en Swellondam; IX: 11
tegen den Ring van Tulbagh; IX: 24
van J P Korstn tegen Eerw F L Cachet;
X: 25
van onvergenoegdhejd to Riebeekokasteel;
X:47
Hanpt vs Ds
der Lingen
van Kerkeraad
vanvan
Zwartland
vs do Zending
Commissie: X: 62, 63
van Beusden vs Kerkeraad van Victoria;
X: 63, 158
J GLoriw vs Kerkeread van dePaarl; X: 16~
nit den Vrijstaat over prijs van Attesten in
do Kolonio; XL: 52
van 3 D Hugo van Worcester; XI; 52
van P Westorman Holsthnijsen van Victoria
West:
XI:
52 tegen eonige Predikanten;
van
L de
Beer
XII:
van G31J Albortijn ; XII: 56
tegen Zendeling Hofmeijr; XIII: ~7, 62

0
M
Klaàhten van Ps Beck togen Kaapstadscho Ring;
XIII 57 58
van personen die niet laden zijn; XII: 17 Ittatigheidsgenootschap, Commissie benoemd, XIV: 51,
52, 69; XV: 74, 75
I~leederdraCht van Predd en Onderlingen; XV: 10, 22 !domories (Verzooken, enz) :—
Kootsoholen; Districts, XII: 38
—
van Zondeling Marquard om Ordening; II: 32,40
Kotz&zaak :—
—
van Corns. do Hans, II: 59
—
Eisch van retractatie, ens; X: 84, 85, 88, 90 — van Van Lingen; III: 61, 69
—
Commissie aangesteld em aangaande uit — van Inwoners van Piquetberg em tot Zwartland
sproak te adviseeren; X: 90
to mogen behooren ; III: 72
Advies van Commissie en antwoord van Do — van den beer Vogelgezang om als Zendeling to
Kotz~; X: 92
worden geordend; V: 138, 153, 154, 176; VIII: 55
—
Ds Kotzd levert verkiaring in; X: 96
—
van den Zendeling Verhaag; V: 143, VII: 273
—
Rapport van Commissie over verkiaring; — van Kerkeraad van Piquetberg om salaris voor
X: 98
Predikant; VI: 196
—
‘cerdere Discussie; X: 98, 99, 102-104, 117 — nan hot Gouvernement orn salaris voor niouwe
en 118 (eene uieuwe Coramissie aangesteld)
Predikanton; VI: 226
—
Rapport van 2de Commissie; X: 125—dis- — van Johan Kretzen, VII: 259, 265, 269, 280
cussie; X: 125-130
—
van Eerw beer Döhne; VII: 250, 260
—
Vragenbetrekkelijk doze zaak; X: 134,135 — van het Gouvernement em ponsioen voor do Wed
—
Rapport op vragen van Do Kotzé; X: 142
Stucki; VII: 259,280
—
verzoek van Procureurs em Afsohriften; — van l3urghersdorp om Leeraar to mogon boroepen;
X: 154
VII: 267
—
Dagvaarding in handen van Procureur der — van Jan Venter, over hot zingen van do Evang
Synodo; X: 158
Gezangen; VII: 288
—
Brief van Do Kotz6; X: 163
—
van Kerkoraad van George em nienwen Ring;
—
—
Gemeente Darling; X: 163
VII: 274
—
(sic verder Burger-zaak : XI: 6, ens behan — van Kerkeroad van Middelburg, verzoekendo em
deld)
aanstelling van Do 3 Murray als (Jonsulent;
—
Objectie van Predikant van Tulbagh; XI:
VIII: 10
36—18
—
van Candidaat Huet om ge5xamineerd to worden;
—
Kosten in deze zaak; XI: 22, 76
IX: 8,43
Kweeksohool; Theologische, zie Sominariurn
—
van Inwoners van Riebeekskasteel om tot oene
Kweekeling-ondorwiizers; toeleag van, XIV: 60
afzonderlijke Gemeente te worden verklaard; IX:
10, 12, 18, 31 ; X: 47, 119—321.
—
van Kiourlingea to George; IX: 11, 49, 76, 79
L.
—
van Kerkeraad van Sutherland; IX: 11, 39
—
van Ii Witstijn; IX: 11, 40; X: 147
Leden van Zending-gemeenton; hoe aangenomen; XI : 69 — vanMj Weeber; 1X: 20
—
die door Burgerlijke Roohtbank wogens misdaad — vanC W Raath; IX: 25, 26
veroordeold ziju; hoe zij behandeld mooten wor — van Ket keraad van Wellington; IX: 33
don; XI: 81
—
Grensscheiding van Richmond; IX: 39
—
van andere Kerkgenootscbappen, hoe zij bij ons —
—
— Faserburg en Victoria, IX: 40
KerkeIijl~e voorreohten vorkrijgen; X: 140
—
van Paarl over Kiesrtcht; IX: 56
Leer; verklaring van gehechthoid aan de, XIV; 25, 27 —
—
em TheolO~ischO Kweekschool aldaar to
Leeraron te bodanken ~‘ die goon nut docn.” Voorstel om
mogen hebben; IX: 56
dit te doen, X: 135 ; Commissie benoemd, XIII: — van Napier om tot niouwe Gemoente verklaard
66; XIV: 21, 22
to worden; VII: 287
Leeraren; naburige, moeten clikwijls elkander bezoeken, — vanRieboek West; X: 15
X: 145
—
die zijn betrekking neerlegt om seculair ambt to — voor Vrije Verkiezing; X: 17
—
tegon
—
van Somerset Oost; X: 32
bekleeden; XIII: 67
—
over Legitimatie van Ds F L (Jachet
—
vierjarig verblijf in do gemeente; XV: 14
Legitimatie van Predikanten; verzoek van do Vrijstaat — over Vergrooting van Riug van Aihanie; X: 22
—
over nienwe Gemoonte Tarkastad; X: 25, 159
sohe Synode, XIV: 47; XV: 43
—
van Eerw Knobel; X: 54; XIV: 33
I~idmaatsbowijzen, hoe lang geldig; XV: 17
Lidmaten van hot Buitenland komende, oudorhoud met — van den hoer NGVos; X: 54; X: 102,162
—
van Candidaat Van Warmelo; X: 54-, 56
Leeraar en Ouderling; X: 87
—
van Colesberg over Liberalisme; X: 61
Loedolif- zaak :—
Protest van Onderling Loedolif tegen samenstel — van Eerw Ruijtenbeek. X; 68, 117
—
van EbenezerKaPel X: 68, 117
hug der Synode ala onwettig; X: 5
—
van Da Ham ~an Villiersdorp; X: 79
Kennisgeving van voorstel; X: 11
—
van Van Rijn, ezamen als Godsdienstonderwijzer;
Toelichting van
do
X: 51
X: 80
Commissie aangesteld; X: 52, 61, 64
—
over Handhaving der Leer
Aanzoek bij heb Hoog Gerechtshof om eon Inter
—
van Koebergen — afsonderhijke Gemeente; X:
diet; X: 81
102, 122
Uitspraak van Hoog Gerechtshof ingediend;
—
van Grey Kerk
do
do; X: 102
X: 105
B. B. Loeraren en Onderlirigen van Vrijstaat, — van Student Rousseau; X: 104
Transvaal en Natal, aismede do beide Professoren — van Student Hofsteede; X: 105
en do Predikant van St Stephens verlaten do — van 3 D du Plessis, teruggave van £50 voor do
KweekschoOl X: 105
Vergadering; X; 105
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Memories van nieuwe Gem canto to Willowrnore; X: 130 Onderwijs van Heidenen; V: 145
—
van Zendeling van der Rijst; X 140
—
in Buitendistricten; VII: 267
—
nit Wellington over “Liberalen ;“ X: 143
—
Reglement op; IV: 96, 98, 102
—
van Eerw beer Jongeneel; X: 147
Oaderwijzers; opleiding van, V: 171; VIII: 13, 38;
—
om tot Riebeek West to behooren; X: 154
Ponds daartoe, XII: 36
—
van J D Retief; X: 154
—
voor landelijke bevolking; XII: 38
—
van Eerw beer Roth; X: 157
—
Commissie om zo nit Holland to ontbioden;
—
drie naar de Ringen verwezen : X: 162
VIII: 48, 53
—
van Ee~ w beer Smoer; X: 163
Openbare Godsdienstoefening; Censunr van eon Lidmoat
—
van Schotsebe Gemeento van Somerset Oost;
wegons verzuim van; XIV: 28
XI: 32, 71, 78
Opvoedings Commissie; IX: 74; XII: 23; XIV: 60, 76
—
om nienwe Gemeente to Philipstown; XI: 40
—
Zaak; IX: 45, 46, 74, 79; X: 70-72; Xlii:
—
—
—
Calitzdorp; XI: 40
43, 44; bezuiniging der rogeering in sake,
—
om verdeeling van Philadelphia; XI: 40
commissie benoemd, XV: 86
—
over Gronsacheiding van Frasorburg; XI: 41, 77
—
Commissie om er voor to Collecteeren; XI: 78
—
—
—
Prins Albert; XII: 17 Ordening van De Huet; IX: 47
—
—
Meiring; X:14
—
vanS J Latski; XII: 56
—
van Prins Albert over het bedanken van eon
—
van Zendeling van den Bos; XI: 70
Predikant; XII: 31, 32
—
van den beer Dyke; VII: 258
—
nit do Gemeente Calvinia; XIII: 17, 21, 22
—
van Zendelingon; bepalingomtrent, XII: 33
—
—
Victoria West; XIII: 35, 40, 47 Ordonnantie, de, XI; 20, 26, 27, 38, 43, 44; XII: 7, 8,
—
van loden van Achterbaai, Vredebnrg, Hopefield;
10-12; XV: 34, 36
XIV: 31
—
(Jommissie over, XI; 81; XIV: 73
—
van Kimberl’y on Dutoitspan; XIV: 3].
—
—
versiag van; XIII: 53; XIV: 69
—
van Ventersburg; XIV: 32
Ouderdom van Lidmaten bij Aanneming; XII: 36;
—
van Nieuw Bethesda; XIV: 33; XV: 30
XV: 17
van N M Barkhuijsen, Knijsna; XIV: 58
Oud-Kerkoraadsleden; XIV: 20, 38
—
van Noorder Paar], re Pred P Ponds; XIV: 59
—
‘van den hr Hugo, diaken, Sirnonsstad; XIV: 76
—
van Ds T McOarter; X\T: 86
P
—
van den heer ~vleKinnon, XV: 44, 49
—
van Molteno, Sterkst room; XV: 39
Parlementairo Commissie van Onderwije; XIV: 64
—
van Kruisrivier; XV: 38
Parochiaal stelsel; X: 79; XIII: 37-39
—
in druk niet ontvangen; XV; 24
Pensioenfonds
voor bejaarde on ziokelijke Predikanten
Memoriam, in; XV: 12
XI: 69, 70, 72; XII; 52, 54, 63, 69; XII].:
Moderator (zie P~mses Synodi)
47, 49, 51, 56, 61; (classificatie) 62, 66;
—
wijzo van kiezing, van; X: 48
(XIV: 70, 71, 77;) XIV: 23 Geneeskun
Moderataur; eerste voorstellen omtrent; II: 42
dig Certificaat; XV: 39, 78; XV: 40, 44,
50, 51, 57, 81, 86
N
aau Zendelingon en Godsdienston derwij
Nauwere vereeniging met Gemeenten in Basutoland;l
—
zors; X: 95
VIII:21
—
voor Onderwijzers en Onderwijzeressev;
Nederland; band met haar verbroken, X: 87, 90
XIII: 42
Nederlandseho Geloofsbelijdenis niet in do Ordonnantie
Pen sioen aan Ds J A Stegmann; XV; 35
genoemd; XI: 53
Nieuwe Gemeenten ; wanneer au mogon opgoricht en Pen sioonen, Gonvernements; Commissio bonoemd XV;
82
eikend worden, IX: 61; XIII: 54
Permanonte Commissi5n;
hoe gevormd, XII: 20
Nieuwe Gemeenten; onkosten bij bet stiohten van,
——
Commissie van Revisie; XI: 77, 81
XIII: 63
Predikant is riiet verplicht bij vertoon van Licentie een
Niouwigheden; Commissie over, XV: 45, 46
Huwelijk to bevestigen; X: 121 ; XIII: 62
Normaal School; XI: 54, 55, 72; XII: 21, XIII: 39, Predikant; ontevredenheid van cone Gemeente met
40, 41, 48, 52, 53; XIV: 60, 67;
baron, XIV: 21, 22, 46
XV: 66, 68
Bezoldiging van; XV: 19
—
er zal oene opgericbt worden, XIII: 41 Predikant-fonds in elke Gomeente; XIII: 36
—
ann do Kaapstad, indien eene goede Prediken in Parochie van eon anderen Leeraar (Art. 45)
aanbiedirg wordt gedaan, XIII: 54
XI: 42; in hot Engelsoh; X: 13
—
Curatoren aangesteld, XIII: ~ Presby~oriaansch Concilie van 1876. Do Moderator, Ds
XIV: 68
A Murray, afgevaardigd; XIII: 10. Var—
Synodale Commissiebepaaltplaats, zoo
slag; X1V: 77
zij niet aan de Keap komt; XIII: 54
Dr Robertson, Secundus; XIII: 55
—
Collectanten aangestold; XIII: ~-;
Prof Hofmeijr; XIV: 63
XIV: 66
Proponents-examen; hoe afgen omen, zal drie dagen
—
Gebouwen; XIV: 66, 74
duron, XIII: 27; XIV: 68
Noorder Paarl; stiobting der Gemeente, XIII: 55, 64, 65 Proponenten (sic Caudidalen tot den Heiligen Dianst)
Notulen; slechts van eerste sitting der Syriode door allenlprobestantsche Korkgenootschappen; welke do erkenc~e
onderteekend, IX: 8
zijn; XIII: 63

I

0
—
den in Art. 47 ; XII: 28welke bedoeld wor
Onderteekenings formula veranderd; X: 82
Provincialo Synodon: VIII: 16
Ondersteuning aanHulpbehoevendeJongelingen die ver-jrrijsvragen aan bet Theol Seminarium nit to sobrijy n;
langen Zeudelingen to worden; XIII: 27
XIII; 27
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Ring: of Ringecommissie mag saken van: Kerkelijko
Tucht behandelen; XI: 66
—
Voorzitter meg lid van do Ringscommissie zijn;
XIV: 10
—
wio leden van eene Buitengewone Vergadering
zi~n; XIV: 10, 35, 36
—
vergadert niet in bet jast’ waarin de Synode sit;
XI: 63
—
van Albania opgericht, VI: 207
—
van Beaufort —
VII: 266; VIII: 29
—
van George
—
1X: 33
—
van Natal
—
IX: 33
Rapporton (eenige Rapporten en Vorsiagen)
—
van Graaff-Roinet vordeeld; XII: 51
—
van Scriba Synodi, XIV: 8
—
Speciale Vergadering; XIV: 36
—
van Aotnarins; III: 60: IV: 85; V: 116 ; VI: — van Burghersdorp; besluit orntrent, XII: 51
223; Vii: 258; IX: 10;X: 12,32; XI: 31; Ringen; betere verdeeling van, XII: 17, 49; XIV; 10,
XII: 12; XIII: 6-7; XIV: 8
11, 49, 50, 58, 68
—
van Ex-Actuarius (Dr A Faure) XI: 23
Rings Scribas benoemd ; IV : 102
van Commissie van Examinatoren; X: 12, 23, Roomsohe Soholen; gevaren verbonden can hot bijwonen
56, 59; XI: 31
van, XIV: 60; XV: 66
—
van Commissie ovorHulpbehoevendeGemeen
ten, X: 70
S
—
van Commissie van Opvoeding; X: 32; XI:
54, ens
—
van Commissie van Pensioen-fonds; XI: 69, Sanotie van bet Gonvernement op Wotton; I: 20
enz~
Salarissen van Leeraren; vermeerdoring van, IX: 18, 53,
54; X: 23
van Commissie van Sustentatie-fonds, XI: 71
-—
—
weigering van betaling door
—
van Rechts Commissie; X: 61; XI: 52; XII:
de Regeoring, wet to doen,
XIII: 34; XIV: 32, 58, 59; XV: 27
XV: 24
vv, 38
—
van Synodale Commissie; VII: 254-257; IX: Schipbrenk der Waldensian rneteenige Leden der Synode.
7; X: 80; XIII: 8, 10: XIV: 8, 18
Dankzegging voor hun behoud; X: 11
—
van Rationarii; III: 67, IV: 86, ens
‘Sohoolreglement; verandering van Artt. 89, 92 en 97;
—
van Commissie van Insameling voor de
XIII: 42
Kweekschool, X: 161
Schoolwezen; Rapport der Commissie, XIV: 60, v.v.
—
van Zending Commissie; XI: 47, ens
XV: 63
—
van Curatoren van Seminarium, XII: 43; Serninarinm Tbeologisch,
XIII: 11; XIV: 40
Voorstel om eon op to richten; I: 1. Ont~
—
van Commissie om met Bissohop Gray to on
werp van Wet er op, 23-26; III; 61; IV:
derhandelen: XII: 59
87, 92
—
van Commissio over Zending Gebouwen te
Besluit tot hot opriehten van ; VII: 2(59, 270
—
Collecte voor, VIII: 52
Beaufort West; XII: 60
—
van Ex-Scriba, XIII: 7
Lijst van gecollecteerd en beloofd geld,
—
van Commissie over Ordonnantie, XIII: 12
VIII: 26
—
—
van Revisie; XIII: 23, 63, 61,
Voorstel omtrent, VIII: 24-27; IX: 10-14,
64; XIV: 35, 37
26, 28, 44
Rapport van Synodale Commissie omtrent;
Rapporteur; voorste] omtrent, XII: 6
Rationarii; het caret aangosteld, II: 42; XV : 56
IX: 48
Registers van Zending-gemoenten; XII: 63
Di J lvlnrtay en G W A van der Dingon;
Reglemeut van Orde herzien; X: 6, 10
beroepen ale eerste PL ofessoren van; IX: 48;
—
voor Ordening van Zondoliugen: II: 34
Voorstel omtrent derden Professor; IX: 48;
—
— Godsdienstonderwijzers; II: 34
X: 38; X: 137, 139: XII: 44; XIII: (50
—
— Aansprekers, ens; IV: 94
(Aanstellingen can Curatoren opgedragen)
—
— Kerkeraden aan Ringen opgedragen ; I : 20
Reizende Commissie your Collecte; IX: 49
—
op hot onderwijs hersien; XII: 66
Ds van der Lingen bedankt, en Dc N J
Hofmeijr wordt in zijne plants beroepen;
—
op ~raeaturen; XII: 66
Rechbs Commissie blijft klachtzaken behandelen ; XI: 64
1X: 58
Recht eener Gemeente om Leeraron to bedanken (Corn—
Opening or van; bepaald op 1 Nov, 1858,
missie benoomd) XIII: 58, 59, 66
IX: 49
Reisgelden; bepalingen orntront, IX: 20; X: 81; XV:
Waar dezelve op to riebten; IX; 58, 61
53, 68
To Stellenbosch op to richten, do Synode
Roisonkosten van Commis siSn ; III: 74; IV: 99; X : 76;
recht van verplaatsing hebbende; IX: 63
XIII: 63
Voorstel tar verpleatsing or van; X: 37, 38;
Revisie der Wetten; (êerste) VI: 197, 199, 223
XII: 45, 46
Repertorium Synodale; II: 41
Curatoren aengesteld; X: 39
Ringsbestuur: IV: 88, 89; V: 124; VII: 264
Salaris van Professoren ; X: 16; XIII: 60;
—
Inspectoren; XII: 23; XIII : 44; XIV:
XV: 54
61, 72
Admis sic Examen, tot; XII: 44; XV; 41,
Ring; vertegenwoordiging van Kaapstad bij den, IV : 90
71, 74, 83
—
rnag zelve buitengewone Vergadering bepalen;
Fondson; XIV: 41
Rapport over; XV: 39, 40, 76
XI: 68

Qu~s~or der Synodo; zijne fuuctio en instructies, DsA1
Faure, II: 42
—
Synodi; IX: 73
—
—
Dr A Faure treedt af in 1867, en Dr
Faure boooemd; XI: 6
—
—
£300 tuegekend nan Dr A Faure, XI:
8 (1867)
Quorum bij Kerkerand, Ring en Synode, XI: 22
R
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Smiting van kantionen op Voorboreidings, Dankzog~ Verkooping van Kerkgoedoron; IX: 56
gings on Feestdagen; V: 126
Vormeerdering van Gomeenten; VI: 228. XII: 12, 14
Staats Korkrecht; VI: 227
Verslagen :—(zie Rap~orten)
Statistieko Opgaven voorgestold; XIII: 15; XIV: 76; Vortegenwoordiging bij ander~ Kerkgenootschappon,
XV: 65, 79
Commissie benoomd; XV: 81, 86
—
jaarlijks in do Kerisbocle door Archi- Victoria West; Memorie van 179 Lodematen; XIII: 46,
varitjo; X1II: 35
47
Statistieko Opgavon van Seholen om do drie jaren; Voorlezing bij den Oponbaron Godsdienst; IX: 51
XIII: 42; XIV: 62.
Voorstelling van Ledematon; vragon bij do, XI: 37
St. Stephen’s; afvaardiging van Ouderling, X: 94, 110 Voorzittor des Rings; hoe gekozen, XI: 68
Superintendent van Onderwijs; XII: 23, 24
Vragen :—
—
den aengestold, (Do. G. W. Stegmann jr.) —
Over versebillende punton, I: 18
XIII: 44, 55, Ds. A. McGregor, XIV: 76 —
Wet to doen met Oudors die hunno Kinderon
Sustontatiefonds; Algomeen, XV: 54
bij eon ender Kerkgenootschap laten Doopen?
Synodalo Conimissie; eamenstelling van, XIII: 19;
III: 70
XV:57
—
Wet to doen met loden die dan sleehts ter
—
kiezing van; XV: 19
Kerko komen, wannoer zij kinderen laton
—
ibden van; 2~V: 2:3
doopen? III: 70
—
Aangaando Insolventie van Kerkeraadsledeu,
Synode; geopond en gesloten door (sic Dominus)
Synodi Prmses en Soriba (zie Dominus)
VI: 210
Synodus Contracta; voorstel omtrent, II: 46 ; lIT 59 Vi~gen
—
Wat
to doon met iemand die zich van do Kerk
Synodale Fondson; hoe gehevon, I: 21 ; II: 34, 51
—
Bidnur; IV: 88, ens.
afscheidt om straffon to ontgaan; VI: 246
—
Corn missie ingesteld; III: 59
—
of do Ring jaarlijks moot vergaderen; XI: 46
—
heeft recht Appèl-zaken to bohande
—
Hoe to handolen bij hot overlijden van eon Pro
len ; (gevoelon van Advocaat Porter)
dikant; XI: 47
XI: 64
—
van Do Leibbrandt omtrent do komst van den
—
—
hoeft reeht van Dispongatie in sake
Wederdooper Groenewoud in verband met do
diensttijd van Kerkoraadsledon,
Worcesterscho Oonferentio in 1860; XI: 48
XIV: 16,17
—
ran Do Loibbraodb in hooverro komst van
—
—
work bij wijzo van rondsvhrijving;
Wederdoopers to Wellington eene vrncht der
XIV: 23
Honoring zij; XI: 48
—
omtrent Doop en Aanneming in do Vrije Pro
T
tostantsche Kerk: XII: 61
—
van Do Book; XIII: 22
Taal, do Hollandsohe, besluit daaromtrent; XIV: 61, 67, Vrijo Gemeento van Hanover opgenomen; XII: 26
—
—
Aliwal Noord —
XIII: 33;
68, 77
XIV: 24
Tarief van Kerke1i~ke Logos; (eerste) I: 4
—
Doopgelden, ens, X: 122, 123: XII: 57; — Vorkieair’ ; IX: 52; X: 41—47; XI: 55—58;
XII: 19; XIII: 17; XIV: 12—16; XV: 12
XIV: 49
—
—
voor do Ka~pstad alleen; VIII: 50;
Tempelieren; Goode, XIV: 52
Toelating van andere Leeraren tot don Kansel; X: 23
X: 94, 97, 141
Transvaal; N G Kork in, schrij von van, XV: 81, 85
—
Kork van Kafferland; XIV: 11
—
doputatie; XV: 32
—
Protestantscho Kerk; doop in, XIII: 59; doop.
gotuigen; XV: 84
l’ransporteeren van Kerkelijke Goederen op den Kerke
—
—
DsS~~nud~; XIII: 59
raad: XIII: 56
Trouwen voor Commissarissen in do Buitenwijken: IV:~ Vrijwillig Boginsel; VIII :~44’~ IX: 60; X: 160; XI:
91
• 75; Xli: 14, 15
—
met Licontie; XIII: 62
Redistributse; XI: 20
.—
U

W

Uitapraak van hot Hong Gerechtshof; X: 115; XI: 7, Walden zen; nood der Kerk, IV: 48
9, (1867)
Warme~o ; van, Can-~ —~rzoek von Legitiinatie, X: 56, 72
—
van Koningin en Rade; XI: 7 (‘67)
Weduwen Foods, Predikanten
—
Opriobting; I: 4,5,8,9,11; II: 38,
V
39, 44
—
Rogloment op: II: 52; 111: 66; IV:
Vacantie van Predikanten ; Xl: 33
101; VI: 230
—
—
Nagozien; XIII: 48, 49, 51,
Vacante Gemeenton zenden twoe afgevaardigden naar
don Ring; V: 146
XIV: 55; XV: 85
Vacaturen in Kerkeraad; XI: 33
—
Executeurokamer administreert ; VII:
Veldpredikers; XIV: 27, 34, 35, 36, 48, 64
293
Ve!deeling der Kerk in Ringon; I: 7
—
Doelname daaraan vorplichtend; XI:
—
van Ringen van Albanie en Groaff-Reinet;
141, 155
X: 158
—
Heffingon voor; XII: 58
Vereeniging snot do Kerk van Sehotland; I: 19;
—
RapportvanCommissio om Rogloment
1: 13, 14
na to zion; X1I: 70
Vergadering met opene denren; V : 120, 125
Weduwen van Predikanten; bopalingon omtrcnt hare
Verhouding van Kerk en Staat; X: 120
toelagen, X: 100

10
Zendelingen, Parijsehe; IX: 68
Weigering om korkodioust waar to nemen; III: 61
—
Van der Rijst en Groenewoud, XI: 151
Wostigheid der Synode; vraag aangaando do (door
—
Levensvorzekering van, XII: 34
Underling Iioedolff), XI: 61, 64
—
Institunt t~t opleiding van, XIV: 54, 57, 69,
~et~veranderingefl, eenigo (sic cok Consmissie van .Rc
73; XV: 73,15
visie)
—
Steph Hofmeyr, XV: 61
—
Regloment van Orde; IX: 10
—
volstreldte meerderheid; IX: 47; X: Zending Commissie, pernianente, 1X: 73
—
—
verzoek betrekkelijk collecten, IX:
lie
80
Reglomont voor de, X: 95
Art 7 “Ja” geantwornd op do vraag
—
—
boo nangeeteld, XII: 34
of do Syriodo zelvo han behandelen
Inspector, X : 95 ; XIII: 45 ; XV, 64
zaken die nog fist ter eerste instantie
—
—
reiskosten van, XIII : 46
gediend hebben
—
—
Do 0 Murray (do eerste) X: 121
—
Art 36. Kiezing van Korkeraadsleden;
—
Examen, Commissio tot, nit 5 loden to bestaan,
IX:57
XIII: 30
—
Art. 128. Eed alleen afgenomen van
—
onder Israel, XIII : 32, 33
belijders van den Cbristelijken gods
—
to .Beanfort West, XII: 34
dioneb
—
Kerk, XIV: 56, 57, 72; XV: 59
—
van Voranderingen in Art 61 omtrent
Examina en Art 36, 11, 12, 13; X: Zendingwezen, discussie over hot, Artt 179, 181, 182 go
wijzigd, XIII: 29
116
—
—
Zaakgelastigdo van hot, IX: 82
—
omtrent bepalingen voor beroeping van
—
—
Auditouren der Boeken, XII: 31
Predikanten; XI: 50
—
Kleine verauderingen : X: 50, 08; Zending-vverk, I 7, 10, 13, 14
Zending-zaak~ IX: 49; X: 50—56; XI: 73; XIII: 46
XIII :43
XIV: 53, 54, 55 76, 77; XV: 59, 60, 61, 86
—
Wijaiging van Art 34j’XIII: 13
Zielontal, opgaaf van, XI: 46
—
—
—
Art 50, XIII: 53
—
—
—
Art 254, 255; XIII: 55 Zitplaatseri, veihaurde, XI: 39 ; XII: 39, 02
Zondags Ordonnantie V: 17$
—
—
—
Art 125, XIII: 57
Zondagsschool Bind, XIV: 62
—
—
- Art 162, XIII: 66
Zondagsscboleu aanbevolen, XII: 36; XIV: 61
—
—
Art 141, XIV: 73
Wijzen der Psalmen en Gezangea to worden verbetord, Zondagstreiflon, XIII: 56; XV: 85
Zusterkerken, deputatie benoemd, XIV: 47, 09, 77
XIII: 56

Zuurbtaak, XV: 60
Zwagers in Kerkeraadsvergaderiflgen, XIV: 24; XV:

z

56, 57

Zangwijzen, verbeterde, XIV: 38, 42,:44

;,

XV:

Van do ,S’andl do Viliievs

cit

Co., Drukkers, Kaapstcid.

