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INLEIDEND:

I.—Km~K.
A.
B.
C.

SYNODE.
RING.
GEMEENTE.

a.
b.
c.
ci.
e.

Leeraar.
Kerker~ad.
Stichting, Naam en 0-renasoheiding.
Tucht.
Formulier.
f. Eeredienst—lJoop,
Avoudmani.
Zang.
Prediking.
13. (KERK en-)
a. Lidmaten.
b. Thai en Organisatie.
c. Coliecten.
ci. Hare verpLigtingen.
e. Do kiezing van Leeraar en Kerkeraad.
f. Catechismus.
II.—OPvoEmNG.
A. Ret Theologiesch Seminarie.
B. De Normaalsehool.
C. De School.
13. Zondagschool.
B. Doofstommonschool.
K Examina.
TIL—ZENmEG.
IV.—KEnK en

A. Verband met Zusterkerken en Secten.
B. Wetten.
C. Fondsen.
13. Regten.
B. Feesten.
F Geschriften, Drukpers.
(~. Zondagsheiliging
H. Matigheid.
I. Jongelingen-Vereenigingen.
J. Schenkingen.
K. Versiagen.
ONT WERP
near Art. 65, door de PERNANENTE COM~IIsSIE VAN ORDE, voorgelegd can
de Hoog-Eerwaarde Synode van het friar 1890.
Do C1ommissie heeft de eer aantebeveleu dat, nadat de stappen bij de wet bepeald, Art. 66 a. b. c. ci.,
zullen zijn gedaan en na eene toospraak, desverkiezendo, van den Voorzitter, Art. 66 g., do volgende
orde bij do workzaamheden worde ill aclit genomen :—
Vc~’:

“AANEEVELING eli’ AANWLTZING,”

PRELIMINAIR.

1. Do \Tergadering bepaalt wanneer Art. 66 e zal worden vervuld.
2. De bijd voor Se zittingen worSt geregeld, met het cog ook op de werkzaamheden der Commissi~n,
en Se behoeften aan do omgelegene gemeente.
8. Ret Broederlijk Onderhoud, Art. 65 a. hebbe plaats, geregeld op elken Woensdag voormiddag, maar
in do eerste week der zitting, op Donderdag, naar een schema, dat wij der Hoog-Eerwaarde Vergadering
voorleggen.
4. Rapporten van Staande Commlssi.ën worden gelezen, wanneer de Beschrijvingspunten, welke op do
zaken onder haar bestier betrekking hebben, ter tafel komen, naar do orde hieronder aangegeven,
5. Permanente Commissiën worden telkens, wanneer de zaken, welke zij to behartigen hebben, zijn
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afgehandeld, of zoo spoedig moge1i~k daarna, gekozen of aangevuld.
6. In den aanvang der tweede week wordt de Commissie van Rationarii, Art. 85 benoemd.
7. De volgende Commissiën worden terstond, of zoo spoedig zuiks den Moderator mogelijk is, aan
gesteld. Zij nemen hot onder haren naam genoenide in overweging en zijn gereed om hare opinie daarop,
op den tijd, waarop hot voor de Vergaderingadieneu moet, bekend te tnaken :—
1. Commissie voor den Herderlijken Brief.
2. Regts Commissie,
Nos. 139—143 (van dit Ontwerp.)
3. Commissie over het Theologiosch Semiuarie:
Rapport van bet Collegie Curatoren.
Rapport van de Commissie voor het Proponenten Examen.
Rapport van de Comcnissie voor het Admissie Examen. Nos. 70—73, 85—92.
4. Commissie over do Norm aalschool:
Rapport van bet Collegie van Ouratoren van de Normaal-school
Rapport van den Rector van de Normaalscbool.
5. Commissie over de Zending:
Rapport van de Binnen~andsche Zending Commissie.
Rapport van de Buitenlandsche Zending Commissie.
Rapport van de Commissie voor do Zending onder Israel.
Rapport van de Commissie van Toezigt over do Opleiding van Zendelingen.
Rapport van de Comrnissio voor het G-odsdieustonderwijzers Examen.
Opgaaf van den Zaakge1~stigde van bet jaarlijks voor do Zending in elke gea-ieente ge2o1lecteerde. No. 93—1 04.
6. Commissie over bet Scboolwezen:
Rapport van do Commissie voor Opweding en Onderwijs.
Rapport van de Zondagschool Commissie.
Rapport van de Conirnissic~ over hot Instituut van Doofstomnien en Bliuden. No. 74—84.
7. Do Napporten en Bescbrijvingspi:nteii komen in de volgende orde voor :—
INLE[1)END

1. Er worde in een der eerste zittingen besloten, dat sprekers in do Synode niet langer dan vijf niiuuten
zullen spreken, op hot einde waarvan door kloks~ag zal to kennen gegeven worden, dat de spreker onder
verlof voortgaat, do klokslag na elke volgendo vijf minuten to herhalen. Tot voorstel en repliek ec.hter,
tien minuten te verleenen.
D.s. B. Z. J.de Beer.
2. Er worde in et e der eerste zittingen bepaald, dat sprekers in de Synode, op voorganude sprekers
zinspelende, slechts hnnne gevoelens zullen noemen, niet hunne namen.
Ds. B. Z. J. do Beer.
L—KEIiK.

A.

(en Synodale Commissie).
Rapport van den Ex-Moderator.
Rapport van den Scriba Synodi.
Rapport van den Actuarius.
Rapport van den Scriba der Synodale Commissie.
Rapport van den Zaakgelastigde.
Rapport van den Qu~stor van ‘t Synodale Fonds.
Rapport van do Commissie over hot Kerke-kantoor.
3. Art 61 worde aldus gewijzigd: “Do Synode is sarnengesteld uit vier (4) afgevaardigden—twee ~2)
Predikanten en twee (2)Ouderlingen—uit elken Ring.
Kerkeraad van~ Aliwa 1 Nooqd.
4. Dc ondergeteekende verzoekt van zijne betrekking als Actuarius Synodi ontslagen te mogen worden.
D8. A. D. Lvekhoff.
5. Ret personeel van do Moderatuur worde in bet Wetboek aangewezeu, en hare rechten zoowel als
verpliehtingen word~n duidelijk otn sebreven.
Ds. J. N. Hofmeyr.
6. Do Synode verkiare, dat hot wenscholijk is, dat do vergadering der Synodale Commissie met opene
deuren gesohiede.
Ds. TV. P. do Vilhiers.
7. Art. 78 (e), en voetnoot aan Art. 14 (13) pag. 11 worden nit bet Wetboek verwijderd.
Ds. D. J. Fienoar, A.zn.
Rapport van de Commissie voor het Hugenoton O-edenkteeken.
SYNODE
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Zal or van Ret Hugeuoten Gedenkteekeii niets terecht komeri? De Synode stelle weder eene
(iornmissie aan, en Sub-commissies, bestaande elk nit twee leden, in de verschillende Ringen om de zaak
te behartigen.
Ds. P. D. Ro.ssouw.
9. Opdat aan Art. 65, a, behoorlijk kunne worden voldaan, en opdat tevens de Acta Synodi meer
volledigheid bekomen, ter verhooging van hunne geschiedkundige waarde, worde bepaald, dat de Rappor
ten in dit Art. bedoeld zoo vroeg mogelijk en niet later dan veertien dagen vóór de opening der Synodale
Vergadering, in het Officiëele Orgaan der Kerk zullen verschijnen, en dat van elk Rapport eon genoegzaam
narital afdrukkeu zal worden gemaakt, om aan de gedrukte Acta te worden toegevoegd.
Vs. J. H. Hofmeqr.
B. RING (en Rings Commissie).
~.

10. Ringsvoorzitters worden volgens oud gebruik uaar ouderdom van dienst gekozen.
Vs. A. Mcf~reqor.
[1. In Art. 271, 276, 296, 301, 328, worde er ingevoegd na de woorden: “Voorsitter van den Ring”—
“of bij diens afwezigheid bij den Scriba des Rings.”
Vs. G. A. Scholtz.
12. In Art. 37 (b) na do woorden ‘van do Riugscommissie’ in te voegeu: ‘hetzij schriftelijk of bij
pci soonlijke sameukomst met haar verkregen.”
Ring van Kaapslad.
‘

is. Op het einde van Art. 43 in te voegen : “Bij tijdelijke afwezigheid van den Scriba vervult do
Vuorzitter des Rings de plichten van den Scriba.”
Bin9 van Kaapstad.
[4. In Art. 40 worde na par. ‘2 het volgende ingevoegd
“Doze Commissie kiest haar eigen Pr~ses (Art. 277, 297) en neemt in behandeling enz.”
13s. G. A. Scholtz.
:—

15. Do Synode berarne middelen, waardoor de Staat van den Godsdienst in de verschillende gémeenten
onzer Kerk bepaaldelijk onder hare aandacht gebragt zal worden.
Ring vaa Albanie.
16. In zaken van beroep op den Ring, waarin de Voorzitter des Rings betrokken is, worden de stukken
den Scriba des Rings toegezonden. Be artikelen, hierop betrekking hebbende, worden in dien zin
gewij~igd, zie Art. 271, 272, 273, 274, atsmede Art. 276.
Dr. .1. J. Kotze’.
17. Do Hoog-Eerw. Synode besluite dat, in geval de Pr~ses des Rings betrokken is in eenige zaak,
welke voor den Ring moet dienen, voor dien tijd de vorige Voorzitter des Rings, als zoodanig, zijne plaats
~ innemeu.—Volgens Art. 12 ~ 7.
Kerkeruad van Kaapstad.
18. Verzoek om volmacht aan de C’ommissie van den Burgersdorpsoheu Ring, of om verlof tot het houdeu
van eeiie Specia~e Vergadering van dezen Ring, ten einde te besluiten: of Sterkstroom tot eene afzonderlijke
gemeente zal worden gemaakt.
Gommi.s.s’ie van den Bu gerscloipsclien Ring.
19. Verzoek van de r1~ulbagbsCbe Ringscommissie, dat de Synode nan den Ring van Tulbagh maclit
verleene cene Speciale Ringsvergadering tijdens de Synode te houden.
(Jomrnissie VaiI (len Ring ran Tnlbagh.
20. Do Hoog-Eerw. Svnode overwege de wensehelijkheid van de herstelling van den Ring Clanwilliam.
Vs. V. Rossouw.
21. Uit Art. 45 weg te laten do woorden: “in eene zij nor gewone Vergaderingen.”
Ring ran Kaapstad.
22. Art. 42 (h) en de iioot bij Art. 52 (14) worden geschrapt.
Vs. A. Moovrees.
23. Den Ringen worde opgedragen meer speciaal te werken in de gemeenten van hun Ringsressort,
en wel zoo, dat elke gemeente in den tijd van drie jareu een bezoek van Ringswege zal ontvangen. Dit
work zal worden verricht door eene Commissie van drie Predikanten met Secundi, die bij elke Rings Zitting
~a1 worden gekozen. Do hijzondere wijze van hearbeiding worde aan die Commissie overgelaten.
Vs. C. H. Radloff.
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24. Do Notuleu der Ringscomrnissie, in zake de bijeenroeping der Buitengewone Vergadering van den
Riug van Kaapstad, van 10 Juni 1890 en volgeade dagen, worden ter tafel gelegd.
Dr. J. J. Kotzê.
25. Do Synode nome kennis van de handelwijze van den Pr~ses van den Ring van Kaapstad in betrek
king tot do B’imgscornmissie in bet hijeenroepen der Buitengewone Vergadering van 10 Juni, enz., 1.1,, als
inconstitutioneel en niet borekend om onpartijdigen reohtshandel in de Kerk to bevorderen.
Dr J. J. Kotz~.
26. Be Synode spreke hare afkeuring uit over de gewoonte, van ter elfder ure, en zonder tijdige voor
afkeanisgoving allerlei vragen aan Ringsvergaderingen ter beanbwoording voor to leggen.
Dc. D. J. Pioneer, A.zn.
27. Be Synode overwege, of het niet wenschelijk zij, dat ook Ringen versiag van hunne handelingen bij
de Hoog-Eerw Synodale Vergaderingen inleveren.
Dc. C. F. J. Muller.
C.—0-EMEENTE.

a. LEzRAAR.
28. Be Synode besluite aan Art. 402 too to voegen
e. Do Leeraar, die den ouderdom van zestig jaren bereikt heeft, en daarbij derbig jaren in de
Evatigeliebediening werkzaam was, zal, desverkiezendo, hot recht hebben op pensioen af to treden, met
inachtnerning van punten 1, 2, b, d, bovengeineld.
Dc. G. van do Wall
29. In Art. 251 worde na het woord “Predikanten” ingevoegd: Huippredikers. Voorts dezelfde
bijvoeging in Art. 216 en 287 (1), en in Art. 282 word8 na hot woord “Predikant” “Huipprediker,”
gevoegd.
Dc. B. B. Keel.
30. Bij Art. 14 ~ 5 der Kerkwetten worde gevoegd :—“ Predikanten.”
Kerkeraad van Kaapstad.
31. Dc Hoog-Eerw, Synode drukke op het gomoed van Kerkeraadsledeu de handhaving van het bepaalde
in hoofdstuk ITT, Art. 166—196.
Dc. W. P. do Viltiers.
32. Art.. 14, 5 tweede paragraaf: “Hieronder z~jr1 de Loeraren enz.” worde geschrapt.
Kerkercwd van Aberdeen.
5. KERKEuAAD,
33. Art. 289 worde gewijzigd als volgt :—“ Bij do schorsing of ontzetting van eenen ouderling of diaken
handelt do Kerkeruod ter vervulliug van den diensttijd des gesohorsto of ontzette, zooals bepoald bij Art.
14: 10.
Dc. B. B. Keel.
34. Tn Art. 14 (15), de laatste paragraaf, worde na bet woord “overlijdeia” ingevoegd: schorsing,
ontzetting.
Dc. B. B. Keel.
35. Van Art. 14 (1) wordt de Iaatste volziu uitgelaten.
Dc. A McGregor.
Ds. G. S. Malan.
Kerke road van Robertson.
36. Dat iemand, die insolvent is verklaard, niet als Kerkeraadslid verkiesbaar is, voordat hij zal zijn
gereliabiliteerd, en dat een Kerkeraadslid die insolvent wordt verklaard, verpligt zal zijn zijn ambt neder
to leggen.
Ring van TulSag!’.
37. Do Hoog-Eerw. Synode neme bet volgende op als iiieuw Artikel in do Wetten ~n Bepalingen:
“Niemand, die met eerie Roomsohe vrouw gehuwd is, zal als lid des Kerkeraads tnogen gekozen worden.”
Kerkeroad van Steyn.s burg.
38. Kan de Kaapstadsche Kerkeraad, volgens Art. (ii, oud-ouderlingen naar do Synode afvaardigen ?
Kerkeraad van Kaapstad.
39. Be Synode verklare zich tegen hot qnasi Parochiaal stelsel, als berekend op partijscbap, verdeeldheid
on afscheiding in eenige gemeente onzor Kerk te bevorderen, en niet overeeukomstig onze kerkelijke
verordenin gen.
Dr. J. J. Kol~i.
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C.—STICHTING, NAAM EN GRENSSCHEIDING.

Rapport van de Commissie voor de Grensscbeiding van Riversdal.
40. Be aandacht der Permanente Commissie van R~’visie worde bepaaldbij de verscbillende verkiaringen
die aan Art. 45 (laatste gedeelte) kunilen gegeven worden.
Ring van B6aEfort
41. Be Ringsvergadering van Kaapstad, te dezer plaatse zamenge.roepen en bijeertgekomen op den lOde
en oenige volgende dagen der maand Juni van bet jnar onzes Heei’eu 1890, lieeft in overweging gehad
i. a. bet verzoek van ZEVENH0NDERD, zich noetnende “Loden der Ned. Geref. Kerk en anderen, die do
voorregten van de godsdienst in de Nieuwe Kerk genieten,” met al de stukken daartoe behoorende, heeft
bevonden :—
(1). Dat er een diepe en treurige verdeeldheid bestaat in de Ned. Geref. Kerk in de Kaapstad.
(2). Bat nit do voorgelegde stnkken Iiaar is gebleken, dat doze verdeeldheid der gemeente tot groot
nadeel verstrekt;
(3). Bat het haar duidelijk is geworden, dat eene verdeeling als gevraagd, niet alleen wensehelijk,
maar ook noodzakelijk is;
(4). Dat zij om deze redenen er toe zou ziju overgegaan om het verzoek van de 700 in te willigen, om
eene verdeofing—zoo mogelijk eene minnelijke—te bewerkstelligen;
(5). Dat zij bevindt, dat zuiks haar niet vrijstaat, wegens Art. 45a, dat eischt, dat verdeelingen van
gemeenten in eene gewone vergadering des Rings moeten ten uitvoer ge]egd wordell;
(6). Dat zij daarom zich wendt tot de Hoog-Eerw Synodale Vergadering, die aanstaande is, dringend
verzoekende, dat die Vergadering zuiks doe, en daartoe of den Ring van Kaapstad ge~aste, of op
eenige andere wijs de door haar en ve~en gewenschte zaak uitvoere.
Ring can I’..aapsfcul.
42. Petitie van 215 leden der Kerk, ter onderstuning van het voorstel, dat cone nieuwe Gemeente onzer
Kerk gesticht. zal worden met $ter1c~roo~n ~i1s middelpunt.
43. Petitie van
ongeveer 1,300 leden der Kaapstadsche Gemeente, betrekkelijk de verdee~ing der
Gemeente in twee of moor afzonderlijke parochien.”
44. Op vorzoek van den Predikant van Cathcart West, besluit do Vergadering de Synode te veozoeken
den naam van do Gomeente Cathoart West to v~randeren in Boetsap.
Rio can Colesbery.
“

45. Verzoek aan de Hoog-Eerw. Synode om den tegenwoordigen naam van de gemeente Zwartland in
te veranderen.
Kerkeraad van Ztcn ella n d.

MALMESBURY

46. Art. 45 als 3de alinea bij to voegen: “evenmin zal zuiks door den Kerkeraad worden gedaan, zonder
van den Leeraar der Gerneente of do Leeraren in bet bijzonder, en zonder kennis van den

toestemming

Ring.”

Dr. J. J. Kolz~.
47. Be Hoog-Eerw. Synode gelieve bet Rapport van hare Commissie, in 1886 beuoemd oin de grens~ijn
tusschen Venterstad en Steijnsburg vast te stellen, te verkiaren in zake eenige grensplaatsen.
Kerkeraad van Ye,iterslad.
d. TUCHT.
48. Aan Art. 253 worden deze woorden toegevoegd: “Alle zaken echter, overtreding van het zevende
gebod betreffende, worden behandeld alleen door ecu “Read voor ontucht.,” bestaande uit den Leeraar (do
Leeraren) en do dienstdoende ouderlingen dot’ gemeente.
In verhand met doze verandering worden na do woorden: “voor den Kerkeraad” (regol 5 van Art. 258)
ingevoegd de woorden: “Of den Raad voor Ontucht.”
Ds. G. S. Malan.
Ds. A. McGregor.
49. Be Moderator der Synode geve opheldering omtrent zijne deelnemiug mm het leggeii van den hoek
steen van bet gebouw der Wicht schenking, in welker grondbrief van overgave uitdrukkelijk staat:
“geene bemoeijil3g of gozag zal to eeniger tijd uitgeoefend worden door de Ned. Gerefortneerde Kerk als
eon geheel, of zoogenaamdo Hoofdkerk, ten opzigte van hot eigendom hiermede overgedragen, maar
alle gezag zal alleenlijk en slechts berusten en uitgeoefend worden, als veriueld in Art. 5—zie Art. 8.”
—(Grondbrief der schenking vertaald).
Dr. .1. J. Kotzi~.
50. Wat st~at eon Kerkernad to doen met porsoncin, die voortdurend in vijandscbap met elkander
leven, zeffs nadat alle pogingen zijn aangewend em hen tot vrede to brengen?
Kerkeraacl van Aliwal Noord.

e. FORMULIEIt.
51. Do Synode stelle eene Cominissie aan, otn staande de Vergadering te overwegen, of hot niet
mogelijk is, ten behoove van do Zending G~erneentea ouzer Kork, onze Doop-, Avondmaal-, Huweiijks
en andere Formulieren te vereenvoudigen.
Ds. P. D. Rossouw.

f.

EEREDIENST.—.-DOOP.

52. Art. 24 ~ 3 worde aldus gewijzigd: “Ret words aan Predikauten en Zendelingen toegestaan,
de kinderen van Christelijke ouders to doopen tot hun vijftiende jaar, en zoo zij een hoogeren ouderdotn
hebben bereikt en nog ongedoopt zijn, hen als voiwassenen te doopen, zonder nochtans vorplieht te zijn
hen als voile leden der Kerk to behandelen, voordat zij op bolijdenis van geloof tot loden zijn aangenomen.”
Ring van Tuibagh.
AVONDMAAL.

53. Ret worde den Ringeii onzer Kerk opgedragen stiptelijk toe to zien, dat or geene afwijking of
veranderingen van onze aloude voorvader]ijke wijze van Avondmaalsviering aan de “Tafel des Heeren”
plants vinde.
Dr. J. J. Ko~J.
54. Be Synode drage bet aan do Ringen op, stiptelijk toe to zion, dat do viering van hot Heilig
Avondmaal geschiede naar de aloude Gereformeerde wijzo, bij ons tot hiertoe meestal gevolgd.
Ds. W. P. de Villiers.
55. Be woorden, door den Heere bij do uitdeeling van Zijn Heilig Avondmaal ingesteld, worden ook
door Zijne dienaren bij de bediening daarvan gebrnikt.
J. H. Norgarb, Ouderliny van Clanwill’iam.
56. Do Synode verkiare zich ten gunste van bet aanzitten aan den Nachtrnaalsdisch, boven later inge
voerde instellin gen en gebruiken.
J. H. Norgarb, Ouderliny van Glanwilliam.
57. Do Synode bevele aan, of stelle ‘t als eon vdsten regel, dat bij gelegenheid van hot Paaschfeest hot
Heilige Avondmaal op Bonderdag avond gevierd worde.
P. J. A. do Villiers, Ouderling van Van RMjnsdorp.
ZANG.
Rapport do Commissie tot verbetering vau Zangwijzen.

58. Ret gemeentelijk zingen iu onze Kerk worde bevordord door do bepalingen :—(a) of eon vaste
voo[zanger, of eon koor in elke gemeonte tot biding van bet gezang; (b) zamenkomston der gemeente tot

zangoefening; (c) het laten vervaardigen, door do Synode, van eeiie vierstern migo uitgave onzer Psalmen
en Gezangen in beide uootvormen.
Ds. B. Z. J. do Beer.
PuEnIKING.
Rapport van do Commissie voor SpecialeEvangelieprediking.
59. Wat zou de reden zijn, dat er door de geregelde prediking des Evangelies, niet meerder kracht wordt

uitgeoefeud?

En wat moet er gedaan worden om dit te verhelpen?
Ds. P. D. Rossouw.
D. (KERN EN-)
a. LIDMATEN.

60. Dat doze zaak—het van den kansel noomen des naams van een lid der Kerk, dat ow grQve wanbe
drijven met afsnijding bedreigd wordt—blijve ovorstaan tot do volgende Synode, en intniddels in handen
van do Perxnaieute Comrnissie van Revisie gesteld zij.
Acta pay. 68.
61. Be Synode benoeme eone Commissie, bestaande uit do predikanten van Kaapstad, Graaff-Reinet,
Somerset Oost, Riversdale en Richmond, ter overwoging van de noodzakolijkheid om voorziening to maken
voor eene botero bearbeiding van de loden ouzer Kerk, vooral in grooto gemeenten on op dorpen, wear de
piaatselijke leersar onmogelijk alleon al hot work behoorlijk kau vorrigton.
Do. D. J. Pienaar, A.en.

62. Be Synode overwege de wenochelijkheid van do benoeming van eon of moer personen in ouzo Kerk,
wior roeping hot zijn sal om to zien naar die loden dor Kerk, die buiten hot gebied van gevostigde gomeen
ten wonon, met het doel ow hunne behoeften onder do aandacht der naasto Ringen to brengen on voor
ziening daarin to makon.
Ds. C. P. J. Muller.
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b. TAAL EN ORGANISATIE.
63. De Synode spreke uit het hoog belang, dat de Kerk heeft, bij het behond van Taal en Organisatie
der gemeente.
Ds. TV. P. d~’ Villiei.s.
c. COLLECTEN.
(1) Rapport van de Commissie voor Hulpbehoevende Gerneenten.
(2) Rapport van de Commis&e tot Huip van Vr~jburg.
(2) Rapport van de Commissie tot Geestelijke Verzorging van Leden in do Goudvelden.
64. Eene Commissie worde benoemd, orn s~aande do Synode te onderzoeken, waarom het is dat do
collecten, door de Synode bepaald, fri vele Gemeenten onzer Kerk zoo uiterst goring zijn, en door sommigen
zoo ongeregeld worden opgezonden.
Ds. P. D. Rossouw.
65. Be Gemeenten worden opgewekt tot bet bouden eener Collecte bij do Huisgodsdieust.
J. H. Norgarb, Onderl’ing van Clanwilliam.
66. Collecte aan den Nachtmaalsdisch to houden, worde afgekeurd.
J. H. Norgarb, Ouderling van Glanwilliam.
a. HARE VERPLIGTINGEN.
67. Be Synode neme in erustige overweging wat er gedaan kan worden om onze Kerk to brengen tot de

levende en werkzame overtuiging, dat hare roeping om het rijk van haren Heer uit te breiden als eene
hoofdzaak moet beschouwd worden in het geestelijk leven der gemeente. Er worde bepaald dat minstens
eenmaal in het jaar in elke gemeente een dag worde afgezonderd waarop, met hehulp van andere leeraars,
cone Conferentie over de Zendingzaak wordt gehouden.
Kerlceraad van Welilit gton.
e. KIEzING vAN LEERAAR EN KERKERAAD.
—Do. J. R. Hofmcor
7~. “DeSj~uude v~Ihot~ku de Reguriug uia~Li~eleu Le iiew&r~urrr deu r t~u~ v~u
~
de Publieke Juugeusseholea iIrunit~ ~t~deu cu dui-p~ir~’~
~ L. Thq~utuyr.
~

Depcu £uie~’ iu verbaud uie~

68. “Do Synode bepale dat in gemeenten, die zuiks begeeren, de kiezirig van Predikanten en Kerkeraads
leden gesehieden za! door afgevaardigden nit de versehillendo wijken, waarin zoodanigo gemeellten verdeeld
zullen worden, zull~nde dezo afgevaardigden (zegge vier) om do vijf jaren (of eon nuder getal) gekozen
worden door do niet gecensureerde leden der gemeente, op cone daartoe belegde vergadering, onder
voor-zitterschap van den leeraar. Doze afgevaard~gden nit do wijken hebben met do loden, van den
Gecornbineerden Kerkeraad regt van steinmen, en zij allc.en zijn, nevens do leden van den Gecombineerden
Kerkeraad, verkiesbaar.”
Herkeraad van Prins Albert.

f.

CATECHISMUS.

69. “In de bepaling omtrent ‘Catechismus prediking’ worde twaalf veranderd in zes.”

Ds. A. .1. L. Hoh;~ey’i.
II.—OPVOEDING.
A. THEOLOGIESCH SEMINAEUE.
Rapport van hot Collegie Curatoren van de Kweekschool.
70. Art. 148 (a) luide in het vervoig aldns: “Ret beroept do Roogleeraren uit cone norninatieliIst door
do Synodale Gommissie aanbevolen, en doet zuiks in eene Vergadering, in welke do Hoogleeraren recht
van zitting en stemmen hebben.
Ds. D. J. Pienoar, A.zn.
71. Be Synode benoeme nit elken Ring ~én Leeraar om to collecteeren voor hot Theologisehe Kweek
school Fonda, zoodat bet honorarium van ieder onzer Hoogleeraren knune terug gebracht worden to~ bet
bedrag, waarop hot vroeger stond.
Ds. T. 1V~ Lou”.
72. Be Synode neme dadelijk stappen om, indien mogelijk, de Theologische Kweeksehool van Stellen
bosch naar de Kaapstad te doen verplaatsen.

Rinq van Boa vfort.
73. “Beze Ring verzoeke de eerstkomende Synode om sUes in haar vormogen aan to wenden cm bet
Theologisch Seminarium van Stellenbosch naar de Kaapstad to doen verplaatseu.”
Binq van Oeor~qe.
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B. DE NORMAALSCUOOL.
Rapport van ‘t Collegie Curatoren van de Norrnaalschool.
C. Scuooi~.
Rapport van de Commissie van Opvoeding en Onderwijs.
74. Ter bevordering van ‘t Onderwijs in ons land, verzoeke do Synode aan do Regering zoodanige
uitbreiding aan hare ondorsteuning van het onderwijs te geven, dat alle door het land ondersteunde
scholen minstens do helft van hare noodige uitgaven nit ‘s lands kas betaald krijgen.
75. “De Synode verzoeke de Regering maatregelen te nemen voor de oprigting van een ‘Industrial
Department’ in vt~rband met de Publieke Jongensscholeu in onze steden en dorpen.”
Vs. A. J. L. Hofrneyr.
76. “Be Synode wende eene poging aan bij de Regering om de toelagen voor Ondorwijzeressen salarisson,
vooral van Assistenten, vermeerderd to krijgen.”
Vs. A. J. L. Hofrneyr.
77. “Be Synodo kourt de oprichting van de voorgestelde viercle-klas scholen goed, mits zij bestuurd
worden door de Commissiën van bestaande Scholen, of door cone niouw gekozen Commissie.”
Ds. A. J. L. Hofmeyr.
78. Dc Synode benoeme eene Commissie om te adviseeren omtrent de maatregelen, die genomen
woeten worden tot bevrediging van den wensch naar meerdere voorzieniug in bet Roltandsch Onderwijs in
do Publieke school.
Predikan~ van Wellington.
79. Ret ambt van Rings-Inspector van Onderwijs worde afgeschaft; en er worde bepaald, dat bij elke
Riugsvorgaderirig, benevens hot gewoon versiag van den staat van den G-odsdienst, een volledig rapport
over hot onderwij~i door elken Kerkeraad zal worden ingeleverd.
Vs. V. J. P’ienciar, A.zn.
80. Be betrekking van Rings Inspectoren van Onderwijs wordo afgeschaft.
Vs. C. Murray.
V. ZoNnAoscuooi~.
Rapport van de Zondagschool Commissie.
81. Be Synode bonoome zoodanige Zondagschool Conimissie, als in staat sal zijn om goregeld te
vergaderen en voor do Zondagschool Lessen te zorgen.
D~. C. Murra!J.
82. Bene boekvoreeuiging voor Zondagscholen worde op gericht.
Vs. A. MeGreqor.
F. DOOPSTOMMENSCHOOL.
Rapport van do Commissie over hot Boofstommen Iustituut.
83. Be Synode overwege do wenscheh3kheid en iioodzakelijkheid van een Algemeen Ondersteunings
Fonds, voor de opvoeding van onzo behooftige Boofstornmen en Blinden in het Instituut to Worcester.
D$. P. du ToiL
84. Do Synode verzoeko do Commissie over het Institunt voor Doofstommen on Blinden, zooveel
niogelijk, jaarlijks schikkingeu te treffen, om do leerlingon van het Instituut oenige gemoenten onzor
Kerk met hunnen onderwijzer te doen bezoeken, ten einde alzoo de Kerk met den aard van bet werk, dot
aldaar verricht wordt, nader bekend to maken, en meer algemoene belangstolling in deze Inrichting op te
wekken.
Vs J. IL Ifof’mcyr.
F. EXAMINA.
Rapport van do Commissie voor het Admissie Examen.
Rapport van do Commissie voor het Proponenten Examen.
Rapport van de Oommissie over Graden in de Theologie.
85. Be Synode make bopalingen tot bet uitreiken, door ons Theol. Somiuarium, van dengraad van:
“Proficient in do Theologio,” aau degenen, die een daartoe ingorigt oxamen passeereu.
Vs. L. Z. J. de Beer.
86. Art. 158, 2, de twoedo paragraaf, wordo gewijzigd ale volgt: in plaats van de woorden: “naar
goedvinden der daartoo benoomdo Commissie, worde gestold :“ door de Commissie van Beslissing, van
diegenen, die niet een. derde, maar meer dan een vierde, van het maeimum getal merken verkrego-n hebben, met
inaehtneming van XXXVI (NADERE BEPALINGEN, enz.) 6, c.
Dat dit Art., XXXVI, 6, c, aldus gewijzigd wordo: “en van hare bevindingen bij de ontmoeting van,”
en het woord: “hem,” na Candidaat, wordeu weggolaten; in de plaats van de woorden: “als Student

~I0
toelaten,” ~eze men : voor hoar ioepen; en voor “zoowel a~s
heeft verkregen,” kome in de plaats:
uerkregeu heeft en de Gommissie, na een gehouden mondeli’ng en in uerband ~net het door hem afgelegcle
&hriftelijk .E~ramen., vrijmoed’igheid gevoelt hem tot hot in Art. 158, 2 ~ 2 corder genoemde deel van het
Examon toe te laten.
In Art. XXXVI, 0, a, worden de woorden, aan het einde: “en heeft het recht
als haar goeddunkt,”
geroyeerd.
Ds. J. II. Hofrneyr
87. “De Syn ode bepale, dat voortaan van kandidaten tot het “Admissie Examen” verwacht zal worden,
dat. zij eerst bet Universiteits Intermecliair Ea’arnem zullen bebben afgelegd.”
Dr. A. J. L. Bofmeyr.
V

88. “Kandidaten tot bet ‘Admissie Exarnen;’ die in hunnepoging orn bet B.A. Examen afteleggen,
niet slagen, worden bij ‘t Exarnen (A.dmissie) vrijgesteld van die onderwerpen, waarin zij, in hun mislukte
B.A. Exarnen, het vereischte getal merken behaald hebben.”
Ds. A. J. L. Hofrne~jr.
89. In Art. 155, in plaats van bet afgelegde Iviatriculatie Exameu,” te stellen: “den graad van B.A.,”
enz., lezende a1dus: “bewijs geleverd van den graad van B.A. verkregen te hebben, en voorts, enz., enz.”
Dr. J. J. Kotze’.
“

90. De Commissie voor het Adniissie Exarnen worde iiiet ~anger in twee deelen gesplitst.
Dr. J~ H. Hofmey~~.
91. Overeenkomstig bet bes~uit dec laatste Synode (zie Acta pag. 45) worde aan Art. 178 toegevoegd
Kerkrecht.
Dr. A. Moorives.

(f)

92. Er worde Nj den theologischen cursus gevoegd “Be ZIngkunst,” waarin d~ kandidaat bij bet eind
erarnen gen legzame bedreveuh~id moet bezitten cm het Intormediaire Certificant van den Tonic S0l Fa
Zangcursus te kunnen wegdragen.
Dr. B. Z. J. de Beer.
III.—Z ENDING.
Rapport der Binnetilandsche Zending Commissie.
Rapport der Buitenlaiadscbe Zending Conimissie.
R~pport van de Commissie voor de Zending onder Israel.
Rapport van de Commissie van Toezigt over de opleiding van Zendelingen.
Rapport van de Coinmissie tot bet G-odsdienst Onderwijzers Exatnen.
Opgaaf van zaakgelastigde van het jaarlijks voor de Zeuding in elke gemeente gecollecteerde.
93. De ~yaiode bepale dat, indien ecu persoon mooht hlijken begaufd te ziju met do singuliere gaven van
G-odzaligheid, ootmoedigheid, zedigbeid. goed verstand en diseretiën, mitsgaders de gave der we1~prekendheid—--en begeerig mocht zijn in den wijngatrd des Heeren te werken, Nj dan vrijge~teld kan wordell
van het doen van het Godsdienstouderwijzers Examen.
Zooianig persoon zal zich daartoe amumelden Nj den Ring, waaronder hij ressorteert, met attestaat van
lidmaatschap, en getuigenis van eon Kerkeraad aangaande genoemde smnguliere gaven, tn zal dan door Jell
Ring of deputaten uit denzcdven aangaande zijne G-odsvrucht en bekwaaniheclen geëxamineerd worden, en
in hot bijzonder in Algemeene kennis der Schrift, Aardrijksknnde bijzonder de Bijbelsche, Be G-eloofsleer
en de Belijdenis der Gereformeerde Kerk, de uitlegging en praktische toepassiug de~ Wooids.
Na afgelegd examen zal gemelde persoon toegelaten zijn als Godsdienstouderwijzer.
Ds. W. F. do T7illiers.
94. De voorziening iii Art. 276, uamel jk de woorden: “uitgenomen die, welke leden zijn van de Nederd.
Ger. Zending Kerk.” worden geroyeerd als in strijd met Art. 229.
Or. Op hetere wijze dan in do Wet geschied is, worde aan de Zendingkerk macbt ter uitoefening der
rj~noI,t gegeven.
Ring van liaapstad.
95. Artikelen 22i~ en 227 worden geroyeerd en in plnats van Art. 224 worde gesteld: “Dc loden der
Syuodale Binnenlandsche Zendingcommissie, hebben recht van zitting en stemming in de Synode der Zen
dingkerk en vormen samen met de Moderatnur dezer Kerk, benevens eenige andere loden (Art.69), cone
Synodale Commissie der Zendingkerk.”
Ds. D. 8. Botha.
96. Met hetrekking tot do Binnenlandsche Zendiug otizer Kerk is deze Vergadering van gevoelen, dat
d~t werk behoort bestierd te worden door eenen algemeenen Zonding Secretat is van wege de Synode, met
eeae Zending Commissie nit ieder der verschillende Ringen. Dc Algemeene Secretaris zal een Leeraar
onz~r Kerk moeten zijn, doch ann geene genwente verbonderi.
Ring run Colerbeig.
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97. Aangezien oia~e gemeenten in den regel niet onwillig zijn om voor de nitbreiding Vail Gods Koning
rijk het noodige bij te dragen, en het gedurig tekort in de Binnenlandsche Zending Kas a~zoo duidelijk
toont, dat de wijze, waarop die Zending thans gedreven wordt, niet goed beantwoordt;
Aangezien er meer belangstelling bij do gemeenten in deze zaak verwekt, en degelijker werk door de
Zending gedaan zal worden, indien er eene verandering g~maakt werd in het Bestunr
Aangezien do tegenwoordige verhouding, zoowel tussehen de Zendingeommisie en ~e Ringen, als
tussohen de Zendinggemeenten en de ver~chiI1ende Kerkeraden in meer tan ~n geval onbevredigend is,
en decentralisatie in het Bestuur eon afdoend midlel schijnt om deze zwarigheden nit den w~g te rnirnen;
Zoo verzoekt deze Ring de Hoog-Eerw. Synode, zoodanige veranderingen to maken in do bepalingen
omtrent hot Bestuur der Binnenlandsche Zending, waardoor dit work in het vervoig door de versehillende
Ringen kan worden behartigd en bestuurd.
Ring van Beaufort.
98. Ret Binnenlandsche Zandingwerk zal vooreerst door Rings Zendingcommissien, in overleg met do
Synodale Zendingcommissie, worden behartigd.
Ring van de Pearl.
99. Be Algemeeue Zendingoommissie, als nu samengesteld, blijve bestasu; doch er worde in iederen
Ring eene Sub-Zendingcommissie benoemd om de zaak in de respectieve Ringen te behartigen en rapport
to doen jaarlijks aan do Algemeene Zendingcommissie.
Ring van Tulbagh.
100. Wat moet er geda9n worden om de helangen van do Zending, op eene meer stelselmatige wijze,
onder de aandacht onzer Gomeenten te brengen, cii de belangstelling, welke de ernst des tijds vordert,
overal optewekken?
Ds. P. D. Rossoow.

101. flat eene Kweekschool gesticht worde, ter opleiding van Zendelingen, G-odsdienst-Onderwijzers en
Evangelisten.
J. II. Norgarb, Ouderli’ng van Olanu’illiarn.
102. Do Synode voero hot ambt van Evangelisten in.
J H. Norgarb, Ouderling van Clanwillkrn.
103. Art. 213 worde aldus gewijzigd: “Die dezen graad niet hebben verkregen en begeeren aau dit
werk zich te wijden, zullon eon examen bij een der Oommissien in Art. 124 genoemd, moeten afieggen.”
Hierop volgen nu a1~ nieuwe Wotsartikelen :—
Art. 214—Die aanzoek doen om tot dit examen to worden toegelaten zullen moeten bewijzen :—
1. Dat zij het Godsdienst Onderwijzers Examen hebben afgelegd.
2. Dat zij minstens twee jaren als Godsdienst Onderwijzers hebbeu gearbeid.
3. Bat do Kerkeraad of Ring onder welken zij sorteeren hen tot dat ambt aanbeveelt.”
Art. 215 —Dc Voorzitter der Comtnissie, de vereischte stnkken in orde hevonden hebbeude., geeft tijdig
door middel van bet Officieel Orgaan der Kerk aan de overige loden der Commissie, en schriftelijk
nan den applicant, kennis van den tijd, de plaats en het work voor hot examon.”
“Art. 216.—Dc Commissie, ten iepaalden dage en ure vergaderd zijnde, zal den applicant een
nauwkeurig oxamen afnernen in do Christelijke Geloofsleer, do uitlegkundo, do Pastoraal, de Geschiedenis
der Christelijke Zending en de Predikkunde.
“Is do Commissie met den uitslag van het exam~a v~ldaaa dan goof t zij den gee~amineorde eon cer
tifikaat van den volgende inhoud :—“Be (W
of 0
) Commissie door do Synode der
Nederdnitscho Gereformeerde Kerk in Zuid Afrika benoemd voor hot Zendelings Examen, geexamineerd
hebbende
, geboortig to
, ouci
jaren, wonende te—verklaart hem bevoogd om bet
ambt van Zoudeliug uit to oefenen overeenkomstig bet reglement daarop, en bidt hem Gods ruimsten
zegen too.”
“Art. 217.—Die begeert tot Zendeling der Nederduitscbo Gereformeerde Kerk bevorderd en tot do
bediening der Heilige Sacramenten geordend to worden, moet daarom aanzoek doen bij een der beide
Zendingcommissiën. Bit aanzoek rnoet vergezelci gaan van :—
-

—

“1. Bewijs dat do applicant hot Zendeliugs examen hoof t afge1egd, of dat hij door eon erkend Kerk
of Zendinggenootschap tot Zendelingbevorderd is geworden.
“2. Bowijs van pene roeping tot ecu bepaalden werkkring door eon der Zendingcommissien of door
ecu nuder Kerk- of Zendiugsgenootschap.”
Nu volgen op doze nieuwe artikelen, met do volgendo wijzigingell, Artikelen 214, 215, 216 en 217
van het bestaande Wetboek.
In Art 214 worde tnsschen do woorden “kerk” en “toelaten” ingevoegd bet woord “mogon.”
Iii Art. 216 worden gevoegd tusschen de woorden “wordt” en “overhandigd” do woorden “door
den Secretaris der Commissie.”

Ds. D. S. Both a.

I
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104. De Synode zorge dat de Kerk vertegenwoordigd wordt bij de groote Zending Conveutie die in bet
jaar 1891 of 1892 in de Vereenigde Staten stoat gebouden te worden.
D,s’. C. Jlfurrcuj.
IV.—KERK ell
A.

VERBAND MET

ZUSTER KERKEN EN SECTEN:

Rapport van de Commissie van Correspondentie met Zuster Kerken.
103. Deze Vergadering verzoeke de Hoog-Eerw. Synode, met het oog op Kerkgenootschappen en secten,
die trachten leclen van onze Kerk aivallig te maken, plannen te berarnen, waardoor onze Kerk bewaard
zal blijven voor het schadelijke van zuilce pogingen.
Ring van Tulbagh.
106.. De Syriode trede weei~ in correspondentie met de Gereformeerde Kerken in Nederland.
Ds. IF. P. de TTilhers.
107. Uitnoodiging aan onze Kerk, dat ZJI Op het Presbyteriaansche Concilie van 1892 zich zal laten
vertegenwoordigen.
B.~WETTEN.

Rapport van de Perman~nte Commissie van Revisie.
108. Aan Art. 16 a en c worde toegevoegd: “Van 1 October 18— to 30 September 18—.”
Ds. G. F. Marair.
109. Art. 28 luide dna: “Dc bepaling van de Registratiegelden van Doop, Aanueming en Hnwelijk
berust.”
Dr. 0. F. Marais.
110. Art. 213 :

“

Status” in p]aats van

111. Art. 376 ~S 2.

Na

“

“

die dertig jareu

Graad.”
“

Dr. 0. F. illarair.

worde ingevoegil :

“

iris dienstdoende.” D~. 0. ~1i1. Maiai.~,.

112. In cone dereerste zittingen -teile de lloog-Eerw. Synode cone Cominissie nan om to onderzoeken

:—

(1). Of er ook eenige bepalingen in bet Wei bock zijn ingesi pen, die of (llbestaanbaar, of in strijd
zijn me~• do Beginselen en Leer eener Cci ofornieei de Kerk.
(2.) Tot dat einde worde de aandaoht der Coinmi~sie bepaahl : (a) bij do benamng ‘‘ Kerkbcstnren
en bunne verdeeling in “ Hoogere” en “ Lagere.” (b) bij her toekennen van “de hoogste
wetg~veude rechtsprekende en b stnre;de maclit” ci ‘ hot hoogste Bestuur,” nan de Syuode,
Art 37 ; en (c) b~j de kiezing, samenstelling en maclit van “tic Algemeent- Svoodale Comuflss~e”
als “ oniniddellijk uitgaande van de Synode,” Art. 69 very. ; alsmede bij zoodanige an~ere
Wetten en Bepalitigen als gezegde Commissie moge aebten strijdig te zijn met do Beginselen
en Leer ecner 0-ereformeerde Kerk.
(2). Tt dat einde ~vorcIe de aandacht der Coromissie bepaald : (a) hij do benaining “ Kerkbestnreu”
en liunno verdeeling in “ Hoogere “ en “ Lagere.” (b) hij het toe kennen van “ tie hoogste
wetgevonde, reehtsprekende en besturende maclit” en “ hot hoogste llestuui” nan de Synode,
Art. 37; en (e) bij do kiezing, samenstelling en maclit van “do Algerneene Synodile Comuiissie”
ala “onmiddellijk uitgaande van do Synode” Art. 60 very. ; aismede Nj zoodanige andere
Wetten en Bepahingen ala gezegde Commissie moge aeliten stri~clig to zijn net den geest eener
goed e Ge reform eerde Kerkenordening’.
(3). Be Commissie zal hoar Rapport zoo spoedig mogelijk indienen, oin (ie Synode nog vóór de smiting
in staat te steflen naar bevind to handelen.
Ds. 11. P. de Villiois.
113. Art. 12 (20) ~voi-de verauderd ala voigt : “ Ret staat ann ieder lid der \Tergadering vrij om leyeir
genomen besluit to pool cr1 cocoa , of bij aontrekeniug to doen huijken dat Nj ei met mede heeft ingesteind.
Voorts zal hij het rerlit hebben oar onder zijne noomteokcning zujne vcdeneii coui pi~l~4 c~/ stem men in do
m)ndel-heid aan (IC Ven1aderinq tee o~~nci me in do Nob len op te geven.
lIz. 1). J. Fienao ;, Am.
ii

“

114. Art. 12 (2~) nan bet einde worde tusseben de woorden “teekeneii” on “zonder,” ingevoegd
met of.”
J).~. D. J. I->ienacir, A.zn.

115. Ant. 321 (3de parag.) worde in overeenstemming gebracbt met Art. 310, zoodat het aldus zal
inoeten Juiden : “ Dc vacature wordt gerekend te beginnen van den dag des doods, des emeritaats, des
vrijwilligen afstands, der deutissie, of der afzetting van eon predikant.”
Dz. iF. P. Ro2lsseau.
116. Ann Art 336 worde bet volgende toevoegd:
verklaard.”

“Inmiddels zal do geineente dadelijk vacant worden
Dr. 1F P. Rousseau.

117. In Art. 12 (5) worden do woorden : “en zal het laatst zijne stem uitbrengen,” aldus veranderd
“En zal ahleen wanneer de sternmeu staken zijne steni ter beslissing uithrengen.”
Dr. C. F. J. Muller.
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118. Art. 321, ~ 3 worde aldus gewijzigd : na ~et woord
vrijwilligea afstands met of zonder d~nV?.~?e.
119. In Art. 42,
bedoeld.

e

:—“

dernissie” worde ingelast :
Dc. B. B. Krpt,

aata het einde is de verwijzing naar Art. 39 foutief, welliclit wordt Art. 37 of 273
Dc. B. B. Kc~et.

120. Naar do Permanente Commissie van R~visie verwezen: Ale eon Besehrijvingspuut ter sprake is,
en er zijn ameudementen nitgegroeid, dan blijven de amendementen ter besp.reking en tee stemming,
al wordt het Beschrijvingspunt, als oorspronkelijk voorstol teruggetrokke.r~~ ~it zij de uitlegging van
Art. 12 (16) b.
Aeth pay. 58.
121. Dat omtrent de Bepalingen en Aaubevelingen aebter het Wetboe’~ ecu voorstel nan de~~st
volgende Synode gedaan worde, enz. (Acta, pag. 61 en 2de Rapport van de Commissievan Revi~ie,
pag. 2, C~)
Actapa1i. 61, enz.
122. \Terzoek aan do Synode gedaan door Tak No. 2 van den Afrikarer Bond en Boerenvereerdging
van Aberdeen, met betrekking tot Art. 15 der Kerkelijke Wetten.
C.—FONDSEN.
Rapport van den Quastor van hot Predikanten WeduwenFonds.
Rapport van den Quiestor van bet Predikanten Pensioen Fends.
Rapport van do Commissie ~an Ration arii.
123. Art. 376 § 3 worde goroyeerd.
124. In Art. 376 worde do laatste paragraaf geroyeeerd.

D~.

~.

F. Mrna~.

D~. B. B. K t.

125. Do voorgestelde wijzigingen in bet Reglement voor het Predikanteji Weduwen Ponds (Besc9rijviugspunten 1886, Nos. 132—135) to Inten overstaan tot do volgende Synnde (Aeta, pagg. 61, 6~).
126. Met bet cog op ~de macht aan de Synodale Commissie verleend, besluit zij, dat a~n den Zaak
geiastigde dccl in bet Predikanten Pensioen Ponds gegevee worde, zoodet d~ inlegpenniugen voo~ de
‘rirde klas, en do jaarlijkscbe bijdrage nit bet Synodale Ponds gesehiede—ille~ volgens de bepali ~gen
daaromtrent gemaakt, en onder nadere approbatie der Roog-Eerw. Synode.
.De Synoda ie Corn flILs i~.
-

127. Besloten, cm opgegeven redenen, £25 per jaar meer ann den Zaakgelrstigde toe te keunen, met
verzoek aan de aanstaande Synode doze bepaling te bekrachtigen.
De iSynodule Gommiia Ic.
128. Dat, rnitsdieu do gemeente 0-len Lynden in twe~n 7erdeelcl is geword~u. beide aldus gevormde
zelfstandige gemeenten, to weten, Glen Lyn den en Adelaide, als deelL~bbei a nan het Predikanten
Pensioen Ponds zullen worden toegelaten, in do vierde klnsse, en zouder verdere betaliug van illlegpeu
ningen.
Corn mIcs-I~ io a c1’n Riny rca A itatule.
129. Do Hoog-Eerw Synode worde verzocht om do contrihutie penningen dci verschi]lende gemeenten
ci bet Predikanten Pensioen Ponds to verminderen, indien de staat van bet Ponds zuiks toelaat.
KE’li~-eeaad van Swellendo an.
130. Do Kerkeraad van do St. Stephens Gemeente in de Kaapstacl weadc zich tot do Roog-Eerw.
Synode met eerbiedig vei’zoek cm hem te willen to hulp komen in hot uemeu van tnaatrogelen, ten
eiude van do gemeente drnkkende schnld bevrijd to worden.
K~1nrond can St. iStephens.
131. Do Hoog-Eerw. Synode worde verzocht do gemeento Laingsburg in bet Peer1. Pensioan Ponds
op te nemen.
Kerkniaad van Lain gsb org.
132. Do Synode benoerne cone Commissie cm staande doze vergadering, haar eon uitgemerkt plan
voorteleggen ten einde een algemeen Sustentatie Ponds op to rigten voor de Ned. Geref. Kerk van Zaid
Afrika.
Dv. J. W. Louw.
133. Dat deelneming aan hot Predikanten Pensioeu Fends
gemeente onzer Kerk.

verpligtend worde gemaakt voor elke
Dv. 1). J. .Pienaar, R.za.
-

134. Van wego do buitengewone omstandigheden waarin zij verkeert, vraagt do gemeente Simonsst ad
cm vrijstelling van het eersto gedeelte der bepalingen vorvat in Art. 398, en om vergunning tot dccl
neming aan hot Predikanten Pensioen Ponds, in do vierde iclasse, onder voorwaardo dat zij voor inlogprli
ningen, contributie en rente verantwoordelijk zal zijn van 1 November 1889 a[’ aan.
Iie:*cra ad rca Simon .~,stad.
-
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135. Be Synode bepale dat, in plaats vin negen pence voor elke verhuurde zitplaats, elke Kerkeraad
jaarlijks nerjen~ pence bij den Ring verautwoorde voor elke zitplaats waarvoor in het afgeloopen hetaald
is, achterstallige zitplaatsen daaronder begrepen.
Kerkeraacl van TVorcester.
136. Verzoek van den oud-Ouderling S. 0. M. D. du Plessis, van Steijnsburg, dat de Synode over
wege: of de tijd niet gekomen is, van wage de grootte van het Fonds, o~ do contributie-gelderi voor
het Predikauten Pension Forids af te schaffen.
137. Petitie van den Kerkeraad van Petrusville, dat aan deze gemeente vergunning verleend zal worden
am hot Predikanten Pensinen Fonds deel to nernon in do viercie lda.s, en wel met kwijtschelding van
boete, om redenen aan de Vergadering voor to leggen.
138. Verzoek van do Hoog-Eerw. Synode van Natal, dat do Kerk ouder haar bestier tot deelneming
ann het Predikanten Pensioen Fonda der N. 0-. Kerk in Zuid Afrika moge toegelaten worden.
D.

REGTEN.

139. Vereischen Huwelijksbevestigingen, voltrokken door weroldlijko Huwelijksbevestigers, nog do
Icrkelijke inzegeuing, om Kerkelijk erkend to worden?
J. II. Norgarb, Oitderlin.cj van Clanwilliam.
140. Verzoek aan de H. E. ~yuode de buitengewone logos op Huwelijken on Aanneming af to schaffen.
Kerkeraad Humansdorp.
141. Appèl van J. C. Hofmeyr, en and~re leden der Kerk, tegen de uitspraak der Buitengewone
Vcrgadering van den Kaapstadschen Ring, gehoudea 10 Juni 11., in zake de invoering door den Kerko
rand van Kaapstad van eon Engelsohen avond dienst in do Groote Kork in plaats van den Hollandschen.
142. Appèl van den Kerkeraad der Ned. Geref. Gemeente vau Kaapstad, in sake de uitspraak dee
Buitengewone Vergaclering van den Kaapstadschen Ring, in de zaak van Ds. Muller’s appèl tegen den
Ke~keraad van Kaapstad.
143. Geen Leeraar onser Kerk zal gerechtigd zijn eenige openlijke ve~klaring (manifest) van Grieven
tegen zijnen Kerkeraad af to koridigen, of anderszins in het licht te stellen, zonder oerst de in de Wetten
en Bepaliugen onzer Kerk voorgesehrevene wijzo van handeleu te volgen, op straffe van zijn recht
van appèl bij den Ring to verbeuren.
Dr. J. J. KoizJ.
E.—FEESTEN.

144. In Art. 52 onzer Kerkelijke Wetten on bepalingen worde do volgende vraag opgenornen: “Is
in gevolge Aanbeveling V (b) in hot afgoloopen Kerkjaar in uwe gerneente de Kerkhervorming
hcrclacht ?
145. In Art. 52 (Kerkelijk Ouderzoek) worde deze vraag bijgevoegd :—~
“(29) Is do jaarlijksche dank- en bededag (Art. 15, 5) in uwe gerneente gehouden?”
Dr. C. A. &hollz.
146. Be Synodo bepale ecu dag in het jaar to worden genoenid: “Der Kinderen Bag,” waarop bepaald
t~t kinderen of aangaande kinderen gepredikt sal worden.
Dr. 0. Murray.
F.—GESCHRTFTEN, DRUKPERS, ENz.

Rapport van de Commissie voor hat Kerkelijk Handboek.
147. Bepalingon 1 luide dna:
Hat Oflicieel Orqaan : —Dc Kerkbocle: Het Weekblad der Nederduitseho Gereformeerde Kerk van
Zuid ifrika “sal voorstaan,” enz.
Dr. C. F. lklarais.
148. Be Syuode nerne maatregelen mu ecu Psalm- en Gezangboek, ten gebruike van do jeugd (zonder
forinulieren), gedrnkt te krijgeu dat voor niet meer dau 1 shilling sal verkrijgbaar zijn.
Dr. A. McCregor.
149. Aangezieu de Engelsche pers vooral op hat Kaapsche schiereiland, onder invloed der Roomsch
Katholieke Kerk staat, en aaugezien do Hollandache bladen er nagenoeg niet worden gelezen, zoo nemo
do Synode dadelijk stappen tot de uitgave van een Engelsch nieuwsblad.
-

Dr. D. J. Pica aar, R.z.
l~30. Be Synode overwege de vraag: Of het niet mogelijk zij, dat de Kerk hare eigen Drukpers hebbe.
Dr. B. B. Keet.
151. De Synode benoeme eene Commissie van drie leden om den Zaakgelastigde bij to staau in het
redigeeren van de Kericbode.
D8. C. Murray.
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~.—Z0NDAGSHEILIGXNG.

Rapport van Commissie om te werken tegen Zondagstreinen.
152. Dc Synode bepale, dat het opgedragen worde aan de Leeraren en Kerkeraadsleden van de Ned.
Gerf. Kerk, om petities op te stellen en door de geheele Kolonie to laten toekenen: (1). Aandringende hij
onze Regering om het loopen van alle onnoodige Zondagstreinon af te sehaffen; en (2). Om allo ander
werk in verband met den Treindienst, dat niet onvermijdelijk noodzakelijk is, op den Zondag te staken.
Ring ran do Pearl.
R.—MATIGHEm.

153. De Vergadering levere een Besohrijvingspunt in bij de Hoog-Eerw. Synodo, met bet doe! Nj Ic
Regeering aan te dringen op do noodzakelijkheid een einde te maken aau do gevaarlijke gewooute van
sterken drank in winkels op onze buitendorpen gratis te versehaffen, en voorts middelen te berarien
waardoor do drankhandel in ons land met beter gevoig dan tot nu toe kan worden beperkt.
Ring van GIaU/1—RPnU t.
154. Deze Vergadering betreurt het dat, blijkens het getuigenis van den Hoofdrechtvr, in den Wet
gevenden Raad, en van anderen, do zonde van dronkeuschap zoo algemeen is in ons land, en verzoeke do
Hoog-Ferw. Synode in hare volgende Vergadering de Kerk tot do bestrijding van deze zonde op to wekken,
en haar zoodange hulpmiddelen nan de hand to geven, als blijken zul!en daarve doeltreffend te zijn.
Rhçq ran Tulbagh.
L—JONGRLINOEN

VEREENIGINO.

155. Be Synode sprrke nit hare erkenning van do waarcle van Christelijke Jongelingen Vereonigiiigeu
in onzo Kerk; wekke Leoraren en Kerkeraden op om Vereenigingen op to rigten in gemeenten, wna:~ zij
nog niet zijn; en moedige nile christelijke jong~lioden ann om zich hij zoodanige Vereenigingen aaii :e
sluiten. Zij stelle ook ann eeno “Cominissio voor Christelijke Jongeliugs Veroenig~iigen.”
Ds. 0. r. Murals.
.L—SCHENKINGEN.

156. Do Ringen bebben or op to letten dat bij do aannoming van Kerkelijke schenkingen door Leerar~n
onzer Kerk, do overgave of overdraeht or van op naarn van den Kerleraad gesehiede.
Dr. J. J. Ko(zc~.
K. —VEROLAGEN.
157. Aan do Gemoente
den Ring gedaan.

wo~de voorgolezen bet vorsiag van den staat

dci Godsdien~t omtront hoar sari

J. IL Norgarb, OI(derln~q van Clan adharn.
158. Aan do Gemeont4 n wordo bij bet begn des jaars eon gespecifleoerd versing ~ o~rgeiezen van Jo
Inkomsten en Uitgaven der Gemeente van hot verloopen jaar.
J. IL Noigurb, Oudrrlini vu Clanu’illiam.

SOLI DEO GLORIA!
SLUITING NAAR BEPALING DER WET.

In hot vertrouwen dat wij met dit ONTWERP ter regeling dor werkzaamb eden nan dell wil on do
bohoefte der Hoog.-Eerwaarde Vergadering hebben voldaan en met do vurige bede dat hot dienen moge
tot bespoediging van hot work, noemen wij ons,
11 Hoog Eerwaardens dionstwiilige Denaren on Booeders,
J. H. NEETHLING, ~)
E. Z. J. riz BEER, ~
J. A. BUCE1NER,
3

CoiuJunie von Ordr.

VOORLOOPIG RAPPORT
A

VANDE

PERMANENTE COMMISSIE VAN REVISIE!
To worden voorgelegd aaii do Uoog-Eerw. Synodale Vergadering die staat
gehouden te worden in de inaand Ociober 1890.
. ~., —~.

Volgens bosluit der Iaatsto Synodo (~io Acta XVI der Vergadering, pag. 64) werden Boschrij
vingspunten Nos. 132, tot 135, en hot Versiag van ket Kerkehjk Kantoor over het Predikanten
Weduwen Ponds, naar uwe Commissie verwezen, ten fine van overweging en rapport, drie
maanden voor do bijeenkomst der Synode.
Daar do Commissie het Versiag van het Kerkolijk Kantoor en het Rapport over het
Predikanten Wed. Ponds, in do Synode van 1883 voorgelegd, waarnaar verwezen worcit in
Bescbrijvingspunt No. 132, niet heeft kunnen bekomen, zoo kan zij sleehts eon deel van do haar
opgedragene taak vervullen en legt nu het volgend Versiag over Beschrijvingspunten Nos. 108
en 142 van 1883 en Nos. 183 en 134 van 1886 aan IJwe Hoog Eerw. Vergadering vóór.
I. Punt No. 108 (1883), heeft ten doel zoodanige veranlering to maken in Art. 374 (mu
Art. 381.) dab elke weduwe wier overleden echtgenoot deolhebber van hot Fonds was, jaarlijks
eon toelaag van £84 trokken sal, zonder dat in aanmerking genomen wordt hot getal jaren
dat do deelhebber heoft gecontribueerd.
Daar dit voorstel eon ingrijpende verandering to woeg brengen sal in do beginselen waarop
do uitbetaling tot hiertoe is geschiod, on eenige verandering van dion aard behoort gogrond to
zijn op zogvuldigo borekeningen van deskundigen, gevoelt Uwe Commissie, met do gobrekkige
inliehting die zij voor zich heeft, goon vrijmoedigheid do aanname van dit voorstel aan
to bovelen.
II. Punt 142 (1883) luidt als volgt
“Ton eindo loden van hot Prodikanten Weduwen Ponds, die niet tot do Synodo bohooren,
in staat to stellen aan Art. IX, 4, c (na Art VII, 4, c) dor “Bepalingen en Aanbevelingen “to
voldoen, wordo hot den Actuarius opgodragen, bij hot herdrukkon der Wet, eon genoegzaam
gotal exemplaren van hot .Reglomont voor hot genoemdo Ponds afzonderlijk to doen drukken,
om door don Qurestor van dit Ponds aan zoodanige loden toegezonden to wordon.”
Uwo Commissie stelt voor dat hot volgende Artikel, na Art. 378, aan bet Reglement voor
dit Ponds worde toegovoogd, en dat Art. VII, 4, c, der “Bepalingen en Aanbevelingen” wordo
geroyeerd.
“Predikanton die niet meer onder deze Synode ressorteeren, behouden hun recht op dit
Ponds, mits zij zich houden aan do bepalingen van dit Reglemont, en hunne Acte van ordening
bij den Actuarius dozer Synode geregistroerd is.” (Zie Art. 376).
“Do Actuarius sal bij hot herdrukken der Wet, eon aantal exemplaren van dit Regelement
afzonderhjk doen drukken om door don Qu~stor van hot Ponds aan zoodanige deelhebbers to
worden toogezondon.”
IlL Punt No. 133.
“Is eon Predikant verplicht renten to betalen op zijn inlegpenningen tot het Prod. Wed.
Ponds, voor hot eorsto jaar na zijno bovestiging?”
Uwe Commissio stelt voor doze vraag to beantwoorden, als volgt :—
‘pArt. 374 verleent eon jaar gratie aan deelhebbers, derhalve kan er voor hot eerste jaar
geene rento worden geeischt.”
IV. Punt No. 134 luidt :—
“Art. 371 : 2 (mu Art 377 : 2) worde geschrapt.
Daar hot den Korkeraad vrij staat, behoeftigen gratis tot lidmaten aan to nemen, kan de
Commissie doze wetoverandering niet aanbevelen.
Hiermede vertrouwt uwe Commissie aan dit deel van hare taak, voor zoo ver haar zu1k~
mogelijk was, to hebben voldaan.
Do leden der Commissie,
GEORGE C. GTE,
CHR. P. J. MULLER,
G. P. MARAIS,
A. MOORREES,
A. D. LUCKHOPF.

RAPPORT
VAN DE

PERMANENTE COMMISSIE VAN REVISIE,
over de Be$c11rifvin~q~punten bzj ltaar inçjezonden

T.
Uwe Commissie heeft de versehillende voorstellen die bij haar ingediend zij n
overwogen, en legt hiermede het volgende advies aangaande die voorstellen aan Uwe
HoogEerw. Vergadering vóór.
Beschrqv~ngspunt No. I
Uwe Commiesie oordeelt Cat doze verandoring to ingrijpend is, on gevoolt dei’halvo geene vrijmoedig
heid haar aan do Vergadoring aan to bovelen.
Beschrijvingspunl No. 2
Uwe Commissie bevoolt aan dat doze bijvoeging duidelijkshaive in hot Wetboek worde
opgenomen.
Beschr’ijv~ngspunt No. 3
Daar deze verandering duidelijker sal Coon uitkomen dat men niot voor hot Sacrament des
Doops onz., maar wel voor do Registratio betaalti, on or hioromtrent dikwijls veel misverstand bij
ooze ledon govonden wordt, bovoolt zij do aannamo hiervan, aan.
Beschriiv’~ngspunt No. 4 :
Paar do titel van Canaidaat tot clem Heiligen Dionst, hoewol niet ale eon wetonschappelijke,
toch als eon kerkolijko graad kan boschouwd worden, acht Uwo Commissie doze verandering niet
noodzakolij k.
Beschrijvingspunt No. 5 :
Uwe Commissie is van govoelon dat Cit tor vorduidelijking kan wordon ingovoogd.
Bescihr’ijvingspunt No. 6 en 31
Daar or nog eonigo Predikanton zi,jn die onder deze bepaling vallen, beschouwt d Oomniissie
hot niot wensoholijk dat doze paragraaf wordo geroyeord.

Beschrijvingspunt No. 7
Daar do naam van hot officieel orgaan vorandord is, is hot noodig den tegenwoordigen naam
to gobraiken in Aanbevoling I.
BesohrijDingspunt No: 8
Bit voorstel bohoort, naar hot oordeol Uwor Commissio, nut bij hoar, maar bij do Synode,
woshalve zij aanbeveelt dat Uwo HoogEerw. Vergadering hot in behandoling nemen zal.

Beschrifvingspunt Wo. 9
Do Commissie beveelt aan dat Uwo HoogEerw. Vergadoring zich nitopreke omtrent hot boginsel
in Cit voorstol vervat, voordat Uwo Commissio advies uitbrengen kan omtrent do noodigo wets
verauderingen die do aanname daarvan tongevolgo hebbon zal.
Beschrijvingspunt No. 10
In plaats van dit Bescbrijvingspunt stolt Uwe Commissie voor in Art. 37 § 2 na het woord
Rings Comrn’issie in to voogen do woorden: “sckriftelijk van liaar verkiegen.”
Beschrijvinçjspunt No. 11
Ten eindo Voorziening to maken in hot bezwaar van don KaapstacIschen Ring, hove it Uwe Coin.
,njssie aan, dat bij Art. 40 govoogd worde: “ B~1 overlijden. van dem Rio gs-Scriba, b~j zi~jne tUdelijice
fworiglieid, of andere hindernissen orn ziju ambt be1ioorl~j/c waar to neme~i, benoemt zijprovisioneel sen

Iiarer loden oin in zijne ptaats te fungeeren.”
Beschr’ijvingspunt No. 12 :
Uwe Commissie beveelt deze verandering aan.
Beschrijvingspunt No. 13 (zie ook No. 52)
Ret oer~te gedeelto van Cit voorstel, nanieiijk dab do woorden: “uitqenomen—Zend~ng7cerk,” worden
geioyeerd, wardt insgelijks aanbevoleu.

U

Besc7U’~jvingspunt No. 14
Uwo Commissie stelt voor: dat in eon voetnoot bij Artikel 52 (1) gevoogd worde: “Onder do
Fe~stdagen is mode begrepon de Gedenkdag der Kerkhorvorming. (Zie Aanboveling V. c.)
Bescln’~jvingspun t No. 15
Met do gogevens die Uwo Commissio voor zich heoft, gevoelt zij zich niet beroid de aannamo van
dit voorstol aan to bovolen.
Beschrijvingspuntem .ZVos, 16 en 17
Uib vergelijking van do Acta van vroegore Synoden, en oudo Wetbooken, is der Commissie goblekon
dat onder prolcst moot verstaau worden: aanteokoning dat iemand in do mindorheid gestemd heeft,
met sehriftelijke opgaaf van rodenen. Wat dus in Bescbrijvingspunt 16 gevraagd wordt, is feito]ijk
reeds bij do Wot bepaald, en volgons deze opvatting van Art. 12 (20) is ook altoos gebandeld.
E~htor vindt Uwo Commissie hot niet wenschelijk aan afwezige leden der Vergadering hot recht toe
to staan schriftelijk hiinno redonen van protest in to dionon.

Besehriivingspunt No. 18
Dear vo]gons oordeel Uwer Cornmissio hot reeht van di~pensatie aan do Synodale Commissie
toegekend in Art. 78 (e) to algemeen i~, (zie Art. 60 § 2), beveolt zij de royeeriog van doze paragraaf
ann. Echter meent zij dat wegnns do bijzondero omstandigheden van zekere kleinere gemeouten, het
reeht van dispensatie aan do Synodale Commissie kan worden toegekend in hot speciale goval genoemd
in de voetnoot Art. 14 (13).
Besehrijvingspunt No. 19 (vergelijk ook No 73):
Hot bier voergestelde beveolt Uwe Commissie ann, inner geeft aan do hand do verandering op de
volgende wijzo to doen gosehieden :—
Bij Art. 276 wordo govoegd:
“Bij afwezigheid van den Voorzitter, of waar hij in de zaak betrokken is, zal do klacht worden
~ngedieed bij den Scriba des Rings, en doze bepaling zal ook van toepassing zijn op hot voorgesehre
vene in Artt. 271 v.v., 296 v.v., 301 en 328.
Beschrijvingspurtt No. 20
Dear hot der Commissie gebleken is da~ or in do praktijken der versehillende Ringen gobrok nan
~eustcmmigheid heerseht omtrent de wijze waarop do Voorzitter der Rings Oommissio wordt benoomd,
~veeIt zij dit, aan do goodkeuriug der Ver.~ad’-ring aan.

Besehri~jvsnyspunf No. 21.
Uwe Coinnaissie is van oordeol dat doze vormeordoring van do vragen in Art. 52 niot noodzake
lijk is.
Besehuijvingspuntem Nos. 22 en 30.
Do govallon in bet eorste dozer Besehrij vingspunten gonoomd worden gedekt door do woordon
deed, demissie on afzeUing in Art. 321, woshalve uwe Commissio de voorgestoldo vorandoring niot ban
r.aribevelon. En wat betreft Punt No. 30, heoft zij bezwaar em een gomoente vacant to doen vorkiaron,
render demissie van don Predikant.
Besohrijviugspunt No. 23.
Roewel uwo Commissie dit voorstel, zooals hot steat niet eanbovolen ban, meent zij dat nan do be
geerte van den inzender zal worden tegemoet gekomen, door in Art. 336 in to voogen na “ Vergadering,”
de woorden : “ of, indien ~ioodiy eene Specials VLrgadering doem bele~jgen, die naar bevind, ens.”
Beschrijvings No. 24.
Daar do ledon tot goon oonstommighoid omtrent dit pant konden gerakon, vorzoekt de Comniissie
dat do Vrgadering zich hierover uitspreken zal.

Bescltrijvingspunt No. 25.
Do Commissie beschouwt doze verandoring billijk on bovoolt haar ann, bi~aldion do staat van hot
Fends zuiks toolaat.
Beschrijv rngspunt 1\To 26.
Hot voorstel dor Zendingcommissio wordt aanbevolen, tenzij do Synodo besluiton mocht tot eon
g bode herziening van bet Reglemont op do Zendingkerk over to gaan.
Beschrijvingspunt I~7o. 27.
Dc Commissie ban deze verandering niet goedkeuren Oordeelt do Synode echtor dat hot bezwaar
mn don inzender van zoodani~en nerd is, dat daarin voorriening mont wordon gemaakt, dan geeft nj
em do hand in Art. 289, in pleats van “ laals~afgetredeu,” to lezon “ af~qetreden.”
Besci~i~jc ingspnnt No. 28.
D~ mervalt, als No. 27 net wordt naugenomen.

-~

ill

Besehr’~jvingspunt No. 29.
“ Huippred~kers” onder “ Predilcanlen” bogrepon ziju in Art.

Uwo Commissie is van gevoelen dat
251, enz.

Beschrijvingspun~ No. 32.
Na ondorzook is der Oommigsie gebloken dat de verwijzing naar Art. 39 niet foutief is. Zie Aeta
1842, pag. 208 en Wetboek van 1843 on vorvolgens.
Beschr~jv~ngspu~nt No. 33.
Do Commissie ziet bozwaar in do voorgestoldo verandoring, als govonde nan don Kerkeraad do
macht om hot getal Ou.derlingen to stollon buiten ale evonrodigheid tot dat dor Diakenon,
Beschrijv’~ngspunt No. 34.
Do aanname van dit voorstol, zal foitolijk in zich sluiten do aanstolling van eon niouw Kerkelijk
Hof, en is dus in strijd mob Seotie 6 dor Ordonnantie.
Beschr’ijvingspunt No. 35.
Ook op dit punt is hot der Commissio nieb gelukt tot eonstemmigheid to gorakon, waarom zij
hetzelvo aan do ovorwoging dor Vorgadering aanbovoolt.
BesehriJvingspunten Nos. 36 en 37,
Als goene Wotsverandoringon betreffondo bohooren zij niet bij doze Commissie thais.
Besehr~jvingspunt No. 38.
Dit voorstol betroft enkol do opnaine van eon besinit der Iaatste Vergadering, dat bij vorgissing is
uitgelaten, en wordt dna aanbevolen.
Beschr’~jvingspunt No. 39.
Do Commisojo han niot adviseeren dat hioraan worde voldaan.
Beschrijvingspunt No. 40.
Uwo Conimissio beschonwt dat do stichting eonor gemeento door do Ringacommissie, volgens do be
woorrding van Art. 45, slechts provisioneel is, totdat do offioieele bokrachtiging daarvan door den Ring,
volgens genoemd Artikel, is gesohied.

‘I.
PUNTEN DOOR DE VORIGE SYNODE NAAR HAAR VERWEZEN.
1. In do Aeta Synodi van 1876 pag. 581, komt eon voorstel voor, naar doze Commissio verwezen, Ia
houd~ndo eeno verkiaring van Art. 12 (16b). Dezo verkiaring echtor kan zij niot aanbevolen.
2. Bet voorstel der Reohtscommisssio insgelijks to vinden op pag. 581 van do Handelingon der Synode,
komt Uwo Commissio niet wonsohelijk voor. Ovoroenkomstig vroegere bosluiton der Synode (Zie Acta
viii, pag. 47 on xvi, pag. 20) is zij van oordool dat do namon van geconsureorden niet behooron go
noemd to wordon van don kansel, dan alloen in govallon van algehoele afsnijding van do gemeonte.

III’
1. Uwo Commissie wenscht ondor do aandacht der Vergadoring to brengon eon drukiout ingeslopon
in Art. 81; alwaar “ 12, 24” moot zijn” 12 : 24.”
2. Ook boreelt zij aan uniformitoit in hot nommeron der ondordeelen van verschjllendo Wetsarbike
len, en
3. Eindelijk heeft zij do Vergadering to wijzon op hot feit, dat Beschrijvingspnnton Nos. 72, 76,
86, 100, 11.5, 129, 137 en 142 die Wetsherziening betreffen, niet volgens do bepalingen van Art. £i4, aan
deze Cominissie zijn toegozonden.
Hiermede vertroewen wij aan do ens opgodrageno taak to hebben voldaan, en noomen ons met vor
schuldigdigden cerbied, van doze Lloog-Eerw. Vergadei in g
Do Dw. Dienaren,
CER. F. J. MULLER,
G. F. MARAIS,
A. MOORREES.

8u~fIementair Rap%ort van de Oommissie van Revisie over Beschri!
vin~°-s%’un ten naar haar verwezen.
~

Be volgende punten zijn near uwe Commissie verwezen :—
I. Verduidelijking van Art. 45 in den geest van het genonien besluit.
Hierop stelt zij de navolgende wijztging van Art. 45 voór.
“Goone nieuwe gemeente zal opgerieht worden,ten~ zi,i vooraf, op eene voor den Ringuoldoenclo
wijze, do som van m’iristens twee honderd pond sterling per ~iacir, tot salaris van eon loerciar, voor den
t~jd van vijf jarem, is gewasrborgd, em altos ~n verband met do stiehting, door den Ring zelven good
gekeurd is.
Do stichting is voltooid wanneer die gesehied ‘is door do Ringscoinmissie op lzst van den Ring.
II. Artikelen 169, 175, 176 en 173 worden in overeenstemming gebraoht.
Zij meont dat hot bezwaar sal worden wegg000men, door weglating van Art. 169, § 2.
111. Verduidelijking van Art. 363 (5) ten opziehto van het tarief per spoorweg.
Zij beschouwt dat do wet duidelijk gonoeg is, inaar indion een verdoro verkiaring noodig go
oordeelcl wordt, geoft zij aan do hand, dat bij Art. 363 5 eon voetnoot worde gopIaats~ van den
volgenden inhoud: “Do kosten zullen worden berekenct volgens veriminderd tarief door do Regeering
voor Predikantom en cifgevaardigden bepaald.”
IV. Voorts ziju naar hdar vorwezen Beschrijvingspunton: 89, 46, 30, 32, 3, 86, 103 en 69.
Van dose punteD zi~n 89, 32, en 3 ingetrokken, terwiji 103 reeds afgehandeld is.
Bosehrijvingspunt 30.—Daar eon gecensureerdo Predikant, na ontheffing van censuur niet
weder behooft gekozen to wordon om zitting te hobben in den Kerkeraad, zooals het geval is met
andere Kerkeraadsleden, kan zi) dit voorstel niet aanbevelen.
Besehrijvingspunt 46.—Uwo Commissie han do noodzakelijkheid eener verder e verandering
van Art. 45 (twoedo gedeolte), nLot iflZiefl.
Besehrijvingspunt 69.—lie Synodespreke zich hieromtrent uit.
V. Beschrijvingspunt 86 is iosgelijks naar uwo Oommissie verwezon met opdracht, “dat hot
Admissie Examon niet langor in tweo deelen gesplitst worde.”
Rioromtrent beveelt zij do volgende verandoringen nan :—
In Artikol 158 (1) worde “tien.” veranderd in “zeven..”
Voorts worde hat overige gedeelto van dit Attikel 158 (1) beginnende met do woorden” van
welke” tot ann het slot geroijeerd.
In Th8 (2) ~ 2 worden uitgelaton do woorden “daartoe benoemde.”
In do bepalingen omtrent hot Admissie Examon, Bepaling XXXVI, peg. 149, worden do
volgendo veranderingen gemaakt.
In (1) nit to laton do woorden : “van onderzoek.”
In (2) dezelfde uitlating.
In (5) ult to laten do woorden: “v~’tn beslissing.”
In (6) worde de eerste regel geroijeerd en in pleats daarvan gesteld :—
“Bij hot morideling dccl van het Examen. hondt do Coimmissie zich acm. do volgendo bepaUngem.”
Lit. (d) valle goheol wog.
Omtrent hot tweede gedeelte van Punt 86 kan uwo Commissie, zonder nadere opdracht dor
Synode niets aanbevelen.
Hiermede hebben wij do oer ons to noomon,
Van dezo Roog.Eerw. Vergadering,
Be Dienstwillige Dienaren,
CHAS. F. J. MULLER,
J. J. KOTZE,
0-. F. MARAIS,
0-. A. SCHOLTZ,
A. MOORREES.

EERSTE VERSLAG
VAN DE

COMMISSIE oV:E:E?.~ DE B’OIcrDSEI~r.
Uwo Commissie heeft do eer aan do Hoog-Eerwaarde Vergadering te rapporteeren dat zij
onder hare aandaoht heeft g~had:
1. Verslag van den Zaakgelastigdo met Bijiage A, zijnde korten staat van Iukomstea en
Uitgavon der versobillendo Fondsen nit bet Kerke~jk Kantoor geadministreerd.
2. Rapport van den Qurestor van bet Synodale Fonda.
3. Versiag van de Corn missie van bet Kerkeh~k Kantoor.
4 Rapport van den Qurestor van het Predihanten Weduwen Fonda, met Bijiagen.
5. Rapport van don Qurnstor van hot Predikanten Pensioeu Fonds, met vier Bijiagen.
6. Verslag van do Commissie voor Huip-behoevendo 0-emeenten, met Memoranda Book.
7. Besehrijvingspunton 28 en 123—138 van bet Ontwerp, (eon schrijven van Us. Barnberger,
rakende zijae jaarlijksohe bijdrage tot het Predikanten Weduwon Fonda), en eindelijk instructie
van do Hoog.Eerwaarde Vergadoring in zake do wenschelijkheid eener principale verandering in
do wijze waarop do Kerkgelden worden belegd en geadmiuistreerd.
Met betrekking tot het
SYNODALE PONDS,
bevindt uwe Commissie dat op 30ston Juni 1890, dit Fonda eon batig saldo had van £995 lOs. 9d,
waarvan £800 ala vaste depositurn in tbe ‘Union Bank.’ Op den istee October 1890, was bet
batig saldo £1004, us. lOd. waarvau £753 lOs. 8d. in do Union Bank opgesloten lag, en £251
is. 2d. in do Standard Bank was gedeponeerd.
Stellende do kosten der Synode op £3,000 mite zij niet langer dan vijf weken zitting houdt,
sal or na afloop haror verriohtingen en uitbetaling der kosten een “tokort” in do Synodale has zijri
van nagenoeg £1000.
:Na eene zoo nauwkeurig mogelijke berekening, gemaakt in ovorleg met den Zaakgelastigde,
sohijnt bet dat in October 1894, na storting der Ringsheffingen, bet batig saldo in do Synodale
Kas, ruim £3,000 zal bedragen d.w.z. zoo er geene g’ oDto buitengewnrie uitgaven zijn, en hot
Kerkelijk Kantoor niet moor dan £500 per jaar kost. Deze corn van £3,000 zoo genoegzaam zija
do koston eener Synode aisdan to bstrijken, to meer riog indien do Vergadering de aanbeveling
dor Commissie betroffendo verrninderde reiskosten, goedkeurt.
Ten einde do Inkomston der Synodale Kas to vermeorderen, do nitgaaf to verminderen—wat
zeer noodig is, met hot oog op do verschillende doelein~on waarvoor op dit Fonda gotrokken
wordt,—beveelt uwe Commissie aan (a) Dat de Exarnengeldou veer ‘t Admissie Examen tot £4 4s,
worden verhoogd. (b) Dat reisgelden per trein van loden van Vergaderingen, Commi~sien en
anderon die voor do verrich1~ing van K’rkelijk work afgevanrdigd ziju, berokend worden.
volgens paragraaf 25 van do regulation voor passagiers (Zie paragraaf 25 van het official Railway
Tariff Book.)
Ov(rgaande tot Beschrijvingspunten in verband met dit Fonda, adviseert uw~ Comrnissie—
(1). Dat govraagde approbatie (No. 126) worde gegeven;
(2.) Dat verzoek (No. 127) worde toegestaau;
(3). Dat No. 135 niet worde aangenomen.

2
PREDIKANTEN WEDUWEN FONDS.
Op den isbn October 1890 had dit Fonda eon bat~g saldo van £47,790 Os. lid., waarvan
£35,938 us. 8d. in do Union Bank opgesloten lag. Van de~il,978 us. 9d. door do lJnion Bank
uitbeta~ld, tegen 5s. per £, word £10,000 ala vaste depositum, met drie maandeu kennisgoving,
op de Standard Bank golegd tegen 3~- per cent.
Ret getsl deelhebbers is thans 132. Aan toolagen wordt nan 19 weduwen on eonige minder
jarige kinderen £407 2s. per kwartaal of £1,628 p. a. betsald.
Over Beschrijvingspufltefl Nos. 108 (1883), 142 (1883), 133 (1886), 134 (1886), is reeds
gerapporteerd door de Oommissie van Revisie. Punt 135 (1886) luidt aldus
In Art. 389, b,
worde na bet woord “jaar” govoegd: “tenzij hieromtrent door do Synodo of Synodale
Conimissie eene nadere overeenkonist getroffen zij.” Deze toevoeging worde goedgekeurd.
Ret verzoek van Do. Bamberger orn zijne jaarlijksohe bijdrage tot hot Predikanten Weduwcn
Ponds van £5 tot £3 verminderd to krijgea, worde door do H.E. Vergadering overwogen. Om~.
trent eon schrijven van Do. Turnbull, ondersteuning vragende nit dit Ponds voor dan 72jarigen Broeder Craig, spreekt uwe Commissie het als haar gevoelen nit dat zij do wenschelijkheid
van dezen ouden Brooder te huip to komen inziet, dooh niet adviseeron kan dat zoodanige hn~p
worde verleend op do wijze waarop govra~gd.
Nog wenseht de Commissie onder do aaudacht der Vergadering to brengon hot versoek van
don Quan~tor: om duidelijko uiteenzetting van do voorwaarden waarop zij die sulks verzuimcl bobhen bij hunne intredo in den dienst later doelhobbers kunnen worden. Hieromtrent wordt aan
bevolen dat het nan de Commissie van Revisie wordo opgedragen to onderzooken in hoevorro do
wetsartikelen rakende dit punt verduidofljking vereischon.
No. 123.—Pc aannamo van dit voorstol wordt aanbevolen.
No. 124.—Zie No. 123.
SYNODALE OPVOEDING-S PONDS.
Ret batig saldo van dit Fonda bedroeg op den isten October 1890, £200 9s. 6c1., waarvan
£172 17s. 2d. in do Union Bank was opgesloten, en £27 12s. 4d. op do Standard Bank gedeponeerd.
Pit F nds verkeert in geen blooiendon stoat. In bet jaar 1889-1890 ontvingen do Leerling
onderwijzers to Wellington en Robertson sleohts tweo-derdo der toolagen, do Suiperintondoat van
Otiderwij~, sh chts de beift van sijn Honor~rium. Ook wac men genoodzaakt de toelagen voor do
Normaal school van £5 tot £3 15o. per kwartaal to vorminderon.
‘len einde dit Foods to helpen, overwege deVergadering do wenseholijkheid van voor do too
kcmst gean Honorarium ann den Superintendent, maar sleehts do onvormijdolijko kosten door horn
en do overige leden der Commissie gemaakt, nittobetalen. Ook is het randzaam dat tot bij de
volgendo Synode ten minsto, do helft van do collecte, in do maand Januari van elk jaar, flu weer tut
dit Fonda tolug vallo.
Voor bet joar 1889-1890 heeft dit Ponds van het Normaalsohool Fonda £150 gekrogen als
restiutie van voorsehotton. Er schijnb do hoop to bestaan da~ men ook voor hot jaar 1890-1891
eon gelijk bedrag ontvingen sal. Worden do aanbevelingen der Commissie aangonomon, en gnat
men bovendien voorziohtig en spaarzaam met do uitgavou to werk, dan bostaat or kans hot Ponds
vrij van schuld to houden.
HULPBEFIOEVENDE GEMEENTEN FONDS.
Op den isten October 1890 stond hot batig saldo op £559 16s. lOd., waarvan £467 Os. lid. nog
in do Union Bank en £92 l5s. lid. op do Stand ~rd Bank was gedeponeord. 0-edurende do laatste
vier jaron is or over do £1,200 voor dit Fends geeollekteerd. Acht gemeenten hebbon ondorsteu
fling ontvangen ton bedrage van £700. Do vergadering wordb or nan herinnerd dat do jaarlijksche
collekte voor dit Ponds, volgens besinit dor Synodo van i886, nu in haar geheel moest worden
t~roggebracht tot hot Synodale Opvoedings Ponds, doch awe Commissio beveelt nan dat moergo
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noemde collekte, tot bij do volgende Synodo gelijkelijk worde verdeold tusochen bet Opvoedings
Fonds en hot Fonda voor Hulpbohoevonde gomeonten. Naar schatting van do laatste vier jaren
zou hot Fends op rninstons £150 (do helft dor collekte) jaarlijks kunnen rokenon. In vior jaren
zou dit £600 bedragen. Voegt men dit bij bet batig saldo van laten October 1890, dan ziet men
dat do Gommissie voor do volgendo vier jaren over ruim £1,100 ~al kunnen beschikken.
THEOLOG-ISOH SEMINARTE FONDS.
Pit Fonda heeft grooto bezorgdheid gebaard. Pooh, door speciale oollokten, door huip uit
do Trausvaa~, per Do. Van do Wall, toegezegd on verkregoo, is hot thans op beteren voet go~
bracht, Op don isten October 1890 bedroeg hot batig saldo £20,080 iSo. 41. Hiervan is
£15,823 3s. Gd. op do Westolijko Provinclo Bank aan do Paarl godeponeerd tegen 5 per cent. Van
isten December o.k. zal do rentokoers slechts 4~ Zija; op do Standard Bank is gedeponeerd £184
is. 8d., en op do Union Bank £23 lOs. 2d. Op eerste verband is belegd. do som vau £3,050.
Pan nog heoft do Paarlscho gemeonte £1,000, waarvoor zij renten botaalt tegen 6 per cent. Van
1 Jail 1890 word bet salaris der Professoren op hot vorig bedrag teruggebraoht.
Daar do zaakgelastigde onder do aanda&’t der Oommissie heeft gebracht dat wat uitzondo
ring bohoort te wezen regel is gewordon, en do grooto meerderhoid der studenten thans op aan~
deelon studeeren, boveelt do Commissio aan dat do Synode do aandoolhouders dringond verzoeke
voor do toekomst nan slechts bona fide bohooftige studenten sandeelon to verleenen daar andors
hot Fonda or door lijdon sal.
PREDIKANTEN PENSTOEN FUNDS.
Hot rapport van don Qu~ostor van dit Fonda worde ge~ezen: Op den 30ston Juni 1890 be
droeg hot batig saldo san kontanten do scm van £29,035 So. 4d., belegd in do Paarl Brand
Assurantie en Trust Maatschappij tegen 5 per cent., en £1,821 aan schuMbewijzen.
Met botrekking tot do Beschrijvingapunten in vorband met dit Fonda, logt do Commissiehet
volgendo san do Vergadering voor :—
(a) Punt No. 28.—De aannamo van dit voorstel kan niet aanbevolon worden, alvorens do a{aat
van bet Fonda nan do zorgvuldigo berekeningen van eenon deskundige is onderworpen
gewordon.
(b) No. 128. —Dit verzoek worde toegestaan.
(c) No. 129.—Met hot oog op do groote daling in do rentekoers, oordeelt uwa Commissie d ~t
do stoat van bet Fonds zulka niot toelaat.
(ci) No. 130.—Pit verzoek vorwijst do Oornmissie naar do Hoog-Eerw. Vergadoring.
(e) No 131.—Er is geon bozwaar mits do gemeonto Laingsburg aan do door do wet gesteide
voorwaarden voldoot.
(f) No. 132.—Dit punt is reeds naar eeno Commissio verwezea.
(g) No. 133.—Do Hoog Eerw. Vergadering oordeele over dit voorstel.
(h) No. 134.—Do gemeento Simonsetad v~aagt to yea1. Aau het verzoek wordo niet voldaan.
(i) No. 136.—Met hot oog op do daling in de rontekoers, oordeelt awe Comrnissie dat do tijd
nog niet is gekomen.
(1) No. 137.—Do we~ eischt geone boete. Opname in 4de kiasse wordt geadviseerd.
(k) No. 138.—Pit vorzoek, met den brief van Us. Sypkens daarmee in verband staande,
wordt aan do Vergadering ter ovorweging voorgeiegd.
BINNENLANDSCHE ZENDING PONDS.
Op den isten October 1890 bedroeg het batig saldo £298 9s. 7d. Hiervan was £199 16s. 211.
in do Union Bank, en £98 13s. Sd. in do Standard Bank.
Do schuld van £1,425 4s. lid. van dit Ponds is uitgellelgd. Van 1 Juli 1886 tot 80 Juni
1890 word do som van £1,624 l2s. 41. voor hot Groot “ Tekort” gecollecteerd. Daar or
steeds eon loopend “Tekort” is, doordien or moor wordt uitgegevon dan or inkomt, berame do
Synode middelen waardoor dit Fonda op cenen beteren voot kan worden gebracht.
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BUITENLANDSOFIE ZENDING FONDS.
Met dit Fonda is hot zeor gunstig gesteld. Op den iston October stoud hot batig saido op
£1,312 8s. id. Belangatelling in hot Buitenlandach Zendingwerk achijnt toe to nemen. Dit
blijkt onder anderen hierait dat voor hot hula van den Eerw. Hofmeijr door de kinderen is ~eco1lectoerd, £203 7s. 41., en voor Evangeliaten van 1888—1889 £160, van 1889—90. £467 6s.
is opgebracht.
BET ARCHIEF.
Do Synode drage hot aan do Commissie voor hot Kerkeiijk [Cantoor op zoo spoedig moge
lijk stappen te nemen ter veilige bewaring van het Archief.
KERKBODE.
Hot bedrag door do Kerkbode aan do Uitgovors, do hoeron Van do Sandt do Villiers en Co.
verschuldigd is van do som van £416 iSa. 51. tot op ongovoer £45 gebracht. Voigens overeon
komst met bovengenoemlo heeren getroffen, sullen zij achterstailigo subscription van ‘84, ‘85
en ‘86 invorderen totdat daarmede genoemde £416 iSa. 51. sal zijn ver~ffend; daarna chargee
ron zij hEt Syriodalo Fonda 25 per cent op ails do andere achteratalligo subscription die afgaan
sullen van do £250 door do Kerkbode aan hot Synodale Fonda verachuldigd.
Do heeren Van do Sandt do Villiers en Co. hadden met ultimo December hot work wilien
staken, doch daar men hot work niet elders boter on tegon eenen lageren prijs kon gedaan krij_
gen, hebben zij besloten voort to ganu.
D~wr or nog vole achterstailige inteokenaren ziju, verzoeken do uitgevers last of toestem
ming van do Synode om gerechteiiike stappen to nemen ter invordering van hot achterstalligo.
Uwe Conimissio beveelt aan dit gevraegde toestemming gegeven worde, met dion verstande
echter, dat do Kerk zich niet verantwoordoiijk houdt voor eenige kosten.
KERKELTJK KANTOOR.
Op oenen woek door don Zaakgelastigde zelven gegevon, geeft uwe Commisio aan do hand
dat hij twee borgen stelle van £500 elk voor do b~hoorlijke verautwoording dor golden door hem
ontvar~gefl.
Ziju verzoek om toekenning voor salons, do som van £500, waaronder sal zijn begrepen
£100 voor oenon geschikten kierk, alemede Huis- en Kantoorhuur, woncit ter gunstige overwe
ging aan do Vergadering voorgelogd.
Do zuivere opbrengst van do loden onser Kerk in de Kolonie, door middel van collecten,
voor al do Fondsen, gedurende vier jaren, bedraagt £24,843 us, lid. Hot getal loden op
86,000 schattende, zou dit gelijk staan met ongeveer Sc. 6d. per lid voor do vior jaron, of is.
4~d. per lid per jaar voor do seven Fondson, of 21~1. per lid per jaur voor elk Fonda (gemiddold).
Gedurende do vier jaren Th86—-1890 is voor do Fondsen, van uit hot Kerkolijk K~ntoor
geadministrE’0rd~ ontvangon do som van £29,802 lOs. 101.
Hiermede legt do Commissie haar oorsto Versiag voor do Hoog Eerwaarde Vorgadering, on
noemt zij zich, van do Hoog Eorwaarde Vergadering’.
Do Dienstwilligo Dienaren en Breeders,
J. A. 3OUBERT,
J. D. RETIEF,
J. C. TRUTER,
J. A. FOIJOHEE,
J. A. SMUTS,
J. A. BAM,
J. P. VAN HEERDEN.
P.S —Als Bijiago tot dit Versiag zendt uwe Commissie in korten staat van Inkometen en Uit
gaven van hot Synodale Fonds van 1 Jell 1886

30 Juni 1890.

BIJLAGEE
Korte .Slaat van Inkoms~en en Uitgjaven van Jiet Synodale Fond.s’ van ]~ Juli 1886—
30 Juni 1890.
I N K 0 M S T E N.
Heffingen
Vormen en Examina (leges)
Almanak
Honoraria
Beleeningen
Restitutie
Irdage
Overtrokken Balans
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1886-87.
1,572 4 7
99 12 2
7500
...

1,987 10 0
15 2 11
312 14 10
5 4
4,062

Totaal

9 10

1887-88.
1,090 5 4
111 9 7
7500
125 0 0
600 0 0

2,001 14 11

1888-89.
1,208 17 7
81 3 3
9394
140 0 0

1,523 10

..,

2

1889-90.
1,226 1 3
88 2 10
9146
165 0 0

1,570 8
£9,158

...

3

7
6

UITGAVEN.
Reis en Vacatiegelden (Synode)
Salarissen
Druk- en Bindwerk
Renten
Geld terugbetaald
Onvoorziene Uitgaven
Huurgelden
Overtrokken Balans
...
Examina (Kosten) ..,
Contributie tot P. P. Ponds ..
...

...

...

...

...

...

...
...

. .~

188 6-87.
2,912 16 10
345 16 8
68 14 0
30 18 7
400 0 0
266 2 6

...

22 18

34 4

4,047

1888-89.
135 3 2
474 18 4
11 9 0

1889-90.
40 9 8
477 0 0
12 4 3

783 ] 8
4 10 10

105 0 0
13 19 4

3

...

Totaal
Saldo op 30 Juni 1890

1887-88.
69 15 4
396 14 2
30 10 6
38 19 9
1,337 10 0
27 10 9
19 4 0

6 10

1,954 9

6

0

31

9

0

52

6

8

8 15

0

10 10

0

1,449

7

...

...

...

...

0

711

9 U

8,162 12 9
995 10 9
£9,158

3
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RAPPORT
VAN DE

COMMISSIE OVER DE ZENDING.
Uwe Commissio heeft voor zich gehad Rapport der Binnonlandsehe Zending Comm~ssio, flap~
port der Buitenlandseho Zonding Commissie, Rapport van do Cotamissie van toozioht ~vor do
opleiding van Zenchlingen.
Rapport van do Comniissie tot hot godsdionst onderwijzors examen.
Opgaaf van Zaakge~astigde van hot jaarlijks voor do Zonding in elke gemeente gecolleotoorde,
en beschrijvingspunton Nos. 67 on 93—104 van hey ontworp.
Wat uwe Cornmissio in hot rapport der Binnenlandseho Zending Commissie getroffen heeft, is
o.a. het volgende
(a) Pat hot aantal Zonding Gemeenten ouder haar opzicht sedert do laatsto sitting dor Synocle,
met vijf is vormoordord, waarvan twoo nieuwe, on drie, die van drie andero Korkgeuootsehappen
san onze Kerk zijn overgemaakt. Pit Iaatste is van belang en kornt ons voor oone vingorwijzing to
zijn, dat onzo Kerk zich voor grootere verantwoordelijkheid ten opziohte van do gekiourdon bianen
hare greuzon moot goreodmakon. Zij inoet die voraatwoordelijkheid geloovig on blijmoedig op zich
nemen. Verhlijdend is hot to vernemen dat onze rogering, do Zending Commissie goodgunstig van
do betaling van transportgeldon der overmaking van do drie genoemde Gemeente eigendommen
heeft outsiagen.
Do niouwe werkkring door bemiddeling van den Eerw. Tesko to Kimberley, is voor ooze Zen..
ding van hot grootste belting; veel heeft zij reeds er door verloren, dat hot work aldatir niot 20 jaren
geledon is begonnen.
Eon andor seer belangrijk work in hot rapport genoemd is dat aan den Zeebreker, dat met veel
zegon door den Eorw. Dreyer gedaan wordt. Van Pu Toitspan worcit hieromtrent medogedeelci
dat verschoidone blankon die van daar zijn teruggokeerd, gotuigen dat do Evangelie prodiking go.
durendo hun gevangensohap, hun tot blijvenden zegon is geweest.
Wij gelovon dat hot boekje, “Ret Zondingwerk der N. G. Kerk in Zuid Afrika,” voor do nitgave waarvan wij de Commissie danken, veol or too sal bijdragen om do kennis en belangstelling in
do Zending des to moor to doen toenomon.
Do statistioko opgaven, waaruit hot blijkt dat ooze Kerk aan ongeveor 26,000 kleurlingon
bianen hare greezen hot Evangelie verkondigt, is zeker seer bemoedigend, doch hot strekt ons tevens
tot oorzaak van do diopsto vorootmoediging, wanneor het verder bijkt, dat, hoowol andere Kerk
genootschappon eon veel grootor getal van 214,300 bearbeiden, or nog ongevoer 650,000 onbearbeid
bHj von
Wel mogen wij uitroepen, “Prtjs den Hoer!” bij bet vernemen dat do schuld van £1,425, die
bij do zitting der vorige Synodo op do kas rustte, niet alleen gedelgd, maar dat or, na al do loopendo
uitgavon voor hot afgeloopen jaar bestreden to hebbon, nog een batig saldo van £179 14s. 4d. is.
Ren duidelijk bewijs, dat do (Jommissie door do Synode benoemd em to collecteeren baar work loffelijk
hoeft gedaan, en dat onze Gemeenten wa0000r do zaak haar duidelijk voorgesteld wordt, geonszins
zoo onwillig zijn om voor do Zending to goven, als dikwerf van haar gezegd wordt.
Wat hot verdeelen van hot geld onder do versehillendo werkkringen botreft ziet uwo Commissie
niot in hoo hot ondor do omstandigheid beter had kunnen worden godaan. En tech blijkt hot, dat
do gewono inkomsten gedurendo do Iaatste drie jaren veol minder zijn gewoest dan do gewone
uitgavon, zijndo do inkomsten slechts £850 tegenover cone uitgaaf van ongoveer £1,000 per jaar.
Plannon moeton derhalvo door do Synodo beraamd worden, em to vookotnen, dat or weder eon
tekort in do kas sat plaasvindon.
Uwo Commissie wonseht hieromtrent hot volgende aan do hand to geven :—
(1) Dat do Vrouwen Zendingvereoniging onlangs tot stand gebragt, en die reeds in don korten
tijd van haar bestaan, do beido Zending Commission tot grooto huip is gewees~, met kracht in iectere
gomeente ouzer Kerk moot worden aaubevolcn en uitgebreid.
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(2) Dat cm do algemecrie belangstelling en medewerking in do Zending, in al do Gemecnte~
op to wekkon, stelt do (‘ommissie voor dat besohrijvingspnnt 67 van den Kerkerand van WTe1iin~ton
wordo aangenomeu. Conferenti~n ais die waarvan in dit beschriivingsrunt spreke is, lebben eeds
reel zegen gesticht en z~l1en ongetwi~feld nog veel bijdragen tot bevordering van do ~endino zaak.
(3) Uwe Commissio wil do aandaeht d~r Synodo bepsien Nj hetgeea blijkt uit do Str~’istieke
cpgaven van don Za~ikgelastigdo dat, hoowel versclioidone Gemeentee gerogeld mime bijdmanen
cpzcnden, or niet weinigen zijn die do jearlijksche collecten, door do Synoclo bepaald, niet gere~eld
opzenden, torwiji die van sommige Gerneen ten uitorst goring zijn, zelfe tot 4s~ per jaar. Dit m~ent
uwe Commissie e’Jns redo to zija ivaarom hot met do kas niet beter gestold i~. Ok bHjkt bet,
dat sominige Gemeenten wel groote sommen uit do kas voor hot zendiugewerk in hair midd a oat
valgen, dccli betrekkelijk weinig er in etortin,
(4) Met betrekking tot Nos. 96, 97, 98, en 99 van het Ontwerp, stolt awe Commisejo
voor, dit de Binn~n1andscbe Zonding wordo bebartigi, zoo ale tot hierboe, do~r erne Syn dale
Zending Commis~ie.—De Seorotaris wasrvari eohter Algemoesie Zendiog Inspector zijn zal, met
aubeommissien in plants van Inspectoron door do versehillende Ringen benoemd, wordende do wets
artikelen, die op Rings laspeotoren betrokking h~bben, near gelang gewijzigd if gcchr~pf-.
I-let work van den Algemeenon Inspector ral zijn, orn do ver~ohiHeude Zendingswerkkringen
onzer Kerk to bezoeken, bij al do Gemeenten belangstelling in do Zendingzaak op to wekken
en hot Zenclingwerk in bet, aigemeen te beiiartigen. Hij sal nit do Zendingkas do mom van £100
per jaar ontvangen, ten eindo hem in stint to otollen, zich do diensten van eon hulpprediker to
rcrschnffon, zoodat hij ton minste 4 maanden in hot joar, bepaald met dit work bozig kan ~
Pair do Ringsinspectoron door eanueming van het voorstel wegvallen, worden or omtrent
£150 jaar]ijks bespaard, dear or volgens Art. 289 ann elk zoodanig Inspector, do som van £15
worde toegekend.
Ret wordt ann do Subzendiog~eommissien in de Ringen opgedragen, do noodige maatregeleu
te nomen, om do Zendingswerkzaamheden in do versehillende gemeonten zoo veel mogolijic en ver
band met do Nederduitseho Gereformeorde Zoading Koric to brengen, ton oindo do eeuheid to be
vorderen.
Uwe Commissie cleft voor dat aen bet verzoek van ole Zencling-eommissio met betrekking tot
Art. 224 en 227 wordo voldaan. Ale ook dat de verandering door de Commissio voorgesteld in
Art. 214 en 216 worde gemaakt.
J3esohrijvingspnnt 103 van bet Ontwerp wordo aengonomen.
Nog wensoht nwe Commissie de aandaoht der Synode to bepalen bij hot belangrijk werk, dat
em onlangs to Robbeneiland begonnen is, alwaar do Eerw. Dryer ook hot Evangelio verkondigt.
Als cok bij dat wit er to Beaconsfield man do armere blankon geclaan wordt door eenige zusters,
die door do vrouwen zendingvereoaiging ondorsteund worden
Beschrijviugspunt 100. Wordt besohrijviugspunt 67 door do vergadering aaugenomen, dan
wordt do vrang in oil beschrijvingspunt beautwoord.

RAPPORT
VANDE

BUITENLANDSCHE ZEND~NG COMM~SS1E
Pit Rapport spreekt voor zichzelf en behoeft goon commentaar. Do Commissie en do Zou~
delirigen met do ~vangeliston onder hun toezicht, hebben goedgewerkt, en do Reeve heelt
gozegend. Er is eon batig saldo in kas van £1,350 6~. id., hotgeen eohter toe to schrijven is ann
do teroghetaling van do leening door do Binnenlandsehe Zendingeommissie.
P0 gezegonde overkomst van den Br. Zondeling, Eerw. S. Hofuneyr, hoeft ouder do biding
des Heeren, nan do Buiteniandsoho Zencling eon grooten stoot gegoven.
Verblijdend is hot to vernemozi hoe veel or reeds door do Kinderzending gedaan worth. Do
Synodo drage hot den Predikanten en Afgovaardigden ouderlingon op, do kinderen in human
respective gomeenten tot hot deelnemen ann do Kinderzending dringend op to wekken.
Pat do dour voor hot Evangelie in Banyailand al wijder en wijdor geopond worth, is eon oor
zonk van grooto vrougdo, maar raar mate hot work zich uitbreidt, worth oak do behoefte ann meer
gold en arbeiders dos to grootor.
Tot het verkrijgon van fondson om in doze behoefto te voorziou, stelt uwe Commissio voor:
“Do Synode bosohouwe hot plan van zending busjes in do huizen abs een van do meest dooltreffondo
middolen tot hot verkrijgon van do noodigo fondson voor do zonding.”
Do Commissio stelt voor, dat do Synode do Zending Commissie, op h%ar verzook. bovele,
het work alwaar zij sulks noodig acht, on do fan loon hot toelaton, zonder vorwiji nit to breiden.
Hot getal dor Evangolisten is sedert do laatsto Synode, aaramerkelijk vermoerderd, en do
bahoefto ann moor Evangolisten wordt steeds grootor. Uwo Commissie stelt derhalvo voor,
“Pat daar do behoofte nan naturollen Evangelisten zeor groot is, en do kosten verbonden aau
hot oprigten van oene eigeno Opleidings School, voor zoodanige Evangeliston to groat zouden
zijn, do Synodo het ann do Bnitenlandsche Zending Commissio op Irage indion mogelijk
schikkingon to treffon met hot bestuur van do Opleiding School to Morija, in Basatolaud, om
ouze Evangoliston vooroerst aldaar to lati-n opbeiden.
Zeor bovredigond is hot to zion, dat do Kerk in hare verwaehting, dat Do. Helm d°
regto man op do regte plaats is, niot tebeurgosteld is.
Volgons hot Rapport getuigt hot work to Pilaansbergen van groote dogelijkheid zoodat hot,
zelfo in do afwezighoid. van Ps. Gonin en ziju huisgezin voor moor dan eon j~ar, haast niet

achteruit is gegaan.
Hot blijkt dat do Zendiugcommissio seer gelakkig is gewoest in hot verkrijgen van do
diensten van don Eexw, Beijer, die thans to Itloculi eonjgezegend work doet, dat zich sod uitbreidt.
Do koning sehijnt reeds moor dan half voor hot Evangelio gewonnen to ziju; hij heeft reeds eon
nionwe kerk laten bouwen, en is den zendeling seer genegon en behulpzaam.
M~.mEsI~uAAI4.—Van hier goon volledig rapport. Er wordt echter gewag gemaakt van
grooten zogea drie jaron gebeden gonoten.
KORANNAIL&ND.—HOt werk van den Brooder SchrSder gaat nog steeds gozegend voort. Hier
zoowel als to Moculi is or groote behoefte ann eon tweedon blauken Zeudeling. Moge in doze
behoeften spoedig voorziening gemaakt worden.
Do Synode richte eon broederlijk schrijven ann do Zendelingen en hunne helpers in hot
buitenland, hen van hare bolangstelling in en waardeoring van bun work verzekerende.
Uwe Commissie wil do aandacht der Hoog-E~rw. Synode bepalen bij de kleino salariosen
derZendelingen met hot oog op cone naogelijke vermetrdering er van.

Rapport van de Commissie van Toezicht
over de Opleiding van Zende1ingen~
Uwe Commissie wenscht andermoal to wijzen op hot besluit, ter vorige Synodalo Vergadering
gebouden met betrekking tot het ondersteunen der Opleidingschool to Wellington en dat aldus
luidt :—“ Terwiji de Synode met dankbaarbeid erkent hetgeen door het bestuur van do Opleiding..
school to ‘Wellington nan do oplciding van zendelingen en godsdienst ondorwijzers in dienst van onze
Kerk is gedaan, en hare waardering wenscht nit te spreken van do belangstelling en mildadigheid
van do gemeente Wellington in de zaak der opvoeding, zoo wenseht zij do gemeen ten der Kerlc op te
wekken bet werk, dat aldaar ‘voor do Kerk gedaan wordt, te helpen ondersteunen door bare gebeden
en giften.”
Net blijkt dat or eene groote behoefte bestaat om onvermogende jonge menschen, die hunne
studien nan deze inrichting wonschen te voltooien to ondersteunen. lJwe Commissie stelt derhalve voor,
dat, hehalve do voorziening gemaakt in Art. 205, er bij elke zending conferentio eon kollekto voor dit
dod gehouclen zal worden.
Daar bet uit hot rapport blijkt dat or aan do Opleidingsohool to Wellington cone degelijke
voorziening is gernaakt voor do opleiding van zendelingen, zoo han uwo Commissie do aauname van
het beschrijvingspunt 101 niet aanbevelen.

Rapport van de Cbrninissietotljet Godsclienst Onc1erw~jzers

Rxarneiz.
Uwe Commissie beveelt nan dat hct voorstel met botrekking tot hot Elernentaire Onder
wijeers Exainen voor diegenon die zich voor hot Godsdienst Oaderwijzers Examen anabieden
worde aangenornon, behalve in bijzoudere gevallen, zooals b~sehreven in Art. 93 van bet Ont
werp, welk besehrij~ingspunt uwe Commissie alzoo gewijzijd, dat in plaats van “Ring” “Corn.
missie tot hot God~dienst Onderwijzers Exarnen” wordo gonoemd, voorstelt.
OPGAAF VAN DEN ZAAKGELASTIGDE.
~Jen neme in aeht dat do statistieke opgaven geenszins eon volledig rapport zijn van wat or in
de respectievo gemeonten aan do Biunenlandscho Zending gedaan wordt, daar or in verscheidcne
gemeenton veel ann plaatselijke Zencling gednan wordt waarvau do Zaakgelastigde geen kennis
drasgt. Stappon dionen derhalve genomen to worden om eon moor volledigo statistiek to verkrijgen.
Beschrijvingspunt 104. Uwe Comrnissio acht hot van uiterst b~lang dat do Synode zorge, dat
de Kerk op do Groote Zending Oonventie, di o staat gehouden to worden in do Vereenigdo Staten,
vertegenwoordigd wordo.

Rapport van c/c Gommissie van de Zendin~ onder Israel.
Dit rapport heeft uwe Commissio flog niet in handen kunnen ktiigon.
Hiermode meent uwo Commissio aan do haar opgedragon taak to hobben voidnan, en noemen
wij one met hoogachtiug.
U bog Eerwaardens Dienstwillige Dienaren,

Kaapstad, 29 October 1890.

C. RABIE,
GliO. MURRAY,
P. DU TOIT,
J. T. KRIEL,
H. J. JOUBERT,
J. J. VAN DER MERWE
A. P. KRIEL, Sec.

RAPPORT
PER BINNENLANDSCHE ZENDINGCOMMISSIE INGEDIEND TER SYNODALE VERGAD~RING IN RET
JAAR 1890.

TJwe Commissie heeft do oer te rapporteeron:
Pat zij sedert do iaatste Zitting der Hoog-Eerw. Synod.e
op do gewono wijzo heeft mogeu voortarbeidon, met ~éne
uitzondering, op nile plaatsen, waar or vroeger onder haar
toezicht Binnonlandsoh Zendingwerk word ye rricht.

‘~‘

MIDDELIJK, d.w.z. door ondersteuning van ht-t werk
van den plaatsolijken Kerkeraad is zij voortgegaan to
arboiden to IViontagu, Fransehe Hook, ~imonsstad, Kalk
baai, Palmietrivier, Porterville, Prins Albort en Yilliorsdorp,
en
ONMIDDELIJK door ondorsteuning on toezicht to
George, Beaufort West, Elandskloof, Middelburg, Zuur
braak, Wellington, Wijnberg, Cores, Graaff-Reinet en
Boaconsfield.
Zij is gonoodzaakt goweest do bijdrage, vroeger voor hot
werk to Aberdeen verleend, tijdel’~jk terug te trekken, daar
do plaatseiijke Kerkeraad geen arbeider had om do Zen
dinggemeonto to dionon. Zij heeft zich echter bereid
verklaard do bijdragowederom to geven,zoodraeen arbeider
in dienst treedt.
Be Eerw. hoer F. J. Oohse, die als Zendeliug to Beaconsfield heeft gearbeid, heeft zijne botrekking aldaar en
tevens zijn ambt als Zendeling der Nederduitsche 0-ereformeerde Kerk neêrgelegd, omdat naar zijue beschouwing
do Kinderdoop omb’ijbelsch is. Tot hiertoe is do vacature
door zijn vertrek ontstaan nog niet aangevuld. Bit is
grootendeels to wijten aan do tijdelijke staking van hot
werk in do Biamantmijnen aldaar, waardoor vole leden dier
gomeente zonder verdienste zijn geraakt. Pie gemeento
heeft echter eono bloeiende school, hare schuld is afbetaald,
zij hooft onlangs haar korkgebouw gorepareerd, zij bezit
eone nette pastorie en hoopt spoedig weer haar eigeu leeraar
to hebben.
Be Eerw. hoer P. J. H. Ruijtenbeek, die in verband
met ouze Kerk eerst als Godsdienstonderwijzer, en later als
Zendeling heeft gearbeid, hoeft in het vorig jaar wogens
krankheid en ouderdom zijne bediening neêrgelegd en
van uwo commissie ontslag bekomen. Do Eerw. heer B.
Pienaar is zijn opvolger in do bloeijende Zendinggemeente
nan den Wijnberg geworden.
Uwe Commissie heeft in do afgeloopene vier jaren, in
overeenstomming met Art, 214 on 215 ouzer Kerkelijke
Wetten, tot Zendelingen dor Nederduitecho Gereformeerde
Kerk bevorderd en met behuip van eenige ringen tot do

bediening dei~ Heilige Sacrainenten geordeud de B.B~ P~
W. J. van Ziji, C-. Schonken, S. Cilliers en J. Knobel.
Hot is uwe Commissie aangPnaam u to kunnen mede
deelen, dat zij, niet tegenstaaude do vele hiuderpalen, die
haar in den weg stonden, het werk zoodanig heeft mogen
uitbreiden, dat het aalltal Zendinggemeenteu, die onder
haar bestuur staau, met vijf is vermeerderd. rpwee van
dozen, ni. die to Kimberley en Calvinia ziju nienwe werk
kringen, terwiji de overige drie, nL de Ebenezer gemeente
in do Kaapstad, de gemeente te Zoar in het district
Ladismith, en die te Ebenezer aan do Olifants Rivier
gelegen, van andere Kerkgeriootschappen overgenomen
zijn. Hot ontstaan en do stichtiug van de Zending
gemeente to Kimberley is grooteudoels to danken aan den
arbeid van don Eerw. heer P. Teske, die op verzoek uwer
Commissie eon tijdlang aldaar heeft gearbeid. Zij heeft
haar eigen kerkgebouw, dat bijna afbetarld is, en is flu
onder bearboiding van den Eerw. heer F. Schonkon. Be
Zendinggemeente to Calvinia heeft eerst den hr. Robert
Blake tot arbeider gehad, zij wordt nu door hr. P. Vos
bearbeid terwijl de plaatselijke leeraar haar do Sacra
menten bedient. Be Ebenezer gemeente in de Kaapstad,
die haar kerkgebouw in de Rosestra~t heeft, is eene mdc
pendente geweest en werd op verzoek vau haren Kerke
rand door uwe Commissie opgeuomeu op voorwaarde, dat
zij zeif voor do uitgaven, ann do bearbeiding harer leden
verbonden, betale. Zij heeft tot Ieeraar den Eerw. heer
T. Dreyer, die ook veer eeno geringe bezoldiging uit des
lands kas aan gevangenen aan hot Breekwater het woord
Gods verkondigt. Op verzoek uwer Commissie heeft het
Koloniaal Gouvernement denzelfden Eerw. heer Preyer, op
den isten September, ji. aangesteld tot Zielzorger van do
loden (Visiting Chaplain) der Ned. Geref. Kerk op Robben
eiland en betaalt hem daarvoor do soin van Vijftig Pond
sterling per jaar.
Be Zendingstatie Zoar heeft uwe
Commissie van bet Berlijnsch Zendinggenootschap overge
nomen, en die te Ebellozer ann de Olifants Rivier vau het
Rhijnsche Zen dinggenootschap. Beide deze statiën zijn
nu met al do daarop staa~de gebouwen op uwe Commissie
getransporteerd ten behoevo van de respectieve bewoners.
Zij hobben uwe Oommissio, behalve kleine uitgaven nan do
overmaking verbonden, niets gekost, zelfs van de betaling
der transportgelden werd uwe Commissie goedgunstig door
do regoering ontslagen.
Voor verdere informatie aangaande de wijze, waarop or
in do werk-kringen, die onderstenning nit do Binnen

landsche Zendingkas geneten, gearbeid wordt, verwijzen
wij de leden dozer H.Eorw. Vergadering naar bet
pamphletje, getiteld : “Ben overzieht over 1ie~ Zendingwerk
der Ned. Geref Keric in Zuid Afrilca,” dat wij hun aan
bieden. Daarin vinden zij ook eene beschrijvrng van vele
andero Binneni. Zendinggemeenten en kleinor work
kriugon in verband met onze Kerk. Sedert het schrijven
van dat pamphletje tegen hot midden van het vorig Jaar
zvn or echtor op soinmige plaatsen belangrijke verande
ringen in hot Zendingwerk ontstaan. Zoo, bij voorbeeld,
werd er to 0-oudinie, alwaar er in het vorig jaar flog geon
enkol lidmaat uit do kleurlingen was, in hot begin van dit
jaar oone Zendinggemeonte gesticht, die flu reeds moor
dan veertig loden telt.
Uit de nevensgaande statistieke opgaven hlijkt dat
er in de vijftien Zendinggemeenten, die onmiddelijk onder
het bestuui’ van awe Commissie staan, in de afgeloopen
vier jaren d.w.z. van den isten Juli 1886 tot den lsten Juli
1890, 1,713 gedoopt, 1,121 tot lidmaten aangonornen, en
478 paren in hot hnwelijk bevostigd werden; dat die
gemeenten to samen 11,462 zielen on 4,250 leden tellen;
dat 1,949 van dio lieden ann het avondm~a1 deelnemen;
dat do weekscholen door 1,862 en do Zondagscholen door
1,723 leerlingon bezocht worden; en dat die gemoenten in
hot afgeloopen jaar £2,712 voor hare G-odsdienstige
belangen hebben bijeengebracht.
in do acht werk-kringen, waar nwe Commissie met eene
bijdrage nit de Zendingskas het Zendingwerk van don Ker
koraad ondersteunt,komen er,benevens oen aantal verarmde
blankon, ruim 2,200 kleurlingen onder bearbeiding.
Er zijn derhalve bijna 14,000 kleurlingen, die in do
work-kringen, door uwe Commissie onder~teund, van eene
geregelde Evaugelie- bodiening voordeel kunnen trekken.
Voogon wij bij dit getal de 12,000 klearlingen, die langs
andere wegen door leeraren en loden onzer Kerk bearbeid
worden, dan vinden wij, dat door onze Kerk aan 26,000
van do onder ons wonende kleurlingen hot Evangelie
wordt verkondigd.
Ziju do opgavon in hot “Official Handbook,” in 1886 op
last der rogooring uitgegeven, jnist, dan woonden or in dat
jaar binnen de perken onzor Kolonie ruim 900,000 kleur
lingen. Indien dat aantal sedert dien tijd niot toegeriomen
is (hot geen editor zeer onwaarschijnlijk is) dan wonen or
in ons midden 874,000 kleurlingen, nan wie wij als Kerk do
blijde boodsehap niet brengen. Uit statistieke opgaven,
verleden mar door den Kolonialen Secretaris vorkregen,
blijkt hot echter, dat or door andere Christelijke Kerken
214,300 kiourlingen worden bearbeid, zoodat or toch ruim
240,000 bruine menschen in ons land zijn, die wel hot
Evangelie hooren; maar dan zijn or nog 660,000 rondom
do Kerken en woningen van Christenbelijders die zeggen
mogen: Er is niemand, die zich over onzo zielen ontformt.
Met dankbaarheid tegenover den Hoer mogen wij ter
uwer kennisse brengen, dat do schuld van £1,425 welke er
tijdens de zitting der vorige Synode op do kas der Bin
nenlandsohe Zending rustte, nu afbetaald is.
Uwe Corn
missie heeft voorts voor do gewone uitgaven aan haar werk
verbonden kunnen betalen, en toch is or nu e~n batig saldo
van £179 14s. 4d. in de kas. flat de schuld afbetaald en
niet grooter geworden is, is to dankon non do inzamoling,
gedaan door do Commissie, die op last der Synode voor do
delging der schuld heel t gecollocteerd.

Do gewone uitgaven uwor Commissie zijn nu :~
a. Ann bijdragen tot ondersteuning van ‘t Zending work
To George
£137 10 0 per jaar.
Boaufort West
100 0 0
Elands Kloof
100 0 0
80 0 0
,, Middelburg
80 0 0
,, Zunrbraak
(sloohts
,, Wellington
als destaat der kas
hot toelaat)
25 0 0
Wijnberg
25 0 0
,, Cores
30 0 0
Gruaff-Reinet
30 0 0
Kimborley
35 0 0
Montagu
48 0 0
Pransehe Hook
20 0 0
Simonsstad
18 0 0
Kalkbaai
30 0 0
Palmiet Rivier
40 0 0
Portorville
15 0 0
Prins Albor~
30 0 0
Villiersdorp
30 0 0
£873 10 0
b. Voor prernia op Levens Assurantie van
Eerw. J. P. Rossouw £10 0 0 per Jaar.
A. Weich
10 0 0
J. C. Pauw
10 0 0
P. Teske
10 0 0
D. Reinecke
6 0 0
P. van Ziji
5 0 0
51 0 0
e. Bijdrage tot hot Synodale Ponds
15 0 0
...

...
...

...

...

..

...

£939 10 0
Voegen wij hierbij de reiskosten van Rings Zending
Inspectoren en andere kleine uitgaven, dan blijkt hot, dat
tiwe Cotnmissie omtrent £1,000 per mar noodig hoeft om
hot work to kunnen voortzetten, en zal zij de noodige uit
breiding ann het work geven, dan heeft zij veel moor dan
dit bedrag noodig.
Do gemiddelde opbrengst van do gewone collecten
giften, legaten enz. voor doze zaak is in de afgeloopen
3 jaren slechts circa £850 per jaar geweest.
Indien dus
do bijdragen voor dezen tak der Zending hot grooter
worden, zal uwe Commissie haar work niet kunnen nit
breiden, en zal er spoedig wedor oen te kort zijn.
In hot afgeloopon jaar d.w.z. van 1 Juli 1889 tot 30
Juni 1~390 is voor do Binnonlandsohe Zending in de
respective Ringen ontvangen en uitbetaald als volgt
In den Ring,
Outvangen.

Van Kaapstad
,,
Tulbagh
,,
Swellendam
,,
Graaff-Rejnett
,,
Albanie
,,
Beaufort West
,,
George
,,
Burgersdorp
,,
Paarl
,,
Colesberg

...

...
...

...
.

...
...

...

...

£197
120
133
51
65
80
57
39
105
48

17 8
1 3
15 6
12 2
1 5
11 3
1 0
18 3
5 5
15 3

Uitbetaald.

£133 0
136 8
175 12
41 5

0
0
4
0

100•••0
155 0

0
0

0
5

0
0
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~~rij kunnen niet nalaten, in dit rapport onze hooge
waardeering van de diensten aan de Binnenlandsehe
Zending door de Opleidingschool te ~Tellington bewezen,
nit te spreken. Die nuttige Iarichting heeft geschikte
arbeiders geleverd voor versclioidene plaatsen, die zonder
de hulp van daar geheel onbearbeid gebleven, of slechts op
zeer gebrekkige wijze van genaderniddelen voorzien zouden
zijn.
Be hooggeaehte prodikant van Wellington, die
ouder Gods zegen met zoo veel bekwaamheid, ijver, en
zelfopofferende liefde deze doeltreffende en voor onze
Kerk zoo ommisbare Jnriehtiag heeft tot stand gebracht
en in stand houdt, verdiont den dank en de hartelijko
ondersteuning onzer Kork, voor hetgeen hij in dezen
voor de bolangen der zending doot.
Uwe Commissie hoeft met dankbaarheid vernomen, dat
de Studenten Zending Voreeniging te Stollenbosch nog
voortgaat om vlijtig voor do uitbreiding van Gods Koning
ri~k to arbeiden, on dat eon Vrouwon Zonding-bond on] angs
outstaan, reeds vole loden telt en veel doet om belang
stelluig in do Zending to wokkon. Doze bond ondersteunt,
benevons eonig Buitonlandsoh Zendingwerk, ook hot
belangrijk work, dat door eonigo zustors op do diamant
velden ondor do verwaarloosden. wordt verricht.
Van harto vertrouwen wij, dat doze H. Eerw. Verga
dering met hot oog op hot groot aantal heidonen, die of
schoon zij binnen do gronzen eener Christelijko yolkplanting wonen, nog niet hot Evangolie hooren, middolon
beranien zal om do Biunenlandsoho Zonding do noodigo
uitbreiding to geven.
Verschooning vragende voor do gebrekkigo wijzo
waarop wij one work verricht hobbon, on do Synode, vooral
bij hare beraadslagingexi omtrent do Binnenlandsche
Zending, do biding van Gods Heiligen Geest toebiddende,
noemen mij ons met hoogachting.
Uw. Dienstw. Dionaren en Broeders,
W. MURRAY.
H. C.

DE

WET.

J. C. TRUTER.
B. S. BOTHA.
Kaapstad, 16 October 1890.

BIJLAGE A.
IJwe Commissie heeft in Augustus 1888 per advertentie
in de Kerkbode en ook door middel van de Rings Zending
Inspecteuren de versehullende ringen verzocbt te besluiten
of zij een van do volgende voorstellen bij deze H. Eerw.
Vergadering aanbevoleu zoudon willen hebbon, t.w.
I. Bat do Synodale Binuen]andsche Zendingoommissie
samengesteld blijvo zoo als nu door do wet bopaald wordt.
TI. Dat do gonoemde commissie samengesteld worde nit
al do Rings Zending Illspecteuren.
III. Dab do Synodale Binnenlandsohe Zendingcommissie
afgeschaft worde on do Binnonlandsche Zending bohartigd
worde door Rings Zendingcommissien, to worden benoomd
door do versehillende ringen.
IV. Bat hot Biunenlandsohe Zendingwerk behartigd
worde door Rings Zendingconnmissien benevens do Synodale
Zendingeommissie.
Brie dor ringon, namelijk die van Graaff-Reinet, George
en Albanie hebben geen gevoelen over doze zaak uitge
sproken.
E~n ring, n.l. die van Kaapstad, wil dat hot Binnen
landsche Zendingwork opgedragen blijve aan eene Synodale
Commissie zoo a~s thans samongesteld. Twee der ringon, en
wel die van do Paarl en Tulbagh, verklaarden zich voor de
behartiging van hot Binnenlandscho Zendingwerk door
Rings Zendingcommissien in overlog met do Synodale
Binnonlandsche Zendingcommissie.
Do ringon van Beaufort West en Burgersdorp willen,
dat het Binnenlandsoh Zondingwerk door do verschillende
ringen zal worden behartigd.
Bering van Swellendam wil moor samonwerking tussohen.
do Synodale Binnenlandsche Zendingcommissie en do
verschillende ringon.
Do Ring van Colesberg meent dat hot work behartigd
moot worden door eon algemeenen Zending Secretaris met
oene commissie nit iederen Ring.
Vier Ringen hobben zich dus voor het aanblijvon van
do Synodalo Binnenlandsche Zendingoommissie verklaard;
drie voor hot afscbaffen or van; terwiji drie bun govoelen
over do zaak niet hebben uitgosproken.
Uwe Commissie heeft voorts onlangs met eenige leerareu
en zendelingen onzor Kerk eeno vergadering gehouden om
over do behartiging der Binnenlandsche Zending te
spreken.
Op doze vergadering word besloten do Synodo to vor
zoeken Artikelen 224 en 227 to roijoeron, en in plaats van
Art. 224 to stellen: ,, Be loden van do Synodalo Binnen
landsche Zondingscommissie hebbon recht van zitting en
stemming in do Synode der Zendingkerk on vormen zamen
met do Moderatuur dezer Kerk, benevens eenigo andere
leden (Art. 69) oene Synodale Commissie der Zendingkerk.
:—

lJwe Commissie neemt nu do vrijhoid U. H. E. aan to
bevelen do aanneming van dit voorstel. Zij heeft reden te
gelooven, dat do voorgestelde veranderingon, in dit voorstel
vervat, indien aangenomon, tot do bevordering van do
bolangen der Zendingkerk dienon zullen.
Zij me~nt verder voor uwe aindacht te mooton brongen
do noodzakelijkheid van in Art. 214 tussehoxi de woordon

BIJLAGE C.

“Kerk” en “toelaten” in te voegen het woord “mogen,”
en in Art. 216 tusschen de woorden “wordt,” en “over
handigd” de woorden “door den Secretaris der Commissie.”
W. MURRAY.
J. C. TRUTER.

(IETAL.

H. C. BE WET.
B. S. BOTHA,Secretaris.
Kaapst.ad, 16 October, 1890.
BIJLAGE B.
Daar uwe Coulmissie er van overtnigd is, dat met ieder
ecu, die als Godsdieust Onderwijzer nuttig ziJn kan, de
uoodige kennis en geschiktheid heeft om als geordende
zendeling te arbeiden, en zij vo~gens de thans bestaande
wet geen recbt heeft om ccii G-odsdienst Onderwijzer, die
nan de eischen door Art. 213 gesteld voldoet, de ordening
te weigeren, zoo hoopt zij, dat deze H. Eerw. Yergadering
beschrijvingspunt 103, waardoor de wederinvoering van
het Zendeliugs Exaulen worcit voorgesteM, aanueuaeu zaL
~\T ~1URRAY
B. S. BOTHA.
H. C. BE WET.
J. C. TRUTER.
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Bovenstaande Statisti eke opgaren zij ii Cp aauvraag vorkregcn van
de Zendelingen, die in do genoemde gemeenten arbeiden.

I

BE

BUITENLANDSCHE
ONZER
VERSLAG-,

INGEDIEND

KERKI

TER

Uwo Oommissie verb1ijd~ zich, dat zij Uwer H.E.
Vergadering mag berigten, dat hat werk haar toever
trouwd eenen stillen en gezegenden voortgang heeft
gehad, ja, zelfo ook uitgebreid is. Zij arbeidt zeive
nog in de bekeado middeipunton: Zoutpansbergen,
do Piiaansbergen, met de daartoebehoorende Moculi
en Mabriskraal en in Korannaland of Upingtonia.
Het werk heeft in Banyailand vaster voet gekregen
en is in Nyassa~and in gezegenden voortgang; doch
dit ~aatste deol daarvan is minder regtstreeks onder
de zorg van uwe Commissie. Dit alles heeft van
awe Commissie eene groote mate van naauwlettende
zorg geëischt, niet aitijd zonder eenige mate van
bezorgdheid, en in geen opzigt zonder de onder
vinding van die zorg des Hemelseben Vaders, die
zoowel onontbeerlijk, als tot alles hekrachtigend en
alles vorzoet end is. Wij brengen do volgeilde hoofd
puuton voor uwe aandacht :—
1. ‘vVat hot geldelijke aangaat, blijkt nit aevens
gaand Vorsiag van Ontvangst en Uitgaaf van den
Zaakge~astigde, ale Penniiigmeest~r der Zending,
dat op 30 Juni 1.1. et eon saldo ten gunste in de kas
was, groot £1,350 6s. id. dat one zeker mag ver
blijden, niaar wij vertrouwen, in geenen deele zal
g~rust stellen. Want—
a. Hot work moet uitgebreid worden. Bauyai
Land eischt eenen blanken Zendeling en binnen kort,
hopen wij eenen tweede. De gemeente Stellenbosch
heeft tot nog too do kosten voor do Evangelisten
gedragen en zal zeker niet, met Gods huip, hot tnt
nog toe, jaariijks gegeveno verrniuderen; maar uit
neve sgaand sohrijven van onzen geliefden Br.
Helm zal u blijken, dat B nyailalld meer van ons
eischt, dan de genoemde gomeente, teuzij dan met
bijzondere b~genadiging van Boven, zal kunnen
opbrengen. Dit work zal mogeiijk, vooral in ‘t eerst,
eene groote additioneele uitgaaf van de kas vorderen.
b. Na, vooral sindsBr. Hofmeyr, van Zoutpansbergen,
zoo velen onzer gomeenten heeft bezooht, en moge
lijk nog eenigen tijd hierna, zorgen gemeenten,
gedeelten van gemeenten en enkele personen, in
Christelijke Iiefde voor de meesten dor Evangelisten,
maar het sal misschien to veel zijn to verwaohten, dat
dit altijd zal voortduren. c. Indien eon blanke Zende
ling naar Banyaiiand gaat, sal zijue plaats aange
vuid moeten worden, en or is een jonge Broeder in
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hot void, onder voorioopige overeenkomsten, zijnen
proeftijd doorgaaude, en voor hem ook sal spoedig
voorziening noodig zijn, die moor van do kas eischen
sal.
Be Kinderzending heeft, in hot tijdruim, onder
onzo besohouwing, zich redelijk good van hare ver
pligting gekweten. Hare opbrengsten zijn geweest:
1886-’87, £t69; 1887288, £194; 1888-’89, £147,
en 1889-’90, £1 94,—toonende bekwaamheid en
geneigdheid tot voortgang, tenzij, als inhet eenejaar,
1888-89 mogelijk minder zorg, of ijvor daarop word to
pas gebragt. Dc B.B. en Z.Z.—de Leeraren, wien.
dit aaugaat, gelieven te bedeuken, dat do Kinder
Zending, die Br. Hofmeyr to Zoutpansbergen onder
houdt, niet minder dan £225 of £230 per annum
eischt, zijnde £200 tot ‘t salaris van den Zeudeling
en ‘t overige tot bij komende kosten.
Ouze Zendeliugen ontvangen als volgi :—
Een banner
£250 per annum.
Drie hunner, elk 200 ,,
Een hunner
150
Eon hunner
50
—die van Korannaland, terwiji zijne gemeente hot
overige benodigd~ heeft te vinden. Er zija rim 20
Evangelisten, behalve do drie Banyai Evaugelisten,
die van £12 tot £36 per annum hebben. Onze vier
jonge Zuster-zendeling’~n ontvangen £50 per annum
elke. Drie harec krijgen dit jaargeld van hot Dames
Zendeling Geuootschap to Wellington, terwiji nit do
kas eene dat moutant ontvangt, en do overigen—drie
—nit do kas £18 per annum elk tot baar ouderhoud
genieton.
Ook de gewoae bijdrageu tot do groote kas der
Zending ziju gestadig voorwaarts gegaau. Wij oat
vingen bet eerste jaar £908, hat tweede £1,143, hat
derde £1,447, hot vierde £2,088, dit zeker niet mill
der verblijdend en bemoedigend is, dan in hot geval
van do Kinder-Zending. Op dit punt schijnt er eene
verblijdend.e neiging tot coasolidatie (s.v.s.) to zijn.
Bazaars, gifteu, welke eon dccl van deze sommon nit
maken, zijn ongetwijfeld goed. Maar hot gevoel
van hot ongestadige daaraan verbonden, zoowel ale
hot besef, dat do Zending van iederen lidmaat eischen
mag, dat zijne gift, moor systematiesch, uitvloeisel of
opbrengst behoort te zijn van sijno liefde on gevoel
van verplichtillg aan Hem, die hem en haar tot zoo
...

...

...

duren prijs gekocht heeft, deed iemand, die de zaak
op het hart draagt, besluiten om in elk huisgezin eon
busje te geven met eeu ophelderend traktaatje. Be
getneente werd in wijken verdeeld, en in elke eene
jonge zuster aangesteld, die om de drie maanden de
busjes gaat opnemen, in tegenwoordigheid det’ familie
opent, en dan aan do hoofdpersoon verantwoordiug
komt doen, waarbij eene schoone gelegenheid tot eenen
bidstond voor do Zending ontstaat. In die, en die
niet eeno der grootste gemeenten, gaf deze wijze van
doen £180 gedurende een niet geheel vol jaar.
Be toeneming, waarop wij a hebben gewezen, zal
de Comniissie nu in staat stellen otu het werk nit te
breiden, waartoe zij, zonder twijfel uw bevel en be
moediging hoopt te ontvangen; en waarbij wij op do
biding en den zegen des Heeren rokenen.
Bij dezen staat der kas is mode gorekeud wat door
de Buitenlandsehe Zendingkas aan de Binnonlandsche
geleend, maar door de goede dienst der BB. Collec
tanten ingezameld, aan haar terug betaald is. Bit
beclraagt gedureiade de drie jaren £1,425 4s. lid.
Bit als jets buitengewoons, maakt natuurlijk do
waardo van het saldo kleiner, en inoet door ieder
belangstellende in hot oog gehouden worden.
2. Hot personoel der arbeidenden op do genoemdo
middenpunten is:
a. To Zoutpansbergen: Br. Stefanus Hofmeyr:
Ds. Samuel P. Helm,
Jan Pieter de Villiers,
met 23 Evangelisten en cone onderwijzeres—uit dat
yolk, die reeds jaren eene trouwe huip aan dit work
biedt.
Wij geven eon kort dccl uit bet laatsto versiag van
daar ontvangen, dat u den aard, do kraoht, do uitge
breidheid van het work aldaar gedaan kan doen zion.
Br. Hofmeyr zegt
Be 5de Vergadering van
Afgevaardigden uit de ondersoheidene Zonding
gerneenten in het Zoutpansbergsehe, nam zitting, op
verzoek, to Bethesda, en wel op 2, 3 en 4 Juni. Den
1~te vierden wij gezamenlijk Avondrnaal. Er waren
19 Evangoliston en 9 Bogolo of Voorstanders. Zeven
arheiders waron niet opgekomen, onder dozen Br. Be
Villiers en do drie Banyai Evangelisten. Be versiagen
der Evangelisten aangaande hun work waron in bet
algemeen bemoedigend. Tegen hen word niet~ inge
bragt. Ook do Voorstanders, in den regel, trachtten
te gevoolen en to toonen, dat zij het heidendom
vaarwel gezegd hebben. Het was ons echter oeno
smart to zien, dat sommigen dor voorstanders zich
aan dronkensohap hadden schuldig gemaakt. Dc
vergadering zond oene Commissi~ naar Marabas&id
om ondorzoek to doen iaaar bet leven van oenige
gemeenteleden. Daar is men nicer in aanraking met
de goudvolden en de verleiding daaraan verbonden;
en daar wordt hot eerst duidelijk, hoe stork do
goneigdbeid tot den drank, en hoe zwak ons yolk is.
Hot wordt steeds meer duidelijk hoe vole deuron
er open zijn en nog open gaan voor bet Evangelie,
zoo als in Malietziesland, to Ramakhopha en
Klein Maraba. Ook op het punt van hot geldelijke
begint men Jaoewel langzaam to verstaan, dat ook dit
eon dod is van de godsdienst.
In hot district zijn or 336 scholieren en 101 onto
chisanten.
Op sommige plaatsen is hot moeilijk
:—“

avondsohool to houden, op anderen weder geven do
dagscholen moeite. Er zijn, naar cone geonszius
volledige opgaaf circa 1050 menscheu onder gednrige
Christelijko bearbeidiug; er zijn 401 loden in dit
district. ‘t Is moeilijk, ja, onmogelijk cone voile
dige opgaaF to geven van hot bearbeide ziejental;
velen, zeer volen, honderden, ja, wij durven zeggen,
duizenden worden door ons bearbeid. Zelfs do loden
zijn niet alien geteld. Sonimigen wonen niet op do
statics, soms ter wille van betrekkingen, en soms in
do omgoving van atidere statics, die tech bij ons
blijvon.
In hot afgeloopen jaar zijn or 54 kinderen gedoopt,
80 aangonomen en circa 30 paren getrouwd. Ook
aan goestelijken zegen,—zogon ter bekeering, heeft
hot or niet ontbroken.
Wat do Banyai Zending aaugaat, verwijzen wij u,
om dit rapport niet to zeer to vergrooten, tot den
brief van Br. Helm, d.d. 2 Sept. j.l. dien wij hebben
doeit drukken,—eonen brief, dion wij als hoogst
bolangrijk beschouwon en uwor aandacht overwaar
dig. Br. Helm heeft, zonder hot to willen, getoond
wat kracht, mood en volhardillg voor Gods zaak in
hem voorhanden zijn, on wet bij wilde bewijzen,—
dat Banyaiiand door ons moot on kan bearbeid
worden, heeft hij klaar nan den dag gebragt. Het
moet geschieden, en hoe en wanneer het geschieden
zal, zal in grooto mate afhangen van do geostdrift,
waarmedo do zaak door uwe Hoog-Eerwaarde Verga
dering zal worden beschouwd en behandeld. Niet
lang moor zal Lo Bengula hot kunnen beletten, dat
bet brood des lovens ann eon yolk wordt gebragt, dat
hij wederrogtelijk en wreodaardig “zijno honden”
noemde en als zulkon bohandeldo.
b. Ann do Pilaansbergon. (1.) To Sauls Poort
gaat hot work ondor onzen hooggeachten on be
proefden Br. Ds. Gonin, gezegend voort. Hij wordt
in hot schoolondorwijs geholpen door do jonge zusters
Fanny Gonin on E. Truter. Het work to Sauls Poort
scheen menigeen langzaam, to langzanm to gaan.
Maar hot blijkt dat do fondamenten daar to dieper
werden gelegd, en dat do gezegende uitkomst daar
van nu te treffender openbaar wordt. Bit jaar is Br.
Guniri teruggekeerd van cone welverdiende rust in
zijn vaderlaud, hij met do zijnon, en schoon do
Commissie or niet in mogt slagen Penen plants
vorvanger voor hem to vinden.; schoon ook Miss
Trnter do plants danroni moest verlaten, en baar werk
in handen bleof van de kaffermeisjes, die hanr bi~4pen, ja, sehoon ook do BB. in denzelfden Zendiug
kring, Sauls Poort manr weinigo tnalen, met den
besten wii konden bezoeken.—Br. Gonin rnpporteert
—dat, sohoon hij vole dingen vond, die niot geheel en
ni in orde wnron, on do kerketuoht reeds moest wor
den toegopast, do go moente zich gedurondo hot nfwezen
van den Zendeling en zijne fnmilie good gehoudon
heoft. Verder zogt hij: “Er is onder de gekleurdon
bier on in do omstreek oene groote begeerte em in
Gods woord ond.erwezen to wordon. Do godsdiensten
wordon druk bezocht. Er is cello groote vraag nnnr
Bijbels on Testamenten en andere boeken. Meer dan
150 mnnnon en vrouwon, jongons en moisjes hebbon
nnn~ook godnnn om in do Catechisatio-klassen opgo
nomon te worden. 1k vrees dat or onder hen ziju,
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die dit doen niet uit heilsbegeerte maar uit navo1ging~
zucht en daarom kan ik mij daarover siechts met
beven verheugon. Toch is het ecu teeken, dat het
zuurdeeg des Evangelies aan het werken is, en bezig
het deeg to doorsuron. 1k heb niet kunnen weigeren
ze op te nemen. Het onderwijs, dat zrj ontvangon,
kan aan hunno zielon gezegend ziju. Wij hobben
dit groot geteJ loerlingon in vier kiassen verdeold—
twee van manuen en jongens en twee van vroawen en
meisjes. En hot zal minstons twee jaren duren, dat
zij onderwezen ziillon wordon en ik gelegenhe~d zal
hobben hen betor to boron kennen.” Voort~ deelt hij
mede dat hij vorwachtte eenen man met name John
Ramasu, die to Morija was opgeleid, tot zijuen mode
helper, bij eon dod des yolks to krijgen,—dat bet met
hot schoolwork van Miss Truter good ging. Zijne
dochter, Fannie Gonin, bezocht geregold elke week
twee kralen on decide bonovens geostes-medicijn ook
modicijnengoedenraad aan ligchamelijkkrankon medo.
Wij ziju mm niet bij magte otn u ook op dit Zending
punt met statistieko opgaven to dionen. Maar hot
modegedeelde kan u eon klaar inzigt geveu omtrent
hot werk, dat onder duizendon van Bakhatla zijuen
invlood doet govoeleu en maakt, dat niet alleen velen
uit hen cone Christengemeente vormon, maar dat
dozen zich ook ten goode op do heidenen doen golden.
Hot work heoft oonen stilien, maar Gode zij dank,
krachtigon voortgang gehad.
(2.) To Mo~uli, waar hot hoofddoei van den
Bakhatla stam zich heeft gevestigd, oudor hunnen
Koning Lia~uo, arboidt nu, van na uwe laatste zitting,
in do plaats van onzen overleden Br. Brink, do Br.
B. Beyer. Hij had do Beriijnsche Zending voriaten
en trad met goedvinden van Dr. Wangenmanu, met
goode getuigschrifton tot ons over, on zijn arboid
geoft uwor Commissie veel vrengde. Hij schat hot
yolk alleen to Mo~uli op 8
10,000 ziolon. Misses
Rotief en Radomoijor doen hot meerderdeel van hot
schoolwork, maar or is nog cone school ondor eenen
kleurling Andreas Maribe, die gelijk do andere vor
blijdondo vrucht heeft geleverd. Do kiuderen boron
good lozen en ook schrijven on krijgen oene goode
Bijbelkonnis, on ook kennis van hot Kortbegrip.
Makgafela, do grootvrouw van den Koning, is cone
der leerlingen. Zij best vloeijend en geeft ver
bazend goode antwoorden in do Catechisatie en bij
het Bijbelonderwijs. Do scholen in Mo~u1i staan in
hot zomer-halfjaar stil wegons den arbeid in do
tuinen, welke tot 8 mijben ver gelegen ziju. Van
hot begin van Juli aan hoeft men daar voile scholen.
Dc-s morgons en avonds, elken dag komt Br. Beijor
met hot yolk tot hot gobed on hot lezen van Gods
Woord in do kerk to zamon. ‘s Zondags heeft hij
drie diensten. Doze ‘liensten wordeu gelijk do bid
stonden t~meiijk good bezocht. Bij do hoofddienst
heeft hij van 300 tot 600 toehoorders, en daarvan
zijn veben heidenen, en hunne aandachtigheid is oene
regt verblijdende. Do gemeento heeft twoe ouder
lingon en twee diakenen.
Sodert het begin van Br. Beijers arbeid to Mo~uli
is do gomeento met 134 loden vormeerderd; hij vond
or 29 op hot Lidmaten Register, toen hij or kwam.
In do Catechisatio zijn or 26 mannen on 12 vrouwen.
Onder dezen is ook do Koning Lin~ue. Hij open~

baart begeorto om den doop to ontvangen. Do
Zondoling beval dozen man in dozen gewigtigen
levonstijd aan de voorbede van alien, die hot Zending
werk hoP hebben. Bij able zwakheid, bij able govaron,
die hem omgoven, acht hij Lin~uo cone zoekendo
ziel. “Lin~ue” zegt hij “is zwak, ja soms laat hij
aan zijno oprogtheid twijfeben,” maar wij hebben vole
bowijzen van zijne liolde tot God en Zijn Woord,
on, wat hot voornaamste is, wij kunnon van hem zeg
gon, gelijk eons van Paulus is gezegd: ‘Zie, hij bidt!’
Ook heeft hij God goeord, en bekend, met do fraaije,
nieuwo kerk to doen bouwon, verro boven able huizen
in Mo~uh uitstekende, abs cone getuigenis voor
Christus on oouo roepste’n tot Zijn yolk om hot hei
dendom to verlaton. Deze niouwe kerk is den S0ste
Maert ingoivijd,—eeu zegen voor mij, dat ik niot moor
in do open lucht onder do brandende zon hoof to
preoken.
Wij hebben groote behoofte nan een woonhuis voor
do Misses Retief en Rademeijer, en nan eon school
gebouw. Wij hopon dat de Koning ens tot hot bouwen
daarvan behulpzaam sal zijn on dat do gomoente haren
plicht zal kennen.
Wat hot geestelijke beven der gemoente betreft,
kan ik berigten, dat ik niot voel over grove zondon to
kiagon heb. Maar or is voeb gowoonheid-Christen
dom en verderfelijke hoogmoed, ondankbaarheid, cone
ongezondo zuoht naar zebfstaudigheid, wat alles ens
veel smart on lijden verwekt. Maar, Godo zij dank,
dit is niet bij alien. Neon, er zijn verbbijdendo, hoop
versterkonde dingeu to bespeuron. Ook is hot niot
jets kleins, dat do heidenon tot do godsdienst toestroo
men, zoodat soms dc kork van 106 voet in longte on
24 in broedto to klein is voor do opkomonden. Ja, bet
ontbreekt ons niet aan gebegonheid em Gods Woord to
sproken, e~ dat tot eon luisterende, aandachtige schare.
Ook aohton wij hot tot oonon grooten zegea, dat do
meerderheid dor Koninkbijko faniilio zich van hot
heidendom heeft afgewond tot den bevonden God.
Do strijd tnsschen duisternis on licht, hot koningrijk
dos Satans en Gods is hier duidelijk to zion on seer
stork.”
Zuidwaarts to Likoano, waar eon groot dccl v~n do
Bakhatla woonachtig is, en or cone gomeente grooter
dan to Moculi bestaat, arbeidt do boproefdo Evangelist
Leoke. Eon twoede Zendobing onder dat yolk wordt
on meer meer noodig.
(3). To Mabieskratil wordt bet Evangelie nog
bediend door den Broeder J. P. Roux. Brie jarea
geleden heoft do Heero zij non arbeid wonder
bijk gozegend. Hij oogstto toen do vrucht van eonon
jaren laugeu getrouwon arbeid, waarbij oigenaardigo
moeilijkh eden hot werk belemmerden. Hot ontbreekt
ons tot uflS bed nan berigten, waaruit wij a moor
van do statistiek in verband met dat work kunnea
voorloggen.
Wij mogon echter rapporteren dat
schoon or nu eon tijd van reaotio schijnt to zijn go
komen,-_oeuo stilte na de frissche, liefelijke lovonciig_
heid der opwekking, hot work daar gotrouw en
biddend wordt voortgezet. Door middob van do
Kerlibode hopen wij a oerlang beter on moor in bij
zonderheden daaromtrent intebicht~n.

(3.) Met hot Zending-eigendom heeft uwe Oom
missio cues nog niet in het rome kunnen krijgen.
Aan Br. Gonin, ale onsen oudsten en den zotol der
Regering naastwonondon Zendoling, hebbon wij de
noodige volmagt verleend om daaromtrent met do
Rogering der Republiek te onderhandelen, en hij
wordt getrouw geholpon door Br. Mare to Pretoria.
Maar de zaak is omgoven van grooto moeilijkheden
ten gevolge van de locatiewetten, die, om hot minste
te zeggon, hot Zendingwork in do Trausvaal geens
sins bevorderlijk schijuon to zijn. Toch hopen wij
do moeilijkhedon te boven te komon, en eenmaal al de
goederen op do Zending Commissie der Kerk getraus
porteord to hebben, gelijk do statie Bethesda nu
reeds is.
(4.) In “Korannaland,” thans door Basterds be
woond, arbeidt nog onzo ijvorigo en trouwe Br.
Schroeder. Hij, stil voortwerkend is echtor eon man
van vooruitgang. To “Kymoes” heoft hij eono kerk
gebouwd; to Kenhardt houdt hij om do drie maan
den godsdienst voor do gekiourden, die a1daar wonen.
Hij zoekt eeneri man, die hem in do school op do
static Olijvonhoutsdrift kan holpon, zoodat hij nicer
vrijheid sal hobben elders hoen to gaan, en om ook
hot opzigt over den molon van hem over to nernen.*
Do gemeente heeft ook besloton do kerk, dio to klein
is voor alien, die, vooral mot do Christon-feesten op
komon, to vergrooton, waartoe hij reeds £150 9s. 8d.
in handou had. Hij verhaalt ons omtrent hot bouwon
der kerk dit eigenaardige: “Uw Zendoling bouwde
do kerk net Korannas en Basterds; hij vorgroot haar
flu met Basterds en Blanken.” Is dit vooruitgaug,
dan is hot cpu beeld van ziju weik,—rustig maar
zonder stilst~ud ga~tt hot steeds voorwaarts. En dit
beide nit- en inwendig.
Wij eindigen dit ons versiag. Mogen wij hop~n
dat wij u met hetgeen wij u zoo kort mogolijk hebben
*

Deze behoefte is sinds vervuld

~oorgeste1d oen juisten en sympathiseerenden blik op
one Zendingveld hebben doen slaan; mogen wij hopon
dat hot aanschouwen van do vreugdo en hot bed, van
hot licht en do duisternis, van do kracht en do swak
heid, die zich op het Zendingveid eigenaardig open
baren, ens tot dankbaarheid aan onzen Heer on tot
niouwe toowijdung aari dit dierbaarsto deol van Zijne
belangen op do aardo mogt hebben geleid,—wij kon
den niot jots grooters gowenscht hebben. Reeds dit
zou one met mood vervulien om hot hulpgeroep van
do hoidonen, die do Heero one hoeft toevertrouwd om
versterkung en uitbreidung van hot work gehoor to
goven.

Wij verwachten meor. Wij verwachton uw bevel
om sulks to doon. Wij verwachten eon hoilig bosiuit
opgowekt om hotgeen op dit gobied is gedaan ale iots
gorings to beschouwen, en terwiji wij den Hoer daar
voor danken, voorwaarts to gaan tot hot veel grootero,
naar eisch dor roopung on der heorlijke gelegenhoid,
waarin do Hoer ons hooft goplaatst. Laat ons het
work vorgrooten, dat wij gedaan hebbon, iaat ons hot
vordubboion, als wij gowerkt hobben; laat ons, zoo
wij mogoiijk traag on iaakbaar zijn gewoest, ons nangordon tot do taak—eeuo taak, die nooit onboloond
en ongezogond wordt volbragt!
Do Heere helpo ons!
Wij vorblij von,
Uwe dienstvaardige BB. on Dienaren,
ANDREW MURRAY,
N. J. HOFMEYR.
P. J. G. BE VOS,

J. I. MARAIS,
J. H. NEETIILING.

BUITE NLANDSCHE
1886-87.
ONTVANGST.
Coil., Baz., Giften, enz.
Andere items
Kinder Zending
Saldo, 1 Julij ‘86
Saldo te kort 30 Juni ‘87

1887-88.
Coil., Baz., G-iften, er~z.
Ontv. Kinder Zending
Renten van bet Synodale Fonds
Rap. terug van te Kort £920 0 0
Synodale Fonds
637 10 0

£908 8
104 3
169 0
28113
300 5

7
8
5
3
2

£1,763 11

1

1,143 13
194 6
15 14

4
9
9

1,557 10

0

...

—

£2,911
1888-89.
Saldo, 1 Julij ‘88
Coil., Baz., Giften on~.
Ontv. Kinder Zending
Legaten
Kapitaal en Renton ontvangen
Op Rekening, Te kort Bin. Zen.
...

1~

w

1889-90.
Saldo, 1 Juli ‘89
Coil,, Baz., Giften enz.
Kinder Zeading
Huis Eerw. Hoftneyr
Renten Union Bank
Oh. 14/89 terug (B’~yer)
Saldo, Groot~e tokort terug

11

j.i~

n
0

4

£860 19
327 16 6
184 47
391 83
£1,763 11

1887-88.
Salarisseti
Andere uitgaven
Restitutie Ds. J. H. N.
Geleend ann ‘t Synodale Fonds
Saldo Kerk 1 Julij ‘88
Saldo Juni 30 ‘88

1,820
257
1~
500
300
15

...

6

S. E. & 0.
K~iapstad, 29 Sept. 1890.

18
14
15
0
5
11

£2,911
1888-89.
Salarissen
Andere uitgaven
Saldo Juni 30 ‘89

£2,526
1889-90.
Salarissen
Andere uitgaven
Saido op3O Juni’90

9
8
0
0
2
3

4

9
2
7

6

£1,733 8 4
721110
1,350 6 1

3

£3,156

Pro vero,
I. G. J. HORAK,

Urn bijzonderheden sic Bijiage Versiag Zaakgel.

1

4 10

1,935 15
9911
49017

6

49017 7
2,088 8 9
19417 3
21 6 0
2511 9
30 0 0
305 411
£3,156

1886-87.
UITGAAF.
Salarissen
Andere Uitgaven
Geleend aan Binnen. Zendiug
Kinder Zending uitgaven...

4 10

1,447 5 3
147 7 10
192 10 0
523 10 2
200 0 0
£2,526

ZENDING.

Thes. van bet Fonds.

6
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Rapport van den Rector der JV’ormaalschool.

Aan den Hoog-Eerw. heere, den Moderator, en den Leden van de Synode der Nederduitsch G-erefor
meerde Kerk in Zuid Mrika
1k heb de eer, in dit miju vierde rapport aan de Synode, u een kort verslag voor te leggen van
het werk en den vooruitgang van het Norrnaal College en de Model School sedert de laatste vergadering
der Synode in 1886. Veel van hetgeen toen is gezegd zou flu, mdien noodig, kunnen worden
herhaaid, met betrekking tot de wijze waarop de studiOn worden ingericht en verdeeld, het practisehe
deel van het werk der Kweekeiingen in de Model School, de reparaties van de gebouwen en ver
nienwing van meubelen en toesteilen, welke gedurig worden vereischt. Toen de laatste Synode vond dat
de vroegere mime toelage van £30 aan iederen Kweekeling niet langer noodig was, heeft zij die tot
£20 verminderd. Pit werd spoedig nog verder afgebracht en de oorspronkelijke som van £15 voor
ieder inwonend student weer aangenornen.
Pit, tezamen met de inkoms ien aan andere bronnen
ontleend, werd onder de tot hiertoo bestaando omstandigheden, bevonden voldoende te zijn.
Van het succes van de Model School sprokendo, moet ik getuigen, van den ernst en de vlijt van
het gehoele personeel van ondorwijzers, ook die ingesloten, die met ons in den loop van de laatste 4
jaren fijdelijk hebben gearbeid. Onder deze noem ik den heer en Mrs. Mitchell, thans to Uitenhage,
en de heeren Berthold en Thorpe, nu als hulponderwijzers werkzaam in de Publieke School to
Kimberley. Ret doet mij innig iced den dood te moeten melden van eon onzer onderwijzers, den heer
MeEwan, op den 25ston September 1.1. Zijne gezondheid was goduronde do voorgaando zes maanden
aan ‘t kwijnen en hij was naar Beaufort West gogaan ter verniouwing zijnor krachten, alwaar, naar
ik vernoom, hij nit do hand van den Wel. Eerw. Fleer Hugo en zijno echtgenoote veel vriendschap
heeft gonoten.
Do hoer McEwan wijdde zich hartehjk aan zijn work en beioofde ecu zoer nuttig man
to wordon doch hot was andors over hem bosloten.
In Januari 1888, openden wij eon departement voor moisjes dat op donzelfdon voet als do jongens-.
school zoude wordon gedroven. Vorscheideno oudors hadden bij ons meormalen daarop aangedrongen;
hot was wenschelijk dat onze studenten eenigszins kennis zouden krijgen van hot work in nioisjos
scholon: eon geschikt gebouw, aan hot College grenzend, was to verkrijgen; en zoo word het work
aanvaard. Ret gobouw word in eon koel, ruim sehoollocaal veranderd, volkomen vernieuwd, met
doelmatige inrichtingen voor versehe iucht, afleiding van water, en voorzorg togen voclitigheid.
Nieuwe schoolkamers werdon or aan toegevoegd, zoodat do gobouwon nu gezegd kunnen wordon éSn
geheel to vormon, hoewel do scholen afzonderlijko ingangon en spoolplaatsen bebben en geheel onaf
hankelijk van eikaar bestierd worden. Miss Tyrie is in hare werkzaamheid onvormoeid geweest, en
van eon goring begin met eon dozijn kinderen, in 1888, is hot getal nu tot 140 gestegen. Ret getal
jongens die do school bezoeken is 340. Dozen, tezamen met 36 op het College, inwonende- en dag
studenten, brongt het getai op 516.
Ret onderwijzend personeel is noodzakelijkerwijze aanmerkolijk vergroot. In hot work met de
studenten zijn werkzaam: in do Mathesis en hot Griekseh, do hoer J. Smith, MA., nu in bet llde
jaar van zeer getrouwen arbeid; in do Muziek, do hoer Ashley; in do Teekenkunst, do beer Morstatt.
Be hoer W. J. Viljoon, BA., heoft, na 2 jaron van uitstekonden arbeid als ondorwijzor in do Holland
sche taai, bedankt, daar hij voornomens was aan do Theologische Kwookschool zijno studiën voort to
zetten; zijne plaats is ingonomon door don hoer G. M. Rofmoyr, BA., die zich zcer hartelijk aan zijn
werk heeft gewijd. Zoo doot insgelijks do hoer J. W. Kupforburger, B.A., B. So. Doze beiden deelon
met mij hot ovorigo work voor do studenton.
Do hoer Kupforburger, heeft moer bepaald do vor
antwoordolijkhoid van do “School Higher” Kiasse; en do heeren Mime, van Bonde, Henderson
Lindenberg, alsmede do jongojuifrouwen Burness, Calderwood on File makon verder bet onderwijzend
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personeel in de jongensschool nit. In lint meisjes departement zijn~ behalve de jongejaifrouw Tvrie.
fe jongejuifrouwen Maclean, Thomas, Sutter en Johnston werkzaam. Er is tins, een onderwijzer in de
Muziek van buiten af uitgezonderd, een personnel van 18 onderwijzers, zoodat er natutirlijkerwijze
groote behoeften bestant aan blijmoeclige en ecnsgezinde sameiiwerking en hartelijke ondersteiuniii~
van elkancler, indien de degelijkheid tier school ml in stand gehouden worden. Hot zij genoeg dat ik Ic
iutbreiding van de gebouwen kortelijks opsomme :~
Behalve de groote verbouwde meisjes schoolkamer, zijn er drie riieuwe kamers voor Kiassen, niet
groote portalen, een waschvertrek en buitenhuisjes voor de meisjessehool aangebouwd; cone gin tc
en eene kleine kamer veer kiassen zijn aan de jongensschool toegevoogd en eon greet gymnasium
(70 x 25) is voor het gebruik van de studenten en do scholieren opgericht, terwiji er verder nog Vast
cigendom is bijgekocht, t.w., 3 huizen voor onderwijzers wonningen. Eene groote somme golds was
veer het moublernent van deze gebouwen noodig, niaar ik reken mij golukkig te kunnen zeggen dat met
behuip van £1,000, door het Gouvernement bijgedragen, wij nu eigenlijk buiten schrdd zijn.
Om dit tot stand te brengen heeft het mij attn tijd en krachten meer gekost dan waarovcr ik OJI
den duur zal kunnen beschikkcn. Curatoren hebben hcrhaaldelijk te kennen gegeven, dat ik mane heel
weinig aan ‘t cigenlijk onderwijs zelf moest doen, of in hot geheel niets. Sir Langham Dale, die
st~eds in hot work van doze inrichting hartelijk belang heeft gesteld, heeft hetzelfde aanbevoien
uochtans is dit met onze tegenwoordige inkornsten en uitgaven onmogelijk.
Wat ens schoolwerk betroft, mag ik hot volgende nit hot laatste rapport van den heer Rowan
aanhalen :~—“ Doze school wordt good bijgowoond en is good uitgcricht. Do leerlingen hebben zich in
bijkans al do vakkon, de hoogere zoowel als do elementairo, waarin zij ondervraagd iverden, wel
gekweoton. Do standaard van hot work is hoog,” terwiji hij van hot College hot volgende zegt, “—
Deze inrichting is in denzelfden bevredigenden toestand waarin zij bij do laatste inspectie verkeerde—
hot work wordt met ernst en met goed gevolg gedaan.” 1k wil verder oenige bijzonderheden van dit
work aanstippen, die door den toetssteon van Examina zijn aim hot licht gebracht :—In het Matrioulatie
l~xainen van 1887 passeerden 5 met eoroblijken, 5 zonder doze, 2 afgewezen. In hot Matricnlatie
Nxamen van 1889. passoerden 6 met eereblij ken, 4 zonder doze, 4 a.fgewezen. In hot Matriculatie
Examen van 1890, passeercien 5 met eerehlijkon, S zondor deze, 2 afgewezen.
Dus hebbon or, nit 53 kandidaten 22 oereblijken bohaald; 23 zijn gepasseerd 8 niet geslaagd.
Ilieruit blijkt dat ei~. gednrende de 4 jaren, 15 percent van ouze kivoek~1iugen is afgewezen terwijl 40
lorcent doe kandidatcu in het land, in dezelfdo tijdruirnte niet is toegelaten. Wat amgaat bet examen
veer bet Midden Kias Ondorwijzors Certificaat. door het departement van opvoeding en onderwijs
vastgestId toont do volgende lijst aan, dat uit dczclfde 53 kandidaten, 9 hot certificaat rn~t lof hebbon
verkregen, 40 zijn gepasseord, en 4 niet zijn geslaagd—i.e. nauwelijks 8 percent afgewezun.
In 1887
188$
1889
1890

is 1 met lof gepasseerd 7 zonder hetzelve 2 zijn niet geslaagd.
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Do maa(staf voor eereblijken bij dit examon wordt met rechi, zeer hoog gestcld, want voor
treffelijkheid woidt vereischt in do vakkon van practisch onderwijs, t.w. hot besturen eener school,
do M iziek en do Toekenkunst. Matte sucoes bij do oxarnina op zich zeif is hot laatste dat wij zoudon
bcoogen. Wij houden stellig hot oog daarop on zijn dankbaar dit to verkrijgen maar wij verlangen
~ok zeor in het gomoed van ioderen student, zich gowoonton van methode en orde, vlijt en vorstandolijke
weikzaamnlieid te zion vormen, alsook die andere hoodanighoden, welke dienen em eon oprecht, maimnelijk
ohristelijk karakter to vormen. WTij danken, met dankbanrheid, nan velen die zoodanig karakter in hot
practieche werk en hot daaglijksclie leven, op school hebben geopenbaard, on wij zijn dankbaar veer
de openhartige gctuigonis van nit vole deelen van do Kolonie, don Vrijstaat en do Transvaal tot ens
~ekomen. aangaande hot nitstekende work, hotwelk onze gowezen studenten verrichten. Niots is ens,
ondorwijzers, nicer bcmocdigend, of onzon togonwoordigen studenten moor tot voordoci dan dat wij
van hot welsiagen van onzo oude vricnden vcrzekerd wordon.
Dc volgonde is cone volledige lijst, van die sedort do laatsto synodale vorgadering hun cursus hebben
doorgernaakt en hot College hobbon verlaten, en bier kan ik slechts horlialon wet ik in vroogero
rapporten gezegd 1mb met betrekking tot hun voortroffelijk karakter on godrag in hot algomcen en
liunne bclangstelling in hot work van do Model School, waar zij niet alloon bij wijze van ondervinding
tot hun eigell nut vcel opdoon, niaai ens ook grootolijks lichulpzaam zijn.
Do volgondo stiidemiteii
ziju in bezit van nile 3 cortificatcn :—het Matriculatie, hot Midden Kias en bet College Ccrtificaat
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Annecke, P.. verliet mis in 1889, nu *H 0. Lady Grey, Aliwal Noord.
Barn, John (*D.S.), verliet ons in 1888,
Bart, van, N.,
.,
,,
1887,
Basson, P. A,,
,,
,,
1889, nu H. 0 Uplands, Knijsna.
Berthold, E.,
,,
,,
1887. ,, *A.O., P.S., Kimberley.
Brand, F. J.,
,.
,,
1888, ,, in den Civielen Dienst.
Brink, P. A.,
.,
,,
1888, ,, Onderwijzer in de Transvaal.
Bosman, J. J.,
~,
,,
1889, ,, H. 0. Tarkastad.
Bosman, J.,
,,
,,
1890, ,, A. 0., P. S. Murraysburg.
Cronje, C. T.,
,,
.,
1887, ., H. 0. Ficksburg, O.V.S.
Dommisse, J.
,,
,,
1888,
Dommisse, E.
,.
,,
1890, ,, Student S. A. College.
Frijlinck, D. E.,
,,
,,
1888, ,, A. 0. Riversdale.
Geyser, H.,
,,
,,
1887, ,, H. 0. District Oudtshoorn.
Groenewald, J. H.,
,,
..
1887, ,, H. 0. Edenburg, 0.V.S.
Haarhoff, I. J.,
,,
..
1890, ,, H. 0. Steijnsburg.
Haylett, P.,
,,
,.
1888, ,, Medic. Student, Londen.
Hugo, J. W.,
,,
1888, ,, H. 0. Petrusville.
Jager, de, A. L.,
.,
,,
1888, ,, Medic. Student, Edinl~urg.
Jordaan, J. F.,
,,
,,
1889, ,, H. 0. District Uniondale.
Leibbrandt, H. (D.S.), ,,
.,
1890, ,, Student V. C., Stellenboseh.
Malherbe, W. E.,
.,
,,
1890, ,,
,,
Munnik, B. (D.S.),
,,
.,
1887,
Plessis, du, J.,
.,
,,
1890, ,, Student V. C., Stellenboseli.
Rabie, J. (D. S.)
,.
,,
1890, ,,
,,
S. A. College.
Rademeijer, M.,
,,
,,
1889, ,, H. 0. in den 0. V. S.
Rooth, F.,
,,
,,
1888,
Roux, P. A.,
,.
,,
1889, ,, A. 0., P. S., Paarl.
Siebert, M.,
,,
,,
1889, ,, H. 0. Fraserburg.
Smit, J. J. (BA.),
,,
,,
1887, ,, Doofstommen Inst., Worcester.
Smit, C.,
,,
,,
1890, ,, H. 0. Nijlstroom, Z.A.R.
Smuts, M.,
,,
,,
1890, ,, H. 0.
Smuts, M.,
,,
.,
1890, ,, A. 0. Wellington.
Theunissen, C.,
,,
,,
1888, ,, Gestorven (vroeger te Vrijheid).
Theron, D. G.
,,
,,
1889, ,, A. 0. Bethulie, 0.V.S.
Toit, du, P. J.,
,,
,,
1888, ,, in den Civielen Thenst.
Toit, du, B. J.,
,,
,,
1889,
Toit, du, F. D.,
,,
,,
1890, ,, A. 0. Iviontagu.
Truter, C. J.,
,,
,,
1889, ,, op Procureurs Kantoor.
Viljoen, W. J. (B. A.), .,
,,
1887, ,, A. 0. S. A. College School.
Villiers, de, J. C.,
.,
,,
1887, ,, H. 0. Philipstown.
Warmelo, van, D. (D.S.),
,,
1890, ,, Student in Holland.
Wet, de, D.,
,,
1890, ,, H. 0. Zeerust, Transvaal.
Wolfaard, —
,,
1888, ,, H. 0. in den 0.V.S.
*H. 0.

=

Uoofdonderwijzer.

~A. 0. = Assistent Onderwijzer.
*D. S. = Dag Student.
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I)e volgende twee hebben het Matriculatie en bet College Certificaat
Hauptfleisch, G. S., 1890 (vroeger reeds gematriculeerd.)
Witt, de J. J., 1887, H. 0. in den O.V.S.
Ue volgenden hebbon slechts hot Midden Kias en bet College Certificaat
Lint, do P., 1890
Lindenberg, N. (D.S.), 1890
Obermeyer, J. C., 1889
Roux, H. B., 1889
Rowan, A. N., 1888
Roux, M. M., 1888
Spuy, van der, B., 1889
Toit, du, D. J., 1889,

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

nu A. 0., Model School.
,,
A. 0., Distrikt Calvinia.
,,
Onderwijzer in den 0.V.S.
,,
A. 0. Bedford.
,,
Onderwijzer in do Transvaal.
,,
A. 0.

Deze lijsten tezamen met die van mijn laatste rapport tooncn aan, dat van onze gewezone stuclen.
t~n 98 zijn gematriculeerd, en dat 60 anderen (allen tezamen 158) bet Midden Kias of hot College
certificaat of beide hebben verkregen. Behalve doze 158 zijn er verscheideno anderen voor slechts eon
2edeelte van den cursus, en, of, wegens zwakke gezondheid, of wegens onbevredigend werk of ander
~dns ziju uitgevallen. Bezen brengen hot getal op ongoveer 200 studonten, die een geheelon of gedeelte
]ijken cursus van opleiding hier zijn doorgegaan.
Wij hebben stof tot dankbaarheid dat in ‘t algomeen do gezondheid dor studonten zoo goed was.
ofschoon ik tot mijn iced, moot melden den dood, sedert do laatste Synodo, van tweo veelbelovende
~tudenten—J. Dommisso on van C. Theunissen, eerstgenoemdo flog in zijn ioopbaan op hot College,
laatstgenoemdo oenigo jaron daarna. Beiden waren jongelingen van uitstokende schoonheid van karak
tee en waren bereid voor en kwamon zalig aan hun einde.
Onder vole menscholijko tekortkomingen, to midden van veol zorg en vole moeielijkhedeu, bij al
~vat nog ontbreekt, hobben wij nochtans oorzaak God voor grooto goedheid on genade to danken. Zijri
~eL~en zij en ruste nog verder op ons work.
Uw dienatwillige Dienaar,
J. R. WHITTON.

RAPPORT DEE COMMISSIE
T3ENOEMD OM TE ADVIaEEREN OMTRENT DE
DEN

MAATREGELEN, D[E

WENSCE

NAAfl

GENOMEN MOETF~N

MEERDERE

HET HOLLANDSOH ONDERWIJ8 IN
1 TJwe Coinmissie acht bet van g root helang, dat
het artikel in bet Reglemeut van ()nderwijs, vast—
stellende dat het medinm van Onderwi]s de Fbigelsche
taal moot ~vezen, or nu uit weggenomen is, ttarwijl
het vrqge]atoii wordt aan School—coln[ aiss~i~u, to
hepalon, ~vat bet medium ziju zal.
Uwe Commissie meent, dat inormoda- ih~n groot
bezwaar nit den ~ eg is geriumd.
2. lJwe Cmnmiui~sie hepanit de aandaeht dezer
Hoog-Eerw. Vergadering bij ~var zij gc-Iooft eon go
zond opvoedkiuid ig beginsel to ziju, naiiadijk, dat nan
.

eerstbegin noinlen hal ondorwi,1s belioort mi}et4odeold
to wordoia in do respeotiove inoodo~talen, zoa1. onk
geschiedt in audore t ~vee-talige laiidel[.
Uwe Commissio meent tea zeerste or Op t~ flI(Otell
aaudringeii, dat dit boginsel g haudliaafd zal ~vot-den.
3. Verder meont zij, dat in do “ Educa~ionaI
Manual,” bi. 40. par 5, waar gosproken wnrdt van (IC

vereischten van Rondgaande Sehoolouderwijzers, het
volgende behoort ingevoegd to worden “ t~n~lish or
Dutch or both.”
Aismede, dat op p. 30, waar do vereisehtei, van
Standard V gerangschikt staan, even ala bij die van
Standard VT, moet staan “ either or both,” i.e.
English or Dutch or both.
4. Dat do Inspectoreu voor die scholen, waarin
ontlerwijs in beide talon gegoven wordt, ook in beide
talen behooron to kunnen examineeren.
5. Dat het Hollandsch ala examon-vak bij liet
l~llemuntair Examen behoort gevoegd te worden, alzoo
oohter, dat gooll caudidaat verplicht sal zijn bet
oxameit in dat yak af to leggen, maar d ~t hij die hot
doet ecu llooge-r aantal nierken sal kunuen behalon.
6. Dat bij het “ School Higher “ Examen de
pnpiorea over Hollandsch en l’lngelscll evenveel
merkcu behooron to hebben ; on dat (le merken, ann
die vakken toogekeud, moor behooi-en to ziju, dan die
nan papieron over de andere talon.
7. Dat ook bij hot Matriculotir Examen do Hol
landsche on [~ugeisolle papierea geli~ke waarde be
hooren to hebben. Nu ~vordt ‘t Hollnndsch geiijk
gesteld met Duitsch en Fransclt, en aau alie doze
vakken wordt mindor waarde toegekend dan ant.
Engolsch,
8. Dat, hij bet Elementair Exainoi, candidaten do
golegenheid behooreu to hebben, oni in die vakkei~,
waarin zij in ‘t Hollaudsch onderwijs hebben ont—
vangen, ook in ‘t Hollandscli ge-exatnineerd to
worden.
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9. Dat h. ooze schoicu zokere vakken—vooral do
gesehiedkundige (~-ewijde en ongewijdo) en boschrij—
vonde aaririjkskunde—in FTollaudseh behooren nuder—
wozen te wordeu.

10. Dat in al de examina ~ vt-iigeu over do
Hollands~he taal in ‘t Hollandscl gestell macten
worden, tnaar des verkiezende ook in ‘t hhigelsch
O>~i51l wordeu beantwoord.
11. U~vo Cominissie gowaa~t met bi~jdschap van do
vordering in d~ studio der Hollandsene taal, wanrvan
do laatste jaren getnigen,—en van do ruimere bepalin_
gen hierointrent van Regeri ugs wege gem aakt.
Zij kan echter niot nalaton doze Houg— l~icrw. Ver—
gadoriug or op te ivijzen dat, (tools van wogo hot
go 1)10k am oriderwijzors, die heide talon hehoorhjk
inachtig ZlJll, en deels van wege lnisvorsta)1(l of go—
brok ann belangstolliug bij ons yolk, nog veol sal
inocten wordon gedaau, indieu do taal dci- kerk die
plants imlemen sal op onze scliolon, die zij, ala nbc—
dertaal van het grootor dccl der bovoiking, verdliont.
Zij heschouwt het, derhalve, als uoodzakclijk, dat
doze Hoog—Eorw. Synode den kraehtigon invloed,
(lion zij bozit, sal gebrnikou out ons yolk op to ivokken
tot meerderon ijver in do bevordoriug vail do studio
der moedertaal, en tot eon dieper gevoel van hot

groot gewieht dozer sank, met hot oog op don bloei
onsor kerk en do gescluedeni- van ons yolk. Wordt
dit gevool niot opgewekt on levendig gehouden, (Ian
sullen nile aiidere pogingen schipbrouk hijdeu, on al
nat wij doen 0111 vorandoriiig to brengou op onso
scholoit, en in onzo Examir a sal nntteloos zijn.
Meonendo Inerinodo nan do opdraehit dozer Hoog—
Eorw. Vet-gartering to I dtheii voldaan,
Noetneit xvij (ills,
Met hmgacbting,
A. A. LOUW, Voorzitter.
McGREGOR,

A.
G.
J.
A.

\~>~

W. ST EU-MANN,
J. KOTZE, G.s.
MOflT1REES,
P. in~ VILLIERS,

0. A. SCHOLTZ,
N. HOFMEX1~,
A. I. S’I’EIJTLER,
A. J. L. HOFMEYR, Scriba.
Kanpst ad,
31 October 1890.

AAN BE 1IOOG1~ERW~ SYNODEO
Versiag van de Oommiss~e van Toezicht over de
Opleidingschooi” te We~1ington.
“

Do Commissie door do HoogEerw~ Synode aange- hen zi~n or doorg~ans behooftigen die, of ten deele
steld ais “Commissie van Toezicht” o or do Op- of ten voile, ondarstouning bohoeven. Men wil niet
leidingochool to Wellington, is zoo dikwijis als ru gaarne do opeamo weigeron aan jongelingen van
zuiks noodig achtte to Wellington vorgadord ge- godsvrucbt en gaven, enkel omda~ nj arm en be~
weest, en heeft bij die gele~enhedon do zenthng- hoeftig zijn. Van latere toru~betaiing kan men niet
kweekelingeti oi~tmoot en onderzocht. Be Inriehting reel verwaohten, daar hot zendelrngsalanis gewoon~
is, golijk in vorige versiagen reeds vermeld, daar. hjk gering is, sornmigen afsterven en enkelen hot
gesteld ona golegenheid to gevea tot do opleiding plaatselijke bestuar toleurstellen. Hot spreekt van
van “arbeiders voor den oogst” t.w. Zendelingen zeif dai do corn die voreiseht wordi em in deze
en Ondorwijzers. Be Opleidingochool vorleont ook ondorstouning to voorrien, dikwijls zeor aanzien
toegang aan kweekelingen die nog niet beslist hebben lijk is.
aan welk work zij zich wijden zullen. Allen vinden
In do Synodale Vergaderi~ng van 1880 is besloton,
daar eon christelijk “tehuis” en worden ~ebuisvest “dat do kork gebruik zal maken van do Inrichting
en opgovoed onder christelijke biding on in do to WeJington, veer hot te~enwoordige althans.”
vroozo des boron. Do zendingkweekelingeu out- Voor do Synodale Vergadoring, 1888, word eon
vangen hot veroisohte onderricht van do Eerw. hoeron uitvoe’~ig rapport golegd omtront doze Inriohting.
Ferguson en Pauw. In do macnd December 1887 in do bijiago tot hot rapport w~rd door hot plaatse
vend de Commissio zoven kweokelingen in do Oploi- lijke bostuur gozogd, dat hot gebouw met den floe
dingschool die door boar werden geëxamineerd en iigen greed £4,550 had gokmt. Do gomeonto van
toegosprokon, terwiji hot eigenlijko examen later Wellington had daartoe zoo ruim bijgedragen, dat
pleats Zen hebben. Bit gesebiedde op don 29sten men hoopte dat do Scheponkonnis op hot eigondoni
en B0sten Mel 1888 in do togenwoordigheid van de niet moor beboefde to zijn dan £1,500. Do route
loden der Commissie in do voigonde vakkon : Milton hiorop meet jaarlijks gevondon worden. Dow het
en Engelsche zinsontleding; Kerkleer (Dogmatiek; plaat&lijke bestuur wordt aldaar do gedachte uitge
Gesohiedenis, insluitonde algemeene gesehiodenis sprokon, dat, indien do vrionden van dit work in do
Kerkgeschiedenis Gesohiedenis dor Zending; Bijbel- gomeento Wellington veer hot gebouw on do instand
kbas—inhoud van do Beckon des NieuwenTestaments; bonding dor Inrichting zor~en, zij aict vrijrnoodigheid
Godgebeerdhoid; Uollandscho Tad; Praktische pre. van do andero gemeonten onzer kerk eenigo huip
dikkunde; Uitlegkuude (Psalmen).
mogon verwachten tot ondersteuniug der jongohngen
Van dit zovental hebben sommigen in April 1P89 die o~ geleid moeten worden.
en anderen later hun Zondolirigs exanien gcdaan.
Boor de Synode is toen eonparlg besloten
Op den Sden Augustus 1890, teen do Commissie “Terwijl do Synode met dankbaarhoid erkant, hot
weder to Wellington vergaderd was, trof nj 16 jon- goon door hot Bostuar van do Opleidingschool to
gelieden in bet Institnut can die zich voorbereidden Wellington m n do opleiding van zendelingen on
voor hot zondingwerk.
godsduenstonderwijzers in dioust van ooze kerk is
Hot is den Commissie gebbeken Sat h ~t ondcrwijs bodaae, on bare waardccring woosent nit to spreken
door do jongelieden can do Opleidiegsehool grn ohio, van do beiangstelling en milddadigheid van do ge
degelijk en grondig is. Do vordoring dir kweoke- ~uconte ‘lVellington in do zaak dcc opvoeding, zoo
hingen was bevredigend, met uitzonderirg van wenseht zij do gemeenton dor kerk op to wekken,
enkolen hunner, die cone gebrekkige voorboroidende hut work dat aidaar voor do kork gedaen wordt, to
opbeiding hebben gehad. Aan do Berm heenon Fer~ hel’ as o9ler~teunon door hare gebeden cc gifren.”
guson en Pauw is groote dank versohuldibd ioor h u
~ he to dme bchoeft eon onne~shiuiiing on
vlijt on tronwen arbeid.
S r to n~rdt cit roe hi oh gob”~ cit, z~eder tot nog
Do meesto jongelioden die can Sit Iiistitnnt to itt t
c s op u’~ie inzemohing to Soon. Tot ot S iced
zondingwork zijn opgeboid sedort do opriobtin I
Zen CC~ e heeft men daarop wtinig of gem acht
1877, arbeidon thans met vrucht op versebillende gegevon. Do gomeento van Welhngtoa bent voor
plaatsen in Zuid Afnika. Wij mogen met dankbaar- do Inriehting getrouw gezergd. I)e soheld op
heid torug zien op do vole goode vrec f n i~eIk~ dceJve is g~hcei ehita~3. Z~j hoof t duo to moor
doze Inrichting—de cenige van dice curd in ouze vrijrtoe(i held bil do ani cc ~enico~teu van onze
kerk—reods hooft afgeworpen.
hour a~ n to k’n~~ en em huip, dare bet noodig is Sat
Do Commissie beeft van tijd tot tijd bevorden, dot Cr OCO foods nj tot oo&s~tounin~ ~a Iu~pb hoe~
or jaanlijks eon aanzienlijk tokort is in So nocdig~ veu1e io~gclh se’s on tot vermeerdeming von bct
nitgaven voor do Zondoling kweckelingen. Ondor oudera ijzoupeusonoel.

Wij brongen dit op nieuw onder Uw HoogEorw.’s! Hot gomis van zijne bekende b2langstelliug on haip
aandacht, en vertrouwen dat do belangstelling en de vaurdigheid in do behartiging vau do belangen dor
liofdo tot do zondingzaak in ouzo gemeonton zullen Opleidingschool wordt door one moor en moor go
toenemen, on dat hot work dat door once kork tot voeld, Hot Institunt hooft aan Dr. Hofmeyr eon
flog too op zoo kleine schaal gedaan wordt, zich warmen voorstander vorloren, Hot zal noodig zijn
steeds meer zal uitbreiden. Wij willon andermaal dat do HoogEerw. Synode eon andoren Brooder
vragen om de geboden on do gifton voor het be- benoomt om do ledige plasts in do Commissie ont
langrijk work dat in dit Instituut wordt vorricit, staan, op te vullen.
vooral in vorband met do zaak der zonding. Ook Hoponde hiormede aan do taak one opgedragen
willen wij met beseheidenheid nan do hand goven, voldaan to hebbon, on vertrouwondo dat do zaak ter
om, waar do Heer iomand in ziju huis of in zijn tijde- Synode za~ behartigd wordon met die bolangstolling
lijk beroep heeft gczegeed, voor doze zijnezaak eon wolke zij verdient, ondersehrijven wij one ale
dankoffer to brengen, of ook door erfniaking jets or
vo,r na te laten. Do Hoero make daartoe velor
Loden der Commissie,
barton gewillig en bereid!
A A L
Do Commissie botreurt ten diopste hot verliog van
OUW~
één haror loden die haar door den dood ontvallon is.
C. R~1BxE.
Wij bodoelen don onvergotelijken Dr. S~ Ref meyr. October 1890.
.
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REPERTORHJM SYNODALE

REGISTER DER SYNODALE ACTEN,
DER

~trhitifttfre ~r~fm~b ~rh

~nib’ ~JrU~i

VAN 1S24 TOT 1890.
N.B.—D0 Romeinseho &jfero, I, II, III, ens., staan voor eer~te, tweede, derde, Synode, ens. De
pa gins’s der eerste seven Sy’ odes bc pen door van 1 tot 295—Do e/fdo Synode word gehouden dads in
1867, deols 1870; voor hot g~deeite dat ‘67 gehouden word stant or “(67),” daar beider pagina’s lij 1
beginnen.—>nder Lit. D bij “De.,” A.B. e~z; staan aaugeteekend zalcen waariu Predikauteu promi’ent
betrokken zija.
A
Aanhomonde Prodikanten dionen bij Actuarius getuig~
scbriften in; III: 75
Aanneming van Li~lmaten; IX: 55; XIV: 47
Ac~e van Admiesie voor Zendelingen; II: 48
—
Be~cbu1diging; ~orm van, XI: 66
—
L~gitimatie; verkiaring in, III: 64
—
Onderteekening voor Predikanten; XI: 51, 61
—
Ordening voor Zen delin~en; XI: 74
Aetuarius Synodi; benoemd; II: 41
—
—
£S0toegekendvooreenklork; VITI:5$
—
—
De J C Borrangé do eersto ; later Dr
P E Fauro IV: 88 en Dr A Faure V:
115
—
—
PlichtenvanV: 56
—
—
Ds A Faure treedt af en Do A Murray,
Jr, benoemd in 1867, XI: 6
—
—
Do A Murray, Jr, treedt af en Do AD
Luckhoff benoemd XIII: 6, 7
—
—
Do Luckhoff treedL of; Ds Kotzo be
noemd XVII: 10
Admissie Examen; Reglement op IX: 80; XVII: 31, 32
—
—
wat van candidaten tot verwacht
wordtX: 136
—
—
wi~ze van afaeming; XIII: 26; XIV.
42; XV: 41, 71; XVI: 39; XVII:
29
—
—
voordeelen van B A en MA grand bij
hot afleggen or van XIII: 24, 25;
XVI: 45
—
—
wegens de zitting der Synode uitge
steld; XIV: 31.
—
—
in den Vrijstaat erkend; XIV: 53
—
—
examengelden, £4; XVI1: 35
—
—
Hebreeuwsch bij hot; XVII: 30. 69
—
van Rechtsgeleerden bij behandeling van mken
voor do Synodo; X: 167
Adjournement van Synode sine die; X: 106, 109

in 1867; XI: 9, 11
Adres aan H. M. do IConingin; XVI: 58
—

—

(Afkondiging van namen van geceasureorden; XVI: 19,
58

1.fschaffing van pleatsen van distinctia; III: 64
—
— Examen voor do Haagsehe Commissie;
VIII: 38, 49
Ap~èl: recht ~an bij afwijaing op “Cofloquiuno Doeturn”; X: 130
A4 p51 Zaken voor de Synode
van Do Shand tegen toolating van Do H
A Moorrers tot do Ringsvorgad~ring
V: 115, 119, 120, 135, 140, 160
Appèl Zak en voor do Syn ode
—
B S Foid, van Richmond; VII: 8, 9, 18,19
—
N G Vos en J C Fauro; IX: 8, 23
—
Kaapstadscbe Rings Conimissie re afschei
ding van Villiersdorp van Franschhoek;
IX: 8, 31
—
Qunstor van den Ring van Beaufort; XI~ 46
—
van Kerkeraad van Willowmore tegan nit
spraak van do Synodalo Commissie; XI : 52
—
Ds W A Krige togen dito re schuldbewij.
Zen; XI: 53
—
Korkoraad you Durhan tegen den Ring van
Kaapstad; XII: 30
—
Kerkaraad van Richmond tegen den Ring
van Graaff-Rejnet; XII: 30
—
in Burgers en KOtZS zaak (vid Sub B en K

niu1~
—

—

—
—

—

Noordor Paarl re PP Fonds; XIV: 32, 59;

XVI: 64
Sterks~roorn,

opiichting van gemeente;
XIV: 32, 59
Kaapsche Kerkeraad; XVII: 24, 43, 47
—

—

miune~ijke schikking;

XVII: 33
J C Hofm. ijr, Engelscbe di~nston; XVII:

43, 44

—

Armen, bodrag van ondersteuning aan Ring to rappor
toren; XVI: 13.
Advies van Rechtsgeloerdon in Synodale Zaak; X: 167
Attesten ; IX: 55; XVI: 25, 30
Afgescheideno Gemeento van Tulbagh; VII: 266, 292
Afgevaardigden, in 1867 niet verschenen, zitten in de Avondtnnal moet nan ale 1~dan zon6er aanzi~n des par
soons to golijk bediend worden; III: 71
geadjourneerde Vercadering; XI: 5
—
aan onbekende loden uit andere. gemoontan P
Afgecaardigdo van den O.V.S.; XVII: 8, 16
—

deZ.A.R.; XVII: 8

—

—

Natal; XVII: 16

—

—

Zuster Kerken; XVII: 16

XV: 23
Avondmanlsvisring door do Synocle; XVI: 7; XVII: 6~J
—
wiJze van; XVII: 22

B
Brief van Predikant van Caladon, over inlijving van
gemeente van kirurlingen; IX: 78
Begraafplaatsen der genneenten ; XIV : 23
—
van Vrij~ Schotsche Keik in Kafferland; X: 33
B~gr ifenis Fommuli~r; XI: 38; XIII: 15; XIV: 40
—
aan Afgeschei~eno Kork; X: 63, 67
]3elijdenieschriften in ‘t Engelocli XI : 47
—
aant~ekoningcn bij ; XIV : 27; XV: — aan Vrije K~rk in Kniferland ; X : 79
—
van Tmansvaalsehen Rn g; X : 118
27, 34
ann
—
—
X: 135
Bemooiing met zaken van eon anibtobroeder (voorstel
—
van Dr Adamson; X: 143
van DsSPNaudè); X: 26
—
met zaken der Kerk door Regeering; X: 50 — van Ds Morgan, oar Huvalijks Lic-onfi5n; X : 116
—
van L Ril’ har~, liver weigering van Doop; X : 15,
Benoeming van 1-loogleeraren; XVII : 32
—
van Ouderling Viljoon, van I-Ianovnr; X: 152
Bepalingen voor Kerkeraden; V: 145
tagen aantiigingen van Earw Beijers; X; 137, 104
l3eroep (zie ‘ A23P61 “1
—
ann Onderlingan or. Oud-O iderlingen den- Kerk
Beroeping van Predikanten; V : 182; XI: 61
X: 165
Beroepsbrief; vorrn van XI : 31
Bescbrijvingspunten naoeten zijn in vomm waarin zi~ moe — nit do Transvaal; XI : ‘11
t~n opgenomen wordon in Wotboek; — nit don Vi Ustact; XI: 24
—
uit Natal ; XI: 25
XII : 7
—
vroegor door hot Gouvernement — aan den Ex-Actuarius; XI: 27
—
aan Vrije Gi’meente van I-Ian over; X : 28
goedgekeurd; II: 31
—
ann den Bisschnp Gray der Engelsehe Ken-k ; XI
Bechuanaland; XVI : 19, 25
29, 68, 78
Beschnldigingen dor Afgeschoidenen ; XI : 47
Eeurzen voor minvommogende Theol. Studenten voorge. — van Fransche Zondelingen ; XI: 32, 34, 45
—
uit Aliwal Noord (riet gel~zen) ; XI : $2
steld; VIII : 27 : XIII: 61
—
van Do Cachet; XI: 39
Bevestiging van Kerkeraden ; XI: 33
—
van drie Rijnsche Z’ndelirgen; XI: 40
—
—
Gemeenteleden ; XIV: 40
Bezoek naar Ilitgewokenon; Rapport door Do. Krige, — van Eerw Kretzen ; XVI : 21
—
van Z A Taalbond; XVII: 53
VII: 272
—
—
Di A Muiray, Son, en Albertiju do Corn. — van Diaken H J de Wet; XVII: 75
Broedorlijk Onderhoud ; X : 7, 20. 25, 36, 48, 05, 33,
missie aungesteld; VII: 273
131, 148; XI : 58, ens; XII : 7, ens; XIII:
Dezwaren tegon Do. A Faure over Zijn-Eerw’s prediking
9, 18; XIV: 9, ens; XV : 9, 26, 36;
in hat Z A Gesticht; V: 175
XVI: 6, 17, 28, 34; XVII: 16, 24, 36, 12
—
van Do H A Moorrees over do X Goboden;
Broederlijke Samenkonast rn I Leeraren van andere
V: 178
Kerkgenootschappon; XIV: 63
—
tegen sitting van Proponent 1Sleiring; X: 5
—
—
—
Professoren in Synodo; X: 6 Buitengewone Aanneming; II : 33
Formulieren (van Ds Burgers); X: 86 Bnitenlandsche Zending; XVII: 63
—
van zekere loden die onder do gemecnte Phi- Bnitentijds Trouwen; XI : 41
Burgers’ Zaak (zie ook “Kotzf cnn Burgers zaols “
—
lipstown werden gebracht; XII : 31
X : 61; X: 152 Speciale Commissie)
—
omtrent Wetsartikelan die niet der Synode
—
Commissie eangesteld ; X: 154
voorgelezea en door do Moderatoron ondertee
—
gevoelen van Advocatcn der Synodale
kend nverden; XII: 41
Commissie; XI: 5
Biddag voor do Synode; IX: 30
—
met Kotzd—zaak gelijli to behandolen;
—
Politic mu den Gouverneur om; XIV: 39
XI : 6
Bidnur Synodaal; IV: 88 en liter
—
discussia or over; XI: 6, 16
Bisschop van Natal,—zijn titel,—IX : 29
Bijbel in Kaapsch Hollandach; XV1: 29
—
Gray; cerrespondentie met; XI: 20, 68, 78
Bijbal in S&olen; X: 164
C
Blanken en Eleutlingen in é~n Kerkgebouw; IX: 59, 60 Cateebisatien, Leon boel’an bij do; X : 159; XVI: 20
Be kvereenioing; IX: 47
Cateehismus preeken ; X : 81 sic Aotze-zuale) ; XVT : 25
Bouw van
uwe Kerk aan do Kaapstad; VI: 235
Censour, war zijn laden cen~nrabe1? XIV : 29
Brieven :—
Census, Kerkeijke ; IX : 17, 77
Brief van Dr Adanason over Opvoeding; VI: 237
Clwinfen, Do, Kerkelijk Weekblacl; XV: 27, 86
—
nan Mt Gouvernement over Sabbats ordonnantie; Collecte voor Opv~iedings_zaak; VI: 239
II : 35
Collecten, Svnodalo, goregeld to h urlan; XVI : 12
—
van Tnlbagh en Worcester, over verpliatsing van~
—
—
op”ave van; XVI: 51
do vergadeiplacts des Rings; VII: 252, 264
Colloquium Dootum ; X : 59, 00; XI: 60, 61; (Art. 337)
—
van Zeekoenivier, enz., kiagendo over Predikant en
XVI: 40
Ken koraad van Colesberg; VII: 252
—
—
r cOt van AppSl bij afwijring; XI
—
van
rw Hardoland; VII : 26
62
—
van Fransehe Zendelingen; IX : 11, 45
Commissarissen Politick; I: 1, 17; II: 30
—
van Moderator van Presbytarium van Vrije Schot—
—
worden lastig ; 31: 12.3
sche Kerk in Kafferland; IX: 12
—
—
bozwaren tegen ; V : 131
—
van nitnoodiging naar do Transvaal; IX: 44
—
—
Sir J Tmuten ‘s decharga over gesehil—
—
van Dr. Ayliff; 1X: 74
len van Kaapstadschen Kerkeraad
—
van Stellenboseli over Kweekschool gebouwen;
mot do g~ monte; V: 128
IX: 77
—
—
afgesehaft; VII: 251

--~

g
Commisoje, R~ch(s; X : 12; XI: 20; XV : 27, 74; Dale, Dr., d~nkbetuiging aen; XIV: 65
Dank- en Biddag, jaarlijkscho; XIV: 39; XVI: 24, 25,
XVI: 16—20, 43, 51, 53
54
Commission benoamd XVII: 11
—
van Ravisie der wettan V: 121, 170 ; VI Doclaratie togen do aanmatigingen van Bissohop Gray;
VIII: 54
159. 197; XI : 21, 30; XII : 47, 48, 55, 5659, 62-70; XIV: 35; XV: 9, 20, 21, 37, Deputatie van do Schotsoho Kerk; VIII: 40; IX: 32,
35, 37, ens
76, 77; XVI : 25, 29, 30, 55, 56, 61
—
van Vrijstaat, Transvaal, Natal ; XI : 24, 25,
—
terbevorderingvanEvangOllek0n~~8 ; VIII:
28; XV: 8, 18, 32; XVI : 7, 8, 22 ; naar
269
XV : 71, 84, 86;
—
Synodalo, is zij Hof van Appél of niet P XI
—
versiag van; XV: 81; XVI: 59
—
31 ovar Ordonnantie; XI: 8 (zie ook
—
van Diamantvelden; XII: 9, 13
Orcionnantie, do en Rapporten
van Leeraren van andere Christelike Gezin
—
over Boekon van Ex-Qumstor (Dr A Fauro)
ten; XIV: 26; XV: 26,33; XVI: 44
XI: 81
—
voor Examen van Propocenten; IX: 79 Diaken Kassier; instrncties voor, III: 73
Dominus (Ds) :—
X : 73, ens. Secundi : XIV : 68
—
Adamson (Dr) brief over Opvoeding; VI:
—
van Bezigheden; XI: 82, ens
237; X: 143
—
in Tuchtzaken, wat zij doen moet en mag;
—
Ayliff; brief van, IX: 74
XI: 67; XVI : 18
—
E3amberger, memorie om ala Predikant onzer
—
over Vereeniging van Presbyterisansche
Kerk toegelaten to worden; VIII: 10, 18,
Kerken; X: 13
21,22
—
tor onderhandeling met Bisachop Gray van
—
Beck; klachte tegen, VI: 226, 231, 232, 234,
da Enge!sche Kerk; XI : 75
—
—
wegens weigering om do
—
over bet Pensioen Fonda; XI : 78
hoogero Kerkelijke Ver
—
van Advies bij Kerkbouw; XI: 50; XIV :24
gaderingen bi.j te wonen ;
—
tot vermeerdering van gemeenten ; XII : 12,
VII : 268, 279, 286, 287
14; XIV:25; af2eschaft; XVI: 16
VIII: 29; IX:12
—
om Wet op het Predikanten Weduwenfonda
—
Beck; eonigo vragon van, XIII: 22
na to zion; X1I 50
—
Berrang4, van Richmond klachte tegon, door
—
Kosten van, betaald door belanghebbenden
E S Ford (zie Appdlzaken)
IV : 95
Burgers, T F, klachto tegon, door Ouderling
—
van buiteul. briefwisseling; XV: 81;
Joubort (sic Burgerszaak)
XVI : 45
—
T F, van Hanover; objectie tegen
—
over de Dronkerisohap; XIII: 66; XIV
zijne credentialen, XI: 5 (‘67)
31, 52
bezwaar tegen formulioren ; X: 86
—
Finanoieele; XIV : 42, 75, 77
—
Cachet, F Lon, Legitimatio van; X : 34, 35
—
ter togemoetkoming van Hulpbehoevende
—
—
brief van; XI: 39
Jongelingen : XIV : 73, 76
—
—
klachbe tegen hem door Aveling: X:
—
vn rekeningen van reis- en verbli~fkosten;
35, 96, 97
XV: 8;XVI:7; XVII: 14
—
—
klaohto tegen hem door J P Korsten;
Constitutie der Synode, varandering in; IX : 29 65-68,
X: 25
70-73; X :40
—
Faure, Abr. (Dr); besvraren tegen hem over
Oonsulentschappen ingesteld; II : 34
—
zijn Eerw’s prediking in Z A Gesticht;
Consul~nt; bedankina voor beroep, staande do Vorgade
V : 175
ring, XIV : 23
Fanro Abr Q~ustor Synodi; II : 42; treedt af
Cradock en Maraisbnrg bij Ring van Burgersdorp ge
in 1867 ; XI: 6
voegd ; XIII : 14, 15
—
—
£300 toegekend voor trouwo diensten
Credentialan van Ds P E Faure, van Wijnberg, objeotie
XI : 8 (‘67)
tegen ; IV: 85
—
Faure, P B, (Dr) tot Q~stor Synodi be-.~
—
van Ds J J Kozé, Ps,, van Darling, objectie
noemd ; XI :6 (‘67)
tegon; XI: 5 (‘67)
—
—
objectie tegen zijne oredentialeu : IV
—
van Da T Burgers, van Hanover, objectie
85
tegen ; XI : 5 ‘67)
—
Gorrie, memorie om ala Predikant onser
—
van Professor E-Iofmniir (Ouderling van
Kerk t ~ege1aten to worden ; VIII : 58
Stells, bosch), XI : 5 (‘67)
—
Gray, (Dr.) Bisachop d~r Eng. Epiac. Kork—
Credentialen van Victoria W~st; XIII: 13
brieven aan hem ; XI : 29, 68, 78
Cu’ atoren aangesteld over Kaapsclie Studenten in Ho]—
—
zijne aanmatigingen ; VIII: 54
land; IX : 79
—
van hat Theol Seminarium, Reglemont voor;
—
Gregorowaki, R J, verzoek om ala Predikant
onser Kerk toegelaten to worden ;
X: 91
IX : 7, 11, 22.23
—
hebbende ‘t recht Professoren in bun ambt
—
Ham, memorie over Villiersdorp; X: 79
to schorsen, XI : 63
—
—
k]achte tegen kern; X: 138, 14.7, 148,
D.
161, 164
—
Eeijns (Dr.) objectie tegen zijue zitting; V;
Daggeldon van Afgevaardigden, ook voor Zondag; IX:
115
81

I
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Dorninup (Ds)

—

—

—
—

—

—

—

Dorninus (Do.)
~~jjr N J, bircopen ale Drife~por aan~
—~
Si ginarn, G IV (s~ni, meivorie urn inlijvn~’
bet Theol. ISernirariurn; IX: 38
van St. Stephens; IX; 6, t~, 21, 27
(Pt of. en Ouderling van SteHonboseb)
41.43, 68, 69
a j Clie Leg~u rune credentinlen :
—
—
gelegitirneerd ; IX. 71)
Xl: 1C, 67
Da. Stegrnann, J A,
rsonk am ats Fed. to oo,d-n toe~
—~
S (Di) ingewikkelde I laehte tegen~
gelnt-n ; IX: 7 13, 19
hem door Fe S I? Naud re Bero p te
Th-rnsot, W Pn aelegitirneerri ; IV: 87
Burgorsdorp; N: 21), 64, 94, 101
Velden, van F, Pot~et ~g n zijnc zitting door Dr
V nr”t ] omt~”ct pernocate Kaspetod
Heijne en Ds SpiiI’m; VIII : 12. 11, 15
(l’r c0if ci S~c~ Ci), XUI; 37—3w
— Rid, van dor T J, Pc’n~io 11 voor; XIV: 31, 72
fluct, ordet in~ ‘-an ; IX: 47
Toit, cia S J. sack tegrn XIV : 32
Kotzd, 3 J, P~. (sin Burgers en Rotzd—zaak);
L-ipoldt, 14 F, acm 1: urn too1tin~; XV: 30
obcc1e tegon crednntjclen van; XI: — II”jnj, S P, p1- zetd iii~ nec’ lint butt nhd a~ge.
S ‘17)
vaarcii1)d; XVI: lv 27
—
Oud—Ouderling van R~~n te~en~— Piecer, F 3, ~rn Kints7aIlei; XII: 30, 37, 43 11
Item : ~Ii : 80, 42.
— Rerun
3, J 0, Pt ass’s S~ itodi ; I: I
—
(Dt) i7lagists eat van Richmond;— Borch~r is. ItT
do
II: 99
XIII: 11
(ter 16, T J
do
Ill: 37
Kr~, W A, Ippol to~en 8ype~~~a Coinmis. — Sp~lker, J
do
IV: Si
10 s’e Sehnldbewijzen; XI : 53
— Murray, A, sen
do
V: 111
hezock noer niignwekenen; VII: 272— Roiertson, IV (Di) do
VI: 194
Leihl:-p ttd , Vrcig omtrent korns~ van — Fanre, P E
do
1 If: 230
Wederdoopo Qroonewrjud in ve”band met — Robet’ son, IV (Di) do
VIII : 4
Wss’eoe
conferontin in 1860; XI: 48
Fatirn, FE ID)
d~
IX : 5
Vt-ecu, hoc ~orre bcstaan van Wederdoopers— Murc:’y, A, )nn
do
X: 5
te Wellington cone vrucht der honeying is P — Faur , P E, (Or)
do
XI: 5
X:: -18
Fanre,P E (D)
do
X1I: 7
Lingcn, van d~r, beroepea alsPi’of can ‘t Theol — Murray, A, in-a
do
XIII: 5
Scm ; IX: 48; bedankt IX: 48
1 ande,yrll, G
do
XIV:
Msiiiag, objectie tegen zitting; N: 5. Orde— — Murray, A
do
XV: 5
nine” N: 1-1
— Murray, &
do
XVI: S
Meorrees, ‘H A, zekoro uitdrukkingen van,
Borchorcis, M, Scriba Synodi I: 1
V : 142
— HeroN, P
do
II: 29
—
afsuh. iding to Tulbagh; VII: 266, 292 — Spi,ilier, J
do
III: 57
—
hezwaren tegen, over lien Geboden; — Murray, A, sen
do
IV: 84
V: 178
— Robertson, W (Di’)
do
IT: 114
—
klachte tegen tweedon Rico. V ; ~3
Smith, A
do
IT: 19-I
—
bezwaren tegcn zijne zitLing’~ V: 115,— Faure, Abr
do
VII: 251; 11111 3; IX: I
120 123, 140
— Robertson, IV (Dr)
do
IX: I tot XIII: a
Morgan 0-., Brief over Huwelijks Liceotien; — Hofmeijr, J H
do
XIII: 5
N: 146
~— Berrange, 30,isteActnarSynlv : 88
Murray, A. (see) on Os. P K Ahbertijn, naare Fame, P E, Acinarius Synochi IV: 88
de uitgewekencn; VII: 273
~— I’aure, Abr
—
—
I . 110
Murray, J, beroep ale Prof. aaa hot Theol. —
treedt af ale
— in 1867, XI : 6
Semin.; IX: 48
— ~‘1’ay, A, Jun, benoemd
—
- —
Xl: 0
—
n~ Prof Hofnceijr; bosweren tegsn~
—treedt af in 1876;
XIII: 6
hnnne zitting in Syn~ de N: 1)
— Luekh’ if, A D, benoenid in 18e 6; XIII: 6
Murray, A (Moderator) af7e”caI’dj~d naar — Luo~inif, A D treedt tf 1890 ;XVII: 10
bet Preslyt’riaanaehe Concilie; XIII: — kotze, Fr, Aetnarins, 1890; XV1I 10
10
~— Berraige, J C, c’pont de Synode I : 2
Naudd, S P, re ‘ Orakol Spreuken” ;
~ — Borcherds, ill
—
—
II: 2
31, 33
—. Herold, T 3
—
—
111; 58
Reid, kiacitten tagon Pod, van Colesberg;
~ A
—
in 0~j_3~-, ~1o_46
V
— Robot
nriay
mon WT
, sen
(Di’)
—
VI:
.
194
Roubaix,de B H F,kiachten tegen ; VII :j. H~ijns, S P (Dr
——
VII: 250
2~1), 265, 27i-2~8
— Sutherland, I-I
—
—
VIII: 4
—
verzoek am van Ccnsuur ontslngcn te — Brink, J
—
—
IX: S
warden; VIII: 10, 23
— Mutray, A, Sen
—
X: 5
Reux, P, vet sock als Predikant to worden — Murry, A, jun
—
XI: 5
toegelaten ; I’III: 17, 18
Fenre, P i (Dr) —
—
XII : 5
Shend, Appdl tegen toelating van Os. H A — - Fame, PB (Or) —
—
XIII: 5
Moori’ees tot do Ringsvei’gaderrng; 1T; — Fanre, P B (Di’)
—
XIV: 3
115, 119, 129, 133, 1-10, 100
Vandewall, 0- —
—
XV: 5
Memorie om hem to verpleatsen ; VI: — Murray, A
—
—
XVI: 5
196, 22-1, 230, 232, 233
— Murray, A
—
—
XVII ; 5
:—
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—
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5
Fondsen; Korkelijke, Rapport van Commissie : XIV : 75
Do Berrangé, 3 0, sluit do Synode I: 21
XV : 50, 51, 82; XVI : 12, 14, 23, 26, 27, 39, 6-1
Boroherds, itt —
—
H: 58
XVII: 35, 54, 55, 57
— Edgar, G
—
—
III: 77
Formulior van bovostiging van diakenon; XV: 18
— Beck, J 3, sluit do Synodo
IV: 106
— Reid,T
—
—
~T: 183
G
— Roux, A, (Dr)
—
—
VI: 241
— Toit do, A
—
—
VII : 294
Goboden en ~e1oofsariikelen elken Zondag gelezen; X
— Robertson, W (Dr)
—
VIII: 56
87; XIII:55
— 1~Iurray,3
—
IX: 82
Gedoopton en aaugenomenen door Zendelingen; hoe zij
— Stegmaun, U W, son
—
X: 166
Ledematen biC ons worden ; IV: 92
— Krige, W A
—
—
XI: 84
Gemeento Vrijburg; XVI : 16
— Kuys, A U M
—
—
XII: 72
Gemeenten; vermeerdering van haar getal; V : 133
— Hofmeijr, 3 H
—
XIII: 68
—
zonder greossoheiding; XTII: 6
— Lnckhoff, A 0
—
XIV: 77
—
Vacante, verzorging van; XV: 5, 62
— Muller, C F J
—
XV: 87
—
mogen hoar leeraars niet bedanken P XV : 15
— Louw, A A,
—
—
XVI: 66
—
verdeeling in wijken; XV : 15
— Albartiju, 3 P —
—
XVII : 85
van zeldzaam exemplaar van Canones van
Doofstomuieu en Blinden ; XIV: 63, 61; XV: 25, 66 Gesehenk
Dordrecht; XVI : 61
84; XV1: 41; XVII: 68, 70
G~zangen bij Engelsohen dienst; XI: 38, 58
Doopnaani van nnech’e kinderen; XIII 57
—
Hollandschen dienst; XI : 38
Doop. IL ilige, Prediken over den, XIV: 39
—
en Psalmen; verbe~tering van, wijzen ;XIII
Doopouders; XIV: 28; XVI: 25
56, XIV: 38; XV : 74; XVI : 23,24
Donpoedels, bij aonnomin~ gevraagd; XV : 18
—
en Psalmen; vermeerdering van, XIV :
Doopgelden, enz., afsohaffing van; XV : 17
45; XVI: 24
Duopobediening; buitengewone, 1V: 94; XIV: 84
Lynden en Adelaide; XVII: 68
—
Ouders doon zolve aanaoek bij den Glen
Godsdienstig Onderwijs; V : 143
Leeraor; IX: S
bepaling omtrent ; X : 99
—
aan Kinderen wier Ouders tot andere Godsdiensb.onderwiizers;
XII: 33; XIV :58; XV: 59,
Kerk~onootsoheppon behooren ; XI: 36
—
aan Kinderen dergenen die sleohts bur Godsdienstoefoningen nan do Diamantvelden; XI: 49
Goeden Vrijdag; viering van den, IX; 50
gerlijk getrouwd zijn ; IX : 38
do; XVI: 19, 56
—
nan Kinderen van Heidenen, X: 147 Goudvelden,
Grensoohoidingen—Izie
ook “Memories”)
—
Ouders die niet Loden zija stoan or
—
Tijgerberg, III: 63
niet bij; XI: 81
—
tusechen Paarl on Zwartland, Ill:
—
Aso Kinderen tot iSdo en l6de jaar;
63; IV : 94
XVII: 21,76
—
tussohen Tulbagh en Worcester, III;
Doop en Lidmaten Registers
63
—
Afsohriften van XIV: 11, 40
—
Pitquetberg, IV: 94
—
in Zendinggemeenton; X: 154
—
Hottentots Holland, IV: 95
—
Vormen van; XIV: 12
—
Zsvartberg (Prins Albert) VI 225,228
Dorpon; hoe ne to sbichton; XII: 55
—
tusschea Stellenbosoh on Somorset
Drietal; hoe to worden geformeerd, XI: 63
—
West, VIII: 37
Drukwerk, Synodaal, tenders to vragen, XVI : 55
—
van Richmond, IX: 39
—
Fraserburg en Victoria West, XI: 40
B
—
Fraserburg, XI: 41, 77
Emeriti hobben geene zitting in do Synode; X : 65
—
Prins Albert, XII: 17
Engeloch Prediken; IV: 89; XI : 62
—
tussohea Maraisburg en Tarkastad,
Erkende Protestantache Kerken; XIII; 63
XIII : 16
Evangeliedienaren ; noodtakelijkheid van ware gods
—
van do Gomeente Phillipstown, XIV
vruoht voor; X: 67
32
Evangoliepredikin~; speciale diensten; XIII : 18; 20, 61
—
Namaqualaud en Troo Troe, XIV: 32
XIV :9; XV: 78
—
Ventenstad, XV: 32, 34
Evangelisatie in hot Transvoalsohe, IX: 16
—
Por~ervilIe, XV: 24
Examon van Godsdionstoefenaars,’voor don Ring; III: 75
—
Griqualand Oost XV: 19
Examen in Bijbeikennjs XVII: 77
—
Heidelberg en naburige gemeenten
—
—
oefenaar enz ;XVII: 73
XVI: 16, 43
—
Bekendmaking non ‘b Gouvornement;
F
13
Ponds tot Opleiding van Ondorwijzers; XII : 36
—
—
Minvermocende Jongelieden
voor de Erangeliebediening;
XIII : 61 (Commissie daartoe
aengesteld); XV : 43
—
—
ter ondorsteuning van hnlpbohoevendo gomeenten; XVI :48, 52, 53, 58, 59

II
Handbook, Kerkelijk; XVI: 9, 10, 25 56, 63
Heffing van lOs van elke sO lidmaten ; XV : 18
Heilaleger; hc4, aausluiting van loden der Kork bij,
XVI : 60, 63
Herderlijko Brief; do cerste; I ; 17, 10; XV: 75

0
Honoraria van Ringsscriba’s en Qumstors, afschaffing Eerkelijk Kantoor; XIV : 49, 57; XV : 58, 71, 73, 84;
van; XVI: 12
XVI: 7, 9, 54, 55, 64 XVII: 58

Hoogloeraron; salaris van, XV : 54
Kerkelijk Recbt; IX: 20—22
Hollandech en Engolech; golijko rechten voor hot, XV: Kerkelijke ‘~Votten; opstelling van, I : 5, 11, 12—17;
64,08
11:32
—
onderwijs in doPublieko School; XVII : 12, Kerkeraad, hoe to handelon met zondon, strafbaar bij
lanclswet,

17, 47

tor

zijner

kennis

gebracht

Hoofdstuk III dor Wetten, op aangodrongon; XVII: 18
XV1: 57
Hugenoten; Gedenkteoken van aaukomst der; XVI: Kerkeraadsloden; Penigo zaken betreffende, VIII: 39
XI: 35
10, 43, 46, 65, 62, 05; XVII: 9, 72
Huisbozoek; lU: (55; XVI: 13
—
kiezing van, II: 47; III: 63; VIII:
Huippredikers; op dezolfdo wijee ale Prodikanton geko
38
inoeten nakomen do verbindtonisseu
zen, XII: 53
—
—
bepaling omtrent, XVII : 18
door bunno voorgangers aangegaan;
—
behoefte nan, XV : 27
XI : 78
Huwolijks Inzegening van Heidenen; II: 46
—
bloetherwantechap, onderdom, ens,
—
—
(Jhristenen met Heidonon
van, X: 9Oen 100; XIV: 16, 19, 21;
IV: 103
XVI: 14
—
—
Ongedoopton; IX: 63
Kerke~ijko Eigondonimen; of do Kerkoraud yacht heeft
—
—
vragen over, IX: 64
om schonkingen to doen van; XIV: 34
—
Ordonnautio; bepalingen van, IV : 91 en 92; Kerkolijk onderzoek (visi~a~i’~); I: 10; II: 32, 38; IX
V: 171—173
34, 36, 37; XI: 28: XVI: 13
—
—
vragen over, IX: 64; X: 15, Kerkvisitatie; VIII: 35, 31, parsoo~]ijke; XII: 37, 40
Kieziug van Prodikant n ; Iuvloed bij, XV: 33
77; XVI: 56, 57
—
—
van do Mist, X,: 78, 119, 141; Kiesrecht (zie “Vrijo Vorhiezing “)
K~nclerharp, cia, XV : 43; XVI: 24
XVI: 63
Commissie benoemd; XV: 84 Klachtzaken (Bezwaron, enz) :—
—
van Wi~nborg omtront plaafs alwaar Kerk
—
Wet VI: 236;
Huwelijk met zustor van ovetledene vrouw, XII: 53,5:
moet gob uwd worden; III: 74
Huwelijks Licencie, X: 121; XIII: 62
Huwelijken, kerkelijko inzegemng noodzakelijk, XVII4
83
I
Inlijvii~g van Presbyteriaan echo Kerken; IX: 18; VI:
23S; VII: 261; VIII: 22, 24; Xii:

25, 26
St Stephen’s Gemeente; IX : 72
Transvaalsche Gemeonten; VIII: 16,20, 28
—
—
opinie van den
Procureur-Generaal er over; VIII: 20
Insolventie van Kerkeraadsleden; VI: 240; X; 146, 156;
XIII: 18; XVII : 19
Inzegening van Zondelingea en Huippredikers; X: 21
Israel, Zending onder, ()ommissie; XIV: 57; XV: 82;
XVI: 51
—
—

K
Kaapstaclsche zaak, schikking; XVII : 53
Kandidaten in do Theologie, wegens ziokte, naar bet
vaderland terugkeerendo; VIII: 50
voor Kolonialen of Bnitenlandschen dioast
mogen niet gelegitimeerd worden; X: 143
in do Theologie; hot prediken van; X:
150; XVI: 45, 46
—
tot don Hoiligen Dieust, nit hot Buitenland;
X : 151
—
bepaling omtront hot prediken van, XI: 62
—
tot den Heiligen Dienst, do, XI: 30
XVI: 15, 40
—
examen van, XVII: 29
—
tot Huippredikers, XIV : 23
—
en Studenten; toezicht over, XI: 62
Kerkbestuur; Artikelen over, IV : 89, 91
Keilthode, do; XVI : 27, 53, 54, 62, 63; XVII : 53, 83

Kerk en Staat; IX: 25

Zondeling E Smit en Kerkeraad van Stel
lenbosch; III: 76
—
van D Pringlo togen Ds Welsh; IV: 87
—
van Dr Honey; IV: 98
—
van Qunstor van den Swollendamschon
Kerkoraad; IV : 98
—
Kerkoraad Van Swellondam vs Kerkeraad
van do Kaapstad; IV: 104
—
van Kerkeraad van Kaapstad en eenige
gemeenteleden; V: 117, 120, 128, 130, 145,
148, 159—162, 164, 170, 173, 176, 179
—
G-oschil tussohon KorkeraSen van George
on Mossolbaai over Kerlagebouw can do
Grobbelaarsrivier; VII : 274
—
Kerkeraad van Lzdismi~h tegon
don
Ring van Swellendam en deszolfs Scriba;
IX: 8, 36
—
S H Coetzee; IX: 1
—
Ladisenith on Swallendam; IX: 11
—
t gao den Ring van Tulbagh; IX: 24
—
van ~ P Korston tegen Eerw F L Cachet,
X: 25—van onvergeno ~gdheid to Riebeeks.
kosbeel; X: 47
—
van Hanpt vs Ds Van dar Lingon X: 61;
—
van Kerkernad van Zwartlancl vs do Zen.
ding Commissie; X: 62 63
—
Van Heusden vs Korkexaad van Vicboria;
X: 63, 158
—
J G Louw vs Kerkeraad van do Paarl; X
162, ut den Vrijstaat over prijs van Attes
ten in do Kolonie; XI: 52
—
van J D Hugo, van Worcester; XI: 52
Klachten, one :—Van P Westerman Hoisthuisen, van
—

Victoria West; XI: 52
—

—
—

van L do Beer tegen eenigo Predikanton;
XII: 31
van G J Albertiju; XII: 56
tegen Zendeling Ilofmeijr; XI1I~: 57, 62

7
Klachton van Ps Beck tegen Kaapstadschen Ring; XIII: Loedolf-zaak :—
Commissie aangesteld; X : 52, 61, 64
57, 58
Aanzoek bij hot Hoog Gerechtshof om eon Inter
—
van personen die niet leden zijn; XII : 17
dict; X:81
Kleederdracht van Predikanten en Ouderlingen; XV
Ui~spraak van Hoog Gerechtshof ingediend; X:
10, 22; XVI: 49
105
Kostscholen, districts; XII : 38
B. B. Loeraren en Ouderlingen van Vrijstaot,
Kotzé-zaak
Transvaal en Natal, alsmedo do beide Professoren
en do Predikant van St. Stephens verlaten do Ver
—
Eisch van retractatie, ens; X: 84, 85, 88,
gadoring; X : 105
90
—
Commissie aangesteld om aangoande nit
1\I
spraak to advis~eren; X: 90
—
Advies van Commissic en autwoord van Ps
Mashonaland; XVII: 34
Kotsé; X: 92
Matigheidsgenootschap, Commissie benoemd; )~1V: 51,
—
Ps Kotzó lovert verkiaring in; X: 96
52, 69; XV : 74, 75
—
Rapport van Commissie over vor~1aring;
—
(afschaffing); XVI: 30, v.v. XVII: 70
X: 98
—
verdere disoussi~; X: 98, 99, 102—104, 117 Memories (Verzoeken, enz) :—
en 118 (cone niouwe Commissie aangesteld) — van Zendoling Marquard om Ordening; It : 32, 40
—
van Corns. do Hass; II: 59
—
Rapport van 2de Commissie; X: 125—dia~
—
van Van Lingen; III : 61, 69
cussie; X: 125—130
—
Vrsgen betrekkelijk doze zaak; X: 134, 135 — van Inwoners van Piquetberg om tot Zwartland
te mogen behoorea; III : 72
—
RapportopvragenvanDsKotzé; X: 142
—
Verzoek van Procureurs om Afsohriften; — van den hoer Vogelgez~ng om als Zendeling to
worden geordend; V: 138, 153, 15J~, 176 ; VIII : 55
X: 154
—
Dagvaarding in bandon van Prooureur der — van den Zendeling Verhaag; V : 143; VII : 273
—
van Kerkeraad van Piquetberg om salaris voor
Synode; X: 158
Predikant; VI: 196
—
Brief van Ps Kotsé; X: 163
—
—
Gomeente Drarlino; X : 163
—
aan bet Gouvernement om solaris voor nienwe
Predikanten ; VI : 226
—
(Zie vordor Burger.zaak; XI: 6, ens, be
—
van Johan Kretzen; VII: 259, 265, 269, 2S0
de!d
—
Objectie van Predikant van Tulbagh; XI: — van Eerw hoer Dohno; VII : 259, 260
—
van bet Gouvernoment cm pensioen voor de Wed.
16—18
Stucki; VII: 259, 280
—
Kosten in doze zaak; XI: 22, 76
—
van Burgersdorp om Leeraur to mogon beroepen;
Kweekschool; Theologisohe, zie Seminarium
VII: 267
Kweekeling-ondorwijzers; toolaag van; XIV: 60
—
van Jan Venter, over hot zingon van do Evang
Gezangen; V1I : 288
—
van Kerkersad van George om niouwen Ring;
L
VII: 274
Leden, verlaten der Kerk door; XVI: 13.
—
van Kerkeraad van Middelburg, verz~ekende om
Loden van Zending-gemeenten; twe aangenomen; XI :69
aaastelling van De J Murray ale Consulent; VII1:
—
die door Burgerlijko Rechtbank wegens misdaad
10
veroordeelcl aijn; hoe zij behandeld moeten wor — van Candidaat Hued om geixamineord to worden;
den; XI:81.
IX :8,43
—
van andere Kerkgenootschappen, hoe zij bij one — van Inwoners van Riebeekskas’eel oni tot cone of.
Kerkelijke voorreohten verkrijgen; X: 140
zonderlijke Gemeente to worden verklaard; IX:
Leer; verkiaring van gehechtheid aan de, XIV; 25, 27
10, 12, 18, 31; X: 47, 119—121
L~orarea to bedankon “die coon nut doon.” Voorstel — van Kleurlingen te George; IX: 11, 49, 76, 79
om dit to doen, X: 135; Commissie benoemd, — van Kerkeraad van Sutherland; IX: 11, 39
XI1I:66; XIV:21,22.
—
van L Witstijn; IX: 11, 40; X: 147
Leoraron; naburige, mooten dikwijls elkander bozoeken, — vanMJWoober; IX:20
X: 145
—
vanCWRaath; IX: 25,26
—
die bunne betrekking neerleggen om s~cnlair ambt — van Kerkeraad van Wellington; IX: 33
te bekleeden; XIII: 67; (Art. 337) XVI : 40
—
Groussohoidiag van Richmond; IX : 39
—
—
Frasorburg on Victoria; IX: 40
—
vierjarig verblijf in do gemeente; XV :14
Logos, bij aanneming, waar betaald; XVI: 55
—
van Paarl over Kiesrecht; IX : 56
—
om Tbeologische Kweekschool aldaar to
Legitimatie van Predikanton; verzoek van do Vrijstaat —
echo Synode; XIV : 47; XV: 43
mogen bebben; IX: 56
Lidmaatsbewijzen, hoe lang geldig; XV : 17
—
van Napier om tot nieuwe Gemeerite verklaard to
Lidmaten van hot Buitenland kornende, onderhoud met
worden; VII: 287
Leer aar en Ouderling; X: 87
—
van Riebeek West; X : 15
Loedolff-zaak :—
—
voor Vrije Verkiezing; X : 17.
Protest van Ouderling Loedolif tegen samens~e1- — tegen
—
van Somerset Oost; X: 32
ling der Synode ale onwettig; X: 5
—
over Legitimatie van Os F L Cach~t; X: 34, 35
Kennisgoving van voorstel; X: 11
—
over Vergrooting van Ring van AIbaie; X : 22
Toeliobting van
do
X: 51
—
over nienwe Gemeente Tarkostad; X: 25, 159
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Memories van Eerw Knob 1; N: 51 ; XIV : 33
Memoriam, in; XV : 12
—
van den lacer N G Voc; N: 54; 102, 102
Iloderatot (zie Pra see Synodi)
—
van Candidaat Van Wermelo; X : 54, 56
—
wijzo van kasbig, van ; I : 4S
—
van Colesborg over Libei’aliemo; X : 61
Iloderatnur ; eerste voorstellen omtrent; II 42
—
van Eerw Ruijtenbcek N 68, 117
—
vermeerdering van mngt; XVI : 7, 8
—
geene nitnoodigingen bij ‘t sluiten van do Synode’
—
van Ebenezer Kap~l ; N : 68, 117
—
van Dc Ham van Villiersdorp; 1 :79
XVI : 10
—
van Van Rhijn, examen ale Godsdienctonderwij~
zer; 1:80.
N
—
ovor Haudhaving dot’ L ~er; X : 84
—
van Koebergen—afzonderlijke Gemeente; X 102, Neam dee Kerk; offieieele, XVI : 7
122
Naamsveravd’iing van gemeoute; XVI: 16
—
van Grey Kerk
do
do;
I : 102 Nauwere veroeniging met gemeenten in B -euloland;
—
van Stuient Rousseau; X : 104
VIII : 21.
—
van Student Hofsteedc ; 1 : 105
Nedetland; band met Iiaar verbroken, X : 87, 00
—
Kerk”lijke atiijd in; XVI : 55
—
van J D dn Piessis, teruggave van £50 voor th
llaveekschool! X: 105
Nederla:dsohe G loofabelijdenis niet in do Ordonnantie
genoemd; XI : 53
Memories von nieuwe G nieente te Wiliowmore; I : 130
—
van Zudeling van Ocr Rijst; N : 140
Nienwc G rn enten, wanneer nj mogen opgerioht en el
—
nit Wellington over “Lilieralen”; 1: 143
kend worden; IX: 61; XIII: 54; XVI: 16
Niouwe Geinoenten ; onkosten bij hot stichten van, XIII
—
van Eerw heer Jongeneel; I : 147
—
om tot Rich ~ek ~Vest to behooren ; X : 154
63
—
van J D Retief; I : 154
Nieawioheden; Coromissie over, XV: 45, 46
—
van Eerw beer Roth; X: 157
Norntaal Sc~aool; XI : 54, 55, 72; XII: 21; XIII : 39, 40,
—
deja naar do Ringen verwezen; I : 102
41, 48, 52, 53; XIV : 60. 67; XV : 06—
—
van Eorw. beer Sme~r; X: 163
71; XV!: 47, 48; XVII : 52
—
van Schotsche Gemeente van Somerset Oost; XI
—
er cal cono opgericbt worden; XIII : 41
—
aan do Kaapatad, indien i-one goode
32, 71, 78
aanbieding ~ordt gedaan; XIII : 54
—
cm nieuwe G emeonte to Philipstown; XI: 40
-—
—
—
Calitzdorp; XI: 40
Curatoren aangesteld; XIII: 55; XIV
—
om verdeeling van Philadelphia; XI: 40
68
—
Synodale Commissie bepaalt plaats, zoo
over arenscelteiding van Fcasorburg; XI: 11, 77
—
—
—
Price Albert; XII: 17
zij niet aan do Kaap komt; XIII : 54
Collectanten aangesteld; XIII : 5-I;
—
vanS JLatski; 111:56
—
van Prins Alb.-rt over hot bedanken van een Pro
XIV : 66
dikant; XII : 31, 32.
—
Gebouwon; XIV: 66, 74
Noordor Paorl; stickling dee Gemeente, XIII : 55, 64, 65
—
uiv de Gemoento Calvinia; XIII: 17, 21, 22
—
—
Victoria West; XIII: 35, 46, 47 Notulen; sleohts van oerste aitting 6cr Synode door al
—
van leden van Achterbaai, Vredeburg, Hopefield;
len onderteokend, IX : 8
—
XI~T:3J..
—
van Ring, afschriften van; XVI : 13
—
— Synode, gedrukto overgenomen;
XVI : 29
—
van Kimberley en Dutoitepan; XIV: 31
—
van Voatersburg; XIV: 32
van Nieuw Bethesda; XIV: 33; XV: 30
0
—
van N H barkhuijzen, Knijsna; XIV: 58
0nderteokenin~s formule veranderd; X : 82
—
van Noorder Pearl, ye Prod P Foods ; XIV: 59
Ondersteuning can Bnlpbehoevende Jongolingen die ver~
—
van den hr Hugo, dieken, Simensetad; XIV :76
langen Zendelingon to worden; XIII : 27
—
van Ds T McCarter; XV: SO
Ondorwije van Heidenon; V : 145
—
va, den hoer MeKinnon; XV: 41., -19
—
in buitendistricten; VII : 267
—
van Molteno, Steiks~room; XV : $9
—
Reglement op; IV : 96, 98, 102
—
van Krnisrivier; XV : 38
Ondoruijzere; opleiding van V: 171; VIII: 13,38
—
in druk niet orilvangen; XV : 21
—
Fonda deartoe; XII: 36
—
ontvangen; XVI : 11
—
voor iandelijko bevolking; XII: 38
—
van Griqualand Oost; XV1 : 29, 43
—
Cominissie ona ze nib Holland to ontbieden
—
van Eerw. Krotzen ; XVI: 21
VIII: 48,53
—
van J Pde Wet; XVI :30,31
Openbare Godsdienstoefening; Censuur van eon Lidmoat
—
vegen aanneming in hot Engelseh; XVI : 33, 60
wegens verzuim van; XIV : 28
—
van Ds D J Pienuar, van Ktuisvallei; XVI: 30, Opinies, regtsgoleerde, v ‘rzamolinu van; XVI: 28
37, 43, 44
Opleiding School to Welli’eton; XVII: 64
—
— vice loden ult Griquastad ; XVI : 44
Opvoodings Ommissie; IX : 74; XII : 23; XIV: 60, 76
—
— T C Donges; XVI: 46
—
Zaak ; IX: 45, 46, 74,79; 1:70—72; Xlii:
—
— Femor Sijpkens; XVI : 46
43, 14; bozuiniging dot’ regoeting in zake,
—
— Nicuw Bethesda; XVI : 51
commissio benoemd; XV : 86
—
— A PJ van dor Peel; XVI :53
—
Commissie om or voor to Colleeteoren; XI 78
—
— E B Auret, XVI: 53
Ordening van Dc Huet; IX : 47
—
— 000igo studenten in Keapstad; XVI : 59
—
—
Meiring ; X : 14
—
— T C tiotha; XVI: 61
—
van Z~ndoling van den Bos; XI : 70
—
— (1 W B ~Vohmeyr, Uniondale
XVII
—
van den hoer Dyke; VII : 258
—
— 700 on 1,300 Loden van Kaapstad
—
van Zendelingen, bepaling omtrent, XII: 33

I

I

--~
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R
Ordonnantie; do, XI : 20, 26, 27, 38, 43, 44; XII: 7, 8,
10—12; XV: 3-4, 36; XVI: 10,27
Repporten (eenige Rapporten en Versiagen)
—
Corn missie over, XI : 81; XIV : 73
—
van Soriba Synodi; X1V: 8; XV: 7; XVI:
—
versiag van; XIII : 53; XIV: 69
6; XVII: 7
Ouderdom van Iiidrnateu bij Aanneming; XII: 36; XV
—
van Actuarius; III: 60; IV: 85; V: 116;
17; XVI:20,21
VI: 223; VII: 258; 1X: 10; X : 12, ~2;
OudKerkeraadsleden; XIV: 20, 38
XI: 31;XI[:12; XIII:6-7;XIV:8; XV:
7; XVI : 6; XV1I: 7
P
—
van Ex-A~tuarius (Dr A Faure; XI: 23
—
van Commtss~e van Examinatoron; X: 12, 23
Parlementaire Commissie van Onderwijs; XIV : 64
56, 59; XI: 31; XVI : 39, 40
Paroehiaal stelsel; X: 79; XIII: 37—39
—
van Commissie over Hulpbehoevende Ge
Pensioeufonds voor bejaarde en zie~e1ijke Predikanten;
meenten, X: 70
XI: 69, 70, 72; XII: 52, 54, 63, 69, XIII:
—
van Commissie van Opvoeding; X: 32; XI
47, 49, 51, 56, 61; (elassifiostie) 62, 66;
54, ens
(XIV: 70, 71, 77;) XIV: 23; Genoeskun
—
van Commissie van Pensioen-fonds; XI: 69,
dig Certifieaat; XV: 39. 78; XV : 40, 44,
ens
50, 51, 57, 81, 86; XVI : 38, 42, 64; XVII
—
van Commiesie van Sustentatie-fonds; XI: 71
39
—
van Reobto Commissie: X: 61; XI: 52; XII:
—
aan Zondelingen en Godsdienstonderwij
—; XIII: 34; XIV: 32,58,59; XV: 27 vY,
zers; X: 95
38; XVI: 16—20, 43, 51, 53
—
voor Onderwijzers en Onderwllzeressen;
—
van 5~ nodale Commi~sie; VII: 251-257; IX
XIII : 42
7; X: 80; XIII: 8, 10; XIV: 8, 18; XV
Pensioen aan Os J A Stegmaun; XV: 35
7; XVI:6; XVII: 7
Pensioenen, Gouvernements; Commissie benoemd; XV:
—
van Rationarii; III: 67; IV: 86, enz; XVI:
82; XVI:63
54, 59, 60; XVII: 51
Permanente Commission; hoe gevormd, XII: 20
—
van Commissie van Insameling voor de
—
Coinmissie van Revisie; XI: 77, 81; XVI
ICweekschool, X: 161
56, 58, 64, 65
—
van Zending Commissie; XI: 47, ens
Personeel van eenige Commissies XVII: 81
—
van Curatoren van Serninarium; XII: 43;
Predikant is niet verplioht bij vertoon van Licentie eec
XIII: 11; XIV: 40
Huwelijk to bevestigen; X: 121; XIII : 62
—
van Commissie om met Bissehop Gray to on
Predikant; ontevredenheid van cene Gemeente met baron,
derhandelen : XII : 59
XIV : 21, 22, 46
—
van Commissie over Zonding Gebouwen Is
—
Bozoldiging van; XV : 19
Beaufort West, XII: 60
Predikant Pensioen-fonds in elke Gemeonte; XIII: 36
—
van Ex-Scriba; XIII : 7
—
veranderingen; XVII : 38
—
van Commissie over Ordannantie; XIII’ 12
—
aanzoekon van kwijtsohelding; XVII: 38
—
—
van Rovisie ; XIII: 23, 53, 61,
Prediken in Parochie van een anderen Leeraar (Art. 45)
64-; XIV: 35, 37; XVI: 25, 29,
30, 55, 56,
XI: 42; in bet Engelsch; X :13
61; XVII: 21, 78, ens
Presbyteriaansch Coneilie van 1876. Do Moderator, Os
—
van Commissie over do Zmding, XVI1: 39
A Murray, afgevaardigd; XIII: 10. Ver
—
—
—
Buitenjandsohe Zenslag; XIV: 77
ding, XVII: 49
Dr Robertson, Seonndus; XIII : 55
—
—
over do Moderatuur, XVII: 54
Prof Hofmeijr; XIV : 63
—
van Commissie over hat Theol Seminanium,
Proponents-examen; hoe afgenomen, sal dna dagen
XVII: 29, 36
duron, XII: 27; XIV: 68
—
—
—
Predikauten Pensioen
Proponenten (sb I{andidaten tot den Reiligen Dienst)
fonds, XVII: 37, 73, ens
Protestautsohe Kerkgenootschappen; welke do erkende
—
van Reohts Commisie, XVII: 23, 43, 46
ziju; XIII: 63
—
—
welke bedoeld wor
—
van Commissie over Hulppredikera, XVII: 51
—
—
—
Speciale Diensten,
den in Art. 47; XII: 28
XVII: 20
Provinciale Synodon; VIII: 16
—
van Commissie Grensscheiding, Riversdale,
Prijsvragen aan het Theol Seminariurn uit to schrijven
XVII: 20
XIII: 27
—
van Commissie Grensscheiding, Ventorsburg
Psalm- en Gez. Boeken; goedkoope uitgave; XVII: 72
en Steynsburg, XVII : 24
Rapporteur; voorsb~l omtrent, XII : 6
Q
Rationarii, bet eerst aangosteld; II: 42; XV: 56 ; XVI
54, 59, 60
Q utestor Faure,
den Synode; zijne functie en instructies, Ds A.
Registers van Zending-gemeenten; XII: 63
II: 42
RegI van stemming, wanneer door Oud-kerkeraadsledeia
—
Synodi; IX: 73
—
—
Dr A Fauna treedt of in 1867, en Dr
verloren; XVI: 17
Reglement van Orde herzien: X: 6, 10
P E Faure benoemd; XI; 6
—
—
~C300 toegekend aan Dr A Fanre, XI:
—
voor Ordening van Zendelingen; II: 34
—
voor Godsdienstonderwijzers; II: 34
8 j1867)
—
voor Aansprekers, ens; IV: 94
Quorum bij Kerkeraad, Ring en Synode, XI: 22

10
R~ glement voor Kerket aden e an Rin gen npgodrageo; 1: 20 Samicarium ; Voorstel ornfrent d’rden Profassoc ; IX :
—
op hat Onderwi~s In rzien ; XII: 06
X : ;J5 : X: 137, 139; XII :41; XIII: ‘20
—
op Vacatn’~en ; XII : I;ij
(Aacsteliingen aan Ccc ator,~n opg~ drarni
K ehts Cnrnmissie bl5ft klao1 ~zak n bchandel n ; XI 04
—
Reizende Comm jssie voor Collecte; IX : 11)
Reeht eener Gernaej,to om L ~i raren to bdankn (Corn.
Dc Van dor Lingea bedankt, en D~ N 1
miscie henoemd), XIII: 53, 59, 6o
H’frneijr wordt in sijue plats beroepen;
Rrisgeldeo; bepalinoen omtr’ at, IX: 20 ; X : Si; XV.
IX: 58
53, 68; XVI: 11, 20, 27, 56
—
Opening or van; bepaald op 1 Nov. l~58,
R~isonkasten van CommissiOn ; III : 73; IV: 99; X 76
IX : 49
XIII: 63
Waar dezelve op to richien; IX: 58, 61
Revisi’~ der Wetten ; (ecrste) VI : 197, 199, 223
—
Te Stelknbosch op to richton, do Synode
Repeitorium Synodale; TI : 41
recht van verplaacsing hebbude; IX: 63
Riugsbestunr ; IV : 88, ~9 ; V: 124; VII: 20
—
Voarstel tar varpinatsing or van X : 37, ~
—
Inspeet’ren : XII: 23; XIII: 41; XIV :L
XII: 45, 46; XV1I :31
61, 72; XVI; 41
—
Curatoren aangrst-ld; X: 39; XVI :
Ring verteg ‘nwoordiging van Keapstad bil den, IV:
—
Saleris van Professoren; X: 16; XIII: 60;
—
mag ‘zlve buitengewone V~rga’ering bepalen
XV: 51
XI; 68
—
Aclmissie Examen tot; XII : 4-1 ; XV: 11,
Ring : of llingscommis:ie mag raken van Kcrkeiijk
71, 74, 83; XVI: 39
Tucht behandden : XI : 66
—
Fondsn; XIV: 41; XVI: 46, 47
Voorzitter mag Let van do Riu~,scernrnissio zija
—
Rapporh over; XV: 39, 10, 70, XVI: 15,
XIV : 10
v.v.
—
wio ]eden van eene Ilnitengewone Vergadiring
—
Vacantie aan bet; XVI: ‘3 47
zijn; XIV: 10, 35, 36
—
Vabken ‘an ond ruija, vermeerdering can;
—
vergaclert niet in hot jaar waatio do Synode zit;
XVI: 45, 46
XI: 63
—
Gra ‘en van B.D. en D.D.; XVI: 39, 43
—
van Albanie opge icht; VI : 207
Sluiting van k,cnticnen op Voorbreidings, Daukzoggings
—
van Beoufort
—
VII : 266; VIII : 29
en Fecaidagen; V:126
—
van Gecrgo
—
IX: 33
Staat dr Godsdicust, leiddraad voor versiag van den:
—
van Natal
—
TX : 33
XVI : 13
van Graaff-Reinet verd old ; XII : 51
Staat dr Godsdienst, Versiag van de Synodo; XVII: 15
—
Speciale Vergadering; XIV: 36
Stacts Kerkri oht; VI: 227
—
van Bnrgersdorp besinit omtrenf, XII: Si
Statistieke Opgaven voorgosteld ; XIII : 15 ; XIV : 76
Ringon : betere verdeeling van, XII : 17, 49 ; XIV : 10,
XV : 65, 79; XVI: 26, 48,413
11, 49, 170, 58, 68; XVI : 18, 37, 6.1
—
jaarlijks in do Kcrtbocie door Archi
Rings Scribas honoemd; IV: 102
varius; XIII: 35
Rings Zending Commis~iOn; XVII: 61, 60. 67, 69
Statishieko Opgaven van Scholen orn do drio jaren
Roomsoho Scholeu ; gevaren verbondon nan h t bijwonen
XIII:42; XIV :62
van, XIV : 60 : XV : 66
St. Stephen’s; afvaardiging van Ouderling, X: 94, 116
Superintoodent van Onderwijs; XII: 23,24
S
—
den aangestold, (Ds (4 W Stegrnann jr.)
XIII: 44, 56, Ds A McGregor, XIV: 70
Sancho von hot G uvernemert op Wetten : I : 20
Sustentiefonds; Algemeen, XV: 54; XVII: 13, 14, 02
Salarissen van Loeraren; veimeeiderir g van, IX : 18, 53, Synodalo Commiccsie; samenstelling van, XIII : 19; XV:
64; X: 23
57; XVI: 11
—
—
weigering van betaling doo
—
kiezing ran ; XV: 19
do Regeering, wat to d ci,
—
led,nvan:XV:23;XVI:6759
XV : 2i~
—
Comnoissie ingest’ld; III : 59
$chiphreuk Ocr Waldensicen met eenige Loden dar SynoJe
—
—
heeft rechi AppSl—zaken to bihande
Dankzegging voor bun behoud: X: 11
len ; (gevoelen van Advooaat Porterl
Schoolreglemit; verandeeing van Artt, 81), 92 en 97;
XI: 64
XIII: 12
—
—
heuft recht van Dispensa tie in zake
Schoolwezn ; Jdapprt der Co vimissia, XIV: GO, v.v.
diensttijd
van
Kerkernadeleden,
XV: 62; XVI: 41—43 ; XVII: 68
XIV: 16, 17; van wetten, XVI: 64
Seminerium : Tboolo~Lch
—
—
werk bii aijee van rondschrij ring;
—
~O)rSte1 om eon op to richten; I : 1, Oct
XIV: 23:
warp van Wet er Op, 23—26 ; III : 61; Synodale Fondsen; hoe gehoven, I : 21; II: 34, 51
IV : 87, 92
—
Biduur; IV : 88, ens.
—
Boslnit tot tot oprielten van; VII: 269, 279 Synode; geopend on gooloton door (Sio Dominus)
—
Collacte voor, VIII: 52
—
)o’ughlijven van loden dcv ; XVI: 12
—
Lijot van gacolleeteerd en b~1oofd geld, Synodi Pt noses en Scriba (sic Docninus)
VIII: 26
Synodus Contracta; voorstel ornirent, II : 46; IlL 59
—
Voorstel omtrent, VIII: 24—27; IX:
XVII : 55.
10-14, 26, 28, 14
—
Rapport van Synodale Commissie omtrent,
T
IX: 18
—
Di J Murray rn G ~V A van der Lingea; Taal, do Hollaridsobe, besluit daaromtrent: XIV : 61, 67,
beroepen als oerste Professoren van, IX: 48;
68, 77
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Tarief van Kerleelijko Legea; (eerste) I : 4
Yragen : Hoe Ic haudolen bij hot overlijden van eon
—
Doopg~1den, enz., X : 122, 123: XII : 57;
Predikant; XI: 47
XIV: 49
—
van Da L~ibbrandt orntrent do komst van den
Tempelieren; Goode. XIV: 52; XVI : 36, 37
Wederdooper Groenewoudin verband met do
Toelating van andore Leeraren tot den Kans~l
23
Worcesterache Con f~rentie in 1800; XI 48
Transvaal; N 0 Kerk in, sehrijven van,
~1, 85
van ]3s Leibbrandt in hoeverro komst van
—
—
deputatie; XV: 32
Wederdoopers Ic ‘Wellington cone vrucht dec
vereeniging der N. H. en N. (.
erken
Herlr’ving zij; XI: 18
XVI: 62
—
omtrent Do~p en Aanneming in do Vrije Pro
Transporteeren van Kerkelijke Goederen op den ‘erke
testontache Kerk ; XII: 61

ra’id : XIII: 56

—

van Ds &ok; XIII: 22

Trouwen voor Commissarissen in do Buiteowijken : IV: Vri,je Gomeente van Hanover opgenomen; XII: 36
91
—
Aliwal Noord —
XIII : 33,

met Licentie; XIII :

62

XIV: 24
Verkiezing; IX:52; X: 41—47; XI: 55—~58;
XII: 19; XIII: 17; XIV: 12—16;XV:12;
U
XVI: 40, 41; XVII : 50
—
—
Voor do Keapatad alleen; ‘VIII: 50
Uit’oetaling van kosten door commissien gemaakt; XVI:
X: 04, 07, 141
55
Uitgaven (goedkoope) van Belijdenissohriften, XVII: 82 — Kerk van Kafferland; XIV: 11; XVI: 45
—
Protestontsche Kerk; doop in, XIII : 50; doopge
—
—
van Traktaatjes, XVII: 82
tuigen; XV : 84
Uitspraak van het Hoog Goreehtsbof; X: 115; XI: 7, —
—
Ds S PNaudS ; XIII: 59
9, (1867)
Vrijwillig Begiasel; VIII: 41; IX: 60; X : 160 ; XI:
—
van Koningin en Earle; XI: 7 (‘67)
75; XII: 11, 15
TJren van Zitting der Synode , XVI: 5
—
Redistributie; XI : 20
—
—
voor Soholen ; XVI: 38, 12, 43
V
W
Vacan tie van Predikanten; XI : 33
Vacante GEmeenten zenden twee afgevaardigdon naar Waldenzen; rood Icr Kerk, IV : 18
den RiogI V: 146
Warmelo; van, Cand, verzoek om Legitimatie, X: 56, 72
Vacaturen in Kerhoraad; XI: 33
Wedergeboorte, noodzakelijk voor loden dor Kerk; XVI
Voldpredikers; XIV: 27, 34, 35, 86 48, 64
21
Veranderingen: Art 289 en 14 (1) ; XVII: 19
We~inwen Fonda, Predikanten
Verdeeling der Kerk in Ringen; I: 7
—
Opriohting; I: 4, 5, 8, 9, 11; 11 : 38,
—
van Ringen van Al5anie en Graaff-Reinet;
30, 44
X : 158
—
Reglement op; II: 52; III: 66; IV
Vereeniging met de Kerk van Schotland; I: 19; X: 13,
101; VI: 230
14
—
—
Nagezien; XIII : 18, 49, 51,
Verdeeling van do Kanpatadache Gemeente; XVII: 66
XIV’: 55; XV: 85; XVI:
Verga.dering met opene deuren ; V : 120, 125
63, 61, 64
Verhouding von Kerk en Staat; X : 120
—
Executeurskamer administreert; VII
Verkooping van Kerkgoederen; IX: 56
293
Vermeerdering van Gf’meEnten; VI: 228; XII : 12, 14
—
Deelname daaraan verpliebtend; XI:
Versiagon ;—(zie Rapporten)
141, 155
Vertegenwoordiging bij andere Korkgenootschappon,
—
Fli f7iingon voor; XII: 58
Commissie benoemd; XV: 8, 86
—
Rap~ot van Commissie om Reglemeat
Victoria West, Memorie van 179 Ledematen; XIII: 46,
no to Zion; XII: 70
47
Weduwen van Predikanten; bepalingen omtrent hare
Vuorlezing bij den Openbaren Godsdi~nst, IX: 51
toelagen, X: 100
Voorstelliug van Ledt’maten; vragen bij do, XI: 37
Weigering om kerk’~dienst waar to nernen; III : 64
Vooraitter des Rings ; hoe gekozea, XI: 68
Welko vragen en Vu rstellen zullen behandeld worden,
Vragen :—
XVII: 18
Over vorachillende punten, I : 18
Wettigheid der Sy~o to; vraag aangaonde do (door On’
Wat to doen met Ouders die hunne Kinderen
derling Loedoiff), XI: 01, 64
bi~ een auder Kerkgenootsohap laten Doopen? WTetsveranderingen, eenige (zie ook Coauni.ssie van Re
III: 70
visic)
—
Wet te doen met loden die dan slechts ter Kerke
—
Regltonent van Orde; IX: 10
k m~r, wanneer zij kinderen laten doopon ?
—
Volstrekte meerderheje ; IX: 47; X:
III: 70
116
—
Aangaande Insoiventie van Kerkeraadsteden
—
Art 7 “ Ja” genntwoord op de vraog
Vi : 240
of de Synode zelee kan behandelen
—
Wat te doen met iemand die zich van do Kerk
zaken die flog ni~r ter eerste instantie
afecheidt ‘rn straffon to ontgaan VI: 246;
gediend hebben ; IX; 25
XVII: 13
—
Art 86. Kiezing van Kerkeraadsleden
—
Of do Ring jaarlijks moet vergaderen; XI: 4, 0
IX: 57
—

—

12
wretavoranderingen: Art 128. Eed alleen afgenomen van
belijders van den Christe1i~ke gods
dienst; IX: 58
—
van Veranderingon in Art 61 omtrent
Examine en Art 36, 11, 12, 13 ; X:
116
—
om±rent bopa1irn~en voor beroeping van
Predikanten; XI: 50
Kleine veranderingen ; X : 50, 68
XIII : 43
—
Wijaing van Art 34f XIII : 13
—
—
—
Art 4.5 (1), XVII : 17
—
—
Art 50, XIII: 53
—
—
—
Art 254, 255; XIII : 55
—
—
Art 125, XIII : 57
Wetsveranderingon, Wijziging van Art 162, XIII : 66
—
—
Art 141, XIV: 73
—
—
—
Art 43, XVII: 80. Art
389 ens., XVII : 81
Wijzen der Psalmen en Gezangen to worden verbeterd,
XIII: 56

Zending CommissIe, Permanente, IX: 73
—
—
veezoek b~trekke1ijk colI~ eten, IX : 8
—
—
Reglement veer d~, X: 95
—
—
hoe anngest&d, XII: 31
—.
T~ispectar, X : 95; XIII: 4.5; XV, 64
reiskosten van, XIII: 46
Ps 0 Murray (do eerste) X: 121
]xamen, Commissie tot, ult 5 loden to be
taan, XIII: 30
~ onder Israel, XIII: 82, 83 (zie Israel~
to Beaufort West, XII: 31
Kerk, XIV: 56, 57, 72 ; XV: 59
Zondiugwozen, discussie over tnt, Arbt 179, 181, 182 go.
wijzigd, XIII: 29
—
—
Zaakgelastigdo van hot, IX: 82
—
—
Auditeren der Booken, XII: 34
Zending.werk, I : 7, 10, 13, 14
Zending-zaak, IX: 49; X : 50—56; XI: 73 ; XIII: 46;
XIV: 53, 54, 55, 76, 77; XV: 59, 63, 61, ~6;
XVI: 22, 23, 31, 49, v.v., 60, 63, XVII : 39
Zielental, opgaaf van, XI : 46
z
Zitplaatsen, verhuurde, XI: 39; XII: 58, 62 ; XVII : :35
Zondags Ordonnatitie, V : 178
Zaakgelastigde, zijn salaris, XVII: 56
Zaakgelastigde heeft deel can bet Pen sicen Fonds, XVII: Zondagechool l3lad, XIV: 62
35
Zondagochool Commission, tot hare benoeming besloten;
Zaakgelastigde geeft borgtocht, XVII: 5$
XVI : 60, 63
Z. A. Presbyteriaansehs Unio, XVII: 12
Zangwijzen, verbeterde, XIV: 38, 42, 44; XV: 74; Zondagscholen aanbevolon, XII : 36; XIV : 64; XVI;
XVI: 23, 24; XVII: 61
41, 42; XVII: 62
Zendelingen, Parijsche; 1X: 68
Zondagstreinen, XIII : 56 ; XV: 85 ; XVI : 56; XVII: 70
—
Van der Rijst en Groenewoud, XI : 151
Zusterkerken, deputatie benoemd, XIV : 47, 69, 77
—
Levensverzekering van, XII: 31
—
Instituut tot opleiding van, XIV : 54, 57, 69jZuurbraak, XV : 60
73; XV: 73, 75; XVI: 51
Zwagors in Korkeraadsvergaderingen, XIV: 24; XV
—
Stoph Hofmeyr, XV: 61
56,~57

Van do ,8ancit do Villieis
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